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Afet Sonrası 
Regl ve Hijyen 
Hakkında 
Konuşmak 

Sivil Toplum Kuruluşları için Öneriler 

Bunu söyleme: Genç kızlar ve kadınlar 21-35 günde bir 
regl olur.  

Bunu söyle: Birçok kişi 21-35 günde bir regl olur fakat 
regl döngüsünü etkileyen birçok şey vardır. Stresli 
olduğumuz zamanlarda, ruGnimiz değişGğinde, ya da 
korktuğumuzda regl olma sıklığı ve süresi değişebilir. 
Vücudumuz, bunu bizi korumak için yapar. Bu hasta 
olduğun anlamına gelmez.  

Sebep: Afetler gibi stresli, korkutucu ve travmaGk 
olabilen deneyimlerden sonra, reglin süre ve sıklığında 
değişiklikler olabilir. Bazen kişiler bir süre hiç regl 
olmayabilir. Bunun bilgisini paylaşmak bile kişilerin 
vücutlarını anlamalarına destek olabilir.  

Bunu söyleme: Ah kesin ağrın çok artmışMr, çok mu 
kanıyor? 

Bunu söyle: Tam olarak neresi ağrıyor? Ne kadar süredir 
ağrıyor? Neye ihGyacın var? Sana nasıl yardımcı 
olabilirim? Kanamanı birazcık tarif edebilir misin? Seni bir 
sağlık çalışanına götürmemi/yönlendirmemi ister misin? 

Sebep: Afet sonrasında ve afet bölgelerinde yaşanılan 
stres ve travmaya bağlı olarak kişiler ağrılı bir regl 
deneyimi yaşayabilir. Kişinin ağrısını hafife almayın fakat 
onunla acımadan ve korkutmadan ileGşim kurun. Nötr bir 
tonda, varsayımla değil, sorarak ihGyaç belirleyin. 
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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, ihGyaç ve davranışlarını etkileyebilir. 
Örneğin, belli regl ürünlerini kullanmalarını, iç 
çamaşırlarını yıkayıp toplu yerlerde kurutmalarını, 
ped ve tampon gibi ürünlere ihGyaç duyduklarını 
dile geGrmelerini zorlaşMrabilir.

İhEyaç listesiBunu söyleme: Bu çok normal, utanılacak bir şey yok. 

Bunu söyle: Regl olmakla ilgili neden böyle hisse_ğini 
anlıyorum. Birçok kişi böyle hissediyor, yalnız değilsin. 
Aslında regl olmanın vücudumuzun tükürük üretmesi, ya 
da gözyaşı üretmesi kadar olağan bir şey olduğunu 
biliyor muydun? Ben de duyduğumda çok şaşırmışMm.  

Sebep: İdeal olarak regl utanılacak bir şey olmayabilir, 
fakat kimseye, özellikle kriz ve travma sonrasında, bir 
konu hakkında nasıl hissedeceklerini diretmek 
güçlendirici bir yaklaşım değildir.  

Bunu söyleme: Regl olduğunda ne kullanıyorsun? Sana 
ne geGrmemi istersin? 

Bunu söyle: Elimizde iç çamaşırı, regl için kullanılan ped, 
tampon ve sabun bulunuyor. Bunlardan ihGyacın olanları 
alabilirsin. Bunların haricinde bir ihGyacı olan olursa, 
bana haber verebilirsin. Temiz ve güvenli tuvaletler de 
şurada.  

Sebep: Mümkün olduğunca kişilerin üzerinden bir 
ileGşim kurmak yerine, ucu açık şekilde opsiyon sunmaya 
çalışın. Elinizdeki mevcut ürünleri sayın, tuvalet ve diğer 
güvenli alanların nerede olduğunu açıkça belirGn. 
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Regl ve hijyen ürünlerini 
sürekli şekilde ih7yaç 
listelerine ekle 
Regl olan bir kişinin ayda ortalama 35 pede (7 gün x 
5 ped), ve her ay hijyen ürünlerine ihGyacı olur. 
Afet bölgesindeki koşulların elverdiği ölçüde, ped 
ihGyacı buna göre hesaplanabilir. Koşullar 
nedeniyle idareli kullanılması gereken sayıda ürün 
varsa, mümkün olduğunda sık değişGrilecek 
aralıklarda kullanılması önerilir. 

AfeG takip eden ilk dönem, yeni regl ürünlerinin 
tanıMlması için uygun bir zaman değildir; acil 
ihGyaçlara odaklanmak önemlidir. Kişilerin regl 
bakımlarını sağlayabilmeleri için gerekli malzeme ve 
tesisaMn 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. 
DeğişGrmeye zorlamayın. Elinizde bulunan regl 
bakım ürün seçeneklerini ve nasıl 
kullanabileceklerini anlaMn. 

Bunu söyleme: Hiç bez kullanılır mı, bak ped var; onu 
kullanman daha iyi.   

Bunu söyle: Bez kullanırken daha rahat mı 
hissediyorsun? Bezleri yıkayabileceğin bir alan var mı? 
Eğer yoksa belki bu süreçte kullanmak istersen hijyenik 
ped deneyebilirsin. Bu pedleri iç çamaşırına 
yapışMrıyorsun. Birkaç saat kullandıktan sonra çöpe aMp 
yenisini takabilirsin.  

Sebep: Regl bakımı için kişiler hangi ürünü kullanmak 
isGyorsa onu kullanmakta özgürdür. Afet sonrasında 
özellikle alışık oldukları ürünleri kullanabilmeleri 
önemlidir. Fakat afet bölgelerinde temiz suya ve güvenli 
bir alana erişim sıkınMları yaşanabileceği için bez veya 
yeniden kullanılabilir ped gibi ürünler dezenfekte 
edilemeyebilir. Kişilere, kullandıkları ürün için 
yargılamadan, nedenlerini açıklayarak alternaGf ürünler 
sunulabilir.
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Temiz su ve sabun Kapı ve iç kilit

Tuvalet Kapaklı çöp kutusu

Tuvalet kağıdı Işık

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

Güvenli, hijyenik ve mahrem 
alanda neler olmalıdır? 

AfeJen Etkilenen 
Bölgelerde 
Mahremiyete 
Özen Göstermek

Sivil Toplum Kuruluşları için Öneriler 
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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 değişGrebilmek için 
gereklidir.  

Mahrem alanlar aynı zamanda regl hakkında ileGşim 
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. 

İh7yaç belirlerken  
Regl olan insanlar, regl hakkında konuşmak ve 
ihGyaçlarını dile geGrmek konusunda rahat ve 
güvende hissetmeyebilir. Afet sonrasında regl 
bakımı için gerekli ürünlerin birincil ihGyaç 
olmadığını, önemsiz olduğunu düşünebilir. Destek 
ulaşMran insanlar erkek olduğunda utanabilir. 
Özellikle söylenmese bile, regl bakımı için ped, 
tampon gibi regl ürünleri, temiz su, sabun ve 
tuvalet kağıdı gibi ürünlere her zaman ihGyaç 
vardır.  

Bilgi paylaşırken 
Regl olmaya dair farkındalığı arMrmayı hedefleyen 
sağlık ileGşimi, afet sonrasındaki ilk 
müdahalelerde kullanışlı ve geçerli olmayabilir. Bu 
tarz durumlarda öncelikli amaç insanlara yeni bilgi 
ve beceriler aktarmak değil, regl bakımı için 
ihGyaç duyabilecekleri ürün ve koşulları 
sağlamaya çalışmakMr.

Regl; adet, aybaşı, menstrüasyon için 
kullanılmıştır. Sahada kişilerin kullandıkları 
kelimeleri yansıtacak şekilde uyarlayınız. 
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Mevcut gerçeklerini yansıtmak 
Regl sağlığı ile ilgili sıkça kullanılan bazı bilgiler, afet 
sonrasında gerçekliğini yiGrebilir. Örneğin, 
çoğunlukla regl sıklığı 28-35 gün arası, süresi ise 
4-7 gün arası olarak aktarılır. Fakat, afet sonrasında 
sinir sistemi ve hormonlara bağlı değişimler 
sebebiyle regl düzeninde değişiklikler olabilir. Regl 
olma sıklığı ve süresi azalabilir, artabilir ya da regl 
döngüsü tamamen durabilir. Bu nedenle mevcut 
gerçeklikte farklılıklar yaşanabileceği ve bu 
değişimlerin doğal olduğu bilgisi ile ileGşim kurmak, 
kişilerin olası kaygı ve korku düzeyini azaltacakMr. 

