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Vestibüler rahatsızlıklar
Dengeyi vestibüler sistem , oküler
sistem ve ekstroseptif ve özellikle
proprioseptif sensörial beraberce
sağlar.
İnsanda dengeyi vestibüler sistem , oküler
sistem ve ekstroseptif ve özellikle proprioseptif sensörial sistem (eklem , ligament , kaslar
ve derin dokulardan gelen uyaranlar) beraberce
sağlar.

KBB Profesörü

Prof. Dr. Fatih BORA
fbora@medient.com.tr

Her 3 sistemden devamlı olarak gelen uyarılarla baş ve vücudun pozisyonu hakkında
bilgi alınır ve gerekli olan refleks uygulamalar , ayarlamalar yapılır.
Vücudun denge içinde bulunması ve başın
boşluktaki değişik pozisyonlarında uyumun
bozulmaması için her 3 sistemden merkeze
iletilen bilgilerin sentezinin ve bu bilgilerin
doğuracağı refleks reaksiyonların harmoni
içinde hareketi gerekir. Bu sistemlerden birindeki bozukluk gelen bilgilerin çatışması
ve harmoninin kaybıyla sonuçlanır. Böylece
hareket halüsinasyonu yani vertigo doğar.
Belirli bir zaman içinde 3 sistemden 2 si
normal şekilde çalışıyorsa organizma genel
olarak dengesini koruyabilir.

kısmını koklea , arka kısmını semisirküler
kanallar , orta kısmını ise vestibül teşkil
eder.
Membranöz Labirent: Otomobil tekerleğinin iç lastiği gibi kemik labirentin içini işgal
eder. Fakat aralarında perilenfatik mesafe
bulunur. Membranöz labirentin içini ise
endolenf denen berrak bir sıvı doldurur.
Membranöz labirent şu bölümlerden
ibarettir.

Vestibüler sistemin periferik ve
santral bölümleri mevcuttur.
Periferik bölüm nervus
vestibularis , ganglion
vestibularis , semisirküler kanallar ve
otolitik yapılardan
ibarettir. Semisirküler kanallar ve
otolitik yapılara (
ultrikül ve sakkül ) sistemin end – organı
denir.

• Duktus koklearis
Kemik Labirent: Kemik labirentin ön
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fatikus

Nervus Vestibülaris: 8. Kranial sinirin
vestibüler dalı iç kulak yolunun dibinde
bulunan ganglion vestibulare hücrelerinden çıkar. Ganglionun lifleri utrikulus ve
sakkulusun makulalarına ve duktus semisürkülarislerin ampullalarında dağılır.
Baş Dönmesi ( Vertigo) : Baş dönmesi
şikayetiyle gelen hastaların birçoğu bu
deyim ile hakiki bir baş dönmesi
değil , fakat başta hafiflik ,
karıncalanma , kayma ,
fenalık hissi , göz kararması gibi değişik
şeyleri ifade ederler.
Vertigo latince
kendi etrafında
dönmek fiilinden
gelmektedir.

Santral bölüm ise 4 tane
vestibüler çekirdeği sekonder nöronları ve bunların santral
bağlantılarını içerir.

PERİFERİK VESTİBÜLER SİSTEM

• Duktus endolenfatikus ve sakkus endolen-

• Utrikül
• Sakkül

Vertigoya eşlik eden
nistagmus; Gözlerin
irade dışı ritmik hareketidir.
Nistagmus çabuk hareket yönüne göre isimlendirilir. Hasta çabuk
komponent tarafına baktığı zaman nistagmus artar. Bu durum labirenter nistagmusun özelliklerinden biridir diyebiliriz.

Vestibülo – Spinal Refkleksler:
1. Düşme reaksiyonu: Spontan düşme reaksiyonu için Roomberg testi uygulanır. Şahıs iki
ayağı yan yana gelecek şekilde ve elleri iki
yanında olduğu halde ayakta tutulup gözleri
kapatılır. Serebellar bir bozukluk varsa şahıs
lezyon tarafına düşer veya dengesiz bir
tarzda sallanır.

Hastalığın histopatolojisinde membranöz
labirent distansiyona uğrar. Sonuçta gerilen
kısımlar rüptüre olarak fistül teşkil edebilirler ve işitme kaybı ve vertigo ortaya çıkar.
Genellikle tek taraflıdır. Nöbetler halinde
kendini gösterebilirler. Vertigoya bulantı
kusma eşlik edebilir. Baş ağrısı ve migren

hikayesi mevcut olabilir.
Baş dönmesi ile kendini gösteren hastalıkların ayırıcı tanısı ve tedavisi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından
otolojik muayene ve laboratuvar testleri ile
gerçekleştirilebilir.

2. Past – pointing ( noktayı aşma): Hastaya kolunu omuzu yönünde uzatıp mesela bir elbise
askısına dokunması istenir. Gözler kapatılıp
bu hareketi tekrar etmesi söylenir. Vestibüler
tenbihte yavaş faz tarafına bir kayma ( noktayı
aşma) görülür.
3. Yürüme testi: Şahısa bir noktadan başlayarak karşıdaki bir hedefe düz hat şeklinde
yürümesi söylenir. Gözler kapatılır, iki nokta
arasında yürümeye devam etmesi söylenir.
Serebellar vestibüler bozuklukta hasta tarafa
doğru bir kayma görülür. Bu test adımlama
testi şeklinde de yerinde saymak suretiyle
yapılabilir.

Periferik Postural Pozisyonel Vertigo
( BPPV): Başın belirli pozisyonlarında
meydana çıkan nistagmusa Pozisyonel
nistagmus denir. Pozisyonel nistagmusu ortaya çıkarmak için Dix Hallpike testi yapılır.
Pozisyonel vertigo bugünlerde baş dönmesi
şikayetiyle gelen hastalarda en çok görülen
sebeptir. Teşhisi ve tedavisi için odyolojik
tetkikler ve video elektronistagmografi –
denge testleri faydalı olmaktadır.
Ortaya çıkan nistagmusa göre gerekirse
başta Epley manevrası olmak üzere farklı
manevralarla pozisyon sırasında yerinden
kaymış olan otokonyaları yerine koymak
adına farklı manevralar gerçekleştirilir.
Vestibüler Nörinit: Devamlı vertigo ile karakterizedir. Baş dönmesi ani başlar saatler
veya birkaç gün içinde maksimuma erişir.
Sonra yavaşça azalır. Baş dönmesi Meniere
hastalığındaki kadar şiddetli değildir. İşitme
bozulmamıştır. Çoğunlukla 20-50 yaşlar
arasında görülür. Hastalık 2 ile 3 ay arasında sürebilir.
Meniere Hastalığı: Vertigo , işitme kaybı ,
kulakta çınlama ile karakterize endolenfatik hidropstur.
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Rinoplasti
Rinoplasti nasıl yapılır?

KBB Profesörü

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

Rinoplasti; en kısa tanımıyla burnun yeniden şekillendirilmesi demektir. Rinoplasti
hastalarının bazıları aşırı realistik, bazıları
aşırı hayalperest olabildiği için yapılan
işlemi tıbbi terimlere girmeden basitçe tarif
etmek gerekir. Çünkü rinoplasti hastalarımızın bazılarının düşündüğü gibi basitçe
fazlalıkları kes at ve geriye güzel bir burun
kalsın işlemi olmadığı gibi, diğer bazılarının düşündüğü gibi hokus pokus işlemi de
değildir.
Burnumuz temelde üç bölümden oluşmaktadır. En dışta içerdeki ayrıntıları gizleyen,
koruyan, kapatan deri ve kas tabakası. Onun
altında buruna şeklini veren kemik ve
kıkırdak çatı. En iç tarafta da nefes alma yollarımız, burayı ikiye bölen, burnu taşıyan
septum ve burayı döşeyen mukoza örtüsü.
Derinin inceliği, kalınlığı, içerdiği yağ
miktarı ve sertliği çok önemlidir. Rinoplasti
cerrahının deriye etkisi her zaman sınırlıdır.
Bu cerrahi ile derinizi çok küçültmek,
esnetmek, çok inceltmek mümkün değil
ve kısmen etkilidir. Ama sonuç olarak altta
yaptığınız bütün değişiklikleri dış dünyaya
bu deri yansıtacaktır ve ödem dediğimiz
olayda bu deri kısmında gerçekleşir. Sert
bir deri veya kalın bir deri altaki güzel görünümü tam yansıtmayabilir. İnce gevşek bir
deri altındaki kemik ve kıkırdak bileşkelerini eklem hatlarını çok beli ederek hastanın
kemikleri ve kıkırdakları aşırı hissetmesine
sebep olur.
Asıl cerrahi derinin altındaki ikinci katmanda yani buruna şeklini veren kıkırdak ve
kemik katmanda gerçekleşir. Kalın kemikler
kesilebilir, küçültülebilir, törpülenebilir ve
birbirleriyle tekrar uygun şekilde ilişkilendirilebilir. Kıkırdaklar kesilebilir, dikilebilir
başka bir bölgeden alınan kıkırdaklar bu
alana yerleştirilebilir ve bu bölge tekrar
şekillendirilebilir. Rinoplasti cerrahının en
etkili olduğu alan burasıdır ve en çok işlem
burada gerçekleşir, buruna şeklini veren
ana kısım burasıdır. Burada olabilecek en
büyük sıkıntı daha önce hasta bu bölgeye yönelik cerrahi geçirdiyse bir önceki
cerrahide kıkırdaklarda aşırı küçültme
yapılması ve kıkırdak yetmezliği oluşması-
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dır bu durumda mutlaka kulak veya kosta
gibi vücudun başka bölgesinden kıkırdak
alınması ihtiyacı doğar. Nadiren aşırı kalın
kemiklerde probleme sebep olur.
Cerrahinin üçüncü kısmı ve belki de
görsellik kadar önemli olan solunuma etki
eden kısım burnun iç kısmıdır. Burun etleri
değişik yöntemlerle küçültülebilir. Burun
etlerinin aşırı küçülmesi bazen sorunlara yol açmaktadır. Burada önemli kısım
burnun en önemli taşıyıcı sistemi olan
septum kıkırdağıdır. Bu kıkırdak burnun
bütün yükünü taşıyan ve simetride en
önemli kısımdır. Bu kıkırdak aşırı eğri ise
veya daha önceki cerrahilerle aşırı şekilde
alınmak zorunda kalındıysa önemli bir
kıkırdak eksikliği sorunu oluşur, çünkü aşırı
eğri kıkırdakları düzeltip tekrar şekillendirmek her zaman mümkün olmayabilir.
Hastaların burada bazen anlayamadıkları

şey dışarıdan çok eğri olmayan bir burunda
bile septum kıkırdağı çok eğri ve şekillendirilemez durumda olabilir. Bu durumda
burun için başka bölgeden kıkırdak almak
gerekliliği doğar.

