CEZA ALMADAN BİR FUHUŞ
LOKALİ İŞLETMEK

FUHUŞ LOKALİ İŞLETENLER
İÇİN DANIŞMA BÜROLARI

Yasalara uygun bir işletme için şartlar
150 m koruma alanları 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren fuhuş lokalleri için de artık geçerli değildir.

SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte
1150 Wien, Oelweingasse 6–8
01 897 55 36
E-Mail: sophie@volkshilfe-wien.at

Lütfen dikkat ediniz: Fuhuşun lokalin önünde yapılması amaçlanıyorsa, o zaman ek olarak sokak fahişeliği kuralları da geçerlidir.
Fuhuşa sokakta yol açmak konutların bulunduğu bölgede yasaktır.
Sokakta fuhuş yapmak (her türlü cinsel münasebet) her ne olursa olsun yasaktır.
Lokalinizin kontrolü:
Polis ve Belediye Şubesi 36 diğer makamlara bağlı kalmadan
Fuhuş Yasası’na, yönetmeliklere ve karara uyup uymadığınızı kontrol
etmekle yükümlüdür. Polisin lokalinize girişi uygun bir zorlama ile sizin
hesabınıza sağlama hakkı vardır. Ağır ihlallerde polisin lokalinizi yerinde kapatma hakkı vardır!
Lütfen dikkat ediniz: Hayat kadınlarına ücretsiz prezervatifverilmesi önerilir!
Hayat kadınlarının lokal işletmesi:
Fuhuş lokali işletiyorsanız ve kendiniz de fuhuş yapıyorsanız, hem
fuhuş lokali işlettiğinizi hem de hayat kadını olarak çalıştığınızı polise
bildirmeniz gerekir!

Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Gastronomie
1010 Wien, Judenplatz 3-4
01 514 50-4207
E-Mail: gastronomie@wkw.at
Viyana Eyalet Polis Müdürlüğü
Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 3
01 313 10-21180
Beratungsstelle COURAGE Wien
1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7
01 585 69 66
E-Mail: info@courage-beratung.at

HAYAT KADINLARINA VEYA REŞİT
OLMAYAN HAYAT KADINLARINA
KARŞI ŞİDDET

Bütün bunlar Avusturya’da yasaktır ve CEZALANDIRILMAYI
GEREKTİRİR:
• Başka insanları fuhuşa zorlamak
• 18 yaşın altında fuhuş
• Hayat kadınının ailesini tehdit etmek
• Hayat kadınlarını prezervatifsiz çalışmaya zorlama
• Hayat kadınlarının yapmayı reddettiği seks uygulamalarına zorlama
• Müşterinin ödediği parayı (bir kısmını) almak
• Hayat kadınlarının pasaportunu almak
• Fuhuşu bırakmak isteyen hayat kadınlarını fuhuşa zorlamak
• Hayat kadınlarını lokalde kalmaya zorlamak
Bu eylemlerde bulunursanız, polisin tahkikat yapacağını ve ceza davası
açılacağını hesaba katmanız gerekir.
24h – Frauennotruf (Kadın Acil Hattı)
01 71 71 9
E-Mail: frauennotruf@wien.at
www.frauennotruf.wien.at
24h – Helpline bei Menschenhandel (İnsan ticaretinde yardım
hattı) (Polis)
01 248 36-85383 E-Mail: menschenhandel@bmi.gv.at
LEFÖ – IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel
(Kadın ticaretine maruz kalanlar için müdahale bürosu)
1040 Wien, Floragasse 7A/7
01 796 92 98
E-Mail: ibf@lefoe.at
SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte (Hayat kadınları için
eğitim mekanı)
1150 Wien, Oelweingasse 6–8
01 897 55 36
E-Mail: sophie@volkshilfe-wien.at
Beratungsstelle COURAGE Wien
1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7
01 585 69 66
E-Mail: info@courage-beratung.at
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Bir fuhuş lokalinin aşğıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:
• Herkese açık alana doğrudan ve ayrı bir bağlantı olmalıdır.
• Fuhuş yapan kadınların fuhuş lokalinin tüm odalarını dilediği
şekilde kullanma hakları olmalıdır.
• Fuhuş lokalinin bir tren istasyonunda veya bir istasyon binasında
ya da bir apartmanın bir dairesinde bulunmaması gerekir.
• Fuhuş lokalinin insanları korumak için donatım ve güvenlik önlemlerine (kaçış yolları, yangın söndürücüler, yeterli sayıda duş ve
tuvalet vs. ) sahip olması gerekir. Bununla ilgili tafsilatlı direktifleri
Viyana Şehri Belediyesi’nin yönetmeliklerinde bulabilirsiniz.
• Gençlerin korunmasının muhafaza edilmesi ve oturanların beklenmedik rahatsızlıklara maruz bırakılmamaları (özellikle fuhuş lokalinin
isimlendirilmesi veya binanın oturanlar için görülen alanlarının
optik düzenlemesi dolayısıyla) gerekir.

