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ÖNSÖZ 

Konuşmamız Gerek Derneği olarak 2016 yılından beri Türkiye’de regl yoksulluğu ve tabusu ile mücadele 
ediyoruz. Mücadelemize, mevsimlik tarım işçilerine, köy okullarına giden çocuklara, mültecilere ve 
göçmenlere ulaşmayı hedeflediğimiz saha çalışmaları ile başladık. Saha çalışmalarımızda hem regl 
yoksulluğu deneyimleyen kişilere menstrüel ürünler ulaştırdık, hem de toplumsal cinsiyet ve regl 
odağında atölyeler gerçekleştirdik. Faydalanıcılarımızdan ve araştırmalarımızdan öğrendiklerimizle, 
regl yoksulluğu ve tabusunun toplumsal cinsiyet ve derin yoksulluğun kesişiminde, karmaşık bir 
sosyal sorun olduğunu ve bu alanda açık ve doğru bilgi içeren kaynakların yok denecek kadar az 
olduğunu fark ettik. “Regl Olmayanlar İçin Regl Kılavuzu”, “Regl Eğitim Rehberi”, eğitici videolar ve sosyal 
medya içerikleri üreterek bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Yakın zamanda Ayrıntı Yayınevi’nin genç 
ayağı olan Dinozor Genç’ten çıkan “Hadi Konuşalım” isimli çocuk kitabımızı Türkiye bağlamına uygun, 
regl olmamış, olmak üzere olan çocuklar, gençler ve onlara bakım veren ebeveynler başta olmak 
üzere regl konusunda soruları olan herkes için kaleme aldık. Yıllardır regl tabusu, menstrüel ürünlerin 
adaletsiz vergilendirilmesi, sürdürülebilir regl bakımı, regl içeriklerinin ulusal müfredata alınması gibi 
konularda kamuoyu oluşturmaya çalışıyor ve savunuculuk yapıyoruz. Bütün bu kaynakları üretirken 
ve savunuculuğumuzu sürdürürken, regl yoksulluğu ve tabusuyla mücadelede bilime dayalı veriler her 
zaman bizim için yol gösterici oldu. Büyük bir literatür boşluğunu gidermek için önemli bir ilk adım 
olarak gördüğümüz, Türkiye’nin ilk Regl Yoksulluğu Araştırması’nı bu amaçla gerçekleştirdik ve elde 
ettiğimiz verileri detaylı analizler ve çözüm önerileriyle kamuya açık bir kaynak olarak paylaşmayı çok 
önemsiyoruz. Bu araştırmayı düzenli olarak yineleyerek Türkiye’de regl olan kişilerin yoksulluk ve tabu 
deneyimlerini, ihtiyaçlarının neler olduğunu, bu ihtiyaçlara nasıl politikalarla çözümler üretilebileceğini 
bilimsel temellere dayanarak belirleyebilmek istiyoruz. Bu araştırmanın, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve regl alanında çalışan akademisyenler, aktivistler, ulusal ve yerel yönetimler ve medya tarafından 
kullanılmasını, bu alanda sürdürülebilir çözümler, eylem planları ve kamuoyu oluşturmak amacıyla 
bir temel oluşturmasını istiyoruz. Konuşmamız Gerek Derneği olarak regl yoksulluğu ve tabusuyla 
mücadelemize menstrüel ürün ya da para bağışı, gönüllülük, sponsorluk ve iş birlikleri ile destek 
olabilirsiniz. 

Bize ekip@konusmamizgerek.org mail adresinden veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 

Dileriz Türkiye’de Regl Yoksulluğu Araştırmamız sizin için faydalı bir kaynak olur. 
Yoksulluk ve tabuyla mücadele etmenin ilk adımının konuşmak olduğuna inanıyoruz. 

Adımız da buradan geliyor. 
Dayanışmayla ve konuşarak, 

Konuşmamız Gerek Derneği 

@konusmamizgerekdernegi 
@konusmamizgrk
@konusmamizgerekdernegi
Konuşmamız Gerek Derneği 
www.konusmamizgerek.org
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ÖNEMLİ BULGULAR 
Türkiye’nin ilk Regl Yoksulluğu Araştırması’ndan önemli bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

Regl Yoksulluğu Anketi için örneklemimiz, Türkiye’de 
yaşayan, regl olan (veya regl olup olmadığından 
emin olmayan) ve 18 yaşından büyük 4108 kişiden 
oluşuyor. Türkiye’nin 81 ilinin her birinden katılım 
gerçekleşmiştir. 

Örnekleme dahil edilen 18 yaş ve üstündeki 
katılımcıların yaş ortalaması 28’dir ve yaşları 18-53 yaş 
aralığındadır.

Katılımcıların %21,1’i sabuna, %16,3’ü temiz suya, 
%31,8’i çöp kutusuna her zaman erişemediklerini 
beyan etmiştir. Bu, katılımcıların yaklaşık olarak 
5’te 1’inin her zaman sabun ve temiz su gibi regl 
bakımında kritik öneme sahip iki ürüne erişemedikleri 
anlamına gelmektedir. 

Kendini güvende hissettiği bir tuvalete her zaman 
erişebilen katılımcı oranı %32,6, temiz tuvalet 
kağıdına her zaman erişebilen katılımcı oranı %41,9 ve 
herhangi bir sağlık kuruluşuna her zaman erişebilen 
katılımcı oranı da %52,9’dur. 

Katılımcıların %90,9’u hijyenik ped, %20,0’si tampon, 
%5,1’i menstrüel kap, %0,1’i menstrüel disk, %2,2’si regl 
külodu, %1,3’ü yıkanabilir ped, %1,6’sı bez parçası ve 
%13,0’ü regl bakımı için tuvalet kağıdı kullanmaktadır. 

Hijyenik ped kullanımı yaş arttıkça azalmakta ve 
tampon kullanımı yaş arttıkça artmaktadır. Menstrüel 
kap kullanımı daha çok 25-35 yaş aralığında 
yaygınken, regl külodu kullanımı daha çok 45 yaş ve 
üstünde yaygındır. Bez parçası kullanımı daha çok 18-
25 yaş aralığında yaygınken, tuvalet kağıdı kullanımı 
ise 18-25 yaş aralığında en yaygın olmakla birlikte, 
diğer ürünlerden farklı olarak, her yaş aralığında 
görülmektedir.

Hijyenik ped ve yıkanabilir ped kullanımında aylık 
gelire göre çok değişiklik gözlemlenmezken, tampon, 
menstrüel kap ve regl külodu kullanımının aylık gelir 
yükseldikçe arttığı görülmektedir. 

Türkiye’de regl olan kişiler, gelir düzeyi fark etmeksizin, 
regl bakımında tuvalet kağıdı kullanmaktadır. Aylık 
geliri 0-5.000 TL arasında olan katılımcıların %16,0’sı, 
5.000-10.000 TL arasında olan katılımcıların %11,0’i ve 
10.000 TL ve üzeri olan katılımcıların da yine %11,0’i 
regl bakımı için tuvalet kağıdı kullanmaktadır.

Hijyenik ped sonrası en çok tuvalet kağıdı kullanılan 
Karadeniz Bölgesi dışında diğer 6 coğrafi bölgede 
hijyenik ped sonrası en çok tampon kullanıldığı ortaya 
çıkmıştır. Tampon kullanımının en yaygın olarak 
görüldüğü bölge %23,0 ile Marmara Bölgesi iken, en 
az görüldüğü bölge %9,4 ile Karadeniz Bölgesi’dir.

Menstrüel ürünlere aylık ne kadar harcadıkları 
sorusunu yanıtlayan katılımcıların %43,0’ü  menstrüel 
ürünlere ayda ortalama 30-60 TL, %22,2’si 1-30 TL, 
%20,5’i  60-90 TL, %6,0’sı 90-20 TL, %2,0’si 120-150 
TL ve %1,2’si 150 TL’den fazla harcadıklarını, 

%1,4’ü menstrüel ürünlere hiç para harcamadıklarını, 
%3,8’i ise ne kadar para harcadıklarını bilmediklerini 
belirtmiştir. 

Menstrüel ürünlere 0 TL harcadığını belirten kişiler, 
yaygın olarak sürdürülebilir menstrüel ürünlerden 
olan menstrüel kap ve yıkanabilir ped kullanmaktadır. 
Ancak, yine sürdürülebilir olan menstrüel disk ve regl 
külodu aynı oranda kullanılmamaktadır. Sürdürülebilir 
regl bakımı için kullanılan ürünler arasında belirgin bir 
benisenme farkı söz konusudur. 

Katılımcıların sadece %26,4’ü menstrüel ürünleri 
satın alırken hiçbir zaman zorluk yaşamadığını 
belirtirken, %42,5’i nadiren zorluk yaşadığını, %22,6’sı  
sıklıkla zorluk yaşadığını, %8,5’i ise her zaman zorluk 
yaşadıklarını belirtmiştir. %26,4 gibi oldukça düşük 
bir yüzde dışındaki katılımcıların değişen yoğunlukta 
da olsa menstrüel ürünlere erişimde zorlanmaları, 
erişimin kırılganlığını ve güvencesizliğini ortaya 
koymaktadır.

Menstrüel ürünlere erişimdeki zorlanma algısının 
yalnızca finansal gelir düzeyi ile ilişkili olmadığı 
gözlemlenmiştir. Aylık geliri 0 TL olan katılımcıların 
%16,3’ü, 1-2.500 TL olan katılımcıların %14,6’sı ve 
aylık geliri 2.500-5.000 TL olan katılımcıların %10,5’i 
menstrüel ürünlere erişimde her zaman zorluk 
yaşadıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, aylık 
geliri 15.000 TL’nin üzerinde olan katılımcıların bile 
%22,4’ünün menstrüel ürünlere erişirken sıklıkla 
zorluk yaşadığı görülmüştür.

