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Giriş 

Kadınlarla Dayanışma Vakfı, 1999 yılı Marmara depremi sonrasında afette kadın dayanışmasını 

örmek amacıyla bölgeye gidenler tarafından kurulmuştur. 1999 yılından bu yana feminist bir 

kolektif olarak çalışmalarını sürdüren vakıf cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim eşitliği ve özgürlük 

mücadelesine katılım ve katkılarını sürdürmektedir. 

Vakfın son yıllardaki faaliyeti çoklu ayrımcılıklar, şiddetle mücadele ve çoklu ayrımcılığa maruz 

kalan kişilerin gelir kaynaklarına ulaşması alanlarına yoğunlaşmıştır. Cinsiyete ve cinsel 

yönelime dayalı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında cezaevindeki kadın ve lgbti’lerle, 

göçmen kadın ve lgbti’lerle çalışmakta, bu grupların çalışma haklarına erişmesini 

kolaylaştırmakta ve genel olarak istihdam alanında cinsiyetçilikle mücadeleyi Kadın Emeği ve 

İstihdamı Girişimi Platformu’nda (KEİG) sürdürmektedir. 
1
 

Vakıfta göçmenlere yönelik çalışmalar Suriye iç savaşından sonra yoğunlaşmış olmakla birlikte 

savaştan önce de farklı ülkelerden gelen göçmen kadınlarla çalışmalar sürdürülmekteydi. 2016 

yılından itibaren de International Medical Corps (IMC) partnerliği ve UNHCR finansmanlığında 

“Göçmenlere Karşı Cinsel ve Cinsiyet Temelli Şiddet” projesi sürdürülmektedir. 

Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasındaki plot projede, alanı tanımak, ihtiyaçları anlamak, var olan 

mekanizmaların tespiti ve tıkanıklarını çözümlemek için göçmen seks işçileriyle yapılandırılmış 

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Üç aylık plot dönemin raporunu Ek.1’de bulabilirsiniz.  

                                                           
1
 Vakfın çalışmalarına dair ayrıntılı bilgiyi sitemizden takip edebilirsiniz: http://www.kadav.org.tr/ 

 

http://www.kadav.org.tr/
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Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasındaki altı aylık dönemde ise göçmen seks işçileriyle 

yapılandırılmış derinlemesine görüşmelere devam edilmiş; bunun yanı sıra cinsel ve cinsiyet 

temelli şiddet vakalarında doğrudan hukuksal ve psikolojik destek sağlanmış; sağlık, barınma, 

kimlik vb. ihtiyaçlarda yönlendirme yapılıp gereken durumlarda eşlik ve tercüman desteği 

sağlanmıştır.  

Yapılan tüm görüşmelerde göçmen seks işçilerin şiddetin farklı türlerine maruz bırakıldıkları 

ortaya çıkmıştır. Şiddetten önce önleyici ve koruyucu mekanizmaların yetersizliği, şiddetten 

sonra destek ve koruyucu mekanizmaların yetersizliği ve erişimsizliği kişilerin şiddete maruz 

bırakmalarında önemli rol oynamaktadır. Toplumsal şiddet ortamında, göçmen kimliği, lgbti 

kimliği, seks işçiliği yapmak birleştiğinde kişilere yönelik çoklu ayrımcılık ve şiddetin dozu 

artmaktadır.  

6 aylık proje süresince uygulanan çalışma yöntemleri aşağıda anlatılmaktadır.   

 

Yöntem 

Seks işçilerinin çalıştıkları mekanlarda, caddelerde, sokaklarda ve gittikleri esnaflara özellikle 

Taksim’de bulunan seks işçilerinin gittiği kuaförlere acil durum telefon hattı kartları dağıtılıp; 

sanal flört (online dating) sitelerine ve uygulamalarına ilan verilip, kullanıcılarına yollanmak 

üzere mesajlar oluşturmuştur ve siteler kullanıcılarına bu mesajları yollamış, hem yüz yüze hem 

de telefon aracılığıyla başvurular alınmıştır. Bunlara ek olarak akıllı telefonlara indirdiğimiz gay, 
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lebiyen ve trans arkadaşlık uygulamaları üzerinden hesap açarak yakında bulunan göçmen 

kullanıcılara hazırladığımız bilgilendirme mesajları gönderilmiştir. 

Hem derinlemesine görüşmeye katılanlar hem de destek için başvuranlarla vaka bölümü ilk 

görüşmeleri yapıp gerekli yerlere yönlendirme ve takibi yapmıştır.  

 

Derinlemesine görüşme 

Derinlemesine görüşmelerde; 11 bölümden oluşan yapılandırılmış görüşme anketi 

kullanılmaktadır. Anket; kişisel bilgiler, iş bilgileri, ev bilgileri, sosyal ilişkiler, psikososyal 

destek, genel sağlık durumu, ruh sağlığı, hukuki destek, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime 

dayalı şiddet türleri, seks işçiliği bilgileri,  iletişim ve destek bölümlerinden oluşmaktadır. 

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerde ses kaydı alınarak gerçekleştirilmektedir. . Samimi bir 

ortam yaratmak ve güven ilişkisi oluşturmak amacıyla görüşme esnasında form ya da excele giriş 

yapılmamaktadır. Görüşmeler deşifre edildikten sonra veri analizi için anketten daha detaylı olan 

13 modülden oluşan veri tabanına bilgilerin aktarımı yapılmaktadır.  

Ses kayıtları, görüşme formları ve kişilere dair tüm bilgiler Kadav’ın arşivinde saklı 

tutulmaktadır. Yapılandırılmış derinlemesine görüşme formunu Ek.2’de bulabilirsiniz. 

 

Destek mekanizmaları 

Sahada yapılan derinlemesine görüşmeler ve 10.00 – 18.00 saatleri arasında destek veren acil 

durum telefon hattı üzerinden gelen cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetle ilgili başvurularda 

psikolojik ve hukuki destek sağlandı. Sağlık ve barınma ihtiyacı bulunan başvurular için ilgili 
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kurumlara yönlendirme, eşlik etme, tercüman desteği sağlandı.  Derinlemesine görüşmeler sahada 

çalışanlar tarafından gerçekleştirildi. Yapılan derinlemesine görüşmelerde  psikolojik veya 

hukuki destek, barın ve sağlık ihtiyacı olan birçok vaka ortaya çıktı. Acil durum telefon hattı 

(hotline) üzerinden gelen başvuruların birçoğu ise şiddete maruz kalan ve hangi mekanizmalara 

başvuracağı konusunda bilgi sahibi olmayan göçmen LGBTİ+’lerden oluşmaktadır.  

Gelen destek taleplerinin iç yönlendirmelerinde;  vaka yönetimine yönlendirilmek üzerine, kişisel 

ve iletişim bilgilerinin yer aldığı “intake formlar”  kullanılmaktadır. Aynı zamanda psikolojik 

destek için ayrı, hukuki destek için ayrı kişisel bilgilerin ve destek ihtiyacının tanımlandığı 

formlar kullanılmaktadır. Yönlendirmeyi alan psikolog ve avukat danışanlarla görüşmelerini 

gerçekleştirmektedir.  

Sağlık alanında talep edilen destek, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacakları konusunda bilgi 

sahibi olmamak, dil konusundaki engel, kurumlarda yaşanan kötü muamele ve şiddete ilişkin 

olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla yapılan dış yönlendirmelerde, hizmet alacağı hastane 

randevusu, hastaneye giderken eşlik etme, tercüman desteği sağlama noktalarında yine kurumsal 

olarak destek vermeye devam edilmektedir. 

