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Üniversitemiz, 2021-2025 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Bu
kapsamda hazırlanan İç Genelge (2019/1) ve Strateji Geliştirme Kurulu Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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İÇ GENELGE
(2019/1)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planı, “Kamu idarelerinin orta ve uzun
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak
için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan” şeklinde tanımlamaktadır.
Aynı kanunun 9. Maddesi ile “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." stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan
kamu idareleri ve bu idarelerin stratejik plan hazırlık süreçlerine ilişkin usul ve esaslar „„Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' ile belirlenmiştir. Söz konusu kanun ve
yönetmelik kapsamında;
Üniversitemiz 2021-2025 dönemi için stratejik plan çalışmalarına başlamıştır.
Ülkemizde ve dünyada hızla değişen eğilimlere bağlı olarak öne çıkan kamuda stratejik yönetim ve
performans esaslı bütçeleme sistemi; geleceğimize yön verirken kaynaklarımızı daha etkin kullanma ve
önceliklerimizi özenle belirlememizi zorunlu kılmaktadır. Asıl olarak Üniversitemiz, stratejik planlama ve
stratejik yönetimi, yasal bir zorunluluk olmaktan çok, çağdaş yönetim tarzının, stratejik öncelikleri belirgin
hale getirmenin ve bu öncellikleri hayata uygulamanın en önemli araçlarından birisi olarak
benimsemektedir. Stratejik planlamanın üniversitemize; kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli
kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası işbirliğinin
geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi
yapılanmanın kazanılması ve sonuçta kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının artması gibi faydaları
olacaktır.
2021-2025 Stratejik Planı kapsayan önümüzdeki 5 yıllık süreçte Üniversitemiz, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Programında yer alan eğitim, bilim, teknoloji 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. Samsun Üniversitesi olarak hazırlayacağımız stratejik
planımızda, bir taraftan hükümet programlarına, kalkınma planlarına ve 2023 hedeflerine bağlı kalırken,
diğer taraftan da eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttıracak teknik ve fiziki altyapıyı oluşturacak amaç ve
hedefler belirlenecektir. Geleceğin dünyasını, bilim ve teknolojinin gelişmesine ortam hazırlayan, bilgi
tabanlı bir gelişim inşa eden ülkelerin kuracağı inancı ile hareket eden Üniversitemiz bu bilinçle
hazırlayacağı stratejik planda bilimsel ve teknolojik çalışmaların önünü açacak, bunlar için gerekli her türlü
desteği sağlayacak amaç ve hedefler belirlenecektir.
Kuşkusuz stratejik plan çalışmaları tek başına ve merkeziyetçi bir yaklaşımla yapılabilecek çalışmalar
değildir. Bu nedenle hazırlanacak olan stratejik plana Üniversitemizin tüm paydaşlarının görüş ve önerileri
alınarak azami katkıda bulunmaları sağlanacaktır.
Üniversitemizde stratejik plan çalışmalarını koordine etmek üzere üst yöneticinin başkanlığında Strateji
Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur. Strateji Geliştirme Kurulu; stratejik planlama ekibini ve
hazırlık programını onaylar, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol eder, harcama birimlerinin stratejik
planlama sürecine aktif katılımını sağlar ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlar. Alternatif misyon,
vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek nihai hale getirir.
Stratejik planlama ekibinin çalışmalarını yönlendirir, denetler, çalışmaları sonuçlandırarak stratejik planın
hazırlanmasından ve Kamuoyuna sunulmasından sorumludur.
Stratejik Plan hazırlama aşamasında;
 Çalışmalar üst düzeyde sahiplenilecek ve takibi yapılacaktır.
www.samsun.edu.tr

 Çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir.
 Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama
birimlerinden üye görevlendirilmesi yapılabilecektir.
 Çalışmalara ilişkin zaman çizelgesini içeren hazırlık programı ile Stratejik Planlama
ekibi üyeleri ikinci bir Genelge ile duyurulacaktır.
Samsun Üniversitesi ailesi olarak üst politika belgeleri çerçevesinde 2021-2025 dönemi için
hazırlayacağımız stratejik plana tüm personelimizin gerekli katkıyı ve katılımı sağlaması, planın
uygulanabilirliği ve istenen başarının yakalanabilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Çalışmalarına
katkı sağlayacak tüm paydaşlara şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim.
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