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Önsöz

Serbest, ilerici ve özgür bir kanton için

Basel bölgesinin tamamı bir devinim içindedir. Nüfus artışı, yeni, iş alanlarının açılması ve vergi gelirlerinde 
yükselme sıradan gelişmeler olarak algılanmamalı. Kaynaklarımızı geleceğe yönelik daha itinalı kullan-
malıyız. Sürekli gelişim dönüşüm içerisindeki yeni çevreye uyum sağlamalıyız. Ekonomide hızlı ve dinamik 
süreklilikle dünyadaki refah seviyemizi kalıcı olarak koruyabilelim. 

Şansımızı, fırsatları değerlendirmeli ve kantonumuzu ilerideki zorlukların üstesinden gelebileceğimiz 
şekilde düzenlemeliyiz. FDP’nin mevcut parti programı kentsel yaşamda liberal siyaseti nasıl anladığına ve 
geleceği aktif olarak nasıl şekillendirmek istediğimize bir cevap vermektedir.

Birlikte yol alalım, Geleceğini özgür bir biçimde kendin belirle.

İyi okumalar

Luca Urgese
Başkan FDP.Die Liberalen Basel-Stadt

Program 20 Ağustos 2018 de 

kabul edilmiştir
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Değerlerimiz
Hürriyet - Millet - İlerleme  
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Hürriyet
Bireyin kendi yaşamını kendisinin şekillendirerek Hür yaşamasıdır. Özgürlüklerin sınırsız olmadığını 
sorumluluklarımız olduğunu bilmemiz gerekmektedir.
•  İstikrarlı çerçeve koşulları sunan, yurttaşlarına olabildiğince özgürlük sunan, mülkiyet haklarını koruyan 

yalın bir devleti destekliyoruz.
•  Liberal serbest düşüncenin kendimeze ve vatandaşlarımıza karşı birbirinden ayrılmaz ‚‘‘Hür olmak ve 

sorumluluk üstlenmek‘‘ gibi iki temel ilkesini savunuyoruz.
•  Bireylerin kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceği , kişisel ve ekonomik olarak özgürce gelişmesini 

sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Millet 
İsviçreli olmak, isviçre halkının ortak duygularında gönüllülük esasına dayanır, Kültür, Dil ve Bölgeler arası 
farklılıkların birleştirici harcıdır. Gönüllüğümüzle aile, mahalle, dernek ve siyasette toplumsal birliğimiz 
güçlendiririz. 
•  Toplumsal sorumuluk üstlenirken gönüllülük esasına bağlı çalışmaları, bunlara kurumların katkılarını 

kültür grup ve spor kluplerinin çalışmalarını destekliyoruz.
• Refahın, sosyo ekonomik bakımdan alt gruplardakilerin desteklenmesi yükümlülüğünü doğurduğunun  
 farkındayız. Dayanışma ve kişisel sorumluluk ilkelerine dayalı sosyal destek sağlayacağız.
•  Kıt kaynakların dikkatli kullanımının öneminin farkındayız, öncelikle bireysel sorumluluk ve özel sektör 

tarafından uygulanmasına güveniyoruz.

İlerleme
İlerleme, uzun vadeli istihdamın güvencesi ve yarının refahının anahtarıdır. Yasaklarla değil, rekabetci, 
yenilikçi, teknolojik ilerleme toplumsal refahı daha ileriye götürecektir. 
• Toplumsal ilerlemenin düşüncelerin rekabetiyle olduğuna inanmaktayız. 
• Mükemmel eğitim alt yapısı, AR-GE araştırmaları için uygun koşulları taahhüt ediyoruz. 
• Yeni teknolojileri ve yenilikleri toplumumuzun ilerlemesinde bir şans olarak görüyoruz.
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Eğitim
Potansiyel gelişme.                          
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Eğitim, potansiyelimizi kullanma ve gelişmemizi 
sağlayan anahtardır. İyi eğitimli bireyler ülkemizin 
ekonomik, sosyal ve politik kalkınmasına katkı 
sağlar. Kaliteli yüksek eğitim önemli bir konum 
avantajıdır. Eğitim politikasına merkezi stratejik 
önem verirken, Basel'de aşağıdaki temel pozis-
yonları önemsemekteyiz.

Çok yönlü eğitimli vatandaşlar
Eğitim sistemimiz, özellikle birinci evre okullarda genç kuşağın sorumluluk alan, olgun, aydınlanmış, çok 
yönlü eğitimli ve aktif yetişkinler haline gelmelerini sağlamalıdır. Bu amaçla, yurttaşlık bilgisi eğitimini 
güçlendirerek okullarda devlet yapısının, politik ilişki ve süreçlerin anlaşılmasını kavratılmasını önemsiyor 
destekliyoruz. Liberal görüş açısından, direk demokrasimizin uzun vadeli korunması, barış, uyum ve bireyle-
rin mutluluğu için önemlidir.

Yüksek kaliteli eğitim
Günümüzün küresel iş gücü piyasası yüksek kaliteli eğitimi gerekli kılmaktadır, eğitimimizin dünyanın en 
iyileri arasında olmasını ve uluslararası alanda karşılıklı tanınırlığın olmasını gerektirmektedir. Bir yandan 
mezunlarımızın çoğunun mümkün olduğu kadar iş piyasasında yerini almasını sağlamanın temelini oluş-
tururken, Öte yandan yeterince yeterli vasıflı elemanyetiştirebilir ve bir ekonomi konum merkezi olarak 
Basel'in geleceğini güvence altına alabiliriz. İkili eğitim sistemimize en iyi koşulları sunarken bu yönde 
teşviklerle yönlendirip iyileştirilecektir.

Eğitim sisteminde çeşitlilik ve seçme özgürlüğü
Rekabetin yarattığı seçebilme fırsat özgürlüğün sonucunda ortaya çıkan gelişimin vatandaşların mem-
nuniyetini artırdığına inanmaktayız. Bu durum Eğitim sektörü için de geçerlidir. Uygun çerçeve koşulları 
hazırlanmalı, Ör. Okul ve üniversite seçimlerinde ailenin gelirine bakılmaksızın eğitim alma olanakları 
sunan, eğitim ücretlerinin hatta özel okulları hesaba katarak ve her seviyede geçişgenliği garanti eden 
uygun koşullar sağlanacaktır.
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FDP’nin hedefleri:
•  Fırsat eşitliği ve eğitim yoluyla entegrasyon: Eğitim sistemimizde her çocuk eşit fırsata sahip olmalıdır. 

Uyumun temel yol taşlarından biride eğitimden geçmektedir. Öğrencilerin yetersiz, zayıf oldukları yönle-
rinin olabildiğince erken tesbit edilerek giderilmesi için Devletin öncelikli teşvikler yaratması gereklidir. 
Emin olunmadığı, şüpheye düşüldüğü anda - çocukların kişilik haklarının korunması koşuluyla önlem ve 
tebdirleri almalıdır.

•  Bilgiden daha fazlası: Eğitimde, temel bilgi ve becerileri vermek önemlidir. İlk öğretim evresinden 
mezun olan birinin neler yapabileceğı net ve bağlayıcı olarak tanımlanmalı. Ders bilgi içeriğiyle beraber 
bireylerin sorumluluklarıda bütünsel olarak kavratılmalıdır.