İyi bir rinoplasti sonucu almak için
ameliyat öncesi hastaya düşenler:
Hastanın sadece burnuna odaklanmak
yerine bütün yüzüne odaklanması ve genel
olarak yüzünde hoşuna gitmeyen girinti çıkıntı gibi bölgelerini tespit etmesi önemlidir.
Burun tek başına değerlendirilmemeli mutlaka üzerine oturduğu yüzün, kaşın gözün,
dudak yapısının, çenenin, alnın görünümü
de önemlidir.
Hastanın burnuna yapılacak işlemi gerçekçi
bir şekilde düşünmesi, yeni bir burun başkasından alınıp kendisine nakledilmeyecek

(bir-iki gün çok mutlu bir-iki gün çok
mutsuz gibi) duygu durumu dönemlerinde
veya hayatında birden fazla şey yolunda
gitmediği dönemlerde bu tarz ameliyatları hemen olmamak gerekir. Biraz daha
bekleyip daha stabil bir dönemde böyle bir
işlem yapılması, ameliyat stresini azaltır ve
daha güzel kararlar almanızı sağlar. Nadiren
burun ameliyatları sizin genel hayatınıza
ciddi şekilde etki eder.
Ameliyat sonrası burun ve yüzünüzde
morluk şişlik olacağını, ilk günlerin ağrılı
ve burun tıkanıklığı ile geçeceğini bilmeli
ve ona göre hazırlanmalısınız. Ameliyat bittikten sonra ben sıkıldım alçımı erken alın,
tamponlarımı erken çıkarın gibi istekler
hem sakıncalı hem de daha yeni problemleri beraberin de getirir. İlk günlerde
ödeme bağlı farklı görüntüler zaman içinde
azalıp geçecektir. Her ameliyatta olduğu
gibi yaraların iyileşmesi 1-3 hafta içinde
olmakta, burnun görünümü iyiye doğru
birinci, üçüncü ve altıncı ayda ve birinci
yılda değişmektedir.

eski burnunda şekillendirmeler yapılacak
ve bu işlemde mevcut burundaki malzemeler kullanılacaktır. Dışardan malzeme temin
etmek söz konusu değildir. Burun sırtında
kavis isteği ve burun ucunun kalkıklığı
konusunda gerçekçi şekilde doktoruna
isteklerini söylemesi önemlidir.
Hastaların yüzlerini bir bütün halinde
düşünüp yüzündeki diğer bölgelere bazı
uygulamalar yaparak burun ve yüz daha iyi
bir görünüme sahip olabilir. Bunun en basit
örneği dolgu enjeksiyonu ile yüze güzel
görünüm verilmesidir. Hastanın yüzünün
genel görüntüsü sağ ve sol yüz arası asimetrisi, çenesinin geride veya öne çıkık duruşu,
alın bölgesinin içeride veya dışarı doğru
aşırı çıkıklığı yüz görüntüsünü etkileyen
şeylerdir ve burnun aşırı çıkıntılı görünmesine sebep olabilir. Bu nedenle, ameliyat

sırasında çene gerideyse çene implantı, alın
bölgesine yağ dolgusu düşünülerek burun
görünümü ve yüz simetrisinde gelişmeler
sağlanabilir. Yine hastanın ön bakışta her
iki yanak ve gözaltı bölgelerindeki aşırı
çöküntüler veya çıkıklıklar, yağ alınması
veya yağ enjeksiyonu ile düzeltilerek burun
ve yüz görünümünde gelişme sağlanmaktadır. Aşırı çene kası gelişimi olan hastalarda
çene kası botoxu ile inceltme veya yanakları
çok dışarı çıkıntılı ise yanak içi yağların
alınması ile yüz görünümü daha iyi hale
getirilebilir.

İyi bir rinoplasti sonucu almak için
ameliyat sonrası hastaya düşenler:
Hastaların ameliyat sürecine kendilerini
hazırlaması da çok önemlidir. Duygusal
olarak aşırı hassas veya aşırı değişken

Ameliyat sonrası süreçte hastaların en az 3
ay güneşten kendilerini korumaları gerekir
bu süre doktorunuzun önerisi ile 6 ay- 1
yılla kadar uzayabilir. Aynı şekilde ilk altı ay
gözlük takmanız burun şekline etki edebilir,
bu sürede kişiden kişiye kemik kalınlığına
göre değişkendir. Bütün hastaların çilt şekli
ve kemik kıkırdak yapısı farklı olduğundan doktorunuz önerisi de sizin için farklı
olabilir. Burunun bandajlama süresinden
tutunda güneşe çıkma süreniz doktorunuz
tarafından size has olarak belirlenir.
Hastalar iki burun deliğinden eşit ve mükemmel şekilde nefes almak ister ama her
zaman biri diğerine göre biraz farklı olabilir,
iki tarafı kıyaslamak yanlıştır, toplamda doğru ve yeterli nefes almak önemlidir. Sonuçta
sağ elinizle sol eliniz arasında nasıl güç şekil
ve fonksiyon farkı varsa, bu bütün vücut
içinde geçerlidir.
Rinoplasti ameliyatı, doktorunuza ilk
muayene olduğunuzda başlayan ve yaklaşık
ameliyattan sonra ikinci yılla kadar uzayan
bir süreçtir, günübirlik ameliyat gibi düşünülmemeli, bu süreçte doktorunuzla koordineli olarak süreci birlikte yürütmelisiniz.
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Botulinum toksinin medika
Botox

KBB Uzmanı

Doç. Dr.
İldem DEVECİ
ideveci@medient.com.tr

Gram pozitif bir anaerob bakteri olan
Clostridium botulinum çok kuvvetli bir
neurotoksin üretmektedir. Botulinum
toksini denilen bu toksin sinirler ile kasların
birleştiği kavşakta asetilkolin denilen ve
kaslarımızın kasılması için gerekli olan bu
maddenin salınımını engelleyerek kasların
geçici olarak felç olmasını sağlar. Bu toksin
istemli kaslarda geçici ve gevşek tipte bir
felç oluşturur. Toksinin ayırdedile bilen 8 serotipi vardır, bunlar tip A,
B, C1, C2, D, E, F ve G’dir. Günümüzde sadece en etkili olan tip
A kullanılmaktadır. Ülkemizde
yaygın olarak Botox® Cosmetic

yapılmaksızın uygulanan işlemler ön plana
çıkmıştır. Bu daha az girişimsel işlemler
arasında tüm dünyada en fazla uygulanan
botulinum toksin enjeksiyonlarıdır. Son
yıllarda yüz gençleştirmede oldukça yaygın
kullanılan botulinum toksin uygulaması
aslında birçok hastalığın tedavisinde de çok
önemli bir yere sahiptir.

oluşması durumu olan siyalore hastalığı
tedavisinde, geceleri diş sıkma ve gıcırdatmaya bağlı kulak çevresinde ki ve şakak
bölgesinde ki ağrıların tedavisinde, tükürük
bezi ameliyatları sonrasında yüzde oluşan
terleme tedavisinde, istemsiz şekilde oluşan
yüz ve göz çevresindeki kasılmaların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botulinum toksini’nin terapötik kullanımı
1970’li yıllarda Dr. Alan Scott’un şaşılık tedavisinde yeni tedavi arayışları sonucu ortaya
çıkmış ve 1981 yılında il olarak şaşılık
tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.
Daha sonraki yıllarda göz çevresindeki
orbikularis okuli kaslarının istemsiz

Kronik migren, atımlı tek taraflı veya iki taraflı baş ağrısı ataklarıyla karakterize, ciddi
şekilde hayat kalitesini bozan bir nörolojik
durumdur.

(Allergan, Irvine, CA,
USA) kullanıl-

maktadır.

Türkiyede Botox ve
Dysport kullanılabilen tipleri
teşkil etmektedir. Botox ve Dysport sulandırılarak kullanılırlar; Myobloc veya Amerikadaki satış adı ile Neurobloc sulandırmaya
gerek duymayan kullanıma hazır formu ile
bulunmaktadır.
Botoksun günümüzde medikal ve estetik
amaçlı bir çok kullanım alanı vardır. Yaşlanma izlerini en çok gösteren bölge insan
yüzüdür ve bu sebeple gençleştirme işlemlerinin odak noktası da yüze uygulanan
müdahalelerdir. Cerrahi işlemler riskli ve
maliyeti yüksek olduğu için zaman içinde
daha az girişimsel yani herhangi bir cerrahi
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kasılmalarıyla
ve göz kapaklarının sürekli
veya aralıklı olarak
kapandığı bir hareket bozukluğu
olan blefarospasm
tedavisinde botulinum toksin kullanılan hastalarda
kazayağı kırışıklıklarında azalma dikkati
çekmiş. Bunun sonucunda 1980’lerin
sonunda estetik amaçlı botulinum toksin
uygulamaları başlanmıştır. Kırışıklık
tedavisi sonrası yüzde terlemede azalma
da gözlenince 1997 itibariyle hiperhidrozis
tedavisinde kullanılmaktadır.
Günümüzde botoks migren ve migren
nedenli baş dönmesi, migren dışında ki
baş ağrıları, terleme, ağızda aşırı tükürük

Migrenlilerin % 30 ila 50’si bazen baş
dönmesi, dönme hissi veya baş ağrılarının
ortasında dengelerinin bozuk olduğunu
hissederler. Bu durum vestibüler migren
veya migrenle ilişkili vertigo olarak
da adlandırılıyor. Bazen migrenliler bu semptomları baş
ağrısından önce veya baş
ağrısı sırasında yaşarlar, ve
hatta bazen herhangi bir
baş ağrısı olmaksızın da denge
problemleri ortaya çıkabilir.
Bu sebeple birçok migren
hastası kulak burun boğaz
doktoruna başvurur.
Amerika Birleşik Devletleri
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),
2010 yılında kronik migren
hastalarının profilaktik tedavisi
için onabotulinumtoxin A’nin
kullanımını (Botox®) onaylamıştır. Onabotulinumtoxin A kronik migren hastalarda baş
ağrısı sıklığını ve şiddetini azaltmada etkili
olduğu gösterilmiştir.
Migrende botoks uygulaması; kafa ve boyundaki 7 bölgeye, 31 enjeksiyon noktasından yapılır. Tedavi kişiye özel planlanmakta
ve 12 hafta ara ile en az 2 tedavi dönemi
bulunmaktadır. Bazı hastalarda tedavi
etkinliği için enjeksiyon tekrarlanması
gerekirken, bazı hastalarda ise etkinlik bir
kaç yıl süresince devam etmektedir.
Temporomandibular eklem (çene eklemi) bozukluklarına ise sıklıkla, en sık görülen baş
ağrısı olan gerilim tipi baş ağrısı semptomları eşlik eder. Masseter kas ağrısı bu grupta
yaygın olarak bildirilmektedir. Bu nedenle
temporomandibular eklem

al uygulamaları
Botulinum toksini yaygın olarak kullanılabilmesine rağmen
hamilelik ve
emzirme döneminde, bazı ilaç
kullanımında,
alerjiye yatkınlıkta, nöromuskuler hastalıklarda, kanama
bozukluğunda
ve uygulama
bölgesinde
enfeksiyon
durumunda
uygulanmamalıdır.
(çene eklemi) bozukluklarında masseter kası-

nın içine botulinum toksini tip A enjeksiyonu ağrının azaltılmasında etkili olabilir .
Diş sıkma ve gıcırdatma yani bruksizm, uyanık ya da uykudayken bilinçsiz bir şekilde
dişlerin gıcırdatılarak fiziksel ağrı ve ciddi
diş problemlerine yol açabilecek bir sorunu
ifade eden tıbbi bir terimdir. Bu hastalarda
masseter (çiğneme) kasında hipertrofi görülebilir. Eğer geleneksel tedavilerle bruksizm
ortadan kaldırılamıyorsa bu hastalarda çiğneme kasına (masseter) yapılacak botulinum
toksin uygulaması oldukça iyi bir seçenektir.
Yüzde estetik dışı botulinum toksinin
uygulanabileceği başka bir durum ise Frey’s
Sendromu olarak bilinen parotis bezinin
alınmasından yaklaşık 6 ay sonra ortaya
çıkan yemek yerken ameliyat bölgesinde
kızarıklık ve terleme ile karakterize bir
durumdur. Bu sendromu olan hastalarda
da botulinum toksin lezyon bölgesine uygulanabilir ve ne zaman uygulandığının bir
önemi yoktur. Ameliyattan yıllar sonra bile

uygulanabilir.
Yüzde görebileceğimiz bir diğer hastalık
hemifasiyal spazmdır. Hemifasiyal spazm,
aynı taraf fasiyal sinir (yüz siniri) tarafından
beslenen kasların istemsiz kasılmaları ile
karakterize kronik bir hastalıktır. Hemiparezide etkilenmemiş tarafa, hiperkinezide
etkilenen tarafa botulinum toksin uygulanarak hem hastanın kasılmalardan duyduğu
ağrı ve rahatsızlık ortadan kaldırılırken
diğer taraftan estetik olarak da daha iyi bir
görüş elde edilir.
Ağız içinde aşırı tükürük oluşması durumu
olan siyalore hastalığı hastaların yaşam
kalitesini ileri derecede bozmaktadır. Bu
hastalarda tükürük oluşması ni azaltmak
için çene altı tükürük bezlerine botoks
uygulaması oldukça fazla yarar sağlamaktadır. Eğer tükürük üretiminde yeterli azalma
olmazsa yanak bölgesinde bulunan tükürük
bezlerine de botoks uygulaması yapılarak
hastalik tedavi edilmektedir.

