33 semt için yeni olanaklar
Berlin‘de semt menajerliği
Berlin’de semt menajerliği
Berlin’de semt menajerleri 1999 yılından beri belirli mağduriyetler yaşanan mahallelerde oturanların
katılımlarını harekete geçirerek teşvik kredileri ve özel kaynaklar yardımıyla gerçekleştirilen çok sayı
da proje geliştirdiler. Bu özyardımın amacı ise giderek artan sosyal ayrışım eğilimlerinin ve bundan
kaynaklanan mahallindeki sorunların önüne geçebilmek. Bu da semtler için yeni olanaklar yaratıyor.

33 semt sorunlarına el atıyor
2005 yılında baştan beri mevcut olan 17 bölgeye 16 yeni bölge daha eklendi; bu arada en eski üç
bölgede ise yoğun semt menajerliği yöntemi yerini sakinler ve ilçe belediyesi tarafından taşınan bir
yönteme bıraktı. Aynı zamanda yöntem ayrıntılaştırılarak farklı sorunlara farklı yaklaşım olanağı yara
tıldı. Bu bölgelerde takriben 370.000 kişi yaşıyor, bölge başına nüfus ise 3.000 ile 25.000 arasında.
İşsizlik ortalamanın üzerinde, alman kökenli olmayan nüfusun oranı yüzde üç ile yüzde 51 arasında
değişiyor.

33 semt
Klasik semt menajerliği
Bülowstraße/Wohnen am Kleistpark
Sonnenallee/High-Deck-Siedlung
Magdeburger Platz
Marzahn Nord-West
Beusselstraße/Moabit West
Oberschöneweide
Reinickendorfer Straße/Pankstraße
Reuterplatz
Richardplatz Süd
Rollbergsiedlung
Schillerpromenade
Soldiner Straße/Wollankstraße
Sparrplatz/Sprengelkiez
Wrangelkiez
Zentrum Kreuzberg
Müdahaleci mahalle menajerliği
Ackerstraße
Brunnenstraße
Körnerpark
Mariannenplatz
Werner-Düttmann-Siedlung
Önlem alıcı mahalle menajerliği i
Dammwegsiedlung/Weiße Siedlung
Falkenhagener Feld Ost
Falkenhagener Feld West
Flughafenstraße
Heerstraße
Hellersdorfer Promenade
Lipschitzallee/Gropiusstadt
Mehringplatz
Mehrower Allee
Wassertorplatz
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Mahalle sakinlerinin üzerlendiği gelişmeyi sürekli kılma bölgeleri
Boxhagener Platz
Falkplatz

Helmholtzplatz

Programın ana noktaları
- Her bölgede merkezi aktör olarak semt menajerliği timi daima hazır bulunuyor. Böylece yeniden
değerlendirme ve istikrar sürecinin yüzü ve sesi oluyor.
- Resmi daireler çeşitli sorumluluk alanlarının üstüne çıkarak ve alanlar arası çalışmalar amaçlanarak
yönlendirme toplantılarında biraraya gelerek bir ağ oluşturuyorlar ve böylece eldeki kaynaklar birleştirilmiş oluyor.
- Her bölge için oluşturulan entegre bir aksiyon ve geliştirme tasarımı kuvvetli ve zayıf yönlere değine
rek yapılması gerekenleri somut olarak belirliyor.
- En önemli ve herşeyin üstünde olan hedef insanların sürece katılımları. Semt sakinleri kadını ve
erkeğiyle kendi ortak yaşamlarını aktif olarak birlikte şekillendirme becerisine kavuşturulmalılar
(empowerment-otonomizasyon).
- Semt sakinleri fonu, mali kaynakları semt sakinlerinden oluşan bir jürinin kullanım yetkisine sunuyor.
Bu fon bölge sakinleri için ciddiye alındıklarının ve karar mekanizmasına eşit olarak katılabilecekle
rinin bir işareti. Bu onlar için sürece katılmaları yönünde ek bir dürtü yaratıyor.
- İşletmeler, eğitim kurumları ve sosyal kuruluşlar mahalindeki güçlü ortaklar olarak taşıyıcı bir rol ü
zerlenerek bilgi ve birikimlerini sürece katıyorlar.

