BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(BÜMKO)
MİSYON ÇALIŞMASI
Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları
Konsolide Misyon
Mali politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, mali yönetim ve kontrol
sistemlerini uyumlaştırmak, Hükümetçe belirlenen politikalar ve hedeflere uygun
bütçe hazırlamak, bütçe uygulamalarını yönlendirmek ve kontrol etmek.

VİZYON ÇALIŞMASI
Tablo 2. Vizyon Analizi Sonuçları
Konsolide Vizyon
Güven duyulan bir mali yönetimin odağında, bütçe samimiyetini ilke edinen, kamusal
tercihin en doğru yapılmasını sağlayacak ortamı oluşturan örnek bir kurum olmak
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PAYDAŞ ÇALIŞMASI
Tablo 3. Paydaş Listesi
T.B.M.M.
Hükümet
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Genel bütçe kapsamındaki idareler
Özel bütçeli idareler
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Sosyal güvenlik kurumları
Mahalli idareler
Döner sermaye işletmeleri
Fonlar
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Diğer kamu idareleri
Uluslararası Kurumlar (AB, OECD, IMF, Dünya Bankası vb.)
Maliye Bakanlığının diğer birimleri
Maliye Bakanlığı’na bağlı ve ilişkili kurumlar
Bütçeden yardım alan vakıf, dernek vb.
Sivil toplum kuruluşları
Kamu Çalışanları
Vatandaşlar
Devlet Planlama Teşkilatı
Sayıştay
Hazine Müsteşarlığı
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı
BÜMKO çalışanları (?)
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ÜRÜN / HİZMET ÇALIŞMASI
1.

Bütçeyi hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve izlemek

2.

Mali kontrol

3.

Mali yönetim ve kontrole ilişkin uyumlaştırma

4.

Mali mevzuata ilişkin konularda tasarı hazırlamak, uygulamayı yönlendirmek ve

görüş bildirmek
5.

Kamu personel istihdamını yönlendirmek

6.

Görev alanına giren konularda açılan davaların savunmalarını hazırlamak

7.

Meclis komisyonlarında MB’nı temsil etmek

8.

Mali konularda yazılı ve sözlü talepleri cevaplamak

9.

Eğitim ve Yayınlar

10.

Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen program ve proje çalışmalarına katılmak
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SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI
*** 6 veya 7 Kasım 2006 tarihinde yapılacak.
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STRATEJİK AMAÇLAR ÇALIŞMASI
Tablo 9. Stratejik Amaçlar

Mali politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak
Hükümetçe belirlenen politikalar ve hedeflere uygun bütçe hazırlamak
Bütçe uygulamalarını yönlendirmek
Bütçe uygulamalarını kontrol etmek
Mali yönetimin odağında olmak
Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili ve uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamak
Kamusal tercihin en doğru yapılmasını sağlayacak ortamı oluşturmak
Örnek bir kurum olmak
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ ÇALIŞMASI
Tablo 10. Performans Ölçüleri
Stratejik Amaçlar

Performans Ölçüleri
BÜMKO’nun hazırladığı kanun tasarı ve teklifleri
BÜMKO tarafından hazırlanan Mevzuat
değişikliklerinin Kabul oranı
TBMM'ye verilen BÜMKO kaynaklı önergelerle

Mali politikaların oluşturulmasına

yapılan değişiklik sayısı

yardımcı olmak

Kurumlarla ortak toplantılar
BÜMKO tarafından mali politikalarla ilgili olarak
verilen eğitim, ders, müfredat geliştirme
çalışmaları
Mecliste BÜMKO çalışanlarının sarf ettiği zaman

Hükümetçe belirlenen politikalar ve
hedeflere uygun bütçe hazırlamak

Bütçe kanunu / Bütçe kanun tasarısı rakamları
BÜMKO tarafından önerilen bütçe büyüklüklerinin
benimsenme oranı
Yılsonu gerçekleşmesi / Bütçe kanunu
(gerçekleşme oranı)

Bütçe uygulamalarını yönlendirmek

AHP revize tutarı ve sayısı
Kanun gereği olmayan ödenek aktarma tutarı ve
sayısı
Seyyar görev vizesi
Sözleşmeli, işçi, geçici işçi ve geçici personel vize
sayısı, kontrol sayısı

Bütçe uygulamalarını kontrol etmek

Denetim elemanlarının yaptığı denetim sayısı ve
kapsamı
BÜMKO elemanlarının kuruluşlara resmi ziyaret
sayısı
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Tablo 10. Performans Ölçüleri (Devam)
Stratejik Amaçlar

Performans Ölçüleri
Kanunun öngördüğü yapının oluşturulması
Oluşturulacak yapının gerektirdiği insan
kaynaklarının temini ve eğitimi
Mali mevzuatta mali yönetimde birliği sağlayacak
düzenleme sayısı
Uluslararası yayınlarda çıkan BÜMKO kaynaklı

Mali yönetimin odağında olmak

yayın
BÜMKO kaynaklı yayınlara yapılan atıf
Yerli ve yabancı dergilerde çıkan BÜMKO kaynaklı
makale
BÜMKO kaynaklı kitap sayısı
BÜMKO'nun internet sayfasına yapılan giriş sayısı
Basında çıkan BÜMKO kaynaklı haber
Verilen eğitim sayısı (kişi*gün)
Yapılan düzenleme sayısı

Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin

Anket sonuçları

etkili ve uyumlu bir şekilde işlemesini

Dış denetim raporlarında mali yönetim ve kontrol

sağlamak

sistemi yetersiz görülen kurum sayısı
Yolsuzluk endeksindeki değişim
Sayıştay ilam sayısı ve tutarı
Kamunun bilgilendirilmesi
Basında mali politikalar ile ilgili olarak çıkan

Kamusal tercihin en doğru yapılmasını
sağlayacak ortamı oluşturmak

haber sayısı
Bilimsel ve mesleki toplantılara katılım ve
düzenleme sayısı
Mali politiklarla ilgili olarak BÜMKO'dan
danışmanlık verilen, desteklenen araştırma tezi
BÜMKO tarafından mali politikalarla ilgili olarak
verilen eğitim, ders, müfredat geliştirme

Örnek bir kurum olmak

çalışmaları
Mali politikalarla ilgili olarak alınan eğitim
Mevcut mali sorunların çözülmesine yönelik
inceleme ve araştırma
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