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İçimizde Ne Saklı Olduğunu Keşfet
Bad Oldesloe SPD Partisinin 2013 – 2018 Belediye Seçim Pprogramı

Bizim politik çalışmamızın temel taşları dayanışma ve  fedakârlıktır.   
Bad Oldesloe için alınan önemli kararların herkese hitâp etmesi gerekmektedir. Herkese 
yönelik alınan politik bir kararın, kişilerin beklentilerinden farklı bir yöne gitmesine izin 
verilmemelidir. 
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Sosyal 

Çocuklar Ve Gençler

Bad Oldesloe, Stormarn´daki şehirleri de 
içine almaktadır. Bu şehirlerde, fakirlik 
sınırında çok sayıda çocuk yaşamaktadır. 
Materyal fakirlik, sosyal fakirliğe neden 
olmamalıdır. Bundan dolayı hiçbir ço-
cuğun, ebeveynlerin sahip olduğu gelir 
durumundan dolayı dışlanmasına mü-
sade edilmemelidir. Biz bu durumu gö-
zönüne tutarak, gelir durumu iyi olmayan 
alilerin çocuklarının şehirlerimizdeki her 
türlü arzlardan  yararlanmasını sağlaya-
cak güvenceyi temin ediyoruz. 

Gelir durumu iyi olmayan ailelerin tüm 
arzlara tam katılımını sağlamak istediği-
miz için, tatil pasoları için gerekli olan be-
lediye ek yardım miktarını yükseltecek ve  
iştirak aidatını genel olarak  indireceğiz. 
Hiçbir çocuk eğitim kurumlarından, çocuk 
yuvalarından, kreş ve tam gün okulların-
dan mahrum bırakılmayacaktır.  

Okulda verilen yemeklerin tüm ebeveyn-
ler tarafından ödenebilir olması mecbu-
ridir. 

Aileler

Üç yaşın altındaki çocuklar için sunulan 
bakım yerlerinin ihtiyaca göre geliştiril-
mesini mümkün kılacağız.  

Spor 

Biz spor klüplerinin fahri grövlerini des-
teklemeye devam edeceğiz. Bu durum, 
özellikle klüplerin tam gün okul aracılığı 
ile yeni nesillere yönelik yaptığı çalışma-
larda büyük bir görev olarak ortaya çık-
maktadır. Özellikle inasanların herhangi 
bir klübe üye olmadan yapacağı spor için 
bu durumun göz önünde tutulması ge-
rekmektedir. 

Spor tesislerinin her zaman bakımlı ve 
uzun süre kullanılabilir olmalsı gerek-
mektedir. Spor tesisatı TMS´nin arkasına 
genişletilmelidir.  

Spor alanlarının tadilatı yapılırken halı 
sahanın kullanımı spor klüplerinin talep-
leri ve genel kullanım amacının bir ahnek 
içinde olmasına önem verilmelidir. 
Spor tesislerinin spor klüplerine uzun sü-
reliğine kiraya verilmesini istiyoruz. 

Kapalı yüzme havuzunun açılışından 
sonra bütün Oldesloe halkı için ve ayrıca 
okullar ve kurumlar için ödenebilir ol-
masını sağlayacağız. 

Yaşlı İnsanlar 

Biz, ödenebilir engelsiz evlerin arzlarını 
çoğaltacağız. Bizim için önemli olan, 
yaşlılar için alış veriş olanaklarının hiç 
bir engel olmadan ulaşılabilir olmasını 
sağlamaktır. 
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Yaşlılar danışma kurulu, yaşlılar için 
önemli işler yaptıklarından dolayı, yaşlılar 
danışma kurulunu destekleyerek kendile-
ri ile birlikte yakından çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Özürlü İnsanlar

Politik çalışmalarımızda özürlü insan-
lar için, bu konuda uzman kişilerden 
oluşmuş danışma kurulu ile görüşerek 
sorunlara çözüm bulacağız. Çünkü ko-
nut piyasasında yapılması gereken çok iş 
olduğuna inanıyoruz. Mesela; Özürlü in-
sanaların da diğer insanlar gibi ödeyebi-
leceği engelliere göre düzenlenmiş evlere 
ihtiyaçları vardır. 

Kamuya açık alanların, enegelliler ta-
rafından da kullanılabilecek alanlara  
dönüştürülmesi gerekmektedir. Şehri-
miz, bu konuda iyi bir örnek teşkil etmek 
istediğinden dolayı kentsel yapılanmada, 
yayalar ve kamuya açık ulaşım araçlarını 
ve yerlerini özürlü insanları göz önünde 
tutarak yapılandıracaktır. 