Yardım kolisi desteği alan katılımcıların aldıkları 
yardım kolilerinin hiçbirinde menstrüel ürün 
bulunmamaktadır. Ayrıca bu katılımcı grubunda 
menstrüel ürünleri satın alırken hiçbir zaman zorluk 
yaşamayanların oranı %6,7 ile maddi destek alan ve 
hiçbir destek almayan katılımcılara oranla en düşük 
seviyededir. Yalnızca maddi destek alan katılımcılar 
da hiçbir destek almayan katılımcılara oranla regl 
yoksulluğunu daha derin deneyimlemektedirler. 
Bu veriler bize regl yoksulluğunu gidermek için şu 
anda verilen maddi desteklerin yeterli olmadığını 
göstermektedir.

Açık uçlu sorularda paylaşılan regl deneyimleri, 
en temel ortak sorunun regl ağrısının yok 
sayılması, regl olan kişilerin deneyimledikleri regl 
ağrılarını abarttıklarının düşünülmesi olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ayrıca regl düzensizliğinin 
normalleştirildiği, özellikle polikistik over, 
endometriozis ve dismenora gibi rahatsızlıklar 
deneyimleyenler başta olmak üzere regl olan 
bireylerin sağlık desteklerinin karşılanmadığı 
tespit edilmiştir. Katılımcılar regl deneyimlerini, 
regl olamamak, kullandıkları menstrüel ürünler 
nedeniyle yargılanmak, regl olduklarının anlaşılması 
gibi pek çok farklı sebeple yoğun bir korku hissiyle 
deneyimlediklerini paylaşmıştır. 
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GİRİŞ
Gerçekleştirdiğimiz ilk saha çalışmasından beri Türkiye’de regl yoksulluğu deneyimini verilerle anlamamız 
ve anlatmamız gerektiğinin farkındaydık. Her ne kadar farklı coğrafyalarının verileri regl yoksulluğunun 
kişilerin regl deneyimlerini olumsuz etkilediğini kanıtlasa da, Türkiye’de regl yoksulluğunun nasıl 
deneyimlendiğine dair yeterli veri maalesef mevcut değil. Bu veri eksikliğini kapatmak amacıyla 
Konuşmamız Gerek Derneği olarak Türkiye’nin ilk Regl Yoksulluğu Araştırması’nı yapmaya karar verdik. 
Hedefimiz, bu araştırmayı geliştirerek tekrarlayıp, Türkiye’de regl yoksulluğunu kapsamlı bir şekilde 
incelemek, ve gidişatını takip edebilmek. Regl yoksulluğunu izleyerek, atılan hangi adımların etkili veya 
etkisiz olduğunu anlayabilecek, veriye dayalı politika üretebilecek ve yine veriye dayalı savunuculuk 
yapmaya devam edeceğiz. 

Regl yoksulluğu, regl olan kişilerin bu dönem-
de kendilerine bakım vermelerini kolaylaştıran 
hijyenik ped, tampon gibi menstrüel ürünlere 
ve temiz su, çöp kutusu, temiz, güvenli bir tu-
valet (veya oda) gibi temel ihtiyaçlara erişe-
meme sorunudur. Konuşmamız Gerek Derneği 
olarak, regl hakkında açık ve doğru bilgiye, so-
ruların sorulabileceği güvenli bir alan veya kişiye 
erişememe sorununu da regl yoksulluğunun bir 
parçası olarak görüyoruz. Regl yoksulluğunun te-
mel nedenleri, regl olan kişilerin alım güçlerinin 
yetersizliği ve gelenekselleşmiş toplumsal cinsi-
yet rolleridir. 

Regl tabusu ise, regl olmanın ve regl yoksullu-
ğunun konuşulmaması ve saklanması gereken 
ayıp, kirli, gizli bir konu olarak görüldüğü sos-
yal normdur. Regl yoksulluğu ve tabusu, temel 
olarak toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve 
regl olan kişilere yönelik stigmalardan 
kaynaklanır. 

Regl yoksulluğu ve tabusu yalnızca ekonomik bir 
problem değildir. Bu, derin yoksullukla mücadele, 
sürdürülebilirlik, üreme adaleti ve toplumsal cin-
siyet eşitliğinin kesişiminde bir sosyal sorundur. 
Regl yoksulluğu ve tabusu, menstrüel ürünlere ve 
regl bakımı için gereken diğer imkanlara, temiz 
ve güvenli alanlara ve doğru bilgiye erişimsizlik 
nedeniyle başta vajinal enfeksiyonlar olmak üze-
re ciddi fiziksel sağlık sorunlarına ve beden algısı 
ve kimliğine ilişkin, tabu kültürünün baskısından 
kaynaklanan psikolojik sorunlara neden olabilir 
ve bir insan hakkı olan sağlık hakkının ihlalidir. 
Ancak bunun yanında, gelenekselleşmiş top-
lumsal cinsiyet rollerini pekiştirerek, çocukların 
bedenleri ile olumsuz ilişkiler kurmasına, kendi 
bedenlerine yabancılaşmasına yol açabilir ve en 
önemlisi toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı 
pekiştirerek regl olan kişilerin eğitim, iş ve sosyal 
haklarının ellerinden alınmasına neden olabilir. 

Regl Yoksulluğu ve Regl Tabusu
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Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı hayatının bir 
döneminde, %26’sı ise aktif olarak her ay düzenli 
bir şekilde regl olur. Regl olan bir kişi, aylık dön-
güleri toplandığında yaşamının ortalama 7 yılını 
regl olarak geçirir.1 Menstrüasyon, Latince “ay” 
anlamına gelen “mensis” kelimesinden türemiştir 
ve yaklaşık 28 günlük döngüler sıklıkla ayın dön-
güsü ile ilişkilendirilmiştir. Regl olan kişiler, tarih 
boyunca regl bakımlarını kolaylaştıracak yön-
temler geliştirmiştir. Antik Mısır’da papirüs, Antik 
Yunan’da tiftik, Amerika kıtasının antik uygarlıkla-
rında ise yosun ve bufalo derisi gibi materyallerin 
regl bakımı için kullanıldığı biliniyor.2 Günümüzde 
yaygın olarak kullanılan endüstriyel menstrüel 
ürünler, 20. yüzyılın başından itibaren tüketicile-
rin kullanımına sunulmuş ve 2. Dünya Savaşı’n-
dan sonra giderek yaygınlaşmıştır. Türkiye’de tek 
kullanımlık menstrüel ürünlerin satışı, 1972 yılında 
hijyenik pedler ile başlamıştır.3 Uzun süredir kul-
lanılan ve regl bakımı için temel ihtiyaç olan bu 
ürünler, yalnızca Türkiye’de değil, dünyada uzun 
yıllar lüks kozmetik ürünleri kategorisinde, yük-
sek oranlarda vergilendirilmiş ve regl olan birey-
ler için orantısız bir ekonomik yük oluşturmuştur. 
Menstrüel ürünlerden alınan verginin yüksek 
olmasının ve kamusal alanlarda ücretsiz olma-
masının temel nedeni bu kararların alındığı ka-
rar alıcı mekanizmalarda regl olmayan erkeklerin 
baskın bir çoğunlukta olmasıdır. Regl yoksulluğu 
ve menstrüel ürünlerin lüks tüketim ürünü ora-
nında vergilendirilmesi, regl olan kişilerin bede-
nine ait, önceliklendirilmesi gerekmeyen bir konu 
olarak görülmüş, çoğunlukla yok sayılmış, kamu 
politikalarında dile dahi getirilmemiş ve bu konu-
da aksiyon alınmamıştır. 

Regl Politikalarının ve Regl 
Yoksulluğuyla Mücadelenin 
Kısa Tarihi 
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Benzer şekilde, gelenekselleşmiş toplumsal cin-
siyet rolleri çerçevesinde, regl tabusu da regl 
olanların bedenlerine dair her şeyi sessizce, sak-
layarak yaşamaları ve kimseyle konuşmamaları 
gerektiği düşüncesini desteklemekte ve pekiş-
tirmektedir. İlk regl deneyimi, çocuklarının artık 
“kadın” kimliğiyle ilişkilendirilmesi, hamile kalabil-
meleri sebebiyle çocukların üzerinde “namus” ve 
“ahlak” odaklı sosyal denetimin sıkılaşması, zorla 
evlendirmek veya eğitim hayatlarını sonlandır-
mak için uygun yaşa gelmiş olmaları gibi zararlı, 
insan hakkı ihlallerine sebep veren algılar yarata-
biliyor. Doğu Avrupa’da, Balkanlar’da ve Ortado-
ğu’da, aynı zamanda Anadolu’da da uygulanan, 
ilk defa regl olan çocuğa tokat atma gibi zararlı 
uygulamalar, regl tabusunun somut örneklerin-
dendir.4 Benzer şekilde, Nepal ve çevresinde, 
2005 yılında yasaklandığı halde bazı bölgelerde 
uygulanmaya devam eden “chhaupadi” isimli 
zararlı pratiğe göre, regl dönemindeki bireylerin 
bir tür lanet altında olduğuna inanılıyor ve bu dö-
nemde toplumsal hayata katılmalarına, evlerine 
girmelerine izin verilmeyerek köylerden uzakta 
mağara ve ahırlarda veya bu amaç için yapılmış 
basit kulübelerde yaşamaları bekleniyor.5

Menstrüel ürünlerin adaletsiz vergilendirilmesi ve 
regl tabusu özellikle feminist topluluklar tarafın-
dan 1990’lı yıllardan itibaren sorgulanmaya baş-
landı. Bununla birlikte, menstrüel adalet aktiviz-
minin 21. yüzyıldan itibaren anaakım toplumsal 
cinsiyet tartışmalarına girdiğini söylemek müm-
kün. Bu alandaki öncü adımlar, Afrika ve Güney-
doğu Asya ülkelerinden gelmiştir.
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2
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5

https://www.unicef.org/press-releases/fast-facts-nine-things-you-didnt-know-about-menstruation
https://www.unicef.org/press-releases/fast-facts-nine-things-you-didnt-know-about-menstruation
https://www.unicef.org/press-releases/fast-facts-nine-things-you-didnt-know-about-menstruation
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tabular-30-yilda-yikildi-200-milyon-dolarlik-ped-18-milyon-kadina-ulasti-9891687


