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f. Mevzuat Komisyonumuzun uygun görüşü doğrultusunda, “Afyon Kocatepe Üniversitesi
Stratejik Plan Hazırlama, Uygulama ve Raporlama Yönergesi”nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA, UYGULAMA VE
RAPORLAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi stratejik planlarının hazırlama, güncelleme,
sunulma, izleme ve değerlendirme süreci; performans programı ile idare faaliyet raporlarının hazırlama
süreçleri; bu süreçlerden sorumlu kurul, ekip ve kişilerin görevlendirilmesi; süreçlere ilişkin görev, yetki ve
sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi ile Performans
Programı Hazırlama Rehberi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen:
a. Alt Çalışma Ekibi: Kendi üyelerinden birisi başkanlığında ilgili kurul veya ekip başkanı
tarafından görevlendirilen ve çalışma yapılacak konunun uzmanı kişilerden oluşan ekibi,
b. Birim Faaliyet Raporu: Birimlerce, faaliyetlerini ve performanslarını izlemek ve
değerlendirmek amacıyla her yıl 25 Ocak tarihine kadar Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve Rektörlükçe belirlenecek formata uygun olarak
hazırlanıp Rektöre sunulmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (SGDB) gönderilen
raporu,
c. Genelge: Stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatan, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin
isimlerini içeren ve Rektör tarafından yayımlanan stratejik plan genelgesini,
d. Güncelleme: Misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden stratejik plan döneminin kalan yılları
için hedef kartlarında yapılan değişiklikleri,
e. İdare Faaliyet Raporu: Birim faaliyet raporları esas alınarak Üniversitenin faaliyet sonuçlarını
içerecek şekilde hazırlanan, her yıl şubat ayı sonuna kadar ilgili üst kurumlara gönderilen ve
kamuoyuna açıklanan raporu,
f. İzleme ve Değerlendirme Kurulu: Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları ve hedef
kartlarından sorumlu harcama yetkilileri, Kalite Koordinatörü ile Strateji Geliştirme Daire
Başkanından oluşan kurulu,
g. Karar Defteri: Stratejik plan hazırlık, uygulama ve raporlama sürecinde yer alan kurullar ve
ekipler tarafından alınan kararların kaydedildiği defteri,
h. Performans Programı: Üniversitenin stratejik planlarıyla uyumlu olarak bir mali yılda
yürütülecek faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve

göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden
programı,
i. Rehber: Üniversitelere stratejik plan hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme ile
güncelleme aşamalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan “Üniversiteler İçin Stratejik
Planlama Rehberi”ni,
j. Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
k. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB): Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığını,
l. Strateji Geliştirme Kurulu: Rektörün başkanlığında üniversite yönetim kurulu üyeleri, genel
sekreter, genel sekreter yardımcısı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile ihtiyaç duyması halinde
Rektörün görevlendireceği diğer kişilerden oluşan kurulu,
m. Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef
ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren planı,
n. Stratejik Plan Birim Temsilcisi: Birimlerde stratejik plan hazırlama, uygulama ve raporlama
süreçlerinden sorumlu temsilciyi,
o. Stratejik Planlama Ekibi: İlgili rektör yardımcısı başkanlığında, SGDB’nin
koordinasyonunda, Strateji Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen ve 21 üyeden oluşan
ekibi,
p. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu: Rehberde yer alan izleme ve değerlendirme tabloları
ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde 25 Ocak tarihine kadar hazırlanan ve
Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına (CSBB) gönderilen
raporu,
q. Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu: Stratejik planın son yılına ait olarak hazırlanan ve planın
tüm yıllarını kapsayan stratejik plan değerlendirme raporunu,
r. Stratejik Plan İzleme Raporu: Stratejik plandaki performans göstergelerine ilişkin OcakHaziran dönemi gerçekleşmelerinin izlenmesine imkân veren ve her yıl Temmuz ayının sonuna
kadar hazırlanan raporu,
s. Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
t. Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
u. Yönerge: Bu Yönergeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumlular ve Çalışma Esasları
Sorumlular ve Görevleri
Madde 4- (1) Yönerge kapsamındaki süreçlerde sorumlu kurul ve makamlar ile sorumlulukları
şunlardır:
Senato:
 Geleceğe bakışın geliştirilmesine ilişkin görüş vermek,
 Stratejik plan taslağını değerlendirmek ve karara bağlamak,
 Düzeltilmiş stratejik plan taslağını değerlendirmek ve karara bağlamak,
 Stratejik planın güncellemesinde, güncellenen hedef kartlarını değerlendirmek ve karara bağlamak,

 Değerlendirme raporunda yer alan hususlar dikkate alınarak İzleme ve Değerlendirme Kurulu
tarafından güncellenmiş stratejik planı değerlendirmek ve karara bağlamak.
Rektör:
 Stratejik planlamayı sahiplenmek, konuya ilişkin süreçleri gözetmek, izlemek ve gerekli tedbirleri
almak,