Gerek derinlemesine görüşmelerde gerekse hotline üzerinden alınan başvurularda barınma 

ihtiyacının çok yoğun olduğu tespit edilmiştir. Barınma konusunda LGBTİ+’lara açık, tek 

misafirhane  olan “Trans misafirhanesine” kapasitesi doğrultusunda yerleştirmeler yapılmaktadır. 

Genel olarak barınma konusunda yapılan destek, terapi, hastane ve ya hukuki  süreçlerini uzun 

süre desteklemek adına geçici olarak  sağlanmaktadır. 

Şiddete maruz bırakılan göçmenler için açık olan hotline kartlarını aşağıda görebilirsiniz.  
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Hukuki Destek 

6 aylık proje süresince 5 kişiye hukuki destek sağlanmıştır. Hukuki destek talep eden danışanların 

üçü, cinsel yöneliminden dolayı tehdit almakta olduğunu beyan etmiştir. Danışanlardan biri, 

geçici koruma kimliğindeki ismini değiştirme talebinde bulunmuştur. Bir diğer danışan ise, 

üçüncü ülkeye yerleştirme sürecine dair hukuki bilgi talep etmiştir. 
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Hukuki destek talebinde bulunan danışanlar için öncelikli olarak saha çalışanların 

tarafından  “hukuk destek formu” doldurularak avukatlara iletilmektedir. Avukatlar, bu 

formlardan talebe ilişkin aldığı bilgi doğrultusunda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmektedir. 

Hassas vakalarda, hukuki sürecin birebir takibini yapmakla birlikte, alanda çalışan ve hukuki 

destek veren kurumlara, baroların adli yardım ve CMK sistemlerine yönlendirilmeler 

yapılmaktadır. Fakat sorun alanları bölümünde detaylı değinilecek olan  adliyelerde, karakolda 

yaşanan şiddet dolayısıyla CMK sistemine yönlendirme yapılamamıştır. Yönlendirme yapılan 

vakaların  takibine, yönlendirilen kurumla koordineli olarak devam edilmektedir. 

 

Psikolojik destek 

Altı aylık proje süresince 10 kişi psikolojik destek için başvurmuştur. Başvuranlardan 2’si şu 

anda bekleme listesinde olup seanslara devam eden 4 kişi, dosyası kapanan 4 kişi bulunmaktadır. 

Dosyaların kapanma sebepleri; ülke değişikliği, şehir değişikliği ve tanışıklıktır. Başvurulardan 

ikisi psikiyatri servisine yönlendirilmelerine rağmen psikiyatriste başvurmamışlardır. Tüm 

seanslar anadil farkı nedeniyle çevirmenler desteği ile yapılmaktadır. Çevirmenler etik olarak 

terapi ilkelerine bağlı kalırlar.  

Tüm başvuruların takibi haftalık olarak yapılmaktadır. Seans devamlılığı için gerekli olan 

bilgilendirme ve hatırlatmalar çevirmenler desteğiyle yapılmıştır. Tüm seans görüşmelerinin 

rapor özetleri süpervizör ile birlikte çalışılmıştır, ve görüşme raporları psikologların arşivinde 

tutulmaktadır. Psikologlar aynı zamanda acil vakalarda ve kriz durumlarında ve hassas 

dosyalarda ekiple birlikte hareket eder ve gerekli Psikososyal destek konusunda ekibe yardımcı 

olur. Hem MHPSS hem de PSS desteği sağlanan kişilerin aylık takip raporları dosyalar kapanana 

kadar tutulmaktadır.  
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Psikolojik destek başvurusunda bulunan kişilerin başvuru gerekçeleri; korku, kaygı, paranoya 

homofobi, transfobi, şiddetten hayatta kalma, travmatik yaşam deneyimlerine maruz bırakılma, 

travma sonrası stres, somatizasyon, depresyon, uyku ve yeme bozuklukları, vb. sebeplerden 

oluşmaktadır. Başvuran kişilerden bir kişi psikiyatrik ilaç kullanmaktadır.  

Bunun dışında Psikososyal destek ile ilgili bilgilendirme amaçlı sahada kullanılmak üzere 

“Kadınlarla Dayanışma Vakfı Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Servisi” broşürü Türkçe-

Arapça olarak hazırlanmıştır. Ek.3’te bulabilirsiniz. 

 

Kurumlarla görüşmeler-Hizmet Haritalandırması 

Çalışma süresince alanda koordinasyon ve dayanışma için göçmenlerle çalışan lgbti+ örgütleri ve 

lgbti+ alanında çalışan göç örgütleri ile görüşmeler yapılmıştır. Böylece hem hizmet 

haritalandırması çıkarılmış hem de olası acil ve riskli durumlarla birlikte çalışma zemini 

oluşmuştur. Lgbti+ örgütlerden İstanbul LGBTİ Derneği ve Trans Misafirhanesi, SPOD, Kaos 

GL, Hevi LGBTİ, seks işçiliği alanında çalışan Kırmızı Şemsiye ve göç alanında çalışan 

Humanwire Lgbti misafirhanesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-

ASAM), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ile görüşülmüştür. Karşılıklı olarak 

yönlendirme mekanizmaları oluşturulmuştur. 

Görüşülen tüm kurumlarla iletişim ve Kırmızı Şemsiye ile ortak çalışma hala devam etmektedir. 

Kurumların düzenlemiş olduğu etkinliklerde (panel, çalıştay vs.) aktif olarak yer alınmış, ortak 

toplantılar takip edilmiştir.  

Kadınlarla Dayanışma Vakfı olarak seks işçiliği alanında doğrudan hukuksal ve psikolojik destek 

sağlayarak, dolaylı olarak sağlık, barınma, iş gibi alanlarda yönlendirme yapıp gerekli 
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durumlarda eşlik ve tercüman desteği sağlayarak kurumlardan yönlendirme almış ve vakaların 

takibini yapmıştır. Kurumların sağladığı destekler için lütfen kurumların kendisiyle iletişime 

geçiniz. 

Çalışmalarına başlanan yerli-göçmen seks işçiliği platformunda da örgütlerle birlikte çalışılmaya 

devam edilecektir. Platform ile ilgili ayrıntılı bilgiyi raporun devamında bulabilirsiniz. 
2
 

 

Data analizi 

Derinlemesine görüşme 

Demografik bilgiler,    

Derinlemesine görüşme yapılan kişilerin göç ettikleri ülkeler (Grafik 1.1.) ve şu an Türkiye’deki 

bulundukları statü dağılımını (Grafik 1.2.) aşağıdaki grafiklerden görebilirsiniz. Görüşmeye 

katılanların 13 tanesi İstanbul’da 1 tanesi Hatay’da, 1 tanesi Yalova’da ve 1 tanesi de 

Eskişehir’de ikamet etmektedir.  

   

1.1.Country of origin               1.2. Status 

                                                           
2
 Bknz. Platform Çalışmaları 

19% 

75% 

6% 

Country of Origin 

Iraq

Syria

Morocco 75% 

19% 

6% 

Status 

temporary
protection

undocumented

asylum seeker
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Kişilerin göç sebeplerine baktığımızda, Suriye’den gelen göçmen popülasyonunda savaş ve 

coğrafi boyutta şiddet ön sırada yer alsa da seks işçileri ve lgbti’ler için cinsiyet kimliğine ve 

cinsel yönelime dayalı ayrımcılık, şiddet, işkence, aynı şekilde ev içinde yaşanan şiddet, partner 

ya da selefi/cihatçı örgütlerin takip ve tehditleri göç sebepleri arasında öncelikli sırada yer 

almaktadır (Grafik 1.3.). Birçoğu 3 yıldan az bir süredir Türkiye’de yaşamaktadır (Grafik 1.4.).  

