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Bu kitapcıkta sana bulunduğun ortamlarda hayatını  
kolaylaştıracak bilgiler vereceğiz.

Biz sokak çalışanlarıyız. Bizi sürekli barlarda ve 
mekân çevrelerinde bulabilirsin. 

Büyük şehirlerde 
bürolarımız var, orada 
şunlardan faydalanabi-
lirsin
•   duş alabilir ve kıyafet-

lerini yıkayabilirsin
•   yemek yiyebilir ve 

birşeyler içebilirsin
•   tıbbi yardım alabi-

lirsin
•   uyuyabilecek bir yer 

bulabilirsin.

ÖnsÖz
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Bizimle konuşabilir 
veya bar çalışanından 
bizi sorabi-
lirsin. Direk 
bize gelebilir 
veya telefon ile 
ulaşabilirsin.

Şu konularda seni 
bilgilendiririz (çalış-
ma imkanları, vergi, 
oturma hakkı vs.) 
ve sorunlarında da 
yardım ederiz. Senin 
ile resmi makamlara 
gideriz. Sana seks yo-
luyla bulaşan hasta-
lıklar hakkında bilgi 
veririz. Uyuşturucu 
maddeleri ve kumar 
oyunları sorunların 
olduğunda da bize  
gelebilirsin.

Meslek eğitimi 
yapmak istediğin 
zamanda bizden 
bilgi alabilirsin.
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•  Eğer içinden bir müşteriye 
veya istemediğin bir seks 
türüne hayır demek geli-
yorsa, hayır demelisin.

•  Yapmak istediklerin ve 
ücretin hakkında  açık 
konuş.

•   Kendin ile pazarlığa müsade etme: Senin belli bir ücre-
tin var – ve sen buna değersin.

•   Ucuz indirimler herkes için ücretleri düşürür.
•   Ücretini peşin al.
•  Mantıklı ol – Alkol ve uyuşturucu maddelerine dikkat!
•  Sarhoş müşterilerde dikkatli ol, onlar genellikle sorun 

çıkartırlar.
•   Dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlar çabuk yayılır, ayrı-

ca müşteriler seni şikayet edebilirler.
•  Birbirinize destek olun tehlikelere, aldatanlara ve 

dürüst olmayan müşterilere karşı birbirinizi uyarın.
•   Herzaman lastik (prezervatif) kullan, hatta saksafon 

yaparkende (ağıza almak veya vermek).
•   Lastik (prezervatif) ve kayganlaştırıcıyı barlardan veya 

bizden alabilirsin. Sorman yeterli!
•  Ağızına sperm ve kan girmemesine dikkat et.

Eğer soruların varsa: Biz senin için buradayız.



5

Hiv bir virüstür. Hiv vücudun savunma sistemini yok eder. 
İlaç olmazsa çaresi olmayan tehlikeli Aids hastalığına 
yakalanılabilinir.

Eğer lastiksiz (prezervatifsiz) seks yaparsan veya başkala-
rının kullandığı iğneyi kullanırsan - Genç ve sağlıklı olsan 
bile bu hastalık sana bulaşabilir. Hastalık sana bulaşırsa 
senden başkalarınada geçer – Ciddi beraberliklerde bile.

Birisinde Hiv olup olmadığını göremezsin. Seks yaptığın 
partnerlerinde veya müşterilerinde olabilir.

Birisi ile öpüştüğünde, ona sarıldığında, onun içtiği bar-
daktan içtiğinde yada aynı tuvaleti kullandığında sana 
bulaşmaz.

Hiv`den korunma
Güvenli seks Hiv`den korur – bu özel 
yaşamında ve ilişkilerinde de geçerli.

Önemli kurallar şunlar:
•  Sadece lastik (prezervatif) ve yağsız kay-

ganlaştırıcı ile sikiş. (Vaselin, yağ yada 
diğer yağlı maddeler lastiğin (prezerva-
tifin) yırtılmasına sebep olabilir.)

•  Ağızına sperm girmesine müsade etme –  
arkanada. 

HİV VE AİDS
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•  Sadece CE ve DIN EN ISO damgalı 
olanları al ve son kullanma tarihine 
dikkat et.

•  Ambalajı dikkatlice aç ve lastiği (pre-
zervatifi) yırtma.

•  Sikin kalkmış olması gerek. Sünnetsiz 
isen ön deriyi geriye doğru it. Lastiğin 
(prezervatifin) halkasını dış tarafa 
gelecek şekilde sikin ucuna koy ve iki 
parmağın ile bastır, sonra diğer elin ile 
aşağı doğru indir.                                                                                                                     

•  Sikiş yapacağın zaman lastiğe ve 
deliğe yeterli miktarda yağsız kaygan-
laştırıcı  sür. Yağ (vaselin, masaj yağı, 
vücut losyonu) lastiğin (prezervatifin) 
yırtılmasına sebep olur.