Botulinum toksin uygulanan tüm hastalarda
etkinin enjeksiyondan yaklaşık 1 haftadan
sonra kademeli olarak başlayacağı, ve
yaklaşık olarak 4-6 ayda da sonlanacağının
söylenmesi gerekir. Tüm hastaların uygulama öncesi ve sonrası fotoğraflamasının
yapılması gerekir.
Botulinum toksini yaygın olarak kullanılabilmesine rağmen hamilelik ve emzirme,
döneminde, bazı ilaç kullanımında (AG,
penisilamin, kinin, Ca kanal bl, Ivıg, E vit, antikoag), allerjiye yatkınlıkta, nöromuskuler
hastalıklarda (ALS,MG,Eaton-Lambert), kanama

bozukluğunda, ve uygulama bölgesinde
enfeksiyon durumunda uygulanmamalıdır.
İşlem sonrasındaki saatlerde enjeksiyon
alanlarına masaj yapılmamalı ve hasta
işlemden sonra 4 saat dik durmalıdır. Hastaların tedavi sonrası 6 saat hamam,sauna gibi
ortamlara girmemeleri ve duş yapmamaları gerekmektedir.
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Burun estetiğinde
yüz tipine uygun buruna
nasıl karar verilir?
Buruna şekil verirken, profil görüntüsünü etkileyen bazı temel oran ve açılar
bulunur.

KBB Uzmanı Yrd. Doçent

Yrd. Doç. Dr.
Devrim BELLEK
dbellek@medient.com.tr

Burun estetiğinde kişiye uygun burun şekli
belirlenirken simetri ve orantının yanında
kişinin yüz tipi de dikkate alınır. Yüz tipinizse yüzünüzün şekline, yaşınıza, cinsiyetinize, etnik 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
bölündüğünde ise 1/3’lük kısmına denk
gelecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu oran
dikey ve yatay bölünmelerin her ikisinde
de diğer bölümlerle eşit oranda olmalıdır.
Yani burun bölgesi gözün kapladığı alandan
daha geniş olmamalıdır. Bu hesaplama göz
önünde bulundurulduğunda 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 kaybetmemesi için buruna verilecek
yeni şeklin yüzün genel özellikleriyle çok
uyumlu olması gerekir. Burnun şeklinin
yüzle ilişkisi yüzün kemik yapısıyla bir
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bütün olarak ayarlanır, örneğin yüzdeki
dikey değişiklikler yüzün uzun veya kısa görünmesine neden olabilir. Burun bölgesinin
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 istenilen 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 bulundurulması gereklidir. Alt
yüzün uzun olduğu durumlarda burnun
çok kısaltılmaması ve oranların dengelenmesi gerekebilir. Aynı şekilde 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.

medient.com.tr

11

UZMANINDAN

MIRINGOPLASTI AMELIYATI NEDIR?

SAYI 11 / EKİM - KASIM - ARALIK / 2020

Miringoplasti
ameliyatı nedir?
Kulak zarı delikleri doğru teknikler ve
materyaller kullanılarak başarıyla
kapanabilir.

KBB Uzmanı

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

Miringoplasti kulak zarı deliğini onarmak
için yapılan cerrahi işlemin adıdır. İşlem
sadece kulak zarının onarımı ile ilgilidir.
Eğer orta kulak kemikçiklerine ve orta
kulağa müdahale gerekiyorsa timpanoplasti
yapmak daha uygun olacaktır. Miringoplasti
ameliyatında temel amaç zarı onararak orta
kulağı kapalı eski durumuna getirmektir.
Kulak zarı delikleri enfeksiyon, travma
veya iatrojenik dediğimiz cerrahi işlemler
sonrası olabilir.

Miringoplasti operasyon kararı
verilirken hastanın;
• Bir ay içerisinde orta kulak
enfeksiyonu geçirmemiş
olması

• İşitme kaybının iletim
tipi olması ve 40 dB i
aşmaması

• Kolesteatom ve granülasyon dokusu gibi orta
kulak patolojilerinin
olmaması gerekir.

Miringoplasti de cerrahi
işlem uygulanacak yönteme
göre lokal veya genel anestezi
ile olabilir. Total cerrahi süresi
uygulanacak yönteme göre bir
saati bulabilir.

Operasyonun
başarısı
kullanılan
materyale
göre değişmekle beraber
%80-90’dır.
12

Sadece dış kulak yolundan yapılabileceği
gibi kulak zarı yırtığının bulunduğu yere
göre kulak arkası veya endaural denilen
kulak ön kısmına kesi yapılarak da uygulanabilir.
Zar onarımı için kullanılacak materyaller
değişiklik gösterebilir. Genellikle kişinin
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kendi yapılarından (otogreft) alınan materyaller zar onarımı için kullanılır. Bulunması
ve erişilmesi kolay olması bulaşıcı hastalık
taşıma riski olmaması ve bulunduğu yere
kolay uyum sağlaması tercih sebebidir.
En sık kullanılan zar materyalleri kulak
kıkırdağı ve zar kısmı, kulak üstünde
yerleşimli temporal kas fasyası ve yağ
dokusudur.
Operasyonun başarısı kullanılan
materyale
göre değişmekle
beraber
%80-90
dır.

Yara iyileşmesinde problem olması ve ameliyat sonrası olası enfeksiyonlar zarın tutma
ihtimalini azaltabilir. Onarım için konulan
zar yapısı çevre dokulardan beslendikçe
kendi
damar yapıları oluştukça canlanmaya ve
diğer zar kısımlarına kaynaşır. İyileşme
sonrası normal zar görevini görecektir.
Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin tamamlanması 3 ayı bulabilir. Üçüncü ay
sonrası konulan greft materyalinde
problem yok ise normal yaşama
dönebilirsiniz.

UZMANINDAN OTOPLASTİ

Otoplasti
Otoplasti olumsuz yönde işitmenizi
engellemez.

KBB Uzmanı

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

Otoplasti, kulak kıkırdağına daha anatomik
ve daha doğal şekil vermeyi hedefleyen bir
ameliyattır. Bu ameliyatla, kulak kepçesinin şekli, boyutu ve pozisyonu değişebilir.
Toplumda kulak deformitesi görülme oranı
%5 ‘tir. Birçok farklı nedenle bu ameliyat
yapılsa da, kulak estetiğinin
günümüzde en sık nedeni
halk arasında “kepçe kulak”
olarak tarif edilen protrüde
kulaklardır.

bir ameliyattır, yani ameliyat sonrası genellikle hastanede kalmanız gerekmez.
Otoplasti olumsuz yönde işitmenizi engellemez. Ameliyattan hemen sonra kulaklarınıza sarılı bandaj olur ve bu bandaj en az bir
hafta kalır.
“Kepçe kulak” denilen kulak deformitesi, aslında, altında birkaç kulak kepçesi
deformitesini birlikte barındırabilir, kulak

memesinin şekil bozukluğu, kulak kepçesinin çukur kısmının aşırı büyük olması veya
kulak kepçesinin yüze dik olacak şekilde
bir yapı oluşturması gibi. Bu şekil bozukluklarının hepsine farklı ameliyat teknikleri
ile müdahale edilebilir, nitekim 200 civarı
kulak estetiği yöntemi tanımlanmıştır. Cerrahınız ile yapacağınız görüşme sonrasında
size en uygun tekniğin hangisi olduğuna
karar verilir.

Kulak estetiği ameliyatı 6
yaşından itibaren yapılabilir.
Kulak kıkırdağı gelişiminin %
80’ini 6 yaşına kadar tamamlamış olur. Kulak estetiğinde
burun estetiğinde olduğu gibi
18 yaşına kadar beklemeye
gerek yoktur. Kulaklarında
şekil bozukluğu olan çocuklarda, bu bozukluğun okul öncesi
düzeltilmesini tavsiye ederiz.
Çocuklar, yaşlarının gereği,
daha saf duygularla hareket
ederler ve empati kurma gibi
duyguları tam olarak gelişmemiştir. Bu durum, kulaklarında
şekil bozukluğu olan çocuk ile
okulda alay edilmesine neden
olabilir.

Cerrahınız ile
yapacağınız
görüşme
sonrasında size
en uygun tekniğin hangisi
olduğuna karar
verilir.

Bu ameliyat, hem lokal hem
de genel anestezi altında
yapılabilir. Her iki kulağa
uygulanabildiği gibi sadece tek
kulağa da uygulanır. Ameliyat
süresi, ameliyat tekniğine göre
değişmekle birlikte, yaklaşık
1,5- 2 saattir. Ameliyat sırasında
ve sonrasında ağrı oldukça
azdır. Ağrı kesicilere oldukça
güzel yanıt alırız. Ameliyat sonrası ilk günler kulaklarda şişlik
ve ödem olabilir, morarma
nadiren olur. Kulakların arkası,
estetik olarak dikilir, genellikle
kulak arkası dikiş yerlerinde
iz kalmaz. Otoplasti günübirlik
medient.com.tr
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Tinnitus
Pek çok kimse hayatında en az bir defa
kulak çınlaması yaşamıştır.
Tıbbi adıyla tinnitus; çınlama, hışırtı ya da
kulak veya kafa içinden geldiği düşünülen
diğer rahatsız edici seslerdir.

KBB Uzmanı

Op. Dr. Arzu ÖZ
aoz@medient.com.tr

Pek çok kimse hayatında en az bir defa
kulak çınlaması yaşamıştır. Ancak bazı kimseler için kulak çınlaması oldukça rahatsız
edici bir hal alabilmektedir. Pek çok vakada
ciddi bir sorun oluşturmamakla birlikte,
kurtulmak istenen can sıkıcı bir durumdur.
Tinnitus (kulak çınlaması) başlı başına bir
hastalık değildir. Altta yatan diğer rahatsızlıkların neden olduğu bir semptomdur.
Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişi
kulak çınlaması sorunu yaşamaktadır.
Bazı kişilerde kulak çınlamasının önlenmesi için ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale
gerekebilir.
İki tip tinnitus vardır. Biri çok daha yaygın
görülen, subjektif (öznel) tinnitus; sadece
hasta tarından hissedilen çınlamadır. Diğeri
ise daha nadir görülen objektif (nesnel) tinnitus; hem hasta hem de başkaları tarafından
da duyulabilen çınlamadır.

Bazı kulak çınlamaları normaldir
Bir kişi, dışardaki tüm seslerinden izole
edilmiş ses geçirmez bir odaya girdiğinde.
Kafa içinden gelen sesleri işitebilir. Bu
normal vücut seslerini günlük hayatta
işitmeyiz, nedeni ise dış seslerin bu sesleri
maskelemesidir.

Tedavinin
önemli bir
parçası da, sizin
kendi kulak
çınlamanızı
anlayabilmeniz
ve tarif
edebilmenizdir.

Kulak kiri, dış kulakta kalan yabancı maddeler gibi dış sesleri duymamızı engeller.
Dış seslerin azalması, kafa içi seslerini daha
çok işitmemize neden olabilir.