•  Özel bakım ve eğitim sınıfları: Öğrencilere yeterli destek verilirken onların en uygun koşullarda 
kesintisiz eğitim almaları sağlanırken gerekli koşulların alt yapısının hazırlanması,özel destek ve bakım 
için gereken uygun koşullar yaratılacaktır. Özellikle Baselde özel eğitim üzerindeki yasağın kaldırılması 
incelenmelidir. Başarılı olağan öğrencilerde yeterince desteklenecektir.

•  Eğitim sisteminin esnek gelişimi: Eğitim sisteminde Reformların başarılı olması için zamana gereksinim 
vardır. Belirlenen hedeflerin hızlı gerçekleşmesi için baskı yapılmamalı, tutarlı ve eleştirisel bir şekilde 
sürekli iyileştirme yapma imkanları değerlendirilmelidir.

•  Bürokraside küçülme: Okul ve öğretmenler üzerindeki bürokratik yapı minimalleştirilmeli, Öğretmenle-
rin üzerindeki angarya iş yükü azaltılmalı bu farkı öğrencilerin lehine değerlendirmelidir. Mevcut alt yapı 
esnek ve daha iyi kullanılmalıdır. Aciliyetler Formlarla tesbit edilmeli ve velilerle yapılan görüşmelerde 
yeniden ön plana çıkarılmalıdır. Öğretmenlerin ve yedek öğretmenlerin mesleğe girişi kolaylaştırılmalı-
dır.
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•  Bürokraside küçülme: Okul ve öğretmenler üzerindeki bürokratik yapı minimalleştirilmeli, Öğretmenle-
rin üzerindeki angarya iş yükü azaltılmalı bu farkı öğrencilerin lehine değerlendirmelidir. Mevcut alt yapı 
esnek ve daha iyi kullanılmalıdır. Aciliyetler Formlarla tesbit edilmeli ve velilerle yapılan görüşmelerde 
yeniden ön plana çıkarılmalıdır. Öğretmenlerin ve yedek öğretmenlerin mesleğe girişi kolaylaştırılmalı-
dır.

•  Bürokraside küçülme: Okul ve öğretmenler üzerindeki bürokratik yapı minimalleştirilmeli, Öğretmenle-
rin üzerindeki angarya iş yükü azaltılmalı bu farkı öğrencilerin lehine değerlendirmelidir. Mevcut alt yapı 
esnek ve daha iyi kullanılmalıdır. Aciliyetler Formlarla tesbit edilmeli ve velilerle yapılan görüşmelerde 
yeniden ön plana çıkarılmalıdır. Öğretmenlerin ve yedek öğretmenlerin mesleğe girişi kolaylaştırılmalı-
dır.

 • Aile yetiştirir, Öğretmen öğretir: Okullar eğitime hedeflenmeli, aileler çocuklarını kendi özgür irade  
 ve sorumluluklarıyla istediği gibi yetiştirmeleri istemlerinde makul bir çizgide buluşmalıdır. Öüretmenle 
 rin otorite ve karar verme becerileri korunmalı, verilmesi gereken zor kararlarda desteklenmelidirler.
•  Ortak Üniversite-Yüksek Okul Sponsorları: Bölgemizin küçük olması Kantonlar arası destek sponsor-

luklarının Eğitim sistemi için çok önemli olduğunu ‚‘Üniversite ve Teknik yüksek okul‘‘ için yapılacak 
sponsorlukların şe¤af ve uygun finans koşullarda olması için çalışacağız.

•  Sürekli mesleki eğitim olanağı; Günümüzde yaşam boyu sürekli eğitim, olmazsa olmazdır. Özel sektö-
rün sunduğu çok yönlü Mesleki ve meslek içi eğitim olanaklarını desteklerken devletinde bu 

 konuda ekonomi ile ilgili yatırımlara öncelikle vermesini desteklemekteyiz.
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Dijitalleşme
Şansı Kullan.
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Dijitalleşme, birlikte çalışma ve fikir alışverişinde 
bulunma şeklimizi değiştirirken yeni ürün ve hiz-
metlerin geliştirilmesine yol açmaktadır. Oturulan 
mekanların yoğunluğu ve iyi eğitimli mekan sakin-
lerinin sayısının yüksekiği basel için bir şans ve 
bu verileri başarılı bir şekilde kullanabilmelidir. Ek 
olarak, büyük veri uygulamaları, özellikle bölgesel 
yön verici uzmanlık alanı yaşam bilimlerinin büyük 
gelişme potansiyeliyle nesnel Araştırmalarda 
net arz sunma potansiyeline sahiptir. Görsel 
tasarımcılıkda, sanat tarihinde köklü geleneği 
olan üniversitsiyle imaj bilimlerine odaklanma-
sıyla Basel, örneğin yenilikçi planlama, sunum ve 
iletişim araçları gibi gelecek vadeden büyük bir 
potansiyele sahiptir. Sonuçta, e-Devlet alanında 
yönetim, verimli kazanımlara sahiptir. 

Eş zamanlı veri korumada modern altyapıların sağlanması yeni tekellerin ortaya çıkması alanlarında büyük 
zorluklar oluşması karşısında, tüm yaş gruplarının ve eğitim seviyelerinin becerisi, bireysel özgürlükler ve 
sosyal uyum toplumsal birliktelik garanti altına alınmalıdır.

Veri koruma ve kendi kaderini tayin etme
Kişisel verilerin korunması kullanımı hakkında halkımızın karar vermesi önceliğimizdir.

Optimal çerçeve kuralları hazırlanmalı
E -Devlet ve Eğitimin alt yapısı için Baselde optimal çerçeve koşullarını oluşturmakta kararlıyız. Böylece 
dijitalleşme çağının fırsatlarını değerlendirerek yatırımcı dostu bir iklim yaratılıp özel sektörle yakın işbirliği 
yapılması için öncü rolü oynayacağız.
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FDP’nin hedefleri:
• Verilerin şe�aflığı ve Korunması: Kanton,depoladığı verileri bu verilere kimlerin ulaşabileceğini şe¤af  
 bir şekilde açıklamalı ve bunun için kesin kurallara bağlanması gerekmektedir. Verilerin ‘‘şahsi‘‘ liği  
 prensibi geçerlidir. Vatandaş kendi bilgileri hakkında her zaman bilgi sahibi olabilmeli ve bugün kısmen  
 kullanılanların unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesini talep etmme hakkına da sahip olmalıdır.
• Açık veriler: Verilerin korunması yasası gereği idare tarafından üretilen verilerin kamu malı olarak  
 dikkate alınıp anonimleştirilerek kullanıma sunulmalıdır.
•  Üst düzey biralt yapının sağlanması: Basel-Stadt en son teknolojik gelişmelerle göre alt yapısını 

güncellemelidir. Kanton ilgili çerçeve kurallarını koymakla yükümlüdür. Bu kurallar Federal Hükümettin 
kurallarından daha katı olmamalıdır. Basel diğer Kanton, Kent, Belde ve özel sektörle yakın ilişkiler ge-
liştirerek oluşturacağı sinerjiyle bir standart oluşturup yatırımcı- yatırımları çekmelidir. Böyle bir altyapı 
(ör. Akıllı ağ, 5G nesil mobil iletişim, trafik kontrol sistemi 4.0) imkanlar dahilinde özel sektör tarafından 
sağlanmalıdır.

