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BDDK Stratejik Planı (2010-2012) Yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine
yönelik stratejik amaç ve hedeflerini ortaya koyan ikinci Stratejik Planı, 2010-2012 dönemi için
hazırlanmış olup beş bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm; bir kamu kurumu olarak BDDK’nın rolü ile bunun yerine getirilme şekli konusunda
toplumun beklentisini ortaya koyan misyon, gelecekte ulaşılması arzu edilen noktayı ifade eden
vizyon ve temel değerler gibi geleceğe bakışa ilişkin unsurları içermektedir. İkinci bölümü
oluşturan durum analizi kapsamında; kurumsal yapı, görev ve faaliyetler, beşeri, fiziki ve mali
kaynaklar, ilgili taraflar, dünyadaki ve Türkiye’deki durum ve gelişmeler, üst politika metinleri,
riskler ve belirsizlikler gibi kurumsal stratejilerin belirlenmesinde etkili olan hususlar ele alınmıştır.
Üçüncü bölüm; Kurum ve sektörün ihtiyaçları, piyasadaki ilgili tarafların görüş ve önerileri,
uluslararası bütünleşmenin gerekleri, uluslararası en iyi uygulamalar ve muadil otoritelerin
tecrübeleri ışığında belirlenen kurumsal stratejilere ayrılmıştır. Bu çerçevede; Plan döneminde
Kurum faaliyetlerine yön vermesi öngörülen stratejiler; (1) idari kapasitenin geliştirilmesi, (2)
esnek, etkili ve kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması, (3) finansal piyasalarda güven
ve istikrarın artırılması, (4) finansal sektörün geliştirilmesi ve (5) tüketici / müşteri haklarının
gözetilmesi olmak üzere beş adet stratejik amaç etrafında yoğunlaşmış olup bunların
gerçekleştirilebilmesi için 27 adet stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik Plan-Bütçe ilişkisini ele
alan dördüncü bölümde temel olarak Kurumun temel fonksiyonları itibarıyla Planın uygulama
dönemine ilişkin kaynak tahsisi öngörüleri yer almaktadır. Beşinci ve son bölümde ise Stratejik
Planın izlenmesi ve değerlendirilmesine dair hususlar ele alınmıştır.
Stratejik Planın Kurumumuz için olduğu kadar finansal sistemimiz için de yol gösterici ve hedef
belirlemede yardımcı olacağı ümit edilmektedir. Plan metnine Kurumumuz resmi internet sitesinin
“Kurum Bilgileri / Stratejik Plan” bölümünden ya da aşağıda verilen bağlantı aracılığıyla
ulaşılabilecektir.
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Stratejik_Plan/Stratejik_Plan.aspx
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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