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Bazen he
y co
n kendin
herr se
şey
çokk iy
iyii gider
gider.. Se
Sen
kendinii iy
iyii
hissediyorsan vve
e bi
birr müsteriy
müşteriyii tavladiysan
tavladıysan ..
Eger o senden öncede
n anlastigmizi
Eğer
önceden
anlaştığınızı istiyorsa
istiyorsa,,
her şey
fey yolundadir.
yolundadır. Para bile kazanabilirsin.
kazanabilirsin.

is terste vür.Üvebjlir,
yürüyebilir,

o zaman
zaman bOknlnUır.
boktandir.
cı

iş

Böyle günlerde
k ici
n
günlerde he
herr i s ters gider. Uyuma
Uyumak
için
n vvee acile
n
acilen
yer yok
yok,, kendin
kendinii iy
iyii hissetmiyorsu
hissetmiyorsun
paraya ihtiyacm
i htiyacın var.
var. Hie
Hiç bir yerde müsteri
müşteri göa sinirlenirsen
e
ınnı zükmüyor. Köt
Kötüü durumun
durumuna
sinirlenirsen,, hihiç
kimse
kimse belki
belki ilgide
ilgide göstermez.
göstermez.
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Bu günlerd
e sagligm
k aazz düsünebilirsin.
günlerde
sağlığınıi co
çok
düşünebilirsin .
Yine nerey
e gittigin
e dikka
nereye
gittiği ne
dikkatt etmelisin
etmelisin : ege
eğerr
güvenli seksi
e götü
seksi yapmazsan,
yapmazsan , belk
belkii AiDS'
AiDS'e
götü-ren virüsü kaparsm
a cinsel ilisk
e bukaparsın .. Bask
Başka
ilişkii ilile
lasan
a san
a geger
r cinse
laşan hastaliklard
hastalıklarda
sana
geçer.. Ege
Eğer
cinsell
hastaliklarma
hastalıklarına (( mesela bei
bel soguklugu,
soğukluğu, frengi ,
hepatit )) kapilirsan
u senin
n co
k eziyetli
kapılırsan ,, bbu
senin ici
için
çok
eziyetli
olabilir.
a bi
a kars
s
olabilir. Mutlak
Mutlaka
birr ik
ikii gün
gün paray
paraya
karşıi sek
seks
yapamazsm.
yapamazsın . Ege
Eğerr caddede
caddede ,, istasyonda
istasyonda,,
barlarda vey
a parkt
a calisirsan
n kend
veya
parkta
çalışırsan ,, se
sen
kendii
sefinsin.
şefinsin. Her
Her isi
işi kendin ayarliyacaksm.
ayarlıyacaksın .
Lastikler ve kayganlaftinci elinde bulunsun .
b"'",'",
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s olanlar bei
Seks isinde
işinde cinsel hastaliga
hastalığa kapllabilirsin.
kapılabil irsin. Taninmi
Tanınmış
bel soguksoğu k
lugu,
luğu , frengi
frengi ve hepatitdir. Bazilan
Bazıları pek tanmmis
tanınmış degildirdeğildir
ler, yanliz
yanlız baya etkilidirler. Baz
Bazıi cinsel hasta
hasta-hklardan korunabilir, bazilardan
lıklardan
bazııardan korunamassm.
massın. Bu
Bu isin
işin tehlikesidir. Eger
Eğe r
kendinde vey
veyaa müsterilerinde
m üşterilerinde cinsel hastaliklan
hastalıkları kesfedebilirsen,
keşfedebilirsen , bu
sana iste
işte yardim
yardım eder.
Eğ er bir
bir cinsel hastaliga
hastal ığa kapilirsan
kapılırsan ,,
Eger
olup , kisa
kısa veya uzun bir
bi r
paradan da olup,
iş molasmi
molası nı hesaplamah
hesaplamalıis
sın . Eger
Eğer cinsel hastahastasm.
l ıklar tedavi olmassa,
olmassa,
hklar
geçebilir.
komplike ve zor gecebilir.
hastalıkları
bilerek
başkasına
Cinsel hastalikla
n bilere
k baskasma
bulaştırmak ceza altmdadir!
altındadır! Bazi
Baz ı
bulaftirmak
hastalıklardan korunabilir
korunabilir,,
cinsel hastaliklardan
bazılarından da korunamazsm.
korunamazsın. iyi
iyi
bazilarmdan
çal ışmak ipin
için hastaligm
hastalığın bulunup tedavi
calismak
yöntemdir.
edilmesi een
n iyi yöntemdir.
değişiklik hissediyorsan
hissediyorsan hemen
hemen
Kendinde bi
birr degisiklik
Kendinde
güvendiğin
bir doktora veya saglik
sağlık
güvendigin bir
dairesine git
git..
dairesine
müşterinin oturma
yada müsterinin
Bardaki yada
odasındaki
odasmdaki tedaviyi red et.
Çünkü
Cünkü

• hangi ilaclan
ilaçları
aldıgmı ve
aldigim
• neye yaradigmi
yaradığmı ve
• van
yan etkilerini hie
hiç
bilemezsin.

