
3 MART Dünya Seks İşçileri Günü Basın 
Açıklaması: 

“KÖTÜ KADIN” YOKTUR, KÖTÜ YASALAR 
VARDIR!

Bugün 3 MART Dünya Seks İşçileri Günü. Geçtiğimiz yıldan 
bu yana, seks işçisi kadın, erkek ve transları hedef alan on-
larca darp, gasp, taciz, tecavüz ve cinayet vakası yaşandı. 
Birçok seks işçisi, toplumsal öfke ve nefretin hedefi oldu, linç 
girişimleriyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kal-
dı. Seks işçilerine yönelen ayrımcılık ve toplumsal dışlama/
ötekileştirme fiilleri aralıksız devam etti. Bir yandan seks iş-
çiliği yaptığı anlaşıldığı için işinden atılan, geçmişte seks iş-
çiliği yaptığı için başvurduğu yeni işe kabul edilmeyen, seks 
işçiliği yaptığı için oturduğu evden atılan veya kendisine 
kiralık ev verilmeyen, sağlık kuruluşlarına başvurduğunda 
dalga geçilen, küçümsenen, herhangi bir devlet kurumun-
da mesleği dolayısıyla aşağılanan seks işçileri, bir yandan da 
kurumsal ayrımcılık ve şiddet ile karşılaşmaya devam etti. 

Seks işçileri, ister evlerinde tek başına veya arkadaşları ile, ister 
genelevde, ister sokakta/caddede, ister bir gece klübünde/bar-
da, isterse başka bir mekanda veya alanda çalışsın; aralıksız olarak 
kolluk güçlerinin sistematik tacizine uğramaktadır. Bir nevi dev-
let terörünün her gün defalarca kurbanı olan seks işçilerinin ev-
leri sürekli basılıyor, mühürleniyor ve seks işçileri sokağa itiliyor. 

Sokakta çalışan seks işçileri keyfi şekilde uygulanan ida-
ri para cezaları ile yıldırılmaya çalışılıyor.  Bir gün içe-
risinde defalarca para cezası ödemek zorunda ka-
lan veya ödeyemeyen seks işçileri yoksulluğa itiliyor. 

Seks işçiliği yapılan mekanlar sorgusuz sualsiz ve “toplumsal ahla-
ka aykırılık” gerekçesiyle süreli veya süresiz olarak mühürleniyor. 

Genelevler bir bir kapatılıyor, genelevlerde kayıtlı şekil-
de ve fiziksel güvenlikleri sağlanmış şekilde çalışan, sos-
yal güvenceleri bulunan onlarca seks işçisi sokağa atılıyor. 

Kurumsal ayrımcılık, kurumsal şiddeti ortaya çıkarırken, 
seks işçisi kadın, erkek ve translar kendilerini koruma-
sı gereken kolluk güçleri tarafından şiddete maruz kalıyor.

Kadınlara yönelik şiddetin gündeme daha yoğun şekilde gel-
diği bugünlerde, şiddete uğrayan kadın ve trans seks işçileri 
görünmezliğe itiliyor. “Ahlaklı” kadınların yaşadıkları, “toplum-
sal ahlak” normları üzerinden tartışmaya açılırken, “kötü kadın-
lar”ın mağduriyetleri “su testisi su yolunda kırılır” mantığı ile 



meşrulaştırılıyor. Boğazı kesilen, yakılan, organları parçala-
nan, tecavüze uğrayıp yol kenarına gömülen seks işçilerinin 
hikayeleri, o bilindik sessizliğin içerisinde kayboluyor. Toplu-
mun “kirlileri”, toplumun büyük bir bölümü tarafından nere-
deyse bir rahatlama ifadesiyle bir kırımın kucağına itiliyor.

Devlet, seks işçiliğini bir suçmuşçasına politikalarına dahil edi-
yor, yasalar seks işçilerinin kimliklerini, bedenlerini, hayatları-
nı gün geçtikçe daha çok cehenneme çeviriyor. Kayıtlı alanda 
yapılan seks işçiliği yok olurken, kocaman bir kayıtsız alan ya-
ratılıyor; seks işçilerinin emeklerini, bedenlerini, gelirlerini sö-
müren ağların sayısı artarken devlet seks işçilerinden devşir-
diği rantın keyfini sürüyor. “Ahlaki” gerekçelerle hedef alınan 
seks işçiliğine yönelik her türlü devlet terörü devam ederken, 
seks işçiliğinin yapılma alanları genişliyor, kriminal ağlar güç-
leniyor ve seks işçilerinin adalet mekanizmalarına başvurma 
şansı azalıyor. “Genel ahlak” ve “genel sağlığı” tesis etmek 
amacındaki devlet, kendi hedefinin aksi uygulamalar ile genel 
bir sağlıksızlığın ve genel bir huzursuzluğun ortaya çıkması-
na aracı oluyor. Genişleyen kayıtsız alan, sayısı giderek artan 
taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet vakalarına tekabül ediyor. 