 Stratejik Plan, Performans Programı ile Eylem Planlarını hazırlamak, uygulamak, ilgili üst kurumlara
göndermek ve kamuoyuna duyurmak,
 Stratejik Plan İzleme Raporu, Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, İdare Faaliyet Raporu ile
Stratejik Plan Gerçekleşme Raporunu hazırlamak, ilgili üst kurumlara göndermek ve kamuoyuna duyurmak,
Rektör bu sorumluluklarını ilgili birimler aracılığı ile yürütür.
Strateji Geliştirme Kurulu:
 Stratejik planlama ekibini onaylamak, stratejik plan hazırlık çalışmalarını yönlendirmek ve harcama
birimlerinin aktif katılımını sağlamak,
 Hazırlık programını değerlendirerek programa son şeklini vermek,
 Durum analizi çalışmalarını yönlendirmek ve tartışmalı hususları karara bağlamak,
 Durum analizi sonuçlarını en geç stratejik plan hazırlık çalışmalarının başlamasını takip eden
dördüncü ayın sonuna kadar karara bağlamak,
 Geleceğe bakış çalışmalarını yönlendirmek ve tartışmalı hususları karara bağlamak,
 Alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarından yararlanarak misyon, vizyon ve temel
değerlere son şeklini vermek ve en geç stratejik plan hazırlık çalışmalarının başlamasını takip eden beşinci ayın
sonuna kadar karara bağlamak,
 Verilen farklılaşma stratejisi perspektifi çerçevesinde Rehbere uygun olarak gerekli çalışmaları
yürütmek ve Stratejik Planlama Ekibine çalışma yaptırmak,
 Farklılaşma stratejisine son şeklini vermek ve en geç stratejik plan hazırlık çalışmalarının
başlamasını takip eden altıncı ayın sonuna kadar karara bağlamak,
 Taslak amaç ve hedefler ile hedef kartlarını değerlendirerek son şeklini vermek ve en geç stratejik
plan hazırlık çalışmalarının başlamasını takip eden sekizinci ayın sonuna kadar karara bağlamak,
 Stratejik plan taslağını Senatoya sunmak,
 Düzeltilmiş stratejik plana son şeklini vermek,
 Düzeltilmiş stratejik planı en geç yürürlük tarihinden önceki yıl Haziran ayı sonuna kadar
tamamlayarak Senatoya sunmak.
İzleme ve Değerlendirme Kurulu:
Stratejik planın uygulamasına yön vermek, izleme ve
değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere İzleme ve Değerlendirme Kurulu kurulur. İzleme ve Değerlendirme
Kurulu, Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları ve hedef kartlarından sorumlu harcama yetkilileri, Kalite
Koordinatörü ile Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde işbirliği yapılacak
birimlerin yöneticileri de toplantılara katılmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Kurulun görevleri
şunlardır;
 Stratejik planda güncelleme kararı verilmesi durumunda, Mart ayı sonuna kadar Rehber’e uygun
olarak hedef kartlarına ilişkin güncellemelere son şeklini vermek,
 Güncelleme durumunda CSBB tarafından gönderilen değerlendirme raporundaki hususları dikkate
alarak güncellenmiş stratejik plana son şeklini vermek,
 Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve
bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile performans programı hazırlama sürecini başlatmak,

 Performans programı taslağını değerlendirerek son şeklini karara bağlamak,
 En geç 25 Temmuz tarihine kadar İzleme Toplantılarını gerçekleştirerek ilgili yıl performans
programının kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemler ve sorumlu birimleri
de içerecek şekilde İzleme Raporuna son şeklini vermek ve onaylamak,
 En geç 25 Ocak tarihine kadar İzleme ve Değerlendirme toplantılarını gerçekleştirerek, stratejik
planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde
Değerlendirme Raporuna son şeklini vermek ve onaylamak,
 Stratejik Planın tamamlandığı yılı takip eden 25 Ocak tarihine kadar İzleme ve Değerlendirme
toplantılarını gerçekleştirerek, Stratejik Plan Gerçekleşme Raporuna son şeklini vermek ve onaylamak,
 En geç 25 Şubat tarihine kadar İdare Faaliyet Raporu taslağına son şeklini vermek ve onaylamak.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:
 Yeni stratejik plan hazırlama gerekliliğini, cari stratejik planın bitiminden en az 18 ay önce hazırlık
çalışmalarını başlatan Stratejik Plan Genelgesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,
 Hazırlık programını Strateji Geliştirme Kuruluna sunmak,
 Hazırlık programını kamuoyuna duyurmak,
 Stratejik plan hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde; kurulların ve ekiplerin sekretarya
hizmetini yürütmek, kurullar ve ekipler tarafından alınan kararları karar defterine kaydetmek, çalışmaları
koordine etmek, toplantı ve çalıştayları düzenlemek ve yapılan çalışmaların Rehber ekinde yer alan kontrol
listesine uygunluğunu sağlamak, eğitim ihtiyacı duyulan alanlarda eğitim düzenlemek,
 Stratejik Planlama Ekibi tarafından durum analizine ilişkin alınan kararları Strateji Geliştirme
Kurulunun onayına sunmak,
 Alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarını Strateji Geliştirme Kurulunun onayına
sunmak,
 Farklılaşma stratejisine temel teşkil etmek üzere akademik faaliyetler analizi ve yükseköğretim
sektörü analizini içeren durum analizi bulgularını Rektöre raporlamak,
 Farklılaşma stratejisi belirlenirken Stratejik Planlama Ekibinin kararı üzerine ilgili üst kurum ve
kurullar ile bölgedeki kalkınma idarelerinin görüşünü almak,
 Farklılaşma stratejisi taslağını Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunmak,
 Taslak amaç ve hedefler ile hedef kartlarını Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunmak,
 Taslak planı değerlendirilmek üzere yürürlük tarihinden önceki yıl Mart ayı sonuna kadar CSBB’ye
göndermek,
 Stratejik Planlama Ekibi tarafından düzeltilen stratejik planı Strateji Geliştirme Kurulunun onayına
sunmak,
 Düzeltilmiş stratejik planı, en geç yürürlük tarihinden önceki yıl Haziran ayı sonuna kadar CSBB’ye
göndermek ve kamuoyuna duyurmak,
 Stratejik plan kabul edildikten sonra sorumlu birimlere performans göstergeleri düzeyinde taslak
eylem planı şablonlarını göndermek,
 Stratejik plan güncellemelerini Mart ayı sonuna kadar CSBB’ye göndermek,
 Stratejik plan güncelleme çalışmalarını koordine etmek,
 Stratejik planın güncellenmiş nihai versiyonunu CSBB’ye göndermek,
 Belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin performans hedef ve göstergeleri ile Orta Vadeli Mali Planda
üniversitemiz için belirlenen bütçe rakamlarını, faaliyet maliyetleri ile ilişkilendirilerek e-Bütçe Programı
performans bütçe modülüne giriş işlemlerini yapmak,
 Performans programı taslağının metin kısmına e-Bütçe’den alınan ek tabloların eklenmesi ile birlikte
Ekim ayının ilk haftası içerisinde programı tamamlamak,

