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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje ile hasta bezi kullanan tüm guruplarda, dışkının hastaya bulaşmadan 

beze bağlı torbaya geçmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen hasta bezi, tüm alt bölgenin 

kirlenmesini önlemek, hasta alt temizliğinin daha kısa zamanda ve daha az temizlik 

ürünü kullanarak temizlenmesini sağlamak, oluşabilecek komplikasyon ve 

hastalıkların önlenmesini sağlamak amacıyla düşünülmüştür. Ayrıca hastanın 

temizliğini yapan hasta yakını ya da sağlık görevlisinin iş yükünü azaltmak ve hizmet 

kalitesini artırmak amacı ile düşünülmüştür. Dışkının torbaya geçmesini sağlamak 

amacıyla yeni bir bez modeli prototipi geliştirilmiştir. Bu bezin özelliği, dışkının bezin 

içerisindeki delikten beze bağlı olan torbaya geçişini sağlamasıdır. Proje ile üretilen 

yeni bez diğer bezlerden üç farklı özelliğe sahiptir. Birinci özelliği hastanın anüs 

bölgesine yapışmasını sağlayacak yapışkan kısım olmasıdır. İkinci özelliği yapışkan 

kısmın ortasında delik bulunması ve yapışkan kısmın üzerini örten şeffaf malzemenin 

ölçüye göre kesilebilir özellikte olmasıdır. Üçüncü özelliği ise beze ve yapışkan kısma 

bağlı olan torbanın bulunmasıdır. Geliştirdiğimiz prototip bez ile yapılan uygulama 

sonucunda, dışkı genital bölgenin tamamını kirletmeden, anüsten torbaya geçmiştir. 

Böylece farklı nedenlerle hasta bezi kullanan hasta ve yaşlılarda oluşabilecek riskler 

önlenecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile yaşam standardının yükselmesi, 

erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler hastalıklara bağlı ölümleri azaltmakta, 

doğuştan beklenen yaşam süresini ise uzatmaktadır. Doğuştan beklenen yaşam 

süresinin uzaması ile birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Bu 

nedenle, kronik hastalığı olan ve yaşam boyu tedavi ve bakım gereksinimi devam eden 

birey sayısındaki artış gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu 

haline gelmiştir.( Yatağa bağımlı hastaların evde yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik 

evde bakım hizmet gereksinimleri, 11.10.2020).  

Ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmakta ve buna bağlı olarak bakım 

gereksinimi olan hasta sayısı da artmaktadır. Özellikle hasta bezi kullanan ve yatağa 

bağımlı olan hasta/yaşlılarda deri bütünlünün bozulması, perianal deri hasarı, üriner 

sistem enfeksiyonları, basınç ülseri(yatak yarası) gibi durumların görülme olasılığı 

yüksektir. 

Günümüzde kullanılmakta olan hasta bezleri, yatarak veya oturur pozisyonda 

tuvalet ihtiyacını karşılayan kişilerde, dışkının tüm genital bölgeyi kirletmesine neden 

olduğu için olası riskleri beraberinde getirmektedir. 
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Resim:1 Piyasada kullanılan hasta bezi tipleri 

 

Bakım verme, hem bakım veren hem de hasta için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreçtir. 

Görseli verilen Resim 1’deki bezler kullanıldığında dışkı ve idrar hastanın tüm alt bölgesi kirlettiği 

için hastanın alt temizliği uzun sürmektedir. Bu durum hem hastayı hem de hastaya bakım veren 

kişiyi görüntü, koku gibi açılardan rahatsız etmektedir. Temizlikte kullanılan ürün miktarı 

artmakta bu da maliyeti artırmaktadır. Hasta mahremiyeti yeteri kadar korunamamaktadır. 

Bizim yaptığımız projedeki bez ile dışkının hastaya bulaşmadan beze bağlı olan 

torbaya geçmesini ve oluşacak problemlerin önlenmesini amaçladık. 

