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Yıldırım Koç
Türkiye’de işçi ücretlerini, memur aylıklarını, işsizlik ödeneğini ve emekli‐dul‐yetim aylıklarını
değerlendirirken, temel tüketim mallarının fiyatlarına devlet müdahalesi gözardı edilmektedir. Halbuki
halkçı devlet, halkın temel tüketim mallarının fiyatlarını indirerek, gelirlere önemli katkıda bulunabilir.
Vatan Partisi’nin programının önemli unsurlarından biri, bu alandaki önlemlerdir.
Vatan Partisi İşçiye, İşsize, Emekliye Ne Getirecek? kitapçığında bu konuda önemli değerlendirmeler
vardır.
TAŞIMA, EĞİTİM, SAĞLIK, KONUT, ELEKTRİK, SU, EKMEK
Toplu taşımacılığın devlet tarafından sağlanması ve bilet fiyatlarının düşük belirlenmesi önemlidir.
Ayrıca öğrencilere, engellilere, 60 ve daha yukarı yaştakilere, gazilere parasız yolculuk hakkının verilmesi
gerekir.
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin parasız yapılması önemlidir.
Devlet, lojmanlar, kiralık konutlar ve kooperatifçilik aracılığıyla vatandaşların kira giderlerine de katkıda
bulunabilir.
Kamu kuruluşları ve özel sektör işyerleri, çalıştırdıkları kişilerin yararlanabileceği lojmanları artırmalıdır.
Belediyeler, düşük ücretlerle kiralanabilecek nitelikli konut ürettirebilir.
Devlet, konut kooperatiflerine ucuz arsa sağlayarak ve özellikle hafriyat işinde mazot parası karşılığında
iş makinesi temin ederek, maliyetleri düşürebilir.
Geçmişte kamu kurum ve kuruluşlarının dinlenme tesisleri, çalışanlar ve emeklilerin ucuza tatil
yapmasına olanak tanıyordu. Bu tesisler yeniden kurulabilir.
Devletin her aileye, hanedeki kişi sayısını dikkate alarak, belirli bir miktar elektrik ve suyu parasız
vermesi de bütçelere önemli katkıda bulunacaktır. Hanehalkının daha fazla elektrik ve su kullanması
durumunda, giderek artan bir fiyatlandırma sistemi uygulanabilir.
Belediyelerin büyük ekmek fabrikalarında üretilen ekmeğin, maliyetinin altında fiyatlarla, örneğin 30
kuruşa, satılması, düşük gelirli ailelere önemli bir destek olacaktır.
Halkın temel tüketim mallarına uygulanan dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV) düşürülmesi ve lüks mallara
uygulanan dolaylı vergilerin artırılması da bu harcamaların finansmanı için kaynak yaratacaktır.
DEVLET LOKANTALARI
Vatan Partisi’nin amaçlarından biri de, herkesin yemek yiyebileceği ucuz devlet lokantalarının
işletilmesidir.
Türkiye’de üniversitelerde ve birçok kamu kuruluşunda maliyetinin altında fiyatlarla tabldot yemek
verilmektedir. Bu uygulama tüm halka yaygınlaştırılabilir. Tüm ülkede devlete ait yemek fabrikaları ve
lokantalar kurulabilir. Bu lokantalarda, örneğin, çorba, sebze, pilav ve yoğurttan oluşan bir tabldotun, bu
tür bir destekle, 2 liradan satılabilmesi mümkündür. Böyle bir uygulama, insanların sağlıklı beslenmesine
katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu yemeklerde kâr amacı güdülmediğinden, sağlıklı girdiler kullanılacaktır.
Tabldottaki yemekler dışında birşeyler yemek isteyenler yine diğer lokantalara gidebilir ve piyasa
fiyatlarından ödeme yapabilir veya kendi evlerinde yemek yapıp yemeyi tercih edebilir.
Devlete ait yemek fabrikalarının ve ucuz yemek satan lokantaların kurulması, kadınların ev işi yükünü
de azaltacak, onların çalışma hayatına atılmasını kolaylaştıracaktır.
Bu uygulamaların yol açacağı giderler, ülkede soygunun ve israfın önlenmesi ve dünkü yazımda ele
alınan diğer yöntemlerle karşılanabilir.
Türkiye zengindir. Vatan Partisi’nin önerdiği biçimde halkçılık ve devletçilik, bu zenginliğin vatandaşlar
arasında daha adil bir biçimde dağıtılmasını, insanların daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına kavuşmasını
sağlayacaktır.

