izuin xArip qnlnni trNivnnsirrsi
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srnq.rn.rix yoNnriu vn pLANLAM.q. giRivri

CALI$MA USUL VE ESASLART HAKKTNDA yONnnCn

siRiNci nolUm
Amag ve Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag ve kapsam
Madde 1- Bu Y<inerge, Universitenin Strateji Geligtirme Daire Bagkanh[rna balh Stratejik
Ycjnetim ve Planlama $ube Mtidtirltigii kuruluq, gcirev, yetki, ve sorumlululuna iligkin esaslar
ile yiiklenilen g<irevlere ycinelik ig, iglem ve si.iregleri belirlemektedir.

Dayanak
Madde 2- Bu Ycinerge, 5018 sayrh Kamu Mali Ycinetimi ve Kontrol Kanununun 9., 60. ve
41. maddeleri ile 5436 sayrh Kamu Mali Y<lnetimi ve Kontrol Kanunu ileBazr Kanun ve
Kanun Hiikmtinde Kararnamelerde Depigiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanunun 15. maddesine,
Strateji Geligtirme Birimlerinin Qahgma Usul ve Esaslan Hakkrnda Yonetmelik, Kamu
idarelerinde Stratejik Planlamaya iligtin Usul ve Esaslar Hakkrnda Y<inetmelik, Kamu
idarelerince hazrrlanacak Performans Programlan Hakkrnda Ydnetmelik ile Kamu

idarelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlarr Hakkrnda Ycinetmelile dayanrlarak
hazrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 3- Bu gahqma usul ve esaslarda gegen;
a) Bakanhk: Maliye Bakanhfrnr, Kalkrnma Bakanhgr,
b) Bakan: Milli E[itim Bakarunr,
c) Miistegarhk: Devlet Planlama Tegkilatr Mtistegarh[mr,
d) Universite: izmir Katip Qelebi Universitesini,
e) Baqkanhk: Strateji Geligtirme Daire Bagkanh[rnr,
0 $ube Miidiirliifii: Stratejik Ydnetim ve Planlama $ube Mi.idiirli.i[iinii,
g) Kanun: 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununu,
h) Kurul: Strateji Geliqtirme Kurulunu,
i) Birim: Odenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimleri,
j) Harcama Yetkilisi: Biitgeyle <idenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en tist yoneticisini,
k) Ust Yiinetici: Rektclrti,
D Stratejik Plan: Universitemizin orta ve uzun vadeli amaglanm, temel ilke
ve politikalarrm, hedef ve rinceliklerini, performans dlgi.itlerini, bunlara
ulagmak igin izlenecek ydntemler ile kaynak da$rhmlarrm igeren planr,
m) Faaliyet Raporu: Birim ve Universite faaliyet raporlanm,
n) Krlavuz: Kalkrnma Bakanh[r'rnca yayrmlanan, Stratejik Planlama
kavramlartnr ve stratejik planlama siireglerine iligkin usul ve esaslan ortaya
koyan, ihtiyag ve geligmelere gore gtincellegtirilen belgeyi,
o) Mali Yil: Takvim yrhm ifade eder.
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iriNci n6lUvr
Fonksiyonlar ve Giirevler
Fonksiyonlarr
Madde 4- Stratejik Yiinetim ve Planlama Birimi;

l) Stratejik yiinetim ve plan; Universitenin stratejik planlama gahgmalanna yonelik bir
hazrrhk programl olugturmak ve stratejik planlama gahgmalarinr koordine etmek, bu
gahqmalarla ilgili destek hizmetlerini ytiriitmek, Universitenin faaliyetleriyle ilgili verileri

toplamak, tasnif etmek ve analiz etmek,

2) Performans ve kalite iilgiitleri geligtirme; Universitenin gcirev alamna giren konularda
performans ve kalite dlgtitleri geliqtirilmesinde koordinasyonu saSlamak uJ biri-l.rin
bu
dlgiitlere uyumunu de$erlendirme gahqmalannda bulunmak,
3) Yiinetim bilgi sistemi; Universitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif
etmek iizere analiz etmek ve bu verilerin istatistiki kayrt ve kontrol iglemlerini yririitmek,
olmak tizere 3 fonksiyonu yrinetmekle gcirevlidir.

G0revleri
Madde 5- Stratejik Ydnetim ve Planlama Birimi 5018 sayr| Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol
Kanunun depigik 60. madde htikmti ve Strateji Geligtirme Birimlerinin
Qalgma Usul ve
Esaslan Hakkrnda Ycinetmelilin ilgili maddeleri uyannca, stratejik ydnetim ve planlama,
performans ve kalite <ilgritleri geligtirme ve ycinetim bilgi sirtemi fonksiyonla'
kapsamrndaki
grirevleri;

a.

