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10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu
maddesinde; "Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir.
Stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef
ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını
ifade etmektedir.
Kalkınma planları, kurumların yıllık amaç ve hedefleri, performans göstergeleri ve diğer
programlar doğrultusunda kurumlar tarafından hazırlanan stratejik planlar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların takvime bağlanan süreçlerinden geçerek yürürlüğe
girmektedir. Bu çerçevede, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi
uyarınca, "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
hazırlanarak 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı,
stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile
bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi, stratejik planların kalkınma planına
ve programlarına uygunluğunu sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemektir.
Üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan yeni stratejik planı belirlenen takvim
doğrultusunda hazırlanmış olup halen yürürlüktedir. Ancak On Birinci Kalkınma Planının amaç, politika
ve tedbirleri ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla
26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi uyarınca üniversitemizin stratejik planının
yenilenmesi ve plan döneminin 2021-2025 olarak belirlenmesi, 02/09/2019 tarihli ve E.2526 sayılı
yazımız ile idaremiz tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilmiş ve bu
talep Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğünün 11/09/2019
tarihli ve 7007 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Üniversitemiz Stratejik planı, bu onaya binaen On
Birinci Kalkınma Planı amaç, politika ve tedbirleri ile Rehbere uyumunun sağlanabilmesini teminen
17/04/2020 tarihine kadar yeniden hazırlanacaktır.
Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmalarına ilişkin sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığınca yürütülecektir. Katılımcı ve çoğulcu bir yaklaşım çerçevesinde Üniversitemiz
rektörünün onayı ile “Stratejik Plan Geliştirme Kurulu" ile “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulacak ve bu
süreç ilgili rektör yardımcısı tarafından yürütülecektir. Ayrıca her birimde "Birim Stratejik Planını"
hazırlamak ve " Stratejik Plan Geliştirme Kuruluna" sunmak üzere "Birim Stratejik Plan Çalışma Grubu"
oluşturulacaktır. "Stratejik Plan Çalışma Gruplarında" yer alacak personel isimleri birimler tarafından
30/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilecektir. "Stratejik
Plan Geliştirme Kurulu" Üniversitemizin 2021-2025 Dönemi Stratejik Planına son şeklini vererek
Üniversitemiz Senatosuna sunacak ve Senato tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu plan
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir.
Konunun önemine binaen gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rica ederim.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Rektör

