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Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
Görev Unvanı Strateji Planlama Şube Müdürü 

En Yakın Yönetici Daire Başkanı 
Yokluğunda Vekâlet Edecek Görevlendirilen Personel 

 
Görevin/İşin Kısa Tanımı 

 
Bartın Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm 
faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak. İdare stratejik planının oluşturulması,  güncellenmesi,  yenilenmesi ve koordinasyonunun 
sağlanması. 
 

 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturulmasını, 
stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 

 Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini vermek, 
 İdarenin faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek,  
 İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,  
 İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitinde koordinasyonu sağlamak,   
 İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek üzere analiz etmek, 
 Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonuyla işbirliği sağlamak, 
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirilmesinde 

koordinasyonu sağlamak,  
 İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 

değerlendirmek,  
 İdarenin faaliyet alanlarına ilişkin verilerin istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,  
 Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanır, bunu 

sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak, 
 Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol gösterir, bu amaçla 

gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, 
 Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için biriminin araç, gereç, 

malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için Daire Başkanı’nın onayına sunmak. Benzer 
çalışmaları hizmet türüne göre ihtiyaçlar için gerçekleştirmek, 

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 
çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, 

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş 
sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,  
Strateji Planlama Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur. 

 
TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını 
okudum, yerine getirmeyi kabul ve taahhüt 

ederim. 

 
 

… / … / 2019 
 
 
 
 

Ad-Soyad 
İmza 

 
… / … / 2019 

 
 

Ad-Soyad 
İmza 
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No 

Revizyon 
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