•  İş kültürü açısından tasarım özgürlüğü: İş verenler çalışma kültürlerini kendi özgür iradeleriyle tasar-
layıp uygulayabilmelidirler. (Felksibil çalışma saatleri, Aile ve meslek arası anlaşma) Çalışma ve sosyal 
sigorta hukuku günün gerçeklerine uygunluğu kontrol edilerek uygun hale getirilmelidir. Ör. Home Ofis 
ve Esnek çalışma saatleri.
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• e-Devlet uygulaması: Dijital iletişim, kamuda günlük iş ve işlemlerinin elektronik ortamda halledilmesi 
 nin alt yapısı genişletilecek. Genel iletişimde vergi dolumu, Firma kurma işlemleri (ör. E Wallet, e Signa 
 tur, digitale ID) gibi. Kişisel bilgilerinde arasında bulunduğu ortak bir bilgi bankası. E Collecting'in  
 tanıtımı, Petitionen, Initiativen ve Referendum gibi siyasi hayata katılımı kolaylaştırmalı. Öncelikle Cyber  
 güvenlik tüm işlemlerde Finans sektöründe, bunula beraber yaşlıların dijital ortamdan dışlanmaması  
 için önlemler alınmalıdır.
•  Yaşam boyu öğrenme: Bütün eğitim seviyelerinde ortak standart dijital eğitim platformlarını geliştire-

ceğiz. İlkokuldan, yüksek öğretime yaşam boyu öğrenme. Bu platformlarda bilgi ve eğitim materyali 
değiş tokuşu yapılabilmelidir. Bütün kuşakların dijital değişmelere uyum sağlayabilmesi için yaşam boyu 
öğrenme teşvik edilmelidir.
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Ekonomi
Konum Merkezi Gelişimi.
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Basel'i konum merekezi olarak geleceğe başarılı 
bir şekilde taşımak için güncel sorun ve problem-
leri aşmalıyız. Bunlar örneğin Ticari alan mevcudi-
yeti, Döviz ortamı, çevrim içi ticaret, yönetmelikler 
ve buna bağlı kuralların artışı, Merkeze erşimdeki 
trafik sıkışıklığı, Göçmen geçmişi olan vatandaş-
ların birincil iş gücü pazarına uyumları, Dijital 
geleceğe hazır kullanılabilir kalifiye elemanlar, 
Aile, Kadın erkek Mesleki uyumluluk, vergisel 
rekabette kalabilmek, Bu nedenle Ekonomik 
Politikamızda şu temel Prensipleri önemsemekte 
ve savunmaktayız.

Mevcuda ve farklılığa özen gösterme
Yaşam bilimleri basel için büyük bir şans, bu konum avantajını iyi değerlendirirken aynı anda farklı dalların-
da basele yerleşmesi ni hedeflemekteyiz. Ör. IT-İşletmeleri, Sigortalar, Kreativ işletmeler, Finansal hizmetler 
ve geleceğin Dijital işletmeleri. Bütün bunlara uyan alt yapı, teşvikler,vergi yeterli çerçeve kuralları gerek-
mektedir.

Kamu hizmeti –Halka hizmet
Başarılı bir ekonomi politikasının birinci derece ödevi uygun çerçeve koşullarının hazırlanması devamının 
sağlanmasıdır. Baselde işletmelerin rekabet etme ortamlarının oluşması için yasal kuralların en aza indiril-
mesi yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.

İş pazarının düzenlenmesi
İş pazarında proaktif değişiklikliğe gidilecektir. İş pazarındaki tüm çalışanlardan, gencinden yaşlısına, 
göçmen veya yurttaşların integrasyonu için yeni iş modellerini dikkate alacağız.
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FDP’nin hedefleri
•  Subvanse yerine İnovasyon: Basel-Stadt Start-ups lar için çekici bir merkez olmalıdır. Araştırma ve 

İnnovasyon için Uygun çerçeve kurallarının Life Science içerisinde yapılması halinde çekim merkezi 
olacaktır. Yeni yatırımcılar özellikle çekilmelidir.

•  Vergiler ve Harçlar: Uluslar arası vergi rekabeti artmaktadır. Basel bu ilişkiyi kaybetmemelidir. Harçlar 
bu yarışta en alttaki çeyrek de olmalıdır.

•  KMU lar desteklenmeli: KMU‘ların yeteri kadar ticaret alanlarının olmasına dikkat edilmeli. Bunun 
yanında Devlet rekabet etmemelidir. Ör Ağaç- Fidancılık, Tramvay yolları tamirat ve bakım işleri iş 
insanları tarafından daha uygun çapraz subvanse edilmeden yapılabilr.

• Serbest iş saatleri: Parekende satışcıların açılış saatlerinin serbest bırakılması gelişen Online-Ticaret  
 karşısında kendilerine fayda sağlayacaktır. Service au public idarede çalışanlar içinde iyi olacaktır.  
 Randevular idareyle online yapılmalıdır.
•  Müsaade ve Ticari işlemle: Müsaade işlemleri halkın lehine basitleştirilmelidir. Ör. Yenilik- değişiklik 

için bir çok bakanlık devreye girmemelidir. Basit bir müsade‘ye/ izine bir makam karar verebilmeli, daha 
karmaşık olanları yine bir makamın koordinesinde hızlı bir şekilde karara bağlanmalıdır. Kamuyla ticari 
işlemler Halk için oluşturulacak bir portal üzerinden tamamen elektronik (Dijital) ortamda gerçekleştiri-
lebilmelidir.
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• Yeni çalışma modelleri yaratılmalı: Teknolojik olanaklar günlük çalışma şekillerini daha farklı düzen 
 lemeye olanak tanımaktadır. Model olarak Ör. Home Ofis şekli yaygınlaşmaktadır. Buda alt yapının  
 yükünü azaltacaktır. Devlet burada iyi örnekle yola çıkarak engelleyici kuralları kaldırabirilir.
• Yaşlı çalışanlar unutulmamalı: digitalleşmeyle beraber değişen iş profilleri çalışan yaşlılar için büyük  
 tehlikelerle gelmektedir. Yaşlı çalışma grupları iş pazarında kalabilmeli ve onların işteki deneyim ve  
 uzmanlıklarından faydalanılabilsin.
• Genç yetişkin İntegrasyonu: Baselde yüksek sayıda yetişkin genç, okul eğitimlerinden sonra sosyal  
 yardım kurumlarınca desteklenmektedirler. İş ve çalışma yaşamına kazandırılma ve uyumları için 
 destek ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. Gençliğin bu potansiyeli mantıklı bir şekilde geliştirilebilir.
•  Özel sektöre güveni artırmalı: Genel olarak bakıldığında girişimcilik eskiden olduğu gibi önemsenme-

mekte ve Pazarda Devlete daha fazla öncelik verilmekte özel mülkiyet kısıtlanmaktadır. Biz özel sektöre 
olan güveni artırıp mülkiyet hakları korunacaktır. Her ikisi birden bizler için refahın temel elementidir. 
Ekonom ve temel elementlerinin bizim Milis sistemimizde özgürlükcü, değerlerle düzenlenmesi garanti 
edilmelidir.
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Yabancılar ve Göçmenlik
Samimiyet ve Tolerans.
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Basel‘in açık toplum olma geleneği çok eskilere 
dayanır. Dünyanın değişik yerlerinden İnsanlar, 
işletmeler, kuruluşlar yerleşmişlerdir. Kentin 
refahına katkıları vardır, yerli ahali kadar kendi 
kültürel kimliklerinide yaşamaları haklarıdır.

