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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ostomi, savaş sırasında oluşan yaralanmalarının yetersiz bakım sonucu fistülleşmesinden ilham 

alınarak cerrahlar tarafından geliştirilen tıbbi bir prosedürdür. (stomaatje, t.y.) Kalın bağırsak, ince 

bağırsak ve anüs gibi sindirim sisteminde önemli rol oynayan organların işlevlerini yerine 

getiremediği için atık maddenin vücuttan atılması amacıyla bağırsağın ağızlaştırılma işlemine 

ostomi denir (Kılıç ve diğerleri, 2007). Sindirim sisteminde herhangi bir problem yaşamayan kişiler, 

atık maddenin uzaklaştırılma gereksinimini, doğal olarak, vücutlarında bulunan ilgili kaslardan 

aldıkları sinyaller ile anlarlar fakat vücutlarında ostomi bulunan hastalar, gaitanın ostomi ağzına 

yaklaştığını anlayamazlar ve gaitanın herhangi bir zamanda farkında olunmaksızın dışarı sızma 

ihtimaline karşı sürekli olarak ostomi torbası takmak zorunda kalırlar. Günümüzde kullanılan klasik 

ostomi torbalarının hem boyutu hem de vücutla sürekli temas halinde olması sebebiyle hastalar, 

stomayı (bağırsağın vücut dışına çıkarılan kısmı) çevreleyen deri yüzeyinde birçok rahatsızlık ve 

tahriş problemleri yaşamaktadır. Bunlar ve bunların tetiklediği psikolojik rahatsızlıkların yanısıra 

hastaların hareket kabiliyeti ve de yaşam kalitesi oldukça düşmektedir.  

 

Bu proje kapsamında tasarlanan sistemde, hastaların gün boyunca ostomi torbası takmalarını 

gerektirmeyecek, yaşam kalitelerini düşürmeyecek ve psikolojik olarak kendilerini daha rahat 

hissettirecek bir cihaz tasarımı hedeflenmiştir. Cihaz tasarımsal olarak bir sensör ve bir portatif 

vakum cihazı olmak üzere, kaba hatlarıyla, iki bileşenden oluşmaktadır. Sensör kısmı, cerrahi işlem 

olmadan stoma boşluğuna doğrudan yerleştirilebilecek ve böylece hem sızdırmaları engelleyecek 

hem de gaitanın ostomi ağzına yaklaşması sırasında, vücuttan bağımsız-yerleşik bulunan vakum 

cihazına bir sinyal göndererek gaitanın vakumlanma işleminin başlamasını tetikleyecektir. Cihazın 

sensör kısmı, biyouyumluluğu bilinen polimer malzemeden üretilecektir ve sadece stomaya temas 

edecek şekilde tasarlanması sebebiyle hastaların karşılaşabilecekleri cilt tahrişleri ve buna bağlı 
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enfeksiyon risklerinin de önüne geçilmiş olunacaktır. Sensör sisteminin verdiği alarmla birlikte 

stomaya yaklaşan gaitayı uzaklaştırma sürecinde, ki bu kısımda vakumlama sistemi görev alacaktır, 

sensör bileşeninin yerleştirildiği yerden hareket ettirilmesine ya da çıkarılmasına gerek yoktur. 

Vakumlama işlemi hasta tarafından manuel ya da otomatik olarak yapılabilmek üzere iki seçenekli 

geliştirilmiştir. Vakumlama işlemi sırasında vakumlanan gaita, vakumlama cihazı üzerinde bulunan 

tahliye çıkışına basitçe takılabilen bir torbaya dolar. Gaita tamamen vakumlandığında, sensör, 

ostomide herhangi bir gaita kalmadığının sinyalini iletir ve vakumlama cihazı durdurulur.  Gaitanın 

vakumlandığı torba atılır ve vakum pompası stomadan çıkarılarak işlem tamamlanır. Bu süreçle 

birlikte hasta, sağlıklı insanların yaptığı eylemin bir benzerini temiz bir yolla ve zahmetsizce 

gerçekleştirebilecek, fiziksel aktivitelerinde ve böylelikle yaşam kalitesinde de kayda değer bir 

kayıp yaşamayacaktır.    

 
Şekil 1: Ostomi içine yerleştirilen sensör kısmı 

2. Problem/Sorun: 

Hastalar, ostomi ameliyatından sonra gaitayı kontrol edemezler ve olası bir sızma durumuna karşılık 

gün boyunca ostomi torbası takmak zorunda kalırlar. Ostomi ameliyatından sonra torbanın 

boyutundan dolayı hastanın hareket kabiliyetinin büyük ölçüde etkilenmesi, torbanın değişim 

aşamaları, değişim aşamasında oluşan iğrenme hissi gibi hem hijyen hem de psikolojik açıdan 

hastayı etkileyebilecek nedenlerin sonucunda birçok sorun yaşanmakla beraber sürekli torba takma 

zorunluluğundan dolayı hastaların sosyal aktiviteleri, hastanın zevklerine göre değil torbanın 

uygunluğuna göre düzenlenmek zorundadır. Torbanın vücutta sürekli bulunması sadece hastayı 

psikolojik, sosyal olarak değil fiziksel olarak da etkilemektedir. Bunlar yaşanan sorunların ana 

başlıklarıdır. Ostomi torbasının sürekli vücutta bulunmasından dolayı hastanın yaşadığı problemleri 

sızıntı, koku, duş alma, giyinme, spor yapma, seyahat etme, ibadet etme, beden imgesinin bozulması, 

cinsel yaşam olarak günlük hayatı önemli derecede etkileyen alt başlıklara ayırabiliriz (Duluklu, 

2019). Torbanın sabitlenmesi sırasında kullanılan pastada/solisyonda bulunan kimyasallar nedeniyle 

oluşabilen cilt problemleri de önemli sorunlar arasındadır. Hastanın günlük yaşantısının ameliyat 

öncesi süreçle aynı olamaması sebebiyle torbaya alışma süreci aylar hatta yıllar alabilmektedir. 

Ostomi torbalarının birçok çeşidi olmasına rağmen standart olarak kullanılan ostomi torbalarının 

bakımı için hastalar ostomi pastası, adaptör, yedek ostomi torbası, pudra, cilt bariyeri, gaz filtresi, 

koku giderici, korse, kemer gibi birçok ürünü kendileri ile beraber taşımak zorundadırlar (Duluklu 

ve Çelik, 2019). Günümüzde kullanılan adaptörlü bir torbanın değişim aşamaları ve bu aşamalarda 

ortaya çıkabilen olumsuz durumlar basitçe aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aydın, 2007): 
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1. Eski ostomi torbasının ve adaptörün çıkartılması (stres fonksiyonu). 

2. Stoma üzerine sızan gaitanın ve stomayı çevreleyen cildin temizlenmesi (kötü koku, iğrenme 

hissi). 

3. Stomanın ve cildin kurulanması (temizliğin yeterince olup olmaması karmaşası). 

4. Stomanın çapının ölçülmesi (usanma ve zamanla dikkatsizliğe yol açma). 

5. Uygulanacak yeni ostomi torbasının stoma boyutuna göre kesilmesi (usanma ve zamanla 

dikkatsizliğe yol açma). 

6. Sızmaları engellemek, adaptörü sabitlemek için stoma çevresine ostomi pastası uygulama 

(Stres faktörü, usanma ve zamanla dikkatsizliğe yol açma). 

7. Adaptörü cilde yerleştirdikten sonra yeni torbayı adaptöre yerleştirme (başarılı-başarısız 

ikilemi, görüntüden rahatsızlık). 

 

Hastanın boşaltılabilir bir torba kullanması halinde ise kullanıcı torbanın içindeki gaitayı tuvalet 

giderine boşaltıp, torbanın içini temizleyip, torbanın açılabilir ucunu kapattıktan sonra günlük 

yaşantısına devam eder. Boşaltılabilir torba kullanımı maliyet açısından diğer torbalara göre 

avantajlı olabilir fakat hijyen seviyesi oldukça düşüktür. Torba değişimi yine ihtiyaç halinde günlük 

olarak devam eder. Ostomi torbası, her zaman günlük olarak değiştirilmez bazen gün içerisinde 

birden fazla torba değişimi gerekebilir. Ekonomik olarak güçlük çeken hastaların bir torbayı 

değiştirme süresi ise bazen bir haftayı bazen de bir ayı geçmektedir.  

Ostomi torbasının değişim işlemleri her ne kadar zahmetsiz görünse de zamanla hasta bu işlemi 

yapmaktan hem üşenir hem de psikolojik bir iğrenmeye maruz kalır. Hastaların zamanla ostomi 

bakımına eskisi kadar özen göstermeyerek ostomi bakımını sekteye uğratması oldukça olasıdır ve 

bunun sonucu olarak çeşitli iltihaplanmaların oluşması kaçınılmazdır. Bununla birlikte hasta kendi 

ostomi torbasını değiştiremeyecek engellere veya özürlere sahipse, bireylerin torba değişim işlemi 

hasta bakıcı tarafından gerçekleştirilir ve bu durum, başta mahremiyet olmak üzere hastanın özel 

hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Torba değişimi sırasında hasta bakıcının ya da 

hemşirelerin en ufak yüz ifadesi dahi hastanın psikolojisini büyük ölçüde etkiler. Bu durumun 

farkında olan görevliler, görevlerini rahatlıkla yerine getirememektedir (Aktaş, 2020). Bunlar 

haricinde ostomi ameliyatı sonrası ostomi ağzının daralması da söz konusudur. Hastalar daralmanın 

önüne geçmek ya da halihazırda daralan ostomi ağzını genişletmek için belirli süre aralıkla uzun 

çubuklar yardımıyla ostomi ağzını genişletmeye çalışırlar. Ostomi ameliyatından sonra anatomik 

sorunların baş gösterdiği ostomi işlemi, günümüzde uygulanan bakım aşamalarında özenle hareket 

edilmesi gereksiniminden dolayı hastaların hayatının her alanına olumsuz yönde etki eder. 

 

 
Şekil 2: Ostomi torbası sebebiyle yaşanan cilt problemi (Mutale, t.y.) 
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Şekil 3: Ostomi bakımı için gerekli olan ürünler (Patientslounge, 2021) 

3. Çözüm  

Bu proje ostomi ameliyatı sonrasında torba ile yaşamaya mecbur bırakılmış hastaların psikolojik, 

fiziksel ve sosyal problemlerine çözüm sunmak hedefiyle bir nevi yapay algı sistemine dayanarak 

oluşturulan, gaitanın kontrol altına alınması amacıyla, hastaların gün boyunca torba takmalarını ve 

cerrahi süreçleri gerektirmeyen teknolojik bir çözümdür. Oluşturulacak olan projeyle beraber 

hastaların ostomi ameliyatından sonra günlük yaşam tarzlarına aynen devam edebilmeleri, ostomi 

bakımı için hastalar tarafından verilmesi gereken mali külfetin azaltılması ve harcanan zamanın 

kısaltılması amaçlanmaktadır.  

Uygulanacak yöntem sensör ve portatif vakum cihazı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşacaktır. 

Sensör kısmı sadece stomaya temas edeceği için stoma çevresinde oluşan cilt problemlerinin önüne 

geçilecektir ayrıca yine bu bölümde bulunan elektriksel malzemelerin bulunduğu, vücut dışında olan 

kısım boyut olarak küçük olduğundan hareket kabiliyetine ostomi torbası kadar etki etmeyecektir. 

Sensör kısmının elektrik kısmı su geçirmez olacağından hasta, sistemi duş alırken ya da yüzerken 

çıkarmak zorunda değildir, sistemin sulu ortamlarda kullanımı için bataryanın sistemden çıkarılması 

yeterlidir. Stomada oluşabilecek sızdırmaların önüne geçmek, sistemin bütün ostomi türlerine 

yerleşimini kolaylaştırmak ve ostomide yaşanan daralma problemlerini engellemek amacıyla sensör 

kısmı koni şeklinde tasarlanmış ve koniyi çevreleyen conta, sistemin açılabilir kapağına ayrıca 

yerleştirilmiştir. Böylece sistem, ostomiyi tamamen çevrelemekle beraber gaitanın sızmasına ve 

kötü koku salınımına engel olacaktır. Sistemde kullanılacak olan sensör, sistemin sonuna 

yerleştirilecektir. Sensöre belli bir seviye kadar yaklaşan gaitanın algılanmasıyla vakum cihazında 

bir alarm oluşacaktır. Alarm sonrasında hasta vakum kanülünü sensör kısmında bulunan koniye 

basitçe yerleştirecek/klipsleyecek ve böylece gaitayı uzaklaştırmak için uygulanacak olan 

vakumlama işlemi, sensör kısmı çıkarılmadan, temiz bir şekilde uygulanabilecektir. Vakum cihazı 

gaitayı atık torbasına vakumlayacak ve işlem sonrası torba çıkarılıp atılacaktır böylece hem hastanın 

yaşadığı iğrenme hissinin önüne geçilmiş hem de ostominin temizliği için harcanacak vakit de en 

aza indirgenmiş olacaktır. Yapılan ön çalışmalar sonucu kullanıcının ostomiye zarar vermesini 

engellemek, vakum cihazının boyutunu küçültmek amacıyla sensör kısmının ve vakum cihazının 

tasarımı değiştirilmiştir. Vakum gücünün direkt olarak ostomi ile etkileşimini azaltmak ve hastanın 

kanülü gereğinden fazla ilerletmesi sonucu ostomiye zarar vermesini engellemek amacıyla Şekil 

5’de de görüldüğü üzere ana koninin içine ek olarak ters yönde, ana koniye nazaran daha küçük 

boyutta bir koni daha yerleştirilmiştir. Vakum kanülü küçük koniye yerleştirilerek vakumlama 

işlemi gerçekleştirilecektir (Şekil 6). Sensör kısmının ostomiye tam yerleşimini sağlamak amacıyla 

koninin geniş alanı Şekil 4’te de görüldüğü üzere daralan şekilde tasarlanmıştır. Gaitanın 

aktarılacağı torba, vakumlama işlemi sırasında taşınma zorunluluğu oluşturmaması amacıyla şekil 
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6’da da görüldüğü üzere vakum cihazı üzerine yerleştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Sistemin her 

yaş ve her hasta grubu için kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla vakumlama işlemi iki seçenekli 

olarak geliştirilmiştir. Birinci seçenekte vakumlama işlemi hasta ya da hasta bakıcı tarafından 

manuel olarak buton ile gerçekleştirilecektir. Hasta bakıcının ostomi kitinden gelen uyarı ile hareket 

ederek vakumlama işleminden sonra gerekli torba değişimini yapması da hastanın sağlığı ve 

hastabakıcının zamanı verimli kullanması açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. İkinci 

seçenekte ise alarm oluştuğu anda sistem otomatik olarak vakumlamaya başlayacaktır. Böylece, 

yatağa bağlı olan hastaların hijyen ihtiyaçları insan gücü olmadan gerçekleştirilebilecektir.  

Bu proje kapsamında tasarlanan vakum kiti aracılığıyla gaitanın ostomiden uzaklaştırılma aşamaları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

1. Vakum sisteminde alarmın oluşması 

2. Sensör bölümünde bulunan kapağın açılması 

3. Vakum kanülünün sensör kısmına yerleştirilmesi 

4. Vakum cihazına bir atık torbasının takılması 

5. Vakumlama işleminin hasta, hasta bakıcı ya da sistem tarafından gerçekleştirilmesi 

6. Dolan atık torbasının çıkarılıp atılması 

7. Vakum kitinin yerinden çıkarılıp sensör kapağının kapatılması 

 

 

 

 

 
Şekil 4: Sensör kısmının genel tasarımı 
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Şekil 5: Sensör kısmının kesit görüntüsü ( A: Elektrik kısmı, B: Stoma, C: Conta, D: vakum 

kanülünün yerleştirileceği koni, E: Sensörün bulunduğu ana koni, F: Sensör, G: Ostomi ) 

 

 

 
Şekil 6: Vakumlama işlemi sırasında sensör kısmı, torba ve vakumlama cihazı  

 

Bu sıralanan işlemlerle, görüldüğü üzere, herhangi bir yetenek ya da özel bir bilgi gerektirmeyen, 

hastada iğrenme dürtülerinin en aza indirgendiği, temizlik hissinin olumlu psikolojik etkilerinin 

yaşanabildiği, işlem sonrası hastanın günlük yaşantısına endişesiz olarak dönebildiği ve fiziksel 

hareket kabiliyetinin pek etkilenmediği bir durum ortaya çıkmaktadır. 

 

4. Yöntem 

Sistemde kullanılan yöntemler problemlerin çözümü için elde edilen verilerden oluşturulmuştur. Bu 

verilere göre sistem elektrik ve yazılım yöntemi, mekanik yöntem ve kullanılacak materyallerin 

belirlenmesi olarak üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar hastanın refahı, kullanıcının sistemi 

kullanma kolaylığı, sistemin uygulanabilirliği göz önüne alınarak belirlenmiştir. Sistem, teknolojik 

hazırlık seviyesi (THS) 0’dan başlamıştır ve maddeler halinde belirtilen yöntemler uygulandıktan 

sonra teknolojik hazırlık seviyesi 3’e ulaşacaktır. 
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Tablo 1: Teknolojik Hazırlık Seviyesi Tablosu 

THS SEVİYESİ YÖNTEM 

THS 0 Fikir Aşaması 

THS 1 Kullanılacak malzemeler belirlendi 

THS 2 Yazılımlar simülasyon programlarında kontrol edildi 

THS 3 Cihazın prototipi oluşturuldu ve çalışma prensipleri gözlemlendi 

 

Kullanılan yöntemler alt başlıklarla aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

 

4.1. Elektrik ve Yazılım Yöntemi: Projenin, kullanıcının üzerinde oluşturacağı ağırlığı en aza 

indirgemek amacıyla kullanılan bütün malzemelerin ağırlığının az olmasına büyük önem verilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen ürünlerle sensör kısmında kullanılacak elektriksel 

malzemelerin ağırlığının 25,6 gram olacağı gözlemlenmiştir. Kullanılacak kaplama malzemesi de 

hesaba katılırsa sensör kısmının en fazla 200 gram olması düşünülmektedir. Bu ağırlık, baskılı devre 

kartı (PCB) yöntemiyle azaltılabilir. Sistemin ana bileşeni olan sensör, yakınlık sensörü olarak 

belirlenmiştir. Yakınlık sensörünün oluşturulması için kızılötesi alıcı-verici LED kullanılmıştır. 

Sensörden gelen uyarının vakum cihazı ile etkileşimde olup alarm oluşturması amacıyla sensör 

kısmında, açık havada 150 metreye kadar menzili olan 433 MHz RF alıcı-verici kullanılmıştır. 

Sistemin enerji kaynağı olarak şarj edilebilir 3,7 V/ 110 mAh değerlerine sahip lityum polimer şarj 

edilebilir piller ve pillerin şarj edilmesi için de şarj modülü kullanılmıştır. Piller sistemden 

çıkarılabilir özellikte olduğundan kullanıcı pili şarj etmek için aynı konumda beklemek zorunda 

değildir. Vakum sisteminin alarm çeşidi olarak buzzer tercih edilmiştir. Sistemlerin açılıp 

kapanması, kullanıcı modunun belirlenmesi için sistem üzerinde butonlar yer almaktadır. Kullanıcı, 

kullanacağı modu vakum cihazı üzerinden seçerek 1 numaralı butonla manuel seçimi yaparak yine 

bir buton vasıtasıyla vakum işlemini kendisi kontrol edebilecektir. 2 numaralı butonun seçimi ile de 

sistem uyartıyla beraber vakumlama işlemini otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Otomatik 

vakumlama işlemi süresi ortalama 5 saniyedir. Vakum sisteminin enerji kaynağı olarak hastanın iki 

sistemi şarj etmek için beklemesinin ve aynı anda iki şarj cihazını taşımasının önüne geçmek için 

hem değiştirilebilir hem de şarj edilebilir özelliğe sahip 9V pil kullanılması uygun görülmüştür. 

Bütün sistemin yönetimi için yazılım dili olarak Arduino tercih edilmiştir bu sebeple her iki sistemde 

de arduino kartlar kullanılmış ve her parça arduino kartlara entegre edilmiştir.   

Yapılan ön deneme sürecinde simülasyon programlarıyla yapılan testler sonucunda sistemin 

haberleşmesinin hızlı ve sorunsuz gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Gaitanın sisteme 1 cm 

yaklaşmasıyla sistem uyarı vermektedir böylece gaita ostomi ağzına yaklaşmadan uyartıyı alan hasta 

vakum kanülünü yerleştirmek için zaman kazanmış olacaktır. Sistemde kızılötesi alıcı-verici LED 

çifti sensör kısmının içinde olacaktır. LED çiftlerinin sensör kartıyla bağlantısını sağlamak için 

kullanılan bağlantı kabloları sisteme açılan boşluklardan geçecektir böylece koninin içindeki 

alandan da tasarruf edilecektir. Şekil 6 ve Şekil 7’de sisteme ait elektrik devreleri simüle edilmiştir. 
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Şekil 7: Sensör kısmının elektrik devresi 

 
Şekil 8: Vakum cihazının elektrik devresi 

 

4.2. Mekanik Yöntem: Vakumlama işlemi için fan yardımıyla hava emişi oluşturularak istenilen 

vakum gücü elde edilmiştir. Vakumlama işlemi, gaitanın ucuz, tek kullanımlık torbaya boşaltımını 

sağlar.  

 

4.3. Kullanılacak Materyallerin Belirlenmesi: Ostomi vakum kiti elektrik sisteminden oluştuğu 

için hastayla temasını sıfıra indirgemek ve su ile temasında zarar oluşturabilecek reaksiyonlar 

vermemesi amacıyla sensör kısmının dış yüzeyinde polimer tercih edilmiştir. Biyouyumluluğu 

yüksek ve halihazırda birçok vücut içi uygulamalarda kullanılan, hafif ve 3B yazıcı sistemlerinde de 

kullanımı uygun olan, şeffaf seçeneği olduğu için sensörün gaitayı algılamasına engel oluşturmayan 

polimetil metakrilat (PMMA) kullanılacaktır (Evcin, t.y.). Sensör kısmının yüzey alanı hesaplanmış 

ve buna göre ihtiyaç duyulan polimetil metakrilat uzunluğu 60 metre olarak belirlenmiştir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ostomi bakımı için tarih boyunca ağaç yosunu, havlu, plastik torbalar, cam malzemelerden üretilen 

koruyucular gibi birçok ilkel yöntem denenmiş fakat bu yöntemlerin hiçbiri ostominin bakımı için 

yeterli olamamıştır. Plastiğin bulunmasından sonra ise tek kullanımlık, sızdırmaları önlemek için 

ostomi boyutuna göre ayarlanabilen çıtçıt torbalar üretilmeye başlanmıştır (Davidson ve diğerleri, 

2020). Günümüzde ise hala tek kullanımlık ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiyen torbalar 

kullanılmaktadır. Günümüzde uygulanmaya devam eden yöntem ilk ostomi vakasından bugüne 

kadar benzer özellikler göstermiş ve sadece kullanılan materyallerde değişikliğe gidilmiştir. Tıp 

biliminde yaşanan gelişmeler ile torba kullanımını gerektirmeyen, ostomi boşluğuna 

yerleştirildikten sonra şişerek boşluğu tamamen kapatan sistem, 2016 yılında patentlendi. Bu 

yöntem, gaitanın ostomi içinde sıkıştırılarak hastanın istediği zaman gaitayı uzaklaştırması 

mantığına dayanmaktadır ve kapak açıldıktan ya da ürün ostomiden çıkarıldıktan sonra gaita seri bir 

şekilde ostomi dışına salınım yaparak vücuda temas eder bu durum da hijyen açısından büyük bir 

sorun teşkil eder (International Patent No. WO 2016/092519A1, 2016).  Stomayı çevreleyerek açılır 

kapanır adaptör ile stomanın kapatıldığı yöntem ise 2015 yılında patentlendi (U.S. Patent No. 

US20150305916A1, 2015). Ostomi bakımında vakum işlemi ilk olarak 2010 yılında kullanıldı ve 

vakumlama işlemi ostomi boşluğuna değil ostomi torbasına uygulandı (U.S. Patent No. 

US2010.0160875A1, 2010). Bahsedilen ürünlerde torba kullanımının azalmasından ziyade ostomi 

bakımı için alternatif öneriler sunulmuştur bunun yanında kullanımları da yaygın değildir. Ostomi 

vakum kiti sayesinde ise gaitanın stomaya yaklaştığı anda hastaya uyartı oluşturup ihtiyacın 

giderilmesini sağlayarak bu alanda kullanılan teknolojik ve sürekli olarak vücuda sabitlenen bir 

torba gerektirmeyen ilk ürün olacaktır. Gaitanın uzaklaştırılması, hasta ve gaita teması oluşmadan 

gerçekleştiği için hijyen açısından da avantaj sağlamaktadır. Bu proje, ostomi torbalarının rahatsızlık 

veren kullanım biçimi ortadan kaldıran, yenilikçi, cerrahi prosedür gerektirmeyen bir yaklaşımla 

hem sağlık hem de psikolojik perspektifte yaşam kalitesinin artmasıyla beraber hastanın ostomi 

bakımı için vermesi gereken mali harcamaların da azalmasını sağlayacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin ön deneme çalışmaları yapılmış ve sistemin sorunsuz çalıştığı gözlemlenmiştir. Projenin 

prototip aşaması tamamlandıktan sonra sistemin gerçek ortamda çalışabilirliğini gözlemlemek 

amacıyla gerekli testler yapılacaktır. Sistem olduğu haliyle kullanılabilir olacak şekilde 

tasarlanmıştır fakat uygulanan test sonuçlarına göre kullanılacak sensör boyutu değiştirilebilir. Nihai 

ürünün oluşturulmasının ardından ürün hastanelerde, hasta bakım merkezlerinde ve hastalar 

tarafından kullanılarak ürünün tanıtımı yapılıp, geri dönüşlere göre sistemin seri üretimine 

başlanacaktır. Ostomi torbalarının kullanıcıyı muzdarip etme seviyesi, hasta sayısı ve hastanın 

torbadan kurtulma isteği göz önüne alındığında projenin pazarda kolayca yer alacağı açıktır. 

Sistemin oluşması için geniş bir zamana gerek yoktur, sistem halihazırda seri üretimdeki 

malzemelerden oluştuğu için sistemin kendisi de günümüz teknoloji çağında seri üretimle üretilebilir 

durumdadır. Sistemde kullanılan materyallerin de kolay şekillenme özelliğinden dolayı kalıplama 

işlemi de yine kolaylıkla sağlanabilmektedir. Projenin maliyet değeri bütçe kısmında da görüldüğü 

üzere çok olmamakla beraber, ki seri üretimde maliyet çok daha az olacaktır, nakliye değeri göz 

önüne alındığında ürünün kullanıcıyla buluşması için kullanıcının çok yüksek meblağ vermesine 

gerek yoktur. Ostomi torbasının ve diğer ostomi ürünlerinin kullanıcıya olumsuz etkileri ve ostomi 

vakum kitinin diğer ürünlerden üstünlüğü, kullanıcıya sağladığı avantajlar sayesinde yaygınlığı 

artacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Türkiye’de uygulanan sağlık sistemi nedeniyle ürostomi torbası, kolostomi torbası, ostomi pastası 

ve adaptör sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır fakat hastanın ostomi bakımı için 

kullanacağı diğer materyaller hasta tarafından karşılanmaktadır (istanbuleczacıodası, t.y.). Hastanın 

sigortasının olmaması halinde ya da bakım için ek materyaller alması halinde bir aylık ostomi bakımı 

için en az 500 TL ödenmelidir. Ostomi vakum kitinin tahmini maliyeti (baskı süreçleri hariç) 314,60 

TL olacaktır. Seri üretim ile birlikte bu maliyetin daha da düşeceği öngörülebilir. Ostomi vakum 

kitinin oluşturulması için gerekli malzeme listesi fiyatlarıyla beraber Tablo 2’de belirtilmiştir.  

 

Tablo 2: Malzeme Bütçe Tablosu 

Adı, Modeli Birim(tane, 

metre) Fiyatı  

Adet/ 

Metre 

Toplam Bedel 

(KDV Dahil, TL) 

Arduino Nano 31.11 2 62.22 

433 MHz RF Kablosuz Alıcı 14.32 1 14,32 

433 MHz RF Kablosuz Verici 9.88 1 9.88 

TCRT5000 Kızılötesi Sensör 

Kartı  

8.31 1 8.31 

QRD1114 Kızılötesi algılama 

sensörü 

11.20 1 11.20 

DC125B On-Off Buton 2.98 5 8.95 

Buzzer 3.95 1 3.95 

9V Pil 4.89 1 4.89 

3.7 V Li-Po Batarya 30.99 2 61.98 

45000 RPM DC Motor 53.34 1 53.34 

Tp4056 Şarj Modülü  3.56 1 3.56 

PMMA Filament 1.20 60  72 

Toplam 314.60 

 

Projenin oluşturulma aşamaları ve dönemsel maliyet takvimi Tablo 3’te belirtilmiştir. 
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Tablo 3: Proje Takvimi ve Dönemsel Maliyet Takvimi 

  
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Ostomi genel olarak 3’e ayrılır. Bunlar kolostomi, ileostomi ve ürostomi’dir.  Ostomi işleminin 

başlıca nedenleri kanser türleri, mesanenin alınması, idrar yollarında daralma, yaralanmalar ve 

genetik bozukluklar olarak sıralanabilir (Aydın, 2007). Projemiz, vücudunda ostomi bulunan ve 

yukarıda belirtilen hastalıklardan muzdarip olma riski bulunan kişiler hedef alınarak tasarlanmış ve 

geliştirilmiştir. Türkiye’de 2020 yılında 22.316 birey, Amerika’da 450.000 birey ve Avrupa 

kıtasında 700.000 birey ostomi torbası kullanmaktadır (Yılmaz ve diğerleri, 2020), 

(Grandviewresearch, 2021). 

 

9. Riskler 

Tablo 4: Risk Skor Tablosu 

Etki 

Olasılık 

5 4 3 2 1 

Çok Ciddi Ciddi Orta Hafif Çok Hafif 

5 Çok Yüksek 25 20 15 10 5 

4 Yüksek 20 16 12 8 4 

3 Orta 15 12 9 6 3 

2 Küçük 10 8 6 4 2 

1 Çok Küçük 5 4 3 2 1 

      Tablo 4 dikkate alınarak projemizde oluşabilecek riskler, B planları ve risk skorlarıyla beraber 

Tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5: Risk Tablosu 

Risk B Planı Etki Olasılık Risk 

skoru 

  

Vakum kanüllerin 

tıkanması 

Vakum kısmında bulunan 

kanüller takılıp çıkarılabilir 

özellikte olacaktır. Herhangi 

bir tıkanma halinde kullanıcı 

kanülleri değiştirebilir. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

6 

 

Aktif hareket halinde 

sensör kısmının ostomi 

boşluğundan çıkması 

 

 

Kullanıcının aktif hareket 

ettiği zamanlarda 

kullanılmak üzere kemer 

tasarlanmıştır. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

12 
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Şekil 9: Sensör kısmı için tasarlanan yumuşak dokulu kemer 

 


