


Sevgili bayanlar,

hayat kadınlığı genelde stresli ve riskli bir iştir. Bede-
ninle para kazanıyorsun. Sağlığına dikkat etmen ken-
dini ve başkalarını korumak adına önemlidir.

Luna Lu-kitapçığı sana bu konuda yardımcı olacaktır 
ve önemli konular hakkında bilgiler sunacaktır.

Eğer bir sorun varsa bize ulaşabilirsin. Sana Luna Lu 
ekibi olarak yardım etmek isteriz.
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KADIN BEDENİ

Kadın genital organları iki bölüme ayrılır. Dış genital organ-
ları olarak klitoris, büyük ve küçük dudaklar bulunmaktadır. 
İç genital organları rahim, tüpler, yumurtalıklar ve vajinadır. 
Rahim hem vajinayla hem diğer taraftan tüpler üzerinden 
yumurtalıklarla bağlantıdadır. Kadınlarin hamile kalabil-
mesi için yumurtalıklar tarafından hormon salgılanır. Hami-
lelik sırasında çocuk rahim içerisinde gelişir. Korunmasız her 
ay gebelik oluşabilir. 

Adetin düzensiz olabilir yada adet göremeyebilirsinde. 
Adet görememe nedenleri aşağıdakiler olabilir:

• Gebelik

• Stresli ve problemli bir yaşantı

• Sağlık sorunları

• Menopoz
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rahim

rahim ağzı

vajina

tüpler

yumurtalık
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ADET DÖNGÜSÜ

Kadınlarda her ay adet kanaması olur. Buna adet döngüsü 
yada siklüs deniliyor. Normal bir adet döngüsü (= bir siklüs) 
bir adetin başlangıcından bir sonraki adet kanamasının 
başladığı ilk güne kadar olan süreyi içerir. Bu süre kişiden 
kişiye farklılık gösterir ve ortalama 28 gündür. Adet kana-
masının aralığı her zaman aynı olmayabilirde.

NEDEN KANAMA OLUYOR?

Adet kanaması rahim iç zarının hormonal değişiklikler so-
nucunda gelişmesi ve dökülmesidir. Yumurtlama dönemi 
(ovulasyon) kanamadan 1-2 hafta sonra olur. Bu dönem-
de korunmadan cinsel ilişkiye girersen, gebe kalabilirsin. 
Belirtilerden biri adet görmemen olabilir. Eğer gebelik 
oluşmazsa, rahim duvarında embriyonun yerleşmesi 
için yapılan hazırlıklar durur ve rahim iç zarı kanama ile 
dökülür (adet kanaması). 
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adet kanaması

siklüs başlangıcı

ovulasyon (yumurtlama)

ADET DÖNGÜSÜ/SIKLÜS

doğurganlık 
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2.

DOĞRU GENİTAL BÖLGE HİJYENİ

Vajinal salgısı hafif asidik özelliktedir. Bu asidik salgı seni 
bakterilere karşı koruyor. Vajinanın normal sabunla yıkan-
ması bu koruma etkisini ortadan kaldırır.

Vajina içi kuruluk oluşur ve genital bölge enfeksiyon riski 
çoğalır. Aynısı deodorantlar, parfümler ve kremler içinde 
geçerlidir. Bunun yerine dış genital bölgenin duru ve 
sıcak su ile yıkanması gereklidir. Eğerki suyun yetmediğini 
düşünüyorsan, normal sabun yada jeller kullanma. Özel 
vajinal asit oranına uygun temizleyiciler kullanabilirsin.

Vajen mukozası içinde bir takım mikroorganizmalar doğal 
halde bulunur. Özellikle „laktobasiller“ vajinadaki gliko-
jeni parçalayıp laktik asite çevirir ve ortam ph´nın asidik 
olmasında rol oynar. Bu nedenle laktobasiller vajinayi 
koruyor ve genital enfeksiyonun oluşmasını önlüyor. Bu 
„koruyucu“ bakteriler sayesinde enfeksiyona yol açan 
„zararlı“ bakterilerin çoğalması önleniyor. Vajinal bakımı 
için özel laktobasillerden oluşan farklı kremler ve fitiller 
mevcuttur.
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GENİTAL BÖLGEMDE RAHATSIZLIK 
YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM:

• Aşırı genital bölge hijeninden (örneğin kokulu sabun kullanımı 
yada vajinal duş) uzak durman gerekiyor. Fazla bakım cinsel 
bölgeyi ve vajinayi tahriş eder ve genital enfeksiyonlara yol 
açar.

