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İNFO

MEDİENT KBB Tıp Merkezi Ailesi olarak, hastalarımızla daha yakın 
iletişimde olmak ve merak ettiklerine yanıt bulmalarını sağlamak için 
Medient KBB Gazetesini çıkarmaya karar verdik. Bu daima önceliği-
miz olan, hastalarımızın her türlü gereksinim, beklenti ve haklarını 
vazgeçilmezimiz olarak görmekle de uyumlu bir karardı.
 
Kurulduğumuz 14 Mart 2013’ten bu yana pazar günleri dahil 7/24 

uzman kadromuzla hastalarımızın umut ve refahını arttıracak en ileri 
tanı ve tedavi teknolojilerini sunmayı ilkemiz edindik. Profesör, Doçent  ve uzman  doktorlarımız-
dan oluşan geniş kadromuz ile kulak burun boğaz hastalıklarının her alanında en kaliteli ve etkin 
hizmeti üretmekteyiz.

Bünyemizde KBB hastalıklarının iyileştirilmesindeki tüm medikal ve cerrahi tedavi olanakların yanı 
sıra yüz estetik cerrahisini de barındırmaktayız. Birçok tedavi uygulamasında bir ilk olarak sektöre 
öncülük etmekteyiz. Ancak yaptıklarımızla yetinmemek ve hep daha fazlasını sunabilmek en büyük 
amacımız. 

Medient Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi olarak hastalarımızdan aldığımız geri bildirimleri bize ışık 
tutması için titizlikle değerlendirerek, hizmetlerimizi her gün bir adım daha ileri götürmekteyiz. 
Hastalarımızın bize rahatça erişerek görüşlerini bildirmeleri ve yardımcı olmamızı istedikleri konu-
ları iletebilmeleri için sosyal medya ve web sitemiz üzerinden sürekli iletişim halindeyiz.  Gazete-
miz de bu sürecin önemli bir parçası olarak yerini almış bulunmakta. 

Medient Ailesi olarak tüm hastalara acil şifalar diliyor, sağlık, neşe ve mutluluk dolu günler temenni 
ediyoruz.
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sinin kapladığı orta kısmın uzun olması yüzün 
de uzun görünmesine yol açar.

Yüz profili düzenlenirken burun şeklinin 
önemi
Sadece ön cepheden değil profilden de burun 
şeklinin yüze uyum sağlaması gerekir. Buruna 
şekil verirken, profil görüntüsünü etkileyen 
bazı temel oran ve açılar bulunur; alın-burun 
açısı, burun- dudak açısı, burun-çene açısı, 
çene-boyun açısı, kulak-burun büyüklüğü 
oranı, alın-burun-çene- oranları gibi. Bu oran 
ve açıların da birbiriyle dengeli olması gerekir. 
Örneğin profilden bakıldığında büyük duran bir 
buruna şekil verirken alnın ve çenenin açısına 
da dikkat edilmesi gerekir aksi takdirde isteni-
len simetri ve estetik görünüm yakalanamaz.

Elbette azımsanmayacak oranda insanda yüz 
oranları simetrik ve ideal değildir. Örneğin üst 
yüz, orta yüz ve alt yüz oranları bozuk olan bir 
kişide burun ameliyatı planlanırken oransal 

bozuklukların mutlaka göz önünde bulun-
durulması gereklidir. Alt yüzün uzun olduğu 
durumlarda burnun çok kısaltılmaması ve 
oranların dengelenmesi gerekebilir. Aynı şekil-
de alın, burun ve çene uyumu bozuk olan bir 
kişide burun estetiği planlanırken gerektiğinde 
alına yağ enjeksiyonu ya da beraberinde çene 
ucu estetiği de gerekebilmektedir.

Profilden burun çıkıntısı yani burun ve alın 
arasındaki nazolabial açının belirlenmesi 
kadın ve erkek arasında farklılık gösterir. 
Örneğin, nazofrontal (burun-alın) açı 115-130 
derece, nazolabial (burun-dudak) açı 90-120 
derece arasındadır. Bu oran kadınlarda daha 
geniş erkeklerde ise daha dar olmalıdır. Burun 
estetiği ameliyatından önce tüm bu oranlar 
hesaplanarak tüm açılardan yüze en uygun 
burun şekline karar verilir. Üç boyutlu imajlar 
hazırlanarak hasta nasıl bir buruna sahip 
olacağı konusunda bilgilendirilebilir.

Buruna şekil verirken, profil görüntüsünü etkileyen bazı temel oran ve açılar 
bulunur

BURUN ESTETİĞİNDE YÜZ TİPİNE 
UYGUN BURUNA NASIL KARAR VERİLİR?

UZMANINDAN BURUN ESTETİĞİNDE YÜZ TİPİNE UYGUN BURUNA NASIL KARAR VERİLİR?

Burun estetiğinde kişiye uygun burun şekli 
belirlenirken simetri ve orantının yanında 
kişinin yüz tipi de dikkate alınır. Yüz tipinizse 
yüzünüzün şekline, yaşınıza, cinsiyetinize, et-
nik kökeninize ve hatta kişiliğinize bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilir. Yüz tipinize uygun 
burun şekli her ne kadar cerrahınızla birlikte 
size özel olarak verilmesi gereken bir karar 
olsa da, toplumda kabul görmüş bazı estetik 
yargılar bulunmaktadır.

Yüz şekli, güzelliğin evrensel olarak kabul 
görmüş karakteristiklerinden biriyle, yani 
simetriyle doğrudan bağlantılıdır. Yuvarlak, 
kare, oval, üçgen, dikdörtgen vs. yüzünüzün 
şekli ne olursa olsun, ön yüzden yatay olarak 
3 eşit parçaya bölündüğünde 1/3’lük kısmı, 
dikey olarak 5 eşit parçaya bölündüğünde 
1/5’lik kısmı, profilden 3 eşit parçaya bölün-
düğünde ise 1/3’lük kısmına denk gelecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Bu oran dikey ve yatay 
bölünmelerin her ikisinde de diğer bölümler-
le eşit oranda olmalıdır. Yani burun bölgesi 
gözün kapladığı alandan daha geniş olmama-
lıdır. Bu hesaplama göz önünde bulunduruldu-
ğunda yuvarlak bir yüze küçük ve ince burun 
yapılması oranların bozulmasına neden olur 
ve estetik bir görünüm oluşturmaz.

Yüzün simetrik yapısının oturtulmasında odak 
noktasında olan burnun çok önemli bir etkisi 
vardır. Yüzün karakteristik özelliğini kaybetme-
mesi için buruna verilecek yeni şeklin yüzün 
genel özellikleriyle çok uyumlu olması gerekir. 
Burnun şeklinin yüzle ilişkisi yüzün kemik 
yapısıyla bir bütün olarak ayarlanır, örneğin 
yüzdeki dikey değişiklikler yüzün uzun veya 
kısa görünmesine neden olabilir. Burun bölge-

KBB Uzmanı Yrd. Doçent
Yrd. Doç. Dr. 
Devrim Bellek
dbellek@medient.com.tr
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İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde yapılacak işlem endoskopik sinüs 
ameliyatıdır.

NAVİGASYON DESTEKLİ 
ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

UZMANINDAN NAVİGASYON DESTEKLİ ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

dığı ameliyat 
sırasında 
takip edilebilir 

hale gelmekte-
dir. Bu yöntem 

sayesinde ameliyat 
sırasında hayati yapıla-

ra ne kadar yakın olunduğu 
anlaşılabilmekte, temizlenmesi 
gereken bütün sinüs hücrelerine 
risk alınmadan ulaşılabilinmek-
tedir.

Navigasyon Destekli Endoskopik 
Sinüs Cerrahisinin bütün sinüzit 
ameliyatlarında kullanılması 
gerekli değildir. Bu yöntemin 
bütün sinüsleri tutan sinüzitlerde, 
tekrarlama riski olan sinüzitler-
de ve hayati yapılara yakın olan 
sinüzitlerin cerrahi olarak tedavi 
edilmesi gerektiği durumlarda 
kullanılması gerekmektedir.

KBB Uzmanı
Op. Dr. M. Sinan ODUNCU
soduncu@medient.com.tr

Sinüsler yüzümüzü oluşturan kemiklerin için-
deki hava boşluklarıdır. Bu boşlukların içerisini 
hava yerine enfeksiyon doldurursa sinüzit 
tablosuyla karşılaşırız. Sinüzit kendisini geniz 
akıntısı, burun akıntısı, baş ağrısı, burundan 
ve ağızdan kötü koku gelmesi, koku ve nefes 
alamama şikayetleriyle gösterir. 

Sinüzitin tedavisi ilk aşamada antibiyotik ve 
burun spreyleriyle yapılmaktadır. İlaç tedavi-
sinden fayda görülmediğinde yapılacak işlem 
endoskopik sinüs ameliyatıdır.

Sinüsler kapalı boşluklar oldukları için hangi 
sinüslerin iltihaplandığı ancak paranazal sinüs 
tomografisiyle anlaşılabilir.

Endoskopik sinüs ameliyatı burun dışarısın-
dan hiçbir kesi yapılmadan sadece 
burun içerisinden mikro kame-
ralar yardımıyla yapılır.

