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Misyonumuz 

Üniversitemizin İdari hizmetlerinin kuruluş ve gelişme dönemi sürecinde mükemmel bir 

şekilde yürütülebilmesi için yönetim birimi olarak üzerine düşen stratejik yönetim ve planlama, 

performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve Üniversitemizin her türlü 

mali hizmetleri gereksinimi temel ortakları ile uyumlu bir şekilde ve bilgi teknolojilerinden 

yararlanılarak kanunla verilen yetkiler çerçevesinde etkili ekonomik ve verimli olarak süresinde 

yerine getirmektedir. 

 

Vizyonumuz 

Bilime, teknolojiye ve sosyal sorumluluklara dayalı projelerle gerçekleştireceği eğitim ve 

bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmak 

hedefi ile toplumsal öğrenme merkezi olarak kurulan ve gelişmeye başlayan Üniversitemizin 

sorumlulukları çerçevesinde her türlü teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış yeterli ve çağdaş 

çalışma ortamına sahip eğitim ve yetişme düzeyini tamamlamış personel ile hizmet anlayışında 

etkili ekonomik ve verimli hizmet politikasıyla mali hizmetlerin ve kanunlarla verilmiş diğer 

görevlerin yapılması sırasında her türlü inceleme ve izlemeye açık hesap verilebilir, şeffaflığa 

sahip saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktır. 

 

Kalite Politikamız 

Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak;  

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere 

Başkanlığımızca gerçekleştirilen tüm hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamakla birlikte; 

 Tüm süreçlerde, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan 

bir anlayış içinde güvenilir ve saygın bir birim olmak, 
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 Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların yasalara, etik değerlere uygun, 

ayrımcılığa karşı daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline 

gelmeleri için görev paylaşımı ve takım ruhunu destekleyen bir anlayış ile kalite 

düzeyini sürekli yükseltmek, 

 Başkanlığımızda görevli personelde kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis ederek 

hizmet sağlamayı esas almak, 

 En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra 

ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek, 

 Muhasebe, Kesin Hesap, Ön Mali Kontrol, Bütçe Planlama ve Performans, Stratejik 

Planlama, İdari Hizmetler ve İş Süreçlerimizi paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılamak üzere sürekli güncel tutmak, 

 kalite politikamızdır.   

 

 


