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1. SUNUŞ 

Bursa Eskişehir Bilecik ( BEBKA ) Kalkınma Ajansı, 25.07.2009 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” un 3 üncü maddesine 

dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25 Temmuz 2009 

tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.  Bursa Eskişehir Bilecik 

(BEBKA) Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, Kanunun birinci maddesinde bütün Kalkınma 

Ajansları için ortak bir biçimde ifade edildiği üzere; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 

ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda 

öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak”tır. 

Bu amaca ulaşılması uzun bir zaman ve iyi bir planlamaya dayanan kurumsal çerçeveye ihtiyaç 

duyduğundan; kuruluş aşamasındaki iş ve eylemlerin özenle belirlenmesi, önceliklendirilmesi, 

hızla ve itina ile uygulanması ve Ajansın bir an önce faaliyete sokularak hizmet sunar hale 

getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Kanunun 4 üncü maddesi ile Kalkınma 

Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 21 inci ve Geçici 2 nci madde hükümleri 

doğrultusunda hazırlanan bu çalışma programı, Bursa Eskişehir Bilecik ( BEBKA ) Kalkınma 

Ajansı’nın (Ajans) faaliyete geçebilmesi için 2009 yılının geri kalan kısmında yapılması 

planlanan asgari faaliyetleri düzenlemektedir.  

2009 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler; 5449 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde 

tespit edilen sınırlar dahilinde belirlenmiştir. Bu doğrultuda, TR41 Düzey 2 Bölgesi’nde kurulan 

Kalkınma Ajansının ilgili mevzuat çerçevesinde 2009 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler 

temel olarak; Kanunun birinci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmayı mümkün kılacak bir 

kurumsal yapının tesis edilmesi amacıyla yürütülecek kurumsallaşma faaliyetleri ile kurumsal 

çerçeve dışında kalan aktörlere yönelik tanıtım, farkındalık yaratma ve örgüsel (network) ağların 

tesis edilmesine ilişkin faaliyetler şeklinde özetlenebilir. 

Bu bağlamda, programın ilk kısmında Ajansın  kurumsallaşma çalışmaları, Ajansın faaliyet 

göstereceği fiziki mekanın temini, ve ihtiyaca uygun bir şekilde dizayn ve tefriş edilmesi 

faaliyetleri üzerine yoğunlaşılmıştır.   

Ajansın kurumsal çerçevesi dışında kalan aktörlere yönelik faaliyetlerin başında, bölgenin 

tamamında tanıtılması, farkındalık ve sahiplenmenin artırılması, yerel kalkınma insiyatiflerinin 

bilgilendirilmesi ve işbirliğine teşvik edilmesi için yapılması gerekli tanıtım ve iletişim 

faaliyetleri ortaya konulmuştur. 
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2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 

Bursa Eskişehir Bilecik ( BEBKA ) Kalkınma Ajansının temel politikası; 

 Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar 

çerçevesinde bölge planı ve programların etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek, 

 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Düzey 2 Bölgesinin kurumsal, idari ve beşeri kapasitesinin 

gelişmesine katkıda bulunmak, 

 Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir 

anlayış çerçevesinde; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim 

sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak,  

 Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının 

sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının 

iyileştirilmesine, istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek 

vermek,  

 Yürütülecek faaliyetlerin tamamında açıklık, adalet, hakkaniyet, tarafsızlık, şeffaflık, 

toplumsal mutabakat ve katılımcılık, eşit muamele, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, 

bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için 

gerekli tedbirleri almak, 

 Belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve programlama yeterliliğini haiz, 

teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda yönetebilecek etkin ve 

verimli bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla, teşkilatlanmaktır. 

3. 2009 YILI FAALİYETLERİ 

Ajansın bir an önce faaliyete sokularak amacına uygun hizmet sunar hale getirilmesi büyük 

önem arz ettiğinden, 2009 yılı sonuna kadar yürütülecek faaliyetlerin önceliklendirilmesi de 

kaçınılmaz olarak önem arz etmektedir.  

Bu çerçevede Ajans, 2009 yılı sonuna kadar kurumlaşma faaliyetleri, tanıtım ve farkındalık 

yaratma faaliyetleri ile 2010 yılı için hazırlanması gereken temel dökümanlara yönelik 

çalışmaları yürütecektir.  

Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında; Ajansın faaliyet göstereceği fiziki mekanın temini ve bu 

mekanın tefrişinin sağlanması, yatırım destek ofislerinin öncelikle kurulacağı illerin tespiti 
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faaliyetleri ile tanıtım, bilgilendirme, duyuru ve interaktif uygulamalara imkan verebilen ajansa 

ait bir web sayfasının oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. 

Bu kapsamda gerekli olan alanlarda, eğitim, danışmanlık, ilan hizmetleri ile ulaşım, güvenlik, 

temizlik ve diğer destek hizmetlerinin alımı gerçekleştirilecektir. 