 Performans programı taslağını İzleme ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunmak,
 Taslak performans programını en geç 15 Ekim tarihine kadar CSBB ve Hazine ve Maliye
Bakanlığına göndermek,
 Bütçe Kanunu ile üniversiteye tahsis edilen ödeneklerde değişiklik olması halinde taslak performans
programında yer alan ödenek tekliflerini Bütçe Kanununda yer alan rakamlara uygun hale getirerek en geç 15
Ocak tarihine kadar performans programına son şeklini vermek ve kamuoyuna duyurmak,
 Temmuz ayının 20’sine kadar Rehber’de yer alan formata uygun olarak Stratejik Plan İzleme Raporu
taslağını hazırlamak ve İzleme ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunmak,
 Ocak ayının 20’sine kadar Rehber’de yer alan formata uygun olarak Değerlendirme Raporu taslağını
hazırlamak ve İzleme ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunmak,
 Değerlendirme Raporunu Mart ayının sonuna kadar CSBB’ye göndermek,
 Şubat ayının 20’sine kadar mevzuata uygun olarak İdare Faaliyet Raporu taslağını hazırlamak ve
İzleme ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunmak,
 İdare Faaliyet Raporunu en geç Şubat ayının sonuna kadar CSBB ve Sayıştay Başkanlığına
göndermek ve kamuoyuna duyurmak.
Stratejik Planlama Ekibi:
 Hazırlık programını Rehber’e uygun olarak hazırlamak,
 Paydaşların katkısını da alarak, alt çalışma ekiplerine ve/veya kişilere konuları bildirilmek suretiyle
durum analizi çalışmalarını yürütmek,
 Paydaşların da katkısını alarak misyon, vizyon ve temel değerlere yönelik alternatif çalışmaları
hazırlamak,
 Alt çalışma ekipleri ya da kişilere görev verilmek suretiyle farklılaşma stratejisi çalışmalarını
yürütmek ve farklılaşma stratejisi taslağını hazırlamak,
 Farklılaşma stratejisi çerçevesinde alt çalışma ekiplerine veya kişilere görev verilmek ve ilgili
harcama birimlerinin desteği alınmak suretiyle taslak amaç ve hedefler ile taslak hedef kartlarını hazırlmak,
 Taslak amaç ve hedefler ile taslak hedef kartlarını nihai hale getirmek, Strateji Geliştirme Kurulunun
değerlendirmesine sunmak,
 CSBB tarafından gönderilen Değerlendirme Raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak stratejik
planda gerekli düzeltmeleri yapmak.
Harcama Birimleri / Stratejik İş Birimi:
 Birimlerde stratejik plan hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinden sorumlu Stratejik Plan
Birim Temsilcisini görevlendirmek ve SGDB’ye bildirmek,
 SGDB ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz
olarak göndermek ve çalışmalara aktif olarak katılmak,
 Eylem planlarını şablona uygun olarak hazırlayıp 15 Aralık tarihine kadar Rektör’ün onayına
sunmak,
 Eylem planlarını Ocak ayından itibaren uygulamak,
 Eylem planlarını her yıl Aralık ayında stratejik planın kalan yıllarını kapsayacak şekilde revize edip
Rektör’ün onayına sunmak,
 Revize edilen eylem planlarını Ocak ayından itibaren uygulamak,
 Stratejik planın güncellenmesi durumunda en geç bir ay içerisinde eylem planlarını güncelleyerek
Rektörün onayına sunmak,
 Rektör tarafından onaylanan, revize edilen ve güncellenen eylem planlarının birer suretini üç işgünü
içerisinde SGDB’ye göndermek,

 Sorumlu oldukları hedef kartlarına ilişkin Stratejik Plan İzleme Tablolarını şablona uygun şekilde
doldurarak en geç 10 Temmuz tarihine kadar SGDB’ye göndermek,
 Sorumlu oldukları hedef kartlarına ilişkin Stratejik Plan Değerlendirme Tablolarını şablona uygun
şekilde doldurarak en geç 10 Ocak tarihine kadar SGDB’ye göndermek,
 Birim faaliyet raporunu 25 Ocak tarihine kadar SGDB’ye göndermek.
Kurulların ve Ekiplerin Çalışma Şekli
Madde 5- (1) Kurullar ve ekipler çalışmalarını başkanın çağrısı üzerine toplantı düzenlemek suretiyle
yürütür. Çalışmaları daha aktif şekilde yürütmek amacıyla kurul veya ekip başkanının vereceği talimat
doğrultusunda, SGDB tarafından toplantı günü ve gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere elektronik
iletişim araçları (e-posta vb.) ile bildirilir. Üyelerin görüşleri de aynı yöntemle alınabilir. Üyelerin belirlenen
tarihte toplantılara katılmaları zorunludur. Yönetici veya yönetici yardımcısı olan üyelerin görevli veya izinli
olmaları durumunda yerine vekilleri katılır. Asaleten ve vekâleten katılacak üyelerin izinli veya görevli olmaları
durumunda mazeretleri Rektörlüğe iletilmek üzere SGDB’ye bildirilir. Belli süre ile görevlendirilen üyenin
üyelikten ayrılması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı niteliklere haiz yeni bir üye
görevlendirilir. Toplantıya katılanlar toplantı katılım belgesini imzalarlar. Kurullar ve ekipler, üyelerin
çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar
verilir. Karşı oy kullananların gerekçeleri karara yazdırılır. Toplantılarda alınan kararlar, karar defterine
kaydedilerek imza altına alınır.
(2) İhtiyaç duyulması halinde, kurullar ve ekipler kendi üyelerinden birisi başkanlığında uzman
kişilerden oluşan konuya özgü alt çalışma ekipleri kurarak, bu ekiplere kararlaştırılan konularda araştırma ve
değerlendirme yaptırabilir ve rapor hazırlattırılabilir.
(3) Süreçlere ilişkin çalışmalar, hazırlık programında ve Yönerge’de yer alan tarihlere uygun olarak
yürütülür ve süreçte yer alan tüm sorumlu ve görevliler çalışmalarını bu takvime uygun olarak tamamlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Plan Hazırlama
Stratejik Plan Hazırlık Programı
Madde 6- (1) SGDB, yeni stratejik plan hazırlama gerekliliğini stratejik planın yürürlük tarihinden en
az 18 ay önce hazırlık çalışmalarını başlatan Stratejik Plan Genelgesini hazırlayarak Rektörün onayına sunar.
Rektör, stratejik planlama çalışmalarının başladığını Stratejik Plan Genelgesiyle birimlere duyurur. Genelgede
planın hazırlanması için üniversitedeki tüm birimlere:
 Çalışmaların Rektör tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, birim yöneticileri tarafından da
bu konuda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,
 Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulduğu,
 Stratejik plan sürecindeki tüm eğitim ve toplantı çalışmalarının SGDB koordinasyonunda
yürütüleceği, yapılan çalışmaların SGDB tarafından kontrol listesine uygunluğunun sağlanacağı ve Strateji
Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından alınan tüm kararların karar defterine kaydedileceği,
 Stratejik planlama sürecinde, birimlerin sorumlu birim temsilcilerinin belirlenmesi gerektiği ve diğer
sorumlulukları,
 Stratejik planlama sürecinde birimlerden istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz
gönderilmesi gerektiği,
bildirilir.
(2) Strateji Geliştirme Kurulu, stratejik planlama ekibini onaylar, stratejik plan hazırlık çalışmalarını
yönlendirir.

