Kadinlar icin anket
Sevgili kadinlar,
Siddete maruz kalan kadinlarda fiziksel ve psikiyatrik rahatsizlik görülme olasigi dogurabilir.
Berlin'de cok farklı destek hizmetleri kuruluslari ve türleri vardir şunlardır:
•
•
•
•
•

Kadın sığınma evleri ve kadın sığınma Daireleri
Uzman Danışmanlık Merkezleri
Aksamlari/Geceleri iletisim ve danisma hatlari
Hastanelerde psikiyatrik polikilinigi hizmetleri
Sosyal-psikiyatri hizmetleri servisi ve uzman Psikiyatristler ve psikoterapistler

Elinizdeki anketin amacı siddete maruz kalan kadinlarin arzularini ve taleplerini gidermek icin
isteklerini acik bir sekilde beyan eden sorularin yanitlarinda ögrenecegiz.
•
•

Siddete maruz kalan kadinlar ne tür bir destek almak isterler?
"Neler eksik?"

Bu neddenle mevcut talepleri gelistirmek icin caba gösteriyoruz, çünkü sizde kendi adiniza bir uzman
olarak taleplerinizi fikirlerinizi bizimle paylasirsaniz hizmetlerimizi daha fazla gelistiririz.
Anketin etkisi ve gönüllü niteligi
Anket sürecinde ve sonuclarinda hicbir sekilde katilimcilarin aleyhine bir durum söz konusu
degildir.Katilim gönüllüdür ve hicbir yükümlülügü yoktur.
Bilgilerin verilerin koruması hakkında bilgi
Tüm anketler isimsiz(anonim) kalacaktır. Kisisel bilgileriniz elbette isimsiz ve kesinlikle gizli tutulacak
ve hicbir sekilde arastirma ve degerlendirme amaci disinda kulanilmayacagini garanti
etmektedir.Lütfen Sorulara cevap verirken size en uygun en doğru görünen cevab secenegini
belirleyin. Birden çok yanıt olabilir,ve ek takviyeler tercih edilebilir. Ayrica kişisel bilgileriniz
olmadandan cevaplari yanitlayabilirsiniz.Ankete katilmak isterseniz bilgileriniz kisisel verileriniz
örnegin yas bilgileriniz anonim hale getirilir. Anketler sadece Merkezi yerde analiz edilip
degerlendirilecektir. Bir bilgisayar-ölçüm değerlerini analiz bazlı, anonim bir kod numarası altında
saklanır.Toplanan verileri degerlendirme analizine bir tek yetkili proje personeli erisebilir. Kişisel
bilgilerinizi üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir. Grupta bölümü, derlenen sonuç Raporları, bilimsel
yayınlarda yayınlanacak ve, gerekirse, uzmanlik alanlarinda degerlendirilecektir.
Eğer aldiginiz anketi kuruma göndermek istemezseniz ayriyeten bize anketi gönderebilirsiniz (LARA –
* Tecavüze ve cinsel tacize maruz kalmis kadinlar icin kriz ve danisma merkezi, Fuggerstraße 19,
10777 Berlin veya larakomplex@lara-berlin.de). Lütfen bize anketi en gec 30.06.2019 tarihine kadar
iletin, tesekkürler.
1.

Siddet deneyimleriniz deneniyle psikososyal destege mi ihtiyaciniz var?



Evet



Hayir
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2. Bir sey talep etmek isterseniz:gercekten kendinizi kötü hisettiginizde size ne yardimci olabilir?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Hangi gün ve/veya gece saatleri, hafta ici ve resmi tatillerde özel destege ihtiyaciniz var?


Hafta ici



Hafta sonu



sabah/ öylen (saat 6:00 12:00)



gün boyunca (saat 8:00 –
18:00)



aksam (saat 23:00 – 6:00)



diger zamanlarda




Resmi tatiller
Gece saatlerinde (saat 18:00
– 23:00)

_________________________________________________________________________________

4. Geceleri, aciliyetiniz varsa önceliginiz asagidaki önerililerden hangisidir?



Telefon erisilebilirik

 Gece Konaklama

 Acik toplanti



Acik letisim talebi(randevusuz
danismanlik)

 Temel ihtiyaclar (Yiyecek,
Icecek,Hijyen)

 Tibbi ve saglik danismanligi



Diger (lütfen belirtin)