6 Period Tax, “Types of Products Included in Favourable Tax Policies”, (2020). Şuradan erişilebilir: 
 https://periodtax.org/documents/periodtax_states-with-special-vat-treatment.pdf 
7 Period Equity, “An Update from Period Equity: Period Law (2016-2021)”, (2022). Şuradan erişilebilir:  https://www.periodequity.org/

Menstrüel ürünlerin temel ihtiyaç olarak kabul 
edilip düşürülmüş oranlarla vergilendirilmesi, ilk 
olarak Jamaika ve İrlanda’nın 1972 tarihli mevzu-
atlarında yer aldı. Ancak menstrüel ürünlerin ada-
letsiz vergilendirilmesine karşı ilk adım, dünyada 
menstrüel ürünlerin temel ihtiyaç olduğunu yasal 
düzenlemelerinde açıkça ifade ederek bu ürün-
lerden alınan katma değer vergisini 2004 yılında 
tamamen kaldıran Kenya tarafından atılmıştır. 
Bunu, uzun yıllar kadın milletvekillerinin çabala-
rı ve çok sayıda imzanın toplandığı kampanya-
lar sonucu 2015 yılında federal vergileri kaldıran 
Kanada, ve 2018 yılında ise Avustralya, Hindistan 
ve Malezya izledi. Avrupa Komisyonu’nun 2018 
yılında katma değer vergileri üzerinde daha faz-
la esneklik sağlayan teklifi üzerine (dönemin) AB 
üye devletlerinden Birleşik Krallık, Fransa, Hol-
landa, Lüksemburg ve İspanya vergileri düşürdü. 
2019 yılının sonunda Alman Federal Meclisi, fe-
minist aktivistlerin lobicilik çabaları sonucu %19 
oranındaki vergilerin %7’ye düşürülmesine ilişkin 
kanunu onayladı. 2021 yılı itibariyle, ABD’de 24 
eyalet, menstrüel ürünlerden satış vergilerini ta-
mamen kaldırdı.7

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında bir 
emsal kararla menstrüel ürünlerden alınan %5 
katma değer vergisini Kolombiya Anayasası’nda 
bulunan ayrımcılık yasağına aykırı buldu. 
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Mahkeme, kararında, menstrüel ürünlerin kadın-
ların kamusal hayata katılımı için ne kadar önem-
li bir ihtiyaç olduğuna ve özellikle kırsal kesimde 
yaşanan erişim sıkıntılarına kapsamlıca değindi 
ve verginin dolaylı kesişimsel ayrımcılığa neden 
olduğu, düşük sosyo-ekonomik statüye sahip ka-
dınlar için orantısız bir maddi yük yarattığı sonu-
cuna vardı. Bu karar, dünyada regl yoksulluğunun 
insan hakları temelinde yüksek yargıya taşındığı 
ilk örnek oldu. 

2010’lu yıllardan beri regl yoksulluğuyla mü-
cadele, yalnızca menstrüel ürünlerin adaletsiz 
vergilendirilmesi sorunuyla sınırlı kalmadan, ço-
ğunluğunu Y ve Z jenerasyonunun oluşturdu-
ğu aktivistlerin öncülüğünde sürdürülüyor. Regl 
tabusu, sürdürülebilir menstrüel ürünler, okullar 
başta olmak üzere kamusal alanlarda menstrüel 
ürünlerin ücretsiz temini, regl olan kişilerin geliş-
tirdiği menstrüel ürünler ve pazarlama stratejileri 
gibi alanlarda, Güney Afrika’dan Candice Chirwa, 
Hindistan’dan Diipa Khosla, ABD’den Nadya 
Okamoto, ve Birleşik Krallık’tan Amika George 
gibi öncü aktivistler savunuculuk yapmaya de-
vam ediyor. 2019 yılında Hindistan’da regl yoksul-
luğu ile mücadeleyi konu alan “Period. End of the 
Sentence.” isimli kısa filmin Oscar ödülü alması, 
ana akım medyada, film ve televizyon içeriklerin-
de regl deneyimlerinin görünürleşmesi gibi ge-
lişmeler, regl yoksulluğu ve tabusuyla mücadele 
için umut verici. 
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https://periodtax.org/documents/periodtax_states-with-special-vat-treatment.pdf
https://www.periodequity.org/
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Dünya’da Regl Yoksulluğu 

Dünyada yaklaşık olarak 500 milyon regl olan kişinin regl yoksulluğu deneyimlediği tahmin 
ediliyor. 8

PLAN International’ın 2017 yılındaki araştırmasına göre, Birleşik Krallık’ta 14-21 yaş arası her 10 
regl olan kişiden 1’inin, menstrüel ürünleri alım gücü yok.9

Dünya Bankası’nın 2017 yılındaki araştırmasına göre, Nijerya’da regl olan kişilerin %25’inin regl 
bakımını gerçekleştirebilecekleri özel alanlara erişimi yok.10

UNESCO’nun verilerine göre, Sahra altı Afrika’da her 10 kız çocuğundan 1’i, menstrüel ürünlere 
veya temiz, güvenli bir tuvalete erişimi olmadığı için okula düzenli devam edemiyor. 11 Aynı 
zamanda Tanzanya ve Kenya’da okula devam edebilmek amacıyla menstrüel ürün satın 
alabilmek için kız çocuklarının seks işçiliği yaptığı vakalar raporlandı.12 

Action Aid, Hindistan’da regl olan kadınların ve kız çocuklarının %12’sinin menstrüel ürünlere hiç 
erişiminin olmadığını belirtiyor. 13

Reuters, Suriye iç savaşının ardından, Suriye, Lübnan ve Türkiye’deki kamplara sığınan 
mültecilerin en az %60’ının iç çamaşırı da dahil olmak üzere regl bakımı için kullanabilecekleri 
herhangi bir ürüne erişimi olmadığını raporladı.14

Thinx ve PERIOD, 2019 tarihli raporuna göre, ABD’de her 5 genç yetişkinden 1’inin menstrüel 
ürünleri satın almakta zorlandığı veya hiç satın alamadığını tepsit etti. 15

Nepal’de de “chhaupadi” isimli zararlı geleneksel uygulamanın yasaklandığı 2005 yılından beri 
regl klübelerinde yaşamak durumunda kalan 18 kadın ve kız çocuğunun öldüğü Ulusal İnsan 
Hakları Komisyonu tarafından raporlandı. 16

  Cardoso, L.F., Scolese, A.M., Hamidaddin, A. ve diğerleri. Period poverty and mental health implications among college-aged women in the   
United States. BMC Women’s Health 21(14), (2021).

Plan International UK, “Menstrual Health Day: Global Period Poverty and Stigma Getting Worse Under Lockdown”, (28 Mayıs 2020). Şuradan  
erişilebilir: https://plan-uk.org/media-centre/menstrual-health-day-global-period-poverty-and-stigma-getting-worse-under-lockdow

World Bank Group. A Wake Up Call : Nigeria Water Supply, Sanitation, and Hygiene Poverty Diagnostic. (2017). Şuradan erişilebilir: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27703

UNESCO, Puberty Education and Menstrual Hygiene Management. (2014). Şuradan erişilebilir: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223pf0000226792_eng 

Penelope A. Phillips-Howard ve diğerleri. Menstrual Needs and Associations with Sexual and Reproductive Risks in Rural Kenyan Females: 
A Cross-Sectional Behavioral Survey Linked with HIV Prevalence. Journal of Women’s Health 24(10), (2015).

Action Aid, “Period Poverty”, (2022). Şuradan erişilebilir:   https://www.actionaid.org.uk/our-work/womens-rights/period-poverty

Anna Pujol-Mazzini, “For refugee women, periods a dangerous, shameful time”, Reuters, (8 Mart 2017). Şuradan erişilebilir:
https://www.reuters.com/article/us-womens-day-refugees-periods-feature/for-refugee-women-periods-a-dangerous-shameful-time-
idUSKBN16F1UU

Thinx & PERIOD. State of the Period: The widespread impact of period poverty on US students. (2019). Şuradan erişilebilir:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0795/1599/files/State-of-the-Period-white-paper_Thinx_PERIOD.pdf?455788

Bhrikuti Rai, “Women are still dying after being sent to menstruation huts, but no one is filing complaints”, Kathmandu Post, (22 Mart 2019).  
Şuradan erişilebilir: https://kathmandupost.com/national/2019/03/22/women-are-still-dying-after-being-sent-to-menstruation-huts-but-no-
one-is-filing-complaints
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https://plan-uk.org/media-centre/menstrual-health-day-global-period-poverty-and-stigma-getting-worse-under-lockdown
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27703
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226792_eng  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226792_eng  
https://www.actionaid.org.uk/our-work/womens-rights/period-poverty
https://www.reuters.com/article/us-womens-day-refugees-periods-feature/for-refugee-women-periods-a-dangerous-shameful-time-idUSKBN16F1UU
https://www.reuters.com/article/us-womens-day-refugees-periods-feature/for-refugee-women-periods-a-dangerous-shameful-time-idUSKBN16F1UU
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0795/1599/files/State-of-the-Period-white-paper_Thinx_PERIOD.pdf?455788
https://kathmandupost.com/national/2019/03/22/women-are-still-dying-after-being-sent-to-menstruation-huts-but-no-one-is-filing-complaints
https://kathmandupost.com/national/2019/03/22/women-are-still-dying-after-being-sent-to-menstruation-huts-but-no-one-is-filing-complaints
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Türkiye’de regl ve menstrüel ürünler, 2000’li yılların başında menstrüel ürün markalarının pazarlama 
stratejileri ile “güçlü kadın” imajlarını vurgulayan, popüler televizyon reklamları ile görünürleşti. Ancak 
günümüzde de bu reklamlarda regl sıvısının mavi renk ile (bebek bezi reklamlarında olduğu gibi) temsil 
edilmesi uygulaması sürüyor. Türkiye’de bir sosyal sorun olarak regl yoksulluğu ve tabusu, yaklaşık 
olarak 10 yıldır kamuoyunda tartışılıyor. 2013 yılında Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “kirli” kelimesinin 
tanımlarından birine “aybaşındaki kadın” tanımının eklenmesi üzerine sosyal medyada başlatılan 
#KirliSensinTDK tartışması, ve Konuşmamız Gerek Derneği’nin 2016 yılından itibaren büyüyen faaliyetleri 
bu alanda kayda değer gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Bu raporda yayınlanan veriler dışında, 
bugüne kadar Türkiye’de regl yoksulluğunu Türkiye genelinde ele alan istatistiksel veri bulunmuyor. 