Tinnitus (kulak çınlaması) nedenleri
Tinnitus (kulak çınlaması) bir hastalık değildir.
İşitme sisteminde olan başka bir sorunun
yansıması olarak tanımlanabilir.
Tinnitus (kulak çınlamasının) en yaygın nedeni
işitme kaybıdır. İşitme kaybı; yaşa bağlı
olarak gelişen ya da kulak travması (gürültü,
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ilaçlar, kimyasal madde nedenli) kaynaklı olabilir.
Bu gibi bir durumda duymamızı sağlayan
kulağın koklea kısmı zarar görmektedir.
Güncel teoriler şunu söylemektedir; “koklea
beyne normal sinyaller göndermediği zaman, beyin karışır ve normal ses sinyallerinin eksikliğini telafi etmeye çalışarak, kendi
gürültüsünü yaratır, bu da kulak çınlaması
(tinnitus) olarak tanımlanır” Eğer tinnitusa
neden olan aşırı gürültü, ilaç ya da kimyasal
maddelerin yol açtığı kulak travması ise,
genelde çınlama her iki kulakta da gözlenir.
Kulak enfeksiyonu ya da aşırı kulak kiri
gibi duymanızı kötüleştirecek herhangi bir
neden kulak çınlamasını daha kötü hale
getirmektedir.

İşitme sistemi 4 bölümden oluşmaktadır: Dış kulak, orta kulak, iç kulak ve beyin.
Tinnitus (kulak çınlaması); bu bölümlerin
herhangi birinden kaynaklanıyor olabilir.

•

Günümüzde tinnitusun en yaygın nedenlerinden biri yüksek sese maruz kalmadır. Bu
durum işitme kaybına da yol açmaktadır. Ne
yazık ki birçok kişi, yüksek şiddetli müzik,
ateşli silahlar veya diğer kaynaklardan
gelen aşırı yüksek sesin zararlı etkilerini pek
umursamaz.

•

Tinnitus (kulak çınlamasının) nedenlerinden
biri de gereksiz yere kullanılan aspirin,
aminoglikozid antibiyotikler ve kinin içiren
ilaçlardır.

•

Meniere hastalığı, geçici işitme kaybı, baş
dönmesi, kulak çınlaması, kulak tıkanmasına
neden olabilir. Bu hastalık aslında kulakta
başlı başına soruna yol açar, kulak çınlaması
ise sadece bir belirtisidir.

•

Subjektif (öznel) tinnitus bir nedeni de çok
nadir gözlenen ve akustik nöroma olarak
bilinen beyin tümörüdür. Bu tümör işitmeyi
sağlayan sinir üzerinde gelişir ve tinnitusa
(kulak çınlamasına) neden olur. Ender gözlenen
bu durumda çınlama her iki kulakta değil
genelde tek kulakta gözlenir.

•

Objektif (nesnel) tinnitusun (kulak çınlaması)
nedenlerini bulmak genelde daha kolaydır.
Objektif tinnitus tipi olan; pulsalit tinnitus=nabız tinnitus, genellikle kan dolaşımıyla ya

Kulak çınlamasının (tinnitus) en sık
rastlanan nedenleri ise şöyledir:
•

Orta kulakta ya da kulak zarında, sıvı, enfeksiyon ya da bir hastalığın olması

•

İç kulak işitme sinirlerinde hasar oluşması
(genellikle yaşa bağlı olarak, buradaki sinirler hasar
görür)

•

da kulak çevresinde normal ya da anormal
kan damarları ile ilişkilidir. Pulsalit tinnitus
nedenleri; gebelik, anemi (kan hücrelerinin
eksikliği), aşırı aktif tiroid veya kulağa yakın
kan damarlarında bulunan tümör olabilir. Ayrıca benign intrakranial hipertansiyon (BİH)
denilen beyni çevreleyen sıvıdaki basınç
artışı olarak tanımlanan hastalık nedeni ile
ortaya çıkabilir.

Kulak Çınlaması (tinnitus) için
yardımcı çözümler

Kulak çınlamasının şiddetini azaltmak
için ne yapabilirim?

Bazı genel ve kolay çözümler kulak çınlaması şikayetinin giderilmesine yardımcı
olabilir:

•

Yüksek ses ve gürültüye maruz kalmaktan
kaçının.

•

Tansiyonunuzu kontrol edin

•

Tuz alımını azaltın

•

Objektif tinnitus tipi olan; tıklama tipi kulak
çınlamasına çene eklemlerindeki sorunlar ya
da kulak ve çevresindeki kaslardaki sorunlar
neden olabilmektedir.

• *Kafein ve tuz tüketimini azaltın

Kahve ve kola (kafein) ve tütün (nikotin) gibi
uyarıcılardan kaçının

•

Anksiyeteden (endişe) kaçının

•

Kulak çınlamanız için endişelenmeyi bırakın.
Ne kadar çok endişe eder ve üzerine düşerseniz, çınlamalar daha yüksek sesli olacaktır

•

çınlamasından rahatsız olan kişilere yardımcı
olabilir.

Yorgunluktan kaçının, yeterli dinlenmeye
özen gösterin

•

Düzenli egzersiz yapın

• *Ginkgo biloba, kulak çınlaması için doğal çö-

•

Kulak çınlamasını maskeleyecek bir sesten
yararlanın. (örneğin, saat, fan, radyo, beyaz ev
aletlerinin sesi)

•

Nöroterapatik yardım, bazı kişilerde kulak
çınlaması azaltabilir

•

Gereksiz yere aspirin kullanımından kaçının

Kulak çınlaması (tinnitus) nasıl
tedavi edilir?
Ancak hekiminiz tarafından yapılan dikkatli
incelemeden sonra, kulak çınlamasının
nedeni ve buna göre en doğru tedavi ya da
geçmesini sağlayacak diğer öneriler size
sunulur.
Öncelikle detaylı bir incelemeden geçmelisiniz. Tedavinin önemli bir parçası da, sizin
kendi kulak çınlamanızı anlayabilmeniz ve
tarif edebilmenizdir.

İlaç Tedavisi

Herkesin uygulayabileceği ve
kulak çınlamasını hafifletecek bazı yardımcı çözümler şöyledir:

• *Sigarayı bırakın
• *Bazı kişilerde düşük çinko seviyesi kulak
çınlamasına neden olmaktadır. Çinko takviyesi bu kişilerde şikayetleri azaltacaktır.

• *Melatonin, özellikle uyku sırasında kulak

züm olarak lanse edilmesine rağmen, henüz
bunu kanıtlayan bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

•
Bazı davranışsal ve bilişsel terapiler, bu
rahatsızlığın giderilmesinde yardımcı
olabilmektedir.

Pek çok vakada spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Kendiliğinden düzelebilmekte ya
da kişi bununla yaşamayı öğrenmektedir.
Bununla birlikte bazı KBB uzmanları niasin
içeren ilaçların kullanımını önermektedir.
Ancak niasinin kulak çınlamasını önlediğini
gösteren bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca niasin ciltte kızarıklıklara da
neden olabilmektedir. Başka bir ilaç olan gabapentin ile yapılan çalışmada;
gabapentinin yüksek
dozlarda kullanımının
bazı hastalarda kulak
çınlamasının sıkıntı düzeyini
azalttığı ancak, çınlama volümünde
plasebodan daha fazla azalma sağladığı
ile ilgili hiçbir kanıt bulunmadığı belirtilmektedir.
Kulak çınlamasının eşlik ettiği depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavi
edilmesinin, kulak çınlamasını önemli
ölçüde azalttığı belirtilmektedir.

medient.com.tr
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Ameliyatsız yüz gençleştirm
Mezoterapi uygulaması özellikle cildin
daha canlı ve berrak görünebilmesi
amacıyla son dönemlerde uygulanan en
etkili işlemlerden birisidir.

KBB Uzmanı

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

Yüz bölgesi kasları ve cildi, vücudun diğer
bölgelerinden farklı olarak, hem ifade şeklimizi belirlemede, duygu durum göstergesi
olarak , iletişim, beslenme ve solunum gibi
bütün hayati fonksiyonlarıda içine alan
hareketleri yapan bölge olması nedeniyle,
birçok mimik hareketlerini içeren oldukça
işlevsel kas özelliklerine sahiptir.

hem ilacı tam isabet noktasına göndermek,
hemde gereksi derecede fazla ilaç kullanmaktan kaçınmak.
Mezoterapi ilk olarak 1950 ler de kullanılmaya başlanmış bir tedavi metodudur. Son
yıllarda kozmetik uygulamada oldukça
yaygın olarak kullanılmaktadır. Mezoterapi,
sorunlu bölgede derinin orta katına mikro
iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonu demektir. Bu amaçla deri problemine
uygun olarak hiyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, amino asitler ve
diğer malzemelerle özel ilaç kokteylleri
hazırlanır. Bu maddelerin doğrudan cilde

Bu kadar birbirinden farklı ve birbirini
destekleyen kas hareketleri yıllar
geçtikçe yüz bölgesinde istenmeyen yaşlanma belirtilerine
neden olabilir. Cildin canlılığı,
nemi, güçlü duruşu iklim
şartları ve yaşam koşulları ile de birleşince, yüz
bölgesindeki etkiler çok
daha belirgin şekilde
kendini gösterir.

bir avantajdır.

Uygulanma şekli
Mezoterapi uygulaması oldukça ince iğneler ile cilt altına enjekte edilerek uygulanır,
bu uygulama yapılmadan önce lokal anestezik kremler ile ciltte uygulama sahası uyuşturulur, buz uygulaması ile cilt sakinleştirilir ve sonrasında antiseptik solüsyonlar ile
uygulama sahası temiz bir hale getirildikten
sonra yaklaşık 15 dk lık bir uygulama ile
tamamlanır. Bu seanslar genelde uygulama
yerindeki problemlere göre değişmekle
beraber, ortalama 3 seans şeklinde tekrar
edilir. Uygulama sonrasında kişi, herhangi
bir kısıtlama olmaksızın hemen günlük hayatına dönebilir. Ağrı sızı minimal derecede
olur ve sonrasında genelde istenmeyen
bir etki görülmez.

Uygulandığı yerler
•
•
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Mezoterapi bu noktada, hem yıpranma
olmamış ciltleri korumak amaçlı, hemde
yıpranmaya başlamış ciltlerde geriye dönüş
ve bu süreci durdurma amaçlı kullanılan
enfes bir destek tedavi yöntemidir. Son dönemlerde uygulama alanlarının genişlemesiyle beraber çok daha geniş sahalar elde
edilmiş ve mezoterapi etkinliği artırıcı yeni
karışımlar geliştirilmiştir.
Mantık olarak şöyle düşünülebilir; ağızdan
alınıp vücudun herhangi bir yerine etki etmesini istediğimiz bir ilacı, direk uygulama
yerine çok ince iğnelerle enjekte ederek,

medient.com.tr

Cildin gençleştirilmesi,
cilde nem ve parlaklık
kazandırılması, ince kırışıklıkların yok edilmesi

• Lekelerin renginin
açılması

Bu yöntemlerin başında
yüze uygulanan; botoks,
dolgu, yüzün belli bölgelerine ip askılama yöntemleri
(badem göz, kaş kaldırma,
orta yüz kaldırma vb) ve mezoterapi uygulaması gelmektedir.
Bu bölümümüzde mezoterapi uygulaması ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Bu yöntemlerin
başında yüze uygulanan botoks,
dolgu, yüzün belli
bölgelerine ip askılama yöntemleri (badem göz, kaş
kaldırma, orta
yüz kaldırma vb)
ve mezoterapi
uygulaması
gelmektedir.

Saç güçlendirilmesi, saç
dökülmelerinin önlenmesi

• Gözaltı gölgelenmelerinin tedavisi

•

Travma veya operasyon
izlerinin giderilmesi

•

Hiçbir hastalığı olmayıp,
tamamen cildi koruyucu amaçlı
yapılması

• Uygulama yapılmayacak kişiler
verilmesi deride kollajen ve elastin sentezini artırır, cildin yenilenmesine neden olur.

•

Hamileler

•

Emzirenler,

Etki Mekanizması

•

Ağızdan alınan ilaçlar, ayrıca kas veya damar içine olan enjeksiyonlar hedef organa
yeterli miktarlarda gidip yetmiyor. Bazıları
parçalanıp vücuttan atılır. Belirtilen yollarla
alınan ilaçlar diğer organları da bir ölçüde
etkileyerek istenmeyen yan etkiler ortaya
çıkarabilir. Mezoterapide düşük dozda
ilaçlarla yüksek etki hedefleniyor ve hiçbir
sistemik ek etki görülmemesi çok önemli

Vücut direncini düşüren ilaç kullananlar
hariç herkese uygulanabilir.