Universitenin stratejik planlama gahgmalanna ydnelik bir hazrrlk programl
oluqturulmasmt, stratejik planlama si.irecinde ihtiyag duyulacak egltim ve
damgmanhk hizmetlerinin verilmesini ve stratejik planlama gilgmalarrnr koordine

etmek,

b. stratejik planlamaya iligkin destek hizmetlerini vermek,
c. Universitenin faaliyet raponrnun hazrrhk gahgmalarrm koordine etmek
d. Universitenin misyonunun belirlenmesi gahgmalannrn koordinasyonunu saflamak,
e. Universitenin grlrev alaruna giren konularda, hizmetleri etkileyecek drg fakt6rleri
inceleyerek yeni hizmet firsatlarrnr belirlemek, etkililik ve

tehditlere karqr tedbirler almasmr rinermek,

f.

verimlilili

cinleyen

Kurum igi kapasite aragtrrmasr yapmak, hizmetlerin etkilililini ve yararlamcr

memnuniyetini analiz etmek,

g.
h.

i.

Universitenin tisttinliik ve zayrflrklanrun tespitinde koordinasyonu sa[lamak,
Universitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek tizere
analiz etmek, Ycinetim Bilgi Sistemi fonksiyonuyla igbiriili sallamak,

Universitenin gcirev alaruna giren konularda performans
geliqtirilmesinde koordinasyonu sallamak,

i.

Universitenin velveya birimlerin belirlenen performans
uyumunu de[erlendirme gahqmalarrnda bulunmak,

ve kalite

ve kalite

6lgiitleri

6lgiitlerine
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k

Universitenin faaliyet alanlanna iligkin verilerin istatistiki kayrt
iglemlerini yiiriitmek,

ve

kontrol

Ust yrinetici tarafindan verilen diler gcirevleri yapmak.

UqtrNcU

noltjvr

Stratejik Planlama Hazrrhklarr, Siireci, yenilenmesi
Stratejik planlama hazrrhklarr ve koordinasyonu
Madde 6- Harcama birimleri; kalkrnma planlan, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler gergevesinde gelecefe iligkin misyon ve vizyonlannr olugturmak, stratejik
amaglar ve dlgiilebilir hedefler saptamak, performanslan rinceden belirlenmiq olan gristergeier
do!rultusunda cilgmek ve bu stirecin izleme ve delerlendirmesini yapmak amacryla katrlmcr
ycintemlerle stratejik plan hazrrlama gahgmalanm yiirtittir. Birimimiz plan, program
ve
projelerin hazrrlanmasrnda, uygulamaya iligkin ilke, temel pt.trrip ve kriterlerin
belirlenmesinde, kontrol ve diizenleme esaslannrn tespitinde birimler. g.trkti destegi vermek,
yazrgmalan yapmak ve Miistegarhprn belirledigi takvim igerisinde stratejik planlarrn
tamamlanmasmda koordinasyonu saplamakla ytiktimliidtir.
Stratejik planlarrn hazrrlanma siireci
Madde 7- Universite ve harcama birimlerinin stratejik planlarr, Miistegarlk tarafindan
yayrmlanan Stratejik Planlama Ktlavuzu'nda belirtilen kriterlere uygun olarak
hazrlanr.
Stratejik Plan hanrlama silrecinin baglatrldrlr bir ig genelge ile t{im harcama
birimlerine duyurulur. Yaprlan bu duyuru ile harcama birimleri Stratejik planlama
Krlavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak Birim Stratejik Plan hazrlk galgmalanrun
siireci baglamrq olur. Ust ytineticinin onayl ile Universite Stratejik Plamrun hazrlanmasrnda
sorumlu bir Strateji Geligtirme Kurulu olugturulur. Bu kurulun sekreterya gcirevi Bagkanlk

tarafindan yiiriittil iir.

Kurul; Universitenin Stratejik Plarumn zaman gizelgesini igeren hazrrhk programml

olugturur.

Birimlerin hazrrhk programma uygun olarak hazrrladrklarr Stratejik planlarmrn Kurula

sunulmasr birimimiz tarafindan saflamr.

Universitenin Stratejik Planlanm hazrlarnaya baglamadan cince hazrrhk programmda
yer alan ttim hususlar, PEST ve GZFT analizlerini de igerir Birim Stratejik planlarrndaki
e gde ger analizlerin delerlendirilmesi yaprlarak
durum analizine ulagrlrr.

Birim Stratej]\ Planlan ile yaprlan analizler sonucu elde edilen istatistiki bilgiler

konsolide edilerek Birimimiz aracrhlr ile Kurula sunulur.

