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Temel Gelir Nedir ? 

 

✓ Temel gelir, 21. yüzyılda bir takım ülkelerde yürürlüğe konulması düşünülen bir tip 

sosyal güvenlik düzenlemesine işaret etmektedir. Prensip olarak, bir ülkede bulunan tüm 

vatandaşlara düzenli bir gelirin koşulsuz bir şekilde tahsis edilmesini öngörülüyor.  

✓ Evrensel temel gelir konusunda fikir ayrılıkları var: destekleyenler bunun bir güvence 

olarak görülebileceğini, karşı çıkanlar ise insanları tembelliğe itebileceğini iddia ediyor.  

✓ Küreselleşen ekonomide otomasyondaki ilerlemeler bağlamında temel gelir kavramı 

daha çok konuşulurken pilot örnekler de artmaya başladı.  

✓ ABD’nin Alaska eyaletinden Brezilya’ya, İran ve Namibya’ya kadar dünyanın çeşitli 

bölgelerinde temel gelir konusunda düzenlemeler bulunuyor. 

✓ 1 Ocak 2017 tarihinde Finlandiya’da 2000 kişilik bir kitleye bir temel gelir deneyine 

başlanmıştır. 2019 yılına kadar devam edecek bu deneyin, sonuçlarına göre Fin yetkilileri 

temel gelirin ülke çapında uygulamasını düşünüyor.  

 

16. yüzyılların ortasına kadar dayanan temel gelir kavramı, esasında, bir devletin tüm 

vatandaşlarına düzenli ve koşulsuz bir şekilde bir gelir sağlanmasını öneren sosyal güvenlik 

sistemidir. Tarih boyunca, İngiliz yazar Thomas More’un Ütopya’sından, İtalyan filozof 

Campanella’nın Güneş Ülkesi’ne kadar birçok yazar, temel gelir veya benzeri kavramlar 

konusunda kafa yormuş ve bu kavramlarla ilgili yayınlar hazırlamıştır. Küreselleşen bir dünya 

realitesiyle, istihdam politikalarının değişimiyle, gitgide artan robotlaşma gibi trendlerle birlikte, 

sosyal güvenlik politikalarının değişimi de kamuoyunun gündeminde yer almakta.    

Temel gelir kavramının aslında üç ayrı tarihi kökeni bulunmakta. Öncelikle, bir asgari ücret fikri 

ilk defa 16. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, bir kerelik bir hibenin tahsis 

edilmesi ise 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkarken, ikisinin kombinasyonu olan temel gelir fikri 

ise 19. yüzyılın ortasında ilk defa dile getirilmiştir.  

 

20. yüzyılda İngiliz düşünür Bertrand Russel tarafından hazırlanan Roads to Freedom (Özgürlük 

Yolu) kitabında temel gelir fikrinin bir sosyal adalet aracı olarak kullanılabileceği ileri sürülmüş 

ve böylece fikrin daha da popülerleşmesi sağlanmıştır. Buna benzer bir şekilde Amerikalı 

düşünür John Rawls ise, 1971 yılında yayımlanan Theory of Justice (Bir Adalet Kuramı) 

kitabında, gerçek bir fırsat eşitliğini ve bunun için hükümetin bir asgari sosyal ücreti sağlaması 

gerektiğini dile getirmiştir. Diğer ilginç bir konu ise, şüphesiz birçok üretim mekanizmaların 

otomatikleşmesidir. Bu çerçevede ilk defa 1960 yıllarında Amerikalı ekonomist Robert 

Theobald, tam istihdamın sağlanmasının imkânsız olduğunu ve gelecekte gitgide 

otomatikleşmenin birçok maaşlı işin yerini alacağını ve dolayısıyla devlet tarafından tüm kişilere 

bir temel gelirin sağlanmasının kaçınılmaz olacağını ifade etmiştir.  

Temel Gelirin Uygulanışı 

 

Ocak 2008'den Aralık 2009'a kadar, Namibya Temel Gelir Hibe Koalisyonu tarafından Otojevere 

ve Omitara köylerinde temel gelir hibesi adı altında bir pilot proje uygulanmıştır. Kişi başı ödeme 
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yaklaşık 12 dolar olarak belirlenmiştir. Proje başlangıcından 6 ay sonra, çocuklarda yetersiz 

beslenme ve okula devam edememe sorunları önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca vatandaşların 

daha üretken ekonomik faaliyetlerde bulunmalarına izin verdiği için topluluğun gelirini hibe 

miktarından önemli miktarda yükselttiği de tespit edilmiştir.  

