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FORUM HABERLERI: EVIMIZDE KALACAGIZ! –1.12.2004`TARIHLI . Toplanti

- WBM-BEWOGE`den , Belediye`den ve Bestgen Sirketi Danisma Bürosu`ndan katilanlarin selamlanmasi ve tanitimi    

- Güncel: - IHZ(Bewoge) Kruezberg subesi  Seydelstraße 30`a, 10177 Berlin, tasindi, U-Bahnhof Spittelmarkt (Linie 2)
 - Bestgen danisma sirketinin sonuclarini bildirim tarihi: 15.12.2004  
 
- Toplanti konusu: WALDEKIEZ MODELI

AKTÜEL DURUM:

WBM-BEWOGE, kiracilarin evleri ancak bütün bir bina halinde ortak olarak satin alinabileceginde israr ediyor.. Tek bir ya da bir kac evin satin alinmasi mümkün degil.. Satin almak isteyenlerin, ancak tüm binayi satin almalari mümkün.  
Tüm bina satin alindiktan sonra, ortaklar tek tek evleri kendi aralarinda bölüsebilirler. Satin alma imkani olmayan kiracilar, kiraci olarak kalabilirler. Fakat kiraci olarak birinin oturdugu ev de özel birine tek olarak satilabilir. Satin alan, kiraciyi kendi oturacagi gerekcesi ile cikartamaz ve bu nedenle konut yardimi tesvikinden yararlanamaz. 
Kiracilar tarafindan bina satin alinmadiginda, o zaman bina serbest emlak pazarinda satisa sunulur. Bu sartlarda kiracilarin gelecegi, mahallede herkesin gözlemleyebildigi gibi, acik ve güvenli olmayacaktir.

WALDEKIEZ-MODELI – Neden bu alternatif?
-Binalarin ezici cogunlugunun kiracilar tarafindan satin alainamayacagi simdiden bellidir, tersine binalar, yatirim yapip kar etmek isteyen baska insanlar tarafindan satin alinacaktir.
- Kiralar yükselecek, gelir ve kira yardimlari ise tersine artmayacaktir!
- Bu yüzden kiracilar, sosyal kuruluslar ve kücük dükkan sahipleri mahalleden tasinmak zorunda kalacaktir! – Bizim icin kiralarimiz ödenemez hale geleceginden, mahallemizin ve sosyal yasantimizin temeli yok edilecektir!

WALDEKIEZ -MODELI – Nasil kurulacak?
- Bir  yeni isletme kurulur. Bu isletme BEWOGE`nin tüm satisa sunulan 23 binasini satin alir. 
- Yeni sirket  binalarin yeni ev sahibi olur. Tüm kiracilar kiraci olarak oturmaya devam ederler.! Kiradan kar etme amaci olmaz. Bu yüzden kiralar uygun düzeyde kalir!
- Yeni sirket her binaya kendi kendine yönetim ve ortak karar verme hakki tanir. Bu su demektir: Bina merdivenlerinin, bahcenin ya da avlunun  nasil olacagi, kalorifer takilip takilmayacagina kiracilar kendileri karar vereceklerdir.  Bu sekilde bir cok tasarruf saglanacak, kira artislari cok minimal düzeyde kalacaktir..

WALDEKIEZ – MODELI – Nasil finanse edilecek?
- Yeni Sirket Bewoge`nin tüm 23 binasini satin alacak. Bunun icin kredi almak gerekecek.
- Bir cok binanin catisi bozuk, duvarlari nemli, tabanlari kötü. Ayrica bir cok binada kalorifer yok. Bu tür onarim ve modernize calismasi ayri bir kredi ile finanse edilebilir.
- Yeni sirket iki ayri kredi cekmek ve geri ödemek durumunda kalacak. Buna ragmen cok minimal kira artislari yapilacak. Bu nasil mümkün olacak?
- Yeni Sirket,  Senato ve Berlin Eyaleti`nden, BEWOGE`nin talep ettigi satis bedelinin yalnizca yarisini üzerlenmesini talep etmektedir. Bu sekilde yeni sirketin satin almak icin ödeyecegi para yariya düsecektir. 

WALDEKIEZ – MODELI – Bunun yararlari neler?
- Yeni Sirket, kiracilarin para ödemeksizin güvenli ve daha kaliteli evlerde oturmasini ya da dükkan kiralanmasini  garanti etmektedir. 
- Kiaracilar hukuki olarak ev sahibi olmalarina ragmen, , yeni sirket  kiracilarin oturduklari bina hakkinda kendilerinin karar verme imkanini yaratmaktadir, örnegin modernize isleri, bahcenin düzenlenmesi ve kullanilmasi konularinda!  
- Yeni Sirket  kar etmek icin calismak zorunda degil. Bu yüzden kiralar sürekli olarak ödenebilir düzeyde kalacaklardir.
-Yeni Sirkezt  tüm 23 binayi ortak bir yönetimde birlestireceginden, bir cok alanda tasarruf edecektir, örnegin bir cok binanin ve bahcenin ortak düzenlenmesi ya da belki daha ucuz, ortak elektrik satin alinmasi vb. araciligi ile.  

WALDEKIEZ- MODELI – Nasil gerceklestirilecek?
- Senatonun ve Berlin Eyaleti`nin destegine ihtiyacimiz var, zira bizler Berlinìn en yoksul mahallelerinden birinde yasiyoruz ve binalarin özellestirilmesiyle yasam temellerimiz yok edilecek!
- Birlikte hareket etmeli ve Senato`ya ve Berlin Eyaleti`ne taleplerimizi birlikte dile getirmeliyiz! Ancak birlikte güclüyüz ve birlikte gelecegimizi kendi elimize alabiliriz!