Göçmen Kökenli İnsanlar 

Göçmenleri şehrimizi zenginleştiren ins-
anlar olarak görüyoruz. Bizim için önem-
li olan, Bad Oldesloe şehrinin çok yönlü 
kültürlere karşı pozitif bir bakış sergilme-
sini sağlamak ve bunu dışarı yansıtarak 
ve yabancı düşmanlığına karşı tavır ser-
gileyerek göçmenlere toleranzla davran-
maktır. 

Tabiiki, bu durumu kendi tarihimizi göz 
önüne alarak işlemek ve nasyonel sosya-
lizmi her zaman hatırlatarak durumun 
ciddiyetini halka anlatmaktır. Bundan 
dolayı bizim amacımız, halkımız ve mü-
teşebbüslerle birlikte  Hindenburgstra-
ße´sine yeni bir isim bulmaktır. 

Yaşam Şartları Zor İnsanlar 

Evsizler için hazırlanmış olan tasarının, 
şehrimizde uygulanmaya konulması 
mecburi olup son yıllarda bu alanda 
yapılan çalışmaların devam ettirilmesie 
gerekmektedir. Bunun için yeni konut-
lar inşa ettirilmeli ve bu konutlardaki 
barınak kapasitesi arttırılmalıdır. 

Yaşam şartları zor olan insanlara, mevcut 
yardım imkanları ile her zaman ulaşılması 
zor olduğundan dolayı, amacımız onlara 
yönelik sosyal çalışmaları kuvvetlendi-
mek ve bu çalışmaların onlara her zaman 
ulaşılabilir olmasını sağlamak ve özelli-
kle uyuşturucu bağımlılarına yardımcı 
olabilecek sosyal çalışan elemanlar işe 
almaktır.
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Eğitim

Bizim için eğitim, kişinin özgürce ken-
di davranış biçmini tayin etmesi için bir 
anahtardır. Şehrimizin okul ve okul dışınd-
aki eğitim taleplerini gerçekleştirmek en 
önemli amacımızdır.  

Kreşlerde Eğitim

Kreşler ve çocuk yuvaları adlı eğitim ku-
rumlarının ilkeleri okul ilkeleri ile eşit 
değerde olmalıdır. Bizim amacımız, bu 
kurumlara uzman kişiler yerleştirerek 
profösyönel eğitim sağlamaktır. Üç yaşı-
na kadar olan çocukların eğitimi için ge-
rekli olan bakım yerlerinin talebe göre 
çoğaltılması zorunludur. 

Okulda Eğitim

Bizler Oldeslo´daki okullara sosyal ped-
agoglar atamaya devam edeceğiz. Tüm 
gün okullar kişilere oldukça çok şansları 
da mümkün kılmaktadır: Okul eğitim ve 
öğretim yeri olduğundan buralar, kişilere 
yeni eğitim şekilleri ve tecrübeleri müm-
kün kılmaktadır. Bu okullar, aynı zaman-
da aileler ve onaların meslek hayatını 
bağdaşır kılmayı kolaylaştırmaktadır. Biz, 
uzun süreli olarak böylesi okulların şehri-
mizde bulunmasını sağlamak istiyoruz. 

Bu okulların yemekhanesinde birlikte 
yenen öğlen yemeğinin günlük hayatın 
bir parçı olmasını sağlamak istiyoruz. 
Böylesi okulların yaptıkları programların 
ebeveynelrin para cüzdanalarına bağlı 
olmasını istemiyoruz. Bu okullar herkes 

için ödenebilir olmak zorundadır. 
Sosyal hizmet sunan gönüllüler, uz-
man görevliler tarafından, altından kal-
kamıyacağı görevler verilerek zor durum-
da bırakılmamalıdırlar.   
Bad Oldesloe şehrinde eğitim için olan 
fonları tüm gün okulları için sarf edeceğiz. 

Okul Dışında Eğitim

Halk eğitim okulu, şehir kütüphanesi ve 
müzik okulu çok önemli eğitim sunmakt-
adırlar. Bu kaliteli eğitim kurumların sun-
duğu eğitimi daha iyi geliştirmek için, 
okul ve okul dışı eğitim sunan kurumların 
ortak çalışması gerekmektedir. 

Biz halk eğitim okulu ve şehir kütüpha-
nesini kullanlar için indirim uygulayarak 
destekleyeceğiz. Biz, şehrimizde önemli 
bir eğitim bölgesi oluşturmak istiyoruz. 
Bundan kastımız, Bad Oldesloe şehrin-
de eğitim ile ilgilenen herkesle bağlantı 
kurmaktır. Bundaki amaç, mevcut olan 
imkanların en iyi bir şekilde birbirleri 
ile bağlantılar kurmasına imkan vere-
rek birlikte çalışmayı sağlamaktır. Bunu 
oluşturacak en önemli fonksiyon ise, ge-
lecekteki kültür ve bilgi merkezidir.  