Seks işçiliğinin kriminalize edilmediği, yasal olarak tanındı-
ğı, seks işçilerinin sosyal güvenceli ve her türlü şiddete kar-
şı korunan alanlarda çalıştığı bir mevzuatın oluşturulmasını 
talep ediyoruz. Seks işçilerine yönelen her türlü toplumsal 
damgalanma, ötekileştirme, dışlama ve ayrımcılık fiilleri-
nin önlenmesi ve seks işçilerinin her türlü hak ihlaline kar-
şı korunması için gerekli yasal ve fiili adımların atılmasını 
istiyoruz.  Seks işçiliği söz konusu olduğunda ortaya çıkan 
önyargılı ve alana dayanmayan her türlü klişeleşmiş iddia-
nın terk edilmesini, seks işçilerinden beslenmeyen “üstten” 
ve soyut politika taleplerinin reddedilmesini talep ediyoruz. 
Seks işçiliği üzerinden devam eden tartışmalara boğulun-
masını değil, seks işçiliğinin bir emek biçimi olarak kabulü-
nü ve her gün yoğun hak ihlallerine uğrayan seks işçilerinin 
korunması için adım atılması çabalarının artmasını istiyoruz. 

Seks işçiliğinin değil, yoksulluğun, emek piyasasındaki cinsi-
yet eşitsizliğinin, cinsel kimlik ayrımcılığının, toplumsal cin-
siyet veya homofobi/transfobi kaynaklı şiddetin hedef alın-
masını ve ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Kadın, erkek, 
trans, göçmen/başka ülke vatandaşı, engelli, HIV ile yaşayan, 
hasta, yoksul, hamile, çocuk sahibi, seks işçiliği dışında başka 
bir işi daha olan, farklı etnik ve dini/mezhepsel aidiyeti bulu-
nan, mahpus ve diğer tüm seks işçilerinin, seks işçiliği olma-
yan vatandaşlar ile eşit ve adil bir şekilde yaşamasını istiyoruz. 

Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır! Seks işçileri de 
en az diğer vatandaşlar kadar değerlidir ve onurludur! 



MAĞDURİYETTEN HAK TALEBİNE SEKS İŞÇİLİĞİ 
TARTIŞMALARI
19 MART 2016

13:00 – 14:30
PANEL 1:
SAĞLIK HAKKI EKSENİNDE SEKS İŞÇİLİĞİ VE KAMU – SİVİL 
TOPLUM İŞBİRLİĞİ

Moderasyon
Dr. Gökhan Yıldırımkaya, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği

Şişli Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Kırılgan Gruplara Yönelik 
Hizmetler
Dr. Ali Hayati Akaslan, Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü
Dr. İrfan Yılmaz, Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve 
Merkez Polikliniği

Çankaya Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Kırılgan Gruplara 
Yönelik Hizmetler 
Dr. Yusuf Kaya, Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

HATAM Özelinde Gerçekleştirilen HIV Danışmanlığı ve Test 
Çalışmaları
Dr. Aygen Tümer, Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve 
Araştırma Merkezi

15:00 - 17:00
PANEL 2:
SEKS İŞÇİLİĞİNİ ÇEVRELEYEN MEVZUAT VE SEKS 
İŞÇİLERİNE ETKİLERİ: Avrupa Örnekleri

Moderasyon:
Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı

İnsan Hakları Politikaları ve Seks İşçiliği
Begüm Başdaş, Kampanyalar ve Aktivizm Koordinatörü, 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi  Türkiye

Almanya’daki Yeni Seks İşçiliği Yasası: Denetim ve Ceza
Alexa Müller, Aktivist, Hydra Berlin, Almanya

Almanya’da Seks İşçilerinin Maruz Kaldığı Çoklu Damgalanma 
ve Sınıf-Temelli Sorunlar
Emy Fem, Trans Seks İşçisi - Aktivist, Almanya

Romanya’da Seks İşçiliğini Çevreleyen Mevzuat ve Seks İşçile-
rine Etkileri
Ana Mohr, Program Koordinatörü, CARUSEL, Romanya 

İskoçya’ya Suç Olmaktan Çıkarıcı Mevzuatı Getirmek: Zorluklar 
ve Bakış Açıları
Nadine Stott, Eşbaşkan,SCOT – PEP, İskoçya 

Hollanda Seks İşçiliği Yasası
Marije van Stempvoort, Aktivist, PROUD, Hollanda



SPARTAKÜS SEKS İŞÇİLİĞİNİ TARTIŞIYOR…

Spartaküs Kültür ve Sanat Derneği ile Kırmızı Şemsiye Cinsel 
Sağlık ve İnsan Hakları Derneği işbirliği içerisinde seks işçiliği-
ni tartışıyor…

Yer: Spartaküs Kültür ve Sanat Derneği
Adres: Karanfil Sok. 14/9 Kızılay, Çankaya, Ankara
Tarih: 10 Mart 2016
Saat: 17:00

Mağduriyetten Hak Talebine Seks İşçiliği Tartışmaları

Seks İşçiliği: Mağduriyetten Özneliğe Bir Hak Mücadelesi
Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı

Seks İşçilerine Karşı Hak İhlalleri ve Çözüm Önerileri
Belgin Çelik, Kırmızı Şemsiye Derneği Alan Koordinatörü
Bihter Altay Kırmızı Şemsiye Derneği İzleme ve Destek Sorum-
lusu

Seks İşçilerinin Adalete Erişiminde Yaşanan Zorluklar
Av. Nihan Erdoğan, Av. Sinem Hun, Av. Emrah Şahin 
Kırmızı Şemsiye Derneği avukatları



YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ SEKS 
İŞÇİLİĞİNİ TARTIŞIYOR…

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık 
ve İnsan Hakları Derneği işbirliği içerisinde seks işçiliğini 
tartışıyor…

Yer: Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü
Adres: Bayındır 1 Sok. Hitit Apt. No: 22/13 Kızılay, Çankaya, 
ANKARA
Tarih: 11 Mart 2016
Saat: 17:00