(3) Stratejik planlama ekibi, ilgili rektör yardımcısı başkanlığında ana hizmet birimlerinden
görevlendirilecek farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenler, Kalite Koordinatörü, tüm daire başkanları,
Strateji Şube Müdürü ile müdürlükten görevlendirilecek bir personel olmak üzere toplam 21 üyeden oluşur.
Ekip başkanının toplantılara iştirak edemediği durumlarda başkanlığa, Strateji Geliştirme Daire Başkanı vekâlet
eder. Stratejik planlama ekibi üyesi; ekip tarafından verilen görevleri zamanında yerine getirir ve çalışmalara
aktif katkı sağlar.
(4) Stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği stratejik plan hazırlık faaliyetleri, zaman
çizelgesi ve eğitim ihtiyacı bölümlerinden oluşan Rehbere uygun bir hazırlık programı oluşturulur. Hazırlık
programı SGDB tarafından Strateji Geliştirme Kuruluna sunulur. Strateji Geliştirme Kurulu, hazırlık programını
değerlendirerek programa son şeklini verir. Stratejik Planlama Ekip üyelerinin isimlerine ilişkin bilgiler ile tüm
birimlerin çalışmalara azami katılım ve desteklerinin sağlanmasına ilişkin hususları da içeren Hazırlık programı,
Rektör tarafından onaylanır ve SGDB tarafından kamuoyuna duyurulur.
(5) Stratejik plan, iç denetim ve dış denetim raporları ile üniversitenin önceki dönem taslak stratejik
planlarına yönelik hazırlanmış değerlendirme raporlarından ve bir önceki döneme ait stratejik plan
değerlendirme raporlarından da yararlanılarak Rehberde belirtilen başlıklara uygun olarak hazırlanır. Stratejik
plan hazırlık sürecindeki iş ve işlemler hazırlık programında yer alan zaman çizelgesine uygun olarak yürütülür.
Eğitim ihtiyacı duyulan alanlarda SGDB koordinesinde eğitimler düzenlenir.
Durum Analizi
Madde 7- (1) Strateji Geliştirme Kurulu, durum analizi çalışmalarını yönlendirir ve tartışmalı hususları
karara bağlar. Stratejik Planlama Ekibi, durum analizi çalışmalarını paydaşların katkısını da alarak, alt çalışma
ekiplerine ve/veya kişilere konuları bildirilmek suretiyle durum analizi çalışmalarını yürütür.
(2) Görev verilen alt çalışma ekipleri ve kişiler hazırlamakta oldukları durum analizi bölümlerinde
GZFT analizi ile tespit ve ihtiyaçlara da yer verir. Stratejik Planlama Ekibi, bu bölümlere ilişkin durum analizi
sonuçlarını değerlendirir. Stratejik Planlama Ekibince, alt çalışma ekipleri ve kişiler tarafından hazırlanan
bölümlerin konsolide edilip değerlendirilmesi sonucu GZFT analizi ile tespit ve ihtiyaçlar bölümleri de
tamamlanmak suretiyle durum analizi taslağı oluşturulur. SGDB, Stratejik Planlama Ekibi tarafından durum
analizine ilişkin alınan kararları Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunar. Strateji Geliştirme Kurulu, GZFT
analizi ile tespit ve ihtiyaçlar bölümlerini de kapsayan durum analizini stratejik planın yürürlük tarihinden en az
14 ay önce karara bağlar.
Geleceğe Bakış
Madde 8- (1) Rektör, geleceğe bakışın geliştirilmesinde Senatonun görüşünü alır ve Strateji Geliştirme
Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibine, misyon, vizyon ve temel değerleri içeren geleceğe bakış bölümünün
detaylarının belirlenmesi için durum analizi bulgularından da faydalanarak perspektif verir. Strateji Geliştirme
Kurulu, geleceğe bakış çalışmalarını yönlendirir ve tartışmalı hususları karara bağlar. Geleceğe bakış ile
stratejik planın sonraki çalışmalarının bu bakış açısı temelinde yürütülmesi gerekir.
(2) Stratejik Planlama Ekibi, paydaşların da katkısını alarak misyon, vizyon ve temel değerlere yönelik
alternatif çalışmaları hazırlar. SGDB, alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarını Strateji
Geliştirme Kurulunun onayına sunar. Strateji Geliştirme Kurulu, alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler
taslaklarından yararlanarak misyon, vizyon ve temel değerlere son şeklini verir ve stratejik planın yürürlük
tarihinden en az 13 ay önce karara bağlar ve Rektöre bildirir.
Farklılaşma Stratejisi
Madde 9- (1) Rektör, farklılaşma stratejisine temel teşkil etmek üzere akademik faaliyetler analizi ve
yükseköğretim sektörü analizini içeren durum analizi bölümünden faydalanarak Strateji Geliştirme Kuruluna
perspektif verir. Strateji Geliştirme Kurulu, verilen perspektif çerçevesinde Rehbere uygun olarak gerekli
çalışmaları yürütür ve Stratejik Planlama Ekibinden çalışma yapmasını ister. Farklılaşma stratejisi belirlenirken

