
FDP’e oy vermek için 18 neden 

1. Vergiyi düsürerek, yeni isyerlerinin açilmasini saglayacagiz  

Vergileri indirmek yeni isyeri saglamak için en iyi tesvik programidir. Bizim vergi 
sistemimiz yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 35 üc kademeli olacak bu sekilde tüm 
vatandaslarin agir vergi yükü azaltilacak. Anlamsiz ve agir bir yük olan çevre 
vergisini kaldiracagiz. 

2. Is pazari piyasasini modernlestirecegiz  

Özel is acentalari ile Isçi Bulma Daireleri arasinda rekabete imkan verecegiz. 630 
Euro’luk kesintisiz isyerlerinden yanayiz. Ise almayi zorlastiran her kurala karsiyiz. 

3. Vatandasa yardim sistemiyle yeni isyerleri gerçeklestirecegiz  

Issizlik yardimi ve sosyal yardimi seffaflastirip, vatandas yardim sistemine dahil 
edilmelidir. Böylece yeniden ise baslama daha çekici olacak ve issizlerin is 
piyasasina girisi kolaylastirilacak. 

4. Güçlü ve ödenebilir bir saglik sistemi  

Bürokratik kurallara ve sabit bütçelere son verecegiz. Saglik sistemine daha fazla 
seffaflik ve rekabet gerekir. Böylece her vatandasa iyi ve ödenebilir saglik sistemi 
saglanir. 

5. Gelecek vaad eden bir emeklilik kasasi  

Emeklilik maasinin uzun vadeli güvenli olmasi için gelecegin yaslilarina emniyet 
saglayan yeni bir yapiya ihtiyaç duyulmaktadir. Emeklilik sisteminde, özel emeklilik 
ve isyeri emeklilik taasarufu, kademeli olarak yüzde 50 oranina çikarilmali. 

6. Ince yapili - ve güçlü devlet  

Devletin harcamalarinin devamli artmasi, vergi yükü altinda ezilen ve çok vergi 
ödeyen vatandaslar tarafindan kabul edilmesi mümkün degildir. Devletin milli 
hasiladan aldigi pay üçte bir oranini asmamali ve sübvansyonlar büyük çapta 
kisilmalidir. 

7. En fazla isyerini, orta ölçekli isletmeler yaratiyor  

FDP için orta direk ve küçük isletmelere tesvik önceliklidir. FDP orta diregi bürokrasi 
yükünden kurtarmak ve sahis sirketleri ile sermaye sirketleri arasindaki ayirimciligi 
kaldirmak istiyor. 

8. Yeni eyaletler - gelecek vaad eden ekonomi bölgesi  

Yeni eyaletlerde FDP "Gelecegi olan yatirimlar" programi uyguluyacak. Programla 
alt yapiya, yatirima ve modernizasyona agirlik verilecek. 

9. Ailelere destek  



Çocuklari vergi sisteminde yetiskin sayacagiz - vergiden muaf meblagi 7.500 
Euro'ya çikararak, çocuk parasi kalacak ve ayarlanacak. 

10. Çocuk bakimini genisletmek  

Aile ve meslegi daha iyi bir araya getirebilmek icin, daha fazla çocuk bakim yerine 
ihtiyaç var. Bakim masrafi vergiden düsürülebilmeli. Çocuk bahçesi programiyla 
daha fazla rekabet ve kalite saglayacagiz. 

11. Herkese birinci sinif egitim imkani  

Egitim en önemli ham maddemiz. FDP için egitimin mali ve siyasi önceligi vardir. 
Okul, meslek ve üniversite ögrencilerine dünya rekabetine uyabilen egitim imkanlari 
saglamamiza gerek var. 

12. Daha iyi egitim kuruluslari – daha kisa ögrenim süresi  

FDP çocuklara 5 yasinda da okula baslama sansinin taninmasini istiyor. Ayrica lise 
ögrenimin 12 yila indirilmesini talep etmektedir. 

13. ZVS'i kaldiracagiz  

Hür ögretim ve ögrenim için bürokratik Merkezi Üniversite Yeri Dagitim Dairesi 
(ZVS)’nin kaldirilmasi gerekmektedir. 

14. Egitim masraf payi yerine egitim senedi  

Egitim senedi her üniversite ögrencisine ücretsiz ilk meslek egitimini kazanma 
imkani saglayacaktir. Böylece sans esitligini saglamis oluruz. 

15. Ulastirmayi çalisir ve ödenir tutmak  

Ulasimin ödenir kalmasi gerekir. Alt yapi tez sekilde gelistirilmeli. Hareket eden 
toplum her ulastirma aracina, yeni gelismelere ve modern teknolojiye açik olmali. 

16. Zorunlu askerlige son  

Zorunlu askerlik artik güvenlik durumumuz ile anlatilamaz. Bugünkü gereksinimler 
klasik ordu ile çözülemez. 

17. Daha fazla demokrasi  

FDP halk oylamasi ve cumhurbaskaninin halk seçimi ile vatandaslara daha fazla 
hak tanimak istiyor. Partilerin etkisini kamu yetki ve KIT'lerin özellestirilmesi ile 
kisilacak. 

18. Basbakan adayi  

Bütün halka seslenen parti olarak koalisyon bildirisiz ve kendi basbakan adayimiz 
ile seçime giriyoruz. FDP 22 Eylül 2002'yi Guido Westerwelle ile Almanya için bir 
basari yapmak istiyor. 