®

insel bir hastahk
nasil gegebilir?
Eger cinsel
cinsel hastalığı
hastaligi olan
olan birisi
birisi ile
ile
Eğer
seks yaparsan,
yaparsan,hastalığı
hastaligi kolayca
kolayca kakaseks
pabilirsin. Güvenli
Güvenli seks
seks ile
ile tehlikeyi
tehlikeyi
pabilirsin.
azaltabilirsin,
ama
bu
senin
tamamen
azaltabııırsln , ama bu senin tamamen
korundugun anlamına
anlamma gelmez.
gelmez. Cinsel
Cinsel
korunduğun
hastaliklarm çoğu
pogu mukosa
mukosa zarından
zarmdan
hastalıkların
bulasir. Mukosa
Mukos a zariarı
zarlari senin
senin ağızın
agizmbulaşır.
da, göt
göt deliğınde,
deliginde, sıklnde
sikinde (( sidik
sidik
da,
borusu
)
ve
gözünde
vardir.
borusu) ve gözünde vardır.

n

pnsel.bir
ha
Cinşelıbir
has kıii-impulasma
m .pu asma
tesijiasTTaza
eşı.pasn aza i a,ilir.
R)Mir?

hep lastikler
lastikler kullanarak
kullanara k
'•Sikismede
Slklşmede hep
alma hep
hep lastik
lastik ile
il e
'-Agiza
A~ıza alma
•Göt delik
delik yalamasından
yalamasmdan vaz
vaz geçerek
geperek
vaz geçerek
gecerek
'•Öpüsmekden
Opuşmekden vaz
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Cinsel bic hastalık
astalik
Cins.el
nasil 'Lemden
yeni en
nasıl
[geger?
geçer?

Cinsel hastalıkların
hastaliklarm çoğunu
cogunu doktorlar
doktorlar
Cinsel
tedavi edebilirler.
edebilirler. N
kadar çabuk
cabuk
tedavi
Nee kadar
tedavi olursan
olursan oo kadar
kadar ıyı
iyi.. Eğer
Eger hiç
hie
tedavi
bir şey
sey yapmazsan,
yapmazsan, kötiı
kötü olur
olur ve
ve
bır
hatta
hastahk
tehlikeli
boyutlara
hatta hastalık tehlikeli boyutlara
ulasabijir. Bazı
Bazi cinsel
cinsel hastalıklar
hastaliklar çok
?ok
ulaşabilir.
tehlikeli olabilir,
olabilir, örneğin
örnegin frengl
frengi ve
ve
tehlikeli
hepatit
B
.
Hatta
hepatit
C
öldürücü
hepatit B. Hatta hepatit C öldürücü
olabilir.
olabilir.
Öneri: Cinsel
Cinsel hastalıklara
hastallklara karsi
yilda
karşı yılda
Öneri:
bir yada
yada iki
iki kez
kezkontrole
kontrole git.
git.
bir

Cinsel hastalıklara
hastallklara
Cinsel
karsi asiivaptirabi~arşı
ilŞI vaptırabi
lirmiyimr
IIrnfiynfl?"

Hepatit A
A ve
ve BBye
ye karşı
karsi (( halk
halk arasın
arasm-
Hepatlt
da sarılık
sanhk denir)
denir) sağlık
saglik müdürlüklemüdürlükleda
rinde yada
yada güvendiğin
güvendigin bır
bir doktorda
doktorda
rinde
asi yaptırabilirsln
yaptirabilirsin.. Bu
Bu aşı
asi bir
bir kaç
kac kez
kez
aşı
ve
belirli
zaman
arahginda
yapihr.
ve belirli zaman aralığında yapılır.
Diger cinsel
cinsel hastallklara
su ana
ana
Dığer
hastalıklara kars
karşıi şu
dek henü
asi yok.
yok. Burada
Burada sana
sana yaryardek
henüzz aşı
dimci olacak
olacak tek
tek şey
sey,, sağlık
saglik müdürmüdürdımcı
lüklerinde anonim
anonim ve
ve parasız
parasiz yaptı
yaptiralÜklerinde
racagm kontrollerdir.
kontrollerdir.Yada
Yada bu
bu kontrolKontrolcağın
len güven
güven duyduğun
duydugun bir
bir doktordoktorleri
dada yaptırabillrsin,
yaptirabilirsin, unutm
dada
unutmaa
cinsel hastalıklara
hastallklara he
zaman
cinseı
herr zaman
yakalanma Ihtimalın
ihtimalin var.
var.
yakalanma
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IHepatit
Hep.atit hastaligmin
hastalığım
ce§itleri
nasil anlaeşitleri nasıl
feihyor
ıllyor??
Hepatit (( karaciiier
karaciöer i1tihabl
iltihabi i(.harflere
HeDatlt
harflere
göre sıralanan
siralanan 15"e çeşıdı
995101 vartlır.
vardir.
gore
Senln
If
In
hepatit
A,
B, ve
ve CCnın
nln 6neml
öneml
Senin ıçın hepat/t A, B,
var.
var.
Hepatit A
A ve
ve BB cinsel
cinsel ilişkide
iliskide bulaşır
bulasir
Hep8t1t
veya sen
sen bulaştırabilirsln
bulastirabilirsin.. Hepatit
Hepatit
veya
genelde ağız
agiz yolu
yolu ile
ile geçer,
geqer, örneğin
örnegin
g~nelde
göt yalamada
yalamada ((insan
bokunda hepati
got
Insan bokunda
hepatltt
A
mikrobu
bulunur).
Her
hepatit
pe^idi
A mıkrobu bulunur). Her hepatlt çeşidi
iki
veya
dort
haftadan
sonr
a
fark
ıkı veya dört haftadan sonra fark
edilebilir. Bu
Bu süre
süre içerisinde
iperisinde sen
sen
edilebilir.
hepatiti müsterilerine
s -müşterilerine bula
bulaş
hepatlti

tirabilirsin..
tırablllrsin

Hepatit C
sadece kan
kan teması
temasi
Hepath
C sadece
ile bulaşır.
bulasir. B
yüzden
Ile
Buu yüzden
tehlikede
olanlar
öncelikl
tehlikede olanlar önceliklee