Stratejik Planlama Ekibinin kararı üzerine SGDB ilgili üst kurum ve kurullar ile bölgedeki kalkınma idarelerinin
görüşünü alır. Stratejik Planlama Ekibi, ihtiyaç duyması halinde alt çalışma ekipleri ya da kişilere görev
verilmek suretiyle farklılaşma stratejisi çalışmalarını yürütür ve farklılaşma stratejisi taslağını hazırlar. SGDB,
farklılaşma stratejisi taslağını Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunar. Strateji Geliştirme Kurulu,
farklılaşma stratejisine son şeklini verir ve stratejik planın yürürlük tarihinden en az 12 ay önce karara bağlar.
Strateji Geliştirme
Madde 10- (1) Farklılaşma stratejisi çerçevesinde alt çalışma ekiplerine veya kişilere görev verilmek ve
ilgili harcama birimlerinin desteği alınmak suretiyle taslak amaç ve hedefler ile taslak hedef kartları Stratejik
Planlama Ekibi tarafından oluşturulur. Stratejik Planlama Ekibi, taslak amaç ve hedefler, taslak hedef kartları ile
planın tahmini maliyeti Strateji Geliştirme Kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere nihai hale getirir.
SGDB, taslak amaç ve hedefler ile hedef kartlarını Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunar. Strateji
Geliştirme Kurulu, taslak amaç ve hedefler, hedef kartları ile planın tahmini maliyetini değerlendirerek son
şeklini verir ve stratejik planın yürürlük tarihinden en az 11 ay önce karara bağlar. SGDB, Strateji Geliştirme
Kurulu tarafından karara bağlanan stratejik plan taslağını Senatoya sunar.
Stratejik Plan Taslağının Değerlendirilmesi ve Son Şeklinin Verilmesi
Madde 11- (1) Strateji Geliştirme Kurulu tarafından kabul edilen stratejik plan taslağı, SGDB
tarafından Senato’ya sunulur ve Senato değerlendirerek karara bağlar. Taslak plan değerlendirilmek üzere
yürürlük tarihinden en geç 9 ay önce SGDB tarafından CSBB’ye gönderilir. CSBB tarafından düzenlenen
değerlendirme raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak Stratejik Planlama Ekibi tarafından taslak planda
gerekli düzeltmeler yapılır. SGDB, düzeltilmiş stratejik planı Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunar.
Strateji Geliştirme Kurulu, düzeltilmiş stratejik plana son şeklini verir ve Senato tarafından karara bağlanır.
Stratejik Plan, yürürlük tarihinden en geç 6 ay önce SGDB tarafından CSBB ile ilgili üst kurumlara gönderilir
ve kamuoyuna duyurulur.
Stratejik Planın Güncellenmesi
Madde 12- (1) Stratejik plan değerlendirme raporunda yer verilen bulgulardan yararlanılarak stratejik
planda güncelleme yapılabilir. Güncelleme, misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden hedef kartlarında
stratejik plan döneminin kalan yılları için yapılan değişikliklerdir. Hedef kartlarında yapılacak güncellemeler
neticesinde toplam maliyetlerde meydana gelen değişikliklerin kaynağının belirtilmesi gerekmektedir.
Güncelleme, bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin
konusu olamaz. Güncellemenin kapsamına giren hususlara ilişkin çalışmalar SGDB koordinasyonunda İzleme
ve Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
(2) Güncellemeler, değerlendirme raporu ile ortaya çıkan ve güncellemeye gerekçe oluşturan yeni tespit
ve ihtiyaçlar ile Rehber’e uygun olarak belirlenir. İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Rehber’e uygun olarak
hedef kartlarına ilişkin güncellemelere son şeklini verir ve Senato tarafından mart ayı sonuna kadar karara
bağlanır. Bu güncellemeler talep yazısı ekinde SGDB tarafından CSBB’ye aynı süre içerisinde gönderilir.
(3) İzleme ve Değerlendirme Kurulu, CSBB tarafından gönderilen değerlendirme raporundaki hususları
dikkate alarak güncellenmiş stratejik plana son şeklini verir ve Senato tarafından karara bağlanır. Stratejik
planın güncellenmiş nihai versiyonu en geç Haziran ayı sonuna kadar SGDB tarafından CSBB ile ilgili üst
kurumlara gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.
(4) Güncellenen stratejik planın kapağında planın güncellendiğine dair bir ibareye ve ekinde güncelleme
gerekçesi sütunu hariç olmak üzere hedef kartı güncellemesi tablosuna yer verilir.
Stratejik Planın Yenilenmesi
Madde 13- (1) Stratejik planın uygulama dönemi içerisinde;

