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  I. GENEL BİLGİLER

I.

 

A Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 

Belediyeleri’nin görev ve yetkileri ile ilgili mevzuat, yerel yöne�m reformları çerçevesinde 2004 
yılından i�baren yeniden düzenlenmiş�r ve yerini 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 12.11.2012 
tarihinde güncellenen

 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’una bırakmış�r. Bu yeni 

düzenlemeyle, Büyükşehir Belediyelerinin faaliyet alanı genişlemiş, yetki ve görevleri artmış, 
organizasyon yapısında ve hizmet ilişkilerinde önemli yenilikler gerçekleş�rilmiş�r.

  

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
 

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları;
 

a)
 

İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık 

hedeflerini, ya�rım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
 

b)
 

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 

1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yap�rmak ve onaylayarak 

uygulamak; büyükşehir içindeki belediye lerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları 

uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar 

ıslah plânlarını aynen veya değiş�rerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar 

plânının yürürlüğe gi rdiği tarihten i�baren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon 

plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını 

yapmak veya yap�rmak. 
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetler in gerek�rdiği proje, yapım, 

bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü 

imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu 

Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.  
d) Büyükşehir belediyesi tara�ndan yapılan veya işle�len alanlardaki işyerlerine büyükşehir 

belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işle�lecek yerlere ruhsat vermek ve 

denetlemek.
 

e)
 

Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
 

f)
 

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yap�rmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma 

hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

işle�len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayı larını, bilet ücret ve tarifelerini, 

zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 

benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işle�rmek veya kiraya 

vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerek�rdiği bütün işleri 

yürütmek.

 g)

 

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, 

bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yap�rmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve 

karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere 

cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve 

bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile 

bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleş�rmek.
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h)

 

Coğra� ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

 

i)

 

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 

sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini ken�n belirli yerlerinde toplamak; inşaat 

malzemeleri, hurda depolama alanları ve sa�ş yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl 

depolama

 

alanlarını, odun ve kömür sa�ş ve depolama sahalarını belirlemek, bunların 

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir ka� a�k yöne�m 

plânını yapmak, yap�rmak; ka� a�kların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna
 

kadar 

taşınması hariç ka� a�kların ve hafriya�n yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf 

edilmesine ilişkin hizmetleri yerine ge�rmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek 

veya işle�rmek; sanayi ve �bbî a�klara ilişkin hizmetle ri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işle�rmek; deniz araçlarının a�klarını toplamak, toplatmak, 

arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
 

j)
  

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, 

yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
 

k)
 

Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işle�ği alanlarda
 
zabıta hizmetlerini yerine 

ge�rmek. 

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yap�rmak, işletmek, işle�rmek 

veya ruhsat vermek.   

m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal dona�lar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, 

hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, 

yap�rmak, işletmek veya işle�rmek; gerek�ğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım 

yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor 

müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 

alan sporculara, teknik yöne�ci, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.  
n) Gerek�ğinde mabetler ile sağlık, eği�m ve kültür hizmetleri için bina v e tesisler yapmak, kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını 

yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.  
o)

 
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 

ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
 

p)
 

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek veya işle�rmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve 

servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
 
Büyükşehir içindeki toplu taşıma 

hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve ha� kullana n sayısı kriterleri esas 

alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işle�rilmesine karar vermek. 
 r)

 
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 

kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üre�len 

suları pazarlamak.

 s)

 

Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işle�rmek, defin ile ilgili 

hizmetleri yürütmek.

 t)

 

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yap�rmak, işletmek veya işle�rmek, imar 

plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve 

denetlemek.
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u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları 

büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerek�ğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği 

vermek; i�aiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üre�m ve 

depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları i le kamu 

kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda 

mevzua�n gerek�rdiği izin ve ruhsatları vermek.
 

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile ye�şkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
 

gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliş�rmek ve bu 

amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya 

işle�rmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu 

kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.  