baskalarmin şırıngaların
sirmgalariniı
başkalarının
kullanan uyu?turucu
kullanan
uyuşturucu
bagimlilan veya
veya kan
kan
bağımlıları
konzervesi alan
alan kişiler
kisiler..
konzervesl
Ama sen
sen kan
kan temaslı
temasli Işler
isjer
Ama
yapiyorsan,, müşterilerine·
müsterilerine ve
ve
yapıyorsan
sanada hepatlt
hepatit C
bulasabilir.
sanada
C bulaşabillr.
Hepatit
C
nin
tehlikeli
olmasmm
Hepatit C nın tehlikeli olmasının

nedeni, tedavisinin
tedavisinin çok
?ok zor
zor ve
ve
nedeni,
£ok ağır
agir Ilaçlarla
ilaclarla yapılması
yapilmasi,, ayrıca
aynca
çok
tedavi olsa
olsa bile
bile karaciğerln
karacigerin 25
25 %
%ile
ile
tedavr
75 % arası
arasi zararına
zararma hatta
hatta ölüme
ölüme
yol açabllmesidlr.
apabilmesidir.
yol
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Tavukgötü

Sikin ucunda, götün igind e veya disinda
gibanlar, kasjnti, bazen görünmüyorla r

Belsoğukluğu Yaklasik2ile14günarasi,
Yaklaşık 2 ile 14 gün arası , iserke
işerkenn
sikinde sarica
sarıca akinti,
akıntı , gölte
götte kasmti,
kaşıntı , bogaz
boğaz agrisida
ağrısı da belki yapar,
yapar,
hastalik
belirtileri
(semptomlar)
olmadanda
bulasmi
s
olabilir
hastalık
olmadanda bulaşmış olabilir!!

agn,,
ağrı

Frengi (sifilL,
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eilt, ate§, lenf bezler i agnsiz
belirtisizdir, frenginin bulasm

Kasıkbitii
j- Kasikbit

Urethritis

Sidik borusu
borusu iltlhabi,
iltihabı , iserken
işerken agn
ağrı ,,
bazen akintida
damlaciklar, tasak
bazen
akıntıda beyazc
beyazcaa damlaeıkiar,
taşa k agrisi
ağrısı

Kaşıntı
Kasmti,, edep yerinde
yerinde bazen
baze n
kımııdayan
küçük kara
kara noktalar,
kimildayan kügük

gogunlukla
ilamaz

Dudakta, sikte, götünde veya bogazda

kabarciklar.onlar gerci
kabarcıklar,onlar
gerçi kayboluyorlar, hasta oldugunda
olduğunda

yine geliyorlar

ufak tırmıklarr
ufaktirmikla

~
i
.. - ....-~
andida (mantar )
~~
.smti, sikin ucunda pullar , bogazi n iginde beyaz lekele

Hepatit A
HepatitA

Sanlik,,
Sarılık

sarica gözbeyazi,
yorgunluk, sarıca
gozbeyazı. gis
ÇIŞ kahverengidir
kahverengıdır,,

acik renkli
büyük tuvalet,
il e korunabilir
açık
renklı buyuk
tuvalet , ishal,
ıshal. grip
grıp belirtileri,
belırtılerı, asi
aşııle
korunabılır

Hepatit B

Scabies

Kasmti,, bütün
bütün vücutta
vücutta kırmızı
kirmizi lekeler,
lekeler ,
Kaşıntı

çoğunlukla
cogunlukla parmak aralarında
aralarmda,,

A gibi, yanlız
yanhz daha ağır,
agir, bazen
bazen karaciğere
karacigere vurur,
kusma, bulantı
bulanti,, bazen
bazen belirtisiz, insan as
ile korunabilir
kusma,
aşıi ile

el
el,, diz
diz ve
ve bileklerde
bileklerd e

Hepatit C

Chlamydia (mantar)

işerken
iserken ağrı
agn., bazen
bazen
sulu
sulu akıntıda
akintidadamlaeıkiar,
damlaciklar, eklem
eklem ağrıları
agnlari çoğunlukla
cogunlukla ağrısız
agnsiz sürer
sürer

A gibi, yanlız
yanliz aşısı
asisi yoktur,
yoktur, aynı
ayni iğneyi
igney i kullanan uyusturuc
bagimlilanna bulaşır
bulasir,,
A
uyuşturucuu bağımlılarına
kan aktarmada
aktarmada da
da geçer,
gecer, çoğunlukla
cogunlukla hastalık
hastalik sures
komplike geçer
gecer
kan
süresii komplike

--

Buna dikkat
dikkat et:
et :
Eger
Eğer

bbuu cinsel
yönelik önerilere
önerilere dikkat
dikkat edersen,
cinsel hastallklar
hastalı~laraa yönelik
ed~rsen,
zamanda
en iy
V e kar§ i kprunursun
Bu virüs AIDS e
zamanda en
iyii HI
HIVekarşı
korunursun.. Bu
m sadece
güvenli seks
seks (( safer sex.
götürür. Gelecek bölü
bölüm
sadece güvenli
sex.)) kurallanyla ilgilidir
seks uygulamas
V vvee
r~lIarıyla
ilgilidir.. Yan
Yarıii b
buu güvenl
güvenlii seks
uygulamasıi HI
HIV
AJDS de
n koruypr
HJV ba§k
a cinse
daha zor
başka
cinsell hastaliklarda
hastalıklardann daha
AIDS
den
koruyor.. HIV
bulafir vvee bbuu güvenl
seks kurallarm
a uym
a öbü
bulaşır
güvenlii seks
kurallarına
uyma
öbürr cinse
cinsell
hastaliklardan korunma
korunma anlamına
anlamma gelmez.
hastalıklardan
ayni
aynı

H|V nedir,
AIDS nedır?
nedlr ?
nedır, AiDS
Hiv
HiV blr
HIV
bır vlrüsün
virüsün Ismidlr
Ismidir,,
insanlara bulasabilir.
bulaşabIIIr.
Insanlara
Spnradan cika
n hastahk
çıkan
hastalık
AIDS dir.
AIDSdir.