•  Kayganlaştırıcıyı direk sikine sürüp 
lastiği (prezervatifi) takma. İki lastiği 
(prezervatifi) üst üste geçirme.

•  Arada bir lastiğin (prezervatifin) doğ-
ru takılıp takılmadığına bak. Seksten 
sonra sikin kalkık haldeyken lastiği 
(przervatifi) alt taraftan tutarak dışarı 
çek.

•  Her yeni partner için yeni bir lastik 
(prezervatif) kullan.

Lastİk (prezervatİf) bİLgİLerİ
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Ağzına sperm geldiğinde, tükür ve ağzını alkol ile yıka.

Bu senin sağlığın. Müşteri biraz fazla para verecek diye 
lastikten (prezervatiften) vazgeçme.

Uyuşturucu madde şırınga ediyorsan: sadece kendi 
iğneni kullan ve iğneni başkalarına verme.

Daha fazla bilgi istiyorsan ve soruların varsa:  
Bize sor ve bizimle konuş.

HİV -Test
Hiv test yaptırdı-
ğında sana bulaşıp 
bulaşmadığını 
öğrenebilirsin. Test 
yaptırmak fazla 
pahalı değil veya 
bedava. Hatta bazı 
yerlerde sonucu 30 
dakika sonra alabi-
lirsin.

Bize sor, biz sana 
yardımcı oluruz.

Ayrıca: HİV yüzünden Almanya, dan sınır dışı olmaya
gerek yok.
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Seks yaparken sana başka hastlıklarda bulaşabilir, 
örneğin Frengi (sifilis), bel soğukluğu (Gonorrhö) veya 
Hepatit.

Bu hastalklar da çoğunlukla insanların diş görünümün-
den fark edilmez. Her seks partnerinde bu hastalıklar-
dan birisi bulunabilir.

Bazı hastalıklar çok rahatsız edici ve tehlikeli olabilir. Ve 
sende başkalarına bulaştırabilirsin.

Bu hastalıklarda çoğu kez şunlar olur
•  İşerken (idrar) ağrı ve yanma
•  Sikten ve arkadan akıntı
•  Sikte, arkada (götte), ağızda veya başka yerlerde 

şişme, kabarcık veya düğümler
•  Vücutta egzama (kırmızı kabarcık) lekeler
•  Koyu renkte sidik ve açık renkte dışkı (bok).

Bu durumlarda şikayetlerin kaybolsa bile en iyisi bir 
doktora gitmen veya bizimle konuşman, çünkü virüsler 
hala vücutta ve sana zarar verebilir. 

Bu hastalıklar kolayca muayene edilebilir. Doktor sana 
seks yapabilirsin diyene kadar beklemelisin.

Bizimle konuş, biz sana yardımcı oluruz.

SEKS YOLUYLA BULAŞAN 
ENFEKSİYONLAR
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Korunma
•  Saksafon yaparken de (ağza vermek veya almak) 

lastik (prezervatif) kullan.
•  Arkaya (göte) el sokmayı sadece eldiven ve yeterli 

kayganlaştırıcı ile yap. Dikkat: herkes kendi kaygan-
laştırıcısını kullanmalı.

•  Her delik için (ağız, arka) yeni lastik (prezervatif) veya 
yeni eldiven kullan.

•  Kabarcık olan bölgelere, iltihaplı yerlere, şişkinliklere 
ve siğillere (pul, yara) dokunma.

Muayeneler
Bazen bu hastalıklarda hiç 
yada çok hafif belirtiler olur, 
veya şişkinlik görünmeyen 
bir yerde olabilir, örneğin 
arka tarafta (götte).

En iyisi senede iki kere mua-
yene ol. Bu durumda sana 
hızlı bir şekilde müdahele 
edilebilinir.

Hastalık sigortan yoksa bile muayene olabilir,  
aşı yaptırabilirsin. Biz sana yardımcı oluruz.

Hepatit A ve B`ye karşı aşı yaptırman lazım.
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Uyuşturucu maddeler
Bulunduğun ortamlarda bazı insanlar uyuşturucu 
maddeleri satıyor veya hediye ediyorlarsa, sakın onlara 
aldanıp, bilmediğin birşeyi alma – özellikle tanımadığın 
kişilerden.

