
Gilbert Furian

„ Benim için Hohenschönhausen, 
Doğu Almanya toplumunun iç 
yapısını gösteren bir röntgen 
filmidir.“

Stasi  
hapishanesi

Ziyaretçi bilgileri

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Ulaşım

Berlin-Hohenschönhausen Anıtı 
Genslerstraße 66 
13055 Berlin

– M5 Tramvayı: Alexanderplatz veya Landsberger Allee 
istasyonundan (Hohenschönhausen/Zingster Str. 
yönü) Freienwalder Str. ’ye kadar

– M6 Tramvayı: Alexanderplatz veya Landsberger Allee 
istasyonundan (Hellersdorf/Riesaer Str. yönü)  
Genslerstr. ’ye kadar

– 16 numaralı tramvay: Frankfurter Allee istasyonun-
dan (Ahrensfelde yönü) Genslerstr. ’ye kadar

– 256 numaralı otobüs: Lichtenberg tramvay/metro  
istasyonundan (Wartenberg yönü) Große-Leege-Str./
Freienwalder Str. ’ye kadar
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Freienwalder Straße

Lichtenauer Straße

M6 Tramvayı, 16 numaralı tramvay

M5 Tramvayı, 256 numaralı otobüs

Giriş

Ziyaretçi kaydın

Berlin-Hohenschönhausen 
Anıtı
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Bireysel ziyaretçiler için turlar

Tur ücreti: 6 €, indirimli 3 €, öğrenci 1 €

Gruplar için turlar

(7 kişi veya daha fazlası için ön kayıt)
Her gün saat 09 - 16 arasında

Ziyaretçi hizmetleri
Tel.: 030/98 60 82-30
Faks: 030/98 60 82-36
E-posta: besucherdienst@stiftung-hsh.de

TurlarSergi 

Hohenschönhausen’de tutuklu
1945 yılından 1989 yılına kadar siyasi takibin tanıkları

Eğitim teklifi 

Pedagojik Çalışma Merkezi (PAS), okullara ve diğer eği-
tim kurumlarına çok çeşitli seminerler ve proje günleri 
sunmaktadır.

Pedagojik Çalışma Merkezi
Tel.: 030/98 60 82-426 ve -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de

Koordine edici Çağdaş Tanıklar Bürosu, çağdaş 
tanıkları ülke çapındaki okullara ücretsiz olarak  
göndermektedir. 
www.ddr-zeitzeuge.de 

Nisan 1951’den Ocak 1990’a kadar 
Devlet Güvenlik Bakanlığı (MfS),  
Berlin-Hohenschönhausen’deki  
hapishaneyi, siyasi olarak takip  
edilen binlerce kişiyi tutuklamak için 
mahkeme öncesi merkezi bir gözaltı 
kurumu olarak kullanmıştır. Bunların 
arasında birçok tanınmış Doğu Almanya 
muhalefet üyesi de vardı.  
Önceleri fiziksel şiddet uygulanan, 
daha sonra psikolojik işkence yapılan 
tutukluların burada dış dünyayla 
bağlantıları ve sosyal temasları katı  
bir şekilde kesiliyordu.

Günümüzde eski siyasi tutuklular  
ve tarihçiler, bu yerde yapılan 
adaletsizliğin unutulmaması için “Berlin- 
Hohenschönhausen Anıtında” rehberlik 
yapmaktadır. Turlar, İkinci Dünya 
Savaşı sona erdikten sonra Sovyet 
özel kampı olarak kullanılan ve 1946 
yılından itibaren Doğu Almanya için 
merkezi Sovyet tutuklu hapishanesini 
bodrumda, “denizaltı” içinde gizleyen 
binaların tarihini göstermektedir. 
Konuşmacılar, 44 yıllık siyasi zulmün 
tarihini aktarıyor ve Stasi’nin uygulamış 
olduğu başına buyruk uygulamaları 
şahsi örnekleriyle anlatıyor.

Her gün 09 - 18 saatleri arasında açıktır
Giriş ücretsizdir

Mart-Ekim ayları arasında
Almanca: her gün 10 - 16 saatleri arasında saatte bir

İngilizce: her gün 10:40, 12:40 ve 14:40 saatlerinde

Rusça: Pazar saat 14:15

Kasım-Şubat ayları arasında

Almanca: Pazartesi-Cuma saat 11, 13 ve 15,  
Cumartesi/Pazar 10 - 16 saatleri arasında saatte bir

İngilizce: her gün 10:40, 12:40 ve 14:40 saatlerinde

Rusça: Pazar saat 14:15

Almanca dilinde açık hava turu ve yasak bölge: 
Cuma saat 14:15

Gözaltı hastanesini ziyareti içeren tur:
Her Çarşamba saat 13

“Grotewohl-Express” mahkum nakliyesini içeren tur: 
Her Perşembe saat 13


