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                  Türkiye’de nüfusun çok önemli bir kesimi zaten sosyal yardımlardan yararlanıyor. Ancak bu yardım   
                  ların dağıtılmasında normatif bir düzenleme bulunmadığından iktidar partisinin patronaj ilişkileri  
                  geliştirmesi açısından son derece elverişli bir ortam oluşuyor. 1980’de sosyal yardımların GSMH 
içindeki oranı %2.2 iken 1995 sonrasında hızla artarak 2009’da %13 ile rekor kırıyor. 2016’da ise %12.5 oluyor. 
Yardımlardan yararlanan kişi sayısı ise nüfusun %34’üne ulaşıyor.
(https://www.dw.com/tr/türkiyenin-yüzde-34ü-sosyal-yardım-aldı/a-53495005). Oysa Erinç Yeldan 
ve Ebru Voyvoda’nın Emek Destek Gelir Programı önermelerinde toplam maliyetin GSMH’ye oranı %2.9 
(https://www.evrensel.net/haber/406360/prof-erinc-yeldan-ve- prof-ebru-voyvoda-emek-gelir-destek-
programi-onerdi).  Dolayısıyla herkese temel gelir güvencesi sağlanmasının bir hak olarak tanımlanması hem 
mali olarak büyük bir külfet yaratmayacağı gibi hem de patronaj ilişkilerinin otoriterleşme sürecini 
destekleyen bir keyfiyete yol açmasının da önü alınacak. 
KÖİ sözleşmeleri sonrasında yandaş 5 kardeşlere sağlanan gelir güvencesinin ekonomik, ahlaki ve sosyal 
maliyeti tüm topluma sağlanacak temel gelir güvencesinden çok daha yüksektir.

                 Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi istihdam odaklı olduğu için istihdamın %40’lara düştüğü koşullar  
                 da bunun tüm toplumu kapsamlı bir biçimde koruma şemsiyesi altına alabilmesi mümkün değil. Son  
                 yayınlanan 2020 Haziran işgücü verilerine göre mevsimsellikte arındırılmış istihdam oranı sadece 
%41.6, işgücünü katılma oranı ise %48.4. Genç işsizliğinin %26,4’e ulaştığı, ne eğitimde ne istihdamda olan 
gençlerin oranının %29,3’ü bulduğu düşünüldüğünde işsizlik sigortası, genel sağlık sigortası gibi kurumların 
etki kalanı dışında kalan geniş bir nüfusun varlığı ile karşı karşıya kalıyoruz.  Güvencesizliğin bu kadar genişle-
diği koşullarda ancak tüm nüfusu kapsayan bir düzenleme çözüm olabilir. 

                 
                 AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana en zengin %10’luk kesim toplam servetten aldığı payı   
                 %67.7’den %81.2’ye çıkarmış. Buna karşın geriye kalan %90’lık nüfusun payı %32.3’ten %18.8’e 
                 düşmüş. Türkiye, 33 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliğinde 2. sırada. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018’de bir önceki yıla göre Türkiye’de yoksullar daha da yoksullaştı, zenginler 
daha da zenginleşti. Gelir ve servet eşitsizliğin ulaştığı bu boyutlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok 
ciddi sorunlar yaratıyor. Servetin yukarıdan aşağıya yeniden dağıtılmasını önceleyen bir program açısından 
temel gelir güvencesi son derece önemli. Özellikle rant ve gayrimenkul zenginlerinden, dolar milyoner ve 
milyarderlerinden alınacak yüksek oranlı gelir, servet ve veraset vergilerinden sağlanan kaynaklarla kişiyi 
muhtaç hale düşmekten kurtaracak bir temel gelir güvencesi sağlanabilir. 

                  
                  Gelir güvencesi iş cinayetlerinin çok yaşandığı bir ülkede hayat kurtarır. İşsizlik yüzünden hayati      
                  tehlike içeren ve kötü nitelikli işleri kabul etmekte olan işçilerin sayısı azalır. Bu işlerin otomatize  
                  edilmesi ya da ortadan kaldırılmasının koşulları hazırlanır. 

      
                  Temel gelir güvencesi, bir grev sandığı işlevi görerek sermaye ile yaşanan çelişkilerde işçilerin  
                  direnme kapasitesini ve hayır diyebilme koşullarını geliştirir. Güvencesizlik sayesinde sermaye 
                  lehine dönüştürülen güçler dengesinde işçi sınıfının mücadelesiyle gelir ve servet eşitsizliğini 
ortadan kaldırabileceği yeni koşullar yaratır.

 



                  İstihdam olanaklarının daraldığı, otomasyonun canlı emeği ikame ettiği koşullarda toplumsal  
                  servetten pay almanın tek yolunun çalışmaktan geçmesi eşitsizliği kaçınılmaz olarak artacaktır. 
                  Esas olan toplumsal üretime katkı sağlayan (ancak işsizlik dolayısıyla bunu yapma imkânı bulama-
yanlar dahil) herkesin üretimin sonuçları üzerinde hak sahibi olduğunun kabul edilmesidir. Aksi takdirde 
teknolojik gelişmenin dev bir gözetim toplumuna ve teknolojik diktatörlüklere yol açması engellenemez. 
Pandemi şimdiden emeğin otomasyonla ikame edilme hızını artırmıştır.

                   Ev içi emeğin ücretlendirilmesi kadınların erkek egemenliğine karşı mücadelesinde önemli bir  
                   katkı sağlayacaktır. Emek gücünün üretimi için gereken temel ihtiyaçlar metasızlaşırken (yani 
                   toplumsal fonlardan finanse edilecek biçimde belli kotalar dahilinde ücretsiz ve hak olarak sağla-
nırken) yeniden üretim emeğinin metalaşması sağlanacaktır. Bu da yeniden üretim faaliyetlerinin sosyalleşti-
rilmesini teşvik edecektir. Temel gelir güvencesi iktidarın kadınları istihdam dışına sürerek eve kapatma 
politikasına karşı önemli bir mevzi olacaktır.

                   Ekolojik kriz, sürekli yüksek büyüme oranlarıyla istihdam yaratılmasına sınırlar koyarken çalışma  
                   saatleri kısaltılmadığı ve iş paylaşımı yapılmadığı sürece işsizliğin yapısal bir nitelik kazanacağı 
                   açıktır. Bu durumda büyüme hızının doğanın kendisini yeniden üretebileceği oranlarda tutulabil-
mesi de ancak temel gelir güvencesi gibi düzenleme ile mümkün olabilir. 

 
                   Sosyal yardımlardan yararlandırma için gereken kriterleri takip için kurulan bürokrasinin 
                   maliyetinden ve kişilerde yardıma muhtaç olunduğunu ispat etme zorunluluğunun yaratacağı   
                   karakter aşınmasından kurtulmak için de temel gelir güvencesi en iyi çözümdür 
                   (Film Önerisi: Ken Loach “I Daniel Blake”. ) 

                   Temel gelir güvencesi zihinsel ve bedensel sağlığı destekleyerek tedaviye dönük 
                   genel toplumsal  harcamaları azaltır. 

           Okuma Önerisi: Standing, G. (2018) Basic Income: And How We Can Make It Happen, London: Penguin
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