Kisaca Etn
en
Kısacft
önemfisi:
onem
ısı:
HiV sana en
Hiv
en riskli
riskli olarak bulasir
bulaşır ,,
eger siktiginde
• eğer
siktiğinde kondom kullanmazsa
kullanmazsann
eger sikildiginde
sikildiğinde kondom
kondom
• eğer
kullanmazsan
eger agzma
• eğer
ağzına sperm bosahrsa
boşalırsa
eger baskasmm
• eğer
başkasının kullandigi
kullandığı ayni
aynı
uyusturucu ignesini
uyuşturucu
iğnesini kullanirsan
kullanırsan
diger büyük bir risk,
Senin igin
için diğer
eger çalışmada
galismada yada
yada daha önce igki
içki
•• eğer
veya uyuşturucu
uyusturucu kullanırsan.
kullanirsan. iişs sanki
sanki
veya
kolay olur ama, sen
sen daha dikkatsiz
kolayolur
olursun!
olursun!

AIDS'in
AiDS'in
?
tedavisi varmi
varmı?
Insanin kanmd
a ola
insanın
kanında
olann baz
bazıi maddele
maddelerr
onu hastaliklardan
hastalıklardan korur
korur.. AIDS llii insan
insan-onu
larda b
buu korunma sistem
sistemii yeterl
yeterlii ?ali|çalış
larda
miyor.. Onlar
mıyor
Onlar,, b
buu yüzde
yüzdenn agi
ağırr enfeksienfeksia hastallklar
a kapilip
başka
hastalıklara
kapılıp.,
yonlara ve
ve bask
ölebilirler.
m yad
a agir
ağır ishal
ishal))
Enfeksiyonlar (vere
(verem
yada
ilaclarla bi
e yeterinc
ilaçlarla
birr zama
zamann icind
içinde
yeterincee iyi
tedavi altm
a aimabilir
a ltına
alınabilir.. B
Buu yeni ilacla
ilaçlarr
tedavi
HiV virüsün
ü enfekt
n kisilerd
e
Hiv
virüsünü
enfektee ola
olan
kişilerde
azaltir. Böylec
e kan
azaltır.
Böylece
kan n tahlillerind
tahlillerindee virü
virüss
bulunamayabilir. Am
bulunamayabilir.
Amaa virüs
virüs daha vücue
organlarında v
vee len
lenff bezlerind
bezlerinde
dun iiçg organlannda
saklanir. Virüs
Virüs ileridede bulasicidir.
saklanır.
bulaşıcıdır.

1

• ilaflan
n ne
ne kadar
kadar sOre
süre ile
almmasi
Ilaçların
ile alınması
gerektigini kimse söyleyemez.
gerektiğini
Kimse ilaçların
ilaglarm ne
ne kadar
kadar sOre
süre etkili
•• Klmse
etkili
olacagmi söyleyemez
olacağını
Bu ilaçlar
ilaclar herkez
herkez için
icin iyi
iyi de(jildir
degildir (bazı
(bazi
•• Bu
kisilerde ağır
agir yan
yan etkileri olabilir).
kişilerde
e çalışan
calisan gençler
gengier ıçın
ipin bu
bu
•• Seks
Seks isind
işinde
ilaglan devamli
asagi yukan
ilaçları
devamlı almak aşağı
yukarı
olanaksizdir. ( HergOn
Hergün belirti
belirli saatlerde
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Zamanimizda sedece
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AiDS hastalığına
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bır
tedavii olanag
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mm
mıg sayisma
sayısma
imi?
bag ımı.

Eger güvenl
s kurallarm
Eğer
güvenlii sek
seks
kurallarınıi uygular
uygular-san, bag
h degildir.
bağlı
değildir.
Yanliz
e
Yanlız güvensiz
güvensiz sek
sekss sir
sırff bi
birr kis
kişii iled
ilede
k oldugu
n
Buu asi
aşık
olduğun
büyük bi
birr ris
riskk getirir
getirir.. B
eslerin iginde
gelsede :
eşlerin
içinde gecerlidir.
geçerlidir. Zor gelsede:
Ask seni AiDS den korumaz. Güvenme
Aşk
e kayganlastinc
kondom ilile
kayganlaştırıcıi kullanmak
kullanmak-tir. Kiml
e vvee nekada
tır.
Kimle
nekadarr degil
değil,, nasi
nasıll sek
sekss
yaptigm önemlidir.
yaptığın

Hep sprmak
H~sormak
istedigim sorular
istediğim

Benim bir sorum
var!
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Güvensiz seks
nedir?
Güvensiz sek
a ka
sekss ege
eğerr sperm
sperm vey
veya
kann
kendi yada esinin
eşinin vücuduna girersedir
( mesel
a agiza
k yaralara
ağıza,, göte
göte,, a?i
açık
yaralara ,
mesela
gözlere )).. Güvensi
z sekst
V virüs
Güvensiz
sekstee Hi
Hiv
virüsüü
bulasabilir,, bbuu ayn
a öbü
bulaşabilir
aynıi zamand
zamanda
öbürr
cinsel hastalikla
hastalıklarr icinde
içinde gecerlidir.
geçerlidir.

