
 
 

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN ZEKİ BİLGİN'İN 
HALKA SESLENİŞ VE TEŞEKKÜR KONUŞMASI 

 
 
Değerli Hemşerilerim; 
 
Sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
 
Değerli Saruhanlı Halkı; bilindiği gibi 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli 
İdareler Yerel Seçimlerinde sizlerin oyları ile Saruhanlı'nın 7. Belediye 
Başkanı seçilerek göreve başladım. 
 
Saruhanlı'ya hizmet etme aşkıyla doluyum. Saruhanlı'ya ve bu topraklarda 
yaşayan 55 bin vatandaşımıza hizmet etmek için yola çıktım. Bütün ömrümü 
ve gençliğimi bu hayalin ve bu amacın peşinden koşarak geçirdim. Hiç 
durmadan, hiç yılmadan, her yerde her platformda, her aşamada, her 
dakikada çalışarak ve tırnaklarımla kazıyarak siz değerli halkımızın desteğiyle 
ilçemize en üst düzeyde hizmet etme amacına ulaştım. 
 
Öncelikle bana inananlara, benimle yola çıkanlara, bu yolda benimle birlikte 
yürüyenlere sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunarım. İlçemizin en ücra 
mahallesinden, ilçe merkezimizin bütün mahallelerine kadar bana oy vermiş 
veya vermemiş seçime katılan bütün Saruhanlı halkına teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerde birlikte demokrasi yarışına girdiğimiz 
diğer Belediye Başkan adayı ve Meclis üyesi adayı arkadaşlarımızı da bu 
yarışı olgunlukla sürdürdükleri için tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
 
 



Artık seçimleri geride bıraktık. Şimdi zaman Saruhanlı'ya, yani sizlere hizmet 
etme zamanıdır. Çok işimiz var ama vaktimiz sınırlı, kaybedecek zamanımız 
yok. Çalışmak için, sizlere hizmet etmek için Belediye Meclis Üyesi 
arkadaşlarımla heyecan ve enerji doluyuz. Onun için bir an önce işe 
koyulmak ve projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. 
 
Değerli hemşehrilerim; ilçemiz, ülkemizin her yerinden sürekli göç alan ve 
büyüyen bir şehir haline geldi. Bu güzel şehirde hep birlikte kardeşçe 
yaşıyoruz. Bundan sonrada birlik, beraberlik ve mutluluk içinde yaşamaya 
devam edeceğiz. Bu günden itibaren Saruhanlı Belediyesinde siyaset sona 
ermiştir. Şimdi ortak noktamız Saruhanlı'dır. Bize oy vermiş olsun veya 
olmasın bütün Saruhanlı halkı bizim gönlümüzde eşittir. Gönlümüzün kapısı 
da, Belediyemizin kapısı da herkese sonuna kadar açıktır. Hangi adaya veya 
hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa 
olsun, her mahallemiz, her insanımız bizden eşit hizmet alacaktır.  
 
Değerli Hemşehrilerim; göreve başlarken, bu güne kadar Saruhanlı'ya hizmet 
etmiş başta selefim Hüseyin Yaralı olmak üzere Serdar Yaralı, Halil Yaralı, 
Selman Çelebi, Hilmi Usal ve Kemal Yaralı başkanlarıma hizmetlerinden 
dolayı şahsım ve Saruhanlı halkı adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 
Hakka yürüyen merhum Kemal Yaralı, Hilmi Usal ve Selman Çelebi 
Başkanlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. 
 
Değerli Hemşehrilerim; 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. Yüce Allah yolumuzu açık eylesin. Bu vesile ile 11 Ayın Sultanı 
Mübarek Ramazan ayının Müslüman alemi ve siz değerli vatandaşlarım için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle 
tekrar selamlıyorum. 
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