 

3.ÇÖZÜM  

Hasta bezi olarak kullanılan ürünlerde dışkı ve idrar aynı bölgeye yapılmakta, birbiriyle 

karışmakta ve bu birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Piyasada bu sorunun çözümüne yönelik 

hasta bezi bulunmamaktadır. Dışkının hastaya bulaşmadan çıkışını sağlayan bir beze ihtiyaç olduğunu 

farkettik. Bunun için dışkının bez dışında bir torbaya geçişini sağlayacak yeni bir bez tasarlamayı 

düşündük. 

 

 

Resim 2:Dışkının Torbaya Geçişini Sağlayan Delikli Hasta Bezi 

 

Görseli Resim 2’de verilen prototip bezin torba özelliği sayesinde, mevcut bulunan 

bezlerin oluşturduğu sorunlar önlenmiş olacaktır. Bu bezin mevcut sorunlara getireceği 

çözümleri sıralayacak olursak; 

 Dışkının torbaya geçmesi ile birlikte hastanın tüm alt bölgesinin kirlenmesini 

önlenecek 



 

 

5 

 

 Dışkı genital bölgeyi kirletmeyeceği için enfeksiyon, yatak yarası, pişik gibi 

sorunların ortaya çıkışını önlenmiş olacak. 

 Hasta alt temizliğinin daha kısa sürmesi sayesinde zaman tasarrufu sağlanacak  

 Temizlik işleminin daha az temizlik ürünü kullanarak yapılması sağlamak, 

 Dışkının torbaya geçmesi ile birlikte, hasta temizliği yapan hasta yakını ya da sağlık 

görevlisinin iş yükü azalacak ve hizmet kalitesini artacaktır. 

 Hasta mahremiyeti daha fazla korunacaktır. 

  Ortama yayılan kokunun hem hastayı, hem de bakım veren kişiyi rahatsız etmesini 

önlenecektir.  

4.YÖNTEM 

Mevcut bulunan hasta bezleri kullanan hastalarda yaşanan sorunların çözümü için 

dışkının hastaya bulaşmadan farklı bir yere geçmesi gerektiğini düşündük. Piyasada böyle bir 

bez olmaması nedeniyle bu bezin prototipini yaptık. Prototip bez için bel bantlı hasta bezi bir 

adet kolostomi torbası yapıştırıcı ve dışkı amacıyla da patates püresi kullandık. Maket 

üzerinde deneme yaparken patates püresini ittirmek amacıyla mama enjektörü kullandık. 

Kullanılan malzemelerin görselleri resimlerde verilmiştir. 

 

                                          
Resim:3: Bantlı Hasta Bezi      Resim:4: Kolostomi Torbası       Resim:5:Patates Püresi(Dışkı) 

 

Bel Bantlı Hasta Bezi: Hasta bezinde iç katman, sıvı emici özellikte pamuksu yapıdan oluşan 

orta katman, sıvı geçirmeyen özelliği olan dış katman, bel bantları ve yan bariyerlerden 

oluşmaktadır.  

 

Kolostomi Torbası: Kolostomi torbası, dışkı maddesini sindirim sisteminden stoma adı 

verilen karın duvarındaki bir açıklıktan toplayan plastik bir çantadır. (Kolostomi Torbası 

Nedir? 20.11.2020). Dışkının toplandığı torba sıvı geçirmeyen özelliktedir. Bezin ortasındaki 

deliğin kenarlarındaki yapışkan kısım antialerjik ve uygun ölçülerde kesilebilir özelliktedir. 

Delikli olan kısmın etrafındaki yapışkan kısım uygun büyüklükte kesilerek hastanın anüs 

kısmına yapışmayı sağlayacaktır. Torba ise anüsten gelen dışkının burada toplanmasını 

sağlayacaktır. 

