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Stratejik Planı

DAĞITIM YERLERİNE 
(GENELGE 2020/1)

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde "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 içeren plan" olarak ifade 
edilmiştir.

Aynı Kanun'un “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9. 
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. 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 
Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan Stratejik Planlamaya İlişkin 
Tebliğ ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi ile belirlenmiştir.

Stratejik plan, 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. Stratejik plan 
çalışmaları Üniversitemiz Rektörünün sahiplenmesi ve desteği ile yürütülecek ve takibi 
yapılacaktır. Hazırlık süreci tüm akademik ve idari personelin aktif katılım ve katkılarıyla 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülecektir. Stratejik planlama 
ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerince üyelerin 
görevlendirilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 
sayılı Kanunla, herhangi bir üniversiteden bölünme/ekleme olmaksızın kurulmuş, 18.01.2019 
tarihinde Rektör atamasının yapılması ile akademik ve idari birimler oluşturularak 
faaliyetlerine başlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23.09.2019 tarih ve 34769888- 
602.04-3959 sayılı yazısı ile Üniversitemizin stratejik planının 2022-2026 dönemini 
kapsayacak şekilde hazırlanması, taslak stratejik planın 30.04.2021 tarihine kadar 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Adres: Beştepe Mah. 192180 Nolu Cadde 27010 Şahinbey/Gaziantep 
Tel: (342) 909 75 00 Faks: (850) 258 98 00
E -M ail: strateii@gibtu.edu.tr Web: http://www.gibtu.edu.tr

mailto:strateii@gibtu.edu.tr
http://www.gibtu.edu.tr


i

T.C.
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizin 2022-2026 dönemine ait, ilk stratejik plan hazırlık çalışmaları bu 
genelgenin yayımlanması ile başlatılmıştır. Stratejik plan çalışmalarını üst düzeyde 
yönlendirmek üzere Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 8. Maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde Üniversitemiz Rektörünün 
Başkanlığında oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu üye listesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ek: Strateji Geliştirme Kurulu Üye Listesi (1 sayfa)
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