Gerçek şuki aktuel %36 oranında olan yabancı 
sayısı yüksekliğine rağmen toplumsal yaşamda 
büyük problemler yaşanmamaktadır. Bunu bütün 
olarak bir arada yaşayanlar için uzun ömürlü 
dünyaya açık liberal geleneğe ve integrasyon için 
alt yapıyı oluşturan hukuk yapısına borçluyuz. Bu 
geleneğe sahip çıkarak açık ve hoş görüyle basel-
de yaşayanlara sahip çıkıyoruz. Burada açık,net 
ve önemle belirtmek istiyoruz, Avrupanın bir çok 
yerinde Migrasyon tartışmalarında bir çok insan 
extrem uçlarda yer almıştır. 

FDP’nin hedefleri
• Özgürce ve kendi sorumluluğunuzda yaşamın tasarımı: Basel-Stad herkesin kendi kaderini kendisinin  
 aktiv bir şekilde çizmesinin çerçeve koşullarını hazırlayıp, göç ederek gelenlerin uzun sürecek devlet  
 yardımlarına muhtaç ve bağımlı hale gelmemeleri için aktif çalışacaktır.
•  Problemler çözümlenmeli: İntegrasyon içerisindeki problemlerin üzerine gidilerek aktif bir tavır 

alınacak. Extremismus, Parallelgesellschaften, Antisemitismus und Homophobie görmezden gelinerek 
çözümlenmez. Toleranssızlığa karşı hoş gösteri gösterilmez.

• Arz ve talepler: Toplum ve siyasi sistem içerisinde eşit şanslara sahip olabilmenin temel ilkesi bölge 
 mizde konuşulan Alman dilinin ve devlet yapısının iyi öğrenilmesidir. Ücretsiz verilen almancave integ 
 rasyon kurslarına katılımlar zorunlu olmalıdır.
• İntegrasyon ve Expatlar: Baselde Expat’lar eskiye oranla bazı koşullarda daha uzun süreli oturabilmek 
 teler, Uzun süreli oturumlar integrasyon uyumlu ve diğer aile fertleri eş ve çocukları için geçerli 
 olmalıdır.
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AR - GE ve Yenilik 
Dünyanın zirvesinde olmalı.
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Ekonomisine ve kaliteli yüksek eğitime verdiği 
önemden dolayı Basel bilim ve araştırmalarda 
uluslararası üne ve itibara sahiptir. Bu durumun 
kalıcı olabilmesi için araştırmacılara ve talentli 
uzmanların basel‘e kazandırılması Devinimsel 
değiş tokuş için yabancı kuruluşlarla ilişkiler çok 
önemlidir.

Burdan hareketle Araştırma merkezlerimiz için 
inovasyon temelli şirketler, uluslar arası çok uluslu 
endüstri şirketlerinden her türlü başarılı araştırma 
risiko alıcı Start-Up firmalarına Kanton Basel 
Stadt bölgesinde en ideal çerçeve kurallarını 
oluşturmalı, startup Firmaları potensiyellerini orta-
ya çıkarmak için Ünivesite ve Yüksek okulllardan 
olabildiğince yararlanmalıdırlar.

FDP’nin hedefleri
• Avrupa ve Dünya ölçeğinde işbirlikleri: Sağlam öngörülebilir çerçeve şartlarının oluşturmak, AB ve  
 diğer dünya ülkeleriyle kalıcı ve yapıcı işbirlikleri oluşması araştırmacı ve araştırma endüstrisiyle,  
 dünyadaki uzmanlarla ilişkide olabilmeli.
•  AB Araştırma programlarına erişim: AB Araştırma programına (dünyanın en büyüğü) erişim sağlanmak 

zorunluluktur. Bize dünya çapındaki rekabette araştırmaları görmemize başarı elde etmemize neden 
olacaktır.

•  Araştırma serbestisi: Etik kuralları belirtilmiş araştırma özgürlüğü ilerlemeyi garanti edecektir. Yasaklar 
ve Moratoryum Ör. Bio Teknoloji dallarında konum gelişmesini engelleyecektir.

• PPP-Kamu özel sektör otaklığı: Yüksek okullar ve Ekonomi arasında iyi bir ağ kurulması hayati önem 
 dedir. Özel sektörle devlet tarafından finanse edilen yüksek okullar arasında iişbirlikleri özendirilecek.  
 Bir «Code of Conduct» Araştırma özgürlüğünü garanti ederken toplum tarafından beklenen şe¤aflık  
 sağlanmış olacaktır.
•  Her dalda Mükemmeliyet: Kurumsal geleneği olan Basel Üniversitesi bütçe olanaklarıyla ekonomik 

davranmalıdır. Öncelik belirlemesi kendisine profil kazandıracaktır ve ulusal fonlarla yüksek okullar 
teşvik edilecektir. Her alanda muazzam şekilde yüksek okullar arası ilişki ağı kurulacaktır.

• Rekabetci İnovasyon: Basel inovasyon konum merkezi olarak diğer öncü inovasyon konum merkezleriy
 le ör ETH Zürich, ve EPFL lozan’la rekabet edebilecek hale gelmesi için desteklenmelidir. Bund tarafın 
 dan Innovationspark Basel Nordwestschweiz» a öncelik tanınması bununla ekonomi projeleri yakın  
 ilişkiler vb. dikkate alınmalı. Özel sektör arştırmacıları finansörlerine konum çekim merkezi oluşturul 
 malıdır. 
•  Bilim transferi: Ekonomi bilim transferi desteklenmeli çerçeve koşulları Ventura Funds ve İnkubatoren 

Life Sciences dalında .Start-ups‘ cılar için desteklenmeli.



22

Sağlık
Ödenebilir olma ve Kalite.         

Ulusal sağlık- Finansmanı için düşünceler 

Sağlık politikasının ulusal düzeyde ele alınması gerektiğinin farkındayız 

lokal politikacıların ellerinde fazla hareket alanı bulunmamaktadır. Biz 3 

Sütun prensibini önermekteyiz?

•  Bakım: Özel bakım sigortası düşünülebilir, Pensionkasse benzeri ta-

sarruf fonu gibi, kısmi finans düşünülebilir. Aile bireylerinin katkılarıda 

gözardı edilmemeli.

• Riziko ve yatılı bölüm: Ayakta veya yatılı hasta tedavilerinde özelli 

 kle kaderin cilvesi hastalıklarda pahalı olan tedavi giderleri karşısında  

 zorlanılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi dayanışma prensibi geçerli  

 olmalıdır. Hizmet ücretleri vergiden finanse edilebilinir, bugün hastene 

 lerin bütçelendirilmesi prim indirimlerine yapılan uygulama gibi. 

• Temel Bakım: Riziko ve bakım giderlerinin ayrımından sonra kişibaşı  

 ana prim herkes için ödenebilir halegelebilir. Prim teşvikleri ve buna  

 bağlı bürokraside azalma olacaktır. Sağlık alanında cezbedici bir çok  

 çekici iyileştirme modeller ortaya çıkacaktır.   
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Sağlık insan oğlunun önemli varlıklarından 
birisidir bütün ülke sakinlerin ulaşması için garanti 
edilmelidir. Sağlık siteminde yüksek kalite ve hiz-
metin ana temeli buğünkü kaliteli yaşam standartı 
ve önemli konum faktörüdür. 

Sağlık sistemindeki fiyat artışları üst sınıra 
dayanmış ve Prim ücretlerinin yüksekliği Orta 
sınıfı zorlamaktadır. Gelire bağlı olmayan kişi başı 
sigorta primleri ve teşvik sistemi aşırı bürokrasi 
yükü gerektirmekte. Yüksek kalitedeki ilaç fiyatları 
iyi kontrol edilmeli, böylece toplumda tartışma ve 
ayrışmaya yol açmamalı .Bunun yanında bizlerde 
yaşlanmaktayız, yaşamımızın son evresini finasal 
olarak önceden planlamalıyız.

