
Afet Sonrası Regl ve 

Hijyen: Sivil Toplum 

Kuruluşları İçin 

Öneriler 

Afet ve regl içeriklerine barkodu okutarak ya da 
tabukamu.com/kg adresinden erişebilirsiniz. Hem kolay 
baskı için siyah ve beyaz, hem renkli versiyonları vardır. 

Regl; adet, aybaşı, menstrüasyon için 
kullanılmıştır. Sahada kişilerin kullandıkları 
kelimeleri yansıtacak şekilde uyarlayınız. 

Konuşmamız Gerek Derneği ve tabukamu.com taraGndan desteklenmişHr.  
Ücretsiz şekilde çoğalJlabilir. SaJşı yasakJr. Şubat, 2023. 
Hazırlayanlar:  Bahar Aldanmaz Fidan, Tuğba Gökduman, Rayka Kumru, Nurgül Özz 
İllüstrasyonlar: Beril Ateş 
İleHşim: ekip@konusmamizgerek.org, selam@tabukamu.com



Regl ve hijyenle ilgili bilgiye erişimi sağla 
AfeYen etkilenen insanların: 
• Mevcut gerçeklerini yansıtan, 
• Regl ürünlerinin nasıl kullanılacağını,  
• Kullanılmış ürünlerin hijyenik şekilde nasıl aJlacağını, ve 
• Hijyenik ve güvenli alanlara nasıl erişileceğini açıklayan,  
güvenilir bilgiye ihHyacı vardır. 

Mahrem alanlar aynı zamanda regl hakkında ileHşim kurabilmek ve ürünlere 
rahatça erişim sağlanması için gereklidir. Bu alanlara erişim olmaması, utanç ve 
kaygıya sebep verebilir. Hijyen ile ilgili çekinceler insanları günlük hayatlarında 
çok çeşitli şekilde etkileyebilir.  

Tuvaletlerin ve güvenli alanların nerede olduğuyla beraber, bağışların nereden 
alınabileceği, belli ürünlere erişim ve talep listelerinin nasıl oluşturabileceği 
hakkında bilgi vermeyi ihmal etmeyin.  

Mevcut gerçeklerini yansıtmak 

Regl hakkında sağlık ileHşimi yaparken sıkça kullanılan bazı bilgiler, afet 
sonrasında gerçekliğini yiHrebilir. Örneğin, regl sıklığı 28-35 gün arası, süresi ise 
4-7 gün arası olarak aktarılır çoğunlukla. Fakat, afet sonrasında sinir sistemi ve 
hormonlara bağlı değişimler sebebiyle regl düzeninde değişiklikler olabilir. Regl 
olma sıklık ve süresi azalabilir, artabilir ya da tamamen durabilir. Bu nedenle 
mevcut gerçeklikte farklılıklar yaşanabileceği ve bu değişimlerin doğal olduğu 
bilgisi ile ileHşim kurmak, kişilerin olası kaygı ve korku düzeyini azaltacakJr. 

Ürünleri hijyenik şekilde kullanmak ve atmak 

AfeH takip eden ilk dönem, regl eğiHmi ya da yeni regl ürünlerinin tanıJlması için 
ideal bir zaman değildir. Bu dönemde acil ihHyaçlar ve acil bilgilendirmelere 
odaklanılması önemlidir.  

Regl döneminde kullanılabilecek birçok farklı ürün olsa da, afet sonrası sınırlı 
altyapı erişimi sebebiyle kullanımı en kolay ve praHk olan ürünler tercih edilir. 
Bunlar genelde ped veya temiz kumaş bezdir.



Regl ve hijyen için güvenli ve mahrem 
alanlar oluştur 
Afet sonrasında güvenli, mahrem ve temiz alan ve tuvaletlere sürekli 
erişim sağlanması, regl ürünleri kullanmak ve düzenli olarak 
değişHrebilmek için gereklidir.  

Mahrem alanlar aynı zamanda regl hakkında ileHşim kurabilmek ve ürünlere 
rahatça erişim sağlanması için gereklidir. Bu alanlara erişim olmaması, utanç ve 
kaygıya sebep verebilir. Hijyen ile ilgili çekinceler insanları günlük hayatlarında 
çok çeşitli şekilde etkileyebilir.  

Tuvaletlerin ve güvenli alanların nerede olduğuyla beraber, bağışların nereden 
alınabileceği, belli ürünlere erişim ve talep listelerinin nasıl oluşturabileceği 
hakkında bilgi vermeyi ihmal etmeyin.  

Regl ve hijyen ürünlerini sürekli şekilde 
ih:yaç listelerine ekle 
Regl olan bir kişinin ayda ortalama 35 pede (7 gün x 5 ped), ve her ay 
hijyen ürünlerine ihHyacı olur. Afet bölgesindeki koşulların elverdiği 
ölçüde, ped ihHyacı buna göre hesaplanabilir. Koşullar nedeniyle 
idareli kullanılması gereken sayıda ürün varsa, mümkün olduğunda sık 
değişHrilecek aralıklarda kullanılması önerilir. 

AfeH takip eden ilk dönem, yeni regl ürünlerinin tanıJlması için uygun bir zaman 
değildir; acil ihHyaçlara odaklanmak önemlidir. Kişilerin regl bakımlarını 
sağlayabilmeleri için gerekli malzeme ve tesisaJn sağlanması önceliklidir.  

Afet bölgesinde regl bakımı için insanlar birçok farklı ürün kullanabilir. Regl 
bakımı için ped yerine, tuvalet kağıdı, pamuk veya bez gibi ürünler kullanılabilir. 
Yadırgamayın ve yargılamayın. DeğişHrmeye zorlamayın. Elinizde bulunan regl 
bakım ürün seçeneklerini ve nasıl kullanabileceklerini anlaJn. 



İh:yaç listesi 
İç çamaşırı: Paçalı don, külot (tüm bedenler) 
Temiz kumaş bez (pamuk ya da bambudan) 
Regl ürünleri: Kanatlı ped, günlük ped, tampon 
Hijyen ürünleri: Su, sabun, tuvalet kağıdı, çöp, kova 

Bireysel çeşitliliklere özen göster 
Kişilerin engellilik, yaş, cinsel kimlik, dini inanç gibi çeşitli kimlikleri, kültürel 
inançları ya da bireysel değerleri, ihHyaç ve davranışlarını etkileyebilir. Örneğin, 
belli regl ürünlerini kullanmalarını, iç çamaşırlarını yıkayıp toplu yerlerde 
kurutmalarını, ped ve tampon gibi ürünlere ihHyaç duyduklarını dile 
geHrmelerini zorlaşJrabilir.



Mümkün olduğunda, kişilerin güvende hissetmediğinde ses çıkartmak için 
kullanabileceği kova ve sopa, zil, düdük, vb. objeler bulundurun. 

Temiz su ve sabun Kapı ve iç kilit

Tuvalet Kapaklı çöp kutusu

Tuvalet kağıdı Işık

Güvenli, hijyenik ve mahrem 
alanda neler olmalıdır? 