Hasta bezi ve kolostomi torbası birleştirilerek dışkının torbaya geçişini sağlayan 

delikli hasta bezi Resim 6 ve Resim 7’de verilen görsellerdeki gibi yapılmıştır. 
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Resim:6: Prototip Bez (Ön yüzü )        Resim:7: Prototip Bez(Arka yüzü) 

 

Resim 6’da görüldüğü gibi bantlı bezin orta kısmından delik açılmıştır. Kolostomi 

torbasının yuvarlak olan yeri açılan bu delikten geçirilmiştir. Kolostomi torbasının bez 

tarafındaki kısmı yapıştırıcı ile beze sabitlenmiştir.  

Resim 7’de görüldüğü gibi kolostomi torbası, bezin arasından geçirilerek bezin dış 

kısmında bırakıldı. Torbanın bezin dışında olması sayesinde dışkının torbaya daha rahat 

geçeceği düşünülmüştür. 

Geliştirdiğimiz bezi okul atölyemizde bulunan maket üzerinde denedik. Hasta 

mahremiyeti sebebiyle insan üzerinde yapılan deney görüntüleri yer almamaktadır. Fakat 

sonuçlar açısından insan üzerinde yapılan deneylerin sonuçları da paylaşılacaktır. 

    
Resim:8: Yapışkan kısmın anüs    Resim:9: Dışkının torbaya geçmesi 

bölgesine yapıştırılması 

 Resim 8 de görüldüğü gibi bezin yapışkan kısmının üzerindeki şeffaf kısım 

kaldırılarak, delik olan kısım anüsü içine alacak şekilde yapıştırıldı. Bez kapatılarak 

bel bantları bağlandı. İçinde patates püresi olan enjektör maketin karın bölgesinden 

anüs kısmına yerleştirildi. 

  Enjektör ittirildiğinde Resim 9’da görüldüğü gibi dışkının torbaya geçtiği 

gözlemlendi. 
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Resim:10: Dışkının torbaya geçişi      Resim:11: Dışkının torbaya geçişi  

bezin iç görünümü       dıştan görünümü 

 Resim 10’da görüldüğü gibi delik kısımdan enjektörle ittirdiğimiz, dışkı yerine 

kullandığımız püre, torbaya geçmiştir. 

  Torbaya geçiş sırasında bezin iç kısmına bulaşma veya geri kaçış olmamıştır. Böylece 

tüm genital bölge temiz kalmıştır.  

 Tüm alt bölgenin kirlenmemesi sebebiyle oluşabilecek riskler (yatak yarası, pişik, 

alerji, enfeksiyon vb) önlenmiş olacaktır.  

 Genital bölgenin temiz kalması sayesinde temizlik işlemi kısa sürmüştür. Temizlik 

işleminin kısa sürmesi hasta mahremiyetini koruma açısından katkı sağlamıştır. Ayrıca 

hastaya bakım veren kişilerin iş yükünü azaltıcı etkisi olmuş ve zaman tasarrufu 

sağlanmıştır. 

 Temizleme işlemi için bir adet ıslak mendil ve bir yaprak havlu kağıt kullanılması 

yeterli olmuştur. Temizlik işlemi yaparken daha az malzeme kullanılması yeterli 

olduğu için maddi olarak katkı sağlamıştır. 

 Gerçek hasta ve maket üzerindeki denemelerde koku ve görünümün rahatsızlık verme 

derecesi düşük olarak tespit edilmiştir. 

 

5.YENİLİKÇİ (İNOVATIF) YÖNÜ 

Günümüzde kullanılmakta olan hasta bezleri, dışkının tüm genital bölgeyi 

kirletmesine neden olduğu için olası riskleri beraberinde getirmektedir.  

Projemizde yaptığımız hasta bezinin kullanılmakta olan bezlere göre farkı, dışkının beze bağlı 

olan torbaya geçişini sağlamasıdır. Dışkıyı hastanın genital bölgesine bulaştırmadığı için oluşabilecek 

riskleri de önleyecektir. Torba özelliği bakım veren insanlar açısından da kolaylık sağlayacaktır. 

Yaptığımız araştırmalarda projemizdeki beze benzeyen dışkının bez dışında bir yere geçişini sağlayan  

bir hasta bezi ile karşılaşmadık. 

