Kiel‘de görmeye değer objeler - Engelli ve engelsiz vatandaşların şehri

Limanı olan bir şehir merkezi
Her gün Norweç ve İsveç‘ten, „Color Fantasy“ ve kardeş gemileri „Color Magic“ veya „StenaLine“ gibi çok büyük yolcu
gemileri şehrin kalbine demir atıp, feribot seferlerini deniz
gezilerine dönüştürüyor. „Limanı olan şehir merkezi“, senede
100‘den fazla deniz gezisi gemisi için çıkış noktasıdır. Baltık
Denizi Rıhtımı veya İsveç Rıhtımı gibi çok modern deniz gemisi terminalleri, lüks gemileri sürekli olarak şehre çekmeye
devam ediyor.
Kiel‘de su ve yelken ile denize açılmak günlük yaşamın bir
parçasıdır. Şehir bölgesindeki dokuz adet spor limanında yat
ve filikalar için 2.265‘ten fazla su ve karada da 440‘tan fazla
demirleme yeri mevcuttur.

1967 yılından beri İsveç Rıhtımı‘nda
Göteborg‘a doğru büyük feribotlar hareket etmektedir. Yolculuk
yaklaşık 14 saat sürüyor. Hedef
görülmeye değer: Senede yaklaşık
bir milyon yolcu İsveç‘in batısında
olan bu büyük şehre seyahat ediyA. Teegen
or. Araba ve yük de gemiye alınıyor.
Terminal binasının yeniden inşa edilmesi ile birlikte Kiel için
başka bir mimari simge daha oluşturuluyor.
İsveç Rıhtımı‘na engelliler bir yardım ile gidebilir. Engellilere uygun bir tuvalet mevcuttur.
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Norweç Rıhtımı (Norwegenkai)

Daha tren garından dahi Norveç Rıhtımı‘nın terminali hemen
gözle görünüyor. Cam, çelik ve
betondan oluşan bina, büyük
ve belirgin yapısı ile etkileyici bir
görünüm sergiliyor. Buradan her
gün büyük bir feribot, Kiel-Oslo
(19 saat) mesafesi arasında seferler gerçekleştiriyor.

Kiel Kuzey Avrupa deniz
gezileri için hem ideal bir
başlangıç ve hedef noktasıdır
hem de bir deniz gezisi
esnasında mükemmel bir ara
limandır. Yeni Ostseekai sefer
terminali Alman sahilinin en
modern terminallerinden bir
tanesidir.
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Rathaus (Belediye Binası),
Rathausplatz Meydanı,
Opera ve Kleiner Kiel Gölü

S. Strachalla

1907 ila 1911 yılları arasında inşa
edilen belediye binası, Rathausplatz Meydanı‘nda bulunmaktadır
ve o zamanlar Alter Markt
Meydanı‘ndaki belediye binasının
yerini almıştır. Yürüyerek veya asansör ile çıkılabilen, yüksekliği 106
metre olan ve Kiel‘in simgesi olarak
geçen belediye binası kulesinde 15
dakikada bir çan sesi duyulur. Kiel
Tiyatrosu‘nun (Kieler Theater) Opera Binası (Opernhaus) hemen belediye binasının yanındadır ve yine sevilen bir turizm hedefidir. Rathausplatz Meydanı‘nda her sene Kiel Yat Yarışları
Haftası (Kieler Woche) yapılır.
Kleiner
Kiel
Gölü‘nün
etrafında,
Hiroshimapark
veya Ratsdienergarten gibi
çok sayıda güzel yerler vardır.
Burada, Adalet Bakanlığı, fiyortun Sparkasse Bankası‘nın
merkez binası ve Rathausplatz Meydanı‘ndaki binalar,
şehrin kurulduğu zamanların
en güzel büyük binalarından T. Eisenkratzer
bazılarıdır.
Fleethörn 18-24, 24103 Kiel
Tel.: (0431) 901-0
Belediye binası engelliler için uygundur. İçinde engelli tuvaletleri de mevcuttur. Opera Binası‘na engelliler bir yardım
ile girebilir.