Bilgilendirme Broşürü
Fuhuş lokali işletenler için

Viyana’da bir fuhuş lokali işletmeye karar verdiniz. Hayat kadınları 18
yaşın üzerinde ise, Avusturya’da fuhuş esas itibariyle yasaldır.
Bir fuhuş lokali işletmecisi olarak çeşitli yükümlülükleriniz vardır.
Yasal yükümlülüklerinizi usulüne uygun anlayabilmeniz ve yasalara karşı ihlalleri önleyebilmeniz için bu broşür Viyana’daki hukki durum hakkında sizi bilgilendirir.

FUHUŞ LOKALİNİ
ZORUNLU KAYDI
Adım 1
Polise kayıt
Kaydın neleri içermesi gerekir?
• Adınız ve soyadınız, daha önceki isimleriniz, doğum tarihiniz,
tabiiyetiniz ve ikamet adresiniz (resmi resimli kimlik, vatandaşlık
belgesi, doğum belgesi, kayıt belgesi)
• İki nüsha halinde fuhuş lokalinin özelliklerinin tanımlanması
Lokalin dış görünümünün fotoğraflarının bu tanıma eklenmesi
tavsiye edilir!
• İki nüsha halinde fuhuş lokalinin planları
Lokalin Viyana İnşaat Yönetmeliği’ne, verilen inşaat iznine ve
2011 Viyana Fuhuş Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklere uygun olduğunu teyit etmek için planların bir
inşaat mühendisi tarafından onaylanması gerekir.
• Üç aydan eski olmayan sabıka kaydı.
Lütfen dikkat ediniz: Lokalin inşaat izni ve Ticari İşletme Yönetmeliği’ne göre işletme tesisi izni ve sizin ticari işletme ruhsatınız
bile olsa, yinede fuhuş lokalinin kayıt yükümlülüğü mevcuttur!
İrtibat: Viyana Eyalet Polis Müdürlüğü
Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 3
01 313 10-21180

Adım 2
Polis tahkikatı
Polisin kontrol ettikleri
• Verdiğiniz bilgiler
• Sabıka kaydınız ve
• Lokalin işletilmesi için yükümlülükler gerekli mi değil mi.

Adım 3
Polisin kararı
Polisin tahkikatı bittikten sonra fuhuş lokalinin işletilmesine ilişkin kararı
alırsınız.
Lütfen dikkat ediniz:
• Polis bildiriminizi kesinleşmiş kararla dikkate aldıktan sonra ancak
fuhuş lokalinizi işletebilirsiniz.
• İşletmenin şekline ve kullanımına göre diğer yasalara da (İnşaat
Yönetmeliği, Ticari İşletme Yönetmeliği, Havuzlar Hijiyen Yasası
vs.) uyması gerekir ve ek izinler gerekli olabilir. Bununla ilgili
olarak yetkili İlçe Belediyenize başvurunuz!

İnşaat Yönetmeliği’ne ilişkin sorularda yetkili yerleri internette
http://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/kontakt.html
adresinde bulabilirsiniz.