 

 

1.3.Reason for migration 

1 

12 

8 

1 1 

Reason for Migration 

family problems

persection due to
sexual orientation
and/or gender identity

genralized
violence/war

compulsory military
service
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1.4. Arrival to Turkey 

 

  

1.5.Gender Identity           1.6. Language 

 

Derinlemesine görüşme yapılan kişilerin 5 tanesi kendilerini homoseksüel erkek, 11 tanesi 

heteroseksüel trans olarak tanımlamaktadır (Grafik 1.5.). Burada kavram ve tanımlamaların 

coğrafyalar arasından farklılık gösterdiğinin altını çizmek gerekir. Türkiye coğrafyasında 

kendisine interseks olarak tanımlayan bir birey benzer deneyimlere karşılık Suriye coğrafyasında 

0
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3

4
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6

7
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trans olarak tanımlayabilmektedir. Burada kişilerin kendi beyanları rapor edilmiştir. 

Görüşmecilerin konuştukları dillerin dağılımını da yukarıdaki grafikte görebilirsiniz (Grafik 1.6.).  

 

Sağlık durumu, 

Görüşmecilerden 4 tanesi önemli hastalıklarının olduğu beyan etmiştir, bu hastalıkların içerisinde 

diyabet ve belsoğukluğu vardır. Belsoğukluğu olan kişi hastalık durumunun acil olduğunu 

belirtmiştir ve tedavi görmektedir. Kronik hastalıklar ile ilgili 1 kişi romatizma, düşük kan 

basıncı ve kansızlık, 1 kişi diyabet ve 1 kişi de ayak tırnak çıkması hastalıklarını rapor etmiştir. 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için 16 kişiden 7 kişi düzenli korunma 

yöntemlerini kullandığını belirtmiştir.  

Görüşmecilerden 3 tanesi cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştur; cinsiyet geçiş ameliyatında 2 kişi 

problem yaşamıştır ve 6 kişi hormon kullanmaktadır.   

 

İş durumu, 

Görüşme yapılan 16 kişinin hepsi şu anda Türkiye’de seks işçiliği yapmaktadır. 2 kişi seks 

işçiliğinin yanında tekstilde ve ev temizliğinde çalışmaktadırlar (Grafik 2.1.). 1 kişi görüşme 

sürecinde beyan etmese dahi seks işçiliği yapması üzerinden görüşme yapılmasını kabul etmiştir. 

Seks işçiliği Türkiye’de genelevler dışında yasal olmadığından çalışanların hepsi kayıt dışı 

çalışmaktadır.  
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2.1. Current Employement    2.2. Any profession beforehand 

 

Görüşmecilerin hepsi Türkiye’ye geldikten sonra seks işçisi olarak çalışmaya başlamıştır. Göç 

ettikleri ülkelerde seks işçiliği deneyimleri yoktur. Türkiye gelmeden önce ya hiç çalışmamışlar 

ya da tarım, garsonluk vs. gibi farklı meslek kollarında çalışmışlardır.  Göç etmeden önceki 

mesleki dağılımı yukarıdaki tablodan görebilirsiniz (Grafik 2.2.).  

Türkiye’de kayıtsız çalıştıkları için işyerinde mesleki eğitim, sosyal güvence, işyerinde cinsiyet 

kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılık, cinsel taciz ve mobbing ile ilgili herhangi bir 

beyanda bulunamamışlardır. Çalışma hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları seks işçiliği bölümünde 

bulabilirsiniz.  

 

Ev bilgileri, 

Derinlemesine görüşme yapılan katılımcıların hepsi geçici de olsa kalacak yerlerinin olduğunu 

beyan etmişlerdir. Görüşmecilerden birçoğu 5 kişi ve altında kişiyle yaşıyor olsa da 40 kişi 
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1 no info; 
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birlikte yaşanılan evler de vardır. Evde yaşayan kişi sayısı dağılımını aşağıda görebilirsiniz 

(Grafik 3.1.).  

 

 

3.1. Number of people at home 

 

Görüşmecilerin tamamı kendilerinin ve evi paylaştıkları kişilerin ev için ayni ya da nakdi 

herhangi bir destek almadıklarını belirtmişlerdir. Kişilerden hiçbiri daha önce AFAD 

kamplarında kalmamışlardır. Görüşmecilerin hepsi kirada kalmaktadırlar. Yaşadıkları evlerdeki 

oda sayısı (Grafik 3.2.) ve aylık kira miktarının dağılımını aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz 

(Grafik 3.3.). 

11 
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3.2. Number of room in home                           3.3. Monthly rent of home 

 

Destek mekanizmalarına erişim, psikososyal destek, 

Derinlemesine görüşme katılımcılarının, 5’i daha önce psikososyal destek talebinde bulunmuştur 

(Grafik 4.1.). Görüşmelerde katılımcılar, psikososyal destek ihtiyacının yoğun olmasına rağmen 

talep azlığını, başvuru mekanizmalarının bilinmiyor olması, kurumlara güven duymama ve 

toplumsal önyargılardan kaynaklı güvende hissedememe hali olarak gerekçelendirilmektedir. 

 

 

4.1. Any application to psychosocial service support 
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Görüşmeler sonrasında, 6 kişi fiziksel ve psikolojik şiddet, cinsel saldırı, depresyon 

gerekçeleriyle psikolojik destek talebinde bulunmuştur. 1 kişi maruz kaldığı şiddet sebebiyle 

şikâyetçi olmak ve koruma tedbiri talepli hukuki destek servisine başvurmuştur. 

 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve şiddet, 

Derinlemesine görüşme katılımcılarının, grafikte de görüldüğü üzere yoğun olarak şiddete maruz 

kaldıkları ortaya çıkmıştır. Aynı kişinin farklı şiddet türlerine maruz kaldığı görülmektedir. 

Fiziksel şiddet, tehdit, psikolojik şiddet, taciz, yaralama sıkça karşılaşılan şiddet türleri olmuştur. 

Jinekolojik şiddet, ısrarlı takip, dijital şiddet ise daha az karşılaşılan şiddet türleri olmuştur. Bu 

şiddet türlerinin kavramsal olarak tanımlanması yeni olduğu için ve diğer şiddet türleriyle çok iç 

içe yaşandığı için katılımcılar açısından farkında olmama hali ve tanımlamada zorlanmalar 

olmuştur. Bu durumun göz önünde bulundurularak analizlerin değerlendirilmesi daha gerçekçi 

sonuçlar verecektir. 

Evlilik içi tecavüz trans seks işçileri için karşılaşılan bir şiddet türü olmadığından analizde 

dikkate alınmamıştır (Grafik 5.1.). 
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5.1. Sexual and gender based violence distribution  

 

Derinlemesine görüşme katılımcıları, en çok müşterileri tarafından şiddete maruz kaldıklarını 

belirtmişlerdir. Görüşmelerde, sıkça şiddetin faili olarak karşımıza çıkan müşterilerin, toplumun 

transfobik, homofobik ve yabancı düşmanlığının bir parçası olduğu, bu düşmanlığın farkında 

olarak, destek alarak eyleme geçtiği iletilmiştir. Bunun yanında yargı süreçlerinin etkin 

yürütülmemesi ve cezasızlığın da failler açısından teşvik edici olduğu belirtilmiştir. 