2

Turist Danışma Ofisi

Merkezi bir konumda olan Kiel Pazarlama Turist Danışma
Ofisi, size tatil planlaması, kültürel etkinlikler, günlük seyahatler, deniz düğünleri ve çok daha fazla konu ile ilgili sorularınızı yanıtlayabilir. KIEL.SAILING CITY ekibi,
Kiel‘deki su ve yelken sporu aktiviteleri hakkında bilgiler
sunmaktadır.
Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel
Tel.: (0431) 679100
www.kurskiel.de

A. Teegen

Ostseekai Rıhtımı engelliler için uygundur ve burada engelliler için tuvaletler de bulabilir.
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Kiellinie

Kiel‘in en sevilen gezi
alanı Kiellinie‘dir. Akvaryum ve Fok Havuzu‘nun
yanından
geçerken
bakışlarınız
fiyortları
da
yakalayacaktır.
Rıhtımda Kiel Üniversitesi Deniz Bilimleri için
M. Dietrich
Leibniz Enstitüsü‘nün
araştırma gemileri bir sonraki göreve çıkmak üzere bekliyor. Sudaki oluşumları keyifle bir fincan kahve eşliğinde
gözetlemek sizi mükemmel şekilde rahatlatacaktır. Tüm
yurt çapındaki benzersiz Camp 24|sieben yelken projesinde Mayıs ayından Eylül‘e kadar iç fiyortların kenarında filika, küçük filika ve Skippi yatlarında profesyonel bir yelken
hocasının gözetimi altında yelken sporu yapılır.

Kiel Manastırı (Kieler Kloster)

Daha Kiel kenti kurulmadan önce Kont IV. Adolf 1227 yılında
bugünkü Kiel‘in eski şehir merkezinde bulunan Fransiskan
Manastırı‘nı bağışlamıştır. Dalgalanmalar ile dolu tarihinde,
büyü bir kısmı İkinci Dünya Savaşı‘nda hasar görene kadar özellikle Kiel Üniversitesi‘nin üreme hücresi olmuştur.
Manastırın sadece bir kısmı ve Orta Çağ kavisi ve hala
ayakta duran kulesi günümüze kadar gelmiştir ve ziyarete
açıktır. O arsada ilahiyat fakültesi öğrencileri için bir yurt
inşa edilmiştir.
1999 yılından beri eski manastır kulesinde 50 bronz çanın
meydana getirdiği ve bir çan çalıcısı tarafından her ayın ilk
pazarında çalınan bir çan melodisi vardır. Bunu dinlemek
için Alter Markt Meydanı‘nın çok yakınında kalarak manastır
bahçesindeki kafeye gidip, huzurun tadını çıkarabilirsiniz.
Falckstraße 9, 24103 Kiel
Tel.: (0431) 58 08 80
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Gemi seyahati müzesi hemen
fiyordun yanındadır. Kiel‘in
denizcilik tarihini eski balık
halinde sergilemek için ideal
bir mekandır. Müzenin ayrıca
bir de görmeye değer yüzen
bir kısmı vardır. Yazın müzenin hemen yanında bulunan
müze köprüsünde üç nostaljik
geminin sergilendiğini göreceksiniz.
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Akvaryum ve Fok Havuzu