 

6.UYGULANABİLİRLİK  

Projemizin mevcut koşullarda uygulanabilirliğinin olduğunu düşünüyoruz. Projemizi 

hayata geçirmek için tedarikçi firmalarla anlaşarak uygun kalite ve standartlarda ürün 

üretilebilir. Ürün 10’lu paketler halinde satılırsa maliyeti düşürücü etkisinden dolayı daha 

uygun olacaktır.  

Projemizin sanayiye uygulanarak ve çeşitli hasta gruplarında denemelerinin yapılmasının hastaya 

zarar vermeme ilkesi doğrultusunda daha uygun olacağını düşünüyoruz. Uygun hasta gruplarında 

deneme aşamalarında herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz ise, projemizin yatağa bağımlı hastalar ve 
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onlara bakım veren kişilere olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

7.TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

-Kullandığımız hasta bezinin adet fiyatı 2,5 tl’dir. 

-Kullandığımız kolostomi torbasının adet fiyatı 11tl’dir. 

-Torbayı beze sabitlemek amacıyla kullandığımız yapıştırıcı 8 tl’dir. Bir tüp 

yapıştırıcıdan yaklaşık 20 bez hazırlanabilmektedir. Adet başına 0.20 kr maliyet 

düşmektedir. 

-Toplamda tasarladığımız hasta bezinin tahmini maliyeti 13.70 tl olmaktadır. 

Prototip olarak ürettiğimiz bezin maliyeti piyasada bulunan bezlere göre yüksektir. 

Fakat proje sanayiye uygulanabilir hale getirilirse maliyeti diğer bezlere yakın olabilecektir. 

Uygulama açısından bakıldığında hem bezi kullanan kişilere, hem de bu kişilere bakım 

verenlere sağladığı avantajlı yönleri diğer bezlere göre çok yüksektir. 

Proje fikri oluştuktan sonra literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler ışığında tasarım 

çalışmasına geçilmiştir. Prototip bez, pandemi koşulları nedeniyle arkadaşlarımızın evlerinde olan ve 

bez kullanan iki hastada denenmiştir. Ayrıca okulumuzun atölyesinde bulunan maket üzerinde 

denenmiş ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Proje sürecinin takvimi Tablo 1 ile 

gösterilmiştir 

Tablo 1. Proje Zaman Planlaması 

İşin Tanımı Aylar    

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Eylül 

Literatür Taraması x x       

Verilerin Toplanması ve Analizi   x x     

Prototip oluşturulması    x     

Prototipin denenmesi    x     

Ön rapor yazımı ve başvuru     x    

Detaylı Rapor yazımı      x x  

Proje sunum hazırlıkları        x 

 

8.PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR):  

Hasta hiçbir şekilde hareket edemiyorsa, tuvalet ihtiyacını kontrol edemeyecek şekilde kas 

problemleri yaşıyorsa veya bilinci yoksa hasta alt bezi ve idrar sondası kullanarak ihtiyaçları 

giderilebilir. (Yatağa Bağımlı Hastaların Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir?,21.10.2020)Fekal 

inkontinans(dışkı tutamama), özellikle uzun dönem yatağa bağımlı hastalarda görülen, enfeksiyon ve 

deri ülserlerinin oluşumuna neden olan, tedavi açısından maliyeti yüksek, hasta yaşam kalitesini 

negatif yönde etkileyen bir durumdur. (Fekal  İnkontinansın  Bakımı  ve  Bakımda  Kullanılan 

Ürünler,15.10.2020). 

Bakım verme, hem bakım veren hem de hasta için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreçtir. 

Bizim ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmakta ve hasta bezi kullanan, başkasına bağımlı 
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şekilde yaşayan hasta/yaşlıların ve onlara bakım veren kişilerin hayatını kolaylaştırmamız 

gerektiğini düşündüğümüz için bu projeyi yaptık. Sağlık kuruluşları, huzurevleri, evlerde 

yatağa bağımlı olan ve hasta bezi kullanmak zorunda olan gruplarda avantajlı yönlerinin 

olması sebebiyle bizim geliştirdiğimiz bez tercih edilebilir. 