Birçok katılımcı tarafından,  Türkiye’ye geldikleri hemen hemen ilk bir aylık süreçte sokakta 

gaspa çok sık maruz kaldıkları belirtilmiştir. Türkiye’ye gelirken yanlarında getirebildikleri şahsi 

eşyalarını, paralarını da bu şekilde kaybetmektedirler. Genelde sokakta ve tanımadıkları kişiler 

tarafından gaspa uğramaktadırlar. 

Katılımcılar, cinsel yönelimi ve ya cinsiyet kimliğinden kaynaklı ailesi, yakın çevresi tarafından 

dışlanmakta, fiziksel ve psikolojik şiddete, tehdide maruz kalmaktadırlar (Grafik 5.2.). 
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5.2. Perpetrators of violence 

 

Seks işçiliği, 

Seks işçileri genel olarak Taksim, Fındıkzade, Aksaray, 4. Levent, Gaziosmanpaşa bölgelerinde 

çalışmakla birlikte müşterilerinin tercihlerine göre farklı bölgelerde de çalışmaya gitmektedirler. 

Bar, sokak, ev veya otellerde çalışan görüşmecilerin hiçbiri kendilerini çalışma alanlarında 

güvende hissetmemektedirler (Grafik 6.1.). 

Derinlemesine görüşmeye katılan kişilerden 5 tanesi çalışırken korunma yöntemlerini 

kullandıklarını lakin 11 tanesi kullanmadığını belirtmiştir. Görüşmecilerin sadece 3 tanesi düzenli 

testlerini yaptırabildiklerini 13 kişinin ise test yaptıramadıkları ortaya çıkmıştır.  
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Görüşmecilerin hemen hemen hepsi yeterli para kazanamadıklarını beyan etmişlerdir. 

Müşterilerini mekânlar, arkadaşlar aracılığıyla ya da sokakta bulan seks işçilerinin birçoğu 

müşterileri tarafından şiddete maruz bırakıldıklarını beyan etmişlerdir (Grafik 6.2.).  

 

    

6.1. Ways to find customers                    6.2. Violence from customers 

 

Derinlemesine görüşmeye katılan görüşmecilerden hiçbirinin seks işçiliği örgütlenmeleriyle 

ilişkisi yoktur. Ve görüşme yapılan kişilerden sadece 6 kişi diğer seks işçileriyle iletişim halinde 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı şiddet başvurularında destek, 

Ocak-Haziran 2017 döneminde seks işçiliği ve lgbti alanından cinsiyet kimliğine ve cinsel 

yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddet sebebiyle 2 çocuk, 28 yetişkin olmak üzere toplamda 30 kişi 

Kadav’a destek için başvuruda bulunmuştur.  
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Alandan doğrudan Kadav’a 10 kişi, diğer kurumların yönlendirmesiyle 1’i çocuk olmak üzere 3 

kişi, ve acil durum hattı üzerinden 1’i çocuk olmak üzere 17 kişi başvuruda bulunmuştur.    

Seks işçiliği ve lgbti alanından gelen başvurularda yoğunluklu sebep cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılıktır. Transların başvurularında cinsiyet geçiş sürecinde aile, 

arkadaş, yakınlar ve diğer gruplardan doğru şiddete maruz bırakılma, gaylerde cinsel istismar, 

taciz ve cinsel saldırılar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca başvuranların birçoğu kamu kurumlarında 

yaşadıkları şiddeti de rapor etmişlerdir.  

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılık barınma, iş, sağlık vb. en temel ihtiyaçlarda 

dahi kişilerin karşısına çıkmaktadır. Seks işçiliği ve LGBTİ alanından yetişkin kedisini erkek 

olarak tanımlayan 16 kişi, kadın olarak tanımlayan 1 kişi, trans olarak tanımlayan 3 kişi, trans 

kadın olarak tanımlayan 8 kişi başvurmuştur. Başvurulardaki talep dağılımı şu şekildedir,  

 3. ülkeye yerleştirilme ile ilgili bilgi almak ve sürecini takip etmek amacıyla 5 kişi 

başvurmuş, vaka bölümünün takibinde IMC, ASAM ve Refugee Rights Center’a 

yönlendirilmişlerdir. 

 Kimlik edinmek isteyen 6 kişi destek için başvurmuş, vaka bölümünün takibinde ASAM 

ve DGMM’e yönlendirilmişlerdir. 6 kişiden 1 kişinin talebi kimlikteki isim değişikliğidir, 

bu nedenle DGMM’ye yönlendirilmiştir. 

 Barınma ihtiyacı için 4 kişi başvuruda bulunmuş, bununla birlikte 9 kişi de sığınakta veya 

güvenli bir yerde barınmak için başvuruda bulunmuştur. Barınma başvuruları ASAM ve 

Migrants Network’ yönlendirilirken sığınak başvuruları İstanbul LGBTİ Trans 

Misafirhanesine yönlendirilmiştir.  

 Psikolojik destek için 6 kişi başvuruda bulunmuş, proje içi psikoloğa yönlendirilmiştir. 
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 Hukuki destek 4 kişi başvuruda bulunmuş, ayrıca 1 kişi de 3. ülke başvurusu için hukuki 

destek talebiyle başvurmuş, proje içi hukuk danışmanına yönlendirilmiştir.  

 Sağlık ile ilgili 2 kişi başvuruda bulunmuş, 1 kişi hastalığı sebebiyle Şişli Belediyesi 

Ücretsiz Sağlık Merkezi üroloji bölümüne yönlendirilmiştir, 1 kişinin ise HIV+ durumu 

takip edilmiştir.  

 İş ihtiyacı sebebiyle iki kişi başvuruda bulunmuş, Migrants Network’e yönlendirilmiştir.  

 LGBTİ evlilik ile ilgili bilgi almak için 1 kişi başvuruda bulunmuş, hukuki olarak 

bilgilendirme yapılmıştır.  

 Güvenlik kontrolü, Amerika vizesi almasına rağmen güvenlik kontrolüne takılan 1 kişi 

süreç ile ilgili bilgi almak için başvuruda bulunmuştur. ICMC süreci takip edilmektedir.  

 Ulaşım desteği için 1 kişi başvuruda bulunmuş ve Eskişehir’e ulaşım ücreti karşılanmıştır. 

Seks işçiliği ve LGBTİ alanından çocuk olarak kendini trans olarak tanımlayan 1 kişi, trans kadın 

olarak tanımlayan 1 kişi başvuruda bulunmuştur. Birinin başvurma sebebi 3. Ülkeye başvuru 

süreci ile ilgilidir ve ASAM’a yönlendirilmiştir. Diğer kişinin başvuru sebebi ise güvenli barınma 

ve iş ihtiyacıdır, süreci UNHCR ile birlikte takip edilmektedir.  