Deniz Bilimleri için Leibniz Enstitüsü‘nün halka açık akvaryumu, deniz, göl ve nehirlerimizdeki canlı çeşitliğinin
farkına varmamızı sağlıyor ve tropik mercan resiflerinin
renk dünyasına bir pencere açıyor. Özellikle ringa balığı
sürüsü neredeyse benzersizdir. Yüzlerce parlayan ringa
balıkları günde 24 saat tipik olan sürü yapılarında yüzüyor.
Etrafı geniş çapta çevrilmiş bir alanda foklar bulunuyor. Çevrelenmiş alan,
Schleswig-Holstein
Eyaleti‘nin sıkı yönetmelikleri uyarınca birkaç
yıl önce genişletilmiştir.
Fokları günün 24 saatinde suyun üzerinde ve
altında gözetleyebilirsiniz. Saat 10 ve 14.30‘da
olan günlük besleme
zamanlarını (Cuma günleri hariç) ziyaretiniz esnasında
kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Çalışma zamanları: Nisan‘dan Eylül‘e kadar:
				
9.00-19.00 saatleri arasında
Ekim‘den Mart‘a kadar:
9.00-17.00 saatleri arasında
Aquarium Kiel, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel
Tel.: (0431) 600-1637, Fax: (0431) 600-1633
www.aquarium-kiel.de
Akvaryum engelliler için uygundur ve burada engelli tuvaleti de mevcuttur. Fok havuzunun bazı yerlerine örneğin
tekerlekli sandalye ile girilebilir.
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Çalışma saatleri:
15.10 - 14.4:		

Her gün saat 10.00 - 18.00
Salı - Pazar saat 10.00 - 17.00

Wall 65, 24103 Kiel
Tel.: (0431) 901-34 28
Gemi seyahati müzesine engelliler bir yardım ile girebilir ve
müzede ili tane oldukça büyük tuvalet mevcuttur.
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Kiel şehir müzesi
Warleberger Hof

Kiel kentinin tarihi kısmında bulunan
Warleberger Hof, günümüze kadar
gelen Kiel‘in en eski ikamet edilen
binasıdır. 17. yüzyılın başlarındaki
asil yaşam kültürüne dair izler, bugüne kadar silinmemiştir. Bodrum kavisinin yanı sıra, boyalı kartonpiyerleri,
değerli duvar kağıtları ve duvar resimleri olan tarihi odalar çok etkileyici bir
intiba bırakıyor. Bugün burada, özellikle 19. ve 20. yüzyıllardaki şehir ve
kültür tarihine dair konuları ele alan
çok farklı özel sergilere ev sahipliği
yapan şehir müzesi bulunuyor.
Çalışma saatleri:
15.10 - 14.4:		

S. Meier

Her gün saat 10.00 - 18.00
Salı - Pazar saat 10.00 - 17.00

Kiel şehir müzesi Warleberger Hof‘da engellilerin
kullanımına uygun bir asansör ve iki küçük tuvalet bulunuyor.

Sanat Salonu (Kunsthalle)

Alter Markt; 24103 Kiel
Tel.: (04 31) 982-6910 (papaz) veya (0431) 9 50 98 (büro)

Christian-Albrechts Üniversitesi‘ne ait olan Kiel‘in sanat salonu, farklı sergileri ve daima yenilenen programı ile sadece Kiel halkını müzeye çekmek ile kalmıyor. 1905 yılında
inşa edilen bina, hemen suyun yanında ve İsveç Rıhtımı‘na
da gözle görünebilecek bir uzaklıkta bulunuyor.
Sanat salonu Pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 ila
18.00 arasında ve Çarşamba günleri de saat 20.00‘a kadar
ziyaret edilebilir.
Güncel sergiler, ödüller vb. hakkında ayrıntılı bilgiyi www.
kunsthalle-kiel.de sanat salonunun internet sayfasından
edinebilirsiniz.

Kiliseye arnavutkaldırımından gidilir ve engelliler için erişim
ancak yardım ile mümkündür. Tuvalet, engelliler için uygundur.

Sanat salonuna engelliler bir yardım ile gidebilir. Salonun
engellilere uygun bir tuvaleti vardır.

