
       YENIDEN  
  DÜŞÜNELIM.  
                         KISALTILMIŞ SECIM PROGRAMI.  

Radikal bir değişimin içinde bulunuyoruz. Dijitalleşme ve politik devrimler her şeyi değiştiriyor Yalnızca Almanya değil, aynı zamanda tüm dünya 
yeni bir çağın başında yer alıyor. Biz özgürlükçü demokratlar, bu yeni çağ için yeni bir düşünceye ihtiyaç duyuyoruz. Ön yargılardan uzak, alışkanlıklardan 
uzak, “her zaman böyle yapmıştık” cümlelerinden uzak bir düşünceye ihtiyaç duyuyoruz. Çözümleri geçmişte aramayan, bunun yerine geleceğe yönelmiş 
olan bir düşünceye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü köklü bir değişimin içindeyiz, buna kuşku yok. Bu köklü değişim yeni olanaklar sunacaktır. Bu olanaklardan 
yararlanmamızı sağlayın.  

Christian 
Lindner

Başarı herkes için mümkün olmalıdır. Ülkemiz fırsat eşitliğini hak ediyor. Kreşlerden yaşam boyu öğrenmeye değin en iyi eğitim, dijitalleşmeye verilecek en 
akıllı yanıttır. Öğrenme yeteneği olan bir siyaset, eğitimin toplumun genelini ilgilendiren bir mükellefiyet ve onun finansmanınınsa Federal Cumhuriyet’in bir 
görevi olduğunu kavramak zorundadır. Bu noktada devlet bütçesi içindeki yeri bakımından dünya genelinde ‘En İyi 5’’in içinde yer almak istiyoruz. 

İyi bir çözüm 16 kötü çözümden daha iyidir. Bu nedenle bağdaşık bir eğitim standardı bir zorunluluktur. Çünkü Bremen’li öğrenci global bir ekonomi içinde 
Bavyeralı bir öğrenci ile değil, Amerikalı veya Çinli bir öğrenciyle rekabet içindedir. Okullarımızı başarı modeli haline getirebiliriz, daha sonra da tüm ülke 
başarı modeli olacaktır.   

Başarılı Start-up’larda olduğu gibi finansörsüz hiçbir şey olmaz. Biz, Özgürlükçü Demokratlar, gelecek beş yıl içinde öğrenci başına 1.000 Avro’nun 
üzerindeki bir parayı teknolojiye yatırmak istiyoruz. Geleceğin meslekleri yaratıcılık, merak ve modern teknolojiyi kullanmayı gerektiriyor. Hala birçok 
okulun doğru dürüst bir internet bağlantısı yok. Sonuçta yaşam boyu öğrenmeyi öğretmenler de yaşamak zorundadır: Tutarlı bir staj eğitimi ve geliştirme 
eğitimi dijital stratejimizin özüdür.  Okullarımız da yeniden öğrenebilmek zorundadır. Organizasyonda, bütçede ve ağırlık noktalarının tespitinde düzen-
leme özgürlüğü sağlıyoruz. Çünkü kendisi karar veren kişi, sorumluluğu üstlenir ve böylece daha iyi sonuçlar alınır. Daha iyi bir öğrenci-öğretmen ilişkisi, 
odaktaki okullarda eşit başlangıç koşullarını sağlar.  

Hedefimiz olan en iyi eğitim için hepimiz bakış açımızı değiştirmek zorundayız: Ebeveynler ve öğrencilerin yardımıyla bir kalite analizi ve öğrenme düzeyi 
tespitleri yapmak ve bunları online yayınlamak istiyoruz. Böylece öğrenme başarısını ölçülebilir yapabiliriz.  

                 GOOGLE’IN EN BÜYÜK RAKIPLERI  
     OKULLARIMIZDA.  

 EĞITIM 

                           ALMANYA’NIN BIR DIJITAL   
       BAKANLIĞA NIÇIN IHTIYACI VAR.  

 DIJITALLEŞME 

Büyük Koalisyon dijitalleşmenin yol açtığı muazzam köklü değişimin fırsatlarını gözden kaçırıyor. Her türlü pozitif durum, beş bakanlık arasındaki 
yeterlilik çekişmesi içinde kaybolup gitmiş durumda.

