
 
Adana İftar Konuşması 

 
Demokrasi ve Atılım Partisi!nin değerli yöneticileri, 
 
Kıymetli il başkanımız, 
 
Saygıdeğer konuklarımız, 
 
Adana İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programımıza hepiniz hoş 
geldiniz. 
 
***** 
 
İki aylık kısa bir aradan sonra, Adana’da, sizlerle böyle büyük bir sofrada 
buluşmak çok güzel. 
 
Adana gerçekten çok özel bir şehrimiz. Tarımda, sanayide, edebiyatta, 
sanatta, aklınıza gelebilecek her alanda lokomotif bir şehrimiz. 
 
Adana’ya her geldiğimde benzer hisleri yaşıyorum. Bu şehre bakıyorum, 
sizlere bakıyorum ve diyorum ki “DEVA Partisi Adana’ya çok yakıştı. Çok 
yakışıyor”. 
 
“Bize düşen de Adana’ya hakkını vermektir” diyorum. 
 
***** 
 
< DEVA ailesi büyüyor. Damla damla sel oluyoruz. > 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Gönül isterdi ki bu Ramazan’ı daha güzel şartlarda geçirebilseydik.  
 
Gönül isterdi ki, gönül rahatlığıyla çarşıya pazara çıkıp evdeki buzdolabını 
doldurabilseydik. 
 
Ne yazık ki bu Ramazan ayında yüzümüz gülmüyor. Fiyatlar el yakıyor. Hayat 
pahalılığı can yakıyor. 
 
Pide almak bile lüks oldu. 
 
Geçen gün iftarda bir vatandaşımızın evindeydim. Salonda oturuyoruz. 
İftardan sonra çay içiyoruz. Komşusu da geldi, sohbet ediyoruz. 
 



 
İçlerinden birisi dedi ki, “Hayat hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Daha önce de 
pahalılık olurdu. Araba fiyatı, ev fiyatı falan artardı ama temel ihtiyaç 
ürünlerinde böyle bir şeyi ilk defa görüyorum” dedi.  
 
İşte bugün Adana’dayız. Çukurova’dayız. Tarım şehrindeyiz. 
 
Böylesine büyük ve muhteşem tarım alanlarının olduğu bir ülkede yokluk 
çekmeyi aklım almıyor. 
 
Onun için iktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı 
söylüyoruz. Bu toprakların hakkını vereceğimizi söylüyoruz. 
 
Çiftçiyle konuşuyorum. Bana diyor ki “Sulu gübre kullanır hale geldik. 
Kendimizi kandırıyoruz. Toprağı kandırıyoruz” diyor. 
 
Bakın biz, gübre maliyetinin tam yarısını karşılayacağız. Yarısı ne kadarsa onu 
üstleneceğiz.  
 
Gübre 400 liraysa 200 lirasını, 1.000 liraysa 500 lirasını ödeyeceğiz. 
 
İlk beş yılda tüm Türkiye’de sulama yatırımlarını tamamlayacağız. 
 
Çiftçiye destekleri üretim yapılan yıl açıklayacağız ve aynı yıl ödeyeceğiz. 
 
Konuşuyorum çiftçiyle. Borç içinde. Biz, çiftçinin kredi borçlarını en az 2 yıl 
ödemesiz olmak üzere faizsiz erteleyeceğiz. 
 
Tarımsal kredilerin geri ödeme zamanını ve taksitlerini hasat dönemine göre 
belirleyeceğiz. 
 
Biz tüm bunları burada, Çukurova’da, Tarım Eylem Planımızı açıklarken tarihe 
geçirdik arkadaşlar. 
 
Teknolojik atılımlarımız da var orada. Uzun bir liste. 
 
Her şeyi tek tek somutlaştırdık. 
 
Biz, biliyorsunuz ilk 90 ve 360 gününde yapacaklarımızı açıklıyoruz. Her şeyi 
bütçelendiriyoruz. 
 
Her adımımız gerçekçi. Hepsini takvime bağlıyoruz. Ortaya vaat atıp 
sonrasında kaybolmuyoruz. 
 
Hani diyorlar ya bazıları “Muhalefetin planı-projesi yok”.  
 



 
Plan, proje, hedef arayan herkesi partimizin web sitesine davet ediyorum. 
Türkiye’de bugüne kadar böyle bir şey yapılamadı.  
 
Üç gün önce Bursa’da Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planımızı açıkladık. 
Tam 101 madde.  
 
Daha önce Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı açıkladık. Tam 119 
madde. 
 
Ne dedik? Bu ülkeyi zenginleştireceğiz, dedik. Enflasyonu iki yılda tek haneye 
indireceğiz, dedik. 
 
Nasıl düşüreceğimizi orada yazdık. Ekonomi yönetimine çekidüzen vereceğiz 
arkadaşlar. 
 
İhtiyacı olan kimseyi ortada bırakmayacağız. Asgari gelir desteğini hayata 
geçireceğiz. Geçinmek için yeterli geliri olmayan hanelere destek olacağız. 
 
Herkesin satın alım gücünü arttıracağız. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Biz bu işi çözeceğiz. Hayat pahalılığına son vereceğiz. Daha önce yaptık, yine 
yapacağız. 
 
Emeklilerimizi, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızı enflasyona 
ezdirmeyeceğiz. 
 
Enflasyonu düşüreceğiz. Ay sonunda herkesin cebine bir şeyler kalacak. 
 
Türkiye mutlaka refaha kavuşacak arkadaşlar. 
 
Eylem planlarımızı gördüğümüz herkese anlatacağız. 
 
Çocuğunun karnını doyurmak isteyen anneye DEVA Partisi’nin eylem 
planlarını anlatacağız. 
 
Yuvasına sıcak çorba sokmak için sabah akşam çalışan işçiye DEVA Partisi’nin 
eylem planlarını anlatacağız. 
 
Ekmek almak için gittiğimiz bakkala DEVA Partisi’nin eylem planlarını 
anlatacağız. 
 



 
Belediye otobüsünde yanımızda oturanlardan müsaade isteyip, DEVA 
Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. 
 
Lokantada garsona DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. 
 
Üniversite kantininde gençlere DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. 
 
Herkese, dar gelirliye, sabit gelirliye DEVA Partisi’nin eylem planlarını 
anlatacağız. 
 
Bu ülkeyi hep beraber refaha kavuşturacağız arkadaşlar. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Ramazan’ın tam ortasına geldik.  
 
Ben şimdiden, cümlemizin, Ramazan Bayramınızı kutluyorum.  
 
Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyorum. 
 
Afiyet olsun diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