FDP’nin hedefleri
•  Primlerin Vergiden indirimi: Bugünkü sistemde Hastalık Sigortası primlerinin vergiden düşürülerek orta 

sınıfın rahatlatılmasını istiyoruz. 
• Bölgesel işbirliği: Sağlıkda bölgeler arası yakın işbirliği hedefimiz, Bölgesel kaynakların optimal kul 
 lanımı, paralel iş yapma, aparat, personel ve maliyetlerde düşüşe yol açacaktır. 
• Gerçek maliyet:  Kamu hizmet ve harcamaları GWL şe¤af olmalı, gerçek maliyetleri hastenelere garanti  
 etmeli. Mal alımlarında düzenleme, hastanelerin denetlenmesi yapılandırılmalı.
•  Özel hastaneler: Özel hastaneler önemli sağlık görevi yerine getirmekteler. Hastanelerin arası rekabet 

olmalı, kamuda da her alanda hizmet verebilmeliler.
• Prim bölgeleri uyumu: Prim bölge düzenlemesinde dikkat edilecek başlıca husus Kanton Basel-Stadt  
 vatandaşları konumu ve özel durum nedeniyle arka plana düşmesin mağdur olmasınlar.
•  Öt anazi: Her insan kendi ölümüne karar verme hakkına sahip olmalıdır. Öt anazi kuruluşlarını saygıyla 

karşılıyoruz Devlet kurumları derhal bu organizasyonlara açık belirgin transparent şartnamelerle kapıla-
rını açarak özellikle sorumlulukları açık ve net şekilde kurallara bağlamalıdır.

•  Daha fazla tıbbiyeli: Sağlık alanında Doktor açığı tehlikesine karşı daha fazla tıp öğrencisi gerektirmek-
tedir. Ödenebilir eğitim ücretleri net şekildeortaya konulmalıdır. Bund üstüne düşeni yaparken, Yüksek 
okullar Kantonu olan Basel- Stadt TIP fakültesiyle burda öncülük yapabilir.

•  Legal uyuşturucu: Onlarca yıllık yasaklar uyuşturucuyu ortadan kaldırmaya yetmedi. Özgür irade 
düşüncesinden yola çıkarsak bir insan kendi iradesiyle kendisine zarar vermek istiyorsa uyuşturucu 
yasaklanmamalı, bunun yerine yasal hale getirilerek kontrol altına alınmalı. Acılara yol açan karapazar 
kaçakcılığı yok edilmeli. Sigara ve alkolde olduğu gibi gençlik burdada korunmalıdır.
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Kültür
Yenilere hareket alanı açalım. 
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Kültür, insanı, insan yapan her şeydir. Dar anlam-
da kütürel aktivite bir kentin en önemli lokasyon 
avantajlarından biridir. Kültürel yelpaze gelenek-
sel ve yen yerleşmemiş formları içerir. ör. Mekan, 
Know-how, finansal kaynaklar, belirlenmeli 
birbirine karıştırılmamalıdırlar. 

Kültür arzlarını garanti etmek için, kültür çalışan-
larına verimli bir ortam ve olanak programatik 
müdahaleden kaçınarak alan, teknik bilgi veya 
finansal kaynak gibi kaynakların erişilebilir hale 
getirililirken programsal karışıklık yapılmamalıdır.

Kültürün, özellikle Kamu Özel Ortaklıkları (PPP) 
adı verilen, yani özel himaye, sponsorluk ve devlet 
katkılarının bir karışımı şeklinde geliştiğine tanıklık 
ediyoruz. İşletme kriterleri de burada, özellikle 
sürdürülebilir başarıyı mümkün kılan kültürel 
kurumların devam eden işleyişi için uygulanabilir 
yapılar oluşturacak bir rol oynamalıdır.

FDP‘nin hedefleri 
• Kültürel arzlar garanti edilerek sınırları belirlenmeli:
 Kanton kendi uzun vadeli niyetini gerçekci olarak gösterirken ekonomik olarak garanti altına almalıdır.  
 Devlet kabul görmüş kültür arzlarını uzun vadede ekonomik olarak garanti altına alarak iyi niyetini  
 gösteririken sınırlarını kesin belirlemelidir.
• Güç odaklı sınır ötesi işbirlikleri: Kültürel tanıtım hedefi sınırları kesin belirtilmiş kültürel faaliyetlerin  
 deniz feneri olmalıdır. Kanton her kültür faaliyetini destekleyemez ve zorunda da değildir. Bu nedenle  
 başka kantonlar ve sınırlar ötesi işbirliklerine gitmelidir.
•  Modası geçmişler yerine yeniliklere yer açalım: Kısıtlı olan kültür bütçesini daha verimli kullanmak, 

zamanı geçmiş olan kültürel çalışmaları bırakarak zamana uyumlu yeni kültürel faaliyetler desteklenme-
li bunun olmaması halinde devlet desteği dondurulmalıdır. Yeniliğe yer açılmalıdır.

•  Etkin ve Talep orantılı: Kantonun etkili olmak istediği kültürel arz konusunda net olmalı investisyon 
bütçelerini hazırlamalıdır. Gelecek hedefli bu çalışmalarda halkın talepleri büyük önem taşımaktadır. 

•  Gerçek Müze stratejisi: Devletin beş müzeyi gelecek odaklı idare ve organize etmede ne kadar zor-
landığını deney ettik. Kanton gelecek hedefli stratejilerle müzeleri organize ederek çalıştırabilir. Bunu 
yaparken hali hazırdaki planlama ve programları elden geçirerek hedef, bütceyle yapısal organizasyon-
la idarenin müzenin elinde olacak bir model şekli araştırılmalıdır. 



26

Mobilite
Ulaşılabilir – Ağ.   
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Çağımızın karakteristik özelliği ve ihtiyacıdır. İyi 
bir ulaşım ağı rahat ulaşım ve her türden iletişim 
ulaşım araçlarıyla erişebilirlik gelişme ve konum 
durumunu güçlendirmektedir. 

Basel de yaşayanlar bugün günlük durumdan 
rahatsızlık duymaktadır. Alt yapı aşırı derecede 
yoğun yük altındadır. Hükümet hırslı şekilde 2035 
yılına kadar 30.000 iş alanında ve 20.000 kişilik nü-
fus artışın hesabıyla büyüme hedefini koymuştur. 
Bunun yanında Mobilleşme dijital integrasyonla 
eski ve yeni trafik taşıyıcıları integre etmiştir. 
Soru? kendi aracımla yoksa toplu taşımaylamı tra-
fiğe çıkmalıyım? Sorusu ve alternatif olarak isteğe 
bağlı yada Service auf Abruf işbirliğine dayalı 
veya tek başına yolculuk. Türevinde sorular ortaya 
cıkmakta ve giderek artmaktadır. Geleceğin ula-
şım projelerinin büyüklerinden olan‚‘Rheintunel ve 
Autobahnring‘‘ için ön çalışmaların yapılmasına 
ve Bern‘de Lobi çalışmalarına hız verilmelidir.