 

9.RİSKLER 

Bezin iç kısmı idrarla kirlendiğinde beze bağlı torba da beraberinde atılacaktır. Bu 

durum maliyeti arttırabilir. Bez ile birlikte torbanında atılmaması için torba, bezin dış kısmına 

takılıp çıkarılabilen özellikte olarak geliştirilebilir. Prototip bezde kolostomi torbası 

kullanılması maliyeti artırmıştır. Bu maliyeti azaltmak için sıvı geçirmeyen, basınca 

dayanıklı, plastik malzemeden yapılmış bir torba kullanılabilir. 

Bezdeki yapışkan kısmın yapıştırıcılık özelliği iyi olmazsa bezin delik olan kısmı 

hastanın bedenine iyi yapışmaz. Bu da dışkının hastaya bulaşmasına neden olur. Bunu 

önlemek için bezdeki yapışkan kısmın yapıştırıcılık özelliğinin yüksek olması gereklidir. 

Yapışkanlı kısım hastanın bedeniyle uzun süre temas halinde olacağı için alerjiye 

sebep olabilir. Bu nedenle yapışkan kısmın yüksek antialerjik özellikte olması gerekir.  

 

Risk açıklaması Ortaya çıkma 

olasılığı 

Projeye Etkisi Risk Nasıl Azaltılabilir? 

Yapışkan kısım (kalite 

etkisi) 

Orta Yüksek Antialerjik ve 

yapışkan özelliği 

yüksek malzeme 

kulanımı 

Torba kısmı (maliyete 

etkisi) 

Orta Orta Kolostomi torbası 

yerine plastik özelliği 

olan herhangi bir 

torba kullanımı ya da 

torbanın takılıp 

çıkarılabilen özellikte 

olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

10. KAYNAKLAR  

N. Akdemı r, H. Bostanoğlu, S. Yurtsever, S. Kutlutürkan, S. Kapucu ve Z. Özer, 

"Yatağa bağımlı hastaların evde yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik evde bakım 

hizmet gereksinimleri", Dicle Tıp Dergisi,c.38,sayı.13,Mart.2011, Erişim Tarihi: 

11.10.2020 http://www.diclemedj.org/upload/sayi/13/Dicle%20Med%20J-

01246.pdf 

 

Denat  Y,  Khorshid  L.  (2009).  Fekal  İnkontinansın  Bakımı  ve  Bakımda  

Kullanılan Ürünler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (2): 

94-103, Erişim Tarihi: 15.10. 2020  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/2645/34032 

 

Kolostomi Torbası Nedir? Erişim Tarihi:20.11.2020 

https://www.diyetasistan.com/kolostomi-torbasi.html 

 

Yatağa Bağımlı Hastaların Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir? , 

Erişim Tarihi:21.10.2020 

https://sesanltd.com.tr/yataga-bagimli-hastalarin-karsilastigi-sorunlar-nelerdir/ 

 

Yetişkin Hasta Bezinin Gelişim Süreci ve Kullanımı, Erişim Tarihi:20.11.2020 

http://kb.ucuzhastabezi.com/yetiskin-hasta-bezinin-gelisim-sureci-ve-kullanimi/ 

http://www.diclemedj.org/upload/sayi/13/Dicle%20Med%20J-01246.pdf
http://www.diclemedj.org/upload/sayi/13/Dicle%20Med%20J-01246.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/2645/34032
https://www.diyetasistan.com/kolostomi-torbasi.html
https://www.diyetasistan.com/kolostomi-torbasi.html
https://sesanltd.com.tr/yataga-bagimli-hastalarin-karsilastigi-sorunlar-nelerdir/
https://sesanltd.com.tr/yataga-bagimli-hastalarin-karsilastigi-sorunlar-nelerdir/
http://kb.ucuzhastabezi.com/yetiskin-hasta-bezinin-gelisim-sureci-ve-kullanimi/