Durun artık! Yeni bir başlangıç. Almanya’nın dijital bir bakanlığa ihtiyacı var. Çağımızın belli konuları için merkezi bir ara birim yaratabiliriz. Ülke genelini 
kapsayacak bir fiber optik ağın geliştirilmesi ile başlangıç vuruşunu yapıyoruz. 

Bakır kablo ve Vectoring gibi eskimiş teknolojiyi kullanmak yerine yüksek performanslı bir internet ve Gigabit veri aktarımı düzeyinde cep telefonu şe-
bekesini hemen geliştirebiliriz. Gerekli başlangıç sermayesini posta ve telekom hisselerinin satışı sağlamaktadır Tüm internet sunucuları veri aktarım 
kapasitelerini kiralayabilirler. Böylece rekabet ortaya çıkmakta ve gelecekte de yaşam standartlarımızı güvenlik altına alacak alt yapı yatırımlarının uzun 
vadeli finansmanı sağlanmaktadır. 

İnternet üzerinden özel konutlarda tatil veya bir amatör taşıma hizmeti için rezervasyon yapabilir veya proje çalışmasıyla ilgili bir anlaşma 
yapabiliriz. Yasa koyucu da aynı biçimde yenilikçi veya yol gösterici olmak zorundadır: Aynı biçimde taksi fişleri olmaksızın insanların taşınması söz 
konusudur. Sorunsuz bir sabıka kaydı belgesi veya yolcu kaza sigortası belgesi sunmanın olanaklarını bulabiliriz. Homesharing işletmesi yapan bir kişiye 
bürokratik olarak bir otel sahibi gibi muamele yapılmamalıdır. Newcomer’lar (=yeni gelenler) ve eskiler için adil kurallar istiyoruz Bu durum iyi bir ürünü 
yaratan rekabete yol açacaktır. 

Geçmişten gelen düzenlemeler de modern bir iş yerine ait değildir. Çalışma hukukunu home-office-çalışmaya uygun hale getirmek ve proje odaklı istih-
dama yönelik eğilime yasal olarak eşlik etmek istiyoruz. Özgür iş planlaması karmaşık olmadan mümkün kılınmalıdır. Yalnızca 48 saatlik haftalık maksimum 
çalışma süresi değişmez bir çerçeve olarak ön görülmelidir.   Kolaylaştırmak ve yüklerden kurtarmak istiyoruz. Çünkü yalnızca özgürlük gelişmeyi getirir.  



Bu seçimde karar verirken daha kapsamlı bir yenileşmeyi dikkate alınız. Kadrosu eksik karakollar ve aşırı iş yükü altındaki savcılar çağımıza uymuyor. 
Emniyet ve adliye için bütçe önceliği gerekli. Amaç yasaların hükümlerini ağırlaştırmak değildir; yeterli ve iyi donanımlı personelle daha fazla suçlu yakala-
nabilir. Modern bir hukuk devleti yaptırım gücüne sahiptir ve yurttaşlarını korur: O halde:  Daha fazla güvenlik için “EVET”; fakat  veri stokları oluşturmaya, 
devlet tarafından hack’lenmeye ve daha fazla izlenmeye “HAYIR”.  

Verilerin korunması, veri şeffaflığı ve veri özerkliği 21. Yüzyılın özgürlük garantörleridir.

Almanya’nın modern yasalara ihtiyacı var. Örneğin bir aile hukuku reformu gerekiyor. Bizler, Çocuk Yardımı Parası 2.0’ı getirmek; çocuk bakım hakkında 
dönüşümlü modeli standart hale getirmek ve hukuk kurumunu sorumluluk üstlenen bir kurum haline getirmek istiyoruz. 24 Eylül’ü çağdaş bir birlikte 
yaşam için dönüm noktası yapalım.  

Ülkemizde her gün daha fazla potansiyel kaybolmaktadır. Vatandaş ile devlet arasındaki ilişki dengesi kaybolmaktadır. Vergi tarifemizi günümüze 
ve sürekli olarak da genel fiyat artışlarına göre uyarlıyoruz. Öte yandan, dayanışma katkı payını (Solidaritätszuschlag) 2019’a kadar kaldırıyoruz. Nüfusta 
geniş paya sahip orta sınıfı 30 Milyar Avro’luk yüklerden kurtarmak mümkün. Emlak vergisinde bir muafiyet tutarıyla ailelere kendi evlerini edinmelerinde 
kolaylıklar sağlayabiliriz. 

