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Schwerpunkt Denkmal- schutz

High-Deck-Siedlung – Berlin’de Bir 
Mimari Şaheseri

Adını aldığı High Deck tarzı binalardan 
oluşan kendine özgü yapısıyla High-Deck-
Siedlung konsepti 1970’li yıllarda Mimar-
lar Bernhard Freund ve Rainer Oefelein 
tarafından tasarlandı. Bu sitenin şehir için-
de aile ve çocuk odaklı bir şehir olması 
amaçlanmıştı. Bunun için de, Berlin’deki 
hiçbir sitede görülmeyen, iletişim, dinlen-
ce ve oyun için özel alanlar içeren çok 
işlevli High Deck yapılar tasarlandı.

Biz, Vonovia olarak, size uzun vadede ca-
zip bir yaşam çevresine sahip güzel bir 
yuva sunmak istiyoruz. Bu nedenle High-
Deck-Siedlung’u devraldıktan hemen son-
ra bir konsept oluşturduk ve bunun için 
ciddi finansman kaynakları ayırdık. Ayrıca, 
siteyle ilgili her türlü sorunuz için bize de-
stek olması için Oefelein mimarlık bürosu 
ile bağlantı kurduk.
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Çok sayıda tadilat projesi planlandı
High-Deck-Siedlung inşa edildiğinden beri 
40 yıldan fazla zaman geçti. Dolayısıyla 
yapılarda tadilat ve onarım önlemlerinin 
acil bir ihtiyaç olması şaşılacak bir şey değil. 
Bunlar arasında öncelikle şunlar sayılır:
 –  Pencere onarımları ve yeni pencerelerin  
  montajı
 –  Merdiven boşluklarının boya onarımı
 –  Sıhhi tesisat tadilatı ve daireler içinde  
  banyoların yenilenmesi.
Ayrıca dış tesisleri de yeniden cazip bir 
şekilde düzenlemek, atık toplama noktalarını 
ve güneş merkezini iyileştirmek istiyoruz. 
Yeni bir yönlendirme sistemiyle gelecekte 
High-Deck-Siedlung içinde yol bulmayı 
kolaylaştırmayı ve Sonnenallee üzerindeki 
köprülü geçidi güzelleştirmeyi amaçlıyoruz.
Bu planlarımızın ve gerçekleştirilen ilk ön-
lemlerin kiracılarımız tarafından olumlu 
karşılanmış olması bizi çok mutlu etti. Ne 
yazık ki 2020/2021 dönem değişimi nede-
niyle anıt koruma kurulu ile yapılması gere-
ken koordinasyon çalışmalarından dolayı 
yapım faaliyetlerini durdurmak zorunda 
kaldık. Tadilat önlemlerinin yürütülmesi 
için izinlerimizi alır almaz durum hakkında 
sizleri bilgilendireceğiz ve yapım faaliyetle-
rini sürdürmeye başlayacağız.

Kapsamlı Önlemler Paketi Var – Ama Kira 
Artışı Yok
Yapılacak bir dolu şey planladık: Tesisatın 
yenilenmesi ve banyoların modernize edilme-
sinden merdiven boşluklarının onarılmasına 
kadar birçok alanda yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesine yatırım yapmayı amaçlıyoruz. 
2021 yılından itibaren çatı tadilatlarına da 
başlanacak. Tüm bunları yaparken elbette 
sizleri de işlerin gidişatı hakkında bilgilen-
dirmeye devam edeceğiz.
Ayrıca: Vonovia olarak High-Deck-Siedlung’a 
birçok yatırım yapmamıza rağmen bu du-
rum kiracılarımız olarak size yük olmayacak. 
Çünkü 2020/2021 dönemi için planlanan 
önlemlerden dolayı kira artışı yapılmayacak.

