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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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Burun dışı sebepler ise

• Yüksek tansiyon

• Pıhtılaşma sorunları, hemofili, von willebrand 
gibi pıhtılaşma bozuklukları

• K vitamini eksikliği

• Aspirin ve benzeri ilaç kullanımı
Karaciğer hastalıkları ve alkol alımı 
 
Burun kanamalarının büyük çoğunluğu burun 
kıkırdağını örten örtünün (mukoza) üzerin-
deki damarların zedelenmesi ile oluşur. Bu 
damarlar burnun önünde ve arkasında iki adet 
damar yumağı yapmaktadır. Burun kanamala-
rı çocuklarda daha çok ön damar yumağında 
olmaktayken, ileri yaşlarda arka damar yuma-
ğından olan kanama sıklığı artmaktadır.  
Ön taraftan olan burun kanamaları çoğu 
zaman elimizle burun kanatlarından burnu 
sıkıştırarak ve başımızı öne eğerek 10 dakika 
baskılı şekilde beklemekle dururken, arkadan 
olan kanamalarda kanamayı durdurmak için 
burun tamponu koymak gerekebilmektedir. 
Burun kanamasının tedavisi kulak burun 
boğaz uzmanı tarafından yapılacak kanamayı 
durdurma ve sonrasında asıl nedenin ortadan 
kaldırılması işlemi olarak düşünülebilir.

Burun kanamasına acil olarak yapılacak 
işlemler sırasıyla; 
1- Burun kanatlarından sıkılarak 10 dakika 
baskılı tampon uygulanması.
 
2- Gümüş nitrat veya koter ile kanamanın 
durdurulması.
 
3- Durmayan kanamalarda burna ön ve/veya 
arka tampon konulması.
 
4- Tamponla durmayan kanamalarda aneste-
zi altında ameliyathane şartlarında kanama-
ya müdahale.
 
Burun kanaması durdurulduktan sonra 
kanamaya neden olabilecek kıkırdak eğriliği, 
sinüzit, konka şişliği, tümör gibi hastalıklar 
elektif şartlarda ameliyat edilmelidir.
 
İleri yaşlarda yüksek tansiyon ve kan sulandı-
rıcılara bağlı olan kanamalarda iç hastalıkları 
ve kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendi-
rilme de önerilmektedir. Çocuklarda herhangi 
bir sebebe bağlanamayan ve çok sık tekrarla-
yan burun kanamalarında çocuk hematoloji 
uzmanının da değerlendirmesi önerilmektedir.

Burun kanamasının bir çok nedeni bulunmakta olup bu nedenler çocukluk ve 
yetişkinlik dönemlerine göre değişiklik göstermektedir.

EPİSTAKSİS (BURUN KANAMASI)

UZMANINDAN EPİSTAKSİS ( BURUN KANAMASI)

Burun kanaması çok sık olarak karşımıza 
çıkan, kulak burun boğaz bölümüne yapılan 
acil başvuruların başında gelen bir şikayettir. 
Toplumun %10’u hayatı boyunca en az 1 kez 
burun kanamasıyla karşılaşmaktadır. 
 
Burun kanamasının bir çok nedeni bulunmak-
ta olup bu nedenler çocukluk ve yetişkinlik 
dönemlerine göre değişiklik göstermektedir. 
Çocuklarda en sık sebepler sık burun karış-
tırma nedeniyle travma ile birlikte yazın ve 
kışın burun içi örtüsünün kurumasına bağlı bir 
anda olan burun kanamaları olarak karşımıza 
çıkmaktayken erişkin ve ileri yaş grubunda 
tansiyon hastalığı ve kan sulandırıcı kullanma-
ya bağlı burun kanamaları daha sık görülmek-
tedir.
 
Burun kanaması sebeplerini ayrıntılı 
olarak paylaşmak gerekirse;

• Çocuklarda özellikle burna sokulan yabancı 
cisimler

• Kaşıntıya yol açan alerji, enfeksiyon veya kuruluk 
durumlarında burnun karıştırılması.

• Üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip, 
sinüzit gibi enfeksiyonlar

• Kuvvetli burun sümkürmesi sonucu yaşlı veya 
genç hastalarda burun damarlarının çatlaması

• Burna sıkılan kortizonlu ilaçlar, kokain kullanımı, 
burna darbe alınması, burun kırıkları,  yüz ve 
kafatası kırıkları

• Burundaki kıkırdak ve kemik eğriliklerinden 
dolayı dar alandan havanın hızlı akarak burnu 
kurutması ve kabuklandırması sonucu.

• Burun, burun boşlukları ve genzin iyi ve kötü 
huylu tümörleri de yoğun burun kanamalarına 
neden olmaktadır. 

KBB Uzmanı
Op. Dr. M. Sinan ODUNCU
soduncu@medient.com.tr
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Vertigo (baş dönmesi) kişinin kendisinin veya etrafının hareket olmaksızın 
döndüğü şeklinde hissedilen bir belirtidir.

VERTİGOYA NEDEN OLAN 
HASTALIKLARIN TANISI

UZMANINDAN VERTİGOYA NEDEN OLAN HASTALIKLARIN TANISI

Dengeye kısaca insanın var olan çevre duru-
muna karşı vücudunun pozisyonunu koru-
ması hali diyebiliriz.  Dengemizi başlıca üç 
yapıdan gelen sinyaller oluşturur. Gözlerden, 
iç kulaktan ve kas iskelet sisteminden gelen 
sinyaller. 

Bu yapıları etkileyen herhangi bir rahatsızlık 
dengemizin de bozulmasına yol açacaktır.

• Vertigo (baş dönmesi) kişinin kendi-
sinin veya etrafının hareket olmaksı-
zın döndüğü şeklinde hissedilen bir 
belirtidir. 

Vertigoya neden olan hastalıklar geniş bir 
yelpazeye sahiptir. Vertigo şikayeti ile gelen 
hastada ayrıntılı bir kbb ve nörolojik muayene 
şarttır. Muayene sırasında postural testler 
uygulanır. (Dix Hallpike gibi) Hareket sırasında 
oluşan baş dönmelerinde postural testler 
önemli yer tutar.

Bu testlerde patoloji saptandığı durumlarda iç 
kulak fonksiyonlarını düzeltmek için manevra-
lar uygulanabilir.

Kan tetkikleri ile basitçe kansızlık vitamin ek-
siliği tiroid problemleri gibi nedenler elenebilir. 
Tansiyon ve kalp problemleri baş dönmesi 
yapabilir. Tansiyonun aşırı düşmesi, diyabet 
veya ilaçlara bağlı kan şekeri düşmesi baş 
dönmesi yapabilir. 

İç kulağı etkileyen her türlü durumda baş 
dönmesi olabilir. Ani işitme kaybı, meniyer, 

vestibuler nörinit gibi durumlarda 
vertigo gözlenir. 

Odyolojik tetkikler ile herhangi 
bir işitme kaybı olup olmadığı 
bakılmalıdır. İşitme kaybı eşlik 
ediyor ise ayrıcı tanı için anamnez 
dışında diğer testler gerekir. Kulak 
ve denge sinirini görüntüleme 
için kranial MR veya temporal BT 
yapılabilir.

Nistagmus takibine dayanan 
videonistagmografi (VNG) ile 
hastalığın sebebi değerlendiri-
lir. Videonistagmografi gözün 
hareketlerinin video kaydı alınır. 
Normal olması gereken göz 
hareketleri ile olağan olmayan 
istemsiz  hareketler kıyaslanır. 
Videonistagmografi ile iç kulağın 
fonksiyonu ve patolojinin santral 
veya periferik olup olmadığı 
anlaşılabilir.  Periferik ve postural 
denge kaybı var ise manevralar 
uygulanabilir. Vng eşliğinde iç 

kulak fonksiyonlarının tam tes-
biti için kalorik testler yapılabilir 
kalorik test kulak zarı üzerine 
belli derecede sıcak ve soğuk 
hava veya sıvı uygulanmasıdır. İç 
kulak sıcak veya soğuk ile belli 
bir tepki vermesi gerekir. Verilen 
tepkide azalma hastalanan tarafı 
bulmak için önemlidir. Meniyer 
ve vestibuler nörinitte etkilenen 
tarafı bulmak tedavi için önemli-
dir. Ayrıca hastalığın gidişatında 
tekrarlanarak  düzelmenin olup 
olmadığı gözlenebilir.

Vertigo nedeniyle gelen hastalar-
da uygulanabilecek diğer bir test 
ise posturografidir. Posturografi 
vücudun dengeyi kurabilmek 
için yaptığı salınımları ölçerek 
patolojinin yeri hakkında bilgi 
sahibi olmayı ve tedavi aşama-
sında takibi kolaylaştırır. Dinamik 
ve statik olmak üzere iki şekilde 
yapılabilir. 

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

İç kulağı etkileyen 
her türlü durum-
da baş dönmesi 
olabilir.
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Anesteziyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Aydın AKYILDIZ
aakyildiz@medient.com.tr

Acaba hastalar ve yakınları neleri merak ediyorlar?

AMELİYAT BAŞLAYACAK!

UZMANINDAN AMELİYAT BAŞLAYACAK!

- Genel anesteziden uyanan her hasta 
kusma, ağrı gibi sorunlar yaşar mı?
Her hasta bu sorunları yaşamaz. İlaçların 
etkileri veya ameliyat esnasında bir miktar kan 
mideye sızarsa olabilir. Bulantı ve kusmayı 
engelleyen ilaçlar uygulanır.

- Ameliyat ve anestezi sonrasında yaşa-
nan ağrıların tedavisine yaklaşım nasıl-
dır?
Ameliyat başlamadan önce ve ameliyatın 
bitmesine yakın ağrı kesici ilaçlar yapılır. Daha 
sonra bu ilaçlara ihtiyaç duyulursa hastanın 
odasında uygulanmaya devam edilir. 

- Anestezi, hastaların beyin hücrelerini 
olumsuz etkiler mi?
Hayır. Kanıtlanmış böyle bir etki yok.

- Bebeklerde ve çocuklarda genel 
anesteziye bağlı ölüm riski yüksek mi?
Bahsedilen risk, genel durumu bozuk, ilave 
hayatı tehdit edici hastalığı olan, yaşlı ve ame-
liyat edilmesi gereken hastalarda yüksektir. 
Sağlıklı olan her bireyin taşıdığı risk aynıdır. 

- Bazı hastaların genel anesteziden geç 
uyanmalarında hangi faktörler etkilidir? 
Aşırı alkol kullanımının bunda etkisi var 
mıdır?
Geç uyanma; hastanın genel durumu, hasta-
nın başka ilave hastalıklarının bulunması ve 
anestezi süresi ile ilgilidir. Aşırı alkol tüketimi 
karaciğer ve beyin fonksiyonlarını olumsuz 
etkilememişse geç uyanmaya sebep değildir. 

- Sigara içen hastalar, anesteziyle ilgili 
hem uygulama hem de uyanma sonrasın-
da ne gibi sorunlar yaşayabilirler?

Selamlar,

Bir yakını ameliyata giren hastalar için saatler 
bir türlü geçmek bilmez. Hastalarının genel 
anesteziyle nasıl uyutulacağı, ameliyatının 
nasıl geçeceği konusunda endişe duyar-
lar. “Ameliyathane-Girilmez” yazısının 
ardındaki bölümde neler yaşandığını bilmedik-
lerinden her geçen saatte kaygıları daha da 
artar. “Hastam ya anesteziden uyanamazsa?” 
sorusunu bilinçaltlarının derinliklerine itmeye 
çalışırlar. Aslında ameliyathanede ve operas-
yondan sonraki ilk saatlerde neler yaşandığını 
ve yaşanabileceğini bilmemek hasta yakınları-
nın soru işaretlerini daha da çoğaltır. 

• Oysa, böylesine önemli anlarda hasta-
ların her türlü hayati fonksiyonunun 
anestezi uzmanları tarafından takip 
edildiğini, gelişme ihtimali olan risklere 
karşı önlemler alındığını, gerektiğinde 
yerinde müdahalelerle ortaya çıkan so-
runların tedavisinin yapıldığını acaba 
kaçımız biliyoruz?

• 

AMELİYAT BAŞLAYACAK!

Acaba hastalar ve yakınları neleri merak 
ediyorlar?

- Anestezi verilen tüm hastalar uyanma 
aşamasında sırlarını açıklar mı? 
Hayır. Ameliyattan çıkan hastaların bilinci tam 
yoksa zaten konuşamaz, bilinci açılınca da 
farkındalıkla konuşur.
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Sigara; tüm solunum yolunu ve 
akciğerleri oumsuz etkileyen kötü bir 
alışkanlıktır.

Oksijenlenmeyi bozan ve ameliyat 
esnasındaki hastanın havalanmasını 
olumsuz etkiler. Genç ve solunum sı-
kıntısı belirtisi vermemiş kişilerde bir 
sorunla karşılaşılmaz. Kronik bronşit 
ve KOAH diye bilinen akciğer hastalık-
larında sorun yaşanabilir.. 

- Hasta ameliyattan ne kadar süre 
sonra yemek yiyebilir?
Mide ve bağırsak ameliyatı geçiren 
hastaların yemek kararı amelyatı 
yapan doktor tarafından belirlenir. 
Yemek yemesine engel bulunmayan 
ameliyatlarda, hastanın bilinci yerine 
geldikten 2 saat sonra hafif gıdalar ile 
başlanabilir. 

- Genel anestezi sonrası uyanma-
ya başlayan hastada duygulanım 
bozukluğu ve düşüncelerinde 
değişiklik olması normal midir?
Duygulanım bozukluğu hastanın 
psikolojik durumu, stres altında olup 
olmaması ile yakından ilişkilidir. Dü-
şüncelerde bir değişiklik olmaz. 

- İkinci defa cerrahi müdahaleye 
ihtiyaç duyan hastalarda üst üste 
anestezi uygulanmasnın bir zararı 
olur mu? 
Her ilacın bir yan etkisi vardır. Aneste-
zi ilaçları da öyledir. Ancak hastanın 
tekrar ameliyat edilmesi gerekiyorsa 
anestezi alabilir. Belirgin bir yan etki 
beklenmez.
 

AMELİYAT BİTTİ!

DERLENME (uyanma) ODASI

Ameliyat sonrası hastanın yeterli 
bir süre daha takip edildiği yerdir. 
Hastanın nabız, tansiyon, solunum 
değerleri takip edilir. Gerekiyorsa ısıtı-
lır. Hastanın bilinci açılır, kalp, akciğer 
ve diğer hayati organ fonksiyonları 
normal düzeylerine gelir, yutkunma ve 
öksürme refleksleri kuvvetlenir, kas 
gücü başını kaldırıp havada tutacak, 
bacaklarını ve kollarını rahat hareket 
ettirecek kadar kuvvetlenir ise hasta 
hemşire ve personel eşliğinde odası-
na götürülür. 

TABURCU EDİLME

Hastanin geçirdiği ameliyat ve genel 
durumu ile ilgili olarak taburcu işlem-
leri yapılır. Günümüzde günübirlik 
cerrahi ve anestezi, hasta konforu 
nedeni ile tercih edilmektedir. Anes-
tezi ilaçların etki süresi kısa olduğu 
için ve cerrahi bir komplikasyon 
da beklenmiyorsa hastanın geceyi 
evinde geçirmesi uygundur. Hastanın 

hemşire takibi gerekiyor veya ilaç 
tedavisi bitmemişse hastanın yatışına 
devam edilir. 

Kaynak: Sağlık Adası Yayınları’ndan aneste-
zi, yoğun bakım ve ağrı tedavisi konusunda 
uzman 15 hekimle yapılan söyleşilerden 
oluşan ‘‘Sorular ve Yanıtlarla Anestezi’’

Ameliyat öncesinde 
belirli kronik hasta-
lıklar ve aile öyküsü 
olmayan hastalarda 
tam kan sayımı, 
kanama pıhtılaşma 
değerleri yeterlidir.
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DOLGU UYGULAMALARI

UZMANINDAN DOLGU UYGULAMALARI

yaşlanmayla birlikte oluşan “sigara içici 
çizgileri” olarak bilinen çizgi ya da kırışıklıklar 
da dolgularla giderilebilmektedir.

Gözaltı ışık dolgusu:
Gözaltında ve burun gözaltı arasındaki gözya-
şı bölgesinde yapısal olarak var olan morluk, 
çöküklük ile yaşla birlikte hacim kaybı sonrası 
oluşan çöküklük bireyi olduğundan daha 
yorgun ve yaşlı gösterir. Gözaltı ışık dolgusu 
olarak isimlendirilen, bu bölgeye dolgu uygu-
layarak morluk ya da çöküklüğün giderilerek 
daha parlak görünüm kazandırılması işlemi ile 
yorgun görüntünüzden kurtulabilir, daha genç 
bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Burun ve ağız çevresindeki oluklar (na-
zolabial bölge) : 
Burnun her iki yanından başlayarak dudak ke-
narlarına doğru inen çizgilere nazolabial oluk 
denir. Buradaki oluğun zamanla derinleşmesi 
yaşlanmış ya da yorgun yüz görüntüsü oluş-
turabilir.  Bu oluklara uygulana hyaluronik asit 
dolgusu ile bu görüntü ortadan kaldırılabilir. 
Bu bölgede hyaluronik asit haricinde hidroksi-
apatit içeren dolgular da kullanılabilmektedir.

Yanaklar - elmacık kemikleri 
(malar bölge) : 
Yaşla birlikte hacim azalması ya da yapısal 
olarak bu bölgelerde daha çökük görüntüsü 
olan kişilerde, elmacık kemikleri yüz yapısı 
gereği yeterince belirgin olmayan kişilerde 
dolgu uygulaması ile daha keskin hatlar oluş-
turulabilmektedir. Ayrıca yanaklar ve elmacık 
kemikleri üzerine yapılan dolgu uygulaması 
ile ciltteki sarkmalar giderilir, zamanla aşağı 
sarkan yüz yukarı doğru çekilmiş olur ve daha 
gergin bir görüntü elde edilebilir. 

Çene dolgusu: 
Yüzün şeklini oluşturan, ideal ve daha genç bir 
yüz görüntüsünü oluşturan önemli yapılardan 
biri çenedir. Çene orta-uç kısmının (mentum) 
yeterince önde ve sivri olması ; çene kenar-
larının hatlarının belirgin olması kişiye daha 
genç bir görünüm kazandırmaktadır. Dolgu 
uygulamalarıyla bu görüntü kazandırılabilir.

Botoks ile giderilemeyen kırışıklıklarda 
dolgu : 

Alın ve kaş arasındaki kırışıklıklar, 
kazayağı çizgilenmeleri, burun ve ağız 
kenarındaki kırışıklıklar, dudak üstü ve 
yanaktaki çizgilenmeler derinse; 
botoks uygulaması ile yeterli etki 
sağlanamadıysa, dolgu uygula-
maları ile bu alanları destekleyip 
kırışıklıkları ve çizgilenmeleri 
gidermek mümkündür.

Deriye nem kazandırmak için 
dolgu “Saten Dolgu” :
Belirli bir bölgeye hacim kazandır-
maktan ziyade ince kırışıklıkları gi-
dermek, deriyi gerginleştirmek, cilde 
nem kazandırmak amacıyla mezote-
rapi ürünleri ile kombine edilmiş dolgu 
maddeleri uygulanabilir. Cilde kaybettiği 
elastikiyeti yeniden kazandırmak, 
akne izlerini, güneşin cilde verdiği 
hasarları azaltmayı amaçlayan 
bu yöntem cilt kalitesini arttı-
rarak uzun süreli etkiye sahip 
bir çözüm sunar.

Derin sivilce ve 
yara izleri :
Geçirilen travma 
ya operasyon-
lara bağlı 
oluşan yara 
izlerinde 
çökme; 

Hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonu, güneş 
hasarı ve yaşla birlikte meydana gelen ince 
çizgileri, derin kırışıklıkları doldurmak ve yüzü 
yeniden şekillendirmek için uygulanan kozme-
tik bir işlemdir.

Yüzümüzün belli bölgelerinde, cilt altı yapılar 
arasında yağ yastıkları bulunmaktadır. Cildin 
daha dolgun ve gergin görünmesini sağlayıp 
yüz şekline katkıda bulunan bu yapılar yaş 
ilerledikçe hacim olarak azalır ve derin çizgiler, 
kırışıklıklar oluşur. Kaybolan bu hacmi yerine 
koymak, konulan maddenin su tutmasıyla 
cildin eski görünümüne kavuşması amacıyla 
dolgu uygulamaları yapılır. En sıklıkla kullanı-
lan madde hyaluronik asittir. Bu madde bağ 
dokumuzun temel yapı taşıdır ve normalde 
de vücudumuzda bolca bulunur. Hyalüronik 
asit haricinde hidroksiapatit ve peptit içeren 
dolgular da uygulanmaktadır. Kullanılan 
hyaluronik asit insan veya hayvan vücudun-
dan elde edilmez, laboratuvar ortamında 
elde edilir. Uygulama bölgeye göre 10-30 dk 
arasında değişir. Lokal anestetik kremler ya 
da uygulama bölgesinin duyusunu alan sinire 
geçici blok yapılarak ağrısız bir işlem amaç-
lanır. Dolguların içinde çoğunlukla lokal anes-
tezi bulunduğu için bazı durumlarda ayrıca 
anestetik madde uygulaması gerekmeyebilir. 
İşlem sonrası birkaç gün süren şişlik-morluk 
oluşabilir.

Dolgu hangi bölgelere uygulanabilir ? 
Dudak dolgusu:
Dudaklar yaş ile hacmini ve şeklini kaybeder. 
Bazı kişilerde ise yapısal olarak dudak hacmi 
küçük olabilir. Dudağa hacim vererek dolgun-
laştırmanın yanında dudak şeklinde var olan 
asimetri, dolgu uygulamalarıyla düzeltilebil-
mektedir. Ayrıca daha sıklıkla üst dudakta 

KBB Uzmanı
Op. Dr. Selami UZUN
suzun@medient.com.tr

Doğru amaçlarla yapılan estetik girişimler bireylerin psikolojilerini, 
özgüvenini, iş ve sosyal hayattaki etkileşim ve başarısını olumlu 
yönde etkilemektedir.
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Hyalüronik asit haricinde 
hidroksiapatit ve peptit 
içeren dolgular da 
uygulanmaktadır.
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ya da geçmiş dönemdeki sivilcelerin ciltte 
bıraktığı kötü görüntüyü gidermek için dolgu 
uygulamaları yapılabilir. Ciltte oluşan bu 
çukurluklar dolgu uygulamaları ile giderilerek 
daha sağlıklı bir cilt görüntüsü elde edilebilir.

Yüzde lift etkisi (sarkıklığı giderme) 
yaratmak:
Zamanla yüz cildimiz, gerek yağ dokudaki ha-
cim kaybı gerekse kollajen liflerdeki zayıflama 
nedeniyle aşağı sarkar. Yüzde belli bölgelere 
yapılan dolgu uygulamaları ile hacmi azalan 
bölgeler doldurulurken, bu işlem yüzü daha 
yukarı çekerek daha gergin bir görüntü elde 
etmemizi sağlar.

Dolgu uygulaması nasıl yapılır?
Öncelikle uygulama bölgesine lokal anestetik 
krem sürülür, 20 - 30 dakika beklenir. İğne 
ile giriş yapacağımız bölge uygun şekilde 
dezenfekte edilir. İnce iğne uçlu bir enjektör 
yardımı ile ya da kanal ile hyalüronik asit mad-
desi istenilen bölgeye enjekte edilir. Kanül ile 
uygulanacaksa giriş yeri özel bir iğne ile önce 
bir noktadan açılır ve kanal buradan ilerletile-
rek uygulanır. Uygulama süresi yaklaşık 15-20 
dakika olup; dolgu maddesi hemen etkisini 
göstermektedir.

Dolgu uygulamasının kalıcılığı ne kadar-
dır?
Kişinin yapısına göre değişmekle birlikte bu 
uygulamalarla 10–14 ay arası kalıcılık sağlan-
maktadır.

Dolgu uygulaması sonrası nelere dikkat 
etmelidir?
Aynı gün içinde normal yaşantıya devam 
edilebilir.  İki gün boyunca aşırı sıcak içecek-
lerden sakınılmalıdır. Ayrıca iki gün aşırı sıcak 
suyla banyo yapılmamalı, sauna ya da hama-
ma girilmemeli, dolgu yapılan bölgeye masaj 
yapılmamalıdır. Aynı şekilde iki gün boyunca 
aşırı soğuktan da kaçınılmalıdır. Dudak dolgu-
su yaptıran hastalar aynı gün dudak dudağa 
öpüşmemelidir. Makyaj yapılmasında sakınca 
yoktur.  Morluğu engellemek için işlemden 
sonraki bir kaç saat suresince 10’ar dakikalık 
aralıklarla buz uygulaması önerilir.

Yan etki var mıdır, nelerdir?
Vücudumuzda, bağ dokunun yapı taşı olarak 
bolca bulunan hyaluronik asit, alerjen bir 
madde değildir. Ancak her maddenin, ilacın 
faklı kişilerde farklı reaksiyonlara yol açabile-
ceği unutulmamalıdır. Geçici olarak morluk ya 
da şişlik oluşabilir. Genellikle 2-3 gün içinde 
iyileşir. Dolgu uygulamasının yanlışlıkla damar 
içine yapılması gibi durumlar uygun bölgede 
iğne ya da kanülün uygun şekilde seçilmesi, 
uygun tekniğin kullanılması ve hekimin gerekli 
tedbirleri alması ile önlenebilir. Hyaluronidaz 
adı verilen bir madde, hyaluronik asiti parçala-
ma özelliğindedir. Gerekli durumlarda hekim 
bu maddeyi uygulama bölgesine uygulayarak 
olası bir istenmeyen durumun oluşmasını 
önleyebilir.

Dolgu ile botoks birlikte uygulanabilir mi? 
Hekimin muayenesi ve yüz analizinize göre 
bazı durumlarda bir bölgede sadece botoks 
uygulaması yeterli olmayabilir. Bu durumlarda 
dolgu uygulaması ile bölgeyi desteklemek ge-
rekebilir. Aynı bölgeye hem botoks hem dolgu 
uygulanacaksa öncelikle botoks uygulanıp 
en az bir hafta beklendikten sonra (botoksun 
etkisinin ortaya çıkması sonrası) gereklilik ha-
linde dolgu uygulaması yapılması uygundur. 
Ancak botoks ve dolgu yüzün farklı bölgeleri-
ne uygulanacaksa aynı anda uygulanmasında 
bir sakınca yoktur.

Dolgu kimlere uygulanmaz ?

Hamilelere,

Uygulama bölgesinde aktif enfeksiyonu olan-
lara (özellikle dudak dolgusu uygulaması aktif uçuk 
sorunu olan kişilere iyileşme süreci tamamlanana 
kadar uygulanmaz)

Akne (sivilce) nedeniyle A-vitamin ekstresi içe-
rikli ilaç kullananlara (İlaç tedavi devam ederken 
ve tedavi bittikten 3 ay sonrasına kadar uygulanmaz)

Kullanılan malzemeye karşı aşırı duyarlılığı 
olan kişilerde uygulanmaz.
(Emziren annelerde dolgu uygulamasının herhangi 
bir sakıncası yoktur)

UZMANINDAN DOLGU UYGULAMALARI



www.medient.com.tr 11

Ultrasonik cihaz ses dalgalarının sert dokular üzerinde şekillendirici etkisin-
den faydalanarak kullanılan bir tür kemik şekillendirici cihazdır.

BURUN ESTETİĞİNDE
ULTRASONİK TEKNİK

UZMANINDAN BURUN ESTETİĞİNDE ULTRASONİK TEKNİK

Geleneksel burun estetiği operasyonlarında 
yıllardır kullanılan yöntemlere ilaveten, son dö-
nemlerde teknolojik enstrümanların kullanıma 
girmesiyle çok daha değişik yöntemler de 
kullanılmaya başlanmıştır. İnsan hayatının 
her alanında olduğu gibi cerrahi alanda da 
teknolojik yeniliklerin operasyon tekniklerine 
entegre edilmesiyle, operasyonlar her geçen 
gün daha güvenli ve daha konforlu hale gel-
mektedir. Son
dönemlerde 

burunun 
fonksiyonel ve 
estetik operasyonlarında ‘ultrasonik cihaz’ 
deyimi kullanılmaya başlanmıştır.

Ultrasonik cihaz ses dalgalarının sert dokular 
üzerinde şekillendirici etkisinden faydalanarak 
kullanılan bir tür kemik şekillendirici cihazdır. 
Kalem gibi bir yapıya sahip olan bu cihazın 
uygulama yapılacak yerin anatomik şekline 
göre farklı uçları bulunmaktadır. Bu uçlar ile 
kemik veya sert dokularda törpü veya çekiç 
benzeri aletler kullanılmadan, bir heykeltraşın 
eseri üzerindeki yumuşak dokunuşları benzeri 
hareketle, burun kemik ve sert dokuları üzerin-
de şekillendirme gerçekleştirilmektedir.

Bu cihaz çalışırken yumuşak doku 
ve damar bölgelerine uç kısmıyla 
değdirilse bile oralara herhangi bir 
zarar vermeyecek şekilde dizayn 
edilmiştir. Böylece çalışma 
sahasında maksimum güven-
lik ve istenilen çalışma ortamı 
oluşturmaktadır. Örneğin kemik 
doku küçültülüp şekillendirilirken 

bu kısımların komşuluğun-
da seyreden damar 

yapılarının yanında 
çalışılsa bile bu 

yapılar zarar görmemektedir.

Ultrasonik cihaz kullanı-
mının diğer bir avantajı, 
kemik dokuda şekil-
lendirme yapılırken 
istenilen noktalara 
milimetrik dokunuşlar 
ile şekil verilmekte, 
klasik yöntemlerde 
yapılan kemik kırma 
tekniklerinde ise ke-

mik bazı noktalardan 
kontrolsüz kırılmalar 

yaşayabilmektedir. Ultra-
sonik cihaz böylece burun 

estetiği operasyonlarının 
en istenmeyen problemlerini 

ortadan kaldırmıştır.

Ultrasonik cihazın bir başka avantajı ope-
rasyon sonrasında yaşanabilecek ağrı sızıların 
önüne geçmesidir. Gerçekten operasyonunu 
yaptığımız hastalarımızın neredeyse tamamı-

na yakını ağrı esici kullanımının bile çok nadir 
olduğunu bize ifade etmişlerdir. Bu durum 
operasyon sonrası sürecin ağrısız geçmesi 
açısından oldukça sevindiricidir.

Yine bu tekniğin kullanımı ile doku iyileşmesi-
nin normal yöntemlere göre daha hızlı oldu-
ğunu söylemek gerekir. İlk, 2. ve 3. günlerde 
oluşan ödem sonraki günlerde hızlı bir şekilde 
kaybolur. Onuncu günde neredeyse % 80’i 

ortadan kalkmış olur.

Ultrasonik 
cihaz kullanımı ile 
hastalarımızda yakın-
dan tesbit ettiğimiz şu 
kolaylıkları sağlamaktayız;

• Daha az kanama,

• Daha kontrollü bir cerrahi alan,

• Kemik şekillendirme açısından daha isteni-
len şekil elde etme,

• Operasyon sonrası yok denecek kadar az 
ağrı,

• Daha az morarma,

• Daha güvenli bir cerrahi işlemdir.

Her alanda olduğu gibi, burun estetiği ope-
rasyonlarında da teknolojinin bize sunduğu 
imkanları mutlaka değerlendirip konforu en 
üst düzeyde tutmamız, hem bizlerin hemde 
bizlere güvenen tüm hastalarımızın işlerini 
daha da kolaylaştırmaktadır.

KBB Uzmanı
Op. Dr. Muhammed 
YANILMAZ
myanilmaz@medient.com.tr
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Bademcik ameliyatı (tonsillektomi/tonsillotomi) ülkemizde ve dünyada 
özellikle de çocukluk çağındaki en sık uygulanan ameliyatlardan biridir. 
Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelerin de etkisiyle birçok yöntemle 
uygulanabilen ameliyatlardır. 

BADEMCİK AMELİYATLARI 
ARTIK ÇOK FARKLI !

UZMANINDAN BADEMCİK AMELİYATLARI ARTIK ÇOK FARKLI !

Soğuk bıçak:
Bademcik ameliyatlarında kullanılan en eski 
yöntem bıçak diseksiyon yöntemidir. Tarihsel 
olarak farklı enstrumanlar kullanılmıştır. Ba-
demcik makas veya bisturi yardımıyla çevre 
dokulardan serbestlenir. Kanama kontrolü 
emilebilir iplikler ile bağlama yöntemiyle 
veya koterler ile yapılır. Ameliyat sırasındaki 
kanama diğer yöntemlere göre daha fazla 
olsa da ameliyat sonrası kanamalar ve ağrı 
çok değildir. 

Monopolar / Bipolar elektrokoter: 
Bademcik üst kutbundan tutulup koter enerjisi 
kullanılarak kapsülü ile birlikte çıkarılır. Bipolar 
koter monopolar notere göre bölge ve çevre 
alanlara daha az enerji gönderir ve sağlam 
dokulardaki tahribat daha az olur. Kanama 
kontrolü yine koter veya emilebilir sütürler 
yardımıyla olur. Ameliyattaki kanama az olsa 
da ameliyat sonrası ağrı kimi zaman biraz 
daha fazla olabilir.

Adenoidektomi (geniz eti ameliyatı) ile birlikte 
veya tek başına bademcik ameliyatı ülkemiz-
de ve dünyada en sık uygulanan ameliyatlar-
dandır. En sık uygulanma nedeni uykuda ağzı 
açık uyuma, horlama, uyku apnesi gibi uyku 
rahatsızlıkları ve ikinci olarak sık tekrarlayan 
bademcik iltihaplarıdır. Bademcik çevresi 
abseleri, tek taraflı büyümeler, bademcik kay-
naklı kötü koku bazı diğer nedenlerdir.

Teşhis genellikle takibe dayalı hikaye ile konur. 
Ameliyat öncesinde belirli kronik hastalıklar 
ve aile öyküsü olmayan hastalarda tam kan 
sayımı, kanama pıhtılaşma değerleri yeterlidir.

Teknikler: 
Bademcik ameliyatı teknikleri temel olarak iki 
grupta toplanır; ekstrakapsüler (total bademcik 
ameliyatı=bademciklerin tamamen alınması) ve 
intrakapsüler (parsiyel bademcik ameliyatı=ba-
demciklerin kısmen alınması). Parsiyel badem-
cik ameliyatına tonsillotomi veya subtotal 
bademcik ameliyatı da denir. Ekstrakapsüler 
bademcik ameliyatında bademcikler tek parça 
halinde kapsülü ile birlikte çıkarılır. Intrakap-
süler bademcik ameliyatında ise kapsül koru-
narak bademciklerin belli bir parçası çıkarılır. 
Bademciklerin büyüklüğüne bağlı sorunlarda 
daha çok intrakapsüler veya ekstrakapsüler 
yöntemler uygulanırken sık iltihaplanmasına 
bağlı ameliyatlarda ekstrakapsüler yöntemle-
rin kullanılması daha doğrudur.

KBB Uzmanı Yrd. Doçent
Yrd. Doç. Dr. 
Devrim BELLEK
dbellek@medient.com.tr
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Harmonik skalpel:
Harmonik skalpel saniyede 55000 
kez titreşim yayan ultrasonik dalgaları 
enerji olarak kullanır. Ekstrakapsüler 
yani bademciğin tam çıkarılmasında 
kullanılır. Dokularda kesme ve pıhtı-
laşmayı birlikte yapar. Kanama kont-
rolü için farklı bir yöntem gerekmez. 
Ameliyat süresince kanama olasılığı 
çok düşüktür.

Bipolar radyofrekans ablasyon 
(koblasyon) 
Hem ekstrakapsuler hem de intrakap-
suler ameliyatlar için kullanılabilse de 
en sık bademcik küçültmede kullanı-
lır. Dokuya çok düşük enerji transferi 
oluşur ve böylece doku harabiyeti 
minimum olur. Kanama kontrolü 
için farklı bir yönteme ihtiyaç yoktur. 
Ameliyat sürecinde kanama minimal 
düzeydedir. 

Mikrodebrider bademcik 
ameliyatı: 
Bademcik küçültme yöntemlerinde
n biri de mikrodebrider yöntemidir. 
Ayakla kontrol edilen bir motor, el 
aparatının döner başlığını döndürerek 
dokuları traşlamasına olanak sağlar. 
Üniteye bağlı aspiratör yardımıyla bu 
dokular bölgeden uzaklaştırılır. Kap-
sül korunarak bademciğin % 90-95’i 
alınabilir. Bademciğin istenilen şekilde 
küçültülmesine olanak sağlar.

Termal Welding: 
Dokular direkt termal enerji ve basınç 
ile koagüle ve diseke edilir. Termal 
enerji sağlayan eleman ise düşük 
voltajlı direkt akım ile çalışan basit bir 
dirençli ısıtıcı telidir. Termal welding 
forsepsinin uçları arasındaki dokudan 
elektrik akımı geçmez ve bu tabaka 
nikel krom telin ısıtıcı etkisinin cihazın 
diğer kısımlarına yayılmasını önler. 
Kesme ve koagülasyon eşzaman-
lı gerçekleşir. Cihaz kesilmiş bir 
damarın iki ucunu da kapatır. Dokuya 
uygulanan enerji çok düşük düzeyde-
dir. O yüzden ağrı ve kanama olasılığı 
daha düşüktür.

Lazer 
Karbondioksit lazer, potasyum titanil 
fosfat (KTP) lazer ve kontakt diot lazer 
bademcik ameliyatında en sık kulla-
nılan yöntemlerdir. Enerji fiberoptik 
bir kablo ile dokuya iletilir ve doku-
yu ayırmada ve damarları koagüle 
etmede kullanılır. Ameliyat sonrası 

ağrı konusunda belirgin avantaj 
sağlamaz. Bademcik ameliyatlarında 
kullanılan her tekniğin ameliyat süre-
si, maliyet, ameliyat sonrası görülen 
ağrı ve kanama gibi faktörlere bağlı 
farklı etkileri mevcuttur. Hemen hiçbir 
teknik diğerine göre özellikle ame-
liyat sonrası komplikasyon ve ağrı 
konusunda uzak ara önde değildir. 
Ameliyat sırasındaki kanama ve 
ameliyat süresi konusunda değişen 
avantajlar söz konusudur. Ama belki 

de en çok değişkenlik gösteren konu 
maliyet konusudur. Bu konularda 
cerrahın seçimi en önemli faktör olup, 
ileri bilgi almak için KBB uzmanınızla 
görüşmeniz faydalı olacaktır.

Ameliyat öncesinde 
belirli kronik hasta-
lıklar ve aile öyküsü 
olmayan hastalarda 
tam kan sayımı, 
kanama pıhtılaşma 
değerleri yeterlidir.
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talarında bakteri kolonizasyonu başlar. Çeşitli 
virüsleri, bakterileri, alerjenleri, yemek ve çev-
resel iritanları kapsayan antijenik uyaranlara 
cevap olarak erken ve orta çocukluk dönemin-
de büyüme gösterirler. Genelde erken puberte 
döneminde gerileme eğilimindedirler. Adenoid 
enflamasyonu nedeniyle östaki tüpünün 
fonksiyonel ve mekanik  obstrüksiyonu orta 
kulak hastalıklarının gelişmesinde belirgin 
rol oynamaktadır. Ayrıca alerjik rinite yol 
açabilirler. Ağızdan solunuma devam 
ettikçe orta yüzün gelişimi negatif yönde 
etkilenir. Böylece giderek dar bir damak 
ve nazofarenks ile anormal mandibula 
gelişimi sonucu “ adenoid yüzü” denen 
görüntü oluşur.

TONSİLLER
Palatin tonsiller 

orofarenksin lateral 
duvarlarına yerleş-
miş bir çift oval 
şekilli yapıdır. 
Aşırı büyü-
düklerinde 
velofaren-

geal yet-
mezliğe 

veya nazal 
obstrüsiyona 

neden olurlar. 
Aşırı büyük olmaları 

östaki tüpü orta kulak 
kompleksi ve sinüs-
lerin hastalıklarıyla 
ilintilidir. Tonsille-
rin histolojik yapı-
sı, immünolojik 
fonksiyon gören 
organ olması 
ile yakından 
ilişkilidir. Ton-
silparankiminin 
derinlerine giren 
10-30 adet kripte 
benzer giiritler 
vardır. Üzerleri 
özelleşmiş 

antijen üreten yassı epitalle kaplıdır. Tonsiller 
epitalin altındaki immü-
nolojik aktif 

Tonsil ve adenoid hastalıkları ile bu hastalıkların tanısında ve tedavisinde 
kulak burun boğaz uzmanlarının çok önemli rolü bulunmaktadır.

TONSİLLİT , TONSİLLEKTOMİ VE 
ADENOİDEKTOMİ

UZMANINDAN TONSİLLİT , TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ

Tonsil ve adenoid hastalıkları toplumda en sık 
karşılaşılan sağlık problemlerindendir. Boğaz 
ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu ve bun-
larla ilişkili kulak ağrısı şikayetleri nedeniyle 
çok sayıda hasta, özellikle çocuk hasta sağlık 
hizmetlerine başvurmaktadır. Tonsil ve ade-
noid hastalıkları ile bu hastalıkların 
tanısında ve tedavisinde kulak 
burun boğaz uzmanlarının 
çok önemli rolü bulun-
maktadır. 

Pediatrik popülasyon-
da tonsil ve adenoid-
leri en çok etkileyen 
durumlar reküren veya 
kronik enfeksiyonlar 
ile obstrüktif hiperp-
lazilerdir. Çocukları ve 
erişkinleri kapsayan fiziksel 
ve psikolojik durumlarla ilişkili 
olduğundan obstrüktif uyku apnesi 
sendromu ve son dönemlerde tanımlanan üst 
solunum yolu rezistans sendromunu kapsa-
yan uyku solunum bozuklukları giderek önem 
kazanmaktadır. 

ANATOMİ 
Palatin tonsil , farangeal tonsil (adenoid) ve lin-
gual tonsillere Waldeyer halkası denir. Tonsil 
ve adenoidler konağın antijenik hafızasının 
gelişinde rol oynadığı gibi aynı zamanda alt 
solunum yollarının korunmasında görev alan 
vücudun savunma birimleridir.

ADENOİDLER (FARENGEAL TONSİLLER)
Kutu gibi nazofarenksin arka duvarına yer-
leşmiş üçgen şeklinde lenfoid parçalarıdır. 
Doğumda adenoidler vardır ve hayatın ilk haf-

KBB Profesörü
Prof. Dr. Fatih BORA
fatih.bora@medient.com.tr
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lenfoid hücrelere antijen aktaran mikroporlara 
sahiptir.

MİKROBİYOLOJİ
A grubu BETA hemolitik streptokok akut ton-
sillitte sıklıkla gözüken klasik olarak tanımlan-
mış bakteri türüdür. 

İMMÜNOLOJİ
Tonsil ve adenoidler üst solunum yolunun 
majör immünülojik organlarıdır. Mikroa-
natomileri nedeniyle lokal immün cevabın 
oluşmasını sağlarlar. Ayrıca tüm vücudun 
immünolojik savunma sisteminin oluşmasına 
katkıda bulunurlar. Tonsil ve adenoidler hem 
lokal immünitede yer almaları hem de immün 
sistemin gözetimi altında çaışmaları nedeniy-
le önemli bir yere sahiptirler. 

Adenotonsillektominin immünolojik düzen 
üzerindeki etkileri minimaldir. 

KLİNİK DEĞERLENDİRME
Ameliyat endikasyon sebebi olan 
obstrüktif adenoid hiperplazi en iyi kli-
nik öykü ve fizik muayene ile saptanır. 
Ağızdan soluma , horlama ve nazal 
konuşma triadı şeklinde görülür. Semp-
tomların varlığı ve ciddiyeti fizik muaye-
ne ile belirlenir. Fizik muayene anterior 
ve posterior rinoskopiyi içermelidir. 

Tonsiller hastalığı en sık görülen ekli akut 
tonsillittir. Obstrüktif tonsiller hiperplazi 

tonsillektominin en sık ve geçerli 
nedenidir. Bu hastalar uykuda 

ve uyanıkken 
değişken 

derecelerde 
soluk alma 
problemi 

yaşamak-
tadır. 
Fizik 
muaye-
nede ço-
cuğun ağzı 
açık ve dil 
ağız tabanın-
da olmalıdır. 
Dilin pozisyonu 
, damağın uzun-
luğu ve şekli not 
edilmelidir. 

TONSİLLEKTOMİ 
ENDİKASYONLARI
İleri derecede tonsil hiperp-
lazisi Obstrüksiyonlu tonsiller 

hiperplazi, uykuda solunum bozukluğu , 
rekürren kronik tonsillit , tonsillolitiazis , rekür-
ren apse veya rekürren tonsillitli hastalarda 
veya medikal tedaviye yanıtsız peritonsiller 
apse ve neoplastik durumlarda endikasyon 
söz konusudur.

ADENOİDEKTOMİ ENDİKASYONLARI
Zorunlu ağız solunumu veya 
kronik nazal obstrük-
siyonla giden 
adenoid 

hiperplazi, 
uykuda solu-
num bozukluğu, 
obstrüktif uyku 
sendromu, gelişme ge-
riliği , konuşma bozukluk-
ları, rekürren veya kronik adenoidit , 
rekürren efizyonlu otitis media , kronik oti-
tis media , kronik sinüzit belli başlı adenoid 
endikasyonları diyebiliriz.

TONSİLLEKTOMİNİN ELEKTİF 
ENDİKASYONLARI

Çok sık tekrarlayan akut tonsillit 
Kronik tonsillit

Obstrüktif tonsiller
Peritonsiller apse

olarak sıralanmaktadır.

ADENOİDEKTOMİNİN ELEKTİF 
ENDİKASYONLARI
Genelde 4 durumda adenoidektomi uygulanır. 
Rekürren veya kronik otitis medianın önlen-
mesi Obstrüktif adenoidler Rekürren veya 
kronik sinüzit Rekürren veya kronik adenoidit



www.medient.com.tr

SAYI 06 / NİSAN - MAYIS - HAZİRAN / 2019

16

Bruksizm nedir? Bulguları nelerdir?

DİŞ SIKMA ALIŞKANLIĞI (BRUKSİZM) 
VE BOTOKS İLE TEDAVİSİ

UZMANINDAN DİŞ SIKMA ALIŞKANLIĞI (BRUKSİZM) VE BOTOKS İLE TEDAVİSİ

Bruksizm, geceleri ve gün içerisinde dişleri 
istemsiz olarak sıkmak ve gıcırdatmaktır. 
Bruksizmi olan hastalarımız genellikle baş ve 
kulak ağrısından, boyun ağrısından, dişlerin-
deki aşınmadan şikayetçi olurlar. Bruksizm, 
uyku apnesi gibi uyku hastalıklarına yaka-
lanma sıklığını artıran bir durumdur. Dişlerini 
istemsiz olarak sıkan hastalarımızda, diş ve 
dişeti hastaıkları görülme sıklığında artış olur, 
çene eklem rahatsızlıkları artar ve çene ekle-
mi erken deforme olabilir. Çenemizi açmaya 
yarayan “masseter kasının” büyümesine bağlı 
yanaklarda şişlikler olabilir. 

Diş sıkma alışkanlığı (bruksizm) neden 
kaynaklabilir?
Yaşam koşullarındaki güçlüklerin artması, 
insanları daha çok rekabetçi ve agresif olma-
ya itmektedir. İnsanlardaki stres faktörünün 
artması ve anksiyete denilen endişe halinin 
yansıması, istemsiz diş sıkma şeklinde 
olabilir.

Özellikle geceleri istemsiz diş sıkması olan 
hastaların önemli bir kısmında, ailede bruk-
sizm öyküsü mevcuttur.

Uyku apnesi, reflü, demans, Parkinson ve 
gece terörü gibi hastalıklarda istemsiz diş 
sıkma daha sık görülür.

Sigara, alkol ve kafein alışkanlığı ve bazı 
ilaçlar (antidepresanlar özellikle), bruksizm riskini 
artırır.

Bruksizm ve Botoks tedavisi
İstemsiz diş sıkması olan hastalarda, başarı 
ile kullanılan tedavi yollarından bir tanesi de 
“botoks” tur. Çenemizi açmamıza ve kapa-
mamıza yardımcı olan “masseter kasına” 

ve “temporal kasa” yılda 3-4 defa botoks uygu-
lanarak, bu kaslardaki aşırı büyüme azaltılıp, 
çene sıkma kuvveti normal hale getirilebilir.

Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika arası sürmek-
tedir. Poliklinik şartlarında yapılmaktadır. En-
jeksiyon bölgesine uygulanan topikal anestezi 
ve buz sonrası işleme başlanır.

İşlemin ilk sonuçları bir hafta sonrası gö-
rülmeye başlar ve yaklaşık 4 ay sonra kas 
kuvveti normale gelir.

Botoks dışı tedavi yöntemleri
Öncelikle hastanın alışkanlıklarını düzenleme-
sini isteriz. Sigarayı bırakması, alkol kullanımı-
nın azaltılması, kafein alımının sınırlanması, 
sakız çiğnememesi, sert yiyecekler tüketme-
mesi gibi. Özellikle yiyeceklerini, ön kesici 
dişleri kullanmadan, el ile veya bıçak ile küçük 

parçalara ayırarak yemesi önerilir. Sandviç 
gibi, ön dişleri kullandığı ve koparma hareketi 
yaptığı gıdaları tüketmemesi önerilir.

Diğer bir tedavi, gece plaklarıdır. Diş sıkma 
alışkanlığı özellikle geceleri olan hastalarımız-
da oldukça başarılıdır. Hasta gece yatmadan 
alt ve üst dişlerine bu plakları taktıktan sonra 
yatar. Diş sıkma esnasında çeneye binen 
kuvvet azaltılır.

Sonuç
İstemsiz diş sıkma (bruksizm) tedavisinde 
“botoks” oldukça başarılı bir yöntemdir. Yılda 
3 veya 4 seans uygulanır. İşlem polklinik 
şartlarında yapılır ve enjeksiyon sırasında en 
ince enjektörler kullanılır. Hasta gün içerisinde 
normal yaşantısına geri döner. Etkisi bir hafta 
içerisinde başlar ve yaklaşık 4 ayda sonlanır.

KBB Uzmanı
Op. Dr. Erbil KILIÇ 
ekilic@medient.com.tr
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ile kapatılmış, içinde zardan başlayıp iç kulağa 
sesi taşıyan bir biri ile bağlantılı dışardan içeri 
doğru uzanan üç orta kulak kemikçiği çekiç, 
örs ve özengiyi içerir. Orta kulağa östaki tüpü 
aracılığı ile sürekli hava giriş çıkışı sağlanır, 
östaki tüpü burnumuzun arkasında geniz de-
diğimiz boşluğa açılır ve çocuklarda genizeti 
iki östaki tüpü ağzının arasında yer alır. Orta 
kulak arka kısmında orta kulak hava rezervua-
rı olan havalı hücreler ile ilişki halindedir. Orta 
kulak içerisi hava ile dolu kapalı bir boşluktur 
bu kapalı boşlukta düzenli hava olmasını 
sağlayan yapı östaki borusudur, klasik olarak 
yutkunma, esneme gibi damak hareketleri ile 
östaki borusu açılır ve orta kulağa doğru hava 
pompalanır. Bazen orta kulakta basınç artar-
sa yine östaki aracılığı ile fazla hava dışarı 
atılarak orta kulak basıncı dengelenir. 

Biraz anatomik bilgiden sonra orta kulakta 
sıvı oluşma mekanizmasından genel hat-
larıyla biraz bahsetmekte fayda var. Orta 
kulaktaki bu sistem; kulak zarının titreşmesi, 
kemikçiklerinde titreşimi iç kulağa iletmesini 
sağlar, eğer östaki borusu iyi çalışmazsa 
kulakta negatif basnç oluşur ve kulak zarı orta 
kulağa doğru çöker ve zarın titreşimi zorlaşır, 
bu çökme ve negatif basnçla birlikte kemikçik 
titreşimi yavaşlar ve işitmede azalma başlar. 
Bunun sonucunda kulağımızda tıkanma, dol-
gunluk hissi ve az işitme başlar. Buraya kadar 
olan kısım östaki çalışma bozuklukları olarak 
sınıflanır.

Östaki çalışmasındaki problem uzarsa orta 
kulakta negatif basnç oluşabilir, bu negatif 
basnçla mukozalardan vücut sıvısı orta 
kulağa doğru geçer.  Orta kulağı ve östaki 
borusunu döşeyen yüzeyel örtü yani mukoza 
ödemlenir şişer bu da östakinin daha fazla 

Seröz otitis media çocukluk çağında sık görülmekle birlikte
yetişkinlerde de görülebilir.

SERÖZ OTİTİS MEDİA NEDİR?

UZMANINDAN SERÖZ OTİTİS MEDİA NEDİR?

Orta kulak boşluğunda sıvı oluşması ile 
karakterize hastalığa “ Seröz otitis media” 
denilmektedir. Buradaki “seröz” kelimesi sıvı 
varlığını ancak kulak zarında şişlik, kızarıklık 
ağrıya sebep olacak düzeyde enfeksiyon 
olmadığı anlamı taşır. “Otitis media” kelimesi 
hastalığın orta kulağı ilgilendiren bir süreç 
olduğunu anlatmaktadır.

Seröz otitis media çocukluk çağında sık 
görülmekle birlikte yetişkinlerde de 
görülebilir.

Hastalığın ayrıntılarına 
geçmeden önce, orta 
kulak yapısı hakkında 
kısa bilgilendirme 
yapmakta fay-
da var. Orta 
kulak dışarı 
bakan kıs-
mı kulak 
zarı 

KBB Profesörü
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tıkanmasına sebep olur. Orta kulakta negatif 
bacnç ve sıvı birikmesi sonucunda zar titreşi-
mi ve kemikçiklerin titreşmesi belirgin azalır 
artık hissedilir bir işitme kaybı başlar.  Artık bu 
hastalığın ismi “seröz otitis media” ‘dır. Buraya 
kadar henüz mikrobik bir orta kulak enfeksi-
yonu gerçekleşmemiştir. Orta kulakta oluşan 
sıvı burada bekledikçe koyuluğu ve yapışkanlı-
ğı artar ve işitmede buna bağlı olarak bozulur 
ayrıca koyu yapışkan sıvının östaki tüpü ara-
cılığı ile atılması zorlaşır. Çok geç kalındığında 
orta kulak mukozası polipleşebilir, mev-
cut sıvı içinde kalsiyum kristalleri 
birikebilir ve östaki tüpü darlığı 
gelişebilir, ayrıca kulak zarı 
sert elastik yapısı bozulur 
ve elastikiyetini kaybe-
der. Zarın elastikiyetini 
kaybetmesi düzgün 
titreşimi bozduğu gibi, 
orta kulağa doğru kalıcı 
çökmeler yaparak başka 
hastalıkları başlatabilir. Bu 
durumda “kronik seröz otit” 
dediğimiz gelecekte de devam 
edecek kalıcı sekeler ve hastalıklar 
oluşur. Artık bu safhada ventilasyon tüpü 
dediğimiz kulak zarı üzerine yerleştirilerek 
orta kulak havalanmasını sağlayan tüplerin 
başarısı azalır. 

Seröz otitis media neden düzelmiyor?
Orta kulakta biriken sıvının boşalması için, 
önce burun ve genzimizde ki ödem, sonra 
östaki tüpünün ödemi ve tıkanıklığı geçmeli 
ki sonrada orta kulağa hava girişi başlasın, 
orta kulaktaki mevcut sıvı atılsın ve orta kulak 
havalanması başlayıp mukozası normale 
dönsün. Bu düzelmeyi takiben de orta kulakta 
işitme tekrar normale dönsün. 

Sık sık üst solunum yolu hastalığı geçirmek 
grip, nezle, sinüzit, adenoidit (genizeti iltiha-
bı) gibi hastalıklar ve bu hastalıkların uzun 
sürmesine sebep olan genizeti büyüklüğü gibi 
sebepler östaki tüpünün normale dönmesini 
engeller. 

Burnumuzda veya genzimizde şişliğe sebep 
olan her hastalık östaki borumuzda da şişliğe 
sebep en basit örnek sigaraya bağlı burun 
ve geniz ödemidir, çocukların yanında siğara 
içilmesi bu hastalığı tetikler.

Alerjik hastalıklar burun, östaki ve orta kulakta 
ödeme sebep olur ayrıca bu allerji orta kulak 
mukozal hücrelerinde salgı yapan hücrelerin 
artması ve büyümesine sebep olabilir. 

İşitmede aşırı bozulma yoksa, zaman zaman 
orta kulak normale dönüyorsa ve muayenede 

kulak zarında belirgin bozulma yoksa Orta 
kulak sıvıları 3-6 ay takip edilebilir.

Çocuklarda bu hastalık neden daha sık 
oluyor? 
Çocukların östaki tüpü kulak arası mesafesi 
daha kısadır ayrıca en önemlisi östaki borusu 
geniz kulak arasında düz bir konumdadır, 
yetişkinlerde belirgin bir eğim olduğundan 
yetişkinlerin orta kulağı üst solunum yolu 
enfeksiyon ve alerjilerinden daha az etkilenir. 
Bir diğer önemli sebepte çocukların geniz 

bölgesini dolduran lenfoid organ olan 
genizetidir. Genizeti doğuştan 

çocuklarda bulunur, boyut 
değişkendir, 8-18 yaşları ara-
sında hastalıkların azalması 
sonucu göreceli olarak yavaş 
yavaş küçülür ve yok olur. 

Üçüncü sebepte çocukla-
rın sık sık üst solunum yolu 

enfeksiyonu geçirmesidir.

Genizeti hastalıkları eskiden de 
yok muydu?  Neden son zamanlarda 

daha çok söz ediliyor?
Genizeti her burun hastalığında, allerjide şişer 
amacı burundan giren enfeksiyonlara vücu-
dun daha çabuk cevap vermesini sağlamaktır. 
Ancak şehir yaşamının sonucu olarak çocuk-
lar çok küçük yaşlarda anaokuluna başlamak-
ta, bunun sonucunda dar ve kapalı ortamda 
uzun süre birlikte vakit geçiren çocuklar 
hastalıkları kolayca birbirlerine bulaştırmakta, 
daha sık hasta olmaktadır.  Üst üstte hastalık 
sonucunda üst solunum yolu, geniz bölgesi, 
östaki çevresi ve kulaklar tamamen normale 
dönememekte ve her hastalık bir sonrakinin 
daha kötü seyretmesine sebep olmaktadır. 
Şehir yaşamının ve endüstriyelleşmenin diğer 
bir sonucunda havadaki atık kimyasalların, 
karbonmonoksitin ve diğer tozların artması 
sonucu genizetinin ve burun etinin reaksiyo-
nel olarak hipertrofiye (büyümesi) olmasıdır.

Bu hastalıkta neden antibiyotikler diğer 
kulak enfeksiyonları kadar işe yaramaz?
Bu hastalıkta yukarda anlattığımız şekilde her 
zaman orta kulakta mikropların bulunması 
gerekmez, mikrobik hastalıkların burun, sinüs, 
genizeti ve östaki ağzında bulunması bu 
bölgeleri hasta etmesi yeterlidir. Bu durumda 
antibiyotikler üst solunum yolu enfeksiyonu 
geçene kadar 10-14 gün kullanılması yeterli-
dir.

Akut otitis media nedir? Seröz otitten 
farkı nedir?
Üst solunum yolu enfeksiyonu çocuklarda 
orta kulağa daha kolay yayılarak orta ku-

lak enfeksiyonu başlatabilir. Kulak zarının 
kızardığı, kulakta belirgin ağrının olduğu ve 
zaman zaman ateşinde bu bulgulara eklen-
diği kulak hastalığı “akut otitis media” dır. Bu 
hastalık seröz otitis media hastalığının üstüne 
eklenebileceği gibi, bazende seröz otitis 
media hastalığını başlatıcısı olabilir. Akut otitis 
media’da orta kulakta viral veya bakteriyel 
mikroorganizmalar bulunur ve daha şiddetli 
bir hastalık başlangıcı geçirilir. Antibiyotiklerin 
kullanılmasının bu safhada önemi vardır,  akut 
otit sonrası kulak hemen normale döneceği 
gibi akut otit hastalığı seröz otit tetikleyebilir 
ve yukarıda anlatığımız gibi sıvı aylarca dü-
zelmeden kalabilir. Seröz otit takibi sırasında 
geçirilen akut otit atakları olabilir çünkü seröz 
otit zaten akut otit için kolaylaştırıcı bir sebep 
ve ayrıca mikropların üremesi için hazır bir 
ortamdır.

Hastalığın takibi ve yapılacak tedaviler
Akut otit veya seröz otitis media her ikisi için-
de ebeveynlerin özellikle çocuğun bulunduğu 
ortamda sigara içmesi çok önemlidir. Seröz 
otitis media bir süre takip edildikten sonra 
(ortalama 3 ay), yeterli düzelme olmadığında 
işitmede hissedilir kayıp başladığında, zar ya-
pısı bozulmaya başladığında tedavi edilmesi 
gerekir.

Seröz otit takibinde timpanometri ile kulak 
basnç ölçümleri yapılması ve saf ses odyo-
metri testti ile işitme durumunun belirlenmesi 
önemlidir. Adenoidin (genizeti) endoskopik 
olarak görülmesi ve boyutunun saptanması, 
tedavi gidişatı açısından önemlidir. Büyük 
adenoid (genizeti) olması veya sık sık enfeksi-
yon olması, burun hastalıklarının 10 günden 
uzun olması, seröz otitin düzelmesini geciktir-
diğinden genizetinin alınması önemlidir.
                           
Tek başına tüp takılmasının başarısına göre 
tüp takılırken genizeti alınması daha başarılı-
dır. Tüp genellikle takıldıktan sonra 6 ay içinde 
dış kulak yoluna doğru kulak zarı kapandıktan 
sonra atılır. Tüp ameliyatının hayati kompli-
kasyonu yoktur, olası en sık komplikasyon zar 
üzerinde küçük bir kalsifikasyondur (kaba tabir 
ile kireçlenme). Çok nadiren tüp geç atılabilir, 
zararı olmaz, çok daha nadiren zarda küçük 
bir perforasyon kalır (kulak zarı deliği). En sık 
iki tip tüp kullanılır geçici tüp veya kalıcı tüp 
(T-tüp) olarak adlandırılır. Kulak zarında açıklık 
kalması komplikasyonu en sık kalıcı tüpte olur 
çünkü bu tüp doktor tarafından zardan çekilip 
çıkarılmadıkça kendisi nadiren düşer.

Tüp birkaç kez takılabilir. Bazen kalıcı tüp 
takılarak kulağın havalanması 2 yıla kadar 
uzatılabilir.

Tüp 
birkaç kez 

takılabilir. Bazen 
kalıcı tüp takılarak 

kulağın havalanması 
2 yıla kadar uzatı-

labilir.
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Merhaba sevgili okuyucularımız,

Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 6. sayımızda, sizler için 
Prof. Dr. Fatih BORA hocamızın revize ameliyatını gerçekleştirdi-
ği sevgili Süheyla YAZICIOĞLU hanımefendi ile görüştük. Büyük 
bir içtenlikle bizlerle paylaştığı ameliyat sürecini, uyku apnesi, 
rahat nefes alamama konularındaki şikayetlerini sizlerle pay-
laşıyoruz. Röportajın videosunu yazımızın sol alt köşesinde QR 
kodunu okutarak da izleyebilirsiniz.

Süheyla Hanım söze şöyle başladı: Ben Süheyla Yazıcıoğlu, 
Medient’ de benim için çok önemli olan bir operasyon geçirdim. 

Uyku apnesi, devamlı burun tıkanıklığı ve rahat nefes alama-
ma gibi şikayetlerim vardı. Daha evvelden başka bir hastanede 
bir operasyon geçirmiştim ve buna rağmen apne cihazı kulla-
nıyordum. Medient’e geldikten ve Fatih Hocamla tanıştıktan 
sonra öncelikle ilaç tedavisine başladık. Kolsültasyon sonunda 
operasyona karar verildi. Prof. Dr. Fatih Bora ve ekibi sayesinde 
henüz kontroller safhasında olmama rağmen çok rahat nefes 
alabiliyorum. İlk olarak tampon çıkarıldı. Sonrasında apneyle 
ilgili operasyonun dikişleri alındı. Daha evvel geçirdiğim burun 
operasyonunu başarısızdı. Çünkü bu ikinci ameliyata kadar nefes 

alamıyordum.

Ben aynı zamanda sağlık sektörü-
ne yabancı değilim. Bir akademis-
yenim. Öğrencilerimden biri daha 
evvel Fatih Hocamız tarafından 
ameliyat edilmişti. Benim şika-
yetlerimi de iyi bilen öğrencim bu 
hastanenin ve hocamızın hak-
kında bana bilgi verdi. Hocamla 
tanıştıktan sonra tedavi olmaya 
karar verdim.

Bu yaşıma dek rahat nefes ala-
madığımı fark ettim. Çok rahat-
ladığımı hissediyorum. Açıkçası 
hocamızdan ve hastanenizden 
çok memnunum. Hassas yakla-
şımı, bizi dinlemesi… çok teşek-
kür ediyorum kendisine. Burada 
kendimi özel hissediyorum.

Bu içten anlatımı ve yaşadığı 
süreci bizlerle paylaştığı için Sü-
heyla Hanım’a teşekkür ediyoruz. 

Tüm okurlarımıza sağlıklı günler 
dileriz.

EDİTÖRÜN
KALEMİNDEN

EDİTÖR EDİTÖRÜN KALEMİNDEN/BİR HASTA ÖYKÜSÜ…

QR Kodu Okutarak 
Röportajın Videosunu 
İzleyebilirsiniz
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ÜLKEMİZİ TANIYALIM GÖNÜL YOLU’NDAN CUNDA’YA…

GÖNÜL YOLU’NDAN 
CUNDA’YA…

Ayvalık’ a bağlı Cunda, (Alibey Adası)  
Ege’de ilkbaharı en iyi karşılayabilece-
ğiniz yerlerden biri olarak dikkat çeker. 

Artık karayolu bağlantısı olduğu için ada özel-
liğini yitirmiş olsa da, o mistik hava sizi şehir-
den tamamen uzaklaştırıyor.  Rum mimarisi 
izlerini taşıyan şirin bir ada olan Cunda’da 
artık doğa uyanmaya başlamıştır. Dolaştığınız 
her yerde sizi rengarenk çiçekler, papatyalar 
karşılayacaktır. Cunda’da Taksiyarhis Kilisesi, 
Despot Evi, Agia Triyada Kilisesi ve Ayışığı 
Manastırı gibi yerler gezilebilir. Balıkçıların bir 
kısmı baharda açıktır. Deniz kenarında manza-
ra eşliğinde bir şeyler yemek, Ege mezeleri 
tatmak hava güneşliyse çok keyifli olacaktır. 
Cunda, Marmaris, Datça ve Fethiye’ye göre bi-
raz daha soğuk olabilir fakat bahar aylarından 
itibaren rahat gezebilirsiniz. Ayvalık Şeytan 
Sofrası’na çıkıp şahane manzara eşliğinde 
çayınızı içmeden Cunda’dan ayrılmayın deriz.
Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Cunda 
hakkında ilk bilgi veren Yunanlı tarihçi Here-
dot, İ.Ö. 459/454 yıllarında yöreden Ekatoni-
sos olarak bahsetmiştir. 

Piri Reis’in 1513 yılında yazdığı “Kitab-ı Bahri-
ye” sinde yöre adalarından Yunt Adaları olarak 
bahsetmektedir. Piri Reis adaların üzerinde 
başıboş gezen eşek, at ve kısraklardan esin-
lenerek bölgedeki adalara Yunt Adaları ismini 
vermiş olduğu tahmin edilmektedir.
 
Zeytincilik, balıkçılık ve turizm adanın önemli 
ekonomik faaliyetleridir. 1976 yılında Ayvalık 
ve çevresindeki 17.900 hektarlık alanın doğal 
ve tarihi sit alanı olarak kabul edilmiş olması 
Adanın mimari yapısının korunmasında etkili 
olmuştur. Ayvalık merkezine 8 km. olan Cun-
da ile Ayvalık arasında belediye otobüsleri ile 
ulaşım sağlanmaktadır.
 
Cunda Adası, Balıkesir’e bağlı Ayvalık’ın yanı 
başında, son derece şirin bir Ege kasabasıdır. 
İstanbul’dan Cunda’ya gidecekler için en rahat 
yol, Yenikapı’dan Bandırma’ya giden feribotla-
ra binmek olacaktır. Ancak özellikle yaz ayları 
ve hafta sonları için bileti mutlaka bir süre ön-
ceden almak gerekir. Bandırma’dan Cunda’ya 
yol yaklaşık 3,5 saat sürmektedir. Susurluk ve 
Balıkesir üzerinden gidilebilir. Yolda , özellikle 

kaz dağlarına yaklaştıkça sıcaklığın düştü-
ğünü hissedersiniz. Bunaltıcı yaz günlerinde 
tertemiz bir rüzgar yüzünüze çarpar ve bu 
sayede yol çoğunlukla rahat geçer.
 
İzmir’den Cunda Adası’na gelenler de az değil-
dir. İzmir Cunda arası 135 km.’dir. 
 
Cunda Adası aslında tam bir ada değildir. 
Çünkü buraya Türkiye’nin ilk Boğaz Köprü-
sü’nden geçip varılıyor. Lale Adası Cunda’yı 
karaya bağlayan yer. Bu gayet geniş ve asfalt 
yolun başına ise büyük bir tabela ile “GÖNÜL 
YOLU” yazılmıştır.  
 
Cunda’ya karadan olduğu gibi denizden de 
gidilebiliyor. Ayvalık’tan her gün kalkan tekne 
turları da Cunda’nın farklı noktalarına uğra-
maktadır.  
 
Tekne turları Cunda Ayvalık bölgesinin vaz-
geçilmezidir. 20 tane farklı büyüklükte gezi 
teknesi, her gün 11 gibi kalkıp, akşam 18:30 
gibi geri dönmektedir. Gün içinde esen rüzga-
ra göre denize girilecek koylar seçilir. 

GÖNÜL YOLU’NDAN 
CUNDA’YA…
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Yemek de dahil tekne gezilerinin fiyatları 
gayet makuldür.  
 
Hemen karşısındaki Midilli Adası’ndan Cunda 
ve civarına hemen her yıl elli bin turist gelmek-
te. Perşembe günleri kurulan Pazar, özellikle 
Yunan turistlerin ilgisini çekiyor. Her geçen 
yıl gelen yabancı turist sayısı artsa da Cunda 
çoğunlukla yerli turiste hitap ediyor.  

Cunda Adası’nda sahil yolu boyunca birçok 
balık lokantası sıralanır. Hepsinde fiyatlar 
aşağı yukarı aynıdır. Bu yüzden hangisine gire-
ceğinize karar vermek zaman zaman güç olur.  
Papalina, buranın en meşhur balığı. Sardalya, 
iskorpit, levrek gibi balıklar da rağbet görüyor. 
Ege’nin kendine özgü mezeleri, zeytinyağlı 
yemekleri burada ziyaretçilerin beğenisine 
sunuluyor.
 
Önden mutlaka deniz börülcesi ve kabak çiçe-
ği dolması yeniyor. Sonra da fener kavurma ve 
balık kokoreçi geliyor. Kabuklu deniz ürünleri 
ise buranın en özel yemekleri.  Cundanın bir 
diğer meşhur yiyeceği de ada lokması.  

Sadece bu leziz yemekleri yemek için bile 
birçok kişi uzun yollardan gelmeyi göze 
alabiliyor.
 
Cunda’nın dar sokaklarında yürürken zamanın 
biraz yavaşladığını hissediyorsunuz. Her şey 
sanki biraz daha ağır işliyor...  
 
Sokaklarda dolaşırken insana, kısa bir süre 
için bile olsa oradaki yaşamın bir parçası 
olmak adına, kapılardan birinin önünde oturup 
gelen geçeni seyretme hissi geliyor. Çivit 
mavi, su yeşili boyalı kapıları fotoğraflamak da 
ayrı bir keyif. 
 
Cunda sahilindeki güneş saatinde kendi 
gölgenizle aşağı yukarı saatin kaç olduğunu 
görebiliyorsunuz. 
 
Cunda ayrıca son derece güvenli bir yer. Tüm 
adada sadece iki polis görev yapıyor.  
 
Cunda sokaklarında dolaşırken bir de dibek 
kahvesi içmelisiniz. Bu kahve artık çok nadir 
bulunan dibek taşlarında özel olarak 

öğütülüyor.  
 
Cunda’da 30’a yakın konaklama tesisi bu-
lunuyor. Bunların içinde 4 yıldızlı otellerden 
pansiyonlara ya da butik otellere kadar her 
bütçeye uygun yerler var.  
 
Cunda’da taş evleri restore edip, pansiyon 
gibi işletenler var. Butik oteller de son derece 
konforlu ancak bazı tesislerde konaklamanın 
maliyeti oldukça yüksek.  
 
Pansiyonlar her ne kadar küçük işletmeler 
de olsa, bazılarında klima, kablosuz internet 
bağlantısı ve DVD player gibi imkanlar da 
bulunuyor.  
 
Cunda’da akşamlar sakin geçiyor. Eğlenceye 
devam etmek isteyenler ise çoğunlukla Rum 
tavernalarını tercih ediyor.

Cunda, evlerine dönen ziyaretçilere kalbim 
Ege’de kaldı dedirten bir yer… Bu ilkbahar 
kendinize vakit ayırmak için Cunda doğru bir 
başlangıç olabilir. 

Bu ilkbahar kendinize 
vakit ayırmak için 
Cunda doğru bir 
başlangıç olabilir.
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NEFESİN YOGA ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ NEDİR?

AKTÜALITE NEFESİN YOGA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Bu yaşamın içinde bize toplum tarafından ve bu dünya için haklı 
olan bir öğreti vardır. Der ki; başarılı ol, ayakta ve güçlü ol, iyi 
gelirin olsun, zengin ol, gösterişli ol, eğitimli ol vs. O zaman 

bu hayatın hakkını verirsin. Biz bu değerlere sahip olmaya çalışırken 
madde dünyamızın gereklilikleri bizi manevi dünyamızdan uzaklaştırır 
çoğu zaman. Kendimizi, gerçek ve öz varlığımızı içimizde ki çocuğu 
unuturuz. Çünkü bunlara sahip olabilmemiz için egolarımızın en güçlü 
şekilde devrede olması gerekir. Egolarımız devredeyken biz varlığı-
mızı keşfetmekte olukça zorlanırız. Özvarlığımız o kadar güçlüdür ki 
kendi varlığının  başarı  zenginlik gibi kavramlara ihtiyacı yoktur. Biz bu 
dünyaya deneyimlemeye geldik ve sonunda kendi gerçek kimliğimizi 
bulmakla görevlendirildik. Yaradan’ın bir parçası olduğumuz gerçeğini 
unutmaktan hatırlamaya doğru bir serüvene evet dedik. Kendimizi ha-
tırlama dönemindeyiz bu sebeple arayış içindeyiz. Mevcut halimizden 
mutu olamadığımız için kendimize mutluluğa çıkış yolu aramaktayız. 
Yoga, nefes, farkındalık içerikli uygulamalar yapan yerler çoğaldı çünkü 
talep çoğaldı insanlık kendine gebe artık ve doğum sancıları başladı. 

Yaşam içinde enerji barındırır. Bu prana diye adlandırılır. Yani yaşam 
enerjisi. Hayatta kalabilmek için biz bu yaşam enerjisine ihtiyaç du-
yarız. Yaşam enerjisine bedenimize alma yolu ise nefes alma yoluyla 
gerçekleşir. Prananın bedende akması organlara, dokulara ve hücrelere 
en doğru ve faydalı şekilde ulaşabilmesi için farkındalık nefeslerine 
ihtiyacımız vardır. Farkındalık içeren nefes, odağımızı kendimize çevire-
rek nefesin bedenimize girişinin ve çıkışının farkındalığı ile birlikte beta 
seviyesinde yani uyanık ve aktif olan zihnin, alfa seviyesine inmesi-
dir.. Alfa seviyesinde kişi kendinde mutluluğu ve huzuru bulmasının 
yanında, bedeninin iyileşme sürecini başlattığı yani bağışıklık sistemini 
yükselttiği yerdedir. Vücut kendi kendini iyileştirdiği anı yaşar.

Yoga yaparken esneyen  bedende rahatlıkla akan prana beden far-
kındalığına dikkat çektiğinde zihin bu  yolu takip eder. Koşturan zihin 
dingin zihsne dönüşür. Artık yoga yapmak yerine yogayı yaşamaya 
başlarsınız ve yoganın  içinde gittiğiniz o yolda özvarlığınızın ayak 
izleri bulunur ve siz bu izleri takip ederek kaynağı bitmeyecek ruhsal 
zenginliğe yani sevgi ve mutluluğa, bedensel, zihinsel ve ruhsal  olarak 
ta sağlığa ulaşırsınız.  Artık sevgi ve mutluluğu dışarda arayan değil, 
kendinde bulansınızdır.

Yoga ve nefeslerin tamamlayıcı gücü sizi size sizi kaynağa  ulaştıran-
dır. Nefes ve yoga kol kola girerek kişiyi mutsuzluktan mutluluğa, hasta 
bedenden sağlıklı bedene, katılıktan esnekliğe kısaca karanlıktan ışığa 
taşıyor . 

Beden, zihin ve ruh üçlüsü bir olandır ve sizin de bu birliği en güzel 
şekilde ve daima yaşamanız dileklerimle..

Nefes Terapisti, Yoga Eğitmeni, Hipnoterapist Yeşim Güralp



www.medient.com.tr 25

Beden, zihin
ve ruh üçlüsü 
bir olandır
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Ben kimim...
Doğup büyüdüğüm şehir  olan İstanbul’ da evlenip, 
sonrasında Antalya’ ya yerleşerek hayatıma yeni bir 
ivme kazandırmıştım.

İlk,”ben kimim, yaşamdan beklediklerim ne, yaşama 
amacım ne soruları, 2000 li yıllarda doğal taşların 
hayatıma girmesiyle başladı.

Doğal ve mistik ürünlerin bulunduğu mağazamı-
zı, spiritüel bakış açısına sahip 
insanlar ziyaret ederdi. 
Bir çok Reiki 
masterla-
rıyla bu 
vesile 
ile 

tanıştım. 
Reiki enerjisi-
ne merak duymaya 
başlamamla birlikte, bir 
Reiki Master tarafından bu enerjiye uyumlandım. 
Artık, farkındalık hayatımda kendisini daha çok 
göstermeye başladı.

Yaşamla ilgili daha çok soru sorarken buluyordum 
kendimi.

Reiki1, Reiki2 derken; artık spiritüel yaşamın içine 
sürükleniyordum. Psikoterapist ve yoga eğitmeni 
olan şaman olan  hocamla tanışmamızın ardın-
dan, yaptığımız tüm çalışmalarla, yaşamla ilgili 
hakikatleri algılayışım beni bu dünyadaki en güzel 
duygu olan koşulsuz sevgi ve derin huzura doğru 
taşıyordu.

Kendimce bir misyon üstlenmeye başlamıştım. 
Yada daha doğru bir tabirle misyonumu hatırla-
mıştım. Misyonum ‘’Nasıl daha mutlu ve sevgi dolu 
bir yaşam içinde olabiliriz?’’ sorusunun cevabını 
bulmak ve bu konuda rehberlik etmekti.

Zaman içinde Yoga, Meditasyon Yaşam Koçluğu, 
NLP, Hipnoz, EFT, farklı enerji boyutları, Reflexoloji, 

Masaj Teknikleri ve Nefes Farkndalığı  eğitimleri 
aldım.

2012 yılında, İçinde bulunduğum ticaret hayatıma 
bir son verip, yaşam misyonumu bulmuş biri olarak, 
12 yıllık birikimimle, hayatıma spiritüel çalışmalar 
yapmak üzere devam etme kararı aldım.

2014 yılında Endonezya-Bali’ye yaptığım ziyarette 
Asya’lı bir hocadan Yoga-Nefes ve Meditasyon 
eğitimi alma şansına sahip oldum.

2015!te  Singapur’da Yoga ve Tai chi 
çalışmalarına katıldım.

2016 yılında, Yoga’nın baş-
kenti olan Hindistan‘da 

Mert Güler önderliğinde, 
2016 IYF(International 

Yoga Fest) programı-
na katıldım. Farklı 
ilkelerden gelen 45 
Yoga eğitmeni ile 
Parmath Niketan 
Aşram‘da gerçek-
leştirilen Yoga-Ne-
fes ve Meditasyon 

eğitimleri aldım.

2017 yılında, Reg-
resyon eğitimi almak 

üzere Mehmet Başkak’ın 
Hipnoterapi eğitimlerine 

katılarak, bilinçaltı değişim 
programı kapsamında ki hipnotik 

tekniklerle, seanslarımda daha çabuk 
çözümlere ulaşma şansına ve becerisine 

nail oldum.

Grup ve bireysel yoga çalışmaları, grup ve bireysel 
nefes ve farkındalık terapileri ile yaşamsal misyonu-
mu insanlara rehberlik etmek yönünde gerçekleşti-
riyorum.

Hepimizin bu yaşama gelirken seçtiğimiz bir 
misyonumuz vardır. Herkesin kendi misyonunu 
bulması ve kalplerimizde sevginin daima var olması 
dileğiyle, Namaste Kişisel Gelişim Uzmanı-Yoga  
eğitmeni-Nefes 
Terapisti Yeşim Güralp 
Bireysel-grup çalışmaları 
için, bana buradan ulaşabilirsiniz.
 
ALDIĞIM EĞİTİMLER VE
SERTİFİKALAR

• Yoga

• Meditasyon

• Eft

• Self Hipnoz

• Nefes Koçluğu

• Yaşam Koçluğu

• Refleksoloji

• Reiki1

• Reiki

• NLP

• Bilinçaltı Temizliği

• Hipnoterapi

• Regresyon

• Oto Hinoz
 
ÇALIŞTIĞIM YERLER

• Academıcana Saglık ve Terapi Merkezi * Yoga 
Eğitmeni

• Hıllsıde Su Hotel  * Yoga Eğitmeni

• Atik Tenis İhtisas Kulübü * Yoga Eğitmeni

• The Marmara Hotel Antalya * Yoga Eğitmeni 
(Devam ediyor)

• Fizyosport Center * Nefes Ve Yoga Eğitmeni 
(Devam ediyor)

• Antalya Tango Dans Okulu

• Urfa Sağlık Yaşam Klubü

• Kendi  merkezimde bireysel terapi ve yoga çalış-
malarımı gerçekleştirmekteyim.

AKTÜALITE NEFESİN YOGA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?
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ÖZEL GÜNLER 23 NİSAN ULUSAL ÇOCUK BAYRAMI, ANNELER GÜNÜ, BABALAR GÜNÜ...

ANNELER GÜNÜ BABALAR GÜNÜ
Biz her açıdan sağlıklı bir toplum için önce sağlıklı 
anneler diyoruz. Çünkü anneler topluma şekil veren-
lerdir. MEDİENT Ailesi olarak tüm annelerimizin bu 
özel ve güzel gününü tüm kalbimizle kutluyoruz.

MEDİENT Ailesi olarak, yaşantısıyla, ilkeleriyle bize 
hep güzel örnek olan ve güç veren tüm babaların bu 
özel gününü kutlarız.

Çocuklarımız yalnızca kendilerine ve tüm dünya 
çocuklarına armağan edilen bu çok özel günde değil, 
daima mutlu, en önemlisi de sağlıklı olsunlar iste-
riz. MEDİENT KBB Tıp Merkezi çocuk sağlığını çok 
önemsemektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine 
armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını 
MEDİENT Ailesi olarak kutluyoruz.

23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI

19 MAYIS GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI
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SOSYAL PROJELERİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

HAYATAĞACI MONTESSORİ 
ANAOKULU
HAYATAĞACI MONTESSORİ 
ANAOKULU
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MESAJ DEFTERİ HASTA  YORUMLARI

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

Çağla DURMAZ
22 / Üniversite Öğrencisi

İlgisinden dolayı Melek Hemşire 
ve Erdem Hoca’ya sonsuz saygı ve 
sevgiler.

Hilal ATEŞ
28 / Dış Ticaret Uzmanı

Doktorumuz Shahrouz Bey’den çok 
memnun kaldık. Kat görevlisi Medine 
Hanım ve hemşire Seda Hanım’dan 
da ayrıca memnun kaldık.

Seda ÇALIŞKAN
23 / Özel Sektör

Hemşire Şükran Hanım’ın ilgisinden 
ve her sorumuza karşılık sıkılmadan 
verdiği cevaplardan dolayı minnet-
tarız. Çok sevdim kendisini, içimi 
rahatlattı.

Hilal YILDIZ
41 / Ev Hanımı

Kat personeli Medine Hanım ve Şen-
gül Hanım çok ilgili, güler yüzlüydü. 
Teşekkür ederim. Hakan Cıncık Hoca-
ma da çok teşekkür ederim. Ellerine 
sağlık.

Nuray PEK
32 / Acentacı ve Rehber

Güleryüzlü ve özverili bir hizmet 
veren hastane çalışanlarının tümüne 
teşekkür ederim.

Seçil BORA
38 / Ev Hanımı

Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu Mer-
yem Hanım’dan ayrıntılı olarak tüm 
bilgileri çok güzel bir şekilde aldım. 
Memnuniyetimi bildirmek istedim. 

Semra ÇAKIR
30 /  Zabıt Katibi

Kat görevlisi Şengül Hanım çok güler 
yüzlü.

Yağız VAROL
8 / İlkokul Öğrencisi

Bu hastanedeki herkesten memnun-
dum. Seda Abla, Medine Abla, Ayşe 
Abla ve Muhammed Abi hepinize 
teşekkür ediyorum.

Her zaman daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen hastanemizin bundan sonraki çalışmalarında da yol gösterici olması açısından 

hasta yorumları bizim için çok önem taşımaktadır. 

Başhekim
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Kıbrıs’ın geleneksel içeceği olarak bilinen limonatanın kökeni Mısır’a 
dayanmaktadır. Limonatanın 10. Yüzyıl’da Mısır’da tüketildiğine dair 
kanıtlar vardır. 1100 yılında ise bölgedeki limon suyu ticareti oldukça 
gelişmiş olmakla birlikte, 13. yüzyılda limon suyu ile şeker karışımından 
yapılan “qatarmizat” isimli içeceğin Mısırlılar tarafından içildiği ve ihraç 
edildiği bilinmektedir.

Amerikan Devrimi’nden yüz yıl önce, ilk limonata standı Paris’te “Com-
paigne de Limonadiers” isimli firma tarafından tekel olarak satıcıların 

sokaklarda sırtlarında taşıdıkları tuluklarda satış yaptıkları iddia edilir.
Kültürümüze bu kadar yerleşmiş bir içeceğin Mısır kökenli olması 
oldukça ilginç olmakla birlikte bir Akdeniz içeceği olduğu şaşırtıcı değil-
dir. Şeker ve limon suyundan elde edilen bu içeceğin yazılı kaynaklarda 
ilk olarak rastlandığı yer İranlı şair ve seyyar olan Nasir-i-Khusraw’ın 
notlarıdır. Kahire Yahudi Kütüphanesi’nde 10. ve 13. Yüzyıllara ait 
kaynaklarda “qatarmizat” isimli günümüzde limonata olarak bilinen 
içeceğin yerel piyasaya ve yurtdışına satışının yapıldığı belirtilmektedir.

Osmanlı Saray Limonatası Nasıl Yapılır?

Malzemeler
3 adet limon
1 adet portakal
1 büyük kase toz şeker
2 litre su

Yapılışı
Limonları yıkayıp kabuklarını rendeleyin. 
Üzerine şekeri döküp güzelce ovalayın. 
Sonra 2 limon ve 1 portakal ince bir 
şekilde dilimlenir. Bu limon ve portakal 
dilimlerini şekerli karışıma ekleyin ve 
yine güzelce ovalayın. Ardından 2 litre 
su ekleyin. Hazırladığınız karışımı 
süzgeçten süzün. Nane yapraklarıyla 
süsleyin.
 
Afiyet OLSUN...

SAĞLIKLI BESLENME LEZZETİMEDİENT

LEZZETİMEDİENT

LİMONATANIN 
TARİHÇESİ
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Burun estetiğiyle
etkileyici görünüm,
rahat nefes…

/medientkbb

medient.com.tr