Tanıtım ve farkındalık yaratma faaliyetleri kapsamında, bölgedeki kişi ve kurumların ajansın 

varlığından, amacından, faaliyetlerinden, sağlayacağı imkanlardan haberdar edilerek, 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

3.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 

Ajansın Kanun’da belirtilen amaçlara ulaşması büyük ölçüde, kurumsal altyapısının amaca 

uygun bir şekilde oluşturulmasına bağlı olacaktır. Bu yüzden Ajansın kuruluş aşamasında en üst 

seviyede hassasiyet gösterilecektir.  

Bu çerçevede, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında aşağıda belirtilen başlıklar altında 

yürütülecek faaliyetler açıklanmıştır. 

3.1.1  Ajansın Yönetim ve Kalkınma Kurulu Üyelerinin Oryantasyonu   

Kalkınma Ajansları ile tesis edilmeye çalışılan yeni kalkınma yaklaşımı ve anlayışının daha iyi 

anlaşılması ve içselleştirilerek karar alma ve uygulama mekanizmalarında tezahür etme şansı 

bulması açısından, Ajansın Yönetim ve Danışma organlarında yer alanların oryantasyonunu 

sağlamaya yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.   

Yönetim ve Danışma Organlarının oryantasyon amaçlı faaliyetlerinin dışında, olağan 

toplantılarının gerçekleştirilmesine yönelik organizasyonlar da ajans tarafından koordine 

edilecek olup, bu amaçla hizmet alımları yapılacaktır. 

3.1.2 Fiziki Mekanın (Hizmet Binası) Temini ve Tefrişi 

 

Ajansın faaliyetlerine uygun, önümüzdeki dönemlerde istihdam edilecek personele ve uzun 

vadede sunacağı hizmetlere yeter bir hizmet binasının seçimi ile bu binanın ajansın ihtiyaçlarına 

uygun olarak tefriş edilip hazırlanması faaliyeti en kısa sürede tamamlanacaktır. 

Ajansın hizmet vereceği mekanın tespitinden sonra bu mekanın ajansın hizmetine tahsisatı için 

gerekli sözleşmeler yapılacak, yapının mevcut durumunun ve Ajansın mekansal ihtiyaçlarının 

belirlenmesinin ardından, gerekli tadilat ve tefrişat projeleri hazırlanarak uygulanacaktır. Tadilat 

ve tefrişata yönelik projelendirme ve uygulama faaliyetlerinin hizmet alımı yolu ile 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Benzer şekilde, Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak illerde kurulacak Yatırım Destek 

Ofisleri için de uygun hizmet binaları tesbit edilip tefriş edilmeye çalışılacaktır.  

2009 yılında, yılın geri kalanı için elde edilen finansal kaynaklar dikkate alınarak ve bir an önce 

kurumsallaşmanın başlaması düşünülerek, öncelikle Kalkınma Ajansı ve Yatırım Ofisleri için 

yer kiralama yoluna gidilecek, ancak aynı zamanda önümüzdeki yıllar için kalıcı müstakil bir 

Kalkınma Ajansı binası için arsa veya hazır bina satınalma çalışmaları başlatılacaktır. Uygun 

arsa ya da bina bulunması durumunda satınalma yoluna gidilecektir.     

Mekan temin edildikten sonra bu mekanı donatacak demirbaş (masa, sandalye, dolap, vb), ofis 

ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, taşınabilir bellek, vb) ve sarf malzemeleri 

(kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri vb) ihtiyaçları belirlenerek temin edilecektir.  

3.1.3 Personel İstihdamı 

2009 yılı sonuna kadar sadece Ajans Genel Sekreteri istihdam edilmiş olacaktir, Ajansın diğer 

personelleri 2010 yılında istihdam edilecektir.  

3.1.4 Bilgi İşlem Altyapı ve Donanımının Kurulması  

Ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi için gerekli olan yeni yazılım ve 

donanımların, bunların bakım ve onarımı için gerekli hizmetlerin ve danışmanlık hizmetlerinin 

alımı gerçekleştirilecektir.Alınacak hizmetlerin bazıları şunlardır, 

Web Sayfası 

Ajans, faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir 

internet sitesi oluşturarak, kamuoyunu zamanında ve doğru olarak bilgilendirecektir. 

Ağ (Network) 

Ajansın bilgi akışının en hızlı düzeyde olmasını sağlayacak uygun kablolama altyapısı, kablosuz 

bağlantı altyapısı oluşturulacak ve Ajansın dış dünyaya açılan Internet bağlantısı yeterli hız, 

teknoloji ve güvenlik standartları ile hizmete alınacaktır. 

Güvenlik  

Ajansa donanımsal bir güvenlik duvarı kurularak, yıllık lisans yenilemesi ile sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır. Ayrıca anti-virus ve Internet içerik güvenliği yazılımı da hizmet alımı yoluyla 

alınacak olup, yıllık lisans yenilemesi ile sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Bunlara ek olarak, Yetkisiz erişimler ve saldırılara (Intrusion), Casus Yazılımlara (Spyware), 

İstenmeyen e-Postalara (Spam), Bilgi Hırsızlığına karşı gerekli önlemler alınacak, Gizlilik 
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(Privacy) ve Afet Yedeklemesi (Disaster Recovery) ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Depolama ve Yedekleme (Backup) altyapısı oluşturulacaktır.  