a) Üniversitenin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta önemli değişikliklerin olması
hâlinde,
b) Hükümetin değişmesi halinde,
c) Bakanın değişmesi halinde,
ç) Rektörün değişmesi halinde,
stratejik plan yenilenebilir.
(1) Birinci fıkradaki şartlardan en az birinin oluşması halinde, stratejik plan yenilenmesi kararı
alınabilir. Bu karar, birinci fıkradaki şartlardan birinin oluşmasına müteakip en geç üç ay içerisinde Rektör
onayı ile alınır.
(3) Alınan yenilenme kararı, SGDB tarafından gerekçesi ile birlikte bir hafta içerisinde CSBB’nin
uygun görüşüne sunulur.
(4) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönerge hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve Raporlama
Eylem Planları ve Uygulama
Madde 14 – (1) Eylem planı, stratejik planın uygulanmasına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerden
sorumlu ve ilgili birimler ile bu faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren plandır. Plan/güncellenen plan
kabul edildikten sonra bir ay içinde SGBD tarafından sorumlu birimlere performans göstergeleri düzeyinde
taslak eylem planı şablonları gönderilir.
(2) Sorumlu birimler, eylem planlarını hazırlarken işbirliği yapılacak birimler ile koordinasyon içerisinde
yapılacak çalışmaları belirler, uygular ve belirli periyotlarda takip eder. İşbirliği yapılacak birimler,
sorumlu birimler tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak hazırlar ve
eylem planında yer alan faaliyetlerin uygulanmasını ve takibini gerçekleştirir.
(3) Sorumlu birimler, eylem planlarını şablona uygun olarak hazırlayarak 15 Aralık tarihine kadar
Rektör’ün onayına sunar. Rektör tarafından onaylanan eylem planlarında yer alan faaliyetler sorumlu
birimler ile işbirliği yapılacak birimler tarafından Ocak ayından itibaren uygulamaya konulur. Eylem
planları, stratejik planın kalan yıllarını kapsayacak şekilde sorumlu birimler tarafından her yıl 15 Aralık
tarihine kadar revize edilerek Rektörün onayına sunulur ve Ocak ayında uygulamaya konulur.
(4) Rektör tarafından onaylanan, revize edilen ve güncellenen eylem planlarının birer sureti, sorumlu
birimler tarafından üç işgünü içerisinde SGDB’ye gönderilir.
(5) Sorumlu birimler, eylem planlarının gerçekleşme sonuçlarını, İzleme Raporuna esas olmak üzere 15
Temmuz tarihine kadar İzleme Tabloları; Değerlendirme Raporuna esas olmak üzere Değerlendirme
Tabloları aracılığıyla 15 Ocak tarihine kadar SGDB’ye gönderir.
Performans Programı
Madde 15- (1) Performans programı hazırlama süreci İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından
program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin,
faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ve Rektör onayı ile başlar. Belirlenen
hususlar Rektör tarafından SGDB aracılığıyla harcama birimlerine en geç mayıs ayı sonuna kadar yazılı olarak
duyurulur. SGDB, belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin performans hedef ve göstergeleri ile Orta Vadeli Mali
Planda üniversitemiz için belirlenen bütçe rakamlarını, faaliyet maliyetleri ile ilişkilendirilerek e-Bütçe
Programı performans bütçe modülüne giriş işlemlerini yapar. Performans programı taslağı, metin kısmına eBütçe’den alınan ek tabloların eklenmesi ile birlikte SGDB tarafından Ekim ayının ilk haftası içerisinde
tamamlanır ve İzleme ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunulur. İzleme ve Değerlendirme Kurulu,

performans programı taslağını değerlendirerek son şeklini karara bağlar ve Rektöre sunar. Performans Programı
taslağı, SGDB tarafından en geç 15 Ekim tarihine kadar CSBB ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
SGDB, Bütçe Kanunu ile üniversiteye tahsis edilen ödeneklerde değişiklik olması halinde taslak performans
programında yer alan ödenek tekliflerini Bütçe Kanununda yer alan rakamlara uygun hale getirerek en geç 15
Ocak tarihine kadar performans programına son şeklini verir ve kamuoyuna duyurur.
İzleme Raporu
Madde 16- (1) Sorumlu birimler, sorumlu oldukları hedef kartlarına ilişkin Stratejik Plan İzleme
Tablolarını istenilen şablona uygun şekilde doldurarak en geç 10 Temmuz tarihine kadar SGDB’ye gönderir.
SGDB, Temmuz ayının 20’sine kadar Rehber’de yer alan formata uygun olarak Stratejik Plan İzleme Raporu
taslağını hazırlar ve İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunar. İzleme ve Değerlendirme Kurulu, en geç 25
Temmuz tarihine kadar İzleme Toplantılarını gerçekleştirerek ilgili yıl performans programının kalan süresi için
hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemler ve sorumlu birimleri de içerecek şekilde İzleme
Raporuna son şeklini verir, onaylar ve SGDB aracılığıyla Rektör bilgisine sunar.
Değerlendirme Raporu
Madde 17- (1) Sorumlu birimler, sorumlu oldukları hedef kartlarına ilişkin Stratejik Plan
Değerlendirme Tablolarını istenilen şablona uygun şekilde doldurarak en geç 10 Ocak tarihine kadar SGDB’ye
gönderir. SGDB, Ocak ayının 20’sine kadar Rehber’de yer alan formata uygun olarak Değerlendirme Raporu
taslağını hazırlar ve İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunar. İzleme ve Değerlendirme Kurulu, en geç 25
Ocak tarihine kadar izleme ve değerlendirme toplantılarını gerçekleştirerek, stratejik planın kalan süresi için
hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde Değerlendirme Raporuna son
şeklini verir, onaylar ve SGDB aracılığıyla Rektör bilgisine sunar. Değerlendirme Raporu, SGDB tarafından
Mart ayının sonuna kadar CSBB’ye gönderilir.
(2) Mevcut stratejik planın güncellenmesine İzleme ve Değerlendirme Raporu ile karar verilir.
(3) Stratejik planın son yılına ait stratejik plan değerlendirme raporu, stratejik plan gerçekleşme raporu
olarak adlandırılır.
Birim Faaliyet Raporu ve İdare Faaliyet Raporu
Madde 18 – (1) Birim faaliyet raporu, birimlerce istenilen şablona uygun olarak her yıl hazırlanır.
Birim faaliyet raporu ekinde yer alan iç kontrol güvence beyanı birim yöneticisi tarafından imzalanır ve birim
faaliyet raporu birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak resmi yazı ekinde en geç 25 Ocak tarihine
kadar SGDB’ye gönderilir. Yönetim kurulu olmayan birimlerde birim faaliyet raporu, birim yöneticisi ve alt
birim yöneticileri tarafından imzalanır.
(2)
SGDB, İdare Faaliyet Raporu taslağını Şubat ayının 20’sine kadar Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin
Beyanı ile Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı imzalarını da içerecek şekilde mevzuata uygun olarak
hazırlar ve İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunar. İzleme ve Değerlendirme Kurulu, en geç 25 Şubat tarihine
kadar İdare Faaliyet Raporu taslağına son şeklini vererek karara bağlar ve SGDB aracılığıyla Rektör onayına
sunar. İdare faaliyet raporu, en geç Şubat ayının sonuna kadar SGDB tarafından CSBB ve Sayıştay Başkanlığına
gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yazışma Kodları

