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  Stratejik Plan Genelgesi   

 

 

DAĞITIM YERLERİNE                 

İÇ GENELGE (1) 

 

 

Stratejik planlar, kamu idarelerinin kamu hizmetlerini istenilen kalitede sunabilmesi ve 

kaynak tahsisinin belirlenen amaç, hedef ve öncelikler doğrultusunda yapılabilmesi açısından 

önem arz etmekte olup beş yıllık dönemler için hazırlanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesinde "Kamu İdareleri; kalkınma planları, 

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. Kamu 

idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 

program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 

gereği, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Kamu İdarelerinde 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' in belirlediği usul ve esaslar 

çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Iğdır Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Planı, 

2015 yılında tamamlanmış olup halen yürürlüktedir.  

 

Yürürlükte olan plan, 2020 yılı sonu itibarı ile sonlanacak olup yeni yapılacak olan plan, 

Üniversitemizin 2021-2025 yıllarında yapmayı hedeflediği projelerin ve hayata geçirmeyi 

planladığı faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olacaktır. Üniversitemizin 2021-2025 dönemini 

kapsayacak üçüncü stratejik planının hazırlanması, 26.02.2018 tarih ve 30344 Sayılı Resmi 

Gazete ’de yayımlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yapılacaktır. 

 

Stratejik plan hazırlama aşamasında; 

a) Çalışmalar üst düzeyde sahiplenilecek ve çalışmaların takibi yapılacaktır, 

b) Çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir, 

c) Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama 

birimlerince üyelerin görevlendirilmesi yapılacaktır, 

d) Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin harcama yetkilileri ile 

üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişilerden oluşan Strateji Geliştirme 

Kurulu oluşturulmuştur.  

 

Stratejik Planlama Ekibi üyelerinin isimlerine ilişkin bilgiler bir iç genelge ile 

(Genelge/2) ayrıca duyurulacaktır. 
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Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda stratejik planlama çalışmaları başlatılmış olup 

stratejik planlamanın gerektirdiği işbirliği ve katılımın, üniversitemizin tüm birimleri tarafından 

sağlanmasını rica ederim. 

 

 

 

 

 

      Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA  

                                                                                                    Rektör 

 

 

Ekler: 

 

1. Strateji Geliştirme Kurulu Üye Listesi  ( 1adet) 

  

 

 

Dağıtım:  

 

Gereği: Tüm Akademik ve İdari Birimlere 
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