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Sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hakkı ise, 
bireyin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşullara ve hizmetlere erişme ve bunları kullanma hakkı olarak ifade 
edilmektedir. Doktrinde, sağlık hakkının, konusu yönünden sosyal haklar arasında yer aldığı kabul edilmektedir. 
Sosyal haklar, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, devletin yurttaşların maddi ve manevi gelişmelerini sağlama 
görevini yüklenmesi yönündeki sosyal devlet ilkesinin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Menstrüasyon, kadınlarda ergenlik dönemi itibariyle ve düzenli aralıklarla gerçekleşen, endometrial 
dökülmeden kaynaklanan döngüsel bir kanama olup, üreme çağındaki kadın bedeninin doğal fonksiyonlarından 
biridir. Bu dönemin sağlıklı ve hijyenik biçimde geçirilmesi için sürece özgü bazı ürünlere ve belirli sağlık 
hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bu gereksinim için kullanımı yaygın ve uygun olarak kabul 
edilen menstrüel hijyen ürünleri, hijyenik pedler, tamponlar, menstrüel kaplar vb. olarak sayılabilir. Menstrüasyon 
döngüsündeki her bireyin bu döngüyü hijyenik ve konforlu bir biçimde, aynı zamanda gizlilik ve güvenlik içinde 
geçirebilmesi onurlu bir yaşam sürebilmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla, menstrüel döngünün sağlıklı bir şekilde 
geçirilmesi, doğrudan insan onuru ile ilgili olup, sağlık hizmetlerinin ve sağlık hakkının da doğal bir parçasıdır.  

Menstrüel ürünlere erişimin, herkes için aynı düzeyde mümkün olmamasının yanı sıra, kadın cezaevinde 
kalan hükümlüler ve tutuklular için durum daha dezavantajlı hale gelmektedir. Cezaevlerinde, menstrüel ürünlerin 
erişimi, ücretlendirme, çeşitliliğin olmaması ve yetersiz miktarda bulunması veya bireylerin düzenli bir geliri 
olmaması gibi nedenlerle, bireylerin dezavantajlı konumlarına yeni bir sorun daha eklemektedir. Söz konusu 
ürünlere gerektiği gibi ve yeterli erişimin sağlanamaması halinde, alternatif olmayacak ürünler kullanılmaktadır. 
Menstrüasyon için uygun olmayan bu geçici uygulamalar, bireyin sağlığı için önemli riskler yaratmaktadır. 

Devlet, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşama hakkına saygı 
duymakla, korumakla ve yerine getirmekle yükümlüdür. Bu çalışmada, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ve sağlık 
hakkının bir parçası olarak, devletin cezaevlerinde menstrüel ürünlere erişimi gerekli ve uygun koşullarda sağlama 
yükümlülüğü bağlamında değerlendirilecektir. Çalışmada ayrıca, koruma alanına başvurulabilecek uluslararası 
insan hakları belgelerinden ve sağlık örgütleri ile insani yardım kuruluşlarının konuya ilişkin raporlarından 
bahsedilecektir. Çeşitli ülkelerde, cezaevlerinde menstrüel ürünlere erişim konusunda farklı yasal düzenlemeler 
ve uygulamalar benimsenmiştir. Çalışmada söz konusu ülke örneklerine ve Türkiye’deki mevcut duruma da 
karşılaştırmalı olarak yer verilecektir.  
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Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. The right to health can be 
expressed as the right to access and right to practice the conditions and services necessary for the individual to be 
healthy. In the doctrine, the right to health is considered to be among the social rights in terms of its subject. Social 
rights are the product of the social (welfare) state principle after the Second World War, in order to provide the 
state with the duty of providing the material and spiritual development of the citizens. 

Menstruation is a cyclic bleeding caused by endometrial spillage that occurs at regular intervals and in 
women during adolescence and is one of the natural functions of female body in reproductive age. In order to pass 
this period in a healthy and hygienic way, specific products and certain health services are needed. For today, 
menstrual hygiene products, such as sanitary pads, tampons, menstrual cups and the like, which are considered to 
be common and suitable for this requirement, can be counted. The fact that every individual in the menstrual cycle 
is able to spend this cycle in a hygienic and comfortable manner, as well as in privacy and security, is about having 
a dignified life. Therefore, a healthy transition of the menstrual cycle is directly related to human dignity and is a 
natural part of the right to health services and health. 

While access to menstrual products is not at the same level as everyone else, the situation becomes more 
disadvantaged for inmates and detainees in women's prison. However, it adds a new problem to the disadvantaged 
position of individuals due to reasons such as access to menstrual products in prisons, the lack of diversity, 
inadequate quantity and the lack of regular income. If necessary and adequate access to such products is not 
provided, non-alternative products are used. These temporary interventions, which are not suitable for 
menstruation, cause significant risks for the health of the individual. 

Within the framework of the welfare state, the state is obliged to respect, protect and fulfill the right of 
everyone to live in physical and mental health. In this study, as part of the welfare state principle and as part of the 
right to health, the state will be assessed in terms of the obligation to provide access to menstrual products in 
prisons in necessary and appropriate conditions. In this study, international human rights documents that can be 
applied to the protection area and the reports of the health organizations and humanitarian organizations will be 
discussed. In different countries, various legislative regulations and practices have been adopted to access 
menstrual products in prisons. In the study, examples of these countries and the current situation in Turkey will be 
included in comparison. 
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