• Adet döneminde tampon, sünger ve ped gibi ürünleri her 
2–3 saatte bir değiştir.

• Tuvalet hijyeni: Idrar veya büyük abdest sonrası o bölgenin 
temizlenmesi önemlidir. Temizlenme her zaman için önden 
arkaya doğru yapılmalıdır! Yanlış tuvalet hijyeninden dolayı 
bağırsakta bulunan bakteriler vajinaya geçebilir.

• Bol sıvı tüketin (günde 2 litre ve normal su). Sık sık idrar salınımı 
sayesinde zararlı bakterileri azaltabilirsin.

• İç çamaşırlarını ve havlularını her gün değiştir ve başkalarıyla 
paylaşma.

• Mümkün oldukça pamuklu iç çamaşırı kullan 
   (uyurken yada boş vaktinde)

• Seks oyuncaklarını her kullanımdan sonra yıka ve desenfekte 
et.

• Genital bölgende traştan sonra cildin tahriş olduysa parfüm-
lü yada yağlı ürünler kullanma. Aşırı tahrişler „Lotio Alba“ 
karışımıyla tedavi edilir. Ezcanelerde uygun fiyata mevcuttur.
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3.

Hangi rahatsızlık olursa olsun, eğer bir kaç gün sonra dü-
zelme yoksa, doktora görün!

Biz sana bir doktor bulmanda yardımcı oluyoruz (ücretsiz/
uygun fiatlı ve de sağlık sigortası olmadan). 

BAKTERİYEL VAJİNOZİS

Belirtileri nelerdir?
• Rahatsız edici koku 
   (özellikle yıkanırken oluşan balık kokusu tipiktir)

• Çoğalan vajinal akıntı

Ne olabilir?
Büyük ihtimal bakteriyel vajinozis olabilir. Laktobasillerin 
(„koruyucu“ bakterilerin) azlığı nedeniyle bozulmuş florada 
etkili olup çoğalan zararlı bakterilerin sebep olduğu bir 
enfeksiyondur. Kötü bir hastalık değildir, ancak tedavi 
edilmesi gerekir.

Ne yapabilirim? 
Bakteriyel vajinozis tedavisinde vajinal yolla antibiyotik-
ler kullanılır (örneğin krem olarak). Bir doktora görünmen 
önemlidir. Bunun için bizim sunduğumuz muayene saat-
lerine gelebilirsin. Bu belirtiler tekrarlansa bile bir doktora 
görünmen gerekir.



8

CANDİDA VAJİNİT 
(MANTAR ENFEKSİYONU)

Belirtileri nelerdir?
• Dış ve iç genital bölgede kaşıntı

• Vajinal akıntı

• Yanma hissi

• Vajina içi kuruluk ve kızarıklıklar

Ne olabilir?
Büyük ihtimal candida vajinit olabilir. Laktobasillerin 
(„koruyucu“ bakterilerin) azlığı nedeniyle bozulmuş flo-
rada etkili olup çoğalan zararlı mantar hücrelerinin sebep 
olduğu bir enfeksiyondur. Örneğin antibiyotik kullanımı 
sonrasında görülen bir enfeksiyondur. Kötü bir hastalık 
değildir, ancak tedavi edilmesi gerekir. 

Ne yapabilirim? 
Bu belirtiler oluştuğunda bir doktora danışıp gerçekten 
mantar enfeksiyonu olup olmadığına baktırmak gerekir. 
Bunun için bizim sunduğumuz muayene saatlerine gele-
bilirsin. Bu belirtiler tekrarlansa bile bir doktora görün-
men gerekir.

Mantar enfeksiyonu tedavisinde vajinal yoldan uygulanan 
kremler ve tablet (antimantar ilaci) verilmektedir. Bu ilaçları 
eczaneden reçetesiz alabilirsin.
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3.

