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Stratejik Plan Hazırlığı

GENELGE (1)

Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesinde “Kamu idareleri; 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 bütçeler ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini;
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.”
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu
idarelerin stratejik plan süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan ‘‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik'' ile belirlenmiştir. Bu usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde
Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 stratejik planı 2016 yılında tamamlanmış olup halen yürürlüktedir.
Yürürlükte olan plan 2021 yılı sonu itibarı ile sonlanacak olup, yeni plan Üniversitemizin beş yılda
yapmayı hedeflediği projelerin ve hayata geçirmeyi planladığı faaliyetlerin yol haritası niteliğindedir.
Üniversitemizin 2022-2026 dönemi üçüncü stratejik plan hazırlama süreci, 26.02.2018 tarih ve 30344
Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberine uygun
olarak oluşturulacaktır.

Anılan yönetmeliğin “Genel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesi gereği stratejik planlama süreci
aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde yürütülür :

a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanır.

b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresinin
faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer
paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.
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c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve performans
göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler.

ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla strateji
geliştirme biriminin koordinatörlüğünde yürütülür.

d) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler
sorumludur.

e) Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık sürecinden
önce özel bir çalışma olarak başlatılır.

f) Taşra teşkilatı bulunan kamu idarelerinde, taşra teşkilatlarının stratejik yönetim kapasitesinin
artırılmasına yönelik önlemler merkez teşkilatınca alınır.

g) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışır.

Anılan yönetmeliğin “Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 8 inci maddesine göre, stratejik
plan hazırlık süreci stratejik plan genelgesinin yayımı ile başlatılır.

Hazırlanacak olan genelgede;

a) Çalışmaların üst düzeyde sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı hususuna,

b) Çalışmaların strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda yürütüleceği hususuna,

c) Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerince
üyelerin görevlendirilmesi gerektiği hususuna,

ç) Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine,

yer verilir.

Yönetmelikte geçen hükümler çerçevesinde; stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve
çıktılarını kontrol etmek, altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise
değerlendirme toplantıları yapmak üzere Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları, harcama yetkilileri
ile diğer üyelerden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu ekte yer alan kişilerden oluşmaktadır.

Üniversitemiz 2022-2026 dönemi kapsayacak stratejik plan hazırlık sürecinde, kalkınma planı
başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve
Cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi üst politika belgeleri ile uyumlu ve bunların rehberliğinde
hazırlanacaktır. Üniversitemiz stratejik planı, mevcut kaynaklar ile iç ve dış paydaşların faydalarını en
üst seviyeye çıkarmak gayesi ile temel amaçlar üzerine yoğunlaşmasına, kurumsal itibarı ve kaliteyi
artırmasına, paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, yönetsel karar almada katılımın en üst seviyeye
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çıkartılması ve iyileştirilmesine, değişikliklerin incelenmesine ve bu değişikliklere uyum sağlanmasına
katkı sağlayacaktır. Stratejik planlar birden fazla amaca hizmet eden bir yönetim aracı olması sebebiyle
etkin ve etkili bir yönetimin sağlanması, katılımcı karar verme, yönetim kalitesinin artırılması, etkin
bir kontrol olanağı sağlanması olanağı vermektedir.

Üniversitemizin 2022-2026 dönemini kapsayacak olan stratejik planı, zaman çizelgesi esas
alınarak hazırlanacak olup, çalışmalar Temmuz 2020 de Üst Yönetici tarafından iç genelgenin
yayınlanması ile başlayacak ve Haziran 2021 de Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayına sunularak
tamamlanacaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, Yükseköğretim Sistemi içerisinde önemli bir yere sahip
olması için belirlediği amaçlara ulaşabilmesinde, başarılı bir biçimde uygulandığında ortak anlayışı
yansıttığından önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz 2022-2026 dönemi Stratejik Planın
hazırlanmasında tüm akademik ve idari personelimizin aktif ve katılımcı bir şekilde yer almasını
önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

Ek: Strateji Geliştirme Kurulu

Dağıtım:
Akademik Birimler
İdari Birimler
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