Özellikle Eroin, Kokain veya Crystal seni tahmin edemi-
yeceğin kadar çok hızlı bir zamanda bağımlı yapar. Bun-
ları burundan çekiyor, içiyor olman veya iğne ile şırınga 
etmen hiç farketmez.

Müşteri ile birlikte uyuşturucu madde almak zorunda 
değilsin. Şöyle bir şey söyleyebilrsin: ,,Bunları alırsam 
işimi yapamam.”

Hastalıklara karşı korun:
•  Herzaman kendi iğneni kullan.
•  Herzaman kendi emziğini veya sana ait 

kâğıt parayı kullan.
•  Kullanılmış iğneyi ve emziği başkasına 

verme.

Uyuşturucu maddeleri ile sorunun olduğunda sana 
yardım ederiz.

UYUŞTURUCU MADDELER VE
KUMAR OYUNLARI
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Kumar oyunları
Bir çok kişi oyun otomat-
larında oynuyor veya 
spor bahisleri yapıyor. 
Bunlarda insanı bağımlı 
yapar. Bir çok kişi bunun 
farkında değil.

Oynayamadığın için öfkelimisin? Oynamak 
istediğin zamandan daha fazla mı oynu-
yorsun? Hesapladığından daha fazla mı para 
kaybediyorsun?

Bizimle konuş, biz seni bilgilendiririz.

Otomatlarda sürekli kaybedilir – otomatikmen!
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Eğer internette escort profili açarsan veya ilan verirsen, 
seni çok daha fazla müşteri görebilir. Hakkında ne söy-
lemek istediğini iyi düşün:
• Nasıl görünüyorum?
• Neler sunuyorum veya sunmuyorum?
• Neyi iyi yapabilirim?
• Neden hoşlanırım?

Biz sana yardımcı oluruz. Yada bizi 
 www.info4escorts.de  grup chat 
sayfasında ziyaret et.

Dikkat:
•   Sana ait bilgiler gö-

rünebilir ve başkaları 
tarafından toplanabi-
lir.

•   Fotoğrafların görüne-
bilir ve başkaları tara-
fından kullanılabilir.

•   Gerçekte kiminle 
buluştuğunu ve seni 
neyin beklediğini hiç 
bilemezsin.

İNTERNETTE PARA
KARŞILIĞI SEKS
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Fotoğraflarında değişiklik yaparak tanınmaz hale
getirebilirsin.

Profiline telefon numaranı yazmak zorunda değilsin

Müşteriler ile telefonda görüş, onların hakkında 
birşeyler anlayabilirsin, yalancılar zaten kendiliğinden 
belli olur.

Önce umuma açık bir yerde randevulaş (Bar, Café).

Hislerine güven, uymazsa buluşmayı iptal et.

Her zaman kendi lastiğini (prezervatifini) ve 
kayganlaştırıcını yanında götür.

Yapacakların ve fiyatın hakkında önceden konuş.

Bir müşteriye ilk kez gidiyorsan, bir tanıdığına onun 
adresini verebilirsin.

Bilgiler:
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Gidebileceğin 
yerler
Amsterdam
Prostitutie en 
Gezondheidscentrum 292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
1012 RT Amsterdam
Tel.: (+31 20) 531 86 00
internette:  www.pg292.nl 

Berlin
subway/HILFE-FÜR-JUNGS e.V. 
Nollendorfstraße 31, 10777 Berlin
Tel.: (030) 215 57 59
internette:  www.subway-berlin.de 

Essen
Nachtfalke, Varnhorststraße 17, 45127 Essen
Tel.: (0201) 105 37 21
internette:  www.nachtfalke-ruhr.de 

Frankfurt
KISS – KrisenInterventionsStelle für Stricher 
Alte Gasse 32, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 29 36 71 
internette:  www.frankfurt-aidshilfe.de 

ADRESLER
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Hamburg
BASIS-Projekt, Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: (040) 280 16 07,  internette:  www.basis-projekt.de 

Köln
Looks e.V., Pipinstraße 7, 50667 Köln
Tel.: (0221) 240 56 50, internette:  www.looks-ev.de 

München
Marikas, Dreimühlenstraße 1, 80469 München
Tel.: (089) 725 90 84, internette:  www.marikas.de 

Stuttgart
Café Strich-Punkt, Jakobstraße 3, 70182 Stuttgart
Tel.: (0711) 67 21 24 48 
internette:  www.verein-jugendliche.de 

Zürich
Checkpoint Zürich, Konradstrasse 1, 8005 Zürich
Tel.: (+41 44) 455 59 10
internette:  www.checkpoint-zh.ch 

Daha fazla bilgiler 
internette
 www.info4escorts.de 

 www.subway-berlin.de 

 www.looks-ev.de 
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