Ürünleri hijyenik şekilde kullanmak ve atmak 
AfeG takip eden ilk dönem, regl eğiGmi ya da yeni 
regl ürünlerinin tanıMlması için ideal bir zaman 
değildir. Bu dönemde acil ihGyaçlar ve acil 
bilgilendirmelere odaklanılması önemlidir.  

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

Regl ve hijyen  
ürünleri dağıDrken  
Regl hakkındaki tabular ve kültürel inançlar 
sebebiyle regl olan insanlar, regl bakımı için gerekli 
ürünleri alırken çevreleri tarajndan görülmek 
istemeyebilir. Paketlenmemiş ürünlerle görülmeyi 
utanç verici bulabilir. İhGyaç duydukları ürünler, 
değer ve tercihleri göz önünde bulundurularak 
ulaşMrılmalıdır. Gerekirse pakeGn içinde ne olduğu 
dışarıdan görülmeyecek şekilde paketlenebilir, regl 
ürünleri diğer kişisel bakım ürünleriyle aynı poşet/
paket içerisinde dağıMlabilir. Yapılabilecek bazı 
şeyler:  

Kişisel hijyen ürünlerinin dağıQmını belli 
yerlerde yapın.  
Regl bakım ürünlerinin herkesçe görülebilir şekilde 
sergilenmesi ve ulaşMrılması, ihGyaç sahiplerinin 
bunları almak istememesine ya da alırken 
rahatsızlık, utanç, kaygı hissetmesine sebep olabilir. 
Afet destek çadırlarının ön kısmına kıyafet ve 
yiyecekleri koymak, arka kısmını ise regl hijyeni ve 
kişisel bakım için gerekli olabilen ürünlere ayırmak 
erişimi kolaylaşMrabilir.
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Regl ve hijyenle ilgili 
bilgiye erişimi sağla 
Afeken etkilenen insanların: 
• Mevcut gerçeklerini yansıtan, 
• Regl ürünlerinin nasıl kullanılacağını,  
• Kullanılmış ürünlerin hijyenik şekilde 

nasıl aMlacağını, ve 
• Hijyenik ve güvenli alanlara nasıl 

erişileceğini açıklayan,  
güvenilir bilgiye ihGyacı vardır. 

Mahrem alanlar aynı zamanda regl hakkında ileGşim 
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. 

Tek ürün yerine hijyen poşeE ya da 
kesesi hazırlayın. 
Regl bakımında ped, tampon gibi regl ürünlerine ek 
olarak iç çamaşırı, sabun, tuvalet kağıdı gibi 
ürünlere ihGyaç duyulabilir. Bu yüzden hijyen 
poşetlerinin hazırlanmasına ve bu poşetlere çeşitli 
bedenlerde iç çamaşırı, kaM sabun, ıslak mendil gibi 
hijyeni destekleyici ürünleri ve bilgilendirme 
belgelerini dahil etmeye özen gösterin.  

Sormadan paketlere en az 1 aylık, 
mümkünse daha çok, yetecek kadar 
ürün dahil edin. 
Afet destek paketlerinden faydalananlar regl bakım 
ürünlerine yönelik ihGyaçlarını 
söyleyemeyebileceğinden paketlerin içine regl 
hijyen poşetlerinin konulması önemlidir. İhGyaç 
olup olmadığını sormadan, en az 1 aylık regl bakım 
ihGyaçlarını karşılayacak ürünlerin ulaşMrılması, regl 
ileGşiminde oluşabilecek utanç, kaygı, çekince vb. 
ile başa çıkmayı kolaylaşMrabilir. 
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Afet Sonrası Regl 
ve Hijyen: Sivil 
Toplum Kuruluşları 
İçin Öneriler  
Regl; adet, aybaşı, menstrüasyon için 
kullanılmıştır. Sahada kişilerin kullandıkları 
kelimeleri yansıtacak şekilde uyarlayınız. 

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

Renksiz versiyon - Kolay baskı için uygundur

Konuşmamız Gerek Derneği ve tabukamu.com 
tarajndan desteklenmişGr.  

Ücretsiz şekilde çoğalMlabilir. SaMşı yasakMr. Şubat, 2023. 
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