Tüm başvurular vaka biriminin koordinasyonuyla ve takibiyle yönlendirilmiş, yönlendirmelerde 

gelişmeler takip edilmiştir/edilmektedir. Proje sona ermesine rağmen alandan hala başvurular 

gelmektedir. Acil durumlara cevap verme ve krize müdahaleye devam edilmesine rağmen diğer 

başvurular şimdilik diğer kurumlara yönlendirilmektedir.  
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Sorun alanları 

Kimlik edinimi-geçici koruma statüsü 

Yerinden edilme ve yeniden yurtlanma süreci seks işçileri için birçok sıkıntıyı beraberinde 

getiriyor. Yeniden yurtlanma deneyimi; yabancı damgalamasını beraberinde getirdiği gibi, bu 

damgalamanın üzerine cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla birlikte seks işçilerine 

yönelik olumsuz algıda eklenmiş oluyor. Geçici koruma statüsü göçmen seks işçileri için 

belirsizlik anlamı taşıyor. Yarına dair plan yapamamak berberinde kimlik edinimi de sekteye 

uğratıyor. Sektörde çalışan birçok insan bu belirsizlik yüzünden kalıcı planlamalar yapmazken 

misafir olma hali göçmenlere yönelik suçların artmasını ve daha rahat işlenmesini 

sağlıyor.  Ve  yine bu misafir olma hali, göçmenlerin hukuka erişim hakkı önünde büyük bir 

engel teşkil ediyor. Hem fail bu rahatlıkla suça rahat iştirak ediyor, hem de maruz kalan sıkıntıyı 

yargıya taşıyabiliyor.  Özellikle basında Suriyeli kimliği ve suç fiilinin sık sık özdeş bir biçimde 

yansıtılması,  göçmen seks işçilerine yönelik saldırıları tetikliyor. Saha çalışmasında gasp ve 

hırsızlık amaçlı saldırılarla bu kadar sık karşılaşılması ise bu tespitleri doğrulayan bir yerde 

duruyor. Tüm bu damgalamaları hafifletecek ve saldırıları azaltacak yegane yol ise kimlik 

edinimi geciktiren geçici koruma statüsünün değişmesidir. 

 

Barınma 

Göçmenlerin yaşadıkları sorun sınıflandırmasının en başında gelen durumlardan birini barınma 

oluşturuyor. Ekonomik sorunlar, kimliğin olmaması, kimlik edinme sürecinin uzun olması ve bu 

yasal statünün belirsizliği beraberinde getirmesi en temel insan haklarından biri olan barınma 

hakkının önünde engel oluşturmaktadır.  Barınma, kişinin güvenliğiyle de yakından ilişkili 
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olduğu için özellikle LGBTİ+’lar ve seks işçileri için hayati öneme sahip bir sorun alanı olarak 

karşı çıkmaktadır. 

Derinlemesine görüşme ve psikososyal destek talebi ile iletişime geçtiğimiz danışanların barınma 

alanları; sağlık koşullarından uzak, çok fazla kişinin ortak kullandığı, fahiş fiyatlı kiralara verilen 

odalardır. Söz konusu trans seks işçileri olunca koşullar daha da kötüleşmektedir. Trans seks 

işçileri; zaman zaman bu alanları hem çalışmak için hem barınmak için kullanmaktadır. 

Göçmenfobi, transfobi  ve orospufobinin birbirine eklemlenmesi barınmak hakkını iyice 

ulaşılmaz hale getirirken sömürünün önünü alabildiğine açıyor. 

 

İstihdam 

Uluslararası koruma ve geçici koruma başvuru tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için 

başvurabilirler. Başvuru süresi için gerekli olan bu 6 aylık süre boyunca kişilerin geçimi için 

öngörülen sosyal yardımlar yetersizdir ve genel olarak “aile”lere sağlanmaktadır. Dolayısıyla 

LGBTİ+lar için söz konusu sosyal yardımlardan faydalanmak oldukça zorlaşmaktadır. Bu 

nedenle düşük ücretli, esnek, kayıt dışı ve güvencesiz çalışma şartlarına itilmektedirler. Bu 

çalışma şartlarının yanında çalışma izni olmadığı için her an sınır dışı edilme tehdidi ile de karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Seks işçiliğinden önce başka iş alanlarında çalışmak istediklerinde ya iş 

başvurusu esnasında ayrımcılığa uğradıkları ya da  işveren  ve işyerinde diğer çalışanlar 

tarafından şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. 
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Hukuk mekanizmalarına erişim 

Cinsel ve cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan göçmen LGBTİ+’ların savcılık veya kollukta 

şikâyette bulunurken ücretsiz tercüman ve avukat desteğinden faydalanma hakları bulunmaktadır. 

Aynı zamanda, şiddete maruz kalan veya kalma tehlikesi altında olan kadın ve aile bireylerinin 

şiddetten korunmasını amaçlayan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin 

Önlenmesine Dair Yasa’da bulunan koruyucu ve önleyici tedbirlerden talep edebilirler. Şiddete 

ilişkin hukuki destek talebiyle gelen başvurularda; kolluk kuvvetlerinin ve savcılığın ifadelerini 

almayı reddettiği, tercüman sağlanmadığı veya tercümenin zaman zaman adliye çalışanları 

tarafından profesyonel olmayan şekilde yapıldığı dolayısıyla eksik ve hatalı şekilde beyanların 

tutanağa geçirildiği görülmüştür. Avukat eşliğinde ifade verme hakkı şikâyetçiye bildirilmediği 

için avukat talebinde bulunamadıkları bildirilmiştir. Avukat ve tercüman talebi olduğu halde 

reddedilen ve savcılıkta kötü muameleye maruz kalan bir başvurucu, avukat talebini ve tercüman 

dolayısıyla beyanının tutanağa eksik geçmesiyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı hatırlatarak 

ayrı bir dilekçe sunmuş fakat dilekçesi işleme dahi alınmamıştır. Şiddete maruz kalma 

gerekçesiyle başvuran kişilerin koruma ve destek mekanizmalarından faydalanması bir yana 

başvurdukları kurumlarda ekstra şiddete maruz kalmaktadırlar. Dolayısıyla şiddete ilişkin hukuki 

destek talebi oldukça azdır. 

 

Sağlık-Ruh Sağlığı 

Göçmen seks işçilerinin ruh sağlığına erişimi noktasındaki engellerden en önemlisi ücretsiz ruh 

sağlığı hizmetlerinin çok kısıtlı olmasıdır. Ücretli ruh sağlığı hizmetlerinin ücretleri göçmenlerin 

ödeyebileceği meblağların çok üzerindedir. Bununla birlikte bu servisi ücretsiz olarak sağlayan 

devlet hastaneleri ve belediyelerin hemen hemen hiçbirinde tercüman desteği bulunmamaktadır. 
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Özellikle ruh sağlığı alanında özel olarak psikiyatrist ve psikologlarla çalışan, alana hâkim 

tercümanlar bulunmamaktadır. 

Suriye’de psikiyatrist görüşmesi neticesinde edinişmiş ilaçlar uzun süre doktorlarla yeniden 

görüşülmemesine rağmen Türkiye’de kullanımına devam edilmektedir.  

 

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ve şiddet 

Özellikle trans seks işçileri ile yaptığımız görüşmede sıklıkla yaşadıkları sorunlardan birinin 

hırsızlık ve gasp olduğunu görüyoruz. Bunun bir  çok sebebi var. Hem trans hem de göçmen 

olmaları hırsızların doğal hedefi olmalarını sağlıyor. Korunmasız durumlarının herkes tarafından 

bilindiğini gösteriyor.  

Aynı durum trans seks işçilerinin çalıştıkları birahane ve barlar içinde geçerli. Özellikle taksimde 

bulunan mekânlarda işverenlerin yoğun şiddeti sık sık anlatılan ve saha çalışmalarında izlerini 

gördüğümüz bir olgu olarak karşımıza çıkmakta. 

 

Seks işçiliği 

Yukarıda belirtilen sorun alanları seks işçiliği sektörünün hem temel sorun alanları olup hem de 

göçmen kimliği ve lgbti kimliği ile birleşerek çoklu ayrımcılıkların sıkça yaşandığı alanlardır.  

