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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultangazi ve Güngören ilçe mitinglerine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi mitinginde yaptığı konuşmada, “Fırat ve Zeytin
Dalı Harekâtlarında terör örgütüne dersini verdik. Şimdi de evet Fırat’ın doğusunda
eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz, bütün hazırlıklar tamam” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî
İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında İstanbul’da Sultangazi ve Güngören ilçe
mitinglerine katıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilen Sultangazi
mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.
Bugüne kadar girdiği hiçbir mücadelede Sultangazi’nin kendisini yalnız bırakmadığını
ve yarınki seçimde de ilçeyle yol ve kader arkadaşlığının devam edeceğine inandığını
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın il ve ilçe belediye başkanlarının, belediye
meclis üyelerinin ve muhtarların yanı sıra ülkenin ve milletin geleceği konusunda da bir
tercihte bulunulacağını söyledi.
“TERÖR ÖRGÜTÜNE DERSİNİ VERMEK İÇİN BÜTÜN HAZIRLIKLAR
TAMAM”
Karşılarında oluşan ittifakın amacının belediyeleri yönetmek olmadığının gayet açık
olduğunu, kendilerinin de bu niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmediğini
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütü güdümündeki partinin eş
başkanının ve yetkililerinin, terör örgütüne, örgüt elebaşına ve Millet İttifakı’na destek
mesajlarının video görüntülerini meydandaki ekrandan vatandaşlara izletti.

Bölücü terör örgütü güdümündeki partinin; Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde
kazandıkları il ve ilçelerde çukur ve hendek kazdığını, devletin kendilerine belediye
hizmetlerinde kullanılmak üzere verdiği parayı Kandil’e gönderdiğini, Kürt kökenli
vatandaşları istismar ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat ve Zeytin Dalı
Harekâtlarında terör örgütüne dersini verdiklerini vurguladı ve “Şimdi de evet Fırat’ın
doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz, bütün hazırlıklar
tamam” açıklamasını yaptı.
“TÜRKİYE’Yİ YENİDEN İSTİKRARSIZLIK VE KAOS DÖNEMİNE GERİ
GÖTÜRMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”
Kendilerinin Türkiye’yi yönetmesinden terör örgütlerinin, tüm mazlumların ve
mağdurların yanında yer aldıkları için zalimler rahatsız olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları ekledi: “Peki, karşımızdaki
ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi,
kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, Tayyip Erdoğan gitsin.
Tamam, gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi
partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu’na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri
Kandil’den alan eşbakanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, ortaya çıkışından girdiği
ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip
değilsiniz, Tayyip Erdoğan’ı gönderip de ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli,
Türkiye’yi yeniden bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk, yokluk,
çöp, çukur, çamur dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.”
Yarınki seçimde muhakkak sandıklara gidilip oyların kullanılmasını, gitmeyenlerin ikna
edilip sandığa götürülmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, ‘tek millet,
tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda bulunarak tamamladı.
GÜNGÖREN MİTİNGİ
Konuşmasının ardından, günün dördüncü mitingi için, Göngören’e geçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köyiçi Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda düzenlenen mitingde
vatandaşlara hitap etti.
Son 17 yılda milletin desteğiyle millete tepeden bakan kibir kulelerini yıktıklarını,
milletin oylarıyla Türk demokrasisinin üstünden vesayetin gölgesini kaldırdıklarını,
milletin dualarıyla pek çok zorluğun, problemin, birçok darbe teşebbüsünün üstesinden
geldiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar milletin güvenini boşa
çıkarmadıklarını bundan sonra da boşa çıkarmayacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdiye kadar sizin emanetinizi yere düşürmedik, inşallah
bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Zalimler karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek,

milletin canına, rızkına, bağımsızlığına, inancına kasteden alçaklara meydanları
bırakmayacağız. Daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla mesai
harcayarak milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturduk, buluşturacağız” şeklinde
konuştu.
GÜNGÖREN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR
Bakırköy-İDO-Bağcılar-Kirazlı Metro Hattı’nın, Belediye hizmet binası ve 270 araçlık
zemin altı otoparkının yapımının sürdüğüne, Güngören mezbahanesini nikâh salonu,
kültür ve spor merkezi ve otoparka dönüştürme çalışmasının devam ettiğine işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında önümüzdeki dönemde ilçede hayata
geçirecekleri projelere de değindi.
Güngören’de; D-100 ve TEM’e alternatif olarak inşa edecekleri yeni bir tünelle trafiği
rahatlatacaklarını, ilçeye 5bin 719 araç kapasiteli yeni otoparklar kazandıracaklarını,
Güngören’den de geçecek olan yeşil koridor sayesinde ilçenin 82 bin metrekare yeşil
alana sahip olacağını ilçeye bir millet bahçesi, millet kıraathanesi ve gençlik merkezi
inşa edeceklerini, 30 bin metrekarelik bir alanda ata sporlarının yaşatılacağı etnospor
merkezi kurulacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje aşamasında olan diğer
yatırım ve hizmetlerden de örnekler verdi.
“ŞEHİRLERİMİZE EN GÜZEL HİZMETLERİ SUNMANIN GAYRETİ İÇİNDE
OLACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarın büyük gün, Türkiye yarın
yine bir seçim yarışı, bir sandık imtihanı yaşayacak. Biz milletimize önce belediyelerde
hizmet etme şerefine nail olmuş, orada kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine gelmiş
bir kadroyuz. Tıpkı 1994 yılında olduğu gibi, bugün de belediyelerimiz vasıtasıyla
milletimizin hizmetkârlığına talip olmanın o büyük heyecanın yaşıyoruz. Kimi yerlerde
sadece kendi partimizle, kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak sizlerden belediye başkan
adaylarımıza destek istiyoruz. Sandıkta milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz
her yerde şehirlerimize en güzel hizmetleri sunmanın gayreti içinde olacağız. Ancak, bu
seçim tıpkı son altı yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi belediye başkanlarını
belirlemenin ötesinde bir anlama sahip. Bu seçimde aynı zamanda kendimiz ve
evlatlarımız için nasıl bir Türkiye istediğimizin de kararını vereceğiz. Bu seçimde
şehirlerimizin, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümüne nasıl gireceğini de
kararlaştıracağız.”
Seçim kampanyası sürecinde yapılan pazarlıkları, atılan iftiraları, savrulan tehditleri,
Kandil’den verilen talimatları milletin gördüğünü, kimin kimlerle iş birliği yaptığına, ne
tür oyunlar oynadığına milletin şahit olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte
bu muhalefet heybesinde biriktirdiği tüm cürufu, iftirayı, yalanı son iki ayda miting

meydanlarında ortaya saçtı. Seçim ofislerimizi kundakladılar, adaylarımıza saldırdılar,
broşür dağıtan Yusuf’umuza saldırdılar, hakaret ettiler” şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan, bütün bunların yarın sandıkta bunların hesabının sorulmasını isteyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Rabbim yar yardımcımız olsun, Rabbim
yolumuzu açık etsin” temennisiyle tamamladı.