Mezoterapi uygulaması özellikle cildin daha
canlı ve berrak görünebilmesi amacıyla
uygulanan son dönem en etkili işlemlerden
birisidir. Hiçbir istenmeyen etkinin olmaması ve ameliyatsız gerçekleştirilmesi, aynı
zamanda günlük hayata hemen dönülmesi
nedeniyle oldukça revaçta bir uygulamadır.

me yöntemleri

medient.com.tr

17

AKTÜALITE HIÇ BIR ŞEYDEN ÇEKMEDI DÜNYADA, ORTA KULAĞINDAN ÇEKTIĞI KADAR!

SAYI 11 / EKİM - KASIM - ARALIK / 2020

Hiç bir şeyden çekmedi dün
orta kulağından çektiği kad
Dr. Deniz Kite Güner’in kendi kaleminden nefis bir söyleşi...

S

evgili Funda ile konuşurken, bana
KBB alanındaki müthiş gelişmelerden
söz etmeye başladı. “Sinüzit, geniz eti,
bademcik ameliyatları ağrısız ve çok kısa
sürede başarıyla yapılabilmekte” deyince,
40 sene önce yaşadıklarım geldi gözlerimin
önüne!
Bahariye Caddesi’nde halam ve eşiyle
KBB uzmanı doktorun muayenehanesine
gidiyorduk. Ben tam olarak başıma ne geleceğinden habersizdim; artan baş ve kulak
ağrılarım için denmişti bana. 11 yaşındaydım. Annemler Adana’daydı. 53 yaşındayım
ve hala neden beni İstanbul’a yollamışlardı,
bilmem.

Her alanda
olduğu gibi,
KBB alanında
da uzman
nice donanımlı
hastaneler var.
Kimsenin
benim çektiklerimi çekmeyeceğini bilmek
ne güzel bir
ferahlama!
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O eski tip yüksek tavanlı bir yere geldik.
Doktor beni bir muayene sandalyesine
oturttu. “Biraz acıyacak,” dediğini hayal meyal hatırlarım hala. Elinde kocaman bir iğne,
burnuma girerken sanki “çat” diye bir ses
duyar gibi oldum. Galiba içinde ilaç da vardı
ve aynı şeyi diğer burun deliğimden de
yaptığını, yaşadığım acı sebebiyle rüya gibi
hatırlamaktayım. Bu olaydan bir kaç hafta
sonra, Antakya Arsuz’da denize girerken,
yüzümün şişmesiyle kendimi tanıyamaz
olmuştum. Kendimden korkup, günlerce
ağladığımı hatırlarım.

Anadolu Lisesi’ne başladım; benim dönemimde ilkokuldan sonra 7 sene idi. Ve ben o
yedi sene boyunca saçımı asla uzatamadım.
Ama değişmez bir kadermişcesine kulak
ağrılarım, sinüzitim bana acı vermeye devam etti.

O sene, okullar açılmadan önce annem
uzun ve sarıya yakın kumral saçlarımı tepeden topladı. Uzun bir örgü yaptı. Dibinden
makasla kestiğinde için için ağlamaktaydım.
Annem hüzünle söyleniyordu: “Başka çaremiz yok kızım, doktor mutlaka saçını kesmemizi yoksa sinüzitten hiç kurtulamayacağını
söyledi!”

Orhan Veli, “Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, nasırından çektiği kadar” diye yazmıştı bir şiirinde, benim hikayem de tamı
tamına budur ve şöyle düzenlenebilir:

Uzun süre örgüsüyle yerde duran saçıma
baktığımı hatırlarım. Sokağa çıktığımda
arkadaşlarımın bazısı bana gülmüştü; ne
acayip olmuştum onlara göre. Sonra Adana

Liseyi bitirir bitirmez, saçlarımı uzatmaya
başladım ve bir çocukluk travmasının sonucuymuş gibi, bir daha asla kısa kestirmedim... Oysa KBB alanında şu anki gelişmeler
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Hiç bir şeyden çekmedi dünyada,
Orta kulağından çektiği kadar!

sebebiyle, belki de o canım saçlarımı asla
kestirmem gerekmeyecekti! İnsan ancak
ve ancak tıp alanındaki gelişmelere şükredebilir.
Tabii ben başka deneyimler de yaşadım.
Aradan geçen yıllarda, orta kulak iltihaplarım hep oldu, zaman zaman boğazım da
şişti. 2-3 kez gittiğim doktorların kulağımı
delerek iltihabı boşalttıkları da oldu. Fakat
bir kez, Viyana’da yaşadığım bir dönem, bir
gün arayla her iki kulağımdan çektiklerim
dün gibi aklımdadır. 33 yaşındaydım. Oğlum
henüz 5 yaşındaydı. Birlikte yaşıyorduk ve
bir gece, ağrıdan uyuşmuş halde, oğlumu
uyandırarak Viyana’daki hastaneye gittim.
Tahmin edersiniz, tertemiz, düzen içinde,
müthiş bir hastane idi. Gece tahminen
02.00 civarında olmasına rağmen sırada
bekleyenler vardı. Ben ağrıdan beynimi

nyada,
dar!
hissedemez olmuştum. Nihayet bana sıra
geldi ve uykulu oğlumu da yanıma alarak
doktorun yanına ilerledim. Tam odasına
girmiştik ki, kulağımdan akan sıcak bir şeyle
irkildim. İltihap kendi kendisini, bir yanardağın patlaması misali, dışarıya atıyordu.
Doktor temizlemesini ve muayenesini yaptıktan sonra eve döndük. O ne müthiş bir
rahatlamaydı! Ertesi gün, Askeri Ateşemizin
davetiyle Büyükelçiliğimizdeydim. Bir davete katılmaktaydım. Bu kez diğer kulağım
bana eziyet etmekteydi. Bir grubun içinde
ateşe eşleriyle sohbet etmeye çalışıyordum
ancak ağrıdan denilenleri duyamaz olmuştum. Derken, tıpkı bir gün önce hastanede
başıma gelen gibi, bu kez diğer kulağımdan
akan bir sıcak sıvıyla tuvalete koşturdum.
Bu kez yanardağ diğer kulağımdan lavını
atmaktaydı!

Son 6 senedir Büyükada’da yaşamaktayım.
Burada yaşamaktan mı, yoksa zamanla
kulak ağrısı ve sinüzit denilen şey geçmekte
mi, bilemiyorum fakat son 6 senedir kulak
ağrılarımdan eser yok! Elbette şimdilerde
Funda’nın söz ettiği gibi müthiş etkili tedavi
yöntemleri, hastanelerdeki profesyonellik
ve uzmanlık ve hatta sırf uzmanlık alanında nice hastaneler varken, benim 50 sene
önceden beri çektiğim bu sorunların kısa
sürede çözümlenmesi mümkün ve özellikle
çocuklar için nefis bir rahatlık... Yine de ve
bana kalırsa, doğa içinde yaşamanın insana
huzur ve sağlık veren müthiş bir faydası
var. Çoğu zaman sabahın erken saatlerinde
yaptığım Ay Yorgi yürüyüşlerim sırasında
müzik dinlerken veya gece 03.00 civarında
balkonuma çıkarak dışarıyı izlediğim anlarda tanık olduğum “sessizliğin sesi” bana

kulak denilen organın ne denli değerli olduğunu da hatırlatmakta...
Sağlığı en başta korumak, sonrasında da en
uzman yerde ve koşullarda destek almak ne
kadar önemli ve değerli! Bilgi ve bilim bizi
çaresizliğimizden kurtaran, bize yol açan
ve bizi aydınlığa taşıyan en değerli araçlar.
İnsan sağlık söz konusu olunca daha bir
farkına varıyor.
Sözün özü, 1900’lerin başında kan grupları
bile bilinmiyorken, bugün yapay organ yapabildiğimiz, ameliyatlara neredeyse robotların eşlik ettiği bir teknolojiye eriştik. Her
alanda olduğu gibi, KBB alanında da uzman
nice donanımlı hastaneler var. Kimsenin
benim çektiklerimi çekmeyeceğini bilmek
ne güzel bir ferahlama!
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Uluslar arası İlişkiler-Lisans, Uygulamalı
Psikoloji-Yüksek Lisans ve İşletme-Doktora alanlarında akademik eğitimlerini
tamamlamış ve halen Sosyoloji üçüncü
sınıf öğrencisi olan Kite, uzman bir eğitimci,
sistem kurucu, yazar ve konuşmacıdır. Aralarında Amerikan Barolar Birliği, Birleşmiş
Milletler, Türk Arabulucular Kongresi,
MBB Baltimore Kongresi, PERYÖN, Zagreb
Arabuluculuk Konferansı gibi pek çok ulusal veya uluslararası toplantılarda eğitim
verdiği farklı alanlarda sunular yapmış ve
20’den fazla konferansın da hazırlanmasında etkin rol oynamıştır.

Dr. Deniz Kite
GÜNER

Biyografi
Türkiye’nin ilk uluslararası kabul görmüş ve
IMI tarafından akredite edilmiş mediatörü
(arabulucusu), Mısır’ın ilk Türk Müsteşarı,
Milano Ticaret Odası ve Floransa Arabulucular Odası Uluslararası Arabulucusu,
MBB Uluslararası Danışman Panel Üyesi,
IMI Bağımsız Standartlar Komisyonu Onay
Komitesi Üyesi, GMN (Global Mediators &
Negotiators) Genel Müdürü ve Negotiators
Society İngiltere Kurucularından biridir.
Uzmanlık alanları müzakere, mediasyon,
ilişki yönetimi, kriz yönetimi süreçlerinde
iletişim yönetimi ve kolaylaştırıcılık olan
Dr.Kite Güner Türkiye’nin yanı sıra Kıbrıs,
Breziyla, Arjantin, Paraguay ve Kırgızistan’da arabulucuların GMN veya GMN IMI
akreditasyonlarının yapılmasını sağlamakla, GMN’nin, uluslararası akredite (sertifikasyon) veren ilk Türk kuruluşu olmasını da,
sağlamıştır.
Uzman bir stratejist, mentor ve koç olan
Dr.Deniz Kite, Ekim 2013-Mart 2014 arasında Kırtasiyeciliğin meslek olabilmesi için
TÜKİD bünyesinde Proje Danışmanı olarak
Sn Salih Karabulut ile birlikte yürüttüğü
çalışmalarla Perakende Kırtasiyecilik Etiği’ni yazmış ve ilk kez Kırtasiyeciliğin Kalite
Kriterlerini oluşturmuştur.