Madde 19- (1) Yönergede belirtilen süreçlerle ilgili yazışmalarda standart dosya planına uyum ile
standardizasyon sağlanması için aşağıda yer alan yazışma ana kodları kullanılır. Konuya ilişkin yazışmalarda
ayrıntı kodları SGDB tarafından belirlenir.
Stratejik Planlama
Stratejik Plan Revizyonu
Eylem Planları
Performans Programı
İzleme Raporu
Değerlendirme Raporu
Birim Faaliyet Raporu
İdare Faaliyet Raporu

:
:
:
:
:
:
:
:

602.04
602.04.03
602.05
602.08
602.08.03
602.08.03
040.05
040.06

Tereddütlerin Giderilmesi
Madde 20– (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Yönetmelik ve Rehber’de yer alan
hükümler esas alınır. Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Rektör
yetkilidir.
Yürürlük
Madde 21- (1) Bu Yönerge senatonun kabul ettiği tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 - (1) Bu Yönerge hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Rektör, Strateji Geliştirme Kurulunun da yer aldığı
Stratejik Plan Genelgesini onaylar ve tüm birimlere
stratejik plan çalışmalarının başladığını duyurur. (2)

SGDB, hazırlık programını
SGK’ya sunar. (5)

SGK, Hazırlık programını
değerlendirerek programa son
şeklini verir ve programı
Rektörün onayına sunar. (6)

Rektör, hazırlık
programını onaylar. (7)

SGDB, hazırlık programını
kamuoyuna duyurur. (8)

SGDB, SPE tarafından hazırlanan durum analizi
taslağını SGK’nın onayına sunar. (4)

SGK, durum analizi bölümünü tamamlar. (5) (Stratejik Plan yürürlük
tarihinden 14 ay önce)

Rektör, senatonun görüşünü alarak SGK ve SPE’ye
geleceğe bakış bölümünün detaylarının belirlenmesi
için perspektif verir. (1)

SGK, verilen perspektif çerçevesinde gerekli çalışmaları
yürütür ve SPE’den geleceğe bakış konusunda çalışma
yapmasını ister. (2)

SPE, paydaşların da katkısını alarak misyon, vizyon ve temel
değerlere yönelik alternatif çalışmaları hazırlar. (3)

SGDB, alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler
taslaklarını SGK’nın onayına sunar. (4)

SGK, alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarından
yararlanarak misyon, vizyon ve temel değerlere son şeklini verir ve karara
bağlar.(5) (Stratejik Plan yürürlük tarihinden 13 ay önce)

Rektör, farklılaşma stratejisinin belirlenmesi için
SGK’ya perspektif verir. (1)

SGK, verilen perspektif çerçevesinde gerekli çalışmaları
yürütür ve SPE’den farklılaşma stratejisi konusunda
çalışma yapmasını ister. (2)

SPE, alt çalışma ekipleri ya da kişilere görev verilmek
suretiyle farklılaşma stratejisi çalışmalarını yürütür ve
farklılaşma stratejisi taslağını hazırlar. (3)

SGDB, farklılaşma stratejisi taslağını SGK’nın onayına
sunar. (4)

SPE, alt çalışma ekiplerine veya kişilere görev verir/
ilgili harcama birimlerinin desteğini alır. (1)

Alt çalışma ekipleri veya kişiler harcama birimlerinin de
desteğini alarak amaç ve hedefler ile hedef kartlarına ilişkin
çalışmalar yapar. (2)

SPE, taslak amaç ve hedefler, taslak hedef kartları ile planın
tahmini maliyetini SGK’nın değerlendirmesine sunulmak
üzere nihai hale getirir. (3)

SGDB, taslak amaç ve hedefler, hedef kartları ile
planın tahmini maliyetini SGK’nın onayına sunar. (4)

Strateji
Geliştirme

SPE, durum analizi taslağını oluşturur. (3)

Geleceğe
Bakış

SPE, hazırlık programını
oluşturur.(4)

Farklılaşma
Stratejisi

SGK, SPE’nin kimlerden
oluşacağını onaylar. (3)

Alt çalışma ekipleri ve/veya kişiler sorumlu oldukları
bölümleri hazırlayarak SPE’ye sunar. (2)

Senato, taslak stratejik planı
değerlendirerek karara
bağlar. (2)

İDK, Rehber’e uygun olarak hedef
kartlarına ilişkin güncellemelere son
şeklini verir ve Senatonun onayına
SGDB tarafından sunulur. (1)

SGDB, taslak plan
değerlendirilmek üzere CSBB’ye
gönderir. (3) (Stratejik Plan
yürürlük tarihinden 9 ay önce)

SGDB, düzeltilmiş
stratejik planı SGK’nın
onayına sunar. (6)

SGK, düzeltilmiş stratejik
plana son şeklini verir ve
Senatonun onayına sunar. (7)

İDK, güncellenmiş stratejik plana son
şeklini verir ve Senatonun onayına
SGDB tarafından sunulur. (5)

Senato, güncellenmiş stratejik planı
değerlendirir ve karara bağlar. (6)

SGDB, Stratejik Planı CSBB ile ilgili
üst kurumlara gönderir ve
kamuoyuna duyurur. (9) (Stratejik
Plan yürürlük tarihinden 6 ay önce)

SGDB, güncellenmiş stratejik planı
CSBB ile ilgili üst kurumlara gönderir
ve kamuoyuna duyurur. (7)
(Haziran ayı sonuna kadar)

Eylem
Planları

SGDB, güncelleme hakkında CSBB
tarafından gönderilen değerlendirme
raporunu İDK’ya sunar. (4)

Senato, düzeltilmiş
stratejik planı
değerlendirerek karara
bağlar. (8)

Sorumlu birimler, eylem planlarını/revize eylem planlarını
şablona uygun olarak hazırlayarak Rektör’ün onayına
sunar. (2) (15 Aralık tarihine kadar)

Rektör, eylem planlarını/revize eylem planlarını
değerlendirerek onaylar. (3)

Sorumlu birimler eylem planlarının birer suretini
SGDB’ye gönderir. (4) (Rektör onayını müteakip 3
işgünü içerisinde).