$ube Mtidtirli.igiimtiz Yonetim Bilgi Sistemi fonksiyonu kapsamrnda birimlerden
alman ve Universitemiz Stratejik Plamnrn olugumunda yararlanrlacak istatistiki verilerin
tasnifi ve analizini yaparak bir rapor hazrlar. Birimimizce- hazrrlanan bu raporlar Baqkanlk
tarafindan Strateji Geligtirme Kuruluna sunulur. Btitge hazrrhklannda esas olmak
izereArahk
ayl sonuna kadar Stratejik Planlarrn konsolide edilerek tiniversitenin stratejik plarumn
son hali
verilerek iist ycineticinin onayma sunulur.
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Onaylanan Stratejik Plan delerlendirilmek iizere Stratejik Plarun kapsadr[r donemin
ilk yrhndan dnceki yrhn ocak aymda Kalkrnma Bakanhlr g<inderilir.

UniversitemizeiJrg ay iginde gdnderilir. De[erlendirme raporunda gerekli
delerlendirilerek Stratejik plamn son hali verilir.

lotit"n

degigiklikler

Son halini alan Stratejik Planlar, tist yOneticinin onayrna mtiteakip performans
programl ve biitge hazrrhklannda esas ahnmak izere Bakanhla ve
Mtistegarliga gcinderilir.
Stratejik Planlardan birer ntishasr da Tiirkiye Btiytik Millet MeJisine ve
Sayigtay,a gdnderilir.
Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve Univeisitenin internet sitesinde yayirt*rr.

stratejik pla.nlarrn plan ve programlarla iligkilendirilmesi

Madde 8 - Universitenin Stlatejik Plaru, kalkrnma planlarr, orta vadeli program
ve faaliyet
alam ile ilgili diger ulusal, bOlgesel ve sektrirel plan vl programlara
uygun'olaiak
hazrrlamr.

Stratejik planrn siiresi ve giincellenmesi
Madde 9 - Gtincelleqtirme, stratejik plamn misyon, vizyon ve amaglarr deligtirilmeden,
hedeflerde yaprlan nicel deligikliklerdir.
Program, Stratejik P]anlar beg yrlhk ddnemi kapsar. Stratejik planlar
en az
uygulandrktan sonra stratejik planrn kalan siiresi igin gtincellegtirilebilir.

iki

yrl

Yenilenme; Gdrev, yetki ve sorumluluklarrm diizenleyen mevzuatta
degigiklik olmasr
hdlinde, Ust ytineticinin deligmesiyle idare politikasmrn deligmesi,
dolal afet, tehlikeli salgrn
hastahklar veya
ekonomik bunahmlann vuku -bulmasr f,ailerinde gergeklegir.
Yenilenmesi yukandaki gartlann olugmasma.mtiteakip en geg iig
ay igerisinde karara baflamr.
Bu-kararr takip eden altr ay iginde stratejik plan'kar;rn ahndrlr yrh
takip eden yrldan
baglamak tizere beg yrlhk dcinemi kapsayacak q.kild. yenilenir.

alrr

Yenilenen Stratejik Plan bu cinergenin 7. maddesindeki esaslara tabi
olup planrn
gtincellegtirilmesi durumunda Miistegarh[a ve Bakanhsa bilgi verilmesi
ile sonuglamr.
pro gramr ve h azrrhklarrnrn ko o rdinasyonu
Madde 10- Performans programlarr, Stratejik Planlarin yrlhk uygulama
dilimlerini olugturur.
Performans programlan Stratejik Planlara uygun olarak but*t*gu
belirlenen usul ve esaslar
gergevesinde harcama birimleri tarafindan, Stratejik
Y<jnetim ve planlama Birimi ile Britge
Performans Birimi ortak gahqmalarryla hazrrlami ve belirtilen
siirelerde Bagkanlla iletilir.
Universite Stratejik Plamna ve performans programrna uygunlulunun
sallanmasrna ycinelik
koordinasyonu ve de[edendirmesi yaprlrr.- uriiversit. Stiut.iit plarunauyg; U"il;;;il;
performans programl gahgmalarrnda; bir mali yrlda ytirtitiilecek
faaliyetleri, faaliyet ve proje
bannda kaynak ihtiyacrnr, performans hedef ve g<istergelerini igerecek gekilde
birim
performans programlarr dikkate ahnarak hazrlanr.

f grf_o_rmans

Performans giistergeleri
Madde 11- Performans gcistergeleri Stratejik Planlarda yer alrr. performans gcistergeleri,
Birimlerin ve Universitenin stratejik amag ve hedeflerinin yerine getirilmesinde
ulaqrlan
sonuglart dlgmek ve biitgenin hazrrlanmasrnda kullamlrr. Performans
gdstergelerinin tespiiine,
kontroliine ve delerlendirilmesine iligkin usul ve esaslar Maliye -Bakan'1lrnca
belirlenir.
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Birimler performans gdstergelerini bu usul ve esaslar gergevesindehanrlayarak Universitenin
performans g<istergelerini belirlemesini ycinelik gahqmalann yaprlabilmesini teminen Strateji
Geligtirme Kuruluna sunulmak izere Bagkanh[a gdnderilir.