SİSTİT – İDRAR KESESİ İLTİHABI

Belirtileri nelerdir?
İdrar yaparken yanma ve ağrı

Ne olabilir? 
Büyük ihtimal idrar kesesi iltihabı (sistit) olabilir. Çeşitli 
bakterilerin neden olduğu idrar kesesi ve idrar yollari 
enfeksiyonudur. Sıkça girilen cinsel ilişkide mikroplar idrar 
kanalı yoluyla idrar kesesine ulaşabilir ve enfeksiyona yol 
açar.

Ne yapabilirim? 
İdrar kesesi iltihabı belirtileri gözlemlersen, mutlaka kahve 
ve alkol dışında bol miktarda sıvı tüketmen gerekir (günde 
2–3 litre). Yanma olmasına rağmen sık sık idrara çık. Bu 
şekilde bakterilerin idrarla vücut dışına atımı sağlanabilir. 
Her cinsel ilişkiden sonra mutlaka idrara çıkman gereklidir.

3 gün içerisinde düzelme görülmüyorsa antibiyotik kullanımı 
gerekir. Bunun için bir doktora görünmen ve antibiyotik için 
reçete alman gerekmektedir. Bu belirtiler tekrarlansa bile bir 
doktora görünmen gerekir.
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DIKKAT! 
İdrar kesesi iltihabı tedavi edilmezse böbreklere 
sıçrar ve tehlikeli bir enfeksiyona ve ateşe yol açar!
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4.

SENİN İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

• Bulaşıcı cinsel hastalıklardan korunmanın tek yolu pre-
zervatif kullanımıdır. Prezervatif cinsel ilişkiden önce takıl-
malıdır. Önemli olan prezervatifin erkek cinsel organına 
geçirilmeden önce hasar görmemesidir, örneğin piercing 
yada tırnakdan kaynaklanan zararlar.

• Doğum kontrol hapları seni sadece gebe kalmaktan korur 
ama bulaşıcı cinsel hastalıklara karşı bir koruma oluşturmaz.

• Bütün doğum kontrol yöntemleri, örneğin doğum kontrol 
hapları veya üç aylık korunma iğneleri seni kısırlaştırmaz. 
Eğer ki doğum kontrol yöntemleri uygulanmazsa tekrar-
dan gebe kalınabilinir!

• Antibiyotik alımı hormonal doğum kontrol yöntemlerini 
etkiler. Eğer eş zamanlı antibiyotik ve doğum kontrol hapı 
kullanılırsa gebelik riski yükselir. Böyle bir durumda gebe 
kalmak istemiyorsan mutlaka prezervatif kullan.

• Keskin yada sivri nesneler, örneğin piercingler veya tırna-
klar prezervatiflere zarar verebilirler.

• Prezervatifleri erkek cinsel organına tek olarak geçirin. Üst 
üste geçirmeler sürtünmeden dolayi prezervatiflere zarar 
verebilir yada kayıp cinsel organdan çıkabilir. Önemli olan 
prezervatifin erkek cinsel organının büyüklüğüne uygun 
olmasıdır.

• „Cola ile vajinal duş“: Vajinayi cinsel ilişkiden sonra cola 
ile yıkamak gebeliği engellemez. 
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4.

HANGİ TÜR DOĞUM KONTROL 
YÖNTEMLERİ VARDIR?

Avantajlar ve dezavantajlar ile bir çok doğum kontrol yöntem-
leri mevcuttur. Hangi yöntemin sana uygun olduğu senin 
hayat tarzına bağlıdır.

Prezervatifler
Prezervatifler doğru biçimde kullanılırsa 
seni hem gebelikten hemde bulaşıcı cinsel 
hastalıklardan korurlar. Eğer prezervatif 
zarar görmüşse yada cinsel ilişki sırasında erkeğin 
cinsel organından çıkarsa, koruma özelliği kaybolur.

