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31 Mart seçimlerinde bizlere verdiğiniz desteğe teşekkür 
etmek ve gençlerimize karne hediyesi olarak organize ettiğimiz 
konser programımıza ve ayrıca bu geceyi onurlandıran, 
heyecan ve coşku katan Pamela hanımefendiye hoş geldiniz 
diyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
 
Sözlerime başlamadan önce, yarın karnelerini alarak yaz 
tatiline başlayacak olan ilçemiz genelindeki 8 bin öğrencimize 
ve 700'ün üzerindeki fedakar öğretmenlerimize güzel bir tatil 
sezonu geçirmelerini diliyorum. 
 
Genç arkadaşlarım sizlere diyeceğim şudur ki; 
 
Doğru olduğuna inandığınız yolda sizi eleştirmekten, sizi 
yargılamaktan, sizin yaşama sevinci ve azminizi kırmaktan 
başka işe yaramayan insanlardan uzak durun. 
 
Sevgisiyle sizleri yüreklendiren, sizin kendinize inanmanızı 
sağlayan amacınıza ulaşmak için sizi karşılıksız destekleyen 
dostlar biriktirin. Şikayet etmek yerine her düştüğünüzde 
tekrar, tekrar ve tekrar kalkıp "HAYDİ NEREDE KALMIŞTIK" 
diyebilin. Çok zora düşerseniz Zeki ağabeyiniz yanınızdadır. 
 
 



Sevgili Misafirler 
 
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Rabbimin izni, 
sizlerin desteğiyle Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Bize 
oy vermiş veya vermemiş tüm hemşerilerime teşekkür ederim. 
Biz sizlerle birlikte Saruhanlımızda gönül ittifakı kurduk. 31 
Mart'ta Saruhanlı'ya bahar geldi. 23 Haziran'da kalbimiz 
İstanbul'da, her şey çok güzel olacak. 2023 yılında tüm 
Türkiye'ye bahar gelecek. Ülkemiz yıllarca süren bu kara kışın 
ardından aydınlık günlere kavuşacak. 
 
Bizler, Saruhanlı'ya ve bu topraklarda yaşayan 55 bin 
vatandaşımıza hizmet etmek için yola çıktık. Bana inananlara, 
benimle yola çıkanlara, bu yolda benimle birlikte yürüyenlere 
sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunarım.  
 
Artık seçimleri geride bıraktık. Şimdi zaman Saruhanlı'ya, yani 
sizlere hizmet etme zamanıdır. Saruhanlı'da hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak demiştik. Bunun örneklerini sizlere sunmaya 
başladık. Kültür ve Sanat alanında Saruhanlımızı geri 
kalmışlıktan kurtarıp atağa geçireceğiz. Bu akşam sizler için 
düzenlediğimiz konserimiz gibi, daha onlarca konserler, 
festivaller ve şölenler düzenleyeceğiz. Saruhanlı'da yaşayan 
vatandaşlarımız, konser ve festival için Manisa ve İzmir'e 
gitmek zorunda kalmayacak. Büyük şehirlerde ne varsa, 
Saruhanlı'da da olacak. 
 
 
 
 



 
Değerli hemşehrilerim;  
 
Gediz havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulu bulunan 
bu güzel şehirde hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Bundan 
sonrada birlik, beraberlik ve mutluluk içinde yaşamaya devam 
edeceğiz.  
 
Çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz güvene ve göreve layık 
olmak için var gücümüzle çalışacağız. Saruhanlımıza ve siz 
değerli Saruhanlı halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Adil 
ve adaletli olacağız. Sözlerimi burada tamamlıyor; hepinizi 
sevgi, saygı ve muhabbetle tekrar selamlıyorum. 
 
 

 
ZEKİ BİLGİN 

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI 
 