Seks işçiliği sektörü özelinde kayıt-dışı çalışma, güvencesizlik, güvenli alanlarda çalışamama, 

sağlık hizmetlerine erişim (translar için hormona ulaşım ve Türkiye’deki cinsiyet geçiş 

süreçlerinin bilinmemesi, tüm seks işçileri için düzenli test yaptırma, cinsel yolla bulaşan 

hastalıklardan korunma yöntemlerinin bilinmemesi); ve sektör içerisinde patronların, mekân 
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sahiplerinin, aracıların müşterilerin ve kolluk kuvvetlerinin şiddeti temel sorun alanlarını 

oluşturmaktadır. 

Tüm lgbti göçmenler için ise şiddet ve ayrımcılık durumlarında adalet mekanizmalarına erişim, 

yeterli koruyucu, önleyici ve destekleyici mekanizmalarım olmaması, kamu kurumlarında 

yaşanan şiddet ve ayrımcılık, barınma giderlerinin çok yüksek olması ve lgbti göçmenlerin kiralık 

ev bulmakta yaşadıkları güçlükler, kişilerin görece küçük ve muhafazakâr uydu kentlere 

gönderilmeleri, şiddetten korunmak için sadece lgbti’lere yönelik sığınakların bulunmaması, 

kamu ve sivil toplumun sağladığı tüm psikososyal desteklerde tercüman sayısı yetersizliği alanda 

karşımıza başlıca sorunlar olarak çıkmaktadır. 

Göçmen seks işçileri ve lgbti’lerin kendi aralarında iletişim ve koordinasyon zeminin henüz 

sağlanmamış olması da kişiler arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı zorlaştırmaktadır. Yerel seks 

işçileri ile henüz bağlantının kurulmamış olması da yerele dair deneyim aktarımını 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Kadav yerel-göçmen lgbti’lerin bir araya gelebileceği platform 

çalışmalarına başlamıştır.  

 

STK’lar ile ilişkiler 

Sivil toplumu iki şekilde ele almak gerekir. Göçmenlerin geldikleri bölgelerde sivil toplumun 

olmayışı/görece zayıf oluşu bu alana dair bir algı oluşturmalarını engelliyor. Dolayısıyla 

yaşadıkları sorun   üzerinden başvurabilecekleri mekanizmalara ulaşmaları güçleşiyor. Bu 

sebeple en önemli şeylerden birisi göçmenleri destek mekanizmalarının tümüne dair 

bilgilendirerek verilen hizmetlerden istifade etmelerini sağlamaktır. 
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Sivil toplum ile ilişkileri ele aldığımızda göze çarpan bir diğer önemli sorun ise STK'ların 

sunduğu destekten yararlanmak isteyenlerin karşılaştığı homo/transfobik ve orospufobik 

yaklaşımların güçlü olması. Toplumda LGBTİ+'lara ve seks işçilerine yönelik üretilen bu nefret 

bir bütün olarak kamu kurum ve kuruluşlarında aynı zamanda sivil toplumda da ziyadesiyle 

mevcut. Özellikle yaptığımız görüşmelerde yararlanıcıların önemli bir kısmı bu noktaya dikkat 

çekerken aksayan hizmetleri buna bağlamaktadırlar. Karşı karşıya kalınan homo/transfobik ve 

orospufobik yaklaşımlar zaten korunmasız olan bu grubu daha fazla korunmasızlığa iterken, aynı 

zamanda koşulları düzeltecek hizmetlere erişimi de engellemektedir. 

 

Saha çalışanları gözlemleri 

 

İ. G. 

Beyoğlu semtinde, göçmen trans seks işçisi kadınların çalıştığı Bahriyeli, Gel de İçme, Clup 17 

isimli barlarda; Elmadağ, Harbiye, Şişli, Halaskargazi Caddesi üzerinde, Aksaray ve 

Zeytinburnu’nda saha çalışması yapıldı.  

Mart ayında yaptığımız saha çalışmalarında trans seks işçilerinin çalıştığı mekanların hafta 

sonları ahlak büro amirliği tarafından basıldığı, transların çalıştırılmadığı, mekanların kapatıldığı, 

baskın yapıldığı günlerde; trans seks işçilerinin çalıştığı cadde üzerinde de ekip otolarının park 

halinde beklediği, mekanlara girişin yasaklandığı gibi caddede çalışmalarının da engellendiği 

gözlemlendi.  

Gel de İçme adlı bara saha çalışanımız trans kadın olduğu için içeri girmemize müsaade edilmedi. 

Göçmen trans seks işçilerinin çalıştığı bir mekan olarak tanınan Gel de İçme isimli bar ahlak büro 
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amirliğinin yaptığı baskınlardan sonra trans kadınların içeri girişini engellediği fark edildi. 

Aksaray-Çapa-Zeytinburnu yönünde hafta sonları ahlak büro ekip otolarının fazla olması saha 

ekibi olarak dikkatimizi çekti. Göçmen transların çalıştığı barlarda müşterilerin erkeklerden 

oluştuğu mekânların natrans kadınlar tarafından eğlence ya da çalışma mekanı olarak tercih 

edilmediği gözlemlendi.  

Polisin yaptığı baskınlardan dolayı sokakta ya da eğlence mekânlarında çalışmakta zorlanan, 

sokakta şiddete maruz kaldığında geçici koruma kimliği olmaması sebebiyle polise başvuru 

yapmaktan çekinen, IŞİD ya da aile bireyleri tarafından takip edildiği için görünür olmak 

istemeyen,  başka iş imkanı bulamaması nedeniyle seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını 

söyleyen göçmen lgbti’ler Hornet, Shemale, Planet Romeo gibi aplikasyonlar üzerinden 

müşterilere ulaşmalarının daha güvenli olduğunu aktardılar. İnternetten buldukları müşteriler 

tarafından şiddete maruz kalan, darp edilen, parası ya da telefonu çalınan, tehdit edilen göçmen 

lgbti seks işçilerinin doğrudan polise ya da hiçbir devlet otoritesine başvuru yapmayı tercih 

etmedikleri gözlemlendi. KADAV’la iletişime geçtikten sonra güven duymaları halinde hukuksal 

desteği ya da sağlık hizmetini kabul ettikleri fark edildi. Müşterilerin göçmen lgbti+ seks 

işçilerine şiddet uygulamakta çekinmedikleri, tehdit ederken devletin, Türk ve erkek olanı 

koruduğunu söyleyerek her türlü şiddetti yapabileceklerini meşru kılmaya çalıştıkları sahada 

yaptığımız görüşmeler sonrasında ortaya çıktı. Derinlemesine görüşme yaptığımız LGBTİ+ 

göçmen seks işçilerinin büyük bir çoğunluğu müşterileri ya da sevgilileri tarafından darp 

edildikleri, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz bırakıldıkları beyanında 

bulundular.  Ailesinden gördüğü şiddetten dolayı geçmişe yönelik darp raporu almak isteyen bir 

danışanın hastane sürecine eşlik ettik. Süreci devlet hastanesinde yürütmeye çalıştık ancak 
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hastanede çalışan kamu görevlilerinin Suriye dışından gelen diğer göçmenlere yönelik 

prosedürler hakkında bilgi yetersizliğine sahip oldukları gözlendi. 

 

K. A. 

Göçmen seks işçilerine ulaşmanın önündeki en büyük engellerden biri alan erişimin kısıtlı 

olmasıydı. Göçmenlerin içe kapalı yaşam tarzı ve bu nedenle yerel ile iletişimin olmaması 

beraberinde hem şiddetin örtük hale gelmesine neden olurken hem de destek mekanizmaları 

hakkında bilgi edinmeyi olanaksız hale getiriyor.  