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işle�rmek.  

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve 

yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.  Büyükşehir 

belediyeleri birinci �kranın (c) bendinde belir�len yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak 

kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediy eleri birinci �kranın (l), 

(s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin 

görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

Büyükşehir belediyeleri, birinci �kr anın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas 

alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının 

işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya koopera�flerinden temin edilmesine karar 

verebilir. B u durumda ihaleye ka�lacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar 

belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya koopera�flerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma 

hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri 

yapılabilir.
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.(1)

.(2)

Destek İdari İşler Şb. Md.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Md.

Jeolojik ve Jeoteknik Hiz. Şb. Md.

Kütüphaneler Şb. Md.

Konservatuar Şb. Md.

Mesleki Eğitim Şb. Md.









Teknoloji ve Bilişim Envanteri 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bilişim alanında temel poli�kası çalışanların ve hizmet 

alan kentlilerin teknoloji kullanımlarını erişilebilir düzeyde ar�rmak, zaman kaybına ve evrak 

karmaşasına son vermek amacıyla, bilgi güvenliği ve bilgi paylaşım ını düzenli olarak sağlayan 

ve mevcut kullanılan e-sistemlerin değişen ve gelişen teknolojik alt yapıya uygun halde 

ilerletmektedir.  

Yerel Ağ:  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası içinde yerel ağ omurgasını 

yıldız topolojide, birebir yedekli  fiber op�k kablolar oluşturmaktadır. Fiber op�k kablolar, 

yöne�lebilir Layer 3 switchlere bağlı ve switchler den kullanıcılara ise Cat 6 �pi kablolar ile 

güvenli erişim sağlanmaktadır. Dış birimler Fiber Op�k Kablo ve Radyolink(Noktadan 

Noktaya) üzerinden networka erişmektedir. Böylece kullanıcılar aynı networkta ile�şim 

sağlamaktadır. 

Internet Erişimi : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası içinden dışarıya erişim 

Ethernet (150 Mbps) ile sağlanmaktadır. Aynı hat üzerinden toplam 13 web sitesi, 2 mail 

sunucusu, 1 araç takip sunucusu, 2 e-belediye sunucusu ile toplam 38 web sitesi ve sunucu 

tabanlı uygulamalarla hizmet vermektedir. Bunun yanında bazı dış birimlerin de Ethernet 

erişimi mevcu�ur. Kalan diğer dış birimler ADSL ile internete e rişmektedir. 

Sistem Durumu : Tüm bilgisayarlar Ac�ve Directory domain yapısı ile yöne�lmekte olup ana 

binada her ka�a 2 VLAN kullanılmakta, sistem parkında 4 VLAN, teknik serviste 1 VLAN 

kablosuz ağlarda 1 VLAN ana hizmet binası ve dış birimler dahil olm ak üzere 28 VLAN 

kullanılmaktadır.   

Sunucu Durumu :  28 çevrimiçi 17 çevrimdışı sanal sunucu (Cloud -Bulut Bilişim), 2 fiziksel 

sunucu olmak üzere 28 ak�f 17 bekleyen sunucu ile hizmet verilmektedir.  

İP Santral: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet  binası ve dış birimleri İP Santral 

sistemine geçilmiş�r. Santral sistemi yedekli 2 sanal sunucu üzerinde çalışmaktadır.  

102021 PERFORMANS PROGRAMI





 
 

Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi  
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve 
bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve 
performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”’nun temeli olan; kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap 
verilebilirliğin sağlanması amacıyla, mevzuata uygun olarak yılık Performans Programı 
hazırlamaktadır. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi “Performans Programları” aracılığı ile 
sağlanmaktadır. 

Bütçe hazırlık süreci ile birlikte yürütülen performans programları, idare bütçelerinin stratejik 
planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına temel teşkil etmektedir. 

2021 yılı Performans Programımızın temel referans kaynağı, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesinin 5 yılık çalışma planını oluşturan 2020 – 2024 Stratejik Planıdır. 

