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GELİN KARSTADT HERMANNPLATZ‘IN
GELECEĞİNİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM!
Biz SIGNA olarak Karstadt Hermannplatz şubesine ait olan binaların mülkiyetinin sahibiyiz.
Karstadt Hermannplatz‘ın bir geleceği olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle şubenin
geleceğini uzun bir süre güvence altına alabilmek için bir vizyon geliştirdik. Yaklaşık bir yıl
önce bu vizyonu kamuoyu ile paylaştık ve o günden beri kentin farklı kurumlarına sunduk.
Bu görüşmeler sayesinde vizyonumuzu çok sayıda ilgili kişilerle masaya yatırma şansımız
oldu. Geçtiğimiz aylarda bizim için önemli olan farklı bakış açılarını derledik ve bunları
konseptimize dahil ettik. Bu broşürde bunun özetini bulacaksınız. Keyifle okumanızı dileriz!

KARSTADT HERMANNPLATZ
Karstadt Hermannplatz, bölge sakinleri, esnaf ve ziyaretçiler için 90 yılı aşkın bir süreden beri
önemli bir konuma sahiptir. Ama ne yazık ki sözkonusu şubenin, mevcut haliyle gelecekte de
faaliyetini sürdürebilmesi imkansızdır. Ziyaretçi sayısı ve cirosu yıllardır düşmektedir: Son 15 yılda
ciro yarıya inmiştir. Şubenin alanları şu anda verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Bunun en
iyi örneği boş duran 7 katlı otoparktır. Ayrıca binaların enerji harcamaları günümüz teknolojisine
göre oldukça yüksek olup doğal çevreye de olumsuz etki yapmaktadır.
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SİZİN İÇİN ÖNERİMİZ
Karstadt‘ı güçlendirmek için tamamen yeni inşa edilecek şubenin odakta yer alacağı, semtte
çeşitliliğin hakim olduğu bir alan yaratmak istiyoruz. Bunun için geçmişi uzun yıllara dayanan
tarihi mimariden ilham alıyoruz ve binanın 1945 yılında SS tarafından tahrip edilmeden
önceki şeklinde yeniden inşa edilmesini öneriyoruz. Böylece Karstadt’ın cazibesini artıracak
tarihi kimliği, yeniden kazandırılmış olacak. Ayrıca öngörülen bu mimari, Karstadt’ın istifade
edebileceği canlı ve kullanım çeşitliliği olan yeni mekanlar yaratacak. Söz konusu yeni
kullanım alanları, büyüyen şehrin ve insanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışma ve
konut olanaklarının yanı sıra kamu hizmeti odaklı imkanları da oluşturacaktır. Bu çerçevede
yüksek verimli bir enerji konsepti, ulaşımdaki dönüşümleri esas alan bir ulaşım konsepti,
modern bir kentsel altyapı stratejisi ve tüm proje katılımcılarının erken katılımı ile sizin için
ekolojik, sosyal ve sürdürülebilir bir proje geliştirmek istiyoruz.

SÖZ VERİYORUZ – BUNLAR OLMADAN OLMAZ:

YENİ BİR KARSTADT HERMANNPLATZ
2.000 YENİ İSTİHDAM ALANI
1.500 M² UYGUN KİRALIK DAİRELER
GASTRONOMİ, SANAT VE KÜLTÜR İÇİN HALKA AÇIK 3.500 M²
TERASI KATI
KAMUYA AÇIK ORTAK KULLANIM İÇİN 3.600 M² YENİ ALAN
600 YENİ BİSİKLET PARK YERİ

KARSTADT AM HERMANNPLATZ

KALINTI (1929)
Anıt kurallarına uygun şekilde yenilenecek
ve modernize edilecek
Kullanım: % 100 kamu yararına yönelik:
Örneğin yerel dernekler, eğitim, sosyal
hizmetler, çocuklar veya aileler için.

ESKİ BİNA (1911)
Yenilenecek ve modernize edilecek
Kullanım: %100 kamu yararına uygun kiralık konutlar.

ARKA ALAN
Kamuya açık fikir yarışması müştereken
geliştirilecek.
Kullanım: Tipik Berlin karışımı. İş ve ulaşım
içeren alanlar.

KARSTADT BİNASI
Tarihi mimariden ilham alan yeni
yapılanma.
Kullanım: Karstadt, ofisler, gastronomi, kültür
ve sanat faaliyetlerini kapsayan ortak bir teras alanı

Illustration: SOULGRFX

Karstadt am Hermannplatz 1930‘larda

ZAMAN ÇİZELGESİ
2017
Gayrimenkul alımı

2019
Diyalog başlangıcı

MAYIS 2019
Kreuzberg İlçe Meclisi‘nde
(BVV) proje sunumu

EKİM 2019
HRMNNBOX’un açılışı ve
yeni bisiklet yolu açılışı

OCAK 2020
Neukölln İlçe Meclisi‘nde
(BVV) proje sunumu

VATANDAŞLARIN KATILIMI

İNŞAAT AŞAMASI
(3 ila 4 sene)

AÇILIŞ

İllüstrasyon: SOULGRFX

İLK ADIMLAR
Avludan da geçecek yeni bir bisiklet yolu, HRMNNBOX, eski otoparklarda kentsel
bahçecilik ve yeşil alanlar, yerel müzisyenlerle konserler, »WRKSHOP« bisiklet konteyneri,
Karstadt‘ta açılacak sergiler örneğin; gösterimi tamamlanmış »KIEZGESTEIN« sergisi gibi.
Bu somut ilk adımlar ile size gelecekteki olası yeni kullanımları, Karstadt ile uyumluluklarını
deneyimlemek ve Hermannplatz‘daki değişikliklerin herkes için iyi olabileceğini göstermek
istiyoruz. Söz konusu bu adımları öncü modeller olarak değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili
görüşleriniz ve yeni fikirleriniz bizleri sevindirecektir, merakla bekliyoruz!

GELİN KONUŞALIM:
DAHA İYİ BİR PROJE İÇİN
BİRLİKTE ÇALIŞALIM!

İllüstrasyon: SOULGRFX

Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg ve tüm Berlinlileri, yeni bir Karstadt Hermannplatz için bir
vizyon geliştirmek üzere bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Bu projenin bölge sakinleri, esnaflar ve
tüm Berlinliler için çok büyük fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Yetkili belediye ile birlikte gerçek bir
halk katılımı sağlamak için hızlı bir katılım süreci gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Hermannplatz‘da
sadece bu şekilde sürdürülebilir, ihtiyaçlara dayalı ve akılcıl bir Karstadt şubesi oluşturulabilir VE BU SİZ OLMADAN OLMAZ!
HRMNNBOX‘ta, sosyal medya kanallarımızda bizi ziyaret edin veya info@nichtohneeuch.berlin
adresine e-posta yazınız.

HRMNNBOX
10967 Berlin Hasenheide 4-5 adresindeki avluda bulunan otoparkta
AÇILIŞ SAATLERİ:
Pazartesi gününden cumartesi gününe kadar: Saat 08:00 - 20:00 arası,
pazar günleri kapalı

İçerik ve baskı için sorumlu:
SIGNA Real Estate
Management Germany GmbH
Kantstraße 164, 10623 Berlin
info@nichtohneeuch.berlin

SİZSİZ OLMAZ

@nichtohneeuch
nichtohneeuch.berlin