Doğum kontrol hapı
Doğum kontrol hapları hormonal bazlı ilaçlardır. Haplar 
günlük alınmalıdır (her gün ve aynı saatlerde). Doğum 
kontrol hapları için reçete gerekmektedir. Eğer hap alınımı 
aksatmaya uygun bir yaşam stilin varsa, örneğin düzgün 
gece-gündüz ritmin olmadığından yada işinin verdiği 
stresden dolayı, ozaman doğum kontrol hapları sana uygun 
değildir!
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Üç aylık korunma iğnesi
Üç aylık korunma iğnesi hormon bazlı bir 
doğum kontrol yöntemidir ve etkisi üç 
ay sürer. Üç aylık korunma iğnesinin etkisini 
doğru şekilde gösterebilmesi için adet kanaması 
başlangıcından itibaren beş gün içerisinde kol yada kalça 
kasından iğne yoluyla vücuda aktarılması gerekmektedir. 

İğneden sonra üç ay boyunca gebelik koruması oluşur. 
Bu üç ay içerisinde adet kanamaları devam eder ama 
kanama alışıldıktan daha hafiftir.

Üç aylık korunma iğneleri için reçete gerekir. Üç aylık korun-
ma iğnelerinin avantajı üç ay boyunca gebelik korumasını 
düşünmene gerek kalmaması. Buda seni günlük hap 
alımından bağımsız kılar.

Diğer doğum kontrol yöntemleri
Tabiki başka doğum kontrol 
yöntemleride mevcuttur.
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4.

DOĞUM KONTROL HAKKINDA 
TİPİK YANILMALAR 

Belki sende doğum kontrol yöntemlerini kullanmadan 
gebelikten korunmaya dair hikayeler duymuşsundur. 
Bunların çoğu yalan ve yanlış bilgilerdir. Bundan dolayı 
alttaki bilgiler aklında bulunsun:

Gebe kalma riski alttakı durumlarda da yüksektir:

• Su içinde cinsel ilişkilerde (örneğin küvette)

• Tampon yada vajinal sünger kullanımında

• Bebek emzirme döneminde

• Cinsel ilişkide erkeğin cinsel organını 
  orgasmus öncesi çıkarmasında (koitus interruptus)

Üstteki gibi sayılan durumlarda da gebe kalmamak için 
doğum kontrol yöntemleri, örneğin 
prezervatif, üç aylık korunma iğnesi 
yada öteki doğum kontrol yöntemleri 
gerekmektedir. Cinsel ilişki sonrası idrar 
yapsanda yada vajinanı yıkasanda 
gebelik riski yüksektir.
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„PILLE DANACH“ – ERTESİ GÜN HAPI 
(HORMONAL ACİL KORUNMA)

Ertesi gün hapı sürekli kullanıma uygun bir doğum kontrol 
yöntemi değildir. Sadece acil durumlar içindir. Bu ilaç 
yumurtlamayı durduran yada yavaşlatan hormon içerir ve 
bu şekilde yumurtanın döllenmesini engeller. Ertesi gün 
hapı korunmasız cinsel ilişkiden sonra en kısa zamanda 
alınmalıdır.

Ertesi gün hapının değişik variyasyonları bulunmaktadır. 
Örne ğin cinsel ilişkiden sonra ilk 72 saat içerisinde alınan 
yada en fazla 120 saat içinde alınan hap. Ertesi gün hapının 
korunmasiz cinsel ilişkiden 120 saat sonra alınması etkisizidir.

Senin için önemli bilgiler: 

Ertesi gün hapı gebelik sonlandıran bir ilaç değildir. 
Yani oluşmus bir gebelik bu ilaçla sonlandırılamaz. Eğer 
gebelik oluştuysa sana ertesi gün hapının bir yardımı 
dokunmaz. Ertesi gün hapı reçetesiz eczanelerde satılır 
(fiyati 20 ila 35 avro arasındadır). Eczaneler genelde 
hangi türün daha uygun olduğuna dair bilgi verirler. 
Ertesi gün hapı herzaman, yani adet döngüsünün kaçin-
ci günü olursa olsun, kullanılabilir. Ertesi gün hapı seni 
bulaşıcı cinsel hastalıklardan korumaz.



5.

 17

PREZERVATİF PATLADI YADA KAYDI

• Gebeliği engellemek için eczaneden reçetesiz ertesi gün 
hapı temin edebilirsin (en kısa zaman içerisinde alman 
gerek, cinsel ilişkiden sonra en fazla 3 ila 5 gün arasında)

• Yan etkiler örneğin mide bulantısı, istifra ve baş ağrısı ola-
bilir ama herzaman oluşmaz.

