
Korona krizi bize şunu gösterdi: Hiçbir şey şu an olduğu gibi kalamaz. Faks cihazları ve 
kurşun kalemler ile pandemiyle mücadele edilemez. Gelecek vaat eden bir Almanya 
modern bir devlet olmak zorundadır. Eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekir. 
Dünyanın diğer bölgelerinde ekonomi yeniden güçlenirken bu büyüme Almanya’da 
yüksek vergi ve bürokrasi ile frenlenmektedir. 

Almanya’da büyük çapta yeniden yapılandırmaya gidilmek zorundadır. Biz Hür Demok-
ratlar olarak bunu gerçekleştireceğiz. Federal hükümetin bir üyesi olarak bunu birlikte 
gerçekleştirmek istiyoruz. Siyasi rakiplerimiz “böyle devam etsin” veya daha fazla sola 
kayılsın düşüncesindedirler. Biz inovasyon sayesinde özgürlük, modernleşme ve sürdü-
rülebilirlikten yanayız. Hadi işimize koyulalım.
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Neye yeteri kadar sahip değiliz? Dijitalleşme. Devletin de buna acilen ihtiyacı var. Sadece modern bir devlet iş yapabilir ve sağlık güven-
cesini, güvenlik, vatandaşlık haklarını ve özgürlüğü eşit şekilde garanti edebilir. Buna karşılık neye sahibiz: Gereksiz bürokrasi, karmaşık 
yetkiler, dijitalleşme eksikliği ve eskimiş süreçler. 

“Biz bunu her zaman böyle yaptık” söylemi günümüzde artık geçersizdir. FDP, devleti kapsamlı şekilde modernleştirmek istiyor. Fikirleri-
miz: 2021 yılındayız ve hızlı internet istiyoruz. Acı, ama gerçek. 3 boyutlu hologram olarak görüntülü aramadan söz etmiyoruz, başlan-
gıçta resmi kurumlarda dijitalleşme imkanı sağlanması dahi dijitalleşme yolunda ilk adım için yeterli olacaktır. Aynı zamanda modern bir 
devlet suç şebekelerinden daha iyi organize olmalıdır. Fakat bu, devletin insanların bilgisayarına casus yazılım göndermesi gibi kitlesel 
gözetimler olmadan olmalıdır.

Bir devlet göç alma ve migrasyon konusunda net kurallar koyacak kadar yetenekli olmalıdır. Mesela Kanada örneği gibi. Güçlü bir 
demokrasinin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı vardır, o nedenle hükümete tanınan özel hakların sürelerinin uzatılmasına karşıyız. Ancak 
federal başbakanın görev süresinin sınırlandırılmasından ve federal meclisin küçültülmesinden yanayız.

MODERN DEVLET

  ŞİMDİ DEĞİLSE,  
NE ZAMAN?

Çocuklarımızın eğitimini değiştirirsek, onlar da dünyayı değiştirir. Sosyal kalkınma nasıl başarılır? Eğitim ile. Peki ya kendi ayakları üze-
rinde durarak yaşamak? Eğitim ile. Bu konuda kararı evdekiler veya memleket vermemelidir. Biz herkes için fırsatların en iyisini sunmak 
istiyoruz. Nihayetinde 21. yüzyıla layık okullar istiyoruz. Okulları dijitalleştirelim: Şimdi. Kriz dönemlerinde çocukların ve gençlerin ilgi 
alanları çoğu zaman göz ardı edilir. Fikrimiz: Her yerde eşit düzeyde yüksek eğitim standartları. Merkezi mezuniyet sınavları ve mo-
dern, dijital okullar. Bu yüzden okullara bütçeden daha fazla ödenek ayrılması gerekli. Eğitimciler modern meslek eğitimi ve ileri düzey 
eğitimler ile dijital dersler için hazırlanmalıdırlar. Eğitim sistemimizin ilk yarısı çoktan geçti bile. Zaman, eğitim sistemimizi geleceğe 
taşımanın zamanı.

EĞİTİM

   OKUL EĞİTİMİ BİZİ TEKRAR 
GELECEĞE TAŞIMALIDIR.



