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• Çatışma, Sürtüşme Ve Gerginlik Değil;
Diyalog, Uzlaşma Ve Barış.
• Çifte Standart Ve Ayrımcılık Değil;
Eşitlik Ve Adalet.
• Sömürge Değil;
Adil Ve Paylaşım Ve Samimi Yardımlaşma.
• Baskı Ve Dayatma Değil;
Demokrasi Ve İnsan Hakları.
• Çıkarcılık Ve Maddiyatçılık Değil;
Ahlak Ve Mâneviyat.
• Anarşi Ve Düzensizlik Değil;
Sözleşmelere Sadakat.
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TAKDİM
Dünya var olduğundan bu yana doğru ile yanlışın,
güzel ile çirkinin, faydalı ile zararlının, adaletle zulmün
mücadelesine sahne olmaktadır. Milli Görüş hareketi ise
bütün insanlığın saadeti için çalışmayı en önemli insanlık görevi saymış ve daima iyinin, doğrunun, faydalının ve
adil olanın yanında yer almayı kendisine ilke edinmiştir.
20 Temmuz 2001 yılında kurulmuş olan Saadet Partimiz Milli Görüş hareketinin bir parçası ve son temsilcisidir. Partimiz, ülkemizde ve İslam Dünyası’nda önemli
başarılara imza atmış büyük bir geleneğin devamıdır. İçinde bulunduğumuz Milli Görüş’ün ikinci kırk yılında yine
büyük zaferler bizleri beklemektedir. İnsanlığın kurtuluşu
davamıza yakışır başarılar elde edebilmek her alanda yapacağımız çalışmalara bağlıdır.
Bildiğiniz gibi Refah Partisinin tarihe mal olan 199697’deki iktidar başarısı yerel yönetimlerde gösterdiği efsane hizmetlerin sonucudur. Refah Partili belediyeler o
zamana kadar görülmemiş bir hizmet anlayışı sergilemiş,
belediyecilikte çığır açmıştır. Milli Görüş belediyeciliği bir
marka olmuştur. Türkiye’de belediyecilikte halka hizmet
anlayışı Milli Görüş belediyeciliği ile başlamıştır. 3Ç (Çöp,
çamur ve çukur) ile anılan şehirler yaşanılabilir kentlere
dönüşmüştür. Bu dönemde mahalli idarelerde yapılan
hizmetler milletimizin teveccühüne mazhar olmuş, belediye başkanlarımızın özverili çalışmaları Refah Partisi’nin
birinci parti olmasını sağlamıştır.
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Bugün mahalli idarelerde yaşanan rüşvet, israf, iltimas, adam kayırma, ihalelerde sahtecilik gibi problemler
milletimizi artık canından bezdirmiştir. Birçok belediye
başkanı halkın vergilerini çarçur etmekte, yandaşlarına
dağıtmaktadır. Ayyuka çıkan yolsuzluk dosyaları yüzünden milletimizin mevcut yöneticilere bir güveni kalmamıştır. Bu yüzden uzun zamandır gerçekten hizmet ehli,
adaletli, güvenilir ve çalışkan idarecileri özlemle beklemektedir.
Belediye hizmetlerinin inanç, gayret ve azimle yürütülmesi, belediye hizmetlerinde rüşvetsiz, israfsız, becerikli, dirayetli, dürüst, güvenilir ve de kul hakkına uyma
şuuruyla hizmet etmenin ve ibadet aşkıyla çalışmanın
önemi büyüktür. Bu vasıflar ise ancak Milli Görüş zihniyetini temsil eden Belediye Başkanlarında ve onların yönetimlerindeki kadrolarda bulmak mümkündür. O halde
emaneti ehline, işi sahibine teslim etme vakti gelmiştir.
Milletten aldığını yine millete geri verecek, millete hizmeti bir ibadet bilecek yeni yöneticilerin iş başına gelmesi
şarttır.
Milletimizin özlediği hizmetlere yeniden kavuşabilmesi bizim elimizdedir. Milli Görüş davamızın merhum Lideri
Erbakan Hocamızın vasiyeti olan Yaşanabilir bir Türkiye,
Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealinin gerçekleşmesi mahalli idarelerde göstereceğimiz başarılara
bağlıdır.
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Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da umut Milli
Görüştedir. Kırılanı onarmak, döküleni toplamak yine biz
milli Görüşçülere düşmüştür. Halka hizmet hakka hizmet
prensibiyle belediyecilikte kaldığımız yerden yeniden
başlayıp insanlara hak ettikleri hizmeti sunacağız. Bu büyük ideale olan inancımızı, kararlılığımızı asla yitirmedik,
yitirmeyeceğiz.
Mahalli idarelerde başarılar kazanabilmemiz isabetli
stratejiler uygulamak ve doğru kararlar vermekle mümkündür. Elinizdeki kitapçık mahalli idareler çalışması
kapsamında yol haritası mahiyetinde Genel Merkezimiz
bünyesinde büyük bir özenle hazırlanmış ve istifadenize
sunulmuştur.
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SAADET PARTİSİ
MAHALLİ İDARELER BAŞKANLIĞI
GÖREV ORGANİZASYONU
1. Mahalli İdareler Başkanı
2. Belediye Başkanlarından Sor. Mah. İdr. Bşk. Yrd.
3. İl Genel ve Belediye Meclis üyelerinden Sorumlu
Mah. İdr. Bşk. Yrd.
4. İl Mahalli İdareler Başkanlarından Sorumlu Mah.
İdr. Bşk. Yrd.
5. Teknik Hizmetler Sorumlusu
6. Proje Sorumlusu
7. İlgili Dernek, Vakıf ve Sendikalar ile Sosyal Hizmetler Sorumlusu
8. Diğer Belediye Başkanları Sorumlusu
9. AR-GE Sorumlusu
10. Veri Hazırlama Sorumlusu
11. Danışma ve Denetleme Kurulu
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İL MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
GÖREV ORGANİZASYONU
İL MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
1. İl Mahalli İdareler Başkanı
2. İl Genel ve Meclis Üyeleri Sorumlusu
3. Proje Sorumlusu
4. İlgili Dernek, Vakıf ve Sendikalar ile Sosyal Hizmetler Sorumlusu
5. Diğer Belediye Başkanları Sorumlusu
6. AR-GE Sorumlusu ve Veri Hazırlama Sorumlusu

İLÇE MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
GÖREV ORGANİZASYONU
İLÇE MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
1. İlçe Mahalli İdareler Başkanı
2. Proje Sorumlusu
3. İlgili Dernek, Vakıf ve Sendikalar ile Sosyal Hizmetler Sorumlusu
4. Diğer Belediye Başkanları Sorumlusu
5. AR-GE Sorumlusu ve Veri Hazırlama Sorumlusu
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BELDE MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
GÖREV ORGANİZASYONU
İLÇE MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
1. Belde Mahalli İdareler Başkanı
2. Proje Sorumlusu
3. Sosyal Hizmetler Sorumlusu

İL MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
1. İL MAHALLİ İDARELER BAŞKANI
İl Başkanlığının mahalli idareler ile ilgili çalışmalarından İl Başkanına karşı sorumludur.
Mahalli idareler ile ilgili çalışmaların yürürlükteki kanunlara göre yürütüldüğünü takip eder.
İlce ve beldede mahalli idareler başkanlarının, partimiz Teşkilat Rehberi ve Mahalli İdareler Başkanlığı Görev
Organizasyonuna göre teşkilatlanması sağlanır
Belediyelerin göndermiş oldukları yıllık faaliyet raporlarını takip eder.
Belediyelerimiz arasındaki koordinasyonu sağlar.
ÇALIŞMA PROGRAMI
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Belediye ve parti teşkilatları arasındaki koordinasyonu
sağlar.
Saadet Partili olmayan belediye başkanlarının hizmetlerini takip eder.
Yerel yönetimler ve şehircilik konusunda belediyelerimize sunulmak üzere projelerin hazırlanmasını sağlar.
Belediyelerimizin karşılaştıkları sorunların çözümüne
yönelik çalışmalarda, öncelikle bünyemiz içinde faaliyet
gösteren Belediye Teknik Hizmetleri (BTH)’nin ve diğer
kuruluşların etkin olarak görev almasını sağlar.
Belediye ve teşkilat ilişkilerinin sağlıklı bir ortamda
yürütülmesi için her türlü çalışmayı il Teşkilat Başkanı ile
birlikte yürütmeye çalışır.
Mahalli idareler seçimlerinde adayların isabetli bir şekilde belirlenmesi için il Seçim İşleri Başkanı ile koordineli
olarak çalışır.
Belediye başkanlarımızın seçim öncesi yapmayı taahhüt ettiği projelerin takibini yapar.
Belediye başkanlarımızın belediye ile ilgili yapmış oldukları faaliyetler nedeniyle haklarında açılan soruşturmaları takip eder.
Vatandaşların belediye başkanlarımız hakkındaki
şikâyetlerini takip eder.
Belediye başkanlarımız hakkında görsel ve yazılı basında çıkmış olan haberleri takip eder.
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Belediyelerimizin karşılaştıkları sorunların çözümüne
yönelik olarak Belediye Teknik Hizmetleri (BTH) dışındaki
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile belediyelerimizin koordinasyon kurmalarına yardımcı olur.
İl mahalli idareler başkanlığı görev organizasyonuna
göre yardımcılarını tespit eder ve görevleri hakkında bilgi
verir.
İl mahalli idareler başkanlığı görev organizasyonuna
göre il mahalli idareler komisyon üyelerini tespit eder ve
görevleri hakkında bilgi verir.
İl mahalli idareler komisyonuna başkanlık eder.
İl mahalli idareler komisyonu ile birlikte her hafta belirlenen gün ve saatte toplantı yapar.
İl mahalli idareler komisyonunda alınan kararların uygulanmasını sağlar.
Aylık olarak icra edilecek olan “İl Mahalli İdareler Divanı” toplantılarının (SP ’li belediye başkanı olan illerde)
çalışmalarına iştirak eder.
Dört ayda bir icra edilecek olan Mahalli İdareler Bölge
ve İl Başkanları Toplantılarına iştirak eder.
Dört ayda bir icra edilecek olan Belediye Başkanları
İstişare Toplantılarına iştirak eder.
Her yılda bir icra edilecek olan “Milli Görüş Yerel Yönetimler Şurası” toplantısına iştirak eder.
ÇALIŞMA PROGRAMI