Mağduriyetten Hak Talebine Seks İşçiliği Tartışmaları

Seks İşçiliği: Mağduriyetten Özneliğe Bir Hak Mücadelesi
Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı

Seks İşçilerine Karşı Hak İhlalleri ve Çözüm Önerileri
Belgin Çelik, Kırmızı Şemsiye Derneği Alan Koordinatörü
Bihter Altay Kırmızı Şemsiye Derneği İzleme ve Destek Sorum-
lusu

Seks İşçilerinin Adalete Erişiminde Yaşanan Zorluklar
Av. Nihan Erdoğan, Av. Sinem Hun, Av. Emrah Şahin – Kırmızı 
Şemsiye Derneği avukatları

YEŞİLLER VE SOL
GELECEK



ANKARA’DAKİ ÜNİVERSİTELER SEKS İŞÇİLİĞİNİ 
TARTIŞIYOR…

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Anka-
ra’daki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ile 
işbirliği içerisinde üniversitelerde paneller düzenliyor.

Üniversitelerde gerçekleştirilecek olan panelin içeriği şu 
şekildedir:

Mağduriyetten Hak Talebine Seks İşçiliği Tartışmaları

Seks İşçiliği: Mağduriyetten Özneliğe Bir Hak Mücadelesi
Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı

Seks İşçilerine Karşı Hak İhlalleri ve Çözüm Önerileri
Belgin Çelik, Kırmızı Şemsiye Derneği Alan Koordinatörü
Bihter Altay Kırmızı Şemsiye Derneği İzleme ve Destek 
Sorumlusu

Seks İşçilerinin Adalete Erişiminde Yaşanan Zorluklar
Av. Nihan Erdoğan, Av. Sinem Hun, Av. Emrah Şahin 
Kırmızı Şemsiye Derneği avukatları

ODTÜ LGBTİ 
DAYANIŞMASI



Mekan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi MM 25 Amfisi
Tarih: 29 Şubat 2016
Saat: 18:00

Mekan: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası 
(katılımcılara binaya gelmeleri halinde yönlendirme 
yapılacaktır)
Tarih: 2 Mart 2016
Saat: 17.30

Mekan: Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Altan Günalp 
Salonu
Tarih: 7 Mart 2016
Saat: 15:00

Mekan: TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu
Tarih: 1 Mart 2016
Saat: 17:00

Etkinlikler, Kırmızı Şemsiye Derneği ile aşağıda ismi ve 
logosu bulunan öğrenci toplulukları ile işbirliği içerisinde 
düzenlenmektedir:

Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün Topluluğu
Bilkent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Topluluğu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi LGBTİ Dayanışması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi AEGEE
TED Üniversitesi LOGOS Society



Kırmızı Şemsiye, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki 
hukuk ve sanat temalı bir ders kapsamında ise seks işçiliği 
konulu bir atölye çalışması düzenleyecektir. Atölye sadece 
ilgili dersin öğrencilerine açıktır. 

Atölye tarihi 3 Mart 2016’dır.

Üniversite öğrenci toplulukları ve STK’lar ve siyasi partiler 
ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile ilgili 
sorularınız ve yorumlarınız için Kırmızı Şemsiye’den Ofis 
Koordinatörü Tolga Tuneli’ye ulaşınız: 

tolga.tuneli@kirmizisemsiye.org

29 Şubat, 1 – 2 – 3 – 7 – 9- 10 – 11 Mart 2016 tarihlerindeki 
etkinliklerin finansmanı Red Umbrella Fund ve Astraea 
Lesbian Foundation for Justice tarafından karşılanmaktadır.



8 MART 2016, SALI
ÇİSEM ÜNAL DAVASI 2. DURUŞMASI

Trans kadın seks işçisi Çisem Ünal, 2014 yılı Kasım ayı 
içerisinde Ankara’da Bağlar Caddesi’nde aracının içerisinde 3 
polis memuru tarafından fiziksel şiddet ve kötü muameleye 
maruz kaldı. Aracından zorla indirilen ve şiddet uygulanan 
Çisem, zorla Esat Polis Merkezi’ne götürülmüş ve karakol 
içerisinde de şiddet görmeye devam etmiştir.

Kırmızı Şemsiye avukatları tarafından, şiddet uygulayan polis 
memurları hakkında suç duyurusunda bulunulduktan sonra, 
failler hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılmıştır. 

Davanın ilk duruşması 25 Kasım 2015’te görülmüştür. İlk 
duruşmaya sanık olan polisler katılmamıştır.

Davanın ikinci duruşması ise 8 Mart 2016 tarihinde, Ankara 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 10:20’de görülecektir.

8 MART Dünya Kadınlar Günü’nde, herkesi trans kadın seks 
işçisi Çisem’i desteklemeye ve polis şiddetine dur demeye 
davet ediyoruz!



8 MART Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Ankara Kadın 
Platformu’nun çağrısıyla bir yürüyüş düzenlenmektedir. 

Yürüyüş 6 Mart 2016 Pazar günü, saat 12:00’de Kolej 
Meydanı’ndan başlayacak ve Ziya Gökalp Caddesi’nde sona 
erecektir.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği de, 
üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte alanda olacak. 

Kırmızı şemsiyelerinizi alın, gelin!



