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Saruhanlı Belediyesi olarak düzenlediğimiz iftar yemeği programımıza 
hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
 
Sözlerime başlamadan önce, kadir gecenizi ve ramazan bayramınızı 
tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış 
getirmesini diliyorum.  
 
İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve gönül 
birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz 
nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç 
sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. 
Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı 
olduğu için kutsal ve bereketlidir. 
 
Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize 
tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve 
hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını 
sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz 
müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz.  
 
 



 
Sevgili Misafirler 
 
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Rabbimin izni, halkımızın 
desteğiyle Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Bize oy vermiş veya 
vermemiş tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Ben ve ekibim ilçemizin 
her alanda büyüyüp gelişmesi için kollarımızı sıvadık. Taş üstüne taş 
koymak ve halkımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz, 
çalışmaya da devam edeceğiz.  
 
Seçimlerin üzerinden iki ay geçti. Bu süre zarfında ilçemizde önceki 
dönemden kalan işlerin devamını sağlıyor, diğer yandan yeni 
projelerimizi de hayata geçirmek için çalışıyoruz.  
 
Hizmetlerimizden kısaca bahsedecek olursak; Koldere mahallemizdeki 
Burhaniye parkının yenilenmesini sağladık. Halitpaşa'daki Sosyal Tesis 
çalışmalarımız son aşamasına geldi. Alibeyli mahalle meydanını 
yeniledik. Büyükbelen mahallemizdeki Trap Atış Poligonunu yeniden 
inşa ediyoruz. Pınarbaşı mahallemize çok amaçlı tesis kurduk. Nifli 
Kemal parkını ve hemen yanı başımızdaki düğün salonumuzu 
yeniliyoruz. Arazi yollarını düzenliyoruz. Asfalt çalışmalarımız başladı. 
İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde 5 yıl 
gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde vaat ettiğimiz hizmetleri birer birer 
hayata geçireceğiz.  
 
Bizler Saruhanlımıza en yakın mahallemiz ile en uzak mahallemize aynı 
hizmeti götürmenin hesaplarını yapıyor, vatandaşlarımızın refahı için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda mahallelerimizde düğün 
salonları, sosyal tesisler, spor tesisleri gibi halkımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak yatırımları inşa edeceğiz. İnsanlarımızın huzur ve 
mutluluğuna katkı sunacağız. 
 
 



 
Değerli Konuklar; 
 
Böylesine manevi bir atmosferde ben sözlerimi çok fazla uzatmak 
istemiyorum. Konuşmamı burada tamamlarken Rabbim birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın. Daha nice Ramazanlarda ve bu sofralarda 
sizlerle birlikte olmayı bizlere nasip etsin. 
 
Bu duygularla sözlerime son verirken, bu güzel akşamda, sizlerle aynı 
sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının, bu gece idrak 
edeceğimiz Kadir Gecesinin ve Salı günü kutlayacağımız Ramazan 
Bayramının ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.  
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