Bilgisayarlar (İstemci ve Sunucu) 

Personel ve diğer ihtiyaçlara bağlı olarak Ajansta oluşacak masaüstü, dizüstü bilgisayar 

gereksinimleri karşılanacaktır. 

Ajansın yazılım ihtiyaçlarına uygun olarak bu yazılımların üzerinde çalışacağı sunucu (server) 

bilgisayar gereksinimleri karşılanacaktır. 

Diğer Donanımlar 

Ajansın ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıdaki donanım gereksinimleri karşılanacaktır. 

 Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Cihazları  

 Sunum Cihazları 

 Kesintisiz Güç Kaynakları 

 Video Konferans Sistemleri 

 Akıllı Tahtalar 

 Biometrik veya Kartlı Güvenlik Sistemleri 

 Uygulamalar 

 

Ajans bilgisayarları üzerinde çalışacak işletim sistemi, ofis yazılımları, veritabanları, internet 

uygulamaları ile Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management), Doküman 

Yönetimi, e-imza, İstatistik Yazılımları, Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları, Proje Yönetimi 

Yazılımları, iletişim yazılımları gibi gereksinimler yılın geri kalan süresi içerisinde karşılanmaya 

ve güncellemeleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Bakım 

Ajans bünyesinde bilgi iletişim teknolojileri altyapısının sürdürülebilirliğinin sağlanması 

amacıyla gerekli bakım faaliyetleri yürütülecek, bu kapsamda hizmet alımı anlaşmaları 

yapılacaktır. 

 

3.2 TANITIM VE FARKINDALIK YARATMA FAALİYETLERİ 

Ajans’ın faaliyetleri hakkında farkındalığı artırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için bölgede 

yer alan kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, STK’lar ile özel sektörle yakın ilişkilerin 

kurulması için bir iletişim stratejisi geliştirilecektir. 
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3.2.1 Tanıtım Faaliyetleri 

Bölge halkının Ajansın faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmak için il merkezleri ile 

ilçelerde ajansın tanıtımına yönelik saha ziyaretlerinde bulunulacak, imkanlar ölçüsünde 

bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu amaçla basın ve yayın organlarından da 

yararlanılacak, yerel medyada yer alacak reklamlar verilecektir. Tanıtım faaliyetleri kapsamında 

hem Ajans hizmet binalarında ve hem de valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi 

yerlerden dağıtımı yapılmak üzere broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel materyal 

hazırlanacaktır. Diğer kuruluşlarca bölgenin sorunları ve kalkınmasıyla ilgili düzenlenen 

toplantılara katılım ve gerekli hallerde katkı da sağlanacaktır. 

3.3 PROJE VE FAALİYET DESTEKLERİ KAPSAMINDA 

DESTEKLENECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR VE DESTEK 

MİKTARLARI 

Bursa Eskişehir Bilecik ( BEBKA ) Kalkınma Ajansı, henüz kurumlaşma aşamasında 

olduğundan 2009 yılında proje ve faaliyet desteğinde bulunması planlanmamaktadır. Diğer 

taraftan, gerekli fizibilite çalışmaları, bölgesel strateji ve gelişme planı mevcut olmadığından, 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Çalışma Programını düzenleyen 21 inci maddesi gereğince 

bütçe yılını izleyen iki yıla ilişkin olarak gösterge niteliğinde mali destek tahminleri de 

verilememektedir.  Ajans DPT Müsteşarlığından alınacak talimat çerçevesinde 2010 yılında 

‘Bölgesel Strateji Belgesi’ hazırlayarak, bu belgede tespit edilecek amaçlar ve öncelikler 

doğrultusunda müteakip yıllarda proje destek faaliyetlerine başlayacaktır. 

 

3.4 YÖNETSEL RAPORLAMA ÇALIŞMALARI 

3.4.1 2009 Yılı Harcama Programının Hazırlanması 

5449 sayılı Kanunun 23. maddesi çerçevesinde Ajans, yılın geri kalanı için 2009 yılına ait aylık 

harcama programını hazırlayacak ve en kısa sürede Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na 

gönderecektir. 

 

3.4.2 2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçenin Hazırlanması 

5449 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

çerçevesinde 2010 yılı için çalışma programı ve bütçe en kısa sürede hazırlanarak, Yönetim 

Kurulunca kabul edildikten sonra, çalışma programı onaylanmak ve bütçe taslağı ise görüş 
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alınmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilecektir. Bütçe, daha sonra 

kesinleştirilerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulacaktır. 

2010 Bütçesi, Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip 15 gün içerisinde 

kesinleştirilerek Müsteşarlığa sunulacaktır. 
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