Türkiye’de Regl Yoksulluğu 

Derin Yoksulluk Ağı’nın 2021 yılında yayınladığı “Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara 
Erişim” raporu, pandemi süresince derin yoksulluk deneyimleyen 103 hanenin %82’sinin, dışarıdan 
herhangi bir yardım almadan pede erişemediğini ortaya koydu.17 

Türkiye’de regl izni, ilk olarak 2004 yılında yalnızca “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına giren işlerde 
çalışan kadınlara 5 günlük bir yasal hak olarak tanındı. Ancak 2013 yılında Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Son yıllarda sendikaların çabalarıyla regl izni tekrar toplu iş 
sözleşmelerinde yer almaya başladı. Türkiye’de regl izni uygulamasını başlatan öncü kurumlar, 
Tunceli Belediyesi, İzmir Barosu, Kadıköy Belediyesi ve özel şirketlerden Zomato oldu. 

Bugüne kadar 4 milletvekili regl yoksulluğu ve tabusu odağında kanun tekliflerini TBMM’ne sundu. 
2019 yılında milletvekili Serra Kadıgil %18 oranındaki KDV’nin %5’e düşürülmesini, 2021 yılında 
milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit 15-49 yaş arasındaki regl olan kişilere menstrüel ürünlerin 
genel sağlık sigortası kapsamında ücretsiz sağlanmasını, 2022 yılında milletvekili Candan Yüceer 
%18 oranındaki KDV’nin %1’e düşürülmesini, ve aynı yıl milletvekili Meral Danış Beştaş regl izni 
uygulamalarının hayata geçirilmesini öneren kanun teklifleri sundu.

Türkiye’de hijyenik ped, tampon gibi tek kullanımlık menstrüel ürünler 2022 yılına kadar %18 
oranında, tüketim ürünlerinden alınan en yüksek katma değer vergisi ile vergilendirildi. 28 Mart 
2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek 
bezi gibi ürünlerin KDV’sini %18’den %5’e indirme kararını duyurdu. 29 Mart 2022 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hijyenik ped ve tamponlardan alınan 
KDV oranı %8’e düşürüldü. Vergi indirimi, devletin menstrüel ürünleri kozmetik ürünler yerine temel 
ihtiyaç malzemesi olarak değerlendirdiğini gösteren çok önemli bir kazanım. Ancak vergi indirimi, 
menstrüel ürün fiyatlarına belirgin bir biçimde yansımadı. Ayrıca menstrüel ürünlerin vergi indirimi 
kategorisine dahil edildiği yalnızca gümrük tarife cetvellerindeki kodları paylaşılarak duyuruldu. 
Bir başka deyişle, menstrüel ürünlerin temel ihtiyaç oluşu, regl yoksulluğu ve tabusu problemleri 
kamusal politikalarda hala yeterince görünür değil. Regl yoksulluğu ve tabusunun yalnızca vergi 
indirimiyle çözülemeyecek, sistematik ve çok katmanlı bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve derin 
yoksulluk sorunu olduğu vurgulanmalı. Konuşmamız Gerek Derneği’nin Türkiye’de Regl Yoksulluğu 
Araştırması tam da bu amaçla hazırlanarak kamuoyuna duyuruluyor. 

17 Derin Yoksulluk Ağı. Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim. (2021). Şuradan erişilebilir: 
 https://derinyoksullukagi.org/raporlar/derin-yoksulluk-agi-pandemide-derin-yoksullukla-mu%cc%88cadele/ 
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Türkiye’de Regl Yoksulluğu Araştırması’nın temel 
amacı, regl olan kişilerin menstrüel ürünlere ve 
bu ürünleri kullanabilecekleri güvenli ve temiz 
alanlara erişimlerini, Türkiye’de hangi menstrüel 
ürünlerin kimler tarafından kullanıldığını, gelir dü-
zeyinin regl yoksulluğu üzerindeki etkisini ve son 
olarak Türkiye’de regl olmak ile ilgili konuşulma-
yan konuları anlamaktır. Bu rapor boyunca ön-
celikle Türkiye’de Regl Yoksulluğu Araştırması’nın 
metodolojisini ve veri analizini anlatacağız. Daha 
sonra, araştırma sonuçlarımızı belirli sorulara ya-
nıt olarak açıklayacağız. Son olarak, araştırma 
verilerimize dayanarak menstrüel ürün satan fir-
malar, menstrüel adalet için çalışan sivil toplum 
kuruluşları, politikacılar, akademisyenler, araştır-
macılar ve içerik üreticileri için öneriler 
sunacağız. 

METODOLOJİ
Bu araştırmanın yapılabilmesi ve toplanan veri-
lerin anonim olarak yayınlanabilmesi için Bos-
ton Üniversitesi Etik Kurulu’nun onayı alınmıştır. 
Qualtrics web sitesi üzerinden hazırladığımız, 
17 sorudan oluşan çevrim içi anketimizin linkini 
Konuşmamız Gerek Derneği sosyal medya he-
saplarından18 20 Ocak 2022 tarihinde paylaştık. 
Çevrim içi anket kullanmanın sınırlılıkların farkın-
da olmamıza rağmen, yaptığımız anket Türkiye’de 
bir ilk olduğu için, mümkün olduğunca çok sayı-
da regl olan kişiye ulaşmayı hedefledik ve bu ne-
denle anketimizi çevrim içi yapmayı tercih ettik. 
Anketi çevrim içi yapıyor olmanın sınırlılıklarını 
azaltabilmek için ve katılımcılara deneyimlerini, 
sorularını veya yorumlarını paylaşabilmeleri için 
bir alan yaratmak amacıyla anketin sonuna ni-
tel veri toplamamıza olanak tanıyan açık uçlu bir 
soru ekledik. Anket sorularının kapsadığı konular 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Fiziksel sağlık genel baş-
lığı altında sorduğumuz vajinal enfeksiyon sıklı-
ğı ve sebepleri, hastaneye yatış gibi veriler regl 
yoksulluğu ile ilişkileri bağlamında anlamlı sonuç 
vermediği için veri analize dahil edilmemiştir. 

ANA BAŞLIKLAR  ALT BAŞLIKLAR

Demografik Bilgiler Şehir, Yaş, Regl Kimliği19

Menstrüel Ürün ve 
Mekan Erişimi

Sabun
Temiz su
Çöp kutusu 
Güvenli bir tuvalet 
Temiz tuvalet kağıdı
Sağlık kuruluşu 
Menstrüel ürün

Menstrüel Ürün 
Tercihi 

Hijyenik ped
Tampon
Menstrüel kap
Menstrüel disk
Regl külodu
Yeniden kullanılabilir ped
Bez Parçası
Tuvalet kağıdı
Diğer (...)

Finansal Zorluk/Gelir 
Menstrüel ürünlere 
harcanan aylık tutar
Hissedilen finansal zorluk 
seviyesi
Mali destek veya yardım 
paketi desteği kimliği

Fiziksel Sağlık 
Vajinal enfeksiyon sıklığı ve 
sebepleri
Hastaneye yatış

Kişisel Hikaye
Katılımcıların regl 
deneyimlerini 
paylaşabilmeleri için bir 
alan sağlandı ve böylece 
niteliksel veri toplandı.

Tablo 1. Regl Yoksulluğu Anketinde Kapsanan Konular

18 Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarımız üzerinden anket bilgilerini paylaştık.

19 “Regl kimliği”, İngilizce “menstrual identity” tanımından Türkçeye Konuşmamız Gerek Derneği tarafından çevrilmiştir. Regl kimliği, kişinin regl  
 olup olmadığı, erken menopoz, menopoz, polikistik over, endometriozis veya hamilelik gibi farklı sebeplerle regl düzenindeki deneyimleri   
 anlatmak için kendisinin kullanmayı tercih ettiği kimlik olarak tanımlanabilir.

Konuşmamız Gerek Derneği 
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TÜRKİYE’DE REGL YOKSULLUĞU ARAŞTIRMASI



Regl Yoksulluğu anketi, Qualtrics web sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapıldı. Anket, 20 Ocak - 6 
Nisan 2022 tarihleri boyunca katılımcılara açık tutuldu. 6 Nisan 2022 tarihinde anket kapatılarak veri 
analizine başlandı. İlk olarak, Qualtrics web sitesinin sunduğu veri analiz araçları kullanılarak nicel 
verileri filtreledik ve tanımlayıcı istatistikleri çıkardık. Tanımlayıcı istatistiklerin yönlendirmesi ile yine 
Qualtrics üzerinden çapraz tablolar oluşturarak Türkiye’de regl olma ve regl yoksulluğu deneyimlerini 
anlamaya çalıştık. Veri analizine ek olarak, ankette en son soru olarak sorulan ve katılımcılara zorunlu 
tutulmayan açık uçlu soruya verilen yanıtları niteliksel veri analiz aracı olan Atlas.ti programına aktardık 
ve analiz ettik. 