• Eğer hapı aldıktan sonra 3 saat içerisinde istifra olursa ye-
niden bir hap alman gerek, aksi takdirde etki göstermez.

• Fiyatı 20 ila 35 avro arasında

• Ertesi gün hapı bilgileri sayfa 16 da mevcut.

• Bundan sonra cinsel yolla bulaşan hastalık enfeksiyon-
larını önlemek için, ücretsiz (ve eğer istersen anonim-
de) sağlık memurluğundaki testlerden yararlanabilirsin 
(broşür ekindeki adrese bak).
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AYLIK KANAMAMDA 
ŞİDDETLİ AĞRILAR OLUYOR

• Çogu kadın adet kanamalarda şiddetli karın ağrısı yada 
kramp yaşayabilirler. Eğer sende de ayni şikayetler me-
vcutsa, ağrı kesici olarak parasetamol yada ibuprofen 
alabilirsin. Kramp kesici ilaçlarda karın ağrılarına iyi gelir. 

• Ibuprofen kısa dönem için alınmalıdır. Uzun dönem 
alınımı (1 hafta yada daha uzun) mide ağrısına yol açabilir. 
Eğer ibuprofen uzun dönem alınması gerekirse ozaman 
yanında mide koruyucu da alınması şarttır (örneğin panto-
prazol)

DIKKAT!  
Regl dönemi ağrılarında antibiyotikler işe 
yaramaz! 
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GALİBA HAMİLEYİM

• En kısa zamanda hamilelik testi yap (Luna Lu bunu ücretsiz 
ve eğer istersen isimsiz/anonim gerçekleştiriyor, yada 
Drogeriemarktlardan veya eczanelerden satın alabilirsin) 
ve bir jinekoloğa danış.

• Eğer bir bebek doğurmaya karar verdiysen, hamilelik 
sırasında doktor kontrolünü Luna Lu sayesinde sağlık si-
gortan olmadan da gerçekleştirebilirsin.

HAMİLEYİM VE GEBELİĞİ KÜRTAJLA 
SONLANDIRMAK İSTİYORUM

• Öncelikle hamilelik testi yapmalısın ve gebeliğin bir 
doktor tarafından tespit edilmeli.

• Eger hamileliğini almanyada sonlandırmak istiyorsan, 
öncelikle „Schwangerschaftskonfliktstelle“ yani sorunlu 
gebelik bürosunda (örneğin Diakonie yada pro familia) 
bir danışmanla görüşmek ve bilgilendirilmek zorundasın. 
Bundan dolayı bu danışmanlik ofislerinden birinden en 
kısa zamanda randevu alman gerekli. Bilgilendirilme so-
nunda sana bir „Beratungsschein“ yani danışma belgesi 
verilecektir. Bu belge sayesinde almanyada yumurta 
döllendikten sonra 12. haftaya kadar kürtaj mümkündür.

• Danışma bürosunda eğer kürtaj icin paran yoksa ne tür 
im kanların olduğuna dair de bilgi verilecektir.



Bir oturma projesinin örneği
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• Kürtajın yapılabilmesi icin bilgilendirme sonrası 3 gün bek-
lenilmesi gerekir.

• „Schwangerschaftskonfliktstelle“ de yani sorunlu gebelik 
bürosunda nerde ve hangi fiyata kürtaj yapılacağına dair 
bilgi verilecektir.

HAYAT KADINLIĞINI BIRAKMAK 
İSTİYORUM

• Bunun için her daim Luna Lu ye gelebilirsin. Her kadına 
hayat kadınlığını bırakmak için ne tür imkanları olduğunu 
ve yeni bir iş bulmanın yollarını gösteriyoruz.

• Fuhuşu bıraktıktan sonra kendi evini bulana kadar birkaç 
aylığına bir odasında kalma olanağı sunan evler var.

• Bize danış! Sana aklındaki sorularda ve başka konularda 
yardımcı olabiliriz.

Bir sonraki hamilelik çatışma danışmanlığı kontağını 
broşür ekindebulabilirsin. 
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HİV NEDİR VE AİDS NEDİR? 