Bir sektör olarak seks işçiliğini ele aldığımızda şiddeti tetikleyen diğer bir boyutun ise seks 

işçiliği ile insan ticareti arasındaki muğlaklığın olduğunu görüyoruz; bu iki olgunun sık sık 

birbirine karıştırılması sektörün daha da görünmez olmasını sağlıyor.  

Saha çalışması yaptığımız alanlarda dikkatimizi çeken en önemli unsurlardan biri şiddet 

vakalarının güvenlik güçlerine iletilmemesiydi; görüşmeciler bunu şu sebeplere bağlıyorlar: 

 

 “Şu kadar yıldır buradayım. Ne olacağım belli değil”, 

 “Çalıştığım duyulursa geri dönemem”, 

 Sektör çalışanının görüşme sonrası teşhir edilme korkusu, 

 İletişim kuramama durumu şiddetin örtülmesine neden oluyor, 

 Kolluğun uyguladığı şiddetin deneyimlenmiş olması, 

 

Suriyeli göçmen seks işçileri 4 ayrı grup şeklinde çalış(tırıl)ıyor: 

 İnsan ticareti mağdurları 
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 Aile bireyleri tarafından pazarlananlar 

 Bağımsız aracılar ile çalışanlar  

 Bar, pavyon vb. alanlarda çalışanlar 

 

Trans seks işçilerinde ise durum biraz daha farklı ilerliyor. Trans seks işçileri özellikle Taksim 

Meydanı’nda yoğunluklu olarak çalışıyorlar. Diğer bir çalışma alanları ise Beyoğlu’nda bulunan 

Bahriyeli ve Gel de İçme adlı birahaneler. Bu birahanelerde konsomasyon ve seks işçiliği birlikte 

yapılıyor. Mekâna herhangi bir ücret ödenmese de mekân sahiplerinin sistematik şiddeti hiçbir 

zaman son bulmuyor. Görüşme yaptığımız seks işçilerinden birinin gözleri yine bu şiddet sebebi 

ile morarmıştı.  

Barda çalışan seks işçisi trans kadınlar işveren şiddetinin yanı sıra kırmızı polis olarak 

tanımladıkları yunus polislerinden de şikâyetçiler. Bu polislerin özellikle şiddet uyguladıklarını 

görüşme kayıtlarında belirttiler. Kimlik sahibi olmayışları beraberinde kolluk karşısında daha 

savunmasız olmalarına sebep oluyor. Gasp, dayak, polis şiddeti göçmen trans seks işçileri için 

hayatın gündelik bir pratiği olarak karşımıza çıkıyor.  

 

Çözüm önerileri 

Alan çalışmasının önündeki önemli engellerden birini seks işçiliği yapmanın Avrupa’ya geçişi 

engellediği yönündeki yaygın inanç oluşturuyor. Görüşme talebini birçok kişi bu sebeple 

reddediyor. Göçmenlerin birbirlerini tanıyor olması ve yapılan işin Suriyeli göçmenler tarafından 

bilinmesi durumunda geriye dönme ihtimalinin ortadan kalkması da kişileri korkutan başlıca 

sebeplerden biri. Kurumlara karşı güvensizliği yok edecek adımların atılması çalışmanın amacına 

ulaşması için önemli bir yerde durmaktadır.  
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Çalışmanın sağlıklı yürümesi için dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar var. Bunlardan 

öncelikli olanı, seks işçilerinin çalışma alanlarına güvenlikli bir biçimde girebilmek ve buralarda 

sosyalleşebilmek. Trans seks işçilerinin bir arada yaşıyor olması ulaşma konusunda kolaylık 

sağlamaktadır. Bir seks işçisine hizmet sunmak beraberinde topluluğun diğer üyelerine ulaşmayı 

sağlayabilir. Natrans seks işçilerine ulaşmak bu noktada daha zor. Görece dağınık olmaları, aile 

ve topluluğun haberdar olma korkusu, ahlak ve diğer toplumsal değerler beraberinde sorunlarını 

daha görünmez bir yere çekiyor. Bu engel ise güvenilir aracılarla iletişime geçerek, çalışma 

alanlarının etrafındaki esnaflarla diyalog kurarak ve kurumun güvenirliliğini anlatarak belirli 

boyutları ile kaldırılabilir. Kurumların güvenirliliğinin arttırılması “bu kurum sizin için güvenli” 

sözünün arkasının doldurulmasından ve zeminin oluşturulmasından geçiyor. Bu nedenle:  

 

 Kayıt dışı istihdama itilen, güvencesiz seks işçiliği sektörünün güvenli çalışma alanları 

haline getirilmesi yönünde politikalar geliştirilmesi, 

 Seks işçiliği alanında çalışan kişilerin ücretsiz düzenli test yaptırma ve ücretsiz cinsel 

yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın sağlanması ve sağlık hizmetlerine erişimi 

yönündeki engellerin kaldırılması, 

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri, Emniyet Müdürlükleri seks işçiliğine yönelik hassasiyetler noktasında 

bilgilendirilmeleri ve mekanizmalarının kişilerin yüksek faydasını gözetecek ve temel 

ihtiyaçlarını karşılayacak yönde oluşturmaları konusunda baskı oluşturulması,  

 Homofobik ve transfobik toplum yapısı göz önünde bulundurularak lgbti göçmenlerin 

desteklenmesine yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici mekanizmaların arttırılması,  



13.07.2017 

WSF&IMC 

Sexworkers Field Work Report  

 Türkiye’nin homofobik ve transfobik toplumsal yapısı ve son zamanlarda artan göçmen 

düşmanlığı ile birlikte en fazla tehdit altında olan gruplardan biri olan lgbti göçmenlerin 

uluslararası koruma başvurularının ve 3. ülkeye yerleştirme 

prosedürünün uluslararası mülteci hukuku standartlarına uygun bir şekilde hızlandırılmış 

olarak uygulanması, 

  Lgbti+’lere yönelik ivedilikle  ihtisaslaşmış, çok dilli hizmetin sağlandığı, şiddeti önleme 

ve izlemede etkili, sürdürebilir sığınak modellerinin oluşturulması, 

 Göçmen alanında çalışan STK'ların çalışanlarına yönelik orospufobi  ve 

homo/transfobi  karşıtı farkındalık atölyelerinin düzenlenmesi, 

 Göç alanında çalışan STK'ların kadrolarında alanı tanıyana ve bizzat öznesi olan 

çalışanların istihdam edilmesi, 

 Alanda çalışan STK'lar,  homo/transfobik ve orospufobik söylem ve yaklaşımlara 

karşı  çalışma ilkeleri oluşturması, 

 Kurumlar içerisinde “kadınlar için güvenli” ve “lgbti’ler için güvenli” alanlar 

oluşturulması, 

 Bilgiye erişim sorununu gidermek için kurumlardaki tercüman sayısı arttırılması 

 Şiddete maruz kalanlarla çalışacak tercümanların ve uzmanların uluslararası mülteci 

hukuku, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularına ve 

terminolojiye ilişkin gerekli eğitimler verilmesi ve bu eğitimlerin STK’larla işbirliği 

halinde düzenli olarak yapılması, 
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Platform çalışmaları 

20.12.2016 danışanlarımızdan Werde nefret cinayeti işlenerek öldürüldü. Cenazesini almak için 

savcılığa başvurulmasına rağmen, biyolojik aile yakınlarından biri olmadığımız gerekçesiyle 

cenaze kimsesizler mezarlığına defnedildi. Kimsesizler mezarlığında sessiz bir anma töreni 

gerçekleştirdik. 