TRANS KADIN SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK 
KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

ETKİNLİK MEKANI: Best Otel Kavaklıdere
ADRES: Atatürk Bulvarı No: 195, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara
ETKİNLİK TARİHİ: 17 – 18 Mart 2016
ETKİNLİK SAATİ: 10:00 – 18:00 (Her iki gün için de)

Kırmızı Şemsiye, 3 MART Dünya Seks İşçileri Günü vesilesi ile 
Türkiye’nin birçok ilinden trans kadın seks işçilerine yönelik 
kapasite geliştirme eğitimi düzenliyor. İlgili eğitim kapsamın-
da, Türkiye’nin 9 ilinden toplamda 30 trans kadın seks işçisi 
bir araya geliyor.

Eğitim kapsamında, trans kadın seks işçileri, adalete erişimden 
cinsel sağlık ve üreme sağlığına, izleme temelli savunuculuk-
tan uluslararası aktivizme dek birçok konuda bilgilendirilece-
ktir. 

Eğitim, Kırmızı Şemsiye’nin avukatları, çalışanları, BM Nüfus 
Fonu ile ilgili konularda uzman kişiler tarafından verilecektir.

Eğitimin detaylı programı, eğitim günü katılımcılarla paylaşıla-
caktır.

Eğitime, sadece davetli trans kadın seks işçileri katılabilir.

İlgili etkinlik ile ilgili sorularınız için Kırmızı Şemsiye’den Kemal 
Ördek ile iletişime geçebilirsiniz: kemal.ordek@kirmizisemsiye.
org, 03124192991; 05389734800.

İlgili eğitim, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu DİHAA 
Programı kapsamında Kırmızı Şemsiye tarafından yürütülen 
“Voice Up: Protecting Transgender Sex Workers From Vio-
lence in Turkey” adlı proje ile, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 
ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen ve yine Kırmızı 
Şemsiye tarafından yürütülen “Trans-İzleme: Translara Karşı 
hak İhlallerinin Savunuculuk Perspektifi ile İzlenmesi” adlı 
proje kapsamında gerçekleştirilmektedir.



KAMU KURUMLARINA YÖNELİK SEKS İŞÇİLİĞİ 
KONULU BİLGİLENDİRME VE DANIŞMA 

TOPLANTISI

ETKİNLİK MEKANI: Best Otel Kavaklıdere
ETKİNLİK ADRESİ: Atatürk Bulvarı No: 195 Kavaklıdere, 
Çankaya, Ankara
ETKİNLİK TARİHİ: 28 Mart 2016
ETKİNLİK SAATİ: 09:00 – 18:00

Kırmızı Şemsiye, 14 Aralık 2015’te, Türkiye’nin birçok ilinden 
kamu kurumu temsilcisi, hizmet sunucusu, STK temsilcisi, ilgili 
bakanlıkların yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler ve hukukçu-
ların katıldığı, “Seks İşçiliği Konulu Bilgilendirme ve Danışma 
Yuvarlak Masa Toplantısı”nı düzenledi. Bahsi geçen toplantı, 
Türkiye’de ilk defa kamu kurumu temsilcileri ile seks işçileri-
ni bir araya getirerek, seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı başta olmak üzere ilgili alanlarda maruz kaldıkları 
sorunları tartışmalarına ve de çözüm önerileri üretmelerine 
vesile oldu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği ile koordi-
nasyon ve işbirliği içerisinde düzenlenen bu etkinliğin devamı, 
28 Mart 2016 tarihinde Ankara’da bu defa Ankara ili özelinde 
idari görevler yerine getiren kamu kurumu temsilcileri ile An-
kara ilinde faaliyet yürüten diğer kurum ve kuruluşlara yönelik 
gerçekleştirilecektir.

Yuvarlak masa toplantısının detaylı program içeriği, toplantı 
günü katılımcılarla paylaşılacaktır.

Kırmızı Şemsiye, Aralık 2015’te düzenlediği ulusal bilg-
ilendirme ve danışma toplantısının takip eden etkinliklerini 
iller özelinde gerçekleştirmeye ve ilgili iller özelindeki sorun ve 
ihtiyaçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının dikkatine sunma-
ya devam edecektir.

Bu etkinlik, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği 
ile ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 
Bahsi geçen kurumlara, desteklerinden dolayı teşekkür ediy-
oruz.



T.B.M.M.’DE SEKS İŞÇİLİĞİ KONULU SORU 
ÖNERGELERİ

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 3 Mart 
Dünya Seks İşçileri Günü vesilesi ile seks işçilerinin gündelik 
hayatlarında maruz kaldıkları sorunları yetkililerin gündemine 
taşımaya devam ediyor.

Derneğimizin 3 Mart kapsamında gerçekleştirdiği savunuculuk 
çalışmaları kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan 
ile HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’na ulaşılarak, 
seks işçilerinin sorunlarına dair iki adet soru önergesi Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması istemiyle Meclis 
Başkanlığı’na sunulmuştur.

İlgili soru önergelerinin metinleri aşağıdadır:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygı ile dilerim.  
03.03.2016         
                                                          Şenal  Sarıhan
                                                                      Ankara Milletvekili