Biz yasak koymaktan çok buluş yapmaktan zevk alan bir ülke istiyoruz. Ancak bu şekilde iklim değişikliği ile etkili şekilde mücadele 
edebiliriz. Anlaşılır hedefler, daha fazla sorumluluk ve aynı zamanda CO2’den tasarruf etmek için üstün teknolojik çözümleri ile iklim 
siyasetinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Fikirlerimiz: CO2 miktar sınırlamasına evet, çünkü izin belgesi ticareti tasarrufları 
ödüllendirir ve iklim koruması için yatırımları cazip hale getirir. Bundan elde edilecek gelirleri biz iklim kar payı olarak vatandaşlara geri 
ödemek istiyoruz. Sürdürülebilirlik devlet finansmanlarımız için de geçerlidir. O nedenle kesinlikle borçların frenlenmesinden yanayız, 
gelecek nesillerin gelecek fırsatlarına ihtiyaçları var, borç yığınlarına değil. Bugün güvenli emekli sistemine ihtiyacımız var, yarın güvenli 
yaşlılık aylığına. Bunun için daha çok insan kendi dört duvarının hayalini gerçekleştirebilmelidir ve Konutlarını, yasal bireysel emeklilik 
ile inşa edebilmelidir. Tüm bunlar sürdürülebilirlik demektir.

Hiçbir şey olduğu gibi kalamaz. Öyle olmak zorunda da değil. Yarını beklemeyelim, hemen harekete geçelim. 
Hiçbir zaman bu kadar çok yapılacak işimiz olmamıştı.

Ekonomimizin yeni bir başlangıca ve tekrar büyüme rotasına ihtiyacı var. Güvenli ve gelecek vaat eden işyerlerine ihtiyacımız var. Nasıl? 
Yükü azaltarak, zincirlerinden kurtararak, yatırım yaparak. Almanya halen vergi ve harçlar bakımından dünya şampiyonu. Bu unvandan 
memnuniyetle vazgeçeceğiz. Çünkü bu, işletmelere, çalışanlara ve serbest meslek sahiplerine zarar veriyor. 

Fikirlerimiz: Mümkün olan her alanda yükleri azaltmak. Bürokrasi ve vergi artışları kalkınmanın sabote edilmesi ile eş anlamlıdır. Da-
yanışma ek vergisi? Artık kaldırılmalıdır. Herkes için! Girişimci ruhunu uyandıracağız. Sosyal devleti kalkınmanın sıçrama tahtası haline 
getireceğiz. Çünkü işsizlik parası alan bir kişi, adil imkanlarla ek gelir elde etme imkanına sahip olmalıdır. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir 
Avrupa iç pazarı, kural esaslı serbest ticaret ve sosyal piyasa ekonomisinin gücünü de arkamıza alarak geleceğimize yatırım yapacağız 
ve büyüme ve inovasyonlar için ilham kaynağı oluşturacağız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EKONOMİ

  BULUŞ YAPMA KEYFİ.

  EKONOMİ MUCİZESİ:  
MAKE IN GERMANY

  ÜLKE İÇİN DÜŞÜNCELERİMİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
FDP.DE/VIELZUTUN
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Reinhardtstrasse 14, 10117 Berlin

Telefon: +49 (30) 284958-0
E-posta: info@fdp.de

Facebook: FDP, Christian Lindner
Twitter: @fdp, @c_lindner 

Instagram: FDP, @christianlindner

 KALKINMA, YÜKÜN AZALTILMASINI GEREKTİRİR. 

Yükü azaltarak, çözerek, yatırım yaparak Almanya’nın büyüme rotasına girmesini sağlayaca-
ğız. Vergi ve harçlar yerine inovasyon ve işyerleri konusunda dünya birincisi olacağız.

 ALMANYA’NIN GELECEĞİ OKULLARDA BELLİ OLUR. 

Cumhuriyet sınırları içerisinde yüksek eğitim standartları yaratacağız. 
Her çocuğa eğitim ve ilerleme şansları için en iyi imkanları yaratacağız.

 EMEKLERİNİ BOŞA HARCAMAYAN MODERN BİR DEVLET İÇİN. 

Hızlı internetin ve resmi kurumlara dijitalleşmenin artık gerçekleştirilmesini sağlayacağız. 
Güçlü bir demokrasi ve faal hukuk devleti özgürlüğümüzü ve vatandaşlık haklarımızı güven-
ce altına alır.

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İKLİMDEN DEVLET BÜTÇESİNE KADAR. 

İklim değişikliğiyle mücadelemizi yasaklar olmadan teknik inovasyonlarla devam ettirece-
ğiz. Sağlam bir mali politika ile gelecek nesillerin gelecek fırsatlarını güvence altına alacağız.

 HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ÇOK YAPILACAK İŞİMİZ OLMAMIŞTI. 

Almanya - Yeniden başlangıç için tüm düşüncelerimizi şu adreste bulabilirsiniz:  
fdp.de/vielzutun 

  FDP’Yİ SEÇMEK İÇİN  
BİRÇOK NEDEN VAR. 
   İŞTE BUNLARDAN BAZILARI:


