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GISS, Bremen'den bir sosyal araştırma enstitüsüdür. GISS, NRW 
eyaleti tarafından evsizleri saymak ve görüşmek üzere 
görevlendirilmiştir. Anketin amaci, evsizlere yönelik olan 
destek yardım sistemini gelişdirmekdir. Bunun için işbirliğinizi 
rica ediyoruz!

Anketi cevaplarsanız çok mutlu oluruz. Görüşme yaklaşık on 
dakika sürer. Bir teşekkür olarak Kupon/Gutschein alacaksınız.
Aşağıdaki soru için üç olası cevaptan biri sizin için geçerliyse 
katılabilirsiniz.

Son yedi gecenin herhangi birinde, siz ...

1. … geceyi dışarıda, örneğin sokakta, köprünün altında, 
parkta veya evin girişinde mi geçirdiniz?

⃝ Evet ⃝ Hayır

2. … örneğin bir çardakta, kışlada, yıkım evinde, kulübte, 
bodrum katında, çatı katında, çadırda, mobil evde veya 
harap olmuş bir arabada mi kaldınız?

⃝ Evet ⃝ Hayır

3. … orada kendi kira sözleşmeniz olmadığı ve kalıcı ikamet 
yeriniz olmadığı halde arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız 
veya bir eş veya diğer aile üyeleriyle birlikte kaldınız mı?

⃝ Evet ⃝ Hayır
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Veri korumaya ilişkin açıklama

• Ankete katılımınız isteğe bağlıdır ve yalnızca sizin izninizle gerçekleşir 
(Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Katılmadığınız takdirde herhangi bir 
dezavantaj yaşamayacaksınız.

• Yasal veri koruma düzenlemelerine kesinlikle uyuyoruz.

• Tam adınızı bilmek istemiyoruz. Görüşmeden sonra kimliğinizi tespit 
etmek mümkün olmayacaktır.

• Bonn'daki uzbonn şirketi verilerin işlenmesinde bize yardımcı oluyor. 
Uzbonn ayrıca veri koruma kurallarına da uymaktadır.

• Kişisel bilgileriniz yetkililere veya diğer kuruluşlara aktarılmayacaktır.

• İnsanların iki kez sayılmasını önlemek için bir kod oluşturulur. Bu kod, 
verileriniz korunacak ve bilgi verdiğinizi kimse göremeyecek şekilde 
yapılandırılmıştır. Çift sayımın dışlanmasından sonra, kod geri alınamaz bir 
şekilde silinir.

• Verilerin değerlendirilmesi, bireysel kişilere atıfta bulunulmadan 
gerçekleştirilir. 

• Veri koruma ile ilgili daha fazla bilgi çalışanımız Bay Axel Steffen'dan 
(telefon: 0421/3347083, e-posta: as@giss-ev.de) edinilebilir.

• Ayrıca, Kuzey Ren-Vestfalya'daki Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü 
Eyalet Komiseri, Helga Block'a (Tel .: 0211 / 38424-0, E-Posta: 
poststelle@ldi.nrw.de) şikayette bulunma fırsatınız da var.

Anket buradan başlıyor!

1. Bilgilerinizin anonim kalması ve kimse sizi 
tanımaması için tam adınızı istemiyoruz

Adının  ilk harfi: ________

Soyadının ilk harfi: ________

Ayın hangi gününde doğdunuz? ________

hangi yılda doğdunuz? ________ doğduğunuz sene

Bu kod, verileriniz korunacak 
ve kişiniz hakkında hiçbir 
sonuç çıkamayacak şekilde 
yapılandırılmıştır.

ör. "1" veya "31"
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2. Başkalarıyla birliktemi yaşıyor musunuz?

⃝ Bekarım.

⃝ Partnerle yaşıyorum.

⃝ Bir partnerle ve 18 yaşın altındaki bir çocuk / çocuklarla 
yaşıyorum.

Çocuk Sayısı: ______

⃝ Ben bekar bir ebeveynim ve 18 yaşın altındaki bir çocuk / 
çocuklarla yaşıyorum.

Çocuk Sayısı: ______

⃝ Başka evsizler / Evsiz aile üyeleriyle birlikte yaşıyorum.

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

3. Yalnız yaşamıyorsanız: Lütfen birlikte 
yaşadığınız en yaşlı kişi hakkında aşağıdaki 
bilgileri girin.

Adının ilk harfi: _______

Soyadının ilk harfi: _______

Kişi ayın hangi gününde doğdu? _______

Kişi hangi yılda doğdu? _______

Yanınızda evsiz olan 
aileniz veya 
akrabalarınız olup 
olmadığını bilmek 
istiyoruz.

Sizi yaninda 
barindiran veya 
birlikte sokakta 
yaşadığınız diğer 
insanlar hakkında 
soru sormayız.
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4. 30 Haziran'dan 1 Temmuz'a bağlayan geceyi 
nerede geçirdiniz? 

Şehir / Yer:___________________________________________

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

5. O gece bir yatakhanede, evsizler barınağında, 
barınakta, geceleme barınağında veya başka 
bir kamu tesisinde miydiniz?

⃝ Hayır ⃝ Evet

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

6. Kaç yaşındasınız?

______ Yaşında

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

7. Cinsiyetiniz nedir? 

⃝ Kadin

⃝ Erkek

⃝ diğer / çeşitli

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

Lütfen yaşınızı buraya yazınız.



5

8. Hangi ülkede doğdunuz?

⃝ Almanyada

⃝ _________________________________da doğdum 

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

9. Nerenin Vatandaşısınız?

⃝ Alman

⃝ Diğer: ______________________________

⃝ Vatansızım.

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

10. Ne zamandan beri Almanya‘dasiniz?

⃝ Her zaman

⃝ 3 aydan az

⃝ 3 ay ila 1 yıl arasi

⃝ 1 ila 5 yıl arasi

⃝ 5 yıldan fazla

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

11. Mülteci olarak mı geldiniz?  

⃝ Hayır ⃝ Evet

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

Lütfen doğduğunuz
ülkeyi buraya yazın .

Lütfen uyruğunuzu yazın.

Avrupa Birliği'nin parçası olmayan 
bir ülkeden geliyorsunuz. İltica 
başvurusunda bulundunuz ve iltica 
prosedüründen geçtiniz.
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12. Siz ve evinizdeki diğer insanlar ne ile 
geçiniyorsunuz? 

⃝ Jobcenter’den geçiniyorum 

⃝ Sosyal hizmetlerden / Sozialamt‘tan 

⃝ Okul çocukları ve öğrenciler, stajyerler için para 

⃝ İş bulma kurumundan işsizlik parası 1( Arbeitslosengeld 1

⃝ Emeklilik

⃝ Ebeveynler ve çocuklar için sosyal yardımlar 

⃝ Çocuklarınız veya kendiniz için bakım 

⃝ Kazanılan gelir 

⃝ Kayıt dışı işlerden / elde edilen gelir

⃝ Dilenerek, şişe toplama vb. edilen para.

⃝ Çeşitli: ______________________________________

⃝ Gelirim yok.

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

Hartz IV, Arbeitslosengeld 2, 
gündelik maaş, 1 € iş, kuponlar

Sosyal yardım, yaşlılıkta temel
güvenlik ve düşük kazanç kapasitesi

ör. BAB, BAföG

Örneğin, Çocuk parası, nafaka
parası, gençlik dairesinden
erken bakım

örneğin ebeveynlerinizden veya
çocuklarınızın babasından / annesinden

örneğin, Sosyal güvenlik
katkılarına tabi çalışma, Minijob, 
450 € iş, serbest meslek

örneğin Yaşlılık aylığı, dul / yetim aylığı, maluliyet aylığı.

Sizin için geçerli olan
şıkları işaretleyin.
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13. Almanya'da geçerli bir tane Sağlık sigorta 
kartınız var mı?

⃝ Hayır ⃝ Evet

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

14. Evi olmayan birçok insan ciddi şekilde 
hastadır. Sizin durumunuz nasıl? 

Fiziksel bir hastalığınız var mı?

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

Eğer öyleyse, tedavi görüyormusunuz?

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

Herhangi bir psikolojik hastalığınız var mı?

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

Eğer öyleyse, tedavi görüyormusunuz?

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

Herhangi bir bağımlılığınız var mı?

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

Eğer öyleyse, tedavi görüyormusunuz?

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

Sizin için geçerli olan
şıkları işaretleyin.
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15. En son ne zaman sizin üzernize kira kontratı
olan bir evde/ dairde yaşadınız?

⃝ Haziran 2021‘de

⃝ Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında

⃝ Haziran 2020'den önce

⃝ Asla

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

16. Bu hangi şehir´deydi? Veya hangi ülkedeydi?

⃝ Şehir / Yer: 

⃝ Ülke:   

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum

17. Hiç haber vermeden fesih veya tahliye 
nedeniyle bir daireyi kaybettiniz mi?

⃝ Hayır

⃝ Evet, kira borçlarım vardı.

⃝ Evet, kira borçlarım vardı ve fesih / tahliye için başka 
nedenler de vardı.

⃝ Evet, ancak fesih / tahliyenin nedeni kira borçları değildi.

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.
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18. Bir ev kaybettiyseniz: Daha önce yardım 
almayı denediniz mi?

⃝ Evimi kaybetmedim.

⃝ Hayır, yardım almaya çalışmadım.

⃝ Evet, ben…

□ Jobcenter‘den yardım istedim.

□ Belediye´den yardım istedim.

□ bir danışma merkezi´ne gittim.

□ ev sahibi ile müzakere edildi, ancak başarısızdı.

□ borc para almaya çalıştım

□ Diğerleri, yani ___________________________

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

19. Evsizler için barınak veya gece kalacak yer 
bulunmalıdır. Hiç böyle bir yere gittiniz mi? 

⃝ Hayır ⃝ Evet ⃝ Bilgi yok

20. En son ne zaman gittiniz?

⃝ Haziran 2021‘de

⃝ Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında

⃝ Haziran 2020'den önce

⃝ Hic

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

Kalacağınız 
tesisler 
(örneğin bir 
kamu kuruluşu 
tarafından).

Dernek, Caritas, Diakonie, 
bağımsız ajans

örneğin Sozialamt

Sizin için geçerli olan
şıkları işaretleyin.
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21. Neden şu anda böyle bir yerde 
yaşamıyorsunuz / uyumuyorsunuz? 

⃝ Bunun var olduğunu bilmiyordum.

⃝ Konaklama yeri dolu, yer bulamıyorum.

⃝ Yalnızca birkaç gün kalabilirsin.

⃝ Girme yasağım var.

⃝ Başka bir sebepten dolayı yer alamıyorum. 

⃝ Uyumak için daha iyi yerler buluyorum.

⃝ Benim için çok fazla insan var orada.

⃝ Benim için çok kirli.

⃝ Benim için çok tehlikeli 

⃝ Ev kuralları çok sert.

⃝ Partnerim kabul edilmiyor.

⃝ Orada ailem ile bana bir oda´da kalamiyoruz.

⃝ Hayvanları olan insanları kabul edilmiyor.

⃝ çeşitli  ________________________________________

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

örneğin ziyaret, alkol ve uyuşturucu yasağı var

örneğin Hırsızlık, şiddet, cinsel taciz korku

Sizin için geçerli
olan şıkları
işaretleyin.
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22. Aşağıdaki kuruluşların hangilerini düzenli 
olarak kullandığınızı bilmek istiyoruz. 
Kullanmıyorsanız, neden kullanmadığınızı 
bilmek isteriz. 

Kullandığınız kuruluşları
işaretleyin.

Tekliften yararlanmıyorsanız, nedenini 
bilmek istiyoruz?

⃝ Gündelik 
konaklama

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

⃝ Hafta sonu 
konaklama 

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

⃝ Erzak bağış kurumu
(Tafel), aş evi, 
yemek bağış 
kurumu, elbise 
bağış kurumu veya 
benzeri

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

Bu, örneğin hangi
yardımın gerekli
olduğuna dair
göstergeler verir.
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Kullandığınız kuruluşları
işaretleyin.

Tekliften yararlanmıyorsanız, nedenini 
bilmek istiyoruz?

⃝ Sosyal danışmanlık
⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

⃝ Posta adresı
⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

⃝ Bağımlılık
danışmanlığı

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

⃝ Sağlık yardımları 
kullanıyorum

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum
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Kullandığınız kuruluşları
işaretleyin.

Tekliften yararlanmıyorsanız, nedenini 
bilmek istiyoruz?

⃝ Geldverwaltung/ 
Treuhandkonto
(param/maaşım 
başkası veya bir
kuruluş tarafından
yönetiliyor)

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

⃝ Ev aramada destek 
alıyorum

⃝ Buna ihtiyacım yok.

⃝ Kullanabilirim ama herhangi bir teklif 
bilmiyorum

⃝ Bir teklif biliyorum ama alma imkanim 
yok.

⃝ Kötü deneyimlerim oldu.

⃝ çeşitli ______________

⃝ Bilgi vermek istemiyorum

23. kendi eviniz olmadığı için hiç şiddete maruz 
kaldınız mı? 

⃝ Hayır

⃝ Evet, mesela

□ Hakaret, taciz, tehdit

□ Hırsızlık, soygun.

□ Şiddet

□ Cinsel taciz, saldırı veya tecavüz.

□ Fuhuşa zorlama.

□ başka bir şiddet biçimi.

⃝ Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum.

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz!

Sizin için 
geçerli olan 
şıkları 
işaretleyin.