Yıllık geliriniz sigorta sınırının altında ise, kendinizi isteğe bağlı sigorta ettirtebilirsiniz. Sigortanız bu durumda kayıt tarihi ile başlar (“OptingIn-Sigorta”).

Fuhuş lokalinizin bulunduğu yere göre yetkili İlçe Belediyesinin irtibat
bilgilerini internette http://www.wien.gv.at/mba/mba.html
adresinde bulabilirsiniz.

Fuhuş lokali ile birlikte aynı zamanda Ticari İşletme Yönetmeliği’ne
tabi bir gastronomi lokali işletiyorsanız, ticari işletme bildiriminiz sebebiyle serbest meslek sahipleri için sosyal sigorta kurumu tarafından
sosyal sigortaya kayıt yatırmanız talep edilir.

HAKLARINIZ
İşletmeniz yasaklandı?
4 hafta içersinde itiraz etme olanağına sahipsiniz.
Bir kararla fuhuş lokaliniz için ek kısıtlamalar getirildi?
4 hafta içersinde itiraz etme olanağına sahipsiniz.
İşletmeniz kapatıldı?
Bununla ilgili bir karar alırsınız ve ondan sonra 4 hafta içersinde itiraz
etme olanağına sahipsiniz.
Ceza kararı geldi?
Kanun yoluna başvurma olanağınız var. Kanun yolunun süresi ceza
kararındaki kanun yolları hakkında bilgilerde yazılıdır.
Para cezalarında taksitle ödeme başvurusu?
Buna ilişkin hukuki hak yoktur.

Tüm bu konularda danışma büroları size yardımcı olurlar.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Vergi dairesi
Lütfen özellikle işlem vergisinin ve gelir vergisinin vergi yükümlülüklerine dikkat ediniz ve kayıt ile verg yükümlülüklerinin fuhuş
lokalini işletmeye başlamadan önce ortaya çıkabileceğine dikkat
ediniz. Bu yüzden sizin için yetkili vergi dairenizden zamanında
bilgi alınız! Vergi dairelerinin listesini Maliye Bakanlığı’nın internet
sayfalarında bulabilirsiniz: http://dienststellen.bmf.gv.at

Sosyal sigorta
Sadece bir fuhuş lokali işletiyorsanız ve 2014 yıllık geliriniz sigorta sınırının (6.453,36 €) üstünde ise, işe başladıktan 4 hafta içersinde, en geç
sigorta sınırını aştığınızı öğrendiğinizde, “Yeni Serbest Çalışan” olarak
sigortaya kayıt yaptırmanız gerekir. Eğer başka bir işin yanında fuhuş
lokali işletiyorsanız, sigorta sınırı yıl başına 4.743,72 €’dur.
İlk 4 hafta için bildirimde bulunursanız, (sağlık) sigortanız faaliyetin gerçekten başladığı tarihten itibaren geçerlidir.

Lütfen dikkat ediniz: “Sosyal sigorta” konusu çok karışık olduğundan, kapsamlı bir danışma tavsiye edilir.
İrtibat:
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86
050 808-27500
Oturum hakkı
Viyana’da fuhuş yapmanın şartı Avusturya’da yasal oturumdur. İltica
başvurusunda bulunanların en az üç ay Avusturya’da bulunmaları
gerekir. Yabancılar hukukuna ilişkin değişik düzenlemeler olduğundan,
önceden bir danışma bürosuna gidilmesi önerilir.

İkametgah bildirimi
İkametgahın İlçe Belediye Daireleri’ne bildirilmesi:
http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice

Sağlık ve zührevi hastalıkların olmaması
Viyana’da sadece zührevi hastalıklar olmadığında fuhuş yapılabilir.
Bu yüzden hayat kadınlarının düzenli olarak muayene olmaları
gerekir. Muayeneler MA 15’in cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhis
ve tedavi kliniğinde (STD-Klniği), 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8/2
(Town-Town), Pazartesi’den Cuma’ya kadar yapılır ve ücretsizdir.
Muayeneye kabul saat 11.30’da, ilk başvuruda saat 10.00’da biter.