Örneklem 

Toplamda 4875 kişi, anket linkine tıklayarak anketi doldurdu. Bu 4875 kişiden 211’i araştırma ile ilgili 
bilgileri içeren onam formunu okuduktan sonra ankete katılmak istemediklerini belirterek araştırmaya 
katılmaktan vazgeçtiler. Araştırmaya dahil olmaktan vazgeçen 211 kişiyi dışarıda bıraktığımızda geriye 
4664 katılımcı kaldı. Ancak, araştırmamız kapsamında yalnızca regl olan kişileri ankete dahil etmek 
istediğimiz için, onam formundan hemen sonra sorduğumuz “Regl (adet) oluyor musunuz?” sorusuna 
“Hayır” yanıtını veren 132 kişi için de anketi sonlandırdık. Bu soru için 3 cevap şıkkı vardı ve bunlardan 
biri “bilmiyorum” idi. Bu şıkkı, saha çalışmalarımızdaki deneyimlerimize dayanarak özellikle sunmak 
istedik çünkü bazen kişi regl olsa bile bu deneyimi anlatmak için başka bir isim kullanıyor olabilir ve bu 
regl olmadığı anlamına gelmemektedir. Ankete katılmaya onay veren 4664 kişi içinden 18’i regl olup 
olmadığı sorusuna “bilmiyorum” yanıtını verdi, ancak biz saha çalışmalarımızdaki deneyimlerimizden 
dolayı bu 18 kişi için anketi sonlandırmamaya ve ankete devam etmeleri konusunda onları yönlendirmeye 
karar verdik. Son olarak, etik kurul ilkelerinden dolayı yaşı 18’den küçük olan katılımcılarının verilerini 
analize dahil etmedik. Onay verme, regl kimliği ve yaş kriterlerine göre verilerimizi filtreledikten sonra 
analize dahil ettiğimiz toplam yanıt sayısı 4108’dir. Sonuç olarak, örneklemimizi Türkiye’de yaşayan, regl 
olan (veya regl olup olmadığından emin olmayan), ve 18 yaşından büyük olan 4108 kişi oluşturmaktadır.

VERİ ANALİZİ

Şehir Dağılımı

Konuşmamız Gerek Derneği 
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Demografik Bilgiler 



Örneklemde 81 ilin tamamı en az bir katılımcı ile temsil edilmiştir. Buna ek olarak, örneklem, Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2021 yılında yayınladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına20 göre en 
kalabalık nüfusa sahip ilk 5 il ile uyumludur. TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Antalya en kalabalık nüfusa sahip ilk beş ildir. Örneklemimizde, İstanbul (%40.8, N=1673), 
Ankara (%15.6, N=638), İzmir (%8.2, N=335), Adana (%6.5, N=268), Bursa (%2.9, N=119) ve Antalya 
(%2.3, N=93) da en fazla temsil edilen iller olmuştur. Son olarak, örneklemimizde yalnızca bir kişiyle 
temsil edilen 4 il vardır. Bu iller Ardahan, Artvin, Kilis ve Yozgat’tır. Her ne kadar örneklemimiz ulusal 
temsili olmasa da, Türkiye genelinde 4108 kişinin katılımıyla toplanan ilk regl yoksulluğu verisine olanak 
sağlamaktadır. 

Yaş Dağılımı

Aylık Gelir Dağılımı

Konuşmamız Gerek Derneği 
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Örnekleme dahil edilen 18 yaş ve üstündeki katılımcıların yaş ortalaması 28’dir ve yaşları 18-53 yaş 
aralığındadır. 

Ankete katılan 4108’den kişiden 3741’i aylık gelirlerini beyan etmiştir. Soruya yanıt veren 3741 kişinin 
%13,2’si aylık gelirini 0 TL, %23,1’i aylık gelirini 1-2.500 TL, %21,7’si 2.500-5.000 TL, %15,4’ü 5.000-7.500 
TL, %12,5’i 7.500-10.000 TL, %7,4’ü 10.000-15.000 TL ve %6,8’i de aylık gelirini 15.000 TL’den fazla olarak 
belirtmiştir. 

TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları”. (2021). Şuradan erişilebilir: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-
Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2021-45500#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=T%C3%BCrkiye’de%20ikamet%20eden%2  
0n%C3%BCfus,252%20bin%20172%20ki%C5%9Fi%20oldu.
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Finansal Destek Kimliği Dağılımı

Konuşmamız Gerek Derneği 
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Aylık gelirlerine ek olarak, katılımcılara herhangi bir kurumdan finansal destek ve/veya yardım kolisi 
desteği alıp almadıklarını sorduk. Bu soruya yanıt veren 3722 katılımcının %7,6’sı bir kurumdan finansal 
destek aldığını belirtirken, %0,6’sı yalnızca yardım kolisi desteği aldığını ve %0,2’si de hem yardım kolisi 
desteği hem de finansal destek aldığını belirtmiştir.

Aylık gelir ve finansal destek kimliği verileri regl yoksulluğu deneyimini anlamak için çok önemlidir. 
Regl yoksulluğu ile mücadele için üretilen politika ve uygulamalarda odak noktası çoğunlukla regl 
olan kişilerin gelir düzeyidir. Bu nedenle, bu araştırma ile, herhangi bir kurumdan finansal destek veya 
yardım kolisi desteği alıyor olmanın kişilerin menstrüel ürünlere erişimde deneyimledikleri zorlukla 
ilişkisine de bakmak istedik. 
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Menstrüel Ürün Dışında Erişilebilirlik
Ülkemizde ve dünyada regl yoksulluğu denildiğinde akla genellikle sadece regl olan kişilerin 
finansal zorluklardan dolayı menstrüel ürün satın alamaması geliyor.  Sahada yapılan çalışmalar regl 
yoksulluğunun yalnızca bundan ibaret olmadığını gösteriyor. Menstrüel ürüne erişim sıkıntısının 
yanı sıra, regl olan kişilerin temiz suya ve sabuna, çöp kutusuna, kendilerini güvende hissettikleri 
bir tuvalete, temiz tuvalet kağıdına ve bir sağlık kuruluşuna erişim sıkıntısı çekmeleri de regl 
yoksulluğu deneyimini derinleştirmektedir. Bu nedenle katılımcılara menstrüel ürün dışında regl 
bakımında sıklıkla kullanılan bu ürünlere ve mekanlara erişimlerini sorduk.

Her ne kadar soruya yanıt veren 3863 katılımcının çoğunluğu sabun, temiz su ve çöp kutusuna 
erişebiliyor olsa da %21,1’i sabuna, %16,3’ü temiz suya, %31,8’i çöp kutusuna her zaman erişemediklerini 
beyan etmiştir. Bu veri bize katılımcıların yaklaşık olarak 5’te 1’inin her zaman sabun ve temiz su gibi regl 
bakımında kritik öneme sahip iki ürüne erişemediklerini göstermektedir. 

Buna ek olarak, katılımcıların kendilerini güvende hissettikleri bir tuvalete, temiz tuvalet kağıdına ve 
herhangi bir sağlık kuruluşuna erişimlerinin kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir. Detaylı olarak incelersek, 
sabuna her zaman erişebilen katılımcı oranı %78,9, temiz suya her zaman erişebilen katılımcı oranı %83,7, 
çöp kutusuna her zaman erişebilen katılımcı oranı %68,2 iken, kendini güvende hissettiği bir tuvalete 
her zaman erişebilen katılımcı oranı %32,6, temiz tuvalet kağıdına her zaman erişebilen katılımcı oranı 
%41,9 ve herhangi bir sağlık kuruluşuna her zaman erişebilen katılımcı oranı da %52,9’dur. 

Bu veriler bize katılımcıların %29,8’inin kendilerini güvende hissettikleri bir tuvalete erişimlerinin ya 
hiçbir zaman olmadığı ya da nadiren olduğunu göstermektedir. Ayrıca katılımcıların %21,9’unun temiz 
tuvalet kağıdına ya hiçbir zaman erişemedikleri ya da nadiren erişebildikleri ve %14,5’inin herhangi bir 
sağlık kuruluşuna ya hiçbir zaman erişemedikleri ya da nadiren erişebildikleri gözlemlenmiştir. 

Konuşmamız Gerek Derneği 
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Menstrüel Ürün Dışında Ürün ve Mekan Erişilebilirliği



Türkiye’de Kullanılan Menstrüel Ürünler
Sosyo-kültürel sebepler, nesiller arası aktarım ve ulaşılabilirlik 
gibi nedenlerle ülkemizde sıklıkla kullanılan ve görünürlüğü en 
fazla olan menstrüel ürün hijyenik ped olmuştur. Ancak, özellikle 
tampon, menstrüel kap, yıkanabilir ped ve regl külodu gibi 
alternatif menstrüel ürünlerin Türkiye’de yaygınlaşmasıyla beraber 
regl olan kişilerin hangi menstrüel ürünleri kullandıklarına dair 
veri oluşturmak oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bunu anlamak 
için katılımcılara hijyenik ped, tampon, menstrüel kap, menstrüel 
disk, regl külodu, yıkanabilir ped, bez parçası, tuvalet kağıdı ve 
“diğer” seçeneklerinden hangisini veya hangilerini kullandıklarını 
sorduk. Regl olan kişilerin farklı menstrüel ürünleri kullanmayı 
tercih edebileceklerini saha çalışmalarımızdan bildiğimiz için 
katılımcıların birden fazla seçeneği seçmelerine olanak verdik. 

Yukarıdaki grafikten görülebileceği gibi, katılımcıların %90,9’u hijyenik ped, %20,0’si tampon, %5,1’i 
menstrüel kap, %0,1’i menstrüel disk, %2,2’si regl külodu, %1,3’ü yıkanabilir ped, %1,6’sı bez parçası 
ve %13,0’ü regl bakımı için tuvalet kağıdı kullanmaktadır. Buna ek olarak, “diğer”’ seçeneğini seçen 
30 katılımcının 29’u alternatif olarak ne ürün kullandıklarını detaylandırmışlardır. Bu 29 katılımcının 8’i 
menstrüel ürün yerine çocuk bezi, 4’ü iç çamaşırı, 3’ü pamuk, 8’i (daha ucuz olduğu için) günlük ped 
ve 6’sı kağıt havlu kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların tamamımın kullandığı ürünlere ek olarak, 
nesiller arası değişimi anlamak amacıyla yaş kırılımı ve kullanılan ürün arasındaki ilişkiyi de analiz ettik. 

Konuşmamız Gerek Derneği 
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Kullanılan Menstrüel Ürün ve Yaş Kırılımı

Kullanılan Ürün
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Yaş kırılımına baktığımızda hijyenik ped kullanımının yaş arttıkça azaldığı ve tampon kullanımın yaş 
arttıkça arttığı görülmektedir. Menstrüel kap kullanımı daha çok 25-35 yaş aralığında yaygınken, regl 
külodu kullanımı daha çok 45 yaş ve üstünde yaygındır. Bez parçası kullanımı daha çok 18-25 yaş 
aralığında yaygınken, tuvalet kağıdı kullanımı ise 18-25 yaş aralığında en yaygın olmakla birlikte diğer 
ürünlerden farklı olarak, her yaş aralığında yaygın olarak görülmektedir. 

Kullanılan Ürün ve Aylık Gelir Kırılımı 
Saha çalışmalarımızda, verdiğimiz eğitimlerde ve sosyal medyada bez parçası ve tuvalet kağıdı gibi 
ürünlerin regl bakımında genellikle aylık gelirleri az olan kişiler tarafından kullanıldığı görüşünün çok 
yaygın olduğunu görüyoruz. Ancak, 2016 yılından beri gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızda ve 
eğitimlerde bunun her zaman doğru olmadığını gözlemledik. Bunu bir örnekle açıklamak faydalı olabilir: 
Regl olan bir kişi kanamasının az olduğu günlerde kendini rahat hissediyorsa hiçbir ürün kullanmayıp 
regl sıvısının iç çamaşırına gelmesini isteyebilir. Ya da, eğer iyi sterilize ediliyorsa, bez parçası kullanarak 
kendine regl bakımı veriyor olabilir. Bu gibi tercihler yadırganmamalı, tam tersine, kişilere bu ürünleri 
kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılmalıdır. 

Araştırma sonuçlarımıza göre, Türkiye’de regl olan kişilerin büyük bir çoğunluğu hijyenik ped kullanıyor. 
Bu bilgiye ek olarak, aylık gelir ve kullanılan menstrüel ürünler arasındaki ilişkiyi anlamak istedik ve 
yine çapraz tablolama yöntemi ile bu iki değişken arasında ilişkiyi anlamaya çalıştık. Bu analiz için aylık 
gelirleri 3 grupta (0-5.000 TL, 5.000-10.000 TL, 10.000+) birleştirdik.

19

Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi, Türkiye’de regl olan kişiler, gelir düzeyi fark etmeksizin, regl 
bakımında tuvalet kağıdı ve bez parçası kullanmaktadır. Aylık geliri 0-5.000 TL arasında olan katılımcıların 
%16,0’sı, 5.000-10.000 TL arasında olan katılımcıların %11’i ve 10.000 TL ve üzeri olan katılımcıların da 
yine %11,0’i regl bakımı için tuvalet kağıdı kullanmaktadır. Bez parçası kullanımına baktığımız zaman 
ise aylık geliri 5.000 TL’ den daha düşük olan katılımcıların, aylık geliri daha yüksek katılımcılara göre 
daha sık kullandığını gözlemlenmiştir. Hijyenik ped ve yıkanabilir ped kullanımında aylık gelire göre çok 
değişiklik gözlemlenmezken, tampon, menstrüel kap ve regl külodu kullanımının aylık gelir yükseldikçe 
arttığı görülmüştür. 

Aylık Gelire Göre Kullanılan Ürün
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Regl Bakımı İçin Üretilmemiş Ürünlerin (Bez Parçası ve Tuvalet Kağıdı) Coğrafi 
Bölgeye Göre Kırılımı

Konuşmamız Gerek Derneği olarak, regl olan kişinin regl bakımında kullandığı ürünlerin her zaman 
bir “tercih” olamayacağının bilincindeyiz. Bununla birlikte, kişinin eğer çeşitli menstrüel ürünlere 
erişimi varsa kullanmak istediği herhangi bir ürünü kullanmakta özgür olduğunu özellikle belirtmek 
istiyoruz. Bu nedenle, bez parçası ve tuvalet kağıdı gibi, üretim amacı regl bakımı olmayan ürünlerin 
de regl bakımı için kullanılabileceğinin farkındayız. Ancak, Türkiye dışında yapılan benzer araştırmalar 
bu ürünlerin kullanımı ile ilgili detayları içermediğinden, bu ürünleri kullanan kişilerin “yanlış” regl 
bakımı uyguladığını varsayarak, çok önemli müdahale noktalarını kaçırıyor olabilirler. Bu veri eksikliğini 
giderebilmek amacıyla, ve yeni müdahale noktaları yaratabilmek için, regl bakımı için üretilmemiş bu 
ürünlerin nerede ve kimler tarafından regl bakımı için kullanıldığına baktık. 

Katılımcıların %13,7’si (N=561) regl bakımında bez parçası ve tuvalet kağıdından en az birini kullandıklarını 
belirtmiştir. Bu 561 katılımcının 26,2 yaş ortalaması ile örneklemin yaş ortalamasından (28) daha genç 
bir grup oluşturduğunu gözlemledik.

Her coğrafi bölgedeki katılımcı sayısına göre regl bakımı için üretilmemiş ürün kullanım oranına 
baktığımız zaman, bu ürünlerin en yaygın kullanıldığı bölgenin %15,7 ile Ege bölgesi olduğu ortaya 
çıkmıştır. Yani Ege Bölgesi’nde yaşayan katılımcıların %15,7’si tuvalet kağıdı kullandığını ifade etmiştir. 
Bu ürünlerin en az kullanıldığı iki bölgenin ise %9,3 ile Doğu Anadolu ve %7,5 ile Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri olduğunu gözlemledik. Bu yüzdeler bölgeler arası bir kıyaslama değildir. Buna ek olarak, 
bölgeler özelinde hijyenik pedden sonra en yaygın kullanılan ürüne baktık. Hijyenik ped sonrası en çok 
tuvalet kağıdı kullanılan Karadeniz Bölgesi dışında diğer 6 coğrafi bölgede hijyenik ped sonrası en çok 
tampon kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine bölgelere göre tampon kullanım oranlarını inceledik.

Bölgelere Göre* Tampon Kullanım Oranları
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Tampon kullanımının en yaygın olarak görüldüğü bölge %23,0 ile Marmara Bölgesi iken, en az görüldüğü 
bölge %9,4 ile Karadeniz Bölgesi’dir.

Bölgelere Göre* Regl Bakımı İçin Üretilmemiş Ürün Kullanım Oranları 
(Tuvalet Kağıdı veya Bez Parçası) 
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Türkiye’de Aylık Menstrüel Ürün Gideri
Konuşmamız Gerek Derneği olarak, menstrüel ürün masraflarını tartışabilmek amacıyla Türkiye’de 
eşlerden yalnızca birinin asgari ücretle çalıştığı 2 çocuklu, 2 regl olan kişinin bulunduğu bir aileyi temel 
alıyoruz. Regl olan iki kişinin, ayda ortalama 5 gün regl olduğu, menstrüel ürün olarak hijyenik ped 
kullandığı ve regl olduğu her bir gün 5 adet ped kullandığı varsayılırsa, bu haneye ayda en az 50 
adet ped satın alınması gerekiyor. Mayıs 2022 temel alınarak, düşük ve orta gelirli ailelerin sıklıkla 
alışveriş yaptığı 4 markette, hem mağaza satışları hem de çevrim içi satış temel alınarak, Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan iki ayrı hijyenik ped markasının fiyatlarının ortalaması üzerinden bu ailenin aylık 
ortalama ped masrafı 68,5 TL olarak hesaplanıyor. Mayıs 2022 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın verilerine21 göre bu ailenin eline geçen net asgari ücret 4253 TL oluyor, ve aylık gelirin  
%1,6’sı sadece hijyenik ped masrafına gidiyor.22 Ailede yalnızca tek bir kişinin işsizlik ödeneği aldığı 
varsayılırsa, İŞKUR’un 2022 verileri23 esas alındığında ailenin eline geçen 1986,4 TL tutarındaki aylık 
gelirin %3,4’ü yalnızca hijyenik ped masrafına gidiyor. 

Hedef kitlelerimizden biri olan mevsimlik tarım işçileri temel alınırsa, öncelikle TÜİK’in 2021 verilerine24 
göre erkek tarım işçilerine 138 TL günlük yevmiye verilirken, kadın tarım işçilerine 117 TL verildiğini 
görüyoruz. Bu durumda, sadece kendisi ve regl olan bir çocuğu için bir ay yetecek hijyenik ped 
masrafı için bir mevsimlik tarım işçisi kadının günlük yevmiyesinin yarısından fazlasını ayırması 
gerekiyor. Kızılaykart ile Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı alan, geçici veya uluslararası koruma 
kapsamında olan bir Suriyeli kadın, aylık 155 TL maddi destek alabiliyor.25 Bu durumda, sadece kendisi 
ve regl olan bir çocuğu için aylık hijyenik ped masrafı, aylık yardımının (başka yerlerden yardım almadığı 
varsayıldığında) %44,2’sine tekabül ediyor. Bu hesaplamalar ışığında, katılımcıların menstrüel ürünlere 
aylık ne kadar harcadığını sorduk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. “Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet: 2022”. (2022). Şuradan erişilebilir:    
https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/asgari-ucret-2022/ 

Regl bakımı için gerekebilecek iç çamaşırı, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin masrafı bu hesaplamaya dahil değildir. 