Sorumlu birimler eylem planları uygulamaya koyar. (5)
(Plan dönemi ocak ayından itibaren)

Performans
Programı

SGDB, güncellemeleri talep yazısı
ekinde CSBB’ye gönderir. (3) (Mart ayı
sonuna kadar)

SPE, değerlendirme raporunda
belirtilen hususları dikkate
alarak taslak planda gerekli
düzeltmeleri yapar. (5)

İDK, program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve
hedefleri, performans hedef ve göstergelerini,
faaliyetleri ve bunlardan sorumlu harcama birimlerini
belirler ve SGDB aracılığıyla Rektör onayına sunar. (1)

Belirlenen hususlar Rektör tarafından onaylanır ve SGDB
aracılığıyla harcama birimlerine bildirilir. (2)
(Mayıs ayı sonuna kadar)

SGDB, e-Bütçe Programı performans bütçe modülüne giriş
işlemlerini yapar ve performans programı taslağını İDK’nın
onayına sunar. (3)

İDK, performans programı taslağını
değerlendirerek son şeklini karara bağlar ve SGDB
aracılığıyla Rektör’e sunar. (4)
(Ekim ayının ilk haftası içerisinde)

SGDB, Performans Programı taslağını CSBB ve Hazine ve Maliye
Bakanlığına gönderir. (5) (15 Ekim tarihine kadar)

İzleme
Raporu

Senato, hedef kartlarına ilişkin
güncellemeleri değerlendirir ve karara
bağlar. (2) (Mart ayı sonuna kadar)

SGDB, taslak plan hakkında CSBB
tarafından gönderilen
değerlendirme raporunu SPE’ye
sunar. (4)

SGK, taslak amaç ve hedefler, hedef kartları ile planın tahmini maliyetini
değerlendirerek son şeklini verir ve karara bağlar. (5)
(Stratejik Plan yürürlük tarihinden 11 ay önce)

Sorumlu birimler, Stratejik Plan İzleme Tablolarını
istenilen şablona uygun şekilde doldurarak SGDB’ye
gönderir. (1) 10 Temmuz tarihine kadar)

SGDB, Rehber’de yer alan formata uygun olarak Stratejik
Plan İzleme Raporu taslağını hazırlar ve İDK’ya sunar. (2)
(20 Temmuz tarihine kadar)

İDK, İzleme Toplantılarını gerçekleştirerek İzleme Raporuna
son şeklini verir, onaylar ve SGDB aracılığıyla Rektör bilgisine
sunar. (3) (25 Temmuz tarihine kadar)

Değerlendirme
Raporu

Planın
Güncellenmesi

SGDB, Taslak Stratejik
Planı Senato’ya sunar. (1)

Farklılaşma stratejisine son şeklini verir ve karara bağlar. (5)
(Stratejik Plan yürürlük tarihinden 12 ay önce)

SGDB, sorumlu birimlere taslak eylem planı şablonlarını
gönderir. (1) (Stratejik Planın/Güncellenen Stratejik
Planın kabulünden sonra 1 ay içinde)

Sorumlu birimler, hedef kartlarına ilişkin Stratejik Plan
Değerlendirme Tablolarını istenilen şablona uygun
şekilde doldurarak SGDB’ye gönderir. (1) (10 Ocak
tarihine kadar)

SGDB, Rehber’de yer alan formata uygun olarak
Değerlendirme Raporu taslağını hazırlar ve İzleme ve
Değerlendirme Kuruluna sunar. (2) (20 Ocak tarihine
kadar)

İDK, İzleme ve değerlendirme toplantılarını gerçekleştirerek,
Değerlendirme Raporuna son şeklini verir ve onaylar. (3)
(25 Ocak tarihine kadar)

SGDB, Değerlendirme Raporunu CSBB’ye gönderir.
(4)
(Mart ayının sonuna kadar)

Harcama birimleri, birim faaliyet raporunu istenilen
şablona uygun olarak hazırlayıp SGDB’ye gönderir. (1)
(25 Ocak tarihine kadar)

SGDB, mevzuata uygun olarak İdare Faaliyet Raporu
hazırlar ve İDK’nın onayına sunar. (2)
(20 Şubat tarihine kadar)

İDK, İdare Faaliyet Raporu taslağına son şeklini karara bağlar
ve SGDB aracılığıyla Rektör onayına sunar. (3)
(25 Şubat tarihine kadar)

Rektör, İdare Faaliyet Raporunu onaylar. (4)
(Şubat ayı sonuna kadar)

İdare Faaliyet
Raporu

UYGULAMA SÜRECİ
RAPORLAMAVE ÖNLEM ALMA SÜRECİ

SGBD, cari stratejik planın bitiminden en az 18 ay
önce Stratejik Plan Genelgesini hazırlayarak Rektörün
onayına sunar. (1)
(Stratejik Plan yürürlük tarihinden 18 ay önce)

SPE, kişilere ve/veya alt çalışma ekiplerine sorumlu
oldukları bölümleri bildirir. (1)

Planın
Sunulması

HAZIRLIK SÜRECİ

Durum
Analizi

Hazırlık

EK-1: STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SENATO

REKTÖR

STRATEJİ
GELİŞTİRME KURULU

İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
KURULU

STRATEJİK
PLANLAMA EKİBİ

STRATEJİ
GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI

SGDB, İdare faaliyet raporunu CSBB ve Sayıştay Başkanlığına gönderir ve
kamuoyuna duyurur. (5)
(Şubat ayı sonuna kadar)

SORUMLU
BİRİMLER/KİŞİLER

