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5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesiyle kamu
idarelerinin stratejik planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmış olup, 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
hükümlerine yer vermiştir.
2018-2022 Stratejik Planı kapsayan önümüzdeki 5 yıllık süreçte Üniversitemiz,
Hükümet programında eğitim alanında çizilen vizyona bağlı kalarak, bölgesel ihtiyaçları ve
yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak tespit edeceği stratejik amaç ve hedefler ile
ihtisaslaşma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Kafkas Üniversitesi olarak
hazırlayacağımız stratejik planımızda, eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttıracak teknik ve
fiziki altyapıyı oluşturacak amaç ve hedefler belirlenecektir.
Kuşkusuz stratejik plan çalışmaları tek başına ve merkeziyetçi bir yaklaşımla
yapılabilecek çalışmalar değildir. Bu nedenle hazırlanacak olan stratejik plana başta yönetim
kademelerinde yer alan personel olmak üzere tüm akademik ve idari personelin el ve gönül
birliğiyle destek vermesi ve katkıda bulunması son derece önemlidir. Çalışmaların her
aşamasında tüm personelin kendisinden beklenenleri zamanında ve etkin bir şekilde yerine
getirmeleri önem arz etmektedir.
Stratejik planlama hazırlık çalışmaları dört temel aşamadan oluşur.
Bunlar;
 Planın sahiplenilmesi
 Planlama sürecinin organizasyonu
 Ġhtiyaçların tespiti
 Hazırlık programının oluşturulmasıdır.
Bu bağlamda, Üniversitemizin 2018–2022 dönemi stratejik plan çalışmalarına
başlanılmıştır. Bu çerçevede stratejik plan çalışmalarının başarısı için aşağıda belirlenen
hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülecek olup,
çalışmalara ilişkin zaman çizelgesini içeren hazırlık programı ayrıca duyurulacaktır. Hazırlık
çalışmaları, katılımcı ve çoğulcu yaklaşım çerçevesinde her bir Fakülte, Enstitü, Yüksekokul
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ve Meslek Yüksekokullarında (Ġdari birim/Dekanlık/ Müdürlük her bir Bölüm/Anabilim
Dalı/Program olmak üzere) 3 üyeden oluşacak ve Rektörlük idari birimlerinin her birinde 3
üyeden oluşacak Stratejik Planlama Komisyonları tarafından yürütülecektir.
Ayrıca, Strateji Geliştirme Daire Başkalığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısı
tarafından yürütülecek, sekreterliğini ve koordinatörlüğünü ise Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının yapacağı “Strateji Planlama Kurulu” tarafından belirlenecek periyodik
aralıklarla toplantılar yapılacak ve çalışmalar değerlendirilerek son şekli verilerek Rektörlük
Makamının Olurlarına arz edilecektir.
Bu itibarla, performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye
Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığına ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve
Sayıştay Başkanlığına gönderilerek kamuoyuna duyurulacak olan “Üniversitemiz Stratejik
Planı”nın hazırlanması sürecine birim amirlerince gerekli katılım ve her türlü katkının
sağlanması hususlarında gerekli hassasiyetinin gösterilmesini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Sami ÖZCAN
Rektör

Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Prof. Dr. Sami OZCAN tarafindan 30.09.2016 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı http://194.27.41.38/E-Imza/Default.aspx linkinden 749E3BE6X3 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