Hukuk, bir kurallar bütünü olarak,  kişi hak ve özgürlüklerini 
korur. Aynı zamanda iktidarı örgütler, kurumlaştırır. Bu bağlam-
da hukukun, düzen ve sosyal ihtiyaçları karşılama gibi toplum-
sal işlevlerinin yanı sıra, adalet değerini gerçekleştirmek gibi 
temel bir işlevi olduğu da ortadadır.  Bu nedenle hukukun ve 
tek tek yasaların; geleneksel değer anlayışı,  toplumsal anlam-
da kabul gören davranış ölçüleri,  ahlaki ve kültürel düşünüş 
tarzı ve yaşam alışkanlıklarına aykırı görülen veya bunlarla 
uyuşmayan özellikler taşıyan birey ya da birey gruplarını dışla-



ma, hukukun alanı dışında tutma, güvencesiz, korumasız bırak-
ma durumu ve olanağı söz konusu olamaz, olmamalıdır. Hukuk 
normunu ahlak normundan ve kültürel diğer normlardan ayıran 
temel özellik, birey hakkında bir değer ölçüsü taşımaması, 
toplumdaki bütün bireyleri insan olma temelinde hak öznesi 
olarak kapsamasıdır. Hukuk devleti de, diğer temel özellikleri 
yanında devletin gücünün hukuki sınırlarının temel insan hak 
ve özgürlükleriyle çizildiği, vatandaşlara eşit muamele yapıldığı 
devleti tanımlamaktadır. 
Anayasamızın 2. Maddesinde, “Türkiye Cumhuriyetinin insan 
haklarına saygılı sosyal bir hukuk devleti olduğu” belirtilmekte-
dir. Ancak tüm hukuksal düzenlemelere karşın, toplumumuzun 
bir kesimi oluşturan, cinsel hizmetlerin sunulmasında çalışan 
ve uluslararası alandaki adlandırma ile “seks işçisi” olarak 
tanımlanan kadın, erkek ve trans bireyler, hukukun korumasın-
dan yeterince yararlanamamakta, temel hak ve özgürlükler 
bakımından korunmasız ve güvencesiz durumda bulunmak-
tadırlar. Sık ve yaygın şekilde darp, gasp, taciz ve tecavüzlere 
maruz kalmakta ve cinayetlerde yaşamlarını kaybetmekte-
dirler. Toplumsal önyargıların beslediği öfke ve nefrete hedef 
olmakta, linç girişimlerine uğramakta, toplumsal yaşamın her 
alanında ayrımcılığa ve dışlamaya maruz kalmaktadırlar. Kayıtlı 
şekilde, fiziksel güvenlikleri ve sosyal güvenceleri sağlanmış 
olarak çalışmakta oldukları yerlerin her yerde sistematik şekilde 
kapatılmasıyla, sokağa itilmekte, iş bulamamakta, evlerinden 
çıkarılmakta, çalışma, barınma, sağlık ve eğitim hakları sürekli 
ihlal edilmektedir. Çalışma ortamlarında ve özel yaşamların-
da kolluk kuvvetlerinin sürekli baskısı ve kötü muameleleriyle 
karşılaşmaktadırlar.
Bu çerçevede;
 1.  Kendilerini Seks İşçisi olarak tanımlayan bu 
bireylerin yasalar tarafından eşit şekilde korunma hakkının 
gerçekleşmesi için, hangi düzenlemeler yapılması planlanmak-
tadır?
 2. Bu bireylerin,  yapmakta oldukları işe day-
alı ayrımcılığa uğramamaları ve aile kurma, doğum kaydı, 
evlat edinme, partner seçimi ile evlilik veya kayıtlı birliktelik 
haklarını eksiksiz kullanabilen gerçek hukuk kişileri olarak 
tanınabilmeleri için, hangi yasal düzenlemelerin yapılması 
düşünülmektedir?
 3. Ayrımcılık yasağını öngören yasalarda ve diğer 
yasalardaki ayrımcılığın önlenmesine ilişkin hükümlerde, cin-
siyet ve cinsiyet kimliği ile cinsel yönelimin ayrımcılık temeli 
olarak düzenlenmesi için hangi hazırlıklar yapılmaktadır?
 4. Bu bireyleri, ailelerini, arkadaşlarını suçlu gibi 
gösteren ve cezalandıran yasal düzenlemelerinin kaldırılması 
için bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?
 5. Bu bireylerin, şiddete maruz kalmadan yaşama ve 
çalışma haklarının korunması, kölelik benzeri şartlarda zorla 
çalıştırılmalarının önlenmesi ve sağlık hizmetlerine, tıbbi ve 
HIV bazlı programlara eksiksiz erişimlerinin sağlanması için 



hangi önlemlerin alınması öngörülmektedir? 
 6. Bu kişilerin keyfi veya hukuka aykırı şekilde 
gözaltı, tutuklama, yerinden edilme veya sınır dışı edilmeleri-
nin engellenmesi için neler yapılması planlanmaktadır?
 7. Bu birey ve grupların,  adalet mekanizmaları-
na ayrımcılık yapılmaksızın erişim haklarının sağlanması 
için hangi önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması 
düşünülmektedir?
 8. Kolluk kuvvetlerinin uyguladıkları baskılara, 
suistimallere karşı,  bu bireylerin misilleme, tutuklama, gözaltı 
veya diğer baskı korkusu yaşamadan başvurabilecekleri resmi 
şikayet mekanizmaları oluşturulması için hangi hazırlıklar 
yapılmaktadır?
 9. Kamu makamları tarafından zorunlu kayıt altına 
alınmalarının, kendilerinin kimliklerinin, isim ve fotoğraflarının, 
eşleri, aileleri, arkadaşları, meslektaşları, hizmet ilişkisinde 
bulundukları kişilerle ilgili detayların ifşa edilmesinin önlen-
mesi ve mahremiyetlerinin korunması için alınması düşünülen 
önlemler nelerdir?
 10. Bu bireyleri, daha fazla kısıtlayan veya ekono-
mik olarak işlerini ağırlaştıran özel yasalar ve özel vergilerin 
kaldırılması, bunun yerine iş sağlığı ve iş güvenliği sağlayan 
standartlar getiren ve bunları güvenceye alan işçilik düzenle-
meleri yapılması planlanmakta mıdır? 
 11. Bu bireylerin,  işçilerin yararlandığı yıllık izin, 
hastalık ve doğum izni tıbbi ve ailevi destekler, kaza tazminat-
ları, emeklilik ve diğer desteklerden yararlandırılmasına ilişkin 
yasal düzenlemelerin yapılması düşünülmekte midir?
 12. Bu bireylerin kendi haklarını savunmak için çalış-
ma ve savunuculuk yapan dernek ve örgütlenmeler kurma-
larının kolaylaştırılması ve bunların mağdurlar adına hukuk 
davası açma ve/veya davalara müdahil olarak katılabilme 
hakkının tanınması için hangi yasal düzenlemelerin yapılması 
planlanmaktadır?