Hedefe yönelik projeler durumu iyileştiriyorlar
Tüm semtlerde iki binden fazla proje uygulanmaya başladı. Gelecek sayfalarda tanıtılan seçilmiş ör
nekler amaçlanan şu alanlarüstü hedefleri gösteriyorlar:
- İş piyasasında daha çok imkân
- Daha fazla lisan öğrenimini teşvik, meslekte ilerleme ve kendini geliştirme olanakları
- Daha yüksek sağlık düzeyi
- Daha kaliteli konut ve yaşam alanları
(mimari yapının değerinin artırılması, yeşil ve serbest alanların düzenlenmesi)
- Sosyal altyapının iyileştirilmesi (kreşler, okullar vs.)
- Entegrasyon ve hoşgörü içinde birlikte yaşam
- Yerel ekonominin özendirilmesi
- Bölgede canlı bir kültürel yaşam
- Bölge sakinlerinin daha çok katılımı
İş piyasasında olanaklar
Café Palladin
„Bülowstraße/Wohnen am Kleistpark“ adlı mahallede Café Palladin isimli kahvehane Ekim 2003
tarihindeki açılıştan sonra bölge sakinlerinin uğrağı haline geldi. Yeni oluşturulan parkın yanında
bulunan bu kahvehane ucuz bir gastronomi adresi olmaktan öteye aynı zamanda „Çevre, Eğitim,
Sosyal çalışma“ adlı derneğin bir çıraklık eğitim yeri.
Altı genç burada gastronomi alanında çıraklık eğitimi alıyorlar. Ve kahvehanenin kendi pastanesinde
üç genç kız pastacı öğrenimi görüyorlar.

Lisan öğrenimini teşvik, meslekte ilerleme ve kendini geliştirme kursları
„Harflerin taarruzu“
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2003 başlarında Wrangelkiez diye anılan mahallede bulunan „Urban Dialogues“ adlı kuruluş ‚harflerin
taarruzunu‘ başlattı. Okuyucular ve pedagoglar öğleden önceleri kreş guruplarına ve okul sınıflarına
öyküler okuyorlar. Çocuklar bu öyküleri sonradan çizgiye, resme döküyorlar veya hareketlerle ifade
ediyorlar. Ayda iki kez çocuklar ve ebeveynleri çok dilli „kitap sandığında“ karıştırabiliyorlar –
çocuklara okuma yapan ve onları birbirlerine okumaya teşvik eden bir pedagogun nezaretinde. Her ay
değişik yazarlar ile gerçekleştirilen okuma günleri, konuşma ve okumayı özendirme girişimini
tamamlıyorlar.

Sağlık düzeyi
Kreşlerde sağlık kursları
AOK adlı sağlık sigortası kurumu ve Eyalet Spor Birliği tarafından birlikte finanse edilen bu model
proje çocuklar için hareket eğitimi kursları ile ebeveynler ve gönüllü çalışanlar için kalifikasyon
kurslarını kapsıyor. 2003 yılından beri Reuterkiez adlı mahallede bulunan Reuterstraße kreşinde
başarıyla uygulanan bu program 2005‘de Rütlistraße kreşini de kapsayacak biçimde genişletildi.
Hareketlilik, yönelim ve algılamaya yönelik alıştırmaların yanında dil yetkinliği de oyun içinde teşvik
ediliyor. Bu proje semtteki kapsamlı sağlığa özendirme girişiminin bir parçası olup bu çerçevede 2004
yılından beri her mart ayında dünya tüketiciler gününde Berlin’deki merkezi etkinlik gerçekleştiriliyor.

Mimari yapının değerinin artırılması
Genezareth Kilisesi‘nin yeniden düzenlenmesi
Protestan Genezareth Cemaati’nin aynı adlı kilisesi Schillerpromenade adlı bölgenin merkezinde
bulunuyor. Sakinlerinin girişimleriyle kilise yeniden sosyal yaşamın odak noktası haline geliyor.
Cemaat üyelerinden, gençlerden, girişim temsilcilerinden ve oturanlardan oluşan dört proje atölyesi
tasarım üzerinde birlikte çalışıyorlar. Ek olarak inşa edilen bir kafeterya kiliseyi bütün etnik
guruplardan kadınlı erkekli sakinlerin buluşma noktası haline getirdi. Şu anda ikinci bir yan bina
cemaat idari binası olarak inşa halinde. Aynı zamanda eski kilise de modernize edilerek onarılıyor.
Giderlerin büyük bölümü Federal hükümet, Eyalet yönetimi ve AB´nin yanısıra Protestan Kilisesi
tarafından karşılanıyor.