HLVJn bijlıtStıcll
HiVjn

gorunebilirırmı?
gorunebı

Hayir!
Hayır!
Bir AiDS lili bile cok
çok saghkli
sağlıklı gorunebilir.
görünebilir.

seks
Erkeklerle. seks

apmca AIDS
yapınca
ulasirmi?
bulaşırmı?

Sen güvenli
güvenli seks
seks yaparsan
yaparsan bulaşmaz.
bulasmaz. O
Sen
O
zaman erkeklerl
e tehlikesi
z sek
zaman
erkeklerle
tehlikesiz
sekss yapayapabilirsin. Kadmlarl
a sekst
de aynis
bilirsin.
Kadınlarla
sekstee de
aynısıi ge
ge-cerlidirGüvenli seksi
seksi burada
burada da
da uygula.
uygula.
çerlidir:Güvenli
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Akitmasiz
Akıtmasız

sikisme
güvensizmidir?
Evet bu
bu güvensizdir.
güvensizdir.
Evet
Sikinde vvee götünd
Sikinde
gölündee ufa
ufakk yarala
yaralarr olu|a
oluşabilir.Bu
bilir.
Bu yaralarda
yaralardann Hi
HivV bulasmi
bulaşmış? ola
olann
kan vücuduna
vücuduna geçebilir.
gecebilir. Kondom
Kondom kullan!
kullan !
kan

Virus bulaşmı.ş
bulasmis
Virüs
ile Rag
olan birisi lle
Kaç
kez seks
kez
yapmisimdir?
yapmışımdır?

Bunu kimse
kimse söyleyemez.
söyleyemez .
Bunu
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Güyenli seks
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kondom
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lis.. Müsteri
n ve
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ağıza
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a
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et.. Mutlak
Mutlakaa kon
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cinsell hasta
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liklann bulasmasm
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a korur
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bulaşmasına
karşıda
korur ..
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almadaa eğer
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sikişmeden
dahaa
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HiV rizikosu
rizikos u taşırlar.
tasirlar.
az
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Eğer
yapay
siklerr vey
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başka
sekss
oyuncaklan kullanirsan
oyuncakları
kullanırsan ,, sadec
sadecee bi
birr ki
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a
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na dikkat
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e sadece bi
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birr
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kişi
Kadmlar ililee güvenl
buradad a
Kadınlar
güvenlii sek
sekss :: buradada
sikismede kondomlar
kondomlar kullanma
lazim..
sikişmede
kullanmann lazım
Güvenli seksi
V virüsünü
Güvenli
seksinn anlam
anlamıi Hi
Hiv
virüsününn
bulasma rizikosunun
rizikosunun azalmasıdır.
azalmasidir.
bulaşma

Bir daha:
daha :
Lastiksiz ( kondomsuz ) sikisme güven-

Lastiksiz ( kondomsuz ) sildşme güvensizdir!
sizdiri
spermler agiz
a almad
a
E!)er spermler
a!)ıza
almadaa agzm
a!)zına
akarsa bud
akarsa
budaa güvensizdir
şüvensizd irl!

Seks i§inde
işinde

gah§iyorsan
çalışıyorsan
Belirli kurallan
taniman,
Belirli
kuralları tamman,
olabilecek
HI
V
bula§ma
tehlikesini
olabilecek HIV bulaşma tehlikesini
hesaplayabilmen gereklidir
gereklidir..

Güvenli seks icin
önemli
n en onem
kurallar:
Asla lastiksiz
jastiksiz ve
ve uygun
uygun olmayan
olmayan bir
bir kayganlaş
kayganlas
Asla
ile sikişme
sikisme
ile

tinci
tırıcı

Agiza
Ağıza

almada, sperm
sperm girmesin:
airmesin : mümkünse
mümkünse
buradada kondomlar
kullan
buradada
kondomlar Rullan
Spermlerin ve
ve kanın
kanm vücuduna
vücuduna girmemesine
girmemesine
SJ?ermlerin

dikkat et
dıkkat

Spermlerin vvee kanın
kanm açık
agik yaralarla
yaralarlatemas
temas
Spermlerin
etmemesine dikkat
dikkat et
et
etmemesine

Onun ıçin:
igin :
Onun
Sikismede her zaman lastikle r kullan .

Yapay sikler
sikler ve
ve başka
baska oyuncaklar
oyuncaklar (( mesela
mesela
Yapay
vibraförler)) sadece
sadece bir
bir göte aittir,
aittir, ya
ya senin
senin
vibratörler
yada onun,
onun, asla
asla beraber
beraber kullanmayın.
kullanmaym.
yada

kullan
kullan

Sado i/ Maso
Maso da
da ve
ve piercing
piercing denen
denen vücudunda
vücudunda
Sado
süs olarak
olarak iğneler
igneler taşıma
tasim a zevkinde
zevkinde ne
ne yaptığını
yaptigini
süs
bilmen
lazimki,
yoksa
enfeksiyonlar
ve istenbilmen lazımki, yoksa enfeksiyonlar ve
meyen
yaralar
olabilir.
Ayni
zamanda
samimi
meyen yaralar olabilir. Aynı zamanda samimi
olan muşterilerde
müsterilerde de
de tehlike az değildir.
degildir.
olan

Sikişmede her zaman lastikler kullan.
Agiza almad
a mümküns
A!)ıza
almada
mümkünsee he
hepp lastikle
lastiklerr