FDP‘nin hedefleri 
• Ulaşım araçlarının seçimi: Devlet çerçeve kurallarını belirleyerek alt yapıyı hazırlamak zorundadır.  
 Kullanılacak ulaşım yolu ve aracı seçme hakkı bireylere özgü olmalıdır. 
•  Bölgesel ulaşım ağı Planlaması:  Basel bölgesi toplu ve bireysel taşımayla ilgili olarak ortak bir ulaşım 

planına sahip olmalıdır. Kantonlar arası sponsor, ortak idare kurularak Basel ve çevresi trafik planlama-
sı hayata geçirilmelidir. BVB ve BLT’nin birleşmesi çalışmalarına başlanmalıdır. 

•  Ayrı yol Akıcı Trafik: Akıcı olmayan trafik kimse tarafından sevilmez. Ayrılmış yol organizesiyle trafiğin 
daha akıcı olmasını hedeflemekteyiz Ulaşımcıların diskrimine edilmesi sorunu çözmez. Motorlu özel 
ulaşımın ana arterlere ve trafik odaklı caddelere yönlendirilmesiyle trafik akımı daha akıcı hale getirile-
cektir. Bununla beraber semtlerde trafik hız limiti 30 km olarak kalmalıdır. Bisiklet yollarının yapımını ve 
bakımını desteklemekteyiz. Bireysel taşıma, araç kullanma kısıtlaması ör.Park yerlerinin azaltılması ek 
önlemlerle telafi edilmelidir.

• Araç park yeri: Bir çok semtte araç park yeri semt sakinleri için sorun olmakta ve semt sakinlerinin  
 lehine park yeri yaratılmalıdır. Semt parkı yaratma düşüncesine pozitif yaklaşmaktayız. Özel mülk üze 
 rindeki park yasağı kaldırılmalıdır.
•  Park ücretlerinde ayarlama: Baselde pahalı olan park ücretleri küçük işverene zarar vermektedir. 

Bölgede uygulanan fiyatlara uyarlanmalı ücretler indirilmelidir. (Benchmark yapılmalı Riehen, Liestal, ve 
Lörrach).

•  Geleceğe yönelik Konzeptler araştırılmalıdır: Geleceğe yönelik konzeptleri destekliyoruz, kapasite 
kısıtlamalarını yoğun saatlerde park az olan zamanlarda kaldırılmalıdır. Buna ek olarak beraber yolcu-
luk, Parkplatz-Sharing. Başka çözümlerde arayacağız. Mability Pricing yakından incelenmeli devlet 
alımlarda nötral olmalı ve bütün taşımacılar dikkate alınmalıdır.

•  Hava alanı: Euro- Airport bölge refahı ve ekonomisi için büyük önem arzetmektedir. Havacılık da kısıt-
lamalar olmaması gerekmektedir. Fransayla yapılacak hukuki atlaşmalarla hava alanındaki işletmelere 
garanti sağlanmalıdır.
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Güvenlik ve Adalet
Etkin bir Hukuk devleti güvencesi.
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Güvenlik devletin vatandaşlarının can ve mal gü-
venliğini sağlamakla ilgili temel görevlerinden bi-
ridir. Her tür tehlikelere karşın uyum sağlamalıdır. 
Sağ veya sol ideoloji yerine pragmatik çözümlerle 
görev yapmalıdır. Tümden güvenlik imkansızdır bu 
nedenle devletin bizleri tehlike sayarak kontrol/ 
gözetlememesi lazımdır. Devletin güvenliği ve 
kişiık hakları karşılıklı sürekli olarak tartılmalı, 
Vatandaşların temel insan hakları korunmalıdır. 
İdarenin hareket alanına ve olanaklara gerek-
sinimi vardır aktuel sorunlarla karşılaştığında 
kısa süreli küçük önlemlerle etkin ve zamanında 
müdahele edebilmelidir.

FDP‘nin hedefleri 
•  Hukukun üstünlüğüne dayalı etkin önlemler: Güvenlik önlemlerinin sertleştirilmesi sadece hukuk 

devletinin kabul edebile ceği kanıtlarıyla ispatlanmış, istenilen sonuçları elde edebilecek durumlarda 
 ve sınırlar içerisinde olmalıdır.
• Uluslarası ortak çalışma: Bir sınır Kantonunda uluslar arası ortak çalışma ceza takibi açısından gerekli 
 dir. Basel bu alanda SCHENGEN/ Dublin anlaşmalarını kullanmalıdır.
• Siber suçlara karşı hazırlıklı olma: Cyber-Kriminaliteyle savaş için devlet/ görevliler gerekli bilgi araç  
 gereç ve donanıma sahip olmalıdır.
• Kısa sürede dava ve icra etmek: ceza davalarının imkanlar ölçeğinde kısa sürede sonuçlandırılması  
 Mahkeme kararlarınında kısa sürede sonuclanarak icra edilmesi.
•  Dijitalleşmeyle Bürokrasinin küçülmesi: Dijitalleşmenin imkanları kullanılıp süreçler basitleştirilerek 

bürokrasi küçültülmeli bununla güvenlik görevlileri ana görevlerine konsantre olabilirler. 
• Aktuellik ve yasal süreklilik: Yasalar sürekli kontrol edilip yenilenerek temizlenmeli. Modern araçlar 
 dan «Sunset Legislation» yani zamanla sınırlı olan tebdirler kotrol edilmeli. Buna göre yeni yapılacak  
 olanla elde olan mevzuat arasında balans yapılarak ikisiyle etkin güncel güvenilir mevzuat elde 
 edilme lidir. 
• Güvenlik gürevlilerine saygı: Bizlerin güvenliği için görev yapan insanlar bizim güven ve desteğimizi  
 hak ediyorlar . Polisimiz düşman olarak resim edilmemeli ve polise yapılacak fiziksel saldırılar sert yasal  
 sorusturmayla takip edilmeli.
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Sosyal
Bireysel sorumluluk ve Dayanışma. 
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Basel devletinin, kiliselerin, bireylerin sosyal 
açıdan dezavantajlı olanlara karşı yüzyıllardır 
sosyal dayanışma ve Humaniter geleneği vardır.
FDP nin sosyal politika anlayışının merkezinde 
yatan sağduyu toplumu birlikte beraber tutmaktır. 
Refahın yükselmesiyle görev ve sorumlulukların 
arttığını, sosyal açıdan geri kalmış olan yardıma 
ihtiyaç duyan vatandaşlara yardımda bulunmak-
tadır. Sosyal sorumluluk prensibimizden birisi olan 
bireysel sorumluluk bununla beraber dayanışma 
sorumluluğuna dayanır. Bütün alanlarda arz ve 
talep prensibi gereği sisteme çatı olarak uyumlaş-
tırılmalıdır. 

Bireylerin kendi sorumluluk alanına kendi hayatı 
ile ilgili alınan kararlarda sonuçlarını kendisinin 
üstlenmesi bunun maliyetini topluma yüklememe-
sidir. Bu gün ortaya çıkan durum sosyal maliyetle-
rin sürekli artması ve bun maliyetlerden yararla-
naların sayısında artışla beraber finans edenlerin 
sayısının azalmasıdır. Devlet yardımlarda tarafsız 
olmalı medeni hal, çocuk bakım modeli ve diğer 
yaşam biçimlerine göre değerlendirmelidir.