Editörler

masch.design

2004 yazında bir kutlama ile Kiel‘in
müze limanı „Germaniahafen“ ziyarete açılmıştır. Ziyaretçilerin gözü
önünde eski gemiler onarılır, restore
edilir ve cilalanır. Dernek üyeleri size
seve seve bu değerli parçalar ile ilgili bilgi verebilir. Ancak gemiler tabii
ki tüm sene boyunca limanda durmuyor. Geleneğin daima yaşatılmak
istendiğinden dolayı bazı sandalları
fiyortta da görebilirsiniz. Modern deniz seyahati gemileri ile kıyaslandığında bu „atalar“ ceviz
kabuğu gibi dursa dahi, güzellikleri ile büyülemeye devam
ediyor.
„Hörn“ün tam sonunda
„Hörn Campus“ bulunuyor. 2001 yılında inşatı tamamlanan bina, merkezi
Kiel‘de olan birçok firmayı
barındırıyor.
Binanın
rıhtıma bakan hareketli
tarzı ile cam cephesinde,
rüzgar ve su desenleri
B. Quante
olduğu gibi, dinamik motifler de yansıtılıyor. Binanın hemen önünde başlayan geniş
merdivenleri suya kadar gidiyor.
Hörn‘ün tamamı engelliler için uygun şekilde tasarlanmıştır
ve/veya bu şekilde tasarlanmaya devam edecektir.

Engelli çocukların dikkate alındığı bir 		
oyun parkı: Mittelstraße

2009 yılında Kiel‘de ilk umumi, engelli çocukları dikkate
alan bir oyun parkı açılmıştır. Yapı konsepti, „Nürnberg‘teki
oyun parklarında engelli çocukların dikkate alınmasına
dair yönetmelikler“e dayanarak engelli çocuklara uygun
bir kreş ile birlikte çalışarak hazırlanmıştır. Tekerlekli sandalye ile erişilebilen bir kum oyun alanı, geniş kaydırak ve
özel salıncaklar mevcuttur. Tüm aletler engelli çocukların
kullanımı için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
Oyun parkının yakınında engelliler için bir araba park yeri
bulunuyor (erişim Knooper Weg/Teichstraße sokağından
sağlanır).

Aşağıdaki görmeye değer objeler bu şehir
planının dışındadır:
Açık hava müzesi (Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum (Molf Gölü))
Kuzey Denizi-Baltık Denizi Kanalı (Nord-Ostsee-Kanal)
Su ve Gemi Seyahati Dairesi (Wasser- und Schifffahrtsamt
Kiel-Holtenau)
FH Kiel‘in Kubbeli Tiyatrosu (Mediendom an der FH Kiel
(Dietrichsdorf))
Ormancılık Okulu (Forstbaumschule (Düsternbrook))
Schilksee Olimpik Merkez (Olympiazentrum Schilksee)
Falckenstein Plajı (Falckensteiner Strand)

Geo step by step

Dänische Straße 19, 24103 Kiel
Tel.: (0431) 901-34 25
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Hörn‘ün üzerinde, „Dreifeldzugklappbrücke“ adında bir yaya
köprüsü bulunuyor. Doğu ve
Batı sahilini birbirine bağlıyor.
Çok kısa bir zamanda Batı‘da
bulunan şehir merkezinden
Doğu‘dakine (veya tam tersi)
geçebilirsiniz. Gemilerin geçişini
Landeshauptstadt Kiel
sağlamak için köprü, belirli zamanlarda 15 dakikalığına açılır ve o sırada üzerinden geçilemez.

Bununla ilgili bilgileri ve seyahate dair daha fazla ipucunu
Turist Danışma Ofisi, Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Str.
31, 24103 Kiel, Tel.: (0431) 679100, veya www.kurskiel.de
internet adresinden edinebilirsiniz.