HİV bir virüstür. Bu immün sistemini sayıflatır, vücut
hastalıkları daha zor geri çevirebilir ve organlarına
zarar verir (mesela bağırsak, böbrekler, kemikler ve 
beyin yada sinir sistemi). Eğer sana hastalık bulaştıysa ve 
zamanında ilaç almazsan, hayati tehlike arz eden 
Aids hastalığına yakalanabilirsin.

Kendimi nasıl koruyabilirim? 

• Vaginal-, anal- ve oral ilişkide prezervatif 
(Penis vajina, popo ve ağızda) 

• Sadece steril uyuşturucu iğnelerini kullan 
(yeni iğneleri eczanede yada uyuşturucu 
derneğinden edinebilirsin) 

• Kan, sperm, yada başka vücut sıvılarının 
vücuduna gelmemesine dikkat et (mesela açık yaralar)

Hamile ve HİV? 

Eğer HİV‘ luysan ve hamileysen, hastalığın bebeğine geçmesini 
ilaçlarla önlemelisin. Lütfen bir doktorla konuş. 
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BAŞKA HANGİ (CYBH‘LAR) 
HASTALIKLARI VAR?

Sifilis, tripa (belsoğukluğu), klamidya yada hepatitis

Kendimi nasıl koruyabilirim?

• Vaginal-, anal- ve oral ilişkide prezervatif 
(Penis vajina, popo ve ağızda) 

• Sadece steril uyuşturucu iğnelerini kullan (yeni iğneleri 
eczanede yada uyuşturucu derneğinden edinebilirsin) 

• Kan, sperm, idrar, dışkı (kaka) yada başka vücut 
sıvılarının vücuduna gelmemesine dikkat et 
(mesela açık yaralar).

• Öpüşmek ile de CYBH’ları bulaştırabilir.

Hamile ve CYBH‘lı? 

Eğer sana hastalık bulaştıysa ve hamileysen, çocuğa doğumda 
yada emzirirken bulaştırabilirsin. Lütfen bir doktordan bilgi edin.

KENDİME BULAŞTIRDIMMI?

HiV virüsü vücudunu güçten düşürsede, bir bulaşmadan sonra
kendin çok seneler iyi olabilirsin. Kendine bulaştırıp bulaştır-
madığını sadece bir HİV testi ile öğrenebilirsin. Bulaşmadan 
sonra tedaviye ne kadar erken başlarsan, o kadar erken hayati 
tehlike arz eden hastalık Aidsi önleyebilirsin.

Test nasıl yapılır?  

Test için senden ufak bir miktar kan alınır ve laboratuvarda in-
celenir. Birkaç gün sonra (hızlı testte birkaç saatte bile) sonu-
cunu alırsın.
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HİV testini nerede yapabilirim?

• Sağlık memurluğunda (adrese broşür ekine bak). Orada testler ge-
nelde ücretsiz yada az ücretli. Avantaj: Sen anonim kalabilirsin, yani 
smini söylemek zorunda değilsin.

• Doktor

Eğer testim positif çıkarsa ne yapabilirim?

Biz, Luna Lu ekibi, senin için varız ve sana başka adımları 
atmanda yardım ediyoruz.

KENDİME HASTALIK BULAŞTIRDIĞIMI 
NASIL ANLAYABİLİRİM?

• Vajinada cilt değişmesi, popoda yada ağızda kabarcıklar, 
siğiller ve ülserler

• İdrarin yada dışkının (kaka) renk değişmesi 
• Vajinada yada popoda kaşınma yada yanma 
• küçük veya büyük abdestte ağrı/yanma
• Vajinada yada popoda sarımsı ve kötü kokan bir koku

Bazi CYBH’ların ağır sonuçları olabilir. Bu yüzden vicüdunun 
belirtilerini önemse ve bir doktoru ziyaret et.

Eğer sağlık sigortan yok ise, o zaman sana Luna Lu ekibi seni ücretsiz 
yada daha uygun tedavi edecek bir doktor bulmaya yardım ediyor.
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Alkol ve uyuşturucu bağımlı yapabilir. Herkes bağımlılığa ma-
ruz kalabilir. Bağımlılık tanınmış bir hastalıktır ve tedavi edil-
mesi gerekir. Çünkü bağımlılık sadece organlara hasar vermez 
aynı zamanda uyku bozukluğuna, depressiyona, intihar düşün-
celerine ve korkulara neden olabilir.