FDP‘nin hedefl eri 
• Kendi kendine yardım Prensibi: Amaç yardıma ihtiyacı olan birey yada ailelere mesleki yada sosyal  
 olarak ayakları üzerine kalkana kadar yardım etmektir. Bu prensip kural olmalıdır, bunun yanın bazı  
 insanların sürekli bu yardımlara bağımlı hale geldiğ bilinmektedir. Yeni yaklaşımlar teşvikler aktif  
 şekilde yardıma alanın katkıda bulunma angajmanıyla yeniden iş hayatına kazandırılması olmalıdır.
• Işsizlikle savaş: Kalifiyesiz iş güçlü, işsiz gençlere uygun özel programlarla (ör.Coaching, Weiterbil 
 dung) iş alanı buluna bilir. Elbette işveren ve işverenler organizasyonlarıyla ortak çalışma yapılarak  
 uzun süreli işsiz olanlar ve 50+ (üstü) işsizler yeniden olağan iş pazarına girebilirler.
•  Sosyal yardım alan oranını düsürme: Basel- Stad isviçre genelinde sosyal yardım alanların sayısı 

bakımından en üst sıralarda yer almaktadır. Mesleğe odaklı uygulamalar (yanlış teşviklerin elenmesi, 
hedefl i iş- çalışma integrasyonu vb.) uygulamalarla oran ve maliyetler düşürülebilir. Genç sosyal yardım 
alan erken teşhisle sosyal yardım alma ihtiyacına düşmeden önleyici tebdirler alınarak bunların sürekli 
sosyal yardım almak için devlete bağımlı hale gelmesinin önüne geçilebilir. Kötüye kullanımla savaşmak 
gerekli ve cezalandırılmalıdırlar.

•  İbrikle su yerine hedefl i yardım: Gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilerin yardım alması kadar doğal 
bir şey olamaz. Su ibriği prensibi önüne geçilmesi gerekli olanın önüne geçmek gerek. Vergi sisteminde 
negatif teşvikler ortaya çıkarmak yerine Sosyal yardımları iş pazarında çalışabilirlikle bağlantılı hale 
getirmeli.

• Az fakat etkili sosyal kurum: Basel- Stadt‘da yüzün üzerinde subvense edilen kaynakların optime  
 edilmesi sosyal hedef odaklı bu kuruluşlarında kontrol edilerek perforamans anlaşması yapılmalı  
 mutabık kalınan performans veya etki alınamadığında subvensiyon kısıtlaması yada sonlandırılmasına  
 gidilmelidir. 
•  Gönüllü çalışma değerlidir: Semtlerde yapılan gönüllü Çalışmaları toplumsal sağduyuyu güçlendirmek-

tedir. Önmeli olan atıl duran gençlik ve göçmenler Bu gönüllü çalışma grupları ve yaptıkları işleri çok 
değerli bulmaktayız. Önemli olan gençlerin ve Migrantların  katılımlarındaki artışdır.



32

Devlet, Finans ve Vergi
Esaslara odaklanma. 
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İsviçre birleşik devletleri Hür/ lieberal bir ruhla 
kurulmuştur.Bu bizim sorumluluğumuz daha faz-
ladır. Güçlü ama küçük bir devlet, özle bir devletki 
Halkının haklarını koruyan, istikrarlı,stabil, cazip 
çerçeve koşulları, müre¤eh ekonomi ve yaşam 
kalites sağlayan. Bunun yanında devlet özel 
girişimcileriyle rekabet etmemeli ve vatandaşları-
nı vesayet altına almamalı. Giderlerini karşılamak 
için ana gelir kalemi olan VERGİ almak zorundadır, 
Vergi ve harçlar devletin ana gelir kalemidir. 
Vergilendirmeler aciliyet ve zorunlulukla sınırlan-
dırılmalı, genellikle gerçek ve tüzel kişiler üzerinde 
yük olmaktadır. Uygun vergilendirme şahıs ve 
tüzel kişilikler üzerinde etki yaparak baseli daha 
cazip hale getirecektir.   

FDP‘nin hedefleri 
•  İkincillik prensibi: Üç beldesi bulunan Kanton Basel- Stadt, otonom beldelerle halka daha yakın ve iyi 

hizmet ifa eder. 
•  Genel Görev kontrolü: Her yasama yılı Görev kontrolü (GAP) diğer belde idarelerinide içine alarak Ben-

chmark yapılmalıdır. Aciliyeti olmayan yada özel sektör tarafından üstlenilebilecek olanların devletin 
kotasından sürekli düşülmeli. İdare personel sayısı nüfus artışına orantılı artıralabilir.

• Vergide rekabet: Basel-Stadt bugün çeşitli alanlarda ortalamanın üzerinde vergilendirme yapmaktadır.  
 Rekabette kalınabilmesi için Kantonlar arası yarışta vergi açısından sıralamada en alttaki üçte birin  
 arasında yer alamlıdır.
• Kantonun mali varlıklarının azaltılması: Finans servet demektir, İhtiyacı olayan varlıkların envanterden  
 düşülmesi Örnek Kanton artık ev kiraya vermek istemez.
•  Basit ve anlaşılır vergi sistemi: Vergi kontrol sistemi imkanlar ölçüsünde açık, basit olmalı dijitalle�me-

nin imkanlarından faydalanılmalıdır. 
•  Ana idare bir binada: Kantonun idari birimleri tüm kantona yayılmış ve bir kısmı ana konumlardaki bina-

ları işgal etmektedir. Özellikle eski binalar daha iyi kullanılabilir, örn. Atraktif yaşam alan. Orta vadede 
amaç tüm çekirdek idarenin tek bir çatı altında olmasıdır. Örneğin dönüşüm alanlarından birinde bu 
sinerji, kısa mesafe verimli süreçler sağlar.

•  Departmanların küçültülmesi: Hükümet, görevlerini yedi departman yerine beş departmana yapmalı.
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Kentsel gelişim
Dar alanda yüksek yaşam kalitesi. 



35

Şehrin genel mekansal ve yapısal gelişimi, tarihsel 
olarak büyümüş olan altyapı ve yaşam kalitesine 
yapılan mevcut yatırımlarla birleşerek 1875'ten 
1918'e kadar "özgür ruhlu aşama" HÜR bir referans 
olma niteliğindedir. Basel-Stadt ikinci sanayi dev-
rimi sırasında temelden modernize edilmiş eğitim 
ve altyapısı geleceğe yönelik yatırımlarla ulusal ve 
uluslararası karşılaştırmada insanlar, çalışanlar 
için çekici ve yenilikçi bir konum merkezi haline 
getirilmesi sağlanmıştır. Bizde bu Ruh ve duyguları 
yaşamaktayız. 

Basel'i kentini diğerlerinden ayıran özellik yüksek 
derecede şehirlilik ve yaşam kalitesidir. Küçük 
alan,İş, ev ve eğlence arasında sürdürülebilir kısa 
mesafeler. Konsantrasyon mümkün olduğunca 
çok sayıda aile ve işçi için özellikle yaşam alanın-
da hızla yaygınlaştırılacaktır. Öğrenciler bundan 
faydalanabilir ve Basel daha çekici hale gelir. 