Şehir Gelişimi

Tarihi yapıların olduğu eski bir şehir mer-
kezine sahibiz. Bizim amacımız bu güzel-
liği muhafaza etmektir. Biz, tarihi soka-
klara, tarihi alanlara, tarafiğin olmadığı 
alış veriş bölgelerine, çok suya ve doğaya 
sahibiz. 
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Sıraladığımız beş fonksiyon, şehri canlı 
kılmaktadır: Alış veriş yaşantısı, iletişim/
buluşma yerleri, merkeze yakın yerleşim, 
kültürel merkeze ulaşım. 

Alışveriş Yaşantısı

Bizim yönergemizin adı: Nicelikten önce 
kalite! Küçük şehir olarak kendimizi böl-
geler arası diskontocu ve ucuz – fiyat – 
moda zinciri için oyun alanı olarak gör-
müyoruz. Bizim Bad Oldesloe için sürekli 
bölgesel yönetime ihtiyacımız vardır. Şe-
hir içerisindeki arzların kalite değerinin 
yükseltilmesi gerekmektedir. 

Müteşebbüsler ve vatandaşlarımızla 
birlikte şehir pazarlamacılığı fikirlerini 
ve çeşitliliğini arttıran bir politikaya ih-
tiyacımız vardır. 

İletişim / Buluşma Yeri 

Biz, şehrin Marktplatz´ını esas merkez 
olarak değerini yükselterek şehrin bu-
luşma merkezi haline getirmek istiyoruz. 
Haftalık pazar yeri Markplatz´da kalmak 
zorundadır. Belediye binası değiştirilerek 
her yaş ve halk için buluşma yeri haline 
getirilecektir.  

Merkeze Yakın İkametgâh 

Bad Oldesloe´nun tüm grupları hedef 
alan merkezi yerleşim bölgesine yakın 
konut arzlarına ihtiyacı vardır. Şehir, her 
jenerasyona hitap eden konut ve projeler 
üretmek zorundadır. Şehir dışında inşa 
edilecek yeni binaları reddediyoruz. 

Ulaşım 

Bad Oldesloe´nun büyüklüğü ve düzenin-
den dolayı ulaşım bisiklet ve kamuya açık 
yakın ulaşım araçları ile temin edilmekte-
dir. Ekelojik özelliklerine rağmen araba-
lar, öncelikli olarak tercih edilmemelidir. 

Kültür Merkezi

Yeni kurulan „Kültür Ve Eğitim Merkezi 
(KuB)“, daha iyi bir şekilde karşılıklı olarak 
kültürel bağlantı kurulması için şans sun-
maktadır. Bu nedenle KuB bir görşme ve 
buluşma merkezi olmalıdır. 

Şehrimizdeki kültürel çalışmaları  mali 
yardımla desteklemeye devam edeceğiz.



8

Halk Katılımı

Alınan önemli bir kararın, haklın talepleri-
nin uzağında olmasına izin verilmeyecek-
tir. Danışma kurullarının, her grubun 
ihtiyaçlarını belirleyip yerine getirme kon-
susunda kararalar alıp çözüm ürettiklerin-
den dolayı ayrı bir değeri ve önemi vardır.  
Bunun için bu kurulları deteklemeye de-
vam edeceğiz. 

Toplantıların Kamuoyuna Açılımı

Kapalı kapılar arkasında yapılan to-
plantılar, salt istinayı, yasal olarak belirl-
nemişse, kamuoyuna kapalı yapılacaktır. 
Şehirimizde yapılan toplantıların döku-
manları internet aracılığı ile herkes açık 
olmalıdır. 

Daha Fazla Direk Demokrasi 

Direk demokrasi elementleri olan halkın 
istekleri ve halkın kararlarına kesinlikle 
açığız. 

Bad Oldesloe´de „halk bütçesi“ tasarısını 
deneyerek tespit etmek istiyoruz.: Va-
tandaşın, belediyenin gelir ve giderleri 
üzerine yapığı planlara aktif bir şekilde 
katılımını teşvik etmek istiyoruz. 

Çocuklar Ve Gençlerin Katılımı

Çocuklar ve gençler, kendi ilgi alanları ile 
ilgili plan ve tasarımlarda ölçülü bir şekil-
de katılım sağlayabileceklerdir. Belediye 
yönetimini, katılım projelerinde üretici 
çözümler bulması için destekliyoruz.  

Onursal Göreve Destek

Onursal görev hemen hemen hayata dair 
her kamu alanını etkilemektedir: Spor, 
kültür, sosyal, itfaiye, doğa afetleri ve 
politika. Bunları korumak için, var olan 
mevcut imkalanları kullanarak devam 
etmesine destek olacağız. 
Belediye binası, Oldesloe´daki dernekler 
ve faaliyetler ve bu kurumların etkinlikle-
ri için halka açık olmak zorundadır. 
Biz, bunun gerçekleşmesi için, en basit 
model olarak indirimli kullanım ücretleri 
başlatmak istiyoruz.
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Çevre

Şehir, iklimin korunması ve muhafazası 
için biyolojik çeşitlilikle çok iyi örnek olmak 
zorundadır. 