Yeşil ve serbest alanlar
‚Güneş Saati Meydanı‘ (Platz an der Sonnenuhr)
Başından beri planlamanın içinde bulunan High-Deck-Siedlung/Sonnenallee mahallesi sakinleri yen
iden düzenlenen meydana yeni ismini de verdiler: Güneş Saati Meydanı. Restore edilen eski bir gü
neş saatinin etrafına yerleştirilen kürevi ağaç tepeleri, yuvarlak plastikler ve oyun araçları bu yerleşim
merkezinin temellerinin atıldığı zamanki gezegenlerin durumunu gösteriyorlar. STADT UND LAND
Wohnbauten GmbH adlı konut şirketi planlamayı ve inşaatın denetimini üzerlenirken, Köllnischen
Heide’de bulunan ilköğretim okulunun beşinci ve altıncı sınıflarının öğrencileri de 2005 Eylül ayında
dünya gezegenini mavi mozaikten bir plastik olarak şekillendirdiler.

Sosyal altyapı
‚Gümüş Ejderha Okulu‘ (Silberdrachenschule)
Reinickendorfer Straße/Pankstraße bölgesinde bulunan Erika Mann İlköğretim Okulu‘ndaki merdiven
likler ve koridorlar görsel olarak bir gümüş ejderha dünyasına dönüştürülmüştü. Entegre oturma
möbleleri derslerin küçük guruplarda gerçekleşmesine izin vererek 21. Yüzyıl’a yakışır bir öğrenim
anlayışına olanak sağlıyorlar. Tasarım Teknik Üniversite’nin öğrencilerine yönelik öğretim projesi „İn
şa Pilotları“ ile birlikte oluşturuldu. Gerçekleştirilmesinde ise özel işletmeler ile gençlere ve yetişkinlere
yönelik özendirme alanında faaliyet gösteren firmalar ve adli infaz kurumları birlikte elele çalıştılar.
Okul için mimarinin pedagoji ile bu sentezi, tam günlük okula ve okul sonrasında da gelinebilecek bir
„Semt Çocuk Merkezi‘ne“ dönüşümün bir başlangıcı sayılıyor.
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Hoşgörü içinde birlikte yaşam
MaDonna - Genç Kızların Gücü
Herkese açık, eğlenmek, öğrenmek ve biraraya gelmek için 160m² büyüklüğünde bir alan –
Rollbergsiedlung adlı mahallede bulunan MaDonna isimli genç kızlar buluşma merkezi böyle bir yer.
Burada özellikle Türk ve Arap kızları yalnızca danışma ve yardım görmüyorlar, aynı zamanda zorla
evlendirme, aile içi şiddet ve cinsiyetler arasındaki eşitsizlik gibi tabu konuları konuşabilmek için
gerekli özgüveni kazanıyorlar. Bu başarılı girişimin kardeş projesi bu arada yakındaki
Schillerpromenade mahallesinde Schilleria adındaki genç kızlar kafeteryası ile oluştu.

Yerel ekonomi
İşletmeler dükkanların boş kalmasına karşılar
Sparrplatz/Sprengelkiez adlı mahallede yaklaşık 300 işletme bulunuyor. Semt Menajerliği tarafından
başlatılan işletmelerin buluşması insiyatifi bunlar arasında yoğun bir ağ oluşmasına ve birçok etkinliğe
yol açtı. Bu çerçevede bir mahalle kooperatifi çok sayıda küçük esnaf ve zanaatkârın semte
yerleştirilmesine yardımcı oldu. Bir işletme atlası boş alanlara dair bilgi vermekte;
www.sprengelkiez.info adlı internet sayfası, Sprengel-Haftaları isimli toplantılar, bir branşlar rehberi ve
bilgi iletim sistemi işletmelere kendilerini daha iyi tanıtma olanakları sunmaktalar. Sonuçta bunlar
semtin imajını güçlendirerek semte de yarıyor. Bunun ötesinde iktisadi açıdan sağlıklı işletmeler daha
geniş alanlara gereksinim duyarlar – bu da iş yerlerini güvence altına alır ve boş yerlerin sayısını
azaltır.

Mahallede kültürel yaşam
Oberschöneweide’de kış aylarında sanat
Oberschöneweide semtinde 2001 yılından beri Noel ve öncesindeki dört pazar (Advent) süresince
çeşitli proje haftaları ve etkinlik günleri düzenlenerek mahallenin zengin kültürel etkinliklerine dikkat
çekiliyor. 2005 yılındaki aksiyon „Kış Aylarında Sanat“ adını taşıyordu. Boş dükkanlar galerilere
dönüştürülmüştü. 30‘dan fazla sergi, sunu ve gösteri, Noel ve Advent pazarı ile „Gebündelte Energie“
(bileşik enerji) adlı ışıktan yapıt gibi programın köşe noktaları aracılığıyla sanat ve kültür yapımcılarına
destek verildi, tanıtımlarına yardımcı olundu.
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