o6nntrNcU sor,Uvr
Faaliyet Raporlarr
Raporlama ilkeleri
MADDE 12- Faaliyet raporlarr mali saydamhk ve hesap verne sorumlulu$unu sa[layacak
gekilde do!ruluk ve tarafszhk prensibine uygun, ilgili taraflann ve kamuoyunun bilgi iut iUi
olmasmt sallamak izere agtk, anlagrlu ve sade bir dil kullamlarak, yrllar iiibanyla
karqrlagtrrmaya imk6n verecek bigimde ve bir mali yrhn faaliyet sonuglannr g<isterecek
gekilde hazrlarur.

Birim ve iiniversite faaliyet raporlarmdal
a. Genel bilgiler: Bu bOltimde, Universitenin misyon ve vizyonuna, tegkilat yaplsma ve
mevzuatma iligkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynaklarr ve fiziki kaynaklarr ile ilgili
bilgilere, ig ve drq denetim raporlannda yer alan tespit ve deperlendirmelere krsaca yer veriir.
b. Amag ve hedefler: Bu bcili.imde, Universitenin stratejik amag ve hedeflerine, faaliyet yrh
cinceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarrna yer verilir.
c. Faaliyetlere iligkin bilgi ve deferlendirmeler: Bu bdhimde, mali bilgiler ile performans
bilgilerine detayh olarak yer verilir.

1) Mali bilgiler baghpr altmda, kullamlan kaynaklara, btitge hedef ve gergeklegmeleri ile
meydana gelen sapmalarm nedenlerine, varhk ve yiikiimltiltikler ile yardrm yupilun birlik,
kurum ve kuruluqlarrn faaliyetlerine iliqkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara
iligkin agrklamalara yer verilir. Aynca, ig ve drg mali denetim sonuglan hakkrndaki dzet

bilgiler de bu baghk altrnda yer alrr.

2) Performans bilgileri bagh[r altmda, Universitenin stratejik plan ve performans programl
uyannca ytirtittilen faaliyet ve projelerine, performans programrnda yer alan performans hedef
ve gtistergelerinin gergeklegme durumu ile meydana gelen sapmalann nedenlerine, diler
performans bilgilerine ve bunlara iligkin de[erlendirmelere yer verilir.
d. Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin deferlendirilmesi: Bu bdliimde, orta ve uzun vadeli
hedeflere ulagrlabilmesi stirecinde tegkilat yaplsr, organizasyon yetene[i, teknolojik kapasite
gibi unsurlar agtstndan igsel bir durum de[erlendirmesi yaprlarak Universitenin tisti.in vi zayf
yanlanna yer verilir.
e. Oneri ve tedbirler: Faaliyet yrh sonuglarr ile genel ekonomik kogullar, biitge imkdnlarr ve
beklentiler gdz dntine almarak, Universitenin gelecek yrllarda faaliyetlerinde yapmayr
planladrpr degiqiklik <inerilerine, hedeflerinde meydana gelecek degigikliklei iie
kargrlagabilecepi risklere ve bunlara ydnelik almmasr gereken tedbirlere Uu Uottimae yer
verilir.
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Universite faaliyet raporunun hazrrlanmasl ve koordinasyonu
Madde 13 - Faaliyet raporlan, Kanunun 41. maddesi ve bu maddeye dayamlarak yayrmlanan
Kamu idarelerince Hazrrlanacak Faaliyet Raporlan Hakkrnda Ydnetmelik gergevesinde
Universite harcama birimleri tarafindan hazrrlanan birim faaliyet raporlan Universite faaliyet
raporunun hazrrlanmasmda esas ahnmak iizere Bagkanhla gOnderilir. Bagkanhk tarafindan
Uirim faaliyet raporlan konsolide edilerek Universite faaliyet raporu hazrrlarur ve iist ytinetici
ile Bakan tarafindan onaylarur.

BE$iNCi soLUIvI
Diler Hiikiimler
Tereddiitlerin giderilmesi
Madde 22- Bi Ydnergenin uygulanmasrnda ortaya grkabilecek tereddtitleri gidermeye
Bagkanhk yetkilidir.

Yiiriirliik

Madde 14- Bu y<inerge tist y<inetici tarafindan onaylandr$r tarihten itibaren ytiriirlii[e girer.

Yiiriitme

Madde 15- Bu y6nergeyi iist ydnetici adrna Strateji Geligtirme Dairesi Bagkam ytirtittir.

Prof. Drl
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