Stratejik Planımızda yer alan; Stratejik alanlar, Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz ve 
bunların doğrultusunda belirlenen Amaç ve Hedefler ile gösterge ve faaliyet grupları 2021 
Performans Programımız içerisinde yer almıştır. 2021 Performans Programı çalışmalarımız 
başkanlık makamınca tüm birimlerimize yapılan E-58823051-602.08.01-26980 sayılı ve 
05.10.2020 tarihli Performans Programı Çağrısı ile Hazırlık başlanmıştır. Birimlerimizde 
Performans Programı hazırlık çalışmalarını Stratejik Plan çalışma grupları üyeleri aracılığıyla, 
resmi yazı, elektronik ortam veri paylaşımları, mail ve doküman hazırlama yöntemleri ile 
oluşturulmaya başlanmıştır. Pandemi nedeni ile toplantı ve yüz yüze görüşmelere sınırlı sayıda 
yer verilmiştir, bilgi ve belge paylaşımları  ile hazırlık Rehberindeki süreç çerçevesinde Bütçe, 
Yatırım Programı ve Performans Programı hazırlıklarını yapmaları sağlanmıştır. Birimlerimiz; 
2021 yılı için amaç ve hedeflerini ölçecek göstergeleri belirleyerek, eşzamanlı olarak 
faaliyetlerini ve mali kaynak ihtiyacını (bütçesini) tespit etmiştir. 2021 yılı Performans 
Programımız, Stratejik Planımızın izlenmesini kolaylaştırma amacıyla paralel yapıda 
hazırlanmıştır. 2021 Performans Programımızda, aynı amaç ve hedefe hizmet eder nitelikteki 
proje ve çalışmalar Faaliyet Grubu olarak konsolide edilmiş, amaç ve hedefler altında İdare 
Göstergelerine yer verilmiştir. Faaliyet Grubu ve İdare Göstergesi çalışmalarımız katılımcı bir 
yaklaşımla birimlerimiz ile birlikte yapılmış ve birim yöneticileri ve üst yönetimimiz onayı ile 
yürürlüğe alınmıştır. Herhangi bir amaç ve hedefle ilişkilendirilmeyen personel giderleri Genel 
Yönetim Giderler kapsamında değerlendirilmiştir. 2020 - 2024 Stratejik Planı doğrultusunda 
hazırlanan 2021 yılı Performans Programımızda yıllık hedeflere yer verilmiştir. 2021 
Performans Programımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına müteakip 
uygulamaya alınmıştır. 
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II. A. Temel Poli�ka ve Öncelikler

 

MİSYON

 

“Belediyecilikte öncülük anlayışı ile ken�n tarihini, kültürel değerlerini ve kimliğini ön 

planda tutarak, adil, erişilebilir ve şeffaf belediyecilik hizmetleri sunmak. ”

 

VİZYON
 

“Hizmetleri ile Kaliteli yaşam koşulları sağlamak.”
 

Temel İlke ve Değerler 
 

• Hi zmet sunumunda güler yüzlülük ve çözüm odaklı çalışma  

• Yöne�m ve hizme�e dürüstlük,  şeffaflık ve hesap verebilirlik  

• Hizmet sunumunda adil dağılım 

• Kaynakları verimli, etkin ve amacına uygun kullanma  

• Kamu yararı adına kurumsal kararlılık  
•

 
Bilim ve teknoloji ye önem verme

 
•

 
Hizmet üre�minde yerindenlik ilkesini uygulama

 
•

 
Yapılan çalışmalarda sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurma

 
•

 

Hizmet sunumunda bilgi ve teknolojiyi kullanma

 •

 

Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemler uygulama

 •

 

Riskler öngörülerek tedbirler alma

 •

 

Çevreci yaklaşımlarla hizmet sunma

 •

 

Kent aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir ile�şim kurma

 
•

 

Toplumun her kesimi için erişilebilir ve adil olma

 
•

 

İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olma
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