 Almanya’nın modern bir yönetime ihtiyacı var. Gereksiz ve karmaşık bürokrasi fırsatları yok ediyor. Bireysel ihtiyaçlara uygun esnek bir iş piyasası bizleri 
daha yaratıcı ve daha dijital yapabilir. Borçların azaltılması için hepimizin üzerine daha fazla görev düşüyor. Her yeni yasa için yapılacak bir sürdürülebilirlik 
testiyle toplumu adalet adına yükümlü kılabiliriz.   Sağlam bir etki değerlendirmesi gelecek kuşaklar için maliyetleri şeffaf hale getirebilir. Çünkü hesapla-
nabilir bir siyaset çocuklarımız ve torunlarımız için perspektifler içerir.  

                            YENI BIR ÇAĞ IÇIN  
       MODERN KURALLAR.  

 HUKUK DEVLETI 

                     ALMANYA’DA SIYASETIN IZIN VERDIĞINDEN  
      DAHA FAZLA POTANSIYEL VAR.  

 EKONOMI 

AB kendisini reformlarla temelden yenilemek zorundadır. İki parlamento oturumu, gereksiz komisyon kalemleri ve samimiyetsiz sözler yerine devlet-
lerin üst adaylarla gerçek parlamento seçimleri yapmaya ve kendisini ikinci bir meclis olarak geliştiren Avrupa Konseyi’ne ihtiyacımız var. Her bir üye devlet 
ayrıca kendisine ait işsizlik sigortasından sorumlu olmaya devam etmelidir. Sağlam Avro için dayanışmacı yardım yalnızca, doğru ekonomilerin aleyhine 
var olabilir.  Düşük faiz politikasını sonlandırmak istiyoruz. 

Çalışan bir AB istiyoruz. Yalnızca bu şekilde mültecilerin adil bir biçimde ülkelere dağıtılması, yardım paralarının sağlanması ve kriz bölgelerinden yasal 
göçlerin yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilebilir. Birleşmiş bir Avrupa serbest ticaret sayesinde birçok şeyi başarabilir. Serbest ticaret refahımızın motor 
gücüdür. İtalyan pizzası, Fransız modası ve İrlanda birası bunun en iyi gerekçeleridir. Küreselleşmeden geri adım atmıyor, bunun yerine küreselleşmeyi, 
insanlar için daha iyi standartlarla, tüketici- ve çevre haklarıyla düzenliyoruz. 

                  AVRUPA IÇIN EN BÜYÜK TEHDIT,  
      BIRLIĞIN SAĞLANAMAMASIDIR.  

 AVRUPA 

 Eğitim genel bir hedeftir. 

Eğitim finansmanını yeniden düzenliyoruz ve açık, anlaşılır öğrenme standartları getiriyoruz.

 Fiber optik bakır kabloyu yeniyor. 

Posta ve telekom hisselerinin satışıyla fiber optik ağın genişletilmesini düzenliyoruz.

 Dayanışma katkı payı olmaksızın da mümkün. 

Katkı payının kaldırılması, 30 Milyar Avro tutarındaki yükün geniş orta sınıfın üzerinden kaldırılmasının başlangıcıdır.

 AB’nin daha iyi çalışması için. 

Temel reformlar, örneğin mülteci kriziyle başa çıkmak gibi gerekli verimliliği sağlayacaktır.

 Özgürlük ve güvenlik asıl hedeflerdir. 

Emniyet güçleri ve adaletin bütçe giderleri; bu kurumların önemsenmesiyle geçen yılların ardından öncelik kazanmaktadır.
Bu durum güvenliği sağlar. Temel hakları ve özel alanı koruma altına alıyoruz. Bu durum ise özgürlüğü sağlar.

               YENIDEN DÜŞÜNELIM.  
            BEŞ KEZ ZIHNIYET DEĞIŞTIRMEK VE ÜLKEMIZI ILERIYE TAŞIMAK.   

Daha fazla bilgi için 
fdp.de/DenkenWirNeu  
Facebook: FDP, Christian Lindner
Twitter: @fdp, @c_lindner 
Instagram: FDP, cl2017
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