 

 

 

Bu yaşanan cinayetin ardından güvenli çalışma alanlarına dair deneyimlerin göçmenlerle 

paylaşılması için yerel ve göçmen seks işçilerinin bir araya gelebileceği deneyim ve bilgi 

aktarabilecekleri kapalı ve öz-örgütlenme modeline dayanan bir platform oluşturmak gündeme 

gelmiştir. Platform içerisinde destekleyici olarak konumlanarak gerekli durumlarda psikososyal 

(hukuk, sağlık, barınma vs.) destek sunacak olan Kadınlarla Dayanışma Vakfı olarak Werde’nin 
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cenazesinden sonra platformun ilk buluşmasını 8. Trans Onur Haftası kapsamında düzenlemiştir. 

Platformun temel hedefi yerel ve göçmen seks işçileri arasında iletişim ve koordinasyonu 

sağlamak, güvenli yerlerde güvenli çalışmanın ve güvenli barınmanın yollarını aramaktır. 

Kadınlarla Dayanışma Vakfı, diğer örgütlenmelere de platformun bileşeni olmaları için çağrı 

yapmıştır ve periyodik toplantılara seks işçilerinin ihtiyaç duydukları konularda destek verecektir. 

Yapılan toplantı bazı kurumların temsilcileri ve yaklaşık 30 göçmen lgbti katılmıştır. Platform 

ikinci toplantısını Ağustos ayında gerçekleştirecektir. Platformun sosyal medya görsellerini ve 

duyuru metninin İngilizce ve Arapçasını aşağıda bulabilirsiniz.  

    

 

 

 

Dear all, 

It is a closed group for queer sex workers and 

will be a self-organized group; and the people 

around the circle. The purpose of the group is 

to build up a kind of platform in order to set 

up a kind of bridge to share information, to 

create safe space and solidarity between “so-

called” local and refugee queer sex workers. 

 

 أعزائي

هذه مجموعة مغلقة ل بائعات الهوى وستكون مجموعة ذاتية 

التنظيم. واألشخاص حول هذه الدائرة. والغرض من هذه 

المجموعة بناء نوع من انواع التواصل من أجل إقامة جسر 

لتبادل المعلومات، لخلق مساحة آمنة والتضامن بين "ما 

 يسمى" بائعات الهوى المحليين والالجئين

في االيام القادمة ستكون هناك اجتماعات وحلقات تضامن 

من أجل تبادل المعلومات فيما يتعلق ببطاقات الهوية، 
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In following days, there will be meetings and 

solidarity circles in order to share information 

regarding identity cards, working areas, 

security, protection, health, social support etc. 

according to persons’ needs. 

Please do not add the persons, you don’t 

know, as a member! 

With Solidarity, 

All-Together-İstanbul 

alltogetheristanbul@gmail.com 

 

ومناطق العمل واألمن والحماية والصحة والدعم االجتماعي 

 وما إلى ذلك وفقا الحتياجات األشخاص

الرجاء عدم إضافة أشخاص ال تعرفهم كأغضاء الى 

 المجموعة

 ،مع التضامن

 كلنا معا، اسطنبول

 

 

 

Kapanış 

Göçmen trans, natrans kadın, erkek ve kendi cinsiyet kimliğini ikili cinsiyetin dışında tanımlayan 

her bireyin cinsiyet kimliğinden ya da göçmen kimliğinden dolayı iş bulamaması, istihdam ve 

barınma gibi imkânlardan faydalanamaması, göçmen evli ve heteroseksüel sisteme uygun 

bulunan ailelere ekonomik imkânlar sağlandığı kadar, bekâr olup, evlenmeden bir kaç kişi 

dayanışma için aynı evde yaşamayı tercih etmiş bireylere devletin ya da STK’ların desteğinin 

yeterince sağlanmaması kayıt dışı alanda seks işçiliğinin artışına sebep olmaktadır. Bu durum 

seks işçiliği alanında yaşanan dayak, darp gibi fiziksel ve cinselliğe, cinsiyet kimliğine dair ağır 

aşağılama, hakaret gibi psikolojik şiddetin kayıt dışı şiddete dönüşmesine sebep olduğu 

gözlemlenmektedir. Kayıt dışı seks işçiliği alanında darp edilen ya da psikolojik şiddete maruz 
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kalan lgbti+’ lar polis ya da savcılık gibi devletin adalet ve şikâyet mekanizmalarını kullanmayı 

tercih etmediklerini tercih etmekten korku duyduklarını beyan etmektedirler.  Şiddete maruz 

kaldığını beyan eden seks işçiliği alanında çalışan trans ve gayler çalışma alanında yaşadığı 

şikâyetlerin değerlendirilmediğini ya da bazı polisler tarafından şikâyetlerinin reddedildiğini 

söylemektedirler.   Yaşanan bu durum kimi polislerin kendilerine verilen yasal gücü kendi karar 

mekanizmalarına göre kullanarak devlet sisteminin içindeki ayrımcılığı üretmekte olduğunu 

göstermekle birlikte şiddetin toplum ve devlet tarafından meşrulaştırılmasına zemin 

hazırlamaktadır. 

Göçmen seks işçisi lgbti’lerin devletin şikâyet mekanizmalarını kullanamamalarının diğer bir 

sebebi kimliklerinin olmayışından dolayı vatandaşlık haklarından mahrum olmaları ya da geçici 

koruma altında bulunmamaları olarak karşımıza çıkıyor. Geçici korumaya başvurmak isteyen ve 

seks işçiliği alanında çalışan translar görünürlüklerinin ve varoluşlarının toplum tarafından şiddet 

olarak kendilerine dönmesi nedeniyle büyük şehirler dışındaki illerde hayatta kalmakta daha fazla 

zorlandıklarını iş bulamamanın yanı sıra seks işçiliği yapmanın da daha tehlikeli olduğunu ifade 

ediyorlar.  Göç idaresi tarafından belirlenen uydu kentlere yerleştirilmemek için uluslararası 

koruma kaydı yapmak istemiyorlar. Eskişehir ve Yalova’da yaşayıp seks işçiliği alanından 

derinlemesine görüşmeye katılan iki ayrı görüşmeci sadece caddede çalışmanın değil gece dışarı 

çıkmanın, sokakta bir trans olarak yürümenin bile hayatları için bir tehdit oluşturduğunun 

ifadesini kullanıyorlar. Bu ifadelerinden dolayı Seks işçiliği alanında dayanışmanın olmadığı 

illerde yaşamak istemedikleri için İstanbul’da kaçak yaşayıp iki üç kişi aynı evde seks işçiliği 

yaparak hayatta kalmayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir.    

Hangi koruma statüsü altında olursa olsun devletin yükümlülüğü “koruma statüsü” sahiplerine 

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca koruma ve temel insan haklarına erişimini sağlamaktır. 
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Yaptığımız çalışma bize gösteriyor ki özellikle LGBTİ+’lar ve seks işçisi göçmenler koruma 

altında “korumasız” bir hayat yaşamaktadır. 

 

 

 

Notlar 

 

1. Tüm görüşme formları Kadav’ın arşivinde tutulmaktadır.  

2. Görüşmelerin ses kayıtları Kadav’ın arşivinde tutulmaktadır ve güvenlik sebebiyle 

kişilerin izni alınarak ses bozucu yöntemlerle paylaşılabilir. 

3. Fotoğraflar güvenlik sebebiyle sadece kişilerin izni alınarak güvenli bir ortamda 

paylaşılabilir.   

4. Raporun yayınlanması, kopyalanması, alıntılanması, dağıtılması Kadınlarla Dayanışma 

Vakfı’nın iznine tabidir.  

 

Temmuz 2017 

İstanbul 