Sinüslerin göz, beyin gibi 
önemli yapılarla kom-
şulukları bulunmak-
tadır. Ayrıca yapılan 
ameliyatta sinüsler 
tam temizlenmezse 
kısa sürede sinüzitin 
tekrarlama riski bulun-
maktadır. Bu nedenlerle 
riskli görülen ve tekrarlama 
riski bulunan sinüzit ameli-
yatlarında Navigasyon Destekli 
Endoskopik Sinüs Cerrahisi uygulanmaktadır. 
Bu yöntemde ameliyat öncesinde çekilen 
filmler tüm kesitleriyle sisteme yüklenilmekte, 
hangi sinüsün hangi bölgesinde işlem yapıl-

Sinüsler kapalı 
boşluklar oldukları 

için hangi sinüslerin 
iltihaplandığı ancak 

paranazal sinüs 
tomografisiyle 
anlaşılabilir.

Sinüsler yüzümüzü 
oluşturan kemiklerin 
içindeki hava 
boşluklarıdır.
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Tanım:
Anestezi uygulaması esnasında kontrollü 
bir şekilde kan basıncının düşürülmesi 
işlemidir.

Kan basıncı (tansiyon) geri dö-
nüşümlü olarak kontrol altında 
ilaçlar veya fiziksel yöntem-
lerle normal değerlerin altına 
indirilir.

Tarihçe:
1917 yılında beyin cerra-
hisi işlemlerinde uygulan-
ması düşünülmüş, ancak 
1946 yılında vücuttan kan 
alınarak tansiyon düşürül-
mesi şeklinde uygulamaya 
başlamış. 60 ve 70’li yıllarda 
ilaçlar ve teknik yöntemler 
denenmeye başlanmıştır.

Amaç:
Ortalama kan basıncı 50 ile 60 
mmHg (milimetre civa) düzeyinde 
tutularak cerrahi uygulanan alanın daha 
az kanlanması amaçlanır. Cerrahi alanda 
kanama minimum seviyede olur veya hiç 
kanama olmaz. 

Bu sayede; 

A) Cerahın görüş alanı netleşir,

B) Cerrahi uygulama kolaylaşır,

C) Operasyon süresi kısalır, 

D) Cerrahi alan doku hasarı azalır,

E) Kan nakli gereksinimi azalır,

F) Vücut su ve bileşenleri dengesi bozulmaz.

Uygulama alanları:
Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kalp ve Da-
mar Cerrahisi, Organ Nakli Cerrahileri, Plastik 
cerrahi, Mikrocerrahi, Kulak Burun Boğaz 
Cerrahisi.

Yöntemler:

A) Pozisyon: Operasyon bölgesi, hastanın 
kalp seviyesinden yüksekte tutulur. Bu şekilde 
kan akımı vucudun alt bölgelerine daha fazla 
yönelir.

B) Solunum cihazı etkisi. Göğüs kafesi içi 
pasıncı arttırılarak kanın kalbe dönüşü azaltılır, 
ikincil etki olarak tansiyon düşer.

C) Yüksek hacimli solunum yaptırılarak CO2 
(karbondioksit) düşürülür ve yine tansiyon 
düşer.

D) Bölgesel yöntemler: Spinal ve epidıral 
anestezi ile vucudun alt yarısında tonus 
azlığına bağlı kan göllenmesi olur ve tansiyon 
düşer.

E) İlaçlar: Anestezik, narkotik, sedatif, antihi-
pertansif ilaçlar ile yapılır. En sık kullanılan 

yöntemdir. Hedefe kolay ulaşılır, ilaçlar 
kesilince geriye dönüşüm hızlıdır ve 

daha kolay kontrol edilebilir.

DİKKAT:
Hipotansif anestezi yöntemi; 
ciddi kalp, akciğer, böbrek, 
karaciğer yetersizliği, 
derin anemisi, gebeliği ve 
kontrol edilmemiş hiper-
tansiyonu olanlarda daha 
dikkatli uygulanmalı veya 
hiç uygulanmamalıdır.

Hedef değerlerin altına inil-
diğinde tansiyonu yükselte-

cek ilaçlar verilerek normal 
değerlere dönülür.

 Kulak Burun Boğaz Cerrahisi 
uygulamalarında da hipotansif 

anestezi yöntemi sık kullanılan bir 
uygulamadır. Opere edilen bölge veya 

çalışma alanı küçük olduğu için ve mik-
roskop kullanılan vakalarda (kulak ve boğaz) 
büyütülmüş alanlar nedeni ile küçük kana-
malar dahi cerrahın çalışmasını zorlaştıra-
bilmektedir. Hipotansif anestezi yöntemi 
ilaçlarla uygulanabilir hale geldikten sonra 
yukarıda belirtilen doku hasarı azlığı, daha 
hızlı iyileşme, operasyon süresinin kısalması 
gibi olumlu etkiler belirgin hale gelmiştir.

Hipotansif anestezi yöntemi; ciddi kalp, akciğer, böbrek, karaciğer yetersizliği, 
derin anemisi, gebeliği ve kontrol edilmemiş hipertansiyonu olanlarda daha 
dikkatli uygulanmalı veya hiç uygulanmamalıdır.

HİPOTANSİF ANESTEZİ (DÜŞÜK 
TANSİYONLU ANESTEZİ UYGULAMASI)

UZMANINDAN HİPOTANSİF ANESTEZİ 

Anesteziyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Aydın AKYILDIZ
aakyildiz@medient.com.tr
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Dış kulak yolunda kaşıntı ve tıkanıklık var ise doktor muayenesi gerekir.

DIŞ KULAK YOLU İLTİHAPLARI
(OTİTİS EKSTERNA)

UZMANINDAN DIŞ KULAK YOLU İLTİHAPLARI

Tanıda muayenede dış kulak yolunun ödemli 
görülmesi ve basmakla hassas olması yeterli-
dir. Çoğu zaman ek incelemeye gerek yoktur.
Tedavi olarak antibiyotikli ve ödem çözücü 
damlalar ile ağrı kesici tedavi yeterli olmakta-
dır. Bazen dış kulak yolundaki ödemi azalt-
mak için meç denilen tampon uygulaması 
yapılabilir. Ödem fazla ise ağızdan antibiyotik 
uygulaması verilebilir.

Nasıl önlenebilir?
Özellikle yazın deniz ve havuz sularının temiz 
olmasına dikkat etmelidir. Dış kulak yolunda 
kaşıntı ve tıkanıklık var ise doktor muayenesi 
gerekir. Özellikle dış kulak yolunu herhangi bir 
cisim ile veya elimiz ile karıştırmamak gerekir. 
Su ile sık temas ediyorsak su ile teması önle-
mek için dış kulak yolu tıkaçları kullanılabilir. KBB Uzmanı

Op. Dr. Erdem OĞUZ
erdem.oguz@medient.com.tr

Dış kulak yolu, kulağımızın girişten itibaren 
kulak zarına kadar olan kısmına verilen 
isimdir. Genel olarak kısmen kıkırdak ve kemik 
ve üzerini örten cilt yapısından oluşur. Kulak 
cildi giriş kısmında kıl kökleri vardır. Kulak 
cildi ayrıca sebum denilen bir sıvı salgılar. 
Dış kulak yolumuzu dış etkilere karşı koruma 
görevi sağlar.

Haliyle böyle bir yapı dış etkilerden sıklıkla 
etkilenir. Bazen kaşıntı bazen de ağrı olabilir. 
Kulak kirleri temizleme mekanizması bozulur 
ise kirler dış kulak yolunda birikme eğilimi 
gösterebilir. Buşon denilen tıkaç oluşabilir.
Bazen de ağrılı iltihaplar olabilir. Dış kulak yolu 
iltihapları en sık yazın oluşur. Kulak kanalının 
yanlış şekilde pamuklu çubuklarla suyu-
nun alınması veya karıştırılması 
bunun sebebi olabilir. Özel-
likle yazın, kirlenmiş de-
niz ve havuz suları ile 
oldukça sık görülen 
bir durumdur.
Dış kulak 
yolundan giren 
mikropların 
cildi ve cildin 
altındaki doku-
ları etkilemesi 
ile kanal şişme 
gösterir ve kapana-
bilir. Oldukça ağrılı bir 
süreçtir. Kulak önündeki 
kıkırdağa basmakla ağrı, 
kulak üstüne yatamamak, çene 
ve boyun ağrısı tipik özelliğidir. 
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Horlaması olan hastaların, ileride uyku apnesi 
için aday oldukları artık kanıtlanmış durum-
dadır!

Horlama ve uyku apnesi birbirine benzer 
yönleri olan iki farklı durumdur. Her ikisi de 
toplumun çocuklar dahil olarak %20’den fazla-
sını ilgilendirir.

Horlama daha çok sosyal bir problemdir. 
Hastayla aynı odada kalan kişileri ilgilendirir. 
Uyku apnesi ise bir hastalıktır. Dolayısıyla 
tedavi edilmesi gerekir. Horlaması olan has-
taların, ileride uyku apnesi için aday oldukları 
artık kanıtlanmış durumdadır. Bundan dolayı 
sadece horlaması olan hastalar için de tedavi 
olmasa da olur tarzındaki yaklaşım, doğru bir 
yaklaşım değildir.