St. Nikolai
Alter Markt Meydanı‘ndaki Nikolai
Kilisesi, Kiel‘in en bilinen kilisesi olmak ile birlikte aynı zamanda şehrin
hala ayakta duran es eski binasıdır.
Yapılış tarihi 1242 olarak tahmin ediliyor. Kilise, İkinci Dünya Savaşında
tamamen hasar görmüştür. Kilisenin önünde, Ernst Barlach‘ın iyinin
kötüyü yendiğini gösteren „Ruh
Savaşçısı“ (Geistkämpfer) adlı
büyük bir heykeli bulunuyor.

Modern Kiel: Hörn Köprülü Hörn
Liman Ucu, Germania Limanı ve
Hörn Campus

Kiel fiyordunun sonuna „Hörn“ denir. Norweç Rıhtımı ve
Hörn‘ün bitimi arasındaki alanın tamamı eski bir tersane alanıdır. Burada suyun yanında Kiel‘in yeni merkezi
oluşturuluyor: „Kai-City Kiel“ - Suyun hemen yanında hem
yaşayın hem de çalışın.

15

Müze Köprüsü Olan Kiel
Gemi Seyahati Müzesi
(Schifffahrtsmuseum)

Killinie‘nin tamamı engellilere uygun şekildedir.

Turist Danışma Ofisi engelliler için uygundur.

Beirat für Menschen mit Behinderung
in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Kiel,
(Eyalet Başkenti Kiel ile İşbirliği Yapan Engelli Vatandaşlar
Komitesi)
Leitstelle für Menschen mit Behinderung
des Amtes für Familie und Soziales,
(Aile ve Sosyal Sorunlar Dairesi
Engelli Vatandaşlar Departmanı)
Kartografi: Eyalet Başkenti Kiel,
Haritacılık Dairesi, 2011
Kapak resmi: Eyalet Başkenti Kiel/Sabine Strachalla
Tiraj: 2000 adet
Baskı: Hugo Hamann Offsetdruckerei Matbaası, Kiel
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Kiel Manastır‘ına engellilerin girmesi sadece yardım ile
mümkündür ve manastırda engellilere uygun bir tuvalet
yoktur.

S. Paasch/M. Gulyas

Fiyort gemi gezilerinin en güzel
zamanı yazdır. Fiyortlar, Kiel Römorkör ve Araç Gemisi Birliği
gemilerinin bordasında bulunan
yolcuların ayağına geliyor. Fiyort
gezisinden gemilere tüm dünyadan
katılım vardır; klasik yelkenlilerden,
İskandinav feribotlarından Kiel‘de M. Krohn
demir atan rüya gemilerine kadar.
Biletler SFK Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH,
Kaistraße 51, Andreas-Gayk-Str. 31 adresindeki turist
danışma ofisi, Laboe Baltık Denizi Kaplıcaları‘ndaki büfede
ve Schönberg Baltık Denizi Kaplıcaları turist danışma ofisi
ve gemilerin bordasında temin edilebilir.
(0431) 594-1266 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

W. Okon

Baltık Denizi Rıhtımı (Ostseekai)

Fiyort gemi gezisi

Kiel Hauptbahnhof inşaatının 1899 yılında bitirildiğinde
tren, çok modern bir ulaşım aracı olmak ile beraber
aynı zamanda yükselen Alman İmparatorluğu‘nun simgesi idi. Bir tren garına o zamanlar gelişime adanmış
olan bir tapınak gözü ile bakılıyordu. Bu yüzden de
garın bir kısmının imparatora
ayrılması
çok doğaldı. Suya
bakan doğu tarafında
„İmparator
Portali“
(Kaiserportal)
dahil
edilmiştir. Burada imparator dıştan bir merdivenden
doğrudan
„Hohenzollern“ yatına
gidebiliyordu. Günümüzde yine geniş bir merdivenden garın önündeki meydana erişim mevcuttur. Kiel
garının onarımına bir bütün olarak bakıldığında tarihi
yapı malzemesi ve modernizmin başarılı bir etkileşimi
olduğu gözden kaçmıyor.
Hauptbanhhof‘a erişim engelliler için rahattır ve burada engelli tuvaletleri de mevcuttur.