Anıt Koruma Ne Demek?
Binalar anıt koruma kapsamına alınmışlarsa 
bunlarda rastgele değişiklikler yapmak müm-
kün değildir. Bu anlamda örneğin koruma 
altındaki yapının dış görünümü ve şehir 
planlaması kapsamındaki dokusu 
korunmaktadır. Yapısal anıtlar yalnızca 
müstakil konutları kapsamaz, örneğin 
High-Deck-Siedlung gibi sitelerin tamamı 
da bu kapsama girebilir.
Bu yapıların mal sahibi olarak bizim 
açımızdan yapısal tedbirlerin uygulanması 
anıt koruma kurulu tarafından getirilen be-
lirli kısıtlamalara ve ağır şartlara tabidir. 
Ancak bu dezavantajların karşılığında bazı 
avantajlar da vardır. Mesela High-Deck-
Siedlung gibi koruma kapsamındaki bir si-
tede bulunan açık alanlar üzerine kolayca 
başka yapılar inşa edilemez ve var olanlar 
da aslı bozulacak şekilde değiştirilemezler.

Yayınlayan

Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 

44803 Bochum, Matthias Wulff (V.i.S.d.P.), 

presse@vonovia.de, www.vonovia.de

Tüm görseller için resim ve fotoğraf hakları: 

QM High-Deck-Siedlung/Sonnenallee Süd, 

W+P GmbH

Fikir, Tasarım, Redaksiyon

RUECKERCONSULT GmbH, Berlin

www.rueckerconsult.de
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Vonovia, “Kindertreff Waschküche” 
AspE e.V. derneğinin sunduğu bu sosyal pe-
dagojik uygulama site içindeki 6-13 yaş 
arası çocuklara yöneliktir ve onların boş 
zamanlarını değerlendirebilmeleri için çok 
çeşitli olanaklar sunmaktadır. Mahallemiz-
deki bu önemli uygulamayı Vonovia olarak 
2021 yılında da 6.000 Euro tutarında bir 

bağışla destekleyeceğiz. Bu vesileyle tüm 
sosyal kurum ve kuruluşlara olduğu gibi si-
temizdeki onursal üyelere de teşekkür edi-
yoruz. Özellikle de içinde bulunduğumuz 
korona zamanlarında bu son derece zor du-
rumun üstesinden gelmek yaratıcı fikirler 
gerektirir.

Teknik bir sorunla, kira sözleşmenizle veya High-Deck-Siedlung ile ilgili herhangi bir konuda sorularınız mı var? Konu ne olursa  
olsun, merkezi müşteri hizmetleri çalışanlarımız mümkün olan en kısa sürede sizinle bağlantı kurmaları için bulunduğunuz yerdeki 
takım arkadaşlarımızla size bir randevu ayarlayacaklardır.

Vonovia müşteri hizmetlerine telefonla veya e-postayla aşağıdaki numara ve adresten ulaşabilirsiniz:
Telefon: 0234 414 700-000
E-posta: service@vonovia.de

 Güncel Bilgiler

Her yıl düzenlenen balkon ve teras 
yarışması High-Deck-Siedlung’da bir gelenek. 
21 yıldır gerçekleşen bu yarışma kiracılarımız 
arasında her zaman büyük bir ilgi görüyor. 
2021 yılında da devam ediyoruz: En güzel 
balkonu, en güzel bahçeyi, en güzel terası 
kim düzenleyecek? Yarışma hakkında ayrıntılı 
bilgiyi site yönetiminden temin edebilirsiniz. 
Son başvuru tarihi: 25 Haziran 2021.

Balkon ve Teras Yarışması Mayıs’ta Başlıyor

Yeni Yönlendirme 
Sistemi Geliyor
High-Deck-Siedlung içinde A noktasından 
B noktasına ulaşmak için aşağıdaki sokak-
larda, yukarıdaki High Deck alanlarında 
ve elbette binalar arasında birçok yol 
olabiliyor. Tüm site sakinlerinin ve misa-
firlerin site içinde yollarını kolayca 
bulmalarını sağlamak için sitenin 
tamamında yeni bir yönlendirme siste-
mi uygulamaya konacak. Bu proje “Sosyal 
Kent / Sosyal Birlik” programı 
kaynaklarıyla destekleniyor. Gelecekte 
vaziyet planları, levhalar ve renkli 
işaretlerle hızla yön bulmak mümkün 
olacak. Tasarımlar Temmuz 2020’de 
tanıtılmıştı ve çok sayıda kiracıyla 
tartışılmıştı. Şu sıralarda proje yükleni-
cisi “Die Brueder Publishing”, Vonovia, 
EVM, Belediye, Eyalet ve Anıt Koruma 
Kurulu ile eşgüdüm çalışmaları devam 
ediyor.

Bizimle Nasıl İletişim Kuracaksınız?