FDP‘nin hedefleri 
• Optimal çerçeve koşulları ve teşvikler: Bölge planlamasında, onama prosedürleri ve yönetmelikleri,  
 sürdürülebilir, öncü ve her açıdan daha çekici binaların inşaasını engellemeden desteleyerek tasar 
 lanacaktır. Yatırım ortamının vergi teşvikleriyle iyileştirilmesi gereklidir. 
• Geçiş alanlarının gelişimi: Bazı alanlar gelecek on yıllar içerisinde kökten değişime uğrayacak. Bu  
 büyük hacimli dönüşüm alanları hızlı şekilde dönüşüme uğrarken toptan strateji gerekmektedir. Aynı  
 zamanda ticari alanların korunmasınıda kapsamalıdır. Bir proje çerçevesinde doğuya doğru yapılacak  
 genişleme için halk oylaması gerekmektedir.
• Çekici şehir içi: Basel'in şehir merkezi tüm bölgenin çekici merkezi olmalı. Yeni konseple kent merkezi  
 cazip hale getirilerek perakendeci esnafı, Lokantalar ve müşterileri açısından yeniden çekim merkezi  
 haline getirilmelidir. Kamusal alanlarda yeni kentsel dönüşüm rin geliştirilmesi için, uygun gürültü  
 düzenlemeleri ve çok işlevli şehir meydanları da gereklidir.
•  Dönüşümü kolaylaştırmak: Boş binaların ve alanların dönüşümü, girişimci düşünen kültür işçilerinin   

veya kısaca showroomlar veya pop-up mağazalar gibi çağdaş yeni bir şey yaratmak isteyen tüm insan-
ların kullanmalarına verilmeli.

• Dengeli ulaştırma altyapısı: Farklı ulaştırma modlarını kullanarak toplu ve özel taşımacılığın ihtiyaca  
 dayalı, dengeli bir şekilde geliştirilmesine kararlıyız.
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Çevre ve Enerji 
Yeni teknolojilere açık olma.
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Özgürlük, sağduyu ve ilerleme gibi temel 
değerlerimiz, bizi enerjiyi ekonomik kullanmaya ve 
çevreci olmaya mecbur etmektedir. Çünkü ortak 
evi (oikos) gelecek nesillere özgürce ve sorum-
luluk duygusuyla geliştirebililecekleri şekilde  
devretmek istiyoruz. Bu sürdürülebilir kalkınma, 
araştırma, bilgi, finansal teşvikler, politika 
tutarlılığı, yeni teknolojilerin kullanımı ve akıllı ağ 
oluşturma yoluyla elde edilmelidir. Sembolik jest-
ler ve yerel özel çözümler yerine, ulusal ve kanton 
bazında koordine edilmektedir. Çerçeve kurallar 
açık ve güvenilir olmalıdır. Böylece özel sektör 
buna uygun ve uzun süreli yatırım yapar. Güvenli 
ve ödenebilir enerji tedariki garanti edilmelidir.

FDP‘nin hedefleri 
•  Daha fazla yoğunluk: Çevre için en büyük fayda, yaşama, eğitim, çalışma ve eğlencenin yakınlığından 

gelir. Mevcut kentsel alan, mevcut stokta daha yüksek yoğunluk, dönüşüm alanlarında büyük hacimler 
ve yatırım kolaylığı ile önemli ölçüde artırılmalıdır. Aynı zamanda binalarda ve yeşil çatılarda dikey yeşil 
ile şehrin biyokapasitesi artırılacaktır.

• Yeni teknolojilerin teşviki: Yüksek enerji ve maliyet verimliliği ile yeni teknolojilerin geliştirilmesini des 
 tekliyoruz. Dijitalleştirme ve ağ oluşturma olanakları, akıllı enerji sistemleri kurmak ve emisyonları ve  
 trafik hacmini azaltmak için kullanılacak. Hükümet teknolojileri yasaklamamalı, bunun yerine hedefler  
 koymalı, teşvikler oluşturmalı ve iyi bir örnek oluşturmalıdır.
• Sürdürülebilir binayı basitleştirin: Ev sahiplerine ve yatırımcılara, sürdürülebilir bina hakkında uygula 
 ma odaklı bilgiler (kesin güneş kadastrosu, jeotermal enerji, , vb.) Öte yandan, henüz tam olarak geliş 
 tirilmemiş teknolojileri kullanma zorunluluğundan sürekli olarak vazgeçilmelidir. Federal yasanın öngör 
 düğünden daha sert önlemler istemiyoruz ("Basel bitişi" yok).
•  Malzeme döngülerinin geliştirilmesi: Özellikle inşaatta ve plastikle bağlantılı olarak malzeme döngüle-

rini (geri dönüşüm) daha da geliştirmek ve sorunlu maddeler için çevre dostu alternatifler araştıran ve 
geliştiren projeleri desteklemek.

•  TATİL YERİ çekici olacak: Komşu belde idareleriyle tüm Rhein’de trinationales gezi, bisiklet yolu, 
bununla beraber yeşil alanlar yüksek kalitede konaklama ağı kuracağız. Buna istinaden insanlarımızın 
artarak tatillerini bölgede yapmalarını sağlayacağız.
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Yaşam alanları
Akıllı konseptler. 
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Federal İstatistik dairesinin Basel’le ilgili 
verilerine göre 2007 den itibaren 2030‘a kadar 
konut açığının devam edeceği kanton hükümetinin 
hedeflediği verilere göre hane sayısında 20.000 
den fazla artışı olacaği ve talep ve arz arasındaki 
farkın yüksek kira olarak yansıması aşılması gerek 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradaki görevin zorluğu, yeni yaşam alanları 
Projelerinin hayata geçirilmes için başlagıcından 
sonuçlanma anına kadar uzun bir zaman süresi 
olması ve nüfus senaryolarının sürekli değişiklik 
göstermesidir.

Konut politikalarının aktivizimle değil uzun vadeli 
ve ileri yönelik bir bütünlük halinde planlanması 
gerekmektedir. Yeni yaşam alanlarının artması 
imar müsaadeleri prosedurlarının kolay ve 
hızlı sonuçlanmasıyla oluşur yoksa, devlet 
reçetesiyle değil, halkın talepleri hızlı bir şekilde 
cevaplandırmalı.Öylece değişik taleplere hızlıca 
cevap verilir. Karşılıklı bloklaşma olmaması için 
Halkın düşüncesi alınmalıdır.

FDP‘nin hedefleri 
•  Yeni alan geliştirme: Kantonun yeni alana geliştirme seçenekleri sınırlıdır. Otoyol ve Demiryollarının 

üstünün örtülerek yeni alanlar yaratılması, benzeri projeleri destekliyoruz. Çok sayıda kentsel dönüşüm 
projesinin bütünlük içerisinde koordine edilerek hızlı şekilde hayata geçirilmeli. Buna uygun olarak 
yasal değişikliklerin uygun hale getirilmesi yüksek bina ve daha fazla ikamet alanı yapılmalıdır.

•  Mülk sahiplerine değer vermeli: Mülk sahipleri oturma alanı yaratırken mülklerinin bulunduğu yere 
bağlı kalırlar. Bu nedenle yeni düzenlemeler ve vergi artışları yerine, onlara takdir ve itinayla yaklaşıl-
malı.

•  Kaliteli konut inşaatı: Konut inşaatı politikası kişi başına düşen ortalama vergi gelirlerinde azalmaya 
yol açmamalıdır. Kooperativ ve ucuz konutların yanı sıra yüksek değerde konut alanları iyi bir karışım 
olması önemlidir.

•  Şe�af, hızlı ve anlaşılır prosedürleri: Sistematik olarak müsade prosedürlerinin kontrol edilerek daha 
basit ve hızlı verilmesi temin edilecek. İnşaat sahipleri İdarede bir tek görevliyle muhatap olmalıdır.

•  Konut pazarından Devletin çekilmesi: Devletin Konut piyasasına artan müdahalesi, özel sektörün yeni 
konut yaratmakta tereddüt etmesine yol açmaktadır. Basel-Stadt'taki konut sıkıntısının nedenlerinden 
biri de budur. Kanton hem düzenleyici/ kontrolör aynı zamanda bu pazarda bir rakip  gibi hareket etme-
melidir.
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