11

2. İL GENEL VE MECLİS ÜYELERİ SORUMSLUSU
Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye
Meclis Üyeleri ve Muhtarların çalışmalarını izler ve yerinde ziyaretlerde bulunur.
Partimiz İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin belediye işleri ile ilgili konularda sözlü veya yazılı vermiş oldukları önergeleri ve bu önergelere verilen cevapları takip
eder.
Saadet Partili olmayan İl Genel ve Belediye Meclis
Üyelerinin belediye işleri ile ilgili konularda saadet partili
belediyelere sözlü veya yazılı vermiş oldukları önergeler
ve bu önergelere verilen cevaplar hakkında rapor hazırlar.
Saadet Partili olmayan İl Genel ve Belediye Meclis
Üyelerinin, emsal teşkil edebilecek konular ile ilgili belediye meclislerinde vermiş oldukları önergeleri takip eder.
İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlar.
Aylık olarak icra edilecek olan “İl Mahalli İdareler Divanı” toplantılarının (SP’li belediye başkanı olan illerde)
çalışmalarını iştirak eder.
İlçe başkanlıkları tarafından hazırlanacak ilçe mahalli idareler raporlarının zamanında İl Mahalli İdareler
Başkanlığı’na gelmesini sağlar.
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3. PROJE SORUMLUSU :
Belediyelerimizin devam eden projelerini takip eder.
Yerel yönetimler ve şehircilik konusunda belediyelerimize yeni projeler hazırlar.
4. İLGİLİ DERNEK, VAKIF VE SENDİKALAR İLE SOSYAL
HİZMETLER SORUMLUSU :
Vatandaşların yerel yönetimlerden talep ettikleri hizmetler ile bu kapsamda yerine getirilmemiş olan talepleri
tespit eder.
Belediye başkanlarının seçimlerden önce yapmayı taahhüt ettiği projeler ile bu kapsamda yapılmayan projeleri tespit eder.
Seçim bölgesinde yapılabilecek yeni projeleri tespit
eder.
Yukarıda bahsedilen hususların İl Mahalli İdareler Raporuna dahil edilmesini sağlar ve takibini yapar.
Gelen raporlara göre tespit edilen hususların, yerel
seçimlerde propaganda amaçlı kullanılabilmesi amacıyla,
her il, ilçe, belde ve köy için veri bankası oluşturulmasını
sağlar.
Belediyelerimizin ilgili dernek, vakıf ve sendikalar ile
koordinasyonunu sağlar.
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5. DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI SORUMLUSU:
Diğer partilere ait belediye başkanlarının faaliyetlerini takip eder ve bu faaliyetler hakkında komisyona rapor
verir.
6. ARGE SORUMLUSU
SORUMLUSU:

VE

VERİ

HAZIRLAMA

Seçim bölgelerindeki seçmen profillerini ve temayüllerinin her yıl için hazırlanması ve bir veri bankası oluşturulması kapsamında, genel merkez mahalli idareler başkanlığı AR-GE sorumlusunun yapacağı çalışmalara iştirak
eder.
Belediye başkanlıkları kazanmış partilerin her yıl için
ayrı ayrı tespit edilmesini ve bu konuda bir veri bankası
oluşturulması kapsamında, SP Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığı AR-GE sorumlusunun yapacağı çalışmalara iştirak eder.
Belediye başkanı seçildikten sonra parti değiştiren
belediye başkanlarının tespit edilmesini ve bu konuda bir
veri bankası oluşturulması kapsamında, SP Genel Merkez
Mahalli İdareler Başkanlığı AR-GE sorumlusunun yapacağı çalışmalara iştirak eder.
Mahalli idareler seçimlerinde saadet partisinin aldığı oy sayısı ve oranının her yıl için tespit edilmesi ve bu
konuda bir veri bankası oluşturulması kapsamında, SP
Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığı AR-GE sorumlusunun yapacağı çalışmalara iştirak eder.
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Seçmen haricinde, seçimleri etkileye-bileceği değerlendirilen, kanaat önderleri, dernek, vakıf, sendika gibi
sivil toplum kuruluşları ile seçim bölgesinin coğrafik, ekonomik ve sosyal yönlerinin tespit edilerek, her seçim bölgesi için bir veri bankasının oluşturulması kapsamında, SP
Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığı AR-GE sorumlusunun yapacağı çalışmalara iştirak eder.
Raporlarda ve AR-GE çalışmaları kapsamında tespit
edilen hususların digital ortamda ihtiyaç duyulan formatta hazırlanmasını, depolanmasını ve yedeklenmesini sağlar.
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