Zaten :
Zaten:
Agiza alm a ve cinsel hastalikla r üzerine
Ağıza

alma ve cinsel

manlara sorabilirsin!
sorabilirsin !
manlara

üzerine
sosya
sosyall danisdanış

hastalıklar

degifik kitapcikla
değişik
kitapçıklarr vardir
vardır ,,
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uygulamalan - HIV bulasabilir
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masaj yaparsan?
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parmagi m sokarsa?
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götüne elini sokarsan?
ona vurursan
vurursan yada
yada kamçılarsan?
kamcilarsan ?
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sadece yada
yada aşırı
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dil ile
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sadece
agizma alıp
alip gelmezse?
gelmezse?
ağızına
agzina alıp
alip onun
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spermiakarsa?
akarsa ?
ağzına
götünü yalarsan?
yalarsan?
gölünü
sana oluzbir
otuzbirçekerse?
gekerse?
sana
sikini ağzına
agzina alırsa?
ahrsa?
sikini
sikini ağzına
agzina aldığında
aldigmda sen
sen
sikini
bosalirsan?
boşalırsan?
kondomsuz onu
onu sikersen?
sikersen?
kondomsuz
onu kondom
kondom ve
ve kayganlaşkayganlasonu
tmciyla sikersen?
sikersen?
lırıeıyla
onun parmağı
parmagi gölündeyse?
götündeyse?
onun
götünü yalarsa?
yalarsa?
gölünü
seni kondomsuz
kondomsuz sikerse.
sikerse?
?
seni
elini gölüne
götüne sokarsa?
sokarsa?
elini
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birde kirli
kirli yada
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pis seks
seks vardı
vardi
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Hayır
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H
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H
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Ha
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H
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Geneide kurallara
kurallar a uyarsan
uyarsa n Hiv
HiV tehlikesı
tehlikesi bokta
bokta ve
ve çışte
eiste yoktur.
yoktur. Yanhz
Yanliz başka
baska emsel
cinsel
Genelde
hastallklar bulasabilirler
Kirli sekste
sekste ağzına
agzina ve
ve gözlenne
gözlerine bır
bir şeyın
seyin gırmemesıne
girmemesin e
bulaşabilirter.. Kirti
hastahklar
dikkat et.
et.
dikkat

astik ve kayganla§tirici

Eger sen sikersen yada sikilirsen, iyi ve su bazli veya silikonlu kay ganlastmci kullanma n gerekir.
Sikismede asla yagh seyler i (mesela Nivea, bebek yagi, margarin )
kullanma, yoksa kondomlar patlar.
Sosyal danismanlarda, erkek fahise projelerinde , AiD S yardimlarda
ve sagli k dairelerind e ,dogr u ve iy i olan kondomla r vardir' . Oralar a
sorabilirsin. Qo k sefe r buralard a kayganlastinc i v e kondomla n
ücretsiz alabilirsin .

Ucuz firmalarm v e otomatlann kondomlann a dikkat et . Qog u za man bi r ka ? defa katlanmi § kondomla n bulabilirsin . (süpri z yumurtalarm yad a cakmaklar m icinde ) Geneid e b u kondomla r kullanisl i
degildir!
Öneri: Müsterin yanliz senin kullandigm kondomlan kullans m
Bir bakist a erkekler arasi sekste kullanilan aktüel kondo m v e kay ganlastinci markalari :

idoml

Erkeklerin göt delikleri kadm m ammdan daha dar ve islak degildir. B u yüzden
kullanacagm kondom baya dayanikli olmali. Onun ici n yanliz uygu n kondomla n
kullanman gerekir , mesela HT-Spezial, Hot Rubber (Black, classic, easy
gesitlerinde), Mondos, Gay Safe gibL

Kayganlagtmcilar

KY jelly, Softglide Masculin, Eros , Wet Stuft ve eczanelerin kendi hazirladiklan
kayganlastincilar göte girmeyi kolaylastinyo r ve bol bol kullanmali. Masajdada ve
otuzbir cekmedede iyi ise yanyorlar!

Sikismede : Margarinleri,
Nivea ve baska yaglari sakin kullanma!

|Bu
Bu kisa
kısa tarif belkj
belki sanada
1 yardım
yardim eder.
eaer.

Hep sormak
istedigim
istediğim sorular

Once

Sieden kondom bazen yirtihyor?
vardir:
Bunun cok
çok sebepleri
sebepleri vardır:
eger
eğer sikismede
sikişmede kondomlar patlarsa, sebebi kondomun
inceligindendir. Onun icin
inceliğindendir.
için uygun ve iyi marka kondamlar al ve
kullan
kullan..
Dayaniklihktarihi
Dayanıkl
ılık tarihi gecmis
geçmiş

olabilir.

Lastigi kilifmdan
Lastiği
kılıfından 5ikanrken
çıkarırken

yırtmış
yirtmis

olabilirsin.

gecirirken tirnaklarm
yada sikine geçirirken
tırnakların ile

Yanlis sikine geçirdin
gecirdin ve spermler için
icin kondomda yer birakmadm.
Yanlış
bırakmadın .
Kondoma yetersiz kayganlastmc
kayganlaştırıcıi sürdün .
götten tamamen
tamamen
Çok
Qok sert ve çok
cok sefer sokup
sokup çıkardın
cikardin hatta sikini gölten
dışarı
disari çıkardın.
cikardin.