HDP İstanbul Milletvekili Sayın Filiz 
Kerestecioğlu’nun hazırlayıp Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
cevaplanması istemiyle T.B.M.M. 
Başkanlığı’na sunduğu soru önerge-
si metnine, bu kitapçık hazırlandık-
tan sonra erişilmiştir.

Bu kitapçıkta yer almayan soru 
önergesi metnine erişmek için lütfen Kırmızı Şemsiye Cinsel 
Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’ne Proje Asistanı Özge Gök-
pınar üzerinden ulaşınız: ozge.gokpinar@kirmizisemsiye.org; 
03124192991; 05389734800.



SEKS İŞÇİLERİNİN HAKLARI EKSENİNDE FEMİNİST MANİFESTO

Bu metnin imzacıları olarak biz, seks işçilerinin özgür iradelerini desteklediği-
mizi ve seks işçiliğini bir işçilik biçimi olarak tanıdığımızı belirtiyoruz. Orta Asya 
ve Avrupa’da kadın hakları, üreme hakları ve cinsiyet eşitliliği tehdit altında. Biz 
yapısal, kurumsal, fiziksel ve kişisel olarak sayısız şiddete maruz kalan seks iş-
çileriyle dayanışma içerisindeyiz. Seks işçilerinin sistematik olarak yüzleşmekte 
olduğu baskıya dikkat çekmek amacıyla bütün feminist kadınlardan seks işçile-
rinin seslerini feminist harekete dahil etmelerini, büyütmelerini ve seks işçileri-
nin haklarına zarar verdiği görülmekte olan yasal düzenlemeleri desteklemeyi 
bırakmaya davet ediyoruz.
Biz cinsiyet eşitsizliğini patriyarkal, kapitalist ve beyazların üstünlüğüne inanan 
toplumsal yapıların içerisinde gören, aynı zamanda transları ve seks işçilerini 
kapsayan bir feminist hareket istiyoruz. Mevcut yargı sistemlerimiz baskıcı ve 
bu yüzden arttırılan polis faaliyetlerini, yargılamaları ve hapis cezalarını trans-
lara, seks işçilerine ve cinsiyet eşitsizliğine karşi şiddetle mücadelede temel 
çözüm olarak görmüyoruz. Bunun yerine, ekonomik eşitsizlik ve ulaşılabilinir 
sosyal güvenlik ağları/servislerinin yoksunluğu da dahil olmak üzere, kadına ve 
translara karşı şiddetin karmaşık yapısına yönelik toplum müdahalesine, uzun 
soluklu örgütlülüğe ve seferberliğe inanıyoruz.
1. Biz, seks işçilerini kendi hayatları ve ihtiyaçları konusunda bilirkişi ola-
rak tanıyoruz. Feminizm geçmişte de her zaman yapmış oldugu gibi mes-
lekleri ve vücutlarını nasıl kullandıkları farketmeksizin kadınların oto-
nomisini desteklemek durumundadır. Seks işçileri istisna olmamalıdır. 

2. Biz, seks işçilerinin seks işçiliği yapma kararlarına saygı duyuyoruz. Fe-
ministler olarak seks işçilerinin “bedenlerini sattığı” veya “kendilerini sat-
tığı” gibi kadın düşmanlığı içeren ifadeleri reddediyor, bu ifadeleri, sekse 
“kendi parçanı kaybetmek/ vermek” anlamını yüklediği için anti-feminist 
olarak görüyoruz. Seks kadınları küçültmez. Seks işçilerinin kadının ve sek-
sin metalastırılmasına katkıda bulunduğunu iddia her türlü analizi red-
dediyoruz. Seks işçilerini diğer kadınlara zarar vermek ile suçlamıyor, so-
rumlunun patriyarka ve diğer baskı mekanizmaları olduğunu biliyoruz. 
 
3. Biz, seks işçilerinin rıza kabiliyetleri olduğunu tekrarlıyoruz. Seks işçiliği yapan 
kisinin rıza hakkı olmadığını söylemek seks işçilerinin kendi sınırları konusunda 
söylem hakkını ve şiddete karşı söylem üretme şansını ellerinden almaktadır. 
Seks işçilerinin müşterilerinin, onların ‘bedenlerini veya rızalarını satın aldığı’ 
ve bu yüzden istediklerini yapabilecekleri söylemini üretmek, seks işçilerinin 
gerçek hayatta deneyimlediği birçok tehlikeli duruma davetiye çıkarmaktadır. 
Bunun ötesinde, seks işçiliğinin topyekün bir şiddet biçimi olarak varsayılması, 
kadına yönelik şiddeti önlemek gerekçesiyle seks işçiliğine ve seks işçilerine 
karşı ‘sıkı önlemlerin’ alınmasına sebep olmakta ve seks işçiliğini bitirmek ga-
yesi ile atılan adımlar onları şiddete karşı daha da savunmasız bırakmaktadır.  
 