_________________________________________________________________________________________

5. Aksam veya Gece asagidaki önerilerden hangisini taleb edersiniz?
 sehir icinde



sehir disinda



toplu tasima araclari ile ulasim
kolay veya degil

 ...Cocuklarima getirebilirim



… erkeksiz odalar bunulunur



…program/ etkinlik/ bir
gruplara yönelik faliyet var

 …cocuklarimi beraberimde
getirmeyebilirim(ilgilenen biri
var)



…teklif kültürler arasi



…odalara tekerlekli sandalye
ile erisilebilir

 Diger (lütfen belirtin aciklayin)
_________________________________________________________________________________

6. Kriz aninda en anlamli iyi bir destek icin sizin icin en önemli noktalar nelerdir?
 …kedimin
korundugunu/güvende
hisetmek



...teklifi ücretsiz alabilirmiyim



…talebin aniden/
kendiliginden ikametgah
belgesi olmadan yararlanmak

 …isimsiz gizli kalir miyim



...Benim sorunum icin irtibatta
olacagim sabit bir kisi



…Kisisel olarak/ dogrudan
irtibat Kisisi ulasabilirim

 ...tavsiye danismanligin
kadin personel tarafindan
saglanmasi

 …irtibatim benzer bir deneyim
yasadi



…irtibatimin kendi alaninda
uzman olmasi

 ...anadilimde konusabilicegim
bireyin olmasi

 ... benim cinsel yönelimim
(lezbiyen, biseksüel,
heteroseksüel) kabul edilir



…herkesin/benim cinsiyet
kimligimin kabul edilmesi
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Sorunun Devamı 6:
 …Siddete maruz kalmis
kadinlarla iletisim halindeyim

 … Kriz durumlarinda uzun
vadeli alacagim destek

 …teklifi temasa gecmeden
kullanabilirim

 …dinlenmek icin gelebilirim



...Adimlarimi netlestirmede
desteklenmem (Bakis acisi /
yasam planlamasi)

Lütfen kriz esnasinda sakinlesmek icin neye ihtiyaciniz oldugunu yaziniz:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


diger (lütfen belirtin)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Bize talepte bulundugunuz baska birsey varmi (örnegin eksikleriniz neler)?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

8. Kişisel Bilgiler
Eğer hazirsaniz, bazı kişisel bilgilerinizi almaktan memnunuyet duyariz:
a. Berlin`demi yasiyorsunuz?


Evet



Hayir



28 - 39

b. Kac yasindasiniz ?


18 - 27



40 - 54



55 - 65



65 üstü

c. Günlük yasaminizda kullandiginiz iletisim diliniz?
_________________________________________________________________________________________
d. Cocuklariniz var mi?


Evet



Hayir

e. Cocuklarniz sizinlemi yasiyor?


Evet



Hayir
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f. Su anda hangi kurumlardan yaararlaniyorsunuz veya siddet deneyimleriniz sonuclari nedeniyle hangi
kurumlarla baglantiya gectiniz?


Hastane (Psikiyatri Bölümü)



Uzman Doktor (psikiyatris,
psikoterapist)



Psikoterapist bayan/bay



Berlin kriz hizmeti/ telefon
danisma



Kadin kriz telefonu



Sosyal ve Psikiyatrik
hizmetler



Kadinlar evi/ büyük yardim
hatti



Siginak Daire



Kadinlar icin danisma yerleri



BIG-Hotline



Wildwasser (Cocukken
cinsel tacize ugramis
kadinlarin kendi kendine
yardimi ve danismanligi)



Wildwasser Kadinlar icin
(Geceleri acik destek
merkezi)



LARA – Tecavüze ve cinsel
tacize ugramis kadinlar icin
kriz ve danisma merkezi



FKSM( Feminist Kadin
Sagligi Merkezi)



Lezbiyenlere Danismanlik/
LesMigras



BIP – Berlin´de Psikiyatri
Sikayet ve Bilgilendirme
Merkezi



Evsizler icin yardim tesisleri



psikiyatrik bakim baglaminda 
destekli yasam(Örnegin,

terapötik yasayan toplum,
destekli yasam, tek yasam)

Bagimli /uyusturucu Danisma
Merkezi
Kadinlara özgü
bagimli/uyusturucu
Danismanlik Merkezi



Evsizler icin kadinlara özgü
tesisler



Psikiyatrik bakim

baglaminda kadina özel

destekkli yasam(öregin,
tedavi edici yasayan toplum,
destekli yasam, tek yasayan)

Kendi kendine yardim grubu

Kriz pansiyon(Evi)





Kadinlara özel yardim grubu

Baska (aciklayiniz)
_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Katiliminiz icin cok tesekkürler!