İŞKUR. “İşsizlik Ödeneği”. (2022). Şuradan erişilebilir: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/ 

TÜİK. Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı. (2021). Şuradan erişilebilir: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tarimsal-Isletme-Isgucu-
Ucret-Yapisi-2020-2021-45783#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=Tar%C4%B1msal%20i%C5%9Fletmelerde(1)%202020%2-
0y%C4%B1l%C4%B1nda,y%C4%B1l%C4%B1nda%203%20457%20TL%20oldu.

Kızılaykart.“Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı”. (2022). Şuradan erişilebilir: https://platform.kizilaykart.org/tr/suy.html
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Ankete katılan 4108 kişi arasından 3718’i bu soruya yanıt verdi. Soruya yanıt veren katılımcıların %43,0’ü  
menstrüel ürünlere ayda ortalama 30-60 TL, %22,2’si 1-30 TL, %20,5’i  60-90 TL, %6,0’sı 90-20 TL, %2,0’si 
120-150 TL ve %1,2’si 150 TL’den fazla harcadıklarını belirtmiştir. Katılımcıların %1,4’ü menstrüel ürünlere 
hiç para harcamadıklarını, %3,8’i ise ne kadar para harcadıklarını bilmediklerini belirtmiştir. Menstrüel 
ürünlere 0 TL (N=54) harcadığını belirten kişiler, yaygın olarak sürdürülebilir menstrüel ürünlerden olan 
menstrüel kap ve yıkanabilir ped kullanmaktadır. Ancak, yine sürdürülebilir olan menstrüel disk ve regl 
külodunu aynı oranda kullanmamaktadır. Ürünler arasındaki bu benimsenme farkı daha sürdürülebilir 
bir regl bakımı hedefi çerçevesinde önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Menstrüel Ürün Gideri 0TL Olan Katılımcıların Kullandıkları Ürünler

Konuşmamız Gerek Derneği 
Türkiye’de Regl Yoksulluğu Araştırması-2022
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Türkiye’de Menstrüel Ürüne Erişimde Zorlanma Algısı
Her ne kadar menstrüel ürünlere aylık harcanan para regl yoksulluğunu anlayabilmek için çok önemli 
olsa da, regl olan kişilerin bu ürünleri satın alırken ne kadar zorlandıklarını düşündükleri bilgisini 
bize sunmuyor. Tam da bu nedenle, katılımcılarımıza “Regl (adet) ürünlerini satın alırken zorlanıyor 
musunuz?” diye sorduk. Bu soru ile amacımız yapılan matematiksel hesaplamaların dışında, Türkiye’de 
regl olan kişilerin menstrüel ürünlere erişirken zorlanma algılarını anlamaktı. 

Menstrüel Ürüne Erişimde Zorlanma Algısı



Toplamda 3729 kişi her iki soruya da yanıt vermişti. Beklenildiği gibi, aylık gelir miktarı arttıkça kişilerin 
menstrüel ürünlere erişirken daha az zorlandığını gözlemlenmiştir. Ancak, aylık gelir fark etmeksizin, 
regl olan herkes menstrüel ürünlere erişimde nadiren veya sıklıkla zorlanmaktadır. Aylık geliri 0 TL 
olan katılımcıların %16,3’ü, 1-2.500 TL olan katılımcıların %14,6’sı ve aylık geliri 2.500-5.000 TL olan 
katılımcıların %10,5’i menstrüel ürünlere erişimde her zaman zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Buna 
ek olarak, aylık geliri 15.000 TL’ nin üzerinde olan katılımcıların bile %22,4’ünün menstrüel ürünlere 
erişirken sıklıkla zorluk yaşadığı görülmüştür. Bu veri bize, menstrüel ürünlere erişimdeki zorlanma 
algısının yalnızca finansal gelir düzeyi ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, regl yoksulluğu ile 
ilgili üretilen politikaların yalnızca menstrüel ürünlerden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranına ve 
menstrüel ürünlerin fiyatlandırmasına odaklanması yeterli değildir.

Bu soruya yanıt veren 3863 kişinin yalnızca %26,4’ü menstrüel ürünleri satın alırken hiçbir zaman 
zorluk yaşamadığını belirtirken, %42,5’i nadiren zorluk yaşadığını, %22,6’sı sıklıkla zorluk yaşadığını, 
%8,5’i ise her zaman zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Menstrül ürünlere hiçbir sorun yaşamadan rahatça 
erişebilen katılımcı yüzdesinin oldukça belirgin düşüklüğü, menstrüel ürünlere erişimin kırılganlığını ve 
güvencesizliğini göstermektedir. 

Aylık Gelir ve Menstrüel Ürüne Erişimde Zorlanma Algısı

Aylık gelir ve katılımcıların menstrüel ürünlere erişimdeki zorluk algısı arasında ilişkiyi anlamak için 
çapraz tablolama analizi uyguladık. 

Finansal Destek Kimliği ve Menstrüel Ürüne Erişimde Zorlanma Algısı
Dünya’da regl yoksulluğu ile mücadelede kullanılan yöntemlerden biri- özellikle savaş, epidemik 
salgın ve doğal afetler gibi insani krizlerde- ihtiyaç olan bölgelere içerisinde menstrüel ürün bulunan 
yardım kolilerin ulaştırılmasıdır. Konuşmamız Gerek Derneği olarak da 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi, 
30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve 2022 yılı orman yangınlarında da afet bölgelerine menstrüel ürün 
kolileri gönderdik. Maalesef, menstrüel ürünler bir insani kriz olmadığı müddetçe (ve sıklıkla insani 
krizlerde de) akla gelmemektedir. Bu nedenle aylık dağıtılan maddi desteklerde menstrüel ürünlere 
harcanacak miktar göz ardı edilmekte ve yardım kolilerinin içerisine menstrüel ürünler genellikle dahil 
edilmemektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, toplamda 311 katılımcı ya maddi destek (N=281) ya da 
yardım kolisi desteği (N=21) alırken 9 katılımcı da hem maddi hem de yardım kolisi desteği aldıklarını 
belirtmiştir. Finansal destek kimliği ve menstrüel ürünlere erişmekteki zorluk arasındaki ilişkiyi anlamak 
için yine çapraz tablolama tekniği kullandık.  
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Aylık Gelir ve Menstrüel Ürüne Erişimde Zorlanma Algısı



Hem maddi hem de yardım kolisi desteği alan katılımcı sayısı yalnızca 9 kişi olduğu için ve verinin 
daha temsilci olabilmesi için yardım kolisi desteği alan 21 katılımcı ve hem maddi hem de yardım kolisi 
desteği alan 9 katılımcının gruplarını yardım kolisi desteği alanlar olarak birleştirdik. 

Yardım kolisi desteği alan katılımcılara, aldıkları yardım kolilerinin içerisinde neler olduğunu sorduk. 
Maalesef, katılımcıların aldıkları yardım kolilerinin hiçbirinde menstrüel ürünler bulunmuyordu. Bu 
nedenle anket sonucumuzda finansal destek ve yardım kolisi desteği alan katılımcılar arasında menstrüel 
ürün satın alırken hiçbir zaman zorluk yaşamayan kişi oranının hiçbir destek almayan katılımcılardan 
çok daha az olması şaşırtıcı bir sonuç değil. 

Ancak, bu verilerin bize söylediği iki önemli bilgi var. Birincisi, maddi destek alan kişiler bu maddi 
desteğe rağmen, hiç destek almayan katılımcılara göre menstrüel ürün alırken daha çok zorlandıklarını 
belirtmişler. Bu da bize regl yoksulluğunu gidermek için şu anda verilen maddi desteklerin yeterli 
olmadığını göstermektedir. Katılımcıların çoğunun maddi destek aldığı kurumların en başında öğrenci 
bursu veren kurumlar ve belediyeler yer almaktadır. Bu bilgiye dayanarak, bu gibi maddi destek 
yardımında bulunan kurumların maddi destek kalemlerine menstrüel ürün giderlerini eklemesinin regl 
yoksulluğunun azalmasına destek olabileceği ortaya çıkmıştır. İkinci olarak, yardım kolisi desteği alan 
katılımcılar arasında hiçbir zaman zorluk yaşamıyorum diyen katılımcıların oranı %6,7 ile en düşük 
seviyededir. Bu da bize yardım kolilerinde menstrüel ürün olmadığı için bu koli desteğine rağmen regl 
yoksulluğunun derin olarak deneyimlendiğini göstermektedir.
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Sorduğumuz kapalı uçlu sorulara ek olarak, katılımcılara regl deneyimleri ile ilgili bizim sormadığımız ama 
paylaşmak istedikleri herhangi başka bir konu olup olmadığını sorduk ve deneyimlerini paylaşabilmeleri 
için bir alan sağladık. 588 katılımcı bu alanı kullanarak deneyimlerini paylaştılar. Verilen cevapların 
tamamını niteliksel veri analiz aracı olan Atlas.ti üzerinde kodlayarak analiz ettik. 

Bu alanı kullanarak deneyimlerini paylaşan katılımcıların ortak en büyük sorunları regl ağrısının yok 
sayılmasıdır. Soruya yanıt veren 588 katılımcının %23,1’i şiddetli regl ağrısı deneyimlediklerini paylaşmıştır. 
Özellikle sağlık kuruluşlarına gittiklerinde veya çevrelerinde regl olmayan kişilere regl ağrısı çektiklerini 
söyledikleri zaman insanların onlara inanmadıklarını ve “olayı abarttıklarını” düşündüklerini belirtmiştir. 
“Ağrı” veya “sancı” olarak tanımladıkları bu hissin kabul görmediğini ve bu nedenle çok ağrıları olsa bile 
yapmak zorunda oldukları işlere devam ettiklerini söylemiştir. Bu tartışmaların devamında ücretli regl 
izni istediklerini beyan etmişlerdir.