Norveç Rıhtımı engelliler için uygundur ve burada engelliler
için tuvaletler de mevcuttur.
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Ana gar (Hauptbahnhof)

H. Bloedorn

1233 yılında Kont IV. Adolf, bir fiyort kolunun yarım
adasında - yani bugünkü Kleiner Kiel‘de kendi „Holstenstadt tom Kyle“ şehrini kurmuştur. Şehir 1242 yılında şehir
haklarını elde etmiştir. Kiel uzun süre sakin küçük bir
şehirdi. Bu durum, Kiel‘in 1865 yılında Prusya bahriye garnizonu ve 1871 yılında da Büyük Alman İmparatorluğunun
savaş limanı olması ile değişmiştir. Bahriyeyi hızlıca tersaneler, tersaneleri de işçiler takip etmiştir. Kiel, birkaç on
yıl içerisinde büyük şehir olmuştur. Kiel, büyük askeriye
ve silahlanma yeri olarak İkinci Dünya Savaşında müttefik
kuvvetler tarafından yapılan bombardımanın ana saldırı hedefi olmuştur. 90 bombardıman saldırısından sonra Kiel‘in
yüzde 80‘i enkaz ve kül haline gelmiştir. 1946 yılında Kiel,
İngilizlerin işgali altında yeni ve bağımsız Schleswig-Holstein Eyaleti‘nin başkenti olmuştur. Arasında çok sayıda
mültecinin de bulunduğu halk, kenti o zamanların çok modern ölçeklerine göre neredeyse tamamen yeniden inşa
etmiştir. Bu şekilde, Holstenstraße sokağı ile henüz 1956
yılında Almanya‘nın ilk yaya caddesi oluşmuştur.
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İsveç Rıhtımı (Schwedenkai)

B. Quante

Tarihçe

3

Landeshauptstadt Kiel

Eyalet Başkenti Kiel: Şehir merkezi olan bir
liman - Limanı olan bir şehir merkezi

Geo step by step, Kiel‘de bir çevre eğitimi hayır derneğidir
ve şehir ve sanat tarihi alanlarında kalıcı bir gelişim için
eğitim vermektedir. Dernek, Kiel kenti içinde ve çevresinde yetişkinler için rehber eşliğinde turlar düzenliyor. Bu
turlar isteğe göre engellilere uygun olarak düzenlenebilir.
Bu, tekerlekli sandalye kullanımını olduğu gibi, işaret dili
tercümanının da tura eşlik etmesini kapsayabilir.
Ayrıntılı bilgiyi Geo step by step derneği, Kollhorster Weg
1, 24109 Kiel, Tel.: (0431) 363118 veya
www.geostepbystep.de internet adresinden edinebilirsiniz.

Tekerlekli sandalye kullanan engelli
vatandaşlar için şehir kılavuzu
Eyalet Başkenti Kiel, engelli vatandaşlar için bir şehir
kılavuzu hazırlatmıştır. İçinde bulunan 1.000‘den fazla bilgi
size engellilere uygun restoran, doktor, alışveriş merkezleri,
park yerleri ve Eyalet Başkenti Kiel‘de bulunan daha birçok
yeri gösterir. Bu bilgiler www.kiel.de internet adresinde „Kiel
sozi-al“/“Menschen mit Behinderung“ (Sosyal Kiel/ engelli
vatandaşlar“) bölümünde bulunabilir.

Engelli vatandaşlara uygun konseptlere dair
ayrıntılı bilgi
Landeshauptstadt Kiel
Amt für Familie und Soziales
Leitstelle für Menschen mit Behinderung
(Eyalet Başkenti Kiel
Aile ve Sosyal Sorunlar Dairesi
Engelli Vatandaşlar Departmanı)
Stephan-Heinzel-Straße 2
24116 Kiel
Tel.: (0431) 901-3277 veya -3345