20

medient.com.tr

Avusturya’da mediatörlük eğitimini aldığı
günden bugüne gerçekleştirmiş olduğu
çalışmalarla on on sekiz yıllık
uluslararası arabuluculuk ve 30
yıllık iş tecrübesine sahip olan Kite,
Viyana’da yaşadığı 1988-2003
yılları arasında
moda ve tasarımla
uğraşmış ve aralarında ÖWD, Daimler
Benz, Tchibo, Securitas, Europay, Ankerbrot
gibi tanınmış firmaların
yer aldığı pek çok firma
için kurumsal tasarımlar
yaparak, firmaların çalışanlarını
giydirmiştir. 2003 yılından sonra
ise, Türkiye’ye geri dönerek, 20032013 yılları arasında Türkiye’nin ilk
mediasyon merkezlerini açmış, ilk
arabuluculuk eğitimlerini planlamış ve
ilk profesyonel mediatörlerini yetişmiş
ve arabuluculuğun Türkiye’de kanunla
tanınmış bir meslek olması için en etkin
kişilerden biri olmuştur. Adalet Bakanlığı,
Barolar ve Ticaret Odaları ile çalışmaları da
dahil olmak üzere, mediasyon alanında pek
çok pilot projeyi hayata geçirmiş olan Kite,
binlerce saati aşan ticari, kültürlerarası, şirket içi ve grup mediasyonu tecrübesine sahiptir. Coca-Cola, Schindler Asansörleri,
Fenerbahçe Kürek Takımı, Adanademir
Spor gibi kurumlarda yaptığı çalışmalar
arabuluculuğun iş hayatından görüntüleri,
Mediators Beyond Borders, Dünya Arabuluculuk Organizasyonu, TÜKİD gibi STK’
larla yaptığı çalışmalar ise, arabuluculuk
projelerine örneklerdir.
Uzman bir eğitmen ve eğitim programı
geliştiricisi olan Dr.Deniz Kite, İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi,
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Girne Amerikan Üniversitesi’nde İstanbul
Akademik Program Direktörü ve Uluslararası Diplomasi Okulu Koordinatörü olarak
çalışmış, Harp Akademileri Komutanlığı ve
KOSGEB ’in yanı sıra, Gaziantep, Trabzon,
Kayseri, Konya, Denizli ve Adana ABIGEM’
de, Gaziantep, Konya ve Kayseri Ticaret
Odaları, Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığı
bünyesinde ve pek çok ulusal ve uluslararası şirkette eğitimler vermiş, müzakere,
iletişim ve arabuluculuk alanında farklı
eğitim programları geliştirmiştir. Dr.
Deniz Kite, arabuluculuk
süreçlerine ilişkin
geliştirdiği

yeni
yöntemlere
paralel olarak arabuluculuk ile felsefe, koçluk, şiddetsiz
iletişim, mitoloji, sufizm ve şifa çalışmalarını birleştirdiği yeni programları da kendi
akademisinde ve farklı kurumlar bünyesinde yürütmektedir. Aralarında Prof. Marco
Turk, Prof. Harold Abramson, Prof. Jaques
Salzer, Jeremy Lack, Giacinto Tommasini,
Dr.Lino Barbasso, Prof. Guiseppe de Palo,
Corinne de Jung, Irena Vanenkova, Prof.
Ahmet Sözen, Kenneth Cloke ve Lynn Cole
gibi pek tanınmış ismin yer aldığı uluslar
arası arabulucularla çalışmakta olan Kite,
onların Türkiye’ye gelerek bu alanda eğitimler vermelerini ve sunumlar yapmaları-

nı da sağlamaktadır.
Dr. Deniz Kite aralarında Cumhuriyet
Gazetesi de olmak üzere, ulusal ve uluslararası medyada çok sayıda yayına imza
atmıştır. 2005 yılında ilk kitabı, Yüreğini
Ver Bana, 2006 yılında Okul Mediasyonu
ve The Joy of A Child, 2007 yılında 21.yy’da
Arabuluculuk: Mediasyon, 2009 yılında

da Filozof Mediatörün Farkındalıklar
Kitabı: İnisiye Dairesi basılmıştır. 2011 yılında sufi şiirlerin yer aldığı Mest, meditasyonların yer aldığı Ay Kartları ve İngilizce
şiirlerinin yer aldığı The Dancing Souls
isimli e-kitapları yayımlanmıştır.
Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilen Kite’ın, bugüne kadar
eğitim verdiği kurumlardan bazıları şunlardır: Garanti Bankası, Garanti Teknoloji,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Harp Akademileri
Komutanlığı, Marks & Spencer, KOSGEB,
Coca-Cola, Bürotime, Schindler Asansörleri, Ankara Barosu, Kayseri Ticaret Odası,
Konya Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası,
Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, ABIGEM
Gaziantep, ABIGEM Adana, ABIGEM
Denizli, ABIGEM Trabzon, ABIGEM Konya,

ABIGEM Kayseri, PERYÖN, EDAK, Adana
ve İstanbul’ da farklı Lions Kulüpleri,
İstanbul ve Adana’da farklı Rotary Kulüpleri, Genç Liderler Akademisi, İstanbul
Genç İşadamları Derneği, Gaziantep Genç
İşadamları Derneği, BERA Konya, BERA
Antalya, Hotel Lykia Lodge, Acıbadem
Hastanesi Adana, Konya Özel Hastaneler,
Kayseri Elektrik İdareleri AŞ, Aksa Jene-

olamamış bir Ben’e tanıklık
etmekti. En büyük dileğim ise,
rolümü hakkıyla oynadıktan
sonra, evren sahnesini diğer
oyunculara ve onların
sergileyeceği
hayatlara
bırakmaktı.”
İnisiye Dairesi’nden

ratörleri, Anadolu Yaldız, JCI Boğaziçi ve
Ortak İdealler Derneği.

“Ben kendimi hep, tiyatroda oyununu
sergiledikten sonra sahneden ayrılan bir
sanatçı gibi hissedebilmek istedim: Hiçbir
yapmacıklığın ve bağımlılığın olmadığı,
benim ben olduğum bir rolü oynamak!
Etrafımdaki yaşlanan insanları gözlemledikçe fark ettiğim şey, yaşamın oluşturduğumuz bizi yüzümüze olduğu gibi yansıttığı idi. Dahası bunu, derin çizgilerle adeta
suratımıza kazıyordu yaşam: İçinde ışığı
olanın yüzünde aydınlık, kalbinde dehşet
olanın gözlerinde karanlık, yüreğinde
kibir ve kıskançlık olanın dudaklarında
haset tüm yalınlıkları ile kendilerini
gösteriyorlardı. Benim en büyük korkum,
günün birinde yansıyan yüzümde ben

Dr. Deniz Kite GÜNER ve
Leyla ALATON
( Alarko Holding Yön. Krl. Başkanı)
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Editörün kaleminden
“Covid-19 Salgını ile kapalı alanlarda daha fazla
vakit geçiren çocuklarımızın teknolojiyi doğru
kullanabilmesi için neler yapılabilir?”
Pandemi sürecinde alınacak önlemler
içinde evde kalmak en baş sırada yer alıyor.
Evden dışarıda geçirdiğimiz vakitlerde ise
mesafeyi korumak ve mutlaka maske kullanmak gerekiyor. Gelin, bugün çocuklarımızı teknolojiye bağımlı birer birey olmaktan
kurtarırken aynı zamanda gelişmelerden
de uzak kalmamalarını nasıl sağlayabiliriz,
onların aile ortamından gerçek yaşamdan
kopmadan teknolojiden doğru şekilde
faydalanmalarını nasıl sağlayabiliriz; hep
birlikte düşünelim.
Yaşadıkları ev ortamında yapabilecekleri kısıtlı faaliyetler dışında pek fazla seçeneği bulunmayan çocuklar ne yazık ki teknolojiye
her zamankinden daha fazla bağımlı olmaya
başladılar. Çocukların uzaktan eğitim almak
durumunda kalmaları da anne-babaları bir ikileme sürüklemekte.
Çocuklarımızın teknolojiye olan ilgileri cep telefonu, internet, televizyon, tablet ve bilgisayar üzerinden olmaktadır. Ancak planlamayı
doğru yaparak, interneti doğru şekilde kullanmak çok önemlidir.
Teknoloji, doğru kullanıldığında insanlığı bulunduğu konumdan ileriye taşıyacak önemli araçlardan biridir. Peki nasıl oluyor da doğru
kullanıldığında insanlığın ilerlemesi adına büyük güç olan teknoloji,
yanlış kullanım halinde hayatı olduğundan fazla zorlaştırıyor? Maalesef teknolojinin olumlu yanları kadar olumsuz yanları da vardır.
Dilerseniz hep beraber irdeleyelim:
TEKNOLOJİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ
ETKİLERİ
İletişim aracı olarak kullanılan cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve
tablet her yaştan çocuğun hayatında oldukça fazla yer kaplıyor. Bu
araçlar çocuklara eğlenceli ve eğitici zaman geçirmelerini sağlarken,
kimi zaman bağımlılık yüzünden günlük hayatlarını olumsuz yönde
etkileyebiliyor. Henüz sosyalleşmeyi ve paylaşımı doğal yollardan
öğrenmemişken maalesef kendilerini sosyal paylaşım sitelerinde
sosyalleşmeyi öğrenmeye çalışırken buluyorlar. Oyun çağındaki
çocukların teknolojik cihazlara fazla maruz kalmaları onların oyuncaklarıyla oynama sürelerini de kısaltıyor. Çocukların gelişimlerini
sağlıklı bir biçimde tamamlamaları için yaş gruplarına uygun
oyuncaklarla oynamaları büyük önem taşır. Ayrıca sanal oyunlarda
ve televizyonda şiddet içerikli görüntüler izleyen çocuklar, bunları
hayatın çok normal ve kabul edilebilir bir parçası olarak algılarlar.
Çocukların televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ile uzun zaman
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geçirmeleri duygusal, sosyal ve fiziksel açıdan sorunlar meydana
getirmektedir.
Bu kişiler; görme sorunları, duruş ve iskelet sorunları, daha az hareketten kaynaklanan fiziksel sorunlar ve radyasyon riski altındadır.
Zamanının çoğunu teknolojik cihazlarla geçiren çocuklarda bir süre
sonra bağımlılık gelişecektir. Buna ‘’Teknolojik Bağımlılık’’ diyebiliriz. Bu da psikolojik olarak kişilerde; içe kapanma, göz teması kaybı,
yaşıt ilişkilerinden kopma ve yetişkinlerle sorunlar yaşama gibi
kendini gösterebilir.
AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER VE TEDAVİ
• Bazı aileler bu cihazları kullanabilen çocuklarının zeka seviyesini yüksek
görebiliyor. Çocuğunuzun bu gibi cihazlarla fazlaca meşgul olması, onun
ille de zeki olduğu anlamına gelmiyor. Dahası, zihinsel ve bedensel olarak
gelişmekte olan çocuklar için büyük risk içeriyor.
• Çocuklarınız için model teşkil ettiğinizi unutmayın. Onlarla birlikte vakit
geçirirken cep telefonlarınızı gerekmedikçe kullanmamaya özen gösterin.
• Onlarla daha sık ve verimli vakit geçirin, birlikte gelişimlerini destekleyecek oyunlar oynayın.
• Onları ilgi alanlarına uygun aktivitelere yönlendirin.
• Çocuklarınızı arkadaşları ile ekranlı cihazlardan mümkün olduğunca
uzak kalabilecekleri şekilde görüşmelerine yönlendirin. Böylece iletişim
için teknolojik cihazlara yönelimlerini daha kolay kontrolünüz altına
alırsınız.
• Onların bilgisayar ve tablet kullanımı her zaman sizin kontrolünüz
altında olmalıdır.
• Çocuğunuzla birlikte kitap okuyun, araştırın, incelemeler-deneyler-aktiviteler yapın.
• Çocuğunuzun televizyon izlemesine ya da programın ona uygun olup
olmadığına siz karar verin. Kullandığı uygulamaları ve ne amaçla kullandığını ara sıra denetleyin. Kendi bilgi ve zihin gelişimine destek olabilecek
program ve uygulamalara yönlendirebilir, hatta beraber kullanabilirsiniz.
Özellikle genel kültür, dil ve kitaplara yönelik program ve uygulamalardan
birlikte öğrenip keyif alabilirsiniz. Özellikle kitap paylaşım uygulamalarıyla, kitapların türü, konusu ve yazarları hakkında okurların yorumlarını
birlikte değerlendirip siz de katkıda bulunarak kitap okumayı sevdirebilirsiniz. Bununla ilgili olarak sizler için yaptığımız küçük bir araştırmada
KİTABOLA isimli bir uygulama bulduk. Bu uygulamada takip ettiğiniz
kişilerin ne kitap okuduklarını, hangi kitapları tavsiye ettiklerini, kitap listelerini görebiliyorsunuz. Ayrıca okuduğunuz ve paylaşmak istediğiniz bir
bölümün fotoğrafını çekerek hem bu uygulamada hem diğer uygulamalarda paylaşabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay olan bu uygulamayla
hem çocuğunuzun hem kendinizin hem de çevrenizin kitaplara olan
ilgisini artırabilirsiniz.

kitabola.com.tr

Keşfedilecek çok kitap var
Kitabola, kitap veya alıntı paylaşabileceğiniz, kitap listeleri oluşturabileceğiniz,
kitap yorumları yapabileceğiniz ve başka kullanıcıları takip ederek yeni kitaplar
keşfedebileceğiniz bir uygulamadır.
Ücretsiz, reklamsız, özgün, kolay… Hemen dene

Ha�anın
Okumagünü
Tavsiyeleri

Ayşe
Paylaştı, 1gün önce

Tek nefeste
okuyabilecekleriniz

Ha�anın en çok okunan kitapları

Emirhan

Takip et

Paylaştı, 5dk önce

1984
George Orwell

Ahmet Kılıç

Elif-istanbubul

7,6/10 Puan

Müjde

300 arkadaşın bu listeyi kaydetti
Listene ekle

Ahmet Kılıç

Paylaş

Takip et

Paylaştı, 1dk önce

9,9/10 Puan

Yorum yap (56)

250 beğeni

Simyacı
Puan ver

1.780 kişi

Listene ekle

Okudun mu?