BAĞIMLI OLDUĞUMU NASIL 
ANLAYABİLİRİM?
 

• Sen istemediğin halde, vücudun alkol ve uyuşturucumu istiyor?

• Daha az yada hiç alkol/uyuşturucu aldığın zaman huzursuz, 
titriyor ve/yada terliyormusun?

Başka daha çok belirtiler var.

Eğer bağımlı olduğun 
hissindeysen, o zaman 
Luna Lu ekibi sana
memnuniyetle yardım 
eder. Cesaret et.
Biz seni yargılamıyoruz.
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8.

01 Temmuz 2017 tarihinden 
itibaren yeni fuhuş kanunu yürürlüğe 
girecektir. 

Bunun anlamı hayat kadını olarak çalışanlar icin bazı 
yasal değişiklikler olacaktır. Senin için önemli olan 
değişikleri özetledik:

HAYAT KADINI OLARAK CALIŞANLARIN 
KAYIT ETTİRME ŞARTI

Eğer hayat kadını olarak almanyada çalışıyorsan bunu ilgili 
makamda kayıt ettirmelisin. Kayıt sırasında da bazi önemli 
konular hakkinda örneğin yasal haklarla ilgili bilgilendirme 
yapılacaktır.

SAĞLIK BİLGİLENDİRMESİ

Kayıt dışında her hayat kadını bağlı bulunduğu şehirde ilgili 
makam tarafından sunulan sağlık bilgilendirmelerine katıl-
mak mecburiyetindedir. Bilgilendirme sırasında muayene 
edilmeyecektir sadece bilgilendirme görüşmesi yapılacaktır. 
21 yaş altındaki hayat kadınları bunu her yıl tekrarlamak 
zorundadır. 21 yaş üstü olanlar ise her iki yılda tekrarlamak 
mecburiyetindedir. Eğer kayıt belgen ve bilgilendirme belgen 
bulunuyorsa yasal olarak hayat kadınlığı yapabilirsin.
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Eğer bununla ilgili soruların varsa bize başvurabilirsin. 
Eğer istersen sana ilgili makamlara başvurularında da eşlik 
edebiliriz. 

Kayıt usülüne ve resmi dairelerin kontak bilgilerine dair 
başka bilgileri, Instagram yada Facebook sayfamızda bu-
labilirsin.

PREZERVATİF KULLANMA ZORUNLULUĞU

Yeni yasayla birlikte her müşteride prezervatif takma mecbu-
riyeti vardır. Her müşteriyi yasal prezervatif kullanma zorunlu-
luğu hakkında uyarabilirsin ve bunun yasalardan kaynaklan-
an koruma amaçlı bir gereklilik olduğunu söylebilirsin.

GENELEV İŞLETMECİLERİ İÇİN GEREKLİ 
İZİNLER VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Her genelev işletmecinin yeni yasanın getirisi olarak işletme
için yasal izne ihtiyaci vardır. Bu izin bazı ön koşulları gerek-
tirir, örneğin işletmecinin sabıka kaydının olmaması gibi.
Ayriyeten işletmecinin bazı yükümlülükleri yerine getir-
mesi gerekir. Örnek olarak işletmesi altinda çalışan hayat 
kadınlarına birbirinden bağımsız çalışma ve yaşama alanı 
sunmak zorunluluğu gibi. Bunun anlamı hayat kadınlarına 
çalışma odasının yanı sıra uyumaları ve dinlenebilmeleri 
için ayrı ve özel bir oda sunulması. 



Luna Lu Danışma Merkezimiz



▼

S-Bahn ve tren durağı Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Otobüs ve tramvay durağı Berliner Platz

Dammstraße 10 kapalı otopark girişi

Otto-Stabel-Straße 3 kapalı otopark girişi

BIZE ULAŞMAK IÇIN



Fuhuş Sektöründe Çalışan Kadınlar 
için Danışmanlık Merkezi

Wörthstr. 6a, 67059 Ludwigshafen

Telefon +49 176 323 973 53
Telefaks +49 322 290 086 99

luna.lu@profamilia.de
www.profamilia.de/lunalu 
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