Horlama uyurken, yumuşak damağın titreş-
mesine bağlı ses çıkmasıdır. Uyku apnesi ise 
en az 10 saniye uyku esnasında solunumun, 
nefes almanın durmasıdır. Uyku apnesi kısa 
vadede kanda oksijen oranının düşmesine, 
kalp hızının artmasına ve bunlara bağlı gece-
leri panik halinde, boğulma hissiyle uyan-
maya, sabahları baş ağrısına, kas ve eklem 
ağrılarına boğazda kuruluk, takıntı ve gıcık-
lanma hissi oluşmasına, yeteri kadar uyku 
alamadığımızı hissetmemize ve gün içersinde 
uyuklamamıza ve konsantrasyon bozukluğu-
na neden olur.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ YAPILAN
CERRAHİ YÖNTEMİ; BARBED STICH 
ANTERIOR PALATOPLASTİ…

TÜRKİYE’DE İLK KEZ YAPILAN CERRAHİ YÖNTEMİ; BARBED STICH ANTERIOR PALATOPLASTİ…

Horlaması olan hastaların, ileride uyku apnesi için aday oldukları artık
kanıtlanmış durumdadır!

KBB Uzmanı
Op. Dr. Erbil KILIÇ 
ekilic@medient.com.tr

UZMANINDAN
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Uzun vadede ise uyku apnesi, hipertansiyon, 
kalp büyümesi, kalp yetmezliği ve hatta uy-
kuda ani ölüme kadar neden olabilmektedir. 
Kısacası göz ardı edilecek bir hastalık değildir.
Burun ile ilgi hastalıklar, yumuşak damak ve 
bademciklerin yapısı, dil kökünün büyümesi, 
boyun ve çene yapısı, kilo alma, ileri yaş ve 
genetik faktörler gibi birçok neden horlama ve 
uyku apnesine neden olabilir.

Hem horlamanın hem de uyku apnesinin 
tedavisinde hastaya öncelikli olarak hayat 
tarzı değişiklikleri önerilir. Kilo verme, 
düzenli spor yapma, uyku hijyeni 
dediğimiz yatış pozisyonu-
muz, yatma saatlerimiz 
gibi faktörlerin düzeltil-
mesi, sigara, alkol ve ilaç 
alışkanlıklarının tekrar 
gözden geçirilmesi gibi 
faktörler değerlendirilir. 

Horlama tedavisinde 
hayat tarzı değişiklikleri 
yeterli değilse, tıkanıklık 
yerine göre cerrahi tedaviler 
önerilir. Uyku apnesinde ise hayat 
tarzı değişiklikleri asıl tedavi değil destekleyici 
tedavidir. Uyku apnesinde asıl tedavi CPAP 
denilen burun maskeleridir. CPAP’ın başarı 
oranı ülkemizde %90-95 aralığındadır.

CPAP ile ilgili en önemli sorun ise uyum prob-
lemleridir. Ülkemizde CPAP önerilen hasta-
ların %50’si CPAP’ a uyum sağlayamamakta 
ve bu maskeyi kullanamamaktadır. CPAP 
kullanamayan hastalarda ise cerrahi tedaviler, 
asıl tedavi seçeneği olarak uygulanır.
Son yıllarda popüler olan horlama ve uyku 
apnesi tedavisinde birçok cihaz denen-
miştir; burun bantları, damak implant-
ları, ağız içi apareyler, burun genişle-
ticiler gibi. Bu cihazlardan hiçbirinin 
uyku apnesini tedavi etmediği 
ortaya çıkmıştır. Horlama tedavi-
sinde ise bu cihazların kullanımı 
çok kısıtlıdır. Bu cihazların yanı 
sıra, bir dizi cerrahi işlem de yine 
horlama ve uyku apnesi tedavi-
sinde uygulanmıştır. Bu cerrahi 
tedaviler ise,  yapılış şekli, hastanın 
ağrısı, tedavi başarısı gibi faktörler-
den dolayı terkedilmiştir ve yeni cerrahi 
metotlara yerini bırakmışlardır.

Horlama ve uyku apnesi tedavisinde uygu-
lanan cerrahi yöntemlerden bir tanesi de 
“Barbed stich anterior palatoplasti” ameliya-
tıdır. Bu ameliyat ilk defa 2014 yılında İtalya’da 
yapılmış olup, Türkiye’de ise ilk defa benim 
tarafımdan 2017 yılında yapılmıştır. Bademcik 

bölgesi ve yumuşak damağa yeniden şekil 
vermeyi hedefleyen bu ameliyat yaklaşık 1,5 
-2 saat arası sürmektedir. 

1,5 yıldan fazla süredir 50’ye yakın hastaya 
uyguladığım bu ameliyatın sonuçları, horlama 
hastalarında ve yumuşak damak problemi 
olan uyku apnesi hastalarında oldukça 
yüz güldürücüdür. Ameliyat sonrası 
iyileşme yaklaşık 20 gün sürmek-
tedir. Bu süre boyunca hastaya 
sıkı bir diyet uygulanır. Dolayı-
sıyla hastaların “zorlu dönem” 

olarak ifade ettiği 
süre ortalama 

20 gündür. 
Ameliyat 
sonrası 
boğazda 
takılma 
hissi, 
burundan 

sıvı gelme-
si gibi yan 

etkiler yaklaşık 
1 ila 3 ay arasında 

geçmektedir.
 
Bu ameliyat, 
ameliyat 
süresini 
oldukça 

kısaltan ve ameliyat esnasında oluşan kana-
mayı en az düzeye indiren “thermal welding” 
isimli cihaz ile yapılmaktadır.

Ameliyat, ağız içi bölgesi ve boğaz bölgesi 
anatomisine ve fizyolojisine hakim bir Kulak 

Burun Boğaz Hastalıkları uz-
manı tarafından yapılma-

lıdır. Bu konulara hakim 
hekimler tarafından 

yapılan ameliyatların 
başarı oranın daha 
yüksek olduğu 
yapılan çalışmalar 
ile kanıtlanmıştır. 

“Barbed stich 
anterior palatop-
lasti”, yumuşak 
damak bölge-
sinde problemi 
olan, CPAP kul-

lanamayan uyku 
apnesi hastaları ve 

horlama hastaları 
için uygun bir tedavi 

yaklaşımıdır.

Horlaması 
olan hastaların, 

ileride uyku apnesi 
için aday oldukları 
artık kanıtlanmış 

durumdadır!
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Nodüller, tiroid hücrelerinin anormal büyümesi ve çoğalmasıyla oluşurlar.

TİROİD NODÜLLERİNDE
BİLİNMESİ GEREKENLER

UZMANINDAN TİROİD NODÜLLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Tiroid hastalarının önemli bir kısmını nodü-
lü olan hastalar oluşturur. Ultrasonografi 
teknolojisindeki gelişmeyle birlikte daha önce 
saptanamayan 1-2 mm çapındaki nodüller 
saptanmaya başlanmış, buna paralel olarak 
toplumun yarısından çoğunda tiroid nodülü 
radyoloji raporlarına girmiştir. Bu da tiroid 
nodüllerinin önemini arttırmış, hem hastalar-
da hem de hekimlerde bir farkındalık oluştur-
muştur.

Tiroid Nodülü Nedir?
Tiroid nodüllerinin oluşum mekanizmasında; 
diyet, iyot eksikliği, radyasyon maruziyeti, yaş 
gibi etkenler suçlanmaktadır. Nodüller, tiroid 
hücrelerinin anormal büyümesi ve çoğalma-
sıyla oluşurlar. Kadınlarda sıkllığı erkeklere 
göre çok daha fazladır. 40 yaşından sonra 
daha sık görülmekle beraber her yaş grubun-
da görülebilir.

Tiroid Nodüllerinin Belirtileri
Nodüllerin belirtileri büyüklük ve nodül karek-
terine bağlıdır. Küçük nodüller çoğunlukla be-
lirti vermez. Nodülün boyutu arttıkça oluştur-
duğu belirtiler de artar. Hastalar en sık şişlik, 
boğazda baskı ve takılma hissi, yutkunma 
güçlüğü, horlama, boğazda rahatsızlık hissi 
ve kozmetik problemlerden yakınırlar.  Bazı 
nodüller aşırı hormon salınımına neden olarak 
çarpıntı, kilo kaybı, terleme saç dökülmesi 
gibi belirtiler oluşturur. Bu bulgular hipertiroidi 
bulgularıdır.

Tiroid Nodüllerinde Tanı
Tiroid nodülü saptandığında en önemli prob-
lem bu nodülün iyi huylu-kötü huylu ayrımını 
yapmaktır. Ayrıca nodülün aşırı hormon salı-
nımına neden olup olmadığını da belirlemek 
gerekir. Bu konuda radyologun elindeki en 

önemli enstrüman ultrasonografidir. Ultraso-
nografi nodülün %100 tanısını koymasa da 
önemli bilgiler verir. Ultrasonografi ile tiroid 
nodülünün boyutu, kenar yapısı, şekli, iç 
yapısı, damar yapısı gibi özellikleri değerlendi-
rilerek bir kanaat edinilir. 

Nodüllerinin %90 ından daha fazlasının 
iyi huylu olduğunu belirtmek gerekir bu 
arada...

Tiroid nodülleri yaklaşık  % 5-10 oranında kötü 
huyludur. Dolayısıyla bazı nodüllerde histopa-
tolojik inceleme gerekir. Bu olgularda ultra-
sonografi kılavuzluğunda nodülün içine ince 
bir iğne ile girilerek örnek alınır ve patolojiye 
gönderilir. Bu işleme ince iğne aspirasyon 
biyopsisi (İİAB) adı verilir. İşlemi ultrasonografi 
eşliğinde gerçekleştirmek hem daha güven-
lidir, hem de yüksek kuşku taşıyan nodül böl-
gelerine erişim kolaylığı sağlar. İşlem yaklaşık 
5-10 dakika sürer, ciddi ağrıya neden olmaz.

Radyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Güner Sönmez
gsonmez@medient.com.tr
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BOYUN LENF NODLARI NEDİR, NE DEĞİLDİR? ÖNEMİ NEDİR? NE ZAMAN 
DOKTORA GİTMEK GEREKİR? DOKTORDA BAŞIMA NELER GELİR?

BOYUN LENF NODLARI NEDİR?

UZMANINDAN BOYUN LENF NODLARI NEDİR?

KBB Profesörü
Prof. Dr. Hakan CINCIK
hcincik@medient.com.tr

Lenf nodları bütün vücudumuzda bulunur. Ba-
ğışıklık sistemimizin önemli bir parçasıdırlar. 
Lenf nodları vücudumuzun bakteri, virus gibi 
mikropları ve bazı yabancı maddeleri tespit 
etmesini sağlar. 

Lenf bezi şişmesi, bir ya da bir kaç şişmiş lenf 
nodu şişliğini ifade eder. Tıbbi olarak şişmiş 
lenf noduna lenfadenopati denilir. Normalde 
lenf nodları 1-2 mm büyüklüğünde olup reak-
siyonel olarak şişerler ve 1 cm gibi bir boyuta 
geldiğinde fark edilirler.

Lenfatik sistem
Lenfatik sistem lenf nodları ve bunları bir 
birine bağlayan ince tüpler ağından oluşur ve 
lenf denen sıvıyı vücudumuz boyunca taşırlar. 
Lenf sıvısı bağışıklık hücrelerini (lenfositler), 
besinleri ve bazı atık maddeleri taşır. Vücu-
dumuzdaki bütün lenf nodları lenf kanalları 
ile bir biriyle bağlantılıdır. Birleşen bütün lenf 
ağı boynumuzun sol tarafında ki kafa ve 
boynumuzun ana toplar damarı olan juguler 
vene bağlanır.

Lenf nodları
Lenf nodu veya bezi küçük oval şekilli yumru-
lar olup boyutları bir kaç mm dir. 

Vücudumuzda yaklaşık 900 adet lenf 
nodu bulunur. Bu lenf nodlarının yakla-
şık üçte biri boyun bölgemizde bulunur.

Lenf nodları mikroplarla savaşan milyonlarca 
lenfosit hücresi içerirler. Vücudumuzda belirli 
bölgelerde yoğunlaşmış olup, bulundukları 
bölgede aralıklı olarak yerleşmişlerdir. Tarif 
etmek gerekirse aralıklarla ipe dizilmiş fasül-
yeler gibidir. Lenf nodları lenf sıvısını süzer, 

zararlı maddeleri ve mikropların, lenf sıvısı ile 
kana karışmasını engeller. 

Lenf bezleri bizim hissedemeyeceğimiz kadar 
küçük boyutludur ancak herhangi bir enfeksi-
yona reaksiyon olarak şiştiğinde, ağrıdığında 
ve hassas hale geldiğinde hissedilir, buna 
reaksiyonel lenf bezi şişmesi denilir. Çok 
nadiren reaksiyonel olarak şişen lenf bezi şiş-
meye devam eder üzeri kırmızımsı mor renk 
alır ve abseleşir.

Bazen de vücutta istenmeyen hücreler, kanser 
hücreleri gibi lenf bezinde filtre sırasında 
yakalanır ancak bu hücreler yok edilemezse 
buraya yerleşir ve lenf bezini büyütür ancak 
çoğunlukla bu şişlik ağrısızdır.

Nadiren de olsa lenf bezinin içerdiği 
hücrelerin kanserlerinde yani lenfoma-
larda da lenfoid yapılar şişer. 

Baş ve boyun bölgesi lenf bezleri 
Boynumuzun her iki tarafındaki kas boyunca 

zincir halinde yerleşmiş lenf bezleri bulunur, 
çenemizin altında, kulak arkasında ve önünde, 
ayrıca ensemizde de lenf bezleri yerleşmiştir.

Lenf bezi olmayıp lenf bezi gibi hareket 
eden diğer organlar dalak, bademcik ve 
geniz etidir. 

Lenfoid organ oldukları için, özellikle çocuk-
larda burun hastalıklarında geniz eti, boğaz 
hastalıklarında da bademcik mikropları tutuğu 
için şişer ve büyür. Ancak bazen çocukların 
hayatın ilk yıllarında olağan olarak mikroplarla 
sık karşılaşması ve sık hasta olması sonu-
cunda, genizeti ve bademcik aşırı büyür ve 
tıkanıklığa yol açarsa veya mikroplar için ev 
görevi görürse, işte o zaman bademcik ve 
genizeti zararlı olmaya başlar ve alınmaları 
gerekir.

Boyunda ki lenf bezlerini nasıl ve ne 
sıklıkla kontrol etmeliyiz?
Hiçbir hastalığı olmayanlar için iki veya üç 
ayda bir, ancak şüpheli durumlarda veya 
hastalığı olanlarda ayda bir kez boynumuzu 
çok fazla bastırmadan  ve sıkmadan kontrol 
etmekte fayda var.

Parmak uçlarımızla nazikçe çok bastırmadan 
sirküler hareketler yaparak derimizin altında 
yuvarlak en az fındık leblebi büyüklüğündeki 
oluşumları hissetmeye çalışmalıyız.

Kulak önünden sağ el sağ tarafta, sol el sol 
tarafı kontrol ederek başlayıp aşağı doğru 
boynumuzun sağındaki ve solundaki büyük 
kasın önünden köprücük kemiğine kadar inip 
sonra kasın arka yüzünden yukarı doğru çıkıp 
kulak arkasını da kontrol ettikten sonra ense 
bölgemize bakıp bu kısmı bitirelim. 

Sonra sağ el ile sol çene altını boydan boya 
ve sol el ilede sol çene kemiği boyunca çene 
altını önde ve orta alanda tek el ile çene ön 
kısmından aşağıda her iki köprücük kemiği 
birleşim yerine kadar elimiz ile kontrol edelim.
Ayrıca, koltukaltı, kasık bölgelerinizde de 
benzer şişlikler varmı diye bakar ve buralarda 
hissetiğiniz bezeleri doktorunuzla paylaşırsa-

• Yaklaşık 900 lenf bezinin üçte biri 
boynumuzda yerleşmiştir.

• Koltuk altımız ve dirseğimize denk 
gelen kolumuzun iç yüzü 

• Kasıklarımız ve diz kapağına denk 
gelen bacak arka iç yüzü

• Karın bölgemizde derinde bağırsak-
larımızın arkasında

• Göğüs boşluğunda iki akciğer arasına 
yerleşmiştir.

Lenf nodlarının 
vücudumuzda yoğunlaştığı 

bölgeler:
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nız önemli bir bilgi vermiş olursunuz. 

Unutmamak gerekir ki lenf bezi şiş-
liklerinin çoğu enfeksiyon ve yüzeyel 
yaralanmalara reaksiyondur, bir şişlik 
hissedildiğinde endişeye kapılmamak 
gerekir.

Ayrıca boynumuzda çok sayıda lenf 
bezi gibi hissedeceğimiz yapı bulunur 
(vertebra çıkıntıları, gırtlak kıkırdakları, şah 
damarımızın şişliği, tükrük bezleri vb gibi…).

Lenf bezi şişliği nedenleri

Lenf bezi şişmelerinin en sık nedeni 
enfeksiyonlardır:

• Diş çürükleri ve diş absesi

• Dış ve orta kulak enfeksiyonu

• Soğuk alğınlığı, nezle ve grip, sinüzit

• Diş eti hastalıkları

• Ağız aftları

• Bademcik enfeksiyonu

• Tüberküloz

• Deri enfeksiyonu (sivilce, ekzema, dermatit)

• AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar

• Böcek ısırması, kedi veya köpek tırmala-
ması

vb gibi…

Otoimmün Hastalıklar

• Romatoid artirit

• Sjögren

• Ankilozan spondilit

Kanserler

• Lenfoma

• Lösemi

• Baş boyun bölgesi kanserleri (Dil kanseri, di-
şeti kanseri, dudak kanseri, damak kanseri, sinus 
kanseri, gırtlak kanseri, büyük ve küçük tükrük 
bezi kanserleri, Tiroid bezi kanserleri, nadiren ka-
rın içi organ kanserleride boyuna metastaz yapar 
vb gibi… kanserler)

Bir lenf nodu aniden ortaya çıkıyorsa ağrılıysa 
genellikle bir enfeksiyonla ilişkilidir. Ağrısız 
yavaş büyüyen lenf nodları daha çok kanserle 
ilişkilidir.

Boynunuzda 3 haftadır geçmeyen ve giderek 
büyüyen her türlü şişlik veya yara kanserle 
ilişkili olabilir.

Boynunuzda aniden beliren ağrılı 
ve boyutu 1 cm geçmeyen lenf nodu, 
genellikle enfeksiyonla ilişkilidir.  Bir 
kaç gün içinde yumuşar ve küçülme-
ye başlar, doktor gerekli gördüğünde 
antibiyotik kullanılması düzelmeyi 
hızlandırır ve bu lenf bezi bir kaç hafta 
içinde küçülür.

Ne zaman doktora gitmek gerekir?

• Üzeri kızarık, ağrılı ve hasas ise

• Bir kaç hafta içinde küçülmüyor, giderek 
boyutu artıyorsa    

• Etrafında yeni lenf nodları çıkıyorsa

• Lenf noduna yapışık yeni şişlikler oluşu-
yorsa

• Sert üzeri girintili çıkıntılı ve bulunduğu 
yerde hareket etmiyorsa 

• Ateş, gece terlemesi, sebebi bilinmeyen 
kilo kaybı varsa 

• Boyutu 1 cm büyükse

• Uzun süredir olan bir lenf nodu aniden 
büyümeye başlarsa

Doktora gittiğinizde olası planlanacak 
tanı yöntemleri neler olabilir:

• Ayrıntılı olarak bilgi alınması: ne zaman çık-
tığı, daha önceden de olup olmadığı, süresi, 
sayısı veya çevre bölgesinde yara bere gibi 
odakların olup olmadığı araştırılır.

• Elle muayene edilerek sertliği, hassasiyeti, 
yapışık olup olmadığı, sayısı, boyutu bakılır. 

• Çevre bölgeler el ve gözle kontrol edilir.

• Burun, boğaz, gırtlak, geniz bölgeleri en-
doskopik olarak kontrol edilir.

• Genel kan tetkikleri (hemogram, CRP, sedim, 
karaciğer ve böbrek fonksiyonları) bakılır.

• Ultrason ile lenf nodu şekli, kanlanması, 
etraf dokular ile ilişkisi, boyutu sayısı gibi 
kriterler incelenir, etraf dokular (tükrük bez-
leri, tiroid bezi ve çevre yumuşak doku ultrason 
ile kontrol edilir). Batın ultrasonu ile karın içi 
lenf bezleride hastalığa katılıp katılmadığı 
bakılabilir.

• Baş ve boyun bölgesine yöenik MR ve/
veya BT,

• Akciğer grafisi veya akciğer BT,

• Tüm vücut PET-CT,

• Lenf bezinden iğne veya tru-cut biyopsi,

• Olası kanser şüpheli bölgelerden biyopsi 
gibi tetkikler doktorunuzun gerek görmesi 
durumunda istenebilir. 

Baş ve boyun bölgesi lenf bezi şişlikleri 
için ilk gidilmesi gereken doktor Kulak 
Burun Boğaz uzmanıdır.

Gereksiz masraf ve tetkiklerden kaçınmak için 
doktorunuzun uyarı ve önerilerini dinlemelisi-
niz. 

Lenf sistemi örneği

Tüm vücut lenf sistemi

Baş ve boyun Lenf sistemi
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MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ANİ İŞİTME KAYBINA DİKKAT ETMEK GEREKİR…

ANİ İŞİTME KAYBI

UZMANINDAN ANİ İŞİTME KAYBI

Ani işitme kaybı hasta için ürkütücü ve huzur 
kaçırıcı bir rahatsızlıktır. İşitme kayıplarının 
büyük çoğunluğu tek taraflı olmasına rağmen, 
şanssız azınlık için iki taraflı işitme kaybı 
oluşabilir. 
  

Görülen odyogramda hastanın sağ kulağın-
daki ani işitme kaybı değerleri kırmızı renkle 
gösterilmiştir.

TANIM: 3 gün içinde birbirini takip eden 3 
frekansta 30 db ve üzerindeki kayıptır. 

EPİDEMİYOLOJİ: Ani işitme kaybının yıllık 
insidansı 100.000 kişide 5 ile 20 kişi arasında 
değişir. Kadın erkek oranı eşit dağılım gösterir. 
Cinsiyet bir risk faktörü değildir. İki taraflı ani 
işitme kaybı vakaların %1 ile %2’sinde görülür. 
Ani işitme kaybı tüm yaş gruplarında görülür.
En çok 40 – 54 yıl arasında değişir.

AYIRICI TANI: Ani işitme kaybı nedeni 
belirli ve nedeni belirli olmayan ( idiopatik ) ani 
sensörinöral işitme kaybı olarak 2 alt gruba 
ayrılır. Ani işitme kayıplı vakaların çoğunluğu  
idiopatiktir.

Ani işitme kaybında menenjit , labirentit ( iç 
kulak hastalığı ), sifiliz, kabakulak gibi enfeksi-
yonlar ,   multipl skleroz gibi bir enflamasyon,  
kafa travması veya akustik travma , beyin 

veya temporal kemik tümörleri , bazı ilaçlar 
veya damar hastalıkları sebep olabilirler. 

İdiopatik ani işitme kaybının nedenini 
açıklayan 3 ana varsayım mevcuttur. 

• Viral enfeksiyonlar

• Vasküler ( damarsal akım ) yetmezlik

• İntra koklear membran rüptürü ( yırtılması )
İmmün iç kulak hastalığı da ani işitme kaybı 
sebebi olabilir.

DEĞERLENDİRME:  Hastaları değerlendir-
me hızlı bir şekilde yapılmalıdır. 
Hekime erken başvurulması 
ve tedavinin erken başlaması 
işitmenin geri gelme prognozu-
nu arttırır. Hastalığın başlangıcı, 
ilerleyişi , eşlik eden semptomları 
ve yakın zamandaki aktiviteler 

yardımcı ipuçları 
verebilir. Son 

kullanılan tüm 
ilaçlar sor-

gulanma-
lıdır. 

Tam 
bir baş 
boyun mu-
ayenesi uygun 
olur. Komple bir 
odyolojik inceleme 
şarttır.  Değerlendirme 
ve tedavi sürecinin bir 
noktasında iç kulak kanalı 
ve serebellopontin açının 
görüntülenmesi tavsiye 
edilir. Gadoliniumlu manye-
tik rezonans görüntüleme 
altın standarttır. 

TEDAVİ:
Sayısız tedavi proto-
kolleri uygulanmıştır. 
Bu çeşitlilik hem farklı 
etyolojilerden hem de 
tanıdaki belirsizlikler-
den kaynaklanır.
 

Etki mekanizmalarına göre tedaviler : 

1. Vazodilatörler : Bu ilaçlar kokleaya kan 
akımını arttırarak hipoksiyi geriye döndü-
rürler. Histamin, nikotinik asit, vb. ilaçlar 
kullanılmışlardır.

2. Reolojik Ajanlar: Düşük moleküler ağırlıklı 
dekstranlar, pentoksifilin ve heparin ve 
warfarin gibi antikoagülanların kullanılma-
sının amacı kanın akışkanlığını değiştirerek 
kan akımını ve oksijen dağıtımını arttırmak-
tır.

3. Antienflamatuar İlaçlar: Kortikosteroidler 
tedavide kullanılan primer antienflamatuar 
ilaçlardır. Prednizolon , betametason kulla-
nılan ilaçlardandır.

4. Antiviral İlaçlar:  Asiklovir ve amantadin, 
famsiklovir ve valasiklovir kullanılan ajan-
lardır.

5. Diüretikler: Ani işitme kaybının koklear 
endolenfatik hidropsa sekonder olarak 
geliştiği varsayımı ile diüretikler tedavide 
kullanılmıştır. 

BULGULAR: Ani işitme kaybında iyileşme 
oranları genellikle iyidir ( %47 - %63 arası ). Lite-
ratürde tedavisiz takip edilen 52 hastada %58 

spontan iyileşme görülmüştür.  

KBB Profesörü
Prof. Dr. Fatih BORA
fatih.bora@medient.com.tr
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TEDAVİ PROTOKOLLERİ: 

1. Vazodilatör terapisi tek başına anlamlı 
değildir.

2. Düşük moleküler ağırlıklı dekstranlar ile 
yapılan çalışmalarda üstün bir iyileşme oranı 

görülmemiştir. 

3. Kortikosteroid tedavisinde farklı tedavi 
sonuçları görülmüştür. İyileşme oranlar 
%41 - %60 arasında değişmektedir.

4. Transtimpanik steroid uygulamala-
rının teorik olarak iç kulağa yüksek 

yoğunlukta ilaç uygularken 
sistemik yoğunluğun düşük 

olması gibi bir faydası vardır. 
Çalışmalar steroid tedavi-

sinin etkinliğini vurgula-
mıştır. 

CERRAHİ: Pozitif fistül testi olan hastalarda 
veya geçirilmiş travma hikayesi olan hasta-
larda oval veya yuvarlak penceredeki perilenf 
fistül onarımı yapılabilir. 

Tedavilerde prednizolon ve asiklovir tek başı-
na prednizolon tedavisi ile kıyaslanmıştır. Tek 
başına prednizolon kullanılmasının,  asiklovir 
ile prednizolonun beraber kullanılmasından 
farklı bir tedavi sonucu sunmadığı görülmüş-
tür.

Tedavinin sonucunu önceden tahmin ede-
bilmek için bazı prognostik sebepler öne 
sürülmüştür. Baş dönmesi ve dengesizlik 
semptomlarının daha düşük bir iyileşme 
oranına delalet ettiği görülmüştür.

SONUÇLAR: Ani işitme kaybı tedavi-
sinde doktora erken başvuru, 

hastanın derhal istirahate 
alınması, serumla bes-

lenmesi  ve gerekli 
medikal tedavinin 

uygulanması 
esastır. Steroid 
tedavisi kul-
lanılan ilaçlar 
içinde en et-
kili ajan kabul 
edilmektedir. 
Son günlerde 
hiperbarik ok-

sijen tedavileri 
medikal tedaviye 

ilaveten uygula-
maya girmiştir. 

Ani işitme kaybı için 
birçok tedavi protokolü mev-

cuttur ve uygulanan tüm tedavinin 
altında yatan mantığın bilinmesi gereklidir. 
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Kulak hastalıklarında çocukluktan alınan önlemler ile 
ileriki yaşlara bu problemin taşınmaması sağlanabilir.

BİR KULAK HASTALIĞININ 
HİKAYESİ…

BİR KULAK HASTALIĞININ HİKAYESİ…

Bugünkü hastamız Makedonya’da yaşa-
yan sevgili Jehona B.  Kendisi ile çocuk-
luğundan beri yaşadığı kulak problemleri 

ile ilgili sohbet ettik  ve bundan elde ettiğimiz 
bilgileri sizlerle paylaşalım istedik.

Dr.Yanılmaz:  Hoş geldiniz kendinizi tanıtır 
mısınız ve burada bulunma sebebinizi öğrene-
bilir miyiz?

Jehona: Hoş bulduk, ben Makedonyalıyım 
orada yaşıyorum, çocukluğumdan itibaren 
sıkça kulak iltihaplanmaları yaşadım ve tedavi 
olarak birçok ilaç kullandım. Ancak son 5-6 
yıldır şikayetlerim daha da artmaya başladı ve 
artık ilaç kullanmanın bir faydasını görmeme-
ye başladım.
    
Dr.Yanılmaz:  Şikayet olarak en fazla neleri 
yaşadınız?

Jehona: En fazla kulak akıntısı, kulak ağrısı, 
son zamanlarda giderek işitmenin azaldığını 
hissetmeye başladım. Ara ara olan ve bulantı 
ve kusmanın eşlik ettiği baş dönmeleri de 
yaşamaya başlamıştım. Önceki zamanlarda 
ilaç tedavisi ile kulak akıntım geçip bir miktar 
rahatlamam mümkün oluyordu ancak son 
zamanlarda ilaç tedavisi bile akıntılarımı şika-
yetlerimi geçirmez oldu. Sonrasında bir gün 
çok şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve baş 
dönmeleriyle yüksek ateş yaşadım ve hasta-
neye yatış yapıldı ve çok yoğun ilaç tedavisi ile 
iyileşmeye başladığımda tam 30 gün hastane-
de yatıyor idim çünkü kulak enfeksiyonunun 
sebep olduğu ciddi bir menenjit atağı 

geçirmiştim ve durum artık geri dönül-
mez aşamaya gelmişti. Makedonya’ 
da doktora gittiğimde operasyon ol-
mamın gerekli olduğunu ancak bu 
operasyonun boyutlarının artık 
ciddi riskler içerdiğini söylediler 
ve burada bunun yapılması-
nın zor olduğunu, yapılsa 
bile işitmede kazanç 
olmasının zor olduğunu 
söylediler.

Dr.Yanılmaz:  
Siz ne yapmaya 
karar verdi-
niz peki?

Jehona: 
Uzun süre 
kararsız kaldım 
ancak İstanbul’da yaşayan 
bir yakınımız sizde operasyon 
olduğu için memnun kalmıştı 
ve size danışmamı söyleyin-
ce İstanbul’a gelip muayene 
olmaya karar verdim. Sizinle 
görüşüp muayene olduktan 

KBB Uzmanı
Op. Dr. Muhammed 
YANILMAZ
myanilmaz@medient.com.tr

SÖYLEŞİ
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sonra operasyon gerekliliğini sizde söylediniz 
yapılan tetkiklerden sonra operasyon gününü 
netleştirip operasyon olmaya karar verdim. 

Operasyon sürecim çok iyi geçti, öncelikle 
ağrı sızı tarzında rahatsız edici bir durum 
hiç yaşamadım. Menenjit atakları riskinden 
korkmama rağmen çok şükür iyileşme süre-
cini çok rahat atlattım ve bir sıkıntı olmadı. 
Operasyon öncesine göre, işitmemde ciddi bir 
açılma ve rahatlama hissettim. Bugün ope-
rasyon sonrası bir buçuk ayım doldu ve kendi 
başıma yürümekte zorlanıp menenjit atakları 
geçirirken şu anda çok şükür işitmemin nor-
male çok yaklaştığı ve iltihaplanmaların bittiği 
bir dönem yaşıyorum..

Dr.Yanılmaz:  Sevgili Jehona bize geldiğinde 
sağ kulak içinde iltihaplanmaların en prob-
lemli kaynağı olan  kolestatoma dediğimiz bir 
durum oluşmuştu. Biz gerekli tetkikleri yapıp 
operasyon planlaması yaptığımızda, hasta-
mızın kulak iltihabının artık kulak dışına doğru 
taştığını ve beyinle komşu olan kemiği eritip 
oradan menenjite neden olduğunu saptadık. 
Aynı zamanda denge organını da iltihaplan-
dırıp baş dönmeleri yaptığını saptadık. Mikro 
cerrahi ile operasyonunu yaptık ve hem 
beyine komşu kemiği onarıp hem de kulakta 
enfeksiyon artıklarının tamamını temizledik. 
Bu işlemleri yaparken kulaktaki kemikçikle-
rin hepsinin eridiğini ve işitmeyi sağlayacak 
kemikçik kalmadığını gördük. Bunun üzerine 
işitme protezi kullanarak piston yerleştirip, 
üzerini hastamızın kendi kıkırdağından oluş-
turduğumuz zar ile onarıp sağlıklı bir kulak 
haline getirdik. Şu anda operasyon sonrası bir 
buçuk ayı doldurduk. Herhangi bir şikayetiniz 
oldu mu peki?

Jehona: Operasyon sonrasında hiçbir 
problem yaşamadım, işitmem ciddi anlamda 
düzeldi, akıntılarım ve ağrılarım geçti, bundan 
dolayı da hayat kalitem inanılmaz ölçüde 
yükseldi, çok teşekkür ediyorum.

Dr.Yanılmaz:  Ben de hem kendi adıma 
hem de ekibim adına, sevgili Jehona’ya bu 
operasyon sürecini bizimle beraber oldukça 
uyumlu bir şekilde geçirdiği için çok teşekkür 
ediyorum.
 
Kulak hastalıklarında çocukluktan alınan 
önlemler ile ileriki yaşlara bu problemin 

taşınmaması sağlanabilir. Hijyenik ortam ve 
sağlık teknolojisinde en ileri yöntemleri 

kullanarak, kulak hastalıklarında birçok 
soruna MEDİENT Tıp Merkezi’ nde 

çözüm oluşturabiliyoruz.. 
Sağlıklı günler dilerim.
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Ülkemizin her karış toprağı çok güzel ve özel elbette… Bu sa-
yımız sonbahar aylarına denk düştüğü için sizlerle romantik 
ve lavanta kokulu sayfalar paylaşalım istedik. Bu sebeple 

sizler için Isparta’nın meşhur lavanta kokulu köyünü seçtik. 

Isparta’daki lavanta bahçeleri, Fransa’nın Provence Bölgesinde 
bulunan 1500 nüfuslu Sault Köyü’ndeki lavanta bahçeleriyle ya-
rışıyor. Lavanta kokulu köyde bulunan lavanta bahçeleri aynı za-
manda fotoğrafçılar, film yapımcıları, reklamcılar, televizyoncular 
için harika bir çekim ortamı sunuyor. Kuyucak Köyü’nde kadınların 
yaptığı girişimler meyvesini vermiş ve şu an Türkiye’nin lavanta 
üretiminin tamamı bu bölgeden karşılanmakta.
 
Isparta’da sadece Kuyucak Köyü’nde değil aynı zamanda Kuş-
cular ve Çukurören köylerinde de lavanta üretimi yapılmaktadır. 
Lavanta Kokulu Köy, son zamanlarda sosyal medyada ve internet-
te çok popüler oldu. Her yıl bölgeye yüzbinlerce yerli ve yabancı 
turist geliyor. Peki, Lavanta Kokulu Köy’ e nasıl gidilir ve Lavanta 
Kokulu Köy’ e ne zaman gidilir? İşte Lavanta Kokulu Köy ile ilgili 
merak edilen tüm detaylar…

LAVANTA KOKULU KÖYE NASIL GİDİLİR?
Kuyucak Köyü, Isparta merkeze 47 km, Keçiborlu ilçesine ise 28 
km uzaklıkta Toros Dağları’nın eteğine kurulmuş 250-300 nüfuslu 
bir köydür. Uçakla gitmek isteyenler için, Kuyucak Köyü’nün Is-
parta Süleyman Demirel Havalimanı’na uzaklığı 22,3 km olarak 
biliniyor. Havalimanından taksi veya şehir merkezindeki Kuyucak 
Köyü minibüsleri ile lavanta bahçelerine gelebilirsiniz. Isparta 
veya Burdur otogarından Keçiborlu’ya gelerek buradan minibüs-
lerle Kuyucak Köyü’ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel aracınızla 
gelecekseniz, Isparta merkezden veya Burdur’dan kolay bir şe-
kilde Burdur Gölü’ne yakın mesafede bulunan köye gelebilirsiniz. 
Lavanta Kokulu Köye geldiğiniz zaman Burdur’da bulunan Salda 
Gölü’nü de ziyaret etmenizi öneririz. 

LAVANTANIN HİKAYESİ
Isparta’da gül ticaretiyle uğraşan Zeki, 1975 yılında Frasa’nın 
Provence bölgesine bir ziyaret düzenlemiş ve ziyaret sonrasında 
bölgeye lavantalar getirilmiş. Lavanta ilk olarak 1975 yılında Ku-
yucak Köyü’ne getirilmiş ve 30 aileye 15’er kök dağıtılarak üreti-
me başlanmıştır. İlk olarak gül bahçelerinin yanına ve evlerin bah-
çelerine dikilen lavantalar 1990’dan sonra ticari olarak üretilmeye 
başlamış ve günümüzde Isparta Keçiborlu ilçesinin Kuyucak Köyü 
başta olmak üzere birçok köyde lavanta üretimi yapılıyor.

ÜLKEMİZİ TANIYALIM LAVANTA KOKULU KÖY... KUYUCAK

LAVANTA KOKULU KÖY…..
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LAVANTANIN ÖZELLİKLERİ – Kullanım Alanları Nelerdir ?

• Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boyu uzayabilen yarım çalımsı 
ve yıllarca kullanabilen bir bitkidir.

• Lavanta çiçeğinin ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, 
dünyada ticareti yapılan 15 uçucu yağdan biridir.

• Lavanta bitkisinin çekirdeklerinden ekonomik olarak               
yararlanılır..

LAVANTA KOKULU KÖYDE NELER YAPILIR?

• Lavanta bahçelerine girerek belirlenen fotoğraf çekim          
noktalarında birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

• Geleneksel yörük kıl çadırda otantik ortamda köy kahvaltısı, 
öğle yemeği veya akşam yemeği yiyebilirsiniz.

• Lavantanın faydalarının ve tarihçesinin anlatıldığı rehberlik 
hizmeti alabilirsiniz.

• Lavanta bahçelerinde yürüyüş yapabilir ve mis gibi kokuyu 
içinize çekebilirsiniz.

• Lavanta bahçelerinde belirlenen rota üzerinde bisiklet sürüşü 
yapabilirsiniz.

• Lavanta yağı çıkarılması ve lavanta ürünlerinin hazırlanmasını 
inceleyebilirsiniz.

• Lavanta fotoğraf sergisini gezebilirsiniz.

• Bahçede fayton turu yapabilirsiniz.

• Kuyucak Köyü’ne has lavanta temalı hediyelik eşya ürünlerini 
alabilirsiniz.

• Lavantalı dondurma, lavantalı içecekler ve diğer ürünleri        
tadabilirsiniz.

LAVANTA KOKULU KÖYDE NEREDE KALINIR?
Kuyucak Köyü’nde birkaç ev pansiyona dönüştürülmüş ve konak-
lama hizmeti veriyor. Siz de Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü’nde 
konaklamayı düşünüyorsanız pansiyon konaklama hizmeti veren 
kişilerle internet üzerinden kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Bolca fotoğraf çekmenizi ve o nadide kokuyu, muhteşem rengi 
anılarınıza katmanızı öneririz…

KUYUCAK
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SAĞLIKLI SES TELLERİ İÇİN
MAJESTE’YE KULAK 
VERDİK...

AKTÜALİTE SAĞLIKLI SES TELLERİ İÇİN MAJESTE’YE KULAK VERDİK...

Bu sayımızda, siz değerli okuyucularımız 
için son dönemlerde özellikle gençleri-
miz tarafından oldukça sevilen 

MAJESTE Müzik Grubu’nun başarılı ve sem-
patik solisti Kerem Ozan Şahin ile keyifli bir 
röportaj yaptık.

Merhaba Kerem Bey, öncelikle bu röportaja 
vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.
 
Müzisyenler için diyaframı doğru kullanmak, 
ses ve nefes tekniklerini bilmek elbette çok 
önemli. Sesimizi doğru kullanmadığımızda 
ve aslında en önemli enstrüman olan sesimi-
ze iyi bakmadığımızda nodüller dahi oluşabi-
liyor. Birçok ses hastalıkları ile karşılaşabili-
yoruz. Dikkatli bir müzisyen olarak bize biraz 
bu konulardan bahseder misiniz ?
Sesimizi doğru kullanmak elbette çok önemli. 
Bir çok insan “güçlü ses” deyince, sesi desibel 
olarak yüksek çıkan, bağıran, ortalığı inleten 
şarkıcıları düşünüyor. Oysa ki geçmişten 
günümüze herkes tarafından iyi şarkıcılığı 
kabul görmüş bütün şarkıcılar, son derece 
kontrollü, sesi diyaframdan iterek ve mikrofon 
yardımıyla, aslında çoğu zaman desibel olarak 
oldukça düşük şekilde şarkı söyler. Bu yüzden 
mikrofon öncesi döneme ait olan operadaki 

ses sanatçıları, “operacı” deyince aklımıza 
gelen o değişik ve bazen komik tınıyla şarkı 
söylerler. Bunun amacı sesi incitmeden, 
salondaki seyirciye ulaşabilecek yükseklikte 
şarkı söylemektir. Bu da yine diyafram, gırtlak 
ve ağızın belli bir şekle sokulmasıyla yapılır.

Sesimizi normal şekilde şarkı söylemek için 
kullanırken ise şarkı söylemekle bağırmanın 
çok farklı iki şey olduğunu aklımızda bulun-
durmamız gerekir. Ses tellerimiz, ağzımız ve 
diyaframımız, vücudumuzdaki her diğer kas 
gibi çalıştıkça gelişen, kas hafızası dediğimiz 
mekanizmayla çalıştıkça daha eforsuz kontrol 
edebildiğimiz kaslarımızdır. Herhangi bir 
sporcu nasıl kaslarını sakatlığa karşı korumak 
için ısınıyor ve egzersiz yapıyorsa bizim de 
sesimize aynı özeni göstermemiz gerekir. 
Aksi takdirde hafif veya ciddi sakatlıklarla 
karşı karşıya kalabiliriz. Bazı insanlar seslerini 
çocukluktan gelen alışkanlıklarla hiç bir ders 
almadan doğru kullanabiliyorlar. Diğerleri için-
se şan dersi almak çok yararlı olacaktır. Ben 
ilk gruptan olmama rağmen barlarda şarkı 
söylemeye başladığım üniversite yıllarında, 
haftanın çoğu günü arka arkaya sahne almak-
la beraber sesimde kısılmalar, zorlanmalar 
yaşamaya başlayınca 1 sene şan dersi aldım 

ve faydasını gördüm. Sonrasında çok uzun 
saatler şarkı söylesem bile sesim sağlıklı kal-
dı. Elbette sigara içmemek, çok soğuk ve çok 
sıcak içeceklerden de kaçınmak lazım.

MAJESTE çok sevilen bir müzik grubu… 
Bizimle oluşum hikayenizi paylaşmak ister 
misiniz ?
2007 yılında gitarist Alper Gemici ile aynı 
stüdyoda ses mühendisi olarak çalışırken 
kendi şarkılarımızı yapıp kaydetmeye başla-
dık. Bir yandan başka sanatçılar için albümler 
kaydederken bir yandan da kendi albümümü-
zü oluşturmaya devam ettik. İlk kadromuzda 
basta Buğra Kılıçak ve davulda Cengiz Tural 
bize eşlik etti. 2012 yılında ilk albümümüz ve 
ilk klibimiz Hadi Sil Baştan çıktı. 

Bir solist olarak ve grup adına hedefleriniz 
nelerdir Kerem Bey? Dinleyenlerinize vermek 
istediğiniz mesajlarınız var mı?
Geçtiğimiz yıl kendi müzik prodüksiyon şirke-
timi kurdum. Albüm prodüksiyonları ve reklam 
müziği ile epey zaman geçirdim. Mısır’ın en 
ünlü şarkıcılarından Ramy Sabry’nin son albü-
münün prodüksiyonunu yaptım, albüm Arap 
dünyasında bir çok ödüle layık görüldü. Yakın 
zamanda Toygar Işıklı’nın bütün hit şarkılarını 
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Kerem Ozan Şahin Biyografi:
İstanbul, Bakırköy doğumlu. Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi, İ.Ü. İşletme ve İTÜ Miam Ses 
Mühendisliği mezunu. Gitar, piano, bas gitar, 
saz ve ud çalıyor. Şarkıcılığın yanında aynı 
zamanda aranjörlük ve reklam müziği yapıyor. 
Mor ve Ötesi, Teoman, Candan Erçetin, Mabel 
Matiz, Nil Karaibrahimgil, Yalın gibi bir çok 
ismin albümlerinde ses mühendisi ve aranjör 
olarak yer aldı. Yurtdışından da bir çok 
sanatçıyla çalışmaları sürüyor. Moda’da 
albüm kayıt stüdyosu var. 

yazan çok değerli besteci arkadaşım Çağın 
Bodur’un ilk single’ını bitirdim aranjör olarak. 
Şimdi kendi projelerime geri döneceğim. Bir 
solo albüm projem de var, umarım yakında 
bitiririm. 

Genellikle tüm şarkı sözleri size ait oluyor. 
Müzik ve düzenlemeler ise MAJESTE’ ye. 
Tam bir uyum hakim yani. Sizinle ilgili tüm 
gelişmeleri nerelerden takip edebiliriz?
Sözleri genelde ben yazıyorum, müzikleri be-
raber yapıyoruz. Düzenlemeler de bazen Alper, 
bazen ben, bazen de beraber. Instagram’da 
keremozans adıyla hesabım var, her türlü 
gelişmeyi oradan takip edebilir sevenlerimiz. 

Son olarak; müziğin matematiğe dayalı ve 
evrensel bir dil olduğunu, din-dil-ırk-yaş-cin-
siyet-milliyet-sosyal statü vs. gözetmeksizin 
herkesin ortak dili olduğunu elbette biliyo-
ruz. Buradan yola çıkarak müzikle uğraşan 
geleceğin müzisyenleri için seslerini uzun 
zamanlı korumak adına neler öneriyorsu-
nuz?
Her gün rutin bir şekilde sevdikleri solistlerin 
şarkılarını açıp beraber kontrollü söyleyerek 
günlük egzersizlerini sıkılmadan yapabilirler.

Kerem Bey’e verdiği bilgiler ve bize zaman 
ayırdığı için teşekkür ederiz. 
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ÖZEL GÜNLER 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI - 10 KASIM ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

10 KASIM ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ VE 
ATATÜRK HAFTASI
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe hayata veda etmiştir. Atatürk’ün 
ölümünden sonra Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım Atatürk’ü Anma çerçevesinde Atatürk Haftası olarak 
belirlenmiştir. Atatürk Haftası boyunca Atatürk’ün felsefesi, devrimleri ve yaptıklarından sürekli olarak bahse-
dilir. Bir yas gününden ziyade Atatürk‘ü anlamaya ve Atatürk’ün eşsiz zekası sayesinde güttüğü politikaların 
tabana yayılması için çalışılmaktadır.

Cumhuriyet yönetiminde söz 
milletindir. Cumhuriyeti korumak, 
kollamak ve yaşatmak her yurttaşın 
görevidir. Ulu önder bu görevi yeni 
nesillere şu sözleriyle vermiştir. “Ey 
yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu 
yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Bunun için her yıl 29 Ekim’de 
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla 
kutlanır. Bu bayram her Türk 
gencinin Atasına olan şükran ve 
bağlılığının en büyük göstergesidir. 

29 EKİM
CUMHURİYET 
BAYRAMI
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AKTÜALİTE BİLİNÇSİZ KULAK TEMİZLİĞİ

BİLİNÇSİZ KULAK TEMİZLİĞİ

Her şeyden evvel kulağın kendi kendini temizlediği 
unutulmamalıdır. Her gün kulak temizliği yapmak 
olması gerekenden fazla kulak kirine sebep olur ve 

kulak savunmasız kalır.

Kulak zarında delik ya da kulak enfeksiyonu gibi sorunları 
olmayanlar, kulak temizleme yöntemlerini kullanabilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Kulak kiri, (buşon) işitme kanallarımızı tozdan, bakteriler-
den korur. Gerçekten rahatsız etmiyorsa temizlemeyin

• Kulakta bir cisim hissediliyorsa, ekstra olarak başka bir 
cisim sokmayın

• Kulak zarınızda yırtık veya bir probleminiz varsa evde 
kulak temizleme yöntemlerini UYGULAMAYIN.

(Pamuk ile kulak temizleme, sıcak su ile kulak temizleme, antisep-
tikle kulak temizleme, masaj yağı ile kulak temizleme, saline 

solüsyonu ile kulak temizleme, bebe yağı ile kulak temizleme, 
parafin yağıyla kulak temizleme, zeytinyağıyla kulak temizleme, 
gliserinle ve kulak çubuğuyla kulak temizleme)

• Enfeksiyona sebebiyet vermemek için kulaklarınızı sık 
sık temizlemeye çalışmayın.

• Evde kulak temizleme yöntemleri çocuklar için uygun 
değildir. Çocuklarda nemli bir bez kullanmak en doğru-
sudur. Kulak çubuğu kullanmamalıdır.

• Kulak çubuğu kullanmak kulağın kendi temizleme 
mekanizması bozar. Temizlemek yerine kiri ileriye iterek 
daha çok birikmesine sebep olur.

KULAK TEMİZLİĞİNDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
YÖNTEMLER

Kulak zarınızda 
yırtık varsa kulak 
temizleme 
yöntemlerini 
UYGULAMAYIN.
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SOSYAL PROJELERİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ

UNILEVER
KBB TARAMASI

VODAFONE
KBB TARAMASI

BİLİNÇSİZ KULAK TEMİZLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ

ALBARAKA TÜRK 
KBB TARAMASI
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MESAJ DEFTERİ HASTA  YORUMLARI

HASTA YORUMLARI
444 5 220  |  info@medient.com.tr  |  @medient

E. Buşra Ö.
20 / Öğrenci

Her şey süperdi. Teşekkür ederiz.

Dursun D.
53 / Elektrik teknikeri

Hiç sorun yaşamadan ayrılıyoruz. 
Çok sağ olun. Başarılarınızın 
devamını dileriz.

Esra Ç.
35 / Üniversite çalışanı

Devrim bey, ekibi ve Melek hemşi-
reye ilgisinden ötürü teşekkürlerimi 
sunarım.

Demet D.
24 / Çocuk gelişimci

Bütün emekleriniz için çok teşekkür 
ediyorum Melek Hanım. Başarıları-
nızın devamını temenni ediyorum. 
Muhteşemsiniz.

Yasemin Y. D.
46 / Eczacı

Çok teşekkür ediyor memnun ayrılı-
yoruz.

Deniz İ.
30 / Estetisyen

Gerek Dr. Devrim Bey gerekse hem-
şireleriniz çok ilgililerdi. Teşekkür 
ederim.

A. Can T.
28 / Bilgisayar Mühendisi

Çok teşekkür ederim her şey için

Berna B.
27 /  Özel sektör çalışanı

Doktorumuz Şahruz Şeyda’ dan çok 
memnunuz. Kesinlikle herkese 
tavsiye ederiz.

Aysel K.
50 / Hemşire

Herkese tavsiye ederiz. Ekip çok 
başarılı.
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Dondurma ile tanışanların Çinliler olduğu düşünülse de ilk dondurma-
nın yapım öyküsünün kahramanları Romalılardır.

Roma imparatoru Neron, savaşçılığıyla olduğu kadar boğa-
zına düşkünlüğü ile de tanınırmış. Gladyatör dövüşlerini 
seyrederken, kendisine lezzetli yiyecekler sunan 
çeşni başlarını ödüllendirirmiş. Çeşni başlarından 
biri, bir gün dağın zirvesinden topladığı karları 
bir kaba sıkıştırarak doldurmuş ve üzerine bal 
ile çeşitli meyve parçaları dökerek, imparatora 
sunmuş. Neron, o güne kadar hiç tatmadığı 
bu yiyeceği çok sevmiş. Ertesi gün de 
köle ordusunu kar toplamaya göndermiş. 
Karın üzerine bal ve ezilmiş meyve döktü-
rerek, tarihin ilk dondurmasını hazırlatmış. 
Romalılardan kalma bu yöntem, Anado-
lu’nun kimi köylerinde hala kullanılıyor. Tek 
farkla, onlar karı pekmezle karıştırarak, o 
eşsiz lezzeti yakalamaya çalışıyorlar.

Türkiye’de ise dondurma, eskiden özel dondur-
ma dükkanlarında ya da sokak dondurmacıları 
tarafından hazırlanırdı. Dövme dondurma “Maraş 
dondurması” adıyla meşhur oldu. Sahlep katılarak ko-
yulaştırılan kaynamış süt, kepçeyle karıştırarak soğutulur 

ve etrafı kalın bir buz tabakasıyla kaplı olan karışım dövülerek dondu-
rulur. Böylece dondurma sakız gibi uzayan ve kolay kolay erimeyen bir 
hal alır. Kahramanmaraş’ta hazırlanan dövme dondurma, kasap çen-

geline asılarak ve dönerci bıçağına benzer bir bıçakla kesilerek 
satılır.

 
Bademcik ameliyatları sonrasında 

hastalarımıza dondurma yedirme-
mizdeki esas sebep dondurmanın 

soğuk ve yumuşak dokulu olmasıdır. 
Kanama olmaması için baharatlı, sıcak 

veya katı gıdalar tonsillektomi (bademcik 
ameliyatı) sonrasında tercih edilmemeli-

dir. Çocuk hastalarımızda ise bu ana 
sebebi destekleyen çok keyifli bir 
sebep de dondurmanın çocuklarca 
çok sevilmesidir. Bir nevi ameliyat 
sonrası ödül tadında ikram edilen 

dondurma, çocukların ve damağın-
da çocukluğundan kalan tadı arayan 

büyüklerin vazgeçilmezi gibidir. Özellikle 
son 20 yıldır yaz-kış tüketilen ve dünyada 

büyük bir piyasa oluşturan dondurma, dünya-
nın sonuna dek tüketilmeye devam edecek gibi 

görünüyor…

SAĞLIKLI BESLENME LEZZETİMEDİENT

LEZZETİMEDİENT

Medient Call Center
“Deneyimli, hızlı, kibar ve dinamik 
personelimizle sizlere 7/24 kesintisiz 
hizmet sunmaktayız”

7/24

Dondurmanın bugün üç bin yaşında olduğunu biliyor muydunuz?

DONDURMA MASALI…



www.medient.com.tr

SAYI 04 / EKİM - KASIM - ARALIK / 2018 

28