3.450 kişi

Paulo Coelho

Tavsiye et

2.112 kişi

Yorum yap (245)

Paylaş

Keşfet

Ara

Listelerim

Proﬁlim

9,5/10Puan

@kitabolaapp
Puan ver

Okudun mu?

Tavsiye et
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ÜLKEMİZİ TANIYALIM SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE CIHAN HÜKÜMDARLARININ KENTI…

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin
dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra
ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç
Anadolu Bölgesi’nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları
ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50’
ve 38° 14’ doğu boylamları ile 38° 32’ ve 40° 16° kuzey enlemleri
arasında yer alır.
Şehrin ismi kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün
değişerek Türkçe’leşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi
de Yunanca’da ‘saygıdeger, yüce’ anlamına gelir ki, Latince Augustus’un Yunanca karşılığıdır. Bu da Pontuslar tarafından kurulan
kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Bugüne dek
ziyaret etme
şansı olmayanlar için Sivas,
tarihimize
şahitlik etmiş
mekanlarıyla
sizi ağırlayabilir.
24

Sivas Kızıldağ’dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı’ndan doğan Yeşilırmak ve yine Köse Dağı’ndan doğan Fırat’ın en önemli kollarından biri olan Karasu Nehri, Sivas ili sınırları içinde doğmaktadır.
Sivas coğrafi açıdan kıraç, yeşili az, sert iklimli bir yerdir. İkliminin
elverdiği ölçüde yetiştirilebilen ancak tahıl ürünleri, şeker pancarı,
patates gibi ürünlerdir.
Topraktepe Höyüğü’nde yapılan kazılar, yöredeki Hitit yerleşimlerine işaret etmesine rağmen, 3. yüzyılın sonlarına doğru, Romalı
İmparator Diocletian’ın egemenliği altındaki Ermenistan’ın başkenti
Sebastea kenti olarak ortaya çıkmasından önce Sivas’ın tarihi
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hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. 11’inci yüzyılın sonlarında
Türklerin bölgeye yerleşmesine kadar başkent olarak görevini
sürdürdü. Türkmen Derviş beyliği, Sivas’ı 1080-90 yıllarında ele
geçirdi. 1172’de Selçuklular tarafından fethedilene kadar beyliğin
başkenti oldu. Selçuklular döneminde, Sivas refah seviyesinin doruklarına ulaştı. Anadolu’nun önemli şehirleri; 1400 yılında Timur
tarafından yağmalandığında, Sivas’ın 150.000’den fazla nüfusu
olduğu söyleniyordu.
Eski refahını hiçbir zaman geri kazanmamış olmasına rağmen, Sivas
Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir eyalet başkentiydi
ve Eylül 1919’da, Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal
Atatürk’ün çağrısıyla ikinci ulusal kongrenin yapıldığı şehir oldu.
Bu kongre; Avrupalı işgal güçleriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğunun da sonu oldu ve cumhuriyetin kurulmasına yol açtı. Sivas,
13. yüzyıl Selçuklu mimarisinin en güzel kalıntılarından bazılarını
barındırmaktadır. Bunlardan medreseler özellikle dikkat çekicidir.
Gök (Mavi) Medrese (1271), Şifaiye Medresesi (1217-18), Çifte Minare
Medresesi, Ulu Camii en önemli eserlerdir.

Sivas’ta gezilmesi gereken yerler:
Anadolu’daki tarihi İpek Yolu güzergahlarının kesiştiği bir yerde
konumlanmış ve ünlü Kral Yolunun da geçtiği büyük ilimiz Sivas’ın
tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları ile turistlere ilginç
tatil olanakları sunmaktadır.

Çifte Minareli Medrese
1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından Kösedağ savaşında Selçukluları yendikten sonra yaptırılmıştır. Medresenin doğu girişi ve iki minareli süs tuğla ve kiremit duvarının
muazzam taş cephesi dikkat çekicidir.

Şifaiye Medresesi
1218 yılında Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından
yaptırılan en önemli tıp okullarından biriydi ve bir zamanlar
Anadolu’nun en önemli hastanesiydi. Ama sadece hastalara yardım
etmek için yapılmadı. Mimari ve estetik açıdan da güzel görünmek
için inşa edildi. 800 yıl sonra bile hala etkileyici. Dekorasyonda
stilize güneş / aslan ve ay / boğa motifleri, mavi Azeri çini eserleri
ve sultanın yazdığı Arapça bir şiir bulunmaktadır. 1220’de 1. İzzetttin
Keykâvus’un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye
dönüştürülmüştür. Günümüzde avlusu, içinde çayevi bulunan
bir bloktur ve çevredeki eyvanlar (tonozlu salonlar) hatıra eşya satan
tezgâhlara ev sahipliği yapmaktadır.
Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin
Ali tarafından, 1271 yılında yaptırılan Gök Medrese, 1926 yılında
müzeye dönüştürüldü. 2006 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Selçuklu Sanatları Müzesi
olarak hizmete açılması planlanmaktadır. Duvarları yontma kalker
taşından yapılan medresenin minareleri 25 metre uzunluğundadır.
Gök Medrese açık avlulu dört eyvan şemasının uygulandığı iki katlı
bir medresedir. Taç kapıda kullanılan mermer malzeme nedeniyle
ışık gölge oyunları muhteşemdir.

Buruciye Medresesi
1271 yılında Selçuklu SultanI III. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında
İranlı Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey tarafından yaptırılmıştır. Pozitif bilimlerin öğretilmesi amacıyla yaptırılan medrese,
devrin Selçuklu taş oymacılığının en güzel örneklerindendir.

Mimarı belli olmayan yapı, açık avlulu ve kesme taştan örülmüştür.
Dört eyvanlı ve iki katlıdır. Günümüzde avlu iç mekanları genellikle
sergiler için yaz aylarında ise çay bahçesi olarak kullanılır.

Sivas Kongre Binası
Sivas Valisi Mehmet Mazlum Bey tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. Bina aslında bir lise binasıydı. 4 Eylül-12 Eylül 1919 arasında,
Kuvayı Milliye tarafından Türk Kurtuluş Savaşı’nın hazırlanmasında bir kongre merkezi olarak kullanılmıştır. Kongre sonrasında
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 18 Aralık 1919’a kadar bu binada
kaldılar. 1930’da bina bakımdan geçti. 1984 yılında cumhurbaşkanı
Kenan Evren’in talimatıyla, lise binası Kültür Bakanlığı tarafından
satın alındı. Restorasyon sürecinden sonra 1990 yılında Kongre
müzesi olarak açılmıştır.

Ulu Camii
Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Ulu Camii, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen camilerin en görkemli örneğidir. 1955
yılında yapılan onarım çalışmaları sırasında bulunan kitabesine
göre 1196-97 yıllarında Kutbettin Melikşah döneminde Kızılarslan
bin İbrahim tarafından Kul Ahi’ye yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Sanat tarihçileri ve Anadolu Türk mimarisi uzmanları, mimari özelliklerinden dolayı caminin Dânişmendliler tarafından XII. yüzyıldan
daha önce yapıldığını kabul etmektedirler. Caminin dekorasyonundaki her figür, eşsiz bir sanat, mimarlık ve mühendislik harikasıdır.
1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almıştır.
Dünyaca ünlü, dost canlısı ve çok sevimli Kangal köpekleri de
Sivas’a has bir ırktır.
Sivas, mutfağı zengin illerimizden biridir. Size bu sayımızda LezzetiMedient köşemizde etli ekmek tarifini de sunuyoruz.
Bugüne dek ziyaret etme şansı olmayanlar için Sivas, tarihimize
şahitlik etmiş mekanlarıyla sizi ağırlayabilir.
medient.com.tr
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Sağlık Sistemimiz Covid-19 Salgınına Dir
Hiç beklemediğimiz, belki korku filmlerinde
gördüğümüzde ‘bu kadar da olmaz’ dediğimiz
bir sürecin içerisindeyiz. Bir salgın bütün
ezberimizi bozdu. Sosyolojik analizlerini
uzun uzun yapacağımız bu felaketten bir an
önce kurtulabilmek için, gün, aklın ve bilimin
araçlarını kullanarak yeni dünya düzenini
kurgulama günüdür.

bulaşması konusunda pek çok araştırma da
yapılmıştır. Kabul edilir ki; binaların tipi, insan
yoğunluğu, aktivite çeşitliliği, o binadaki insanla ilişkili mikroorganizmaların birikmesini
kolaylaştırır. Daha fazla insan yoğunluğu ve
iç mekan aktivitesi hem doğrudan temas hem
de çevreye bağlı temas yoluyla yayılımı artırabilir.
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Endişelerin giderilebilmesi için, ‘Sağlıklı
Çevre’ kriterlerini belirlemek ve sağlamak
gerekiyorken, nasıl olsa bu salgın da geçer
diyerek artçı önlemlerle yol alıyor ve bu arada
canlarımızı yitiriyoruz.
Onlarca yıldır, kapalı alanlarda, özellikle hastanelerde, çeşitli patojenlerin yarattığı enfeksiyonlar endişe kaynağı olmuştur. Son yıllarda,
mikroorganizmaların varlığı, çeşitliliği, işlevi,

medient.com.tr

İş geliştirme toplantıları: Şubat ayı
sonlarında Boston’daki Biogen Konferansı gibi
yüz yüze görüşmeler.

tarihleri arasında, Çin’in Guangzhou
şehrinde, klimalı bir restoranda
Covid-19 salgını meydana geliyor
ve bu salgın 3 aileyi kapsıyor.
Klima sistemi, iç hava ile
çalışan split klima cihazını
içeriyor ve taze hava miktarı
çok yetersiz. Bu restoranda
yemek yiyen 3 aileden 10
kişi bu salgından etkilendi.
3 aileden 1’i salgının ilk başladığı yer olarak kabul edilen
Wuhan şehrinden gelmişti.
Araştırmacılar, restorandaki
havanın akış yönünün damlacık
iletimi ile tutarlılık gösterdiğini tespit
ediyor, virüsün restoranlarda yayılmasını
önlemek için masalar arasındaki mesafenin
artırılmasını ve havalandırma sisteminin
iyileştirilmesini öneriyor.

Kabul etmeliyiz ki, kapalı
alanlarda yaşayan canlılara
dönüştük ve binaların sağlığımız
üzerinde önemli bir etkisi var.
Kendi ellerimizle yarattığımız; binalar, arabalar, toplu taşıma araçları gibi
kapalı alanlarda günlük yaşantımızın
neredeyse %90’ını geçirmekteyiz.

Kapalı bir
alanda
olmanın, aynı
havayı uzun
süre paylaşarak
virüse maruz
kalmanın
enfeksiyon
ihtimalini
artırdığını
vurgulayabilecek çok önemli
bir örnektir.

% 10’unu teşkil etmekte.