Katılımcılar, regl ağrısına ek olarak, regl düzensizliğinin de normalleştirildiğini ve bu nedenle ihtiyaç 
duyulan sağlık desteklerinin karşılanmadığını paylaştılar. Regl düzensizliği ile beraber regl sıvısının 
yoğunluğu ve regl döneminin süresi gibi önemli bilgileri, sağlık çalışanları dahil, kimsenin yeteri kadar 
konuşmadığını belirttiler. Bu önemli konuların konuşulmamasının, özellikle Polikistik Over Sendromu 
(PKOS), Endometriozis veya Dismenora gibi rahatsızlıkları olan kişilerin sağlık haklarını ve günlük 
yaşamlarını olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. İlaç, bütünleyici destek gıdası, fizik tedavi ve psikoterapi 
gibi yöntemleri gerektirebilen bu gibi durumlarda kullanılması gereken ürünlerin ve tedavi yöntemlerinin 
sigorta tarafından karşılanmadığını ve bu nedenle de tedavi aramaktan vazgeçtiklerini paylaştılar. 
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Konuşulmayanlar: Regl Ağrısı, Regl Düzensizliği ve Regl Korkusu 

Son olarak ortaya çıkan en önemli temalardan biri 
korku olmuştur. Katılımcılar regl olmaktan, regl 
olduklarının duyulmasından, regl olamamaktan, 
regl ağrılarından, menstrüel ürün satın almaktan, 
regl düzensizliklerinden dolayı çocuk sahibi 
olamamaktan, bekar biri olarak kullandıkları 
menstrüel üründen dolayı yargılanmaktan, regl 
dönemlerinde cinsel isteklerinin artmasından ve 
hatta regl dönemlerinde daha sık tuvalete çıkmaktan 
bile korktuklarını hikayelerle anlatmışlardır. Bir 
başka deyişle, ülkemizde regl olmak kadar doğal 
bir süreç pek çok korkuyla deneyimlenmektedir. 

Bu nedenle menstrüel ürün satan firmaların 
pazarlama stratejilerinde korkuyu tetiklemediklerine 
emin olmaları önemlidir. Regl ve Cinsellik ile ilgili 
eğitici içeriklerde regl olan kişilerin bu korkularına 
değinilmesi ve üretilen politika ve müdahale 
planlamalarında regl olan kişilerin bu korkular 
ile yaşadıklarının bilincinde hareket edilmesi 
gerekmektedir. 



ÖNERİLER

Regl olmak, regl bakımı, regl yoksulluğu ve tabusu konuları dahil olmak üzere kapsamlı cinsellik 
eğitimi, ayrım yapmadan bütün çocuklara anlatılacak şekilde, ulusal eğitim müfredatına dahil 
edilmeli. 
Regl bakımı için bez parçası, tuvalet kağıdı gibi alternatif ürünleri kullananlar yadırganmamalı, 
bunun yerine bu ürünleri kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmalı.
Menstrüel ürün firmaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar regl ağrısı (sancısı), regl düzensizliği 
ve regl korkusu deneyimlerini kapsayan reklam ve içerikler üretmeli, regl deneyiminin ağrısız ve 
çok rahat geçtiği gibi gerçek dışı algılar yaratan görsel ve içeriklerden kaçınmalı. 
Regl içeriklerinde regl sıvısı gerçek dışı resmedilmemeli, mavi renk ile değil kırmızı renk ile 
görselleştirilmeli. 

REGL İÇERİKLERİ

MENSTRÜEL ÜRÜNLER VE DİĞER REGL BAKIM ÜRÜNLERİ

Menstrüel ürünler, mümkün olduğunca fazla çeşidi içerecek şekilde (örneğin yalnızca hijyenik 
ped değil, tampon, menstrüel kap, regl külodu da dahil edilerek), devlet okulları, yurtlar ve 
üniversiteler başta olmak üzere kamusal alanların tuvaletlerinde ücretsiz olarak bulundurulmalı. 
Devlet okulları, yurtlar ve üniversiteler önceliklendirilmek üzere umumi tuvaletlerde temiz suyun 
akması, tuvalet kağıdı ve çöp kutusu bulunması, tuvaletlerin temizliği konuları için bütçe 
oluşturulmalı ve kapsamlı denetimler yapılmalı. 
Doğal afet, acil durum ve insani yardımlar için oluşturulan stoklarda ve hazırlanan yardım 
kolilerinde mutlaka menstrüel ürünler bulundurulmalı. 
Türkiye’de satışı gerçekleşen bütün menstrüel ürünlerin içerikleri (kullanılan kimyasallar, 
üretimin gerçekleştiği tedarik zincirleri vb.) denetlenmeli ve regl olan kişilerin bedenleri için 
uygunlukları sorgulanmalı.

Menstrüel ürünlerden alınan katma değer vergisi %8 oranından düşürülerek tamamen 
kaldırılmalı. Vergi indirimi, yalnızca tek kullanımlık hijyenik pedler ve tamponları değil, bütün 
menstrüel ürünleri kapsamalıdır. Vergi indirimlerinin menstrüel ürün fiyatlarına yansıyıp 
yansımadığı menstrüel ürün markaları ve marketler odağında denetlenmeli.
Araştırma sonuçlarımız, menstrüel ürünlere erişimdeki zorlanma algısının yalnızca finansal 
gelir düzeyi ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, regl yoksulluğuyla ilgili üretilen 
politikaların yalnızca menstrüel ürünlerden alınan vergi oranına ve menstrüel ürünlerin 
fiyatlandırmasına odaklanması yeterli değildir.
Çalışma hayatını çalışanların regl bakımı ihtiyaçlarına göre adapte eden, çalışma hayatında 
regli normalleştiren regl izni uygulamaları, regl olan herkesi kapsayacak şekilde ve esnek 
çalışma imkanlarıyla hayata geçirilmeli. 
Regl yoksulluğu ve tabusu sorunu, ulusal ve yerel yönetim politika belgelerinde açıkça dile 
getirilmeli. Politika belgelerinde ikili cinsiyet dili yerine kapsayıcı bir dil kullanılmalı. Menstrüel 
ürünler “kadın hijyen ürünleri” olarak sınıflandırılmamalı. Bu belgelerin hazırlanmasında regl 
olan kişilerin deneyimleri önceliklendirilerek bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine ve 
sağlık kuruluşlarına danışılmalı. 

VERGİLENDİRME VE POLİTİKA BELGELERİ 
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Konuşmamız Gerek Derneği 2022 Regl Yoksulluğu Araştırması Türkiye’de regl 
yoksulluğu ile ilgili yapılan en geniş çaplı araştırma olsa da, araştırmamızın birçok 
sınırlılığı olduğu yadsınamaz. Öncelikle, örneklemimiz ulusal bazda bir temsil 
sunmamaktadır.  Özellikle çevrim içi bir anket  olması  sebebiyle internete erişimi 
olmayan ve regl yoksulluğu deneyimlemesi yüksek ihtimalli örneklem grubuna 
erişimimiz kısıtlı olmuştur. Ulusal temsil amacıyla, gelecek regl yoksulluğu 
araştırmasının hem çevrim içi hem de sahada yapılması planlanmaktadır. Buna ek 
olarak,  her ne kadar cinsiyet kimliğinden bağımsız, yalnızca regl kimliğine göre 
veri toplamış olsak da, araştırmamız non-binary, trans ve interseks deneyimi olan 
kişilerin regl deneyimine özellikle odaklanmamaktadır. Gelecek regl yoksulluğu 
araştırmamızda bu eksikliği gidermeyi hedefliyoruz.

Niteliksel veri sorusuna yanıt veren 588 katılımcı regl bakımlarında bizim sunduğumuz 
ürünlere ek olarak sıcak su torbası, tatlı yiyecek, çorap gibi farklı ürünleri de sıklıkla 
kullandıklarını dile getirdiler. Bu nedenle, bir sonraki araştırmamızda bu verilere göre ek 
ürün seçenekleri sunuyor olacağız. Niteliksel veri olarak sunulan yanıtlarda katılımcılar 
regl yoksulluğu deneyimlememek için “fiyat karşılaştırması yapmak”, “market market 
dolaşmak”, “daha az sıklıkla ped değiştirmek” gibi farklı stratejiler ürettiklerini belirttiler. 
Bu veriler bize “regl yoksulluğu deneyimlemiyorum” diyen katılımcıların bazılarının bu 
stratejilerle regl yoksulluğu derinliklerini azaltmış olabileceğini düşündürdü. Gelecek 
araştırmamızda, Türkiye’de regl olan kişilerin regl yoksulluğu deneyimlememek için 
ne gibi stratejiler geliştirmek zorunda kaldıklarına da odaklanmayı hedefliyoruz. 

Son olarak, araştırma verilerimiz, Türkiye’de regl yoksulluğu ve tabusu konusunda 
adaletsiz vergilendirme ve menstrüel ürünlere erişime ek olarak Konuşmamız 
Gerek’en daha çok konu olduğunu ve henüz yolun başında olduğumuzu gösterdi. 
Konuşmamız Gerek Derneği olarak 2022-2023 etkinlik yılı çerçevesinde regl ağrısı 
(sancısı), düzensizliği ve yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin regl olan kişilerin ihtiyaçlarını 
karşılamaktaki yetersizliği, regl algısı ve regl korkusuna ilişkin içerik üretmeye devam 
ediyor olacağız. 

KONUŞARAK. 
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