
BGE = Kayıtsız Şartsız Temel Gelir  (ŞTG)

Siz de soruyor musunuz?

Sen de soruyor musun?

Peki kim çalışacak?

İnsanlar aktiflerdir ve yararlı şeylerle kendilerini 

meşgul ederler!

ŞTG ile hayatıma anlam veren şeyleri yapmayı 

bırakacak mıyım?

Çalışmak sadece para kazanmak değildir. 

Rasyonalizasyon ve teknik ilerleme sayesinde, 

toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ve  hizmetlerin 

elde edilmesi icin giderek daha az insan gücüne 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

ŞTG ile aile, eğitim, sosyal, sanat ve kültür 

alanlarında, şimdiye kadar düşük ücret karşılığında, 

ya da hiçbir ücret elde etmeden yapılan işler de 

değerlendirilir.  ŞTG ile insanlar toplumun hangi 

alanlarında, nasıl katkı sağlayacaklarına özgür olarak 

kendileri karar verirler. ŞTG`ye ek olarak para 

kazanmak isteyenler de olacaktır ve çoğu insan buna 

zorunlu olmadan para kazanmak karşılığında 

çalışmayı da tercih edeceklerdir.

…..peki tüm bunları kim ödeyecek?

Transfer ödemeleri, emeklilik gibi sosyal sigortalar 

hizmetleri, ihtiyaca bağlı olarak asgari güvenlik ve 

yardımlar (çocuk yardımı, ev yardımı…) herkes için 

ŞTG`nin temelini oluştururlar. Buna ek olarak vergiler

finans kaynaklarını oluşturabilirler.  Mevcut katma 

değer, gelir ve spekülasyon vergileri ve ayrıca finans 

işlemlerinin vergilendirilmesi bunlar arasında 

sayılabilirler. Bunun dışında varlık ve miras vergileri 

tekrar uygulanabilir ve kaynakların kullanımı ve 

enerji tüketimi de vergiye tabi tutulabilir. 

Birlikte oluşturulan gayri safi millî hasılanın (GSMH) 

bir kısmı da ŞTG ile birlikte eşit oranda dağıtılır.

Yuvarlak masa

Kayıtsız şartsız temel gelir
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ŞTG ile gelecek

kendi belirlediğin aktivitelerde
bulunmak

Asgari yaşam koşulları sağlanmış 

çocuklar için bakım ve daha çok
zaman 

Değerli sayılan gönüllülük

Boş vakit için zaman

İstihdamın yerine getirilmesi

Bunun için ne yapmalıyız?



Geliri ve işi birbirinden
ayırmak

Sosyal görevler icin özgür alanlar 

Para kazanmak için çalışma süresinin
büyük ölçüde kısalması

İnsanların  ve doğanın sömürülmesine son
vermek

Sürdürülebilirliğe yönelmek

Anlamlı,  yararlı ve keyif aldığımız şeyleri
yapmak

Sağlığımızı korumak 

DAHA SOMUT?

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi/1948
 

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eşit doğarlar (Madde 1)

Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, 
sosyal güvenliğe hakkı vardır. (Madde 22)

Herkesin insan onuruna yaraşır  şekilde 
yaşamaya  hakkı olduğu için  „KAYITSIZ 
ŞARTSIZ TEMEL GELİR (ŞTG)  Yuvarlak 
Masası„  çalışmalar yapmaktadır.

ŞTG, devlet tarafından her bireye , 
doğumdan itibaren hayatının sonuna 
kadar ödenir.

Bir ŞTG Nasıl Olmalı?

Bedingungslos 

Kayıtsız şartsız:

 Talep ettigimiz temel güvence „kayıtsız şartsız“ olmalı 
çünkü bizler bunu bir yurttaş hakkı olarak görüyoruz. Bu 
hak, mecburi olarak calışmaya, sosyal hizmet görevlerine 
ve cinsiyete dayalı rol dağılımlarına bağımlı olmadan 
verilmelidir.  

Universellwachsenen.

Evrensel: 

Temel gelir evrensel olmalı, çünkü ayrımcı olmamalı. 
ŞTG belli bir ülkede sürekli yaşayan herkese 
verilmelidir. Temel gelirin düzeyi çocuklar, gençler ve 
yetişkinlere göre ayrı ayrı belirlenmelidir.

Personenbezogen,

İnsan  merkezli: Temel gelir bir  yurttaş hakkı  olarak 
herkes için var olmalıdır.  Bireylerin gelir 
durumlarından, aile bireylerinin ya da birlikte 
yasanılan insanların varlık  durumlarından bağımsız 
olmalıdır. Temel gelir doğumdan hayatın sonuna 
kadar bireysel bir haktır.  

 

Existenzsichernd, 

Asgari yaşam koşullarını sağlayan: Temel gelir, 
bireylerin toplumsal hayata maddi, sosyal ve kültürel
olarak katılımını sağlar. Bu nedenle, belirsizliklerin 
her geçen gün daha da çok arttığı bir dünyada sosyal 
güvenlik ağını genişletmek için, herkese asgari yaşam
koşullarını sağlayan bir gelir düzeyinin garanti 
edilmesi gerekir.
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