Lastigin ucunu (bosluk deposu) bas ve isaret
parmagm arasmda tut, kayma yüsügü dista
olmali. Depo yoksa iki parmagmla bir bosluk
bastirarak yarat. Sperm deposunda hava
olmasm.
Lastigi sikinin en altkismma kadar gecir .
Lastigi he p kendin gegir
Bol bol kayganlastmciyi lastigi ge?irdikten
sonra kondoma v e göt deliginin etrafma ve
biraz icine sür, böylece daha iyi kayar.
Kondomu sikine gecirmeden sikine süre c
bir damla kayganlastinci ger?eklik duygusunu
arttinr.

Yanlis kayganlaslinci
(mesela tereyağı
tereyagi,, bebek yağı
yagi gibi)
Yanlış
kayganlaştırıcı aldm
aldın (mesela
gibi)..
§anssizsm!! Bazen tüm
önlemlere rağmen
ragmen kondom
yinede
Şanssızsın
tüm önlemlere
kondom yinede
yırtılabilir.
boktandır, ama olabilir.
yirtilabilir. Bu boktandir,
olabilir. Mümkünse
Mümkünse müşterinle
müsterinle
iyi
içine akıtmaması
içinn anlas
anlaş ..
iyi kondomla
kondomla sikiyor bile olsa icine
akitmamasi ici

en

Kondomu
nasil benim
domu nasıl
be~m veya onun
sikine aecirivorum?
Her kullanan
kullanan bu
bu problemleri
problemleri tanıyor.
taniyor. Bazen kondom
kondom açılmıyor
acilmiyor
(yanlış
tutmuş olabilirsin),
olabilirsin) , bazen
(parmaklarında
(yanlif tutmus
bazen elinden
elinden kayıyor
kayiyor (parmaklarmda
fazla
fazla kayganlaştırıcı
kayganlastinci varsa)
varsa) yada
yada sikinin
sikinin önderisine
önderisine kayıyor.
kayiyor.
Burada
Burada sana
sana yardım
yardim edecek
edecek tek
tek şey
sey üşenmeden
üsenmeden denemek
denemek ve
ve
kondomu
kondomu doğru
dogru olarak
olarak sikine
sikine geçirmektir.
gecirmektir.

Sikismeye yavas ve dikkatli baslaym . Göt
zamanla sakinlesir ve böylece kondomd a
kolay kolay patlamaz.
Eger müsterinin üzerine oturursan, o sikin
tamamen cikaramaz böylece sikismeyi daha
kolay kontrol edebilirsin .
Sik sik kondomun uygun oturdugunu kontrol et.

Eger sikini göt deliginden cikarirsan, kondom u
siki tut. Qikanrken sikinin hala sert olmas m
dikkat et.

Agiza alma
ee~~~fa~!~i~ve
müşterilerin yaygın
I

uygulamasıdır. Eğer

Agiza alma fahiselerin ve müsterilerin yaygin bir seks
seks uygulamasidir. Ege r senin sikin
agza almiyorsa
a yaslamp
p güze
ağza
alınıyorsa ,, arkay
arkaya
yaslanıp ,, gözlerin
gözlerinii kapati
kapatıp
güzell seyle
şeylerr düsünebilirsin
düşünebilirsin ..
Oglanlarm cogu
, Oğlanların
çoğu bundan zevk ahr.
a l ır.
Müsterinin sikin
k yine degisiktir.
Müşterinin
sikinii agzina
ağzına alma
almak
değişiktir . Bazi
Bazı oglanlar
oğlanlar cabu
çabukk oluyor diye severek
yapiyorlar vvee cabu
a bazila
n bun
u pi
yapıyorlar
çabukk par
paraa kazaniyorla
kazanıyorlarr am
ama
bazıları
bunu
piss buluyo
buluyorr vvee zev
zevkk
j almiyorlar
almıyorlar.. Lastik ile agza
ağza ahrsan
alırsan belki daha az pis bulursun .
' Ayric
eger spermler ağzına
agzina girerse
girerse Hiv
HIV virüsünün
virüsünun bulasma
tehlikesi vardır.
vardir.
Ayrıcaa eğer
bulaşma tehlikesi

sorular!
Hep sormak istedigim
istediğim sorular!
Eoßc sik acjiz a almicsa HG oluc2
bulasma tehlikesi yoktur.
Ama eğer
eger sen
sen HiV
pozitifsen ve
Senin icin
için HiV
Hiv in
in bulaşma
yoktur. Ama
Hiv pozitifsen
müsterinin ağzına
agzina akitirsan
ona da virüsü
virüsü bulaştırabilirsin.
bulastirabilirsin.
müşterinin
akıtırsan ona

Eger sen müsterini n

siKim agzina alirsan ne olur?

Seks isinde
işinde ?alizan
çalizan oqlanlara
oğlanlara
danizmanlik yapan (Älmanca)
(Almanca) kurumlar
Almanyada
SUB/WAY berTi n e.~
V .a
~!m'~Yn~.
Nollendorfstraße 31

NollendorfstraBe 31
D-10777 Berlin
Berlin
0-10777
Tel: +49-30-215 57 59
Tel:
Mo 11-18
Uh r
11-18 Uhr
Di,, Do,
14-18 Uhr
Di
Do , F
Frr 14-18

Basis Projekt
St. Georgs
Georgs Kirchhof 26
Si.
D-20099 Hamburg
0-20099
0 1607
Tel: +49-40-28
+49-40-280
Fax: +49-40-280
+49-40-280 26
26 73
73
Fax:
Mo
15-19
Uhr
Mo 15-19
Di 12-16
Di
12-16 Uhr
Mi, Do
11-16
Mi,
Do 11-1
6 Uhr
Fr
12-1
Uhr
Fr 12-166 Uhr