 

Finlandiya’da 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, Finlandiya Sosyal Güvenlik Kurumu KELA 

tarafından rastgele seçilen ve işsizlik yardımı alan 2 bin vatandaşına işe girmeleri durumunda 

bile devam edecek olan net 560 avroluk bir vatandaşlık maaşı vermeye başlamıştır. Finlandiya’da 

başlayan pilot uygulamayı İskoçya da takip etmektedir. Finlandiya’daki pilot uygulama halen 

devam etmekte.  

 

Temel gelir uygulaması toplumsal gücün orta sınıfa yeniden dağıtılmasını ve devlete olan 

güvenin artmasını sağlamayı hedeflemekte. 5 Haziran 2016 tarihinde İsviçre’de halk tarafından 

referandumda reddedilen temel gelir önerisi, çalışan ya da çalışmayan tüm İsviçre vatandaşları 

ve ülkede yasal çalışma izniyle en az beş yıldır yaşayan tüm yabancılara koşulsuz maaş 

verilmesini öngörmüştür. Önerinin destekçileri, bunun "düzenli maaşı olan iyi iş bulmanın 

giderek zorlaştığı bir dünyada yoksulluk ve eşitsizliğe çözüm olacağını" savunmuştur. Önerinin 

arkasındaki sivil toplum kuruluşu yetişkinler için 2500, çocuklar için de 625 İsviçre frangı teklif 

etmiştir. İsviçre Hükümeti ve siyasi partilerin tamamına yakını halka öneriyi reddetme çağrısı 

yapmıştır. Öneriye karşı çıkanlar ise "Marksist bir rüya" olarak niteledikleri düzenlemenin 

ekonomiye sekte vuracağını ve halkı işlerini bırakmaya teşvik edeceğini öne sürmektedir. 

Uzmanlar temel gelir uygulamasının İsviçre ekonomisine yıllık maliyetinin 25 milyar frank 

olacağını, maaşların finansmanı için kamu harcamalarında ciddi kesintiler yapılması ya da 

vergilerin önemli oranda artırılması gerekeceğini belirtmektedir.  

 

Görüldüğü üzere, temel gelir uygulamasını destekleyen ve pek çok soruna çözüm olacağını 

savunan bir kesim, uygulamanın tembelliğe ve çalışmamaya götüreceğini düşünerek 

onaylamayan bir kesim ve ikisinin arasında kalan, uygulamayı doğru bulan ancak mali açıdan 

karşılanmasının zor olduğunu söyleyen bir kesimden bahsedilmektedir. Sonuç, olarak pilot 

örneklerden genelde olumlu sonuçlar alınsa da, temel gelir uygulamasının evrenselleşmesi için 

aşamalı adımlar atılmalıdır: mevcut refah programları pekiştirilmeli, ayni yardımlardan nakit 

yardımlara geçilmeli, mali şeffaflık arttırılmalı ve kapsamlı veri analizi yapılmalıdır30. Bu 

şekilde eleştirilerin önüne geçilebilecek ve pilot örneklerden elde edilen olumlu geri dönüşler 

daha büyük ölçeklerde de görülebilecektir. 

  

Temel Gelir ve Türkiye 

 

Türkiye’de henüz çok fazla dile getirilmemiş olan temel gelir, özellikle akademik dünyada yankı 

bulduğu söylenebilir. Bu çerçevede, Eski CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı ve aynı 

zamanda da Vatandaşlık Temel Geliri – Türkiye” Sözcüsü Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, bu konuda 

çeşitli toplantılar düzenlemekle beraber, makaleler kaleme almıştır. Bu kapsamda, temel gelirin 

Türkiye’de uygulanabilirliği, ne derecede destek alabileceği ve konseptin popülaritesini 

arttırmaya gayret göstermiştir. Farklı akademik çevrelerde hâlihazırda tartışılması devam edilen 

temel gelirin günümüzde Türkiye'de akademik dünya dışında çok fazla dile getirilmemektedir. 
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