İklimi Koruma  

Kamuya açık yapılanmalardaki enerji et-
kinliği iyileştirilmek zorundadır.  

Sokak ışıklandırmalarının enerji tasar-
ruflu ışıklandırmalar ile değiştirilmesi 
gerekmektedir. Kişiler de iklimin korun-
masını sağlamaya yardımcı olmalılardır. 
Banun için iyi bir danışmanlık gerekmek-
tedir. Biz, iklimin korunması için, belediye 
yönetiminin iklimi koruma çalışmalarını 
destekliyoruz. 

İmar tedbirlerinin konaklama yerlerin-
de uygulanmasını hızlandıracağız. Bizim 
uzun süreli amacımız, yüzde yüzlük bir 
şehirdir: Bad Oldesloe enerjiyi yüzde yüz 
ısı alıp veren kaynaklardan temin etmeli-
dir. 

Doğayı Koruma ve Yeşertme

Biz şehrimizideki doğayı sadece korumak 
değil aynı zamanda zarar veren etkenler-
den kurtarmak istiyoruz. Bundan dolayı 
doğayı koruma tüzüğünü düzelterek te-
krar yürürlüğe koymak  istiyoruz. 

Bad Oldesloe, bir vatandaş ormanına 
sahip olmalıdır: Bad Oldesloe da, va-
tandaşların ağaç dikebileceği bir alan ol-
ması gerekmektedir. 

İnşa planlarını düzenlenirken şehrimizde 
yeşil alan olması için çaba göstereceğiz.
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Ekonomi Ve Maliye

Şehrimiz çok kez iş veren ve girişimci ola-
rak hizmet sunmaktadır. Biz, vergi pa-
rasının etkili ve sorumluluk bilincinde tan-
zim edilmesini istiyoruz. Bizim amacımız, 
Bad Oldesloe şehrini adil-ticaret-şehri yap-
maktır. 

Adil Şehir 

Şehirimiz yatırımlar için çok para harca-
maktadır. Bu paranın sorumluluk bilinci 
içinde pay edilmesi gerekmektedir. Bel-
diye, üzerinden temin edilen damping 
ücretlerinin, insanlık dışı çalışma koşulları 
ya da çevreye zarar verici üretim şekilleri-
ne dönüşmesine müsade etmeyecektir. 
Belediye ihalelerinde sosyal ve ekolojik 
kriterleri göz önünde bulunduracağız. 
Çevreye zarar veren ve çocuk işci gerekti-
recek yatırımlara izin verilmeyecektir. 

Belediyemiz, sadece adil yatırımların 
satışına müsade edecektir. Bu süreç so-
nunda TransFair adlı dernek tarafından 
Adil-Ticaret-Şehri olarak ruhsat verilecek-
tir. 

Bilinçli Müteşebbüsler 

Biz, yeni kurulacak olan şehir pazarla-
macılığı kulübü için çalışıyoruz. Burada, 
Bad Oldeslo´nun kalkınması için yeni 
fikirler ve tedbiler üreten aktörlerin yer 
almasına olanak vereceğiz. 

Bu durum birliği ve iş yerini sağlamlaştır-
maktadır. 

Şehir, öncelikli olarak etkili bir ekonomi-
nin gelişimini güçlendirmeyi hedefle-
mektedir: Müteşebbüsler, kendi işçilerine 
ve çevre temizliğine karşı sorumluluk üs-
tlenmek zorundadırlar. 

Güvenilir Maliye

Somut olarak şöyle denebilir: Yeni 
borçlanma yapmadan dengeli bütçeyi 
sağlamaktır. Sosyal alana yatırım söz ko-
nusu olmadan yapılacak olan uzun vadeli 
borçlanmayı reddediyoruz. Önceliğimiz, 
haracamaların eğitim ve sosyal alanda 
yapılmasıdır. 
Biz „vatandaş bütçe tasarısı“ düzenlemek 
istiyoruz: Vatandaş belediye gelir ve ha-
racamaları için yapılacak olan planlamal-
arda aktif olarak yer alabilecektir. 

Elektrik Ve Bağlantı İkmali    

Biz, Stadtwerke´yi güvenilir bir arz sahibi 
olarak görüyoruz. Bu durum, diğer büyük 
ortaklara nazaran hisse sahibi olmadığı 
gibi politika ile de kontrol edilebiliyor. 
Stadwerke´nin özelleştirilmesine karşıyız.



11

Gedruckt auf FSC-Papier

Wir danken Gülcan Kara für die Übersetzung des 
Wahlprogrammes in die türkische Sprache!
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