4. Biz, insan ticareti mağdurlarının insan ve işçi haklarının korunması yolun-
da gerçek yardım ve destek içeren önlemlerin alınması için uğraş veriyoruz. 
Bu durumun bir sonucu olarak, göçmen seks işçileri polis tacizleri ve baskın-
ları yoluyla özellikle hedef alınmakta, tutuklanmakta, sınırdışı edilmekte ve gü-
venliksiz, şiddete ve sömürüye daha da açık çalışma şartlarına itilmektedirler.  
 
5. Biz, seks işçilerine karşı tüm şiddet biçimlerini sonlandırmak için uğraş veri-
yoruz. Seks işçiliği bir cinsel şiddet biçimi değildir; ancak seks işçiliğinin birçok 
durumda yasalarca suç sayılması, cinsiyetçilik, orospufobi, transfobi, homofobi 
ve sınıfçılık gibi diğer baskı unsurlarının etkisi ile seks işçilerini cinsel şiddete 
ve eş/sevgili şiddetine daha da açık hale getirmektedir. Baskı ve seks işçiliğinin 
suç sayılması seks işçilerini bireylerden, sosyal hizmetlerden, polisten, göçmen 

Bu metin, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği tarafın-
dan da imzalanan ve uluslararası arenada seks işçileri hareketi ve feminist 
kadın hareketi içerisinde yer alan özneler tarafından geliştirilen bir metindir.



bürolarından ve adli sistemden gelebilecek şiddete karşı savunmasız bırak-
maktadır. Seks işçiliğine ‘tabiatı gereği şiddet’ anlamı yüklemek ve seks işçile-
rinin rıza hakkını geçersiz saymak, onlara yönelik şiddeti normalleştirmektedir. 
 
6. Biz, kadın düşmanlığını hayatın bütün alanlarında sonlandırmak için her gün 
çalışıyoruz. Kadın düşmanlığı seks işçiliğinin nedeni değildir ve kadınların eylem 
ve seçimlerine bir tepki olarak doğar. Bu seçim makyaj yapmak, kürtaj yaptır-
mak veya seks işçiliği yapmak olabilir. Biz problemin kadın düşmanı söylem 
ve eylemler olduğunu söylüyor, kadının davranışlarının kadın düşmanlığına yol 
açtığı ve kadına yönelik şiddeti kışkırttığı, bu davranışların ve seçimlerin değişti-
rilmesi gerektiği söylemini reddediyoruz. Seks işçiliğinin kadın düşmanlığını kış-
kırttığı varsayımı kadına yönelik şiddetin, kadının eylemlerinin (seks işçiliği yap-
mak gibi) hak edilmiş doğal bir sonucu olduğu söylemine katılmak demektir. 
 
7. Biz, göçmenlerin haklarına saygı duyuyoruz. Coğu zaman göçmen kadınların 
iş olanaklarına erişimi kısıtlı ve sosyal güvenlik olanaklarına erişim şansları az ya 
da hiç yok. Bir sığınak arayışında olan bu kadınlar, hayatlarını sürdürebilmek için 
sınırlı seçenekleri arasından seks işçiliğine yüzlerini dönmektedir. Müşterilerin ya 
da seks işçiliğinin öteki unsurlarının cezalandırılmasına yönelik yasalar, göçmen 
kadınların adalete ve tazminata erişim hakkını redderek onları polis şiddeti, tutuk-
lanma, sınır dışı edilme tehlikesiyle yüz yüze getiriyor. Müşterilerin cezalandırıl-
masına yönelik yasalar seks işçisi göçmen kadınların gelirlerini ellerinden almakta 
ancak yaşamlarını sürdürebilmeleri için yerine hiçbir alternatif sunmamaktadır.  
 
8. Biz, LGBT haklarını destekliyoruz. LGBT’lerin karşılaştıkları aileden reddedil-
me, eğitim ve iş hayatında karşılastıkları heteronormativite gibi engeller özel-
likle trans kadınlar için seks işçiliğinin sınırlı birkaç istihdam olanağından biri 
olmasına yol açıyor. Seks işçiliği karşıtı yasalar toplumsal ötekilestirmenin kar-
maşık yapısını görememektedir ve bu yüzden LGB’lere ve translara herhangi 
bir yararı yoktur. Söz konusu yasalar translar özelinde kişinin seks işçisi olup 
olmamasına bakılmaksızın bu grubu cezalandırmak için kullanılmaktadır.
 
9. Biz, seks işçiliğinin tüm yönleriyle suç olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. İs-
veç Modeli’nin (seks işçiliğine taraf olanlardan müsterilerin cezalandırılması) ve 
seks işçiliğini  cezalandıran öteki modellerin seks işçilerine zarar verdiğiyle ilgili 
güçlü kanıtlar mevcut. İsveç Modeli seks işçilerini yoksulluğa itmekte, müşte-
riyle pazarlık güçlerini ellerinden almakta, seks işçilerini güvenlik amacıyla aynı 
evde çalıştıkları için cezalandırmakta, evlerini mühürlemekte ve sınırdışı etmek-
tedir. Seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılması, seks işçilerine işçi olarak örgüt-
lenme yolunu açarak onları sömürücü çalışma koşullarına ve şiddete karşı korur.