Sperm ağza
agza girmedikçe
girmedikce Hiv
HiV in
bulasma tehlikesi
tehlikesi yoktur.
yoktur. Bir çok
cok kez
Sperm
in bulaşma
müsteriler heyecanlıdır
heyecanlidirve
borularmda sperm
sperm sıvısı
sivisi vardır.
vardir. Müşterinin
Müsterinin
müşteriler
ve sidik borularında
sikini agzina
onu işet
iset,, bu
bu sperm
sperm sıvısını
sivisim sidik borusundan
borusunda n
sikini
ağzına almadan önce onu
?ikanr. Eger
agzmda ve
ve boğazında
bogazmda küçük
kücük yaralar (diş
(dis eti
eti kanaması
kanamasi,,
çıkarır.
Eğer ağzında
kabarciklar, iltihaplar) varsa
kullan.
kabarcıklar,
varsa genelde kondomla
kondomlarr kullan.

KISS
KISS
Alte Gasse
Gasse 37
37
Alte
D-60313
Frankfurt/Mai n
0 -60313 Frankfurt/Main
Tel und Fax:
Fax:+49-69-293671
+49-69-29 3 671
Tel
Mo, Mi
Mi 14-19
14-19 Uhr
Mo,
Do 16-20 Uhr
Do

Eger agizima akittiysa
vada aRitmak istivorsa ne olur?

Looks
Looks
Stephanstraße 44
StephanstraBe
D-50676 Köln
Köln
0-50676
Tel und
un d Fax:
Fax:+49-221-240
+49-221-24 0565650
50
Tel
Mi 14-18
14-1 8 Uhr
Uhr
Mi
Do 16:3016:30-18:30
Uhr
Do
18:30 Uhr
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Agizda sperm
sperm senin
senin için
ici n büyük bir
bi r Hiv
HiV tehlikesi
tehlikesi oluşturur.
olusturur. Bunu
Bunu müşterinle
müste rinle
Ağızda
konus.. Eğer
Eger fazla
fazla para
para teklif
teklif ederse
ederse genede
genede n
verdigini iyi
iyi düşün!
düsün! Ağıza
Äg za
konuş
nee verdiğini
akitma kesinlikle
kesinlikle güvensizdir.
güvensizdir. Eğer
Ege r bir
bir kez
kez olm
olmussa
hemen tükürüp
tükürüp ağzını
ag zmi
akıtma
uşsa hemen
yika ve
ve kesinlikle
kesinlikle yutmamaya
yutmamaya çalış
calis. .
yıka

iflüsteri Hiy negatif ,
esflj oiduaunirsovlerse. ne oluf2
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Mari käs
Marikas
Dreimühlenstraße 1
DreimühlenstraBe
D-80496 München
München
0-80496
Tel: +49-89-725 70
70 84
84
Tel:
Fax:
+49-89-747
939 43
43
Fax: +49-89-747 939
Fr 12-17
12-17 Uhr
Fr

isvigrede
Herrmam in Zürich
!~;!!~fn~S!
Müllerstraße 37
MüllerstraBe
37

CH- 8004
Zürich
CH8004 Zürich
Tel un
d Fax:
+41-1-291
00 15
Tel
und
Fax: +4
1-1 -29100
15
Di,, Mi,
Uhr
Di
Mi, Do
Do 12-16
12-16 Uhr

Avusturyada
Verein Wiener Sozial Projekte
~~~W~~!;'rx~~o~kte
Stricherprojekt

Stricherprojekt
Esterhazygasse 18
18
Esterhazygasse
A -- 106
0 Wien
Wien
A
1060
Tel:: +43-1
-40 79
Tel
+43-1-40
79 929
929
Adresse un
Öffnungszeiten
undd Öffnungszeiten
Adresse
standen
bei
Redaktionsschluß
noch
standen bei RedaktionsschluB noch
weil das Projek
nicht fest, weil
Projektt noch
noch
immer nicht
gegründet isı'
ist.
immer
nicht gegründet

Macaristanda

Bad Boys Projekt be
beii Ovegylet
Zichy Jenö
ucta 29
29
Zichy
Jenö ucta
H-1066 Budapest
Budapest
H-1066
Tel:+36-1-153
34 39
Tel
: +36-1-1533439
Fax:
+36-1-351
20 15
Fax: +36-1-35120
Email: budapest
budapest@compuserve.com
Email:
@compuserve.com

Hollandada

AMOC/DHV
AMOC/DHV
Stadhoulderskade 159
Stadhoulderskade
159
NL- 107
BC Amsterdam
Amsterdam
NL10744 BC
Tel:: +31-20-67
+31-20-6721
192
21 192
Tel
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Dpa sakın
sakin aldanma!
aldanma! Ortalıkta
Ortalikta çok
cok şeyanlatılıyor.
sey anlatihyor. Belki
Belki doğru
dogru belki
belki yanlıştır.
yanlistir
Ofla
Hi Viili olup
olup olmadığ
olmadigiı kimsede
kimsede görülemez.
görülemez. Negatif.
Negati f olan
olan bir
bir testin
testin her
her zaman
zaman
HIV
negatif olması
olmas i veya
veya kalması
kalmasi mümkün
mümkün değildir.
degildir. HIV
HiV testi
testi virüsün
virüsün bulaşıp
bulasip
negatif
julasmadigim esasen
esasen üç
üc veya
veya dört
dort ay
ay sonra
sonra (test
(test yaptırmayı
yaptirmayi gerektiren
gerektiren bir
bir
bulaşmadığını
ehlike olduysa)
olduysa) gösteriyor.
gösteriyor.
tehlike
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