Spesifik bazı örnekleri de şu şekilde
sıralayabiliriz:
Restoran: 26 Ocak ve 10 Şubat 2020

Covid-19 salgını içerisindeki yolculuğumuz
devam ettikçe ve çok geç kalınmış olsa da
Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ilk
günden itibaren inandığım SARSCoV-2 virüsünün önemli yayılma
yollarından birisinin hava yolu
olduğu kabul edildiğine göre; bu
ve benzeri salgınlarla mücadele
edebilmek için iç hava kalitesini
artık daha çok konuşacağız.

Salgınlardan korunmak için sürdürülen izole
hayat ve sosyal mesafeyi korumaya yönelik
kısıtlamalarla çok uzun süre yaşayamadık.
Kapanma sürecinden bir süre sonra, toplu
halde bir arada olunan binaları yeniden kullanıma açtık. Ancak hala asansöre binerken,
ofislerde çalışırken, okula, tiyatroya, sinemaya,
restorana giderken endişe duyuyor, toplu
taşıma araçlarına binerken tedirgin oluyoruz.
Bu endişemizi geçirecek teknolojik imkanları
ise ne yazık ki hayata geçiremedik ve hayatı
eski düzeninde yaşayabileceğizi düşündük.
Sonuç olarak gerek ülkemizde gerekse dünya
genelinde salgın artarak devam ediyor.

Düğünler, cenaze törenleri, ayinler,
doğum günleri; erken yayılma olaylarının

İşte bu noktada; havalandırma sistemleri
büyük önem arz ediyor.Yaşadığımız salgında
büyük çaplı bulaşmaların kapalı ortamlarda
gerçekleştiğini biliyoruz.

Et entegre ve paketleme tesisleri:

İşyeri: Bir diğer örnek, bir çağrı merkezindeki salgındır. Tek bir enfekte çalışan, bir binanın
11. katındaki iş yerinde, 216 çalışan içinden, bir
hafta içinde, 94’ünün enfekte olmasına neden
oldu. Bu 94 kişiden 92’si hastalandı (sadece
2’si asemptomatik kaldı). Kapalı bir alanda
olmanın, aynı havayı uzun süre paylaşarak
virüse maruz kalmanın enfeksiyon ihtimalini
artırdığını vurgulayabilecek çok önemli bir
örnektir.

Amerika’da salgın sürecinde, 20 Mayıs
itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
192 farklı et paketleme tesisinde en az 15.300
işçiye COVID-19 bulaştı. Bu işçilerin en az
63’ü hastalıktan öldü. Avrupa’da ise, 4.200’ün
üzerinde pozitif vaka saptandı. Bu tesislerin
kendine özgü ve devamlı iç havayı sirküle
eden soğutma sistemleri, ortamın soğuk
havası, yetersiz havalandırma, sosyal mesafenin sağlanamaması, temas süresi, koruyucu
ekipman eksikliği bu salgınların nedenleri
olarak belirlendi.

Koro: Washington Eyaletindeki bir topluluk
korosu. Aslında, insanlar virüsün farkında
ve aktarımı en aza indirmek için adımlar da
atmışlar. Örneğin; her zamanki el sıkışmalarından ve sarılmaktan kaçınmış ayrıca prova
sırasında sosyal mesafe kuralına da uymuşlar.
Çalışmadan önce koro üyelerine semptomları
olan herkesin evde kalması gerektiği de söylenmiş. Sonuçta, tek bir asemptomatik taşıyıcı,
katılan insanların çoğunu enfekte etti. Koro,
kabaca bir voleybol sahası büyüklüğünde olan

Yaşlı bakım evlerindeki felaket
derecesindeki salgın örneklerini
takiben en kapsamlı bulaşma
ortamları sıralaması şu şekilde;

renirken!
kapalı bir prova salonunun içinde iki buçuk
saat şarkı söyledi. Şarkı söylemek, konuşmaktan daha yüksek yoğunlukta, solunum damlacıklarını aerosol haline getirir. Şarkı söylerken
derin nefes almak, solunum damlacıklarının
akciğerlere derinlemesine girmesini kolaylaştırır. İki buçuk saat boyunca virüse maruz
kalmak, insanların enfekte olması için yeterli
bir süre oldu. 4 gün içinde, 60 koro üyesinden
45’i semptom geliştirdi ve 2 kişi öldü. Enfekte
olan en genç korist 31 yaşındaydı, ortalama yaş
ise 67 idi.

Kapalı alan sporları: Bu bulaşma
Kanada’da buzdan bir pist üzerinde oynanan
körling oyunu sırasında meydana geldi.
Oyuncular, seyirciler, toplam 72 katılımcı,
serin bir iç mekan ortamında uzun süre yoğun
nefes alarak yakın temasta bir araya geldi. Bu
turnuvada 72 kişinin 24’ü enfekte oldu.
Bu tür örneklere her gün bir yenisi eklenirken,
ortak özelliklerin: Zayıf hava sirkülasyonu,
insan yoğunluğu, kapalı alan olduğunu ve
ortamda bulunma süresinin de riski artırdığını
görüyoruz.
Havalandırma, havadaki hastalıkların bulaşmasını etkileyen önemli bir faktör olarak
kabul edilmektedir. Havalandırmanın önemi,
2003 yılındaki dünya çapındaki SARS salgını
ve özellikle Hong Kong’daki bir hastanede
yayılan bir olayla yeniden vurgulandı. Hong
Kong’daki Prince of Wales Hastanesi’nde
meydana gelen en büyük SARS salgınının araştırılması sonrası, büyük olasılıkla
yetersiz havalandırma sisteminin virüsün 8A
Koğuşunda yayılmasına neden olduğu ileri
sürülmüştür. Yapılan başka bir araştırmada da,
sınıflarda, ofislerde ve evlerde havalandırma
oranlarının artırılmasının, havadan kaynaklanan hastalıkları kontrol etmek için nispeten
etkili bir strateji olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu ve benzeri pek çok bilimsel çalışma
göstermektedir ki; ısıtma-havalandırma-klima
sistemleri artık sağlık açısından daha fazla
önem taşımaktadır.

üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Bu
kadar hızlı yayılan bir hastalığa hiç bir sağlık
sisteminin yeterli olamayacağı sıkça vurgulanıyor. İşte tam bu noktada, hastanelerde,
bir mühendis gözüyle, neler yaşanabileceğini
özetlemek istiyorum.
Bir hastanenin tasarımı, mimarlık ve mühendislik açısından, en büyük özeni, bilgiyi ve
tecrübeyi gerektirir. Hastanelerde, doktorların
uygun koşullarda hizmet verebilmesi için,
arka planda bir fabrika gibi çalışan, elektro-mekanik sistemler ile bu sistemleri
işleten mühendisler, teknikerler
vardır.
Gerek ülkemizde gerekse
dünyada ne yazık ki pek
çok sağlık emekçisi enfeksiyona yakalandı ve
hayatını kaybedenler
oldu. Sağlık çalışanları COVID-19 salgın
mücadelesinin
ön saflarında yer
almakta ve bu nedenle enfeksiyon
riski altına sokan
tehlikelere maruz
kalmaktalar.
Uzun çalışma

saatleri, stres, yorgunluk, mesleki tükenmişlik,
fiziksel ve psikolojik şiddet gibi faktörler de
riski artırmaktadır. Böyle bir salgın döneminde, sağlık çalışanlarının korunması ve yoğun
bakım ünitelerinin salgın kümelerine karşı
hazırlıklı olmaları öncelik olmalıdır. Sağlık çalışanlarının da patojenlerin hastadan hastaya
bulaşmasında rolü olduğuna dair göstergeler
mevcuttur, ancak ortaya çıkan çoğunluklu
kanıtlar kontamine olmuş ortamın patojen
bulaşmasında oldukça önemli olduğunu bildirmektedir. Özellikle, yüksek
temas yüzeyleri, bulaşıcı
ajanların olası bir
rezervuarı olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle, sağlık
çalışanları
gittikçe
artan bir
enfeksiyon riski
altındadır.

Havalandırma,
havadaki
hastalıkların
bulaşmasını
etkileyen
önemli bir
faktör olarak
kabul
edilmektedir.

• Hastaneler şu anda en yoğun insan

trafiğinin olduğu mekanlar!
Sahada emek veren sağlık çalışanlarımızın her
birine şükranlarımızı sunarken, bir yandan
da sağlık sistemimizi ayakta tutabilmek adına,
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27

AKTÜALITE FAYDALI BILGILER

Bir hastanenin hava kanalında bulunan
koronavirüs, bilim insanlarının hastalığın
havalandırma sistemleri aracılığıyla yayılabileceğine inanmasını sağladı ve bu da virüsün
başlangıçta düşünülenden daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. COVID-19’un kanıtları
bazı hastanelerde havalandırma menfezlerinde de bulundu ve filtrasyon sistemleri ile ilgili
konuları da tartışmaya açtı.
Çin’de bir hastanede yapılan çalışmada,
çevresel yüzeylerde biriken aerosollerde,
(SARS-CoV-2) viral yükü araştırılmış ve hastane
ortamlarında SARS-CoV-2 kontaminasyonunun ortadan kaldırılması için enfeksiyon
önleme ve kontrol prosedürlerinin etkinliği
hakkında veri toplanmaya çalışılmıştır.
Ciddi COVID-19 hastalarını tedavi etmek için
tasarlanmış bu hastanede aerosol numunelerinde ve çevresel yüzeylerde SARS-CoV-2
konsantrasyonu incelenmiş, aerosol numuneleri bir mikrobiyal hava örnekleyici tarafından
toplanmış ve çevresel yüzeyler, birden fazla
bölgede sürüntüler kullanılarak örneklenmiştir. Çalışma, enfeksiyon önleme ve kontrol
prosedürlerinin sıkı uygulanmasının, aerosol
ve çevresel kaynaklı SARS-CoV-2 RNA’nın ortadan kaldırılmasında oldukça etkili olduğunu
ve böylece hastanelerde çapraz enfeksiyon
riskini azalttığını göstermiştir.

Hastane yetkilileri bu başarılarının
özetini yaparak, COVID-19 salgını
sırasında güvenli bir hastane
ortamına ulaşmak için önerilerini şu
şekilde paylaşıyorlar:

28

medient.com.tr

SAYI 11 / EKİM - KASIM - ARALIK / 2020

1. Doktor ve hastaların ayrı 2 kanaldan işlediği;
temiz, tampon ve kontamine olmak üzere üç
bölgeden oluşan izolasyon odalarının oluşturulması; izolasyon koğuşunda saatte 12 veya
daha fazla hava değişimi sağlayan negatif
basınçlı havalandırma sistemi kurulması,
2. Çevresel dezenfeksiyon / temizlik ve el hijyeni
için sıkı politikalar uygulanması,
3. Viral ve bakteriyel yük için hava ve çevresel
yüzeylerin periyodik olarak izlenmesi ve bu
sonuçlara dayanarak, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü için stratejilerin dinamik bir
süreçle ayarlanması,
4. Sağlık çalışanları, destek hizmet çalışanları,
gıda tedarikçileri, vb. dahil olmak üzere tüm
personelin, el hijyeni, solunum görgü kuralları, maske/siperlik takılması/ çıkarılması ve
uygun şekilde bertarafı ve biyomedikal atık
yönetimi konularında iyi eğitilmiş olması,
5. Tüm gerekliliklerin ve düzenlemelerin
sağlık personeli tarafından doğru bir şekilde
uygulandığını denetlemek ve sağlamak için
bir hastane enfeksiyon kontrol ekibi atanması,
6. İzolasyon odalarındaki tüm hastaların her
zaman üç katmanlı cerrahi maske takmaları.

Bu noktada, Şubat ve Mart 2020’de, salgının
başladığı Çin’in Wuhan bölgesindeki iki
hastanede yapılan başka bir araştırmaya
da bakalım istiyorum. Bu iki hastane salgın
sırasında sadece Covid-19 hastalarının tedavisi
için kullanılan hastaneler. Wuhan Üniversitesi