10. Biz, kadınların iş hayatında güçsüzlestirilmesine karşı çıkıyoruz. Tarihsel ola-
rak kapitalizm ve patriyarkanın buyruğunda olan batı toplumlarında kadın eme-
ği (ev içi emek, hizmet sektörü, seks işçiliği, duygusal emek ) ‘kadına özgü’ atfe-
dilmiş, küçümsenmiş, düşük ücrete tabi tutulmuş veya tamamiyle görünmez ve 
ücretsiz kılınmıştır. Seks işçileri de dahil olmak üzere, küresel olarak kadınlar, daha 
az ücretle daha güvenliksiz çalışma koşullarına sahipler. Kadınlar, yasadışı sayı-
lan iş alanlarından mevsimlik iş alanlarına, ev işçiliğinde, taseronlarda ve serbest 
meslek alanlarında sömürü altında çalışıyor. Seks işçiliği diğer hizmet sektörü 
çalışma alanlarına kadın (sıklıkla göçmen veya beyaz olmayan) ile özdeşleştiril-
mesi yönüyle benzerlik taşır. Hizmet sektörü çalışanları da seks işçileri gibi çoğu 
zaman erkek ile özdeşleştirilen meslek alanlarındaki işçiler ile aynı işçi hakla-
rından yararlanamamaktadır. Seks işçilerinin hakları için savunuculuk yapılırken 
onların işçi haklarının üzerinde durulmalı, riskli çalışma koşulları ve seks endüst-
risi içerisindeki sömürülere değinilmesi, son olarak seks işçilerine güç veren ve 
onları işçi olarak tanıyan yasal düzenlemelerin getirilmesi için uğraş verilmelidir. 
 
11. Biz, seks işçilerinin feminist harekete dahil edilmesini talep ediyoruz. Onların 
dahiliyeti hareketimize paha biçilemez bir anlayış, enerji, çeşitlilik ve örgütlülük 
deneyimi getirir; cinsiyet, sınıf ve ırk ile ilgili varsayımlarımızı yıkar. Seks işçileri 
dünyanın ilk feministlerinden birkaçıydı ve hareketimiz onlarsız eksik kalır.





KIRMIZI ŞEMSİYE ÖDÜLLERİ GECESİ

TARİH: 18 Mart 2016, Cuma
SAAT: 20:00 – 23:00
MEKAN: Best Otel Kavaklıdere
ADRES: Atatürk Bulvarı No: 195 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 
bu sene gerçekleştireceği 3 Mart Dünya Seks İşçileri günü 
etkinlikleri kapsamında bir ilki gerçekleştiriyor.

Bu yıl ilk defa, Kırmızı Şemsiye Ödül Gecesi düzenleniyor.

Kırmızı Şemsiye Ödül Gecesi, seks işçilerinin görünürlüklerini 
arttıran, ihtiyaçlarına cevap veren, cesaret ve mücadele 
azimlerini teşvik eden, adalete erişimleri sürecinde seks 
işçilerine destek olan, seks işçilerinin çeşitli konularda 
kapasitelerini güçlendiren, seks işçileri ile çeşitli yollar ile 
dayanışan seks işçisi olsun veya olmasın kişi ve kurumlara 
verilecektir.

Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Kırmızı Şemsiye Ödül Gecesi’nde 
dört kategoride ödül verilecektir. Ödül sahipleri 18 Mart’ta 
düzenlenecek olan ödül gecesinde açıklanacaktır. 

a) Cesaret Ödülü:

Cesaret Ödülü, seks işçisi olan ve maruz kaldığı hak ihlallerine 
karşı cesaretle mücadele eden kişilere verilmektedir. Bu 
ödül, adı duyulmayan, aktivist olsun veya olmasın cesaretle 
kendisinin veya diğer seks işçilerinin maruz kaldıkları 
haksızlıkların üzerine giden seks işçilerine verilmektedir.

b) Dayanışma Ödülü:

Dayanışma Ödülü, seks işçisi olmayan ancak seks işçileri ile 
anlamlı bir şekilde dayanışma gösteren, seks işçileri hakları 
çalışmalarına katkı sunan, seks işçilerinin gündelik hayatlarının 
veya sorun ve ihtiyaçlarının görünürlüğünü arttıran kişi veya 
kurumlara verilmektedir.



c) Dayanışma Özel Ödülü:

Dayanışma Özel Ödülü, seks işçisi olmayan ancak Kırmızı 
Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve/veya seks 
işçileri toplumu için özel önemde işler gerçekleştiren, seks 
işçilerinin örgütlenme veya savunuculuk çalışmalarına anlamlı 
bir şekilde katkı sunan, seks işçileri hareketinin gelişmesi ve 
kurumsallaşması için özel önemde çalışmalar gerçekleştirmiş 
kişi veya kurumlara verilmektedir.

d) Onur Ödülü:

Onur Ödülü, uzun yıllardan bu yana seks işçiliği yapan, çeşitli 
biçimlerde mağduriyet yaşamış, seks işçileri toplumu ile 
dayanışan ve seks işçileri toplumu tarafından benimsenen 
ve saygı ile karşılanan, sevilen seks işçilerine verilmektedir. 
Onur Ödülü, seks işçilerini, zorluk ile tutundukları hayatlarında 
onurlandırmayı amaçlamaktadır.

Ödül töreni, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları 
Derneği tarafından hazırlanan videoların gösterimi ve 
düzenlenecek bir kokteyl ile devam edecektir.
Gecemize herkesi davet ediyoruz.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin, bu kitapçıkta 
da yer alanlar dahil olmak üzere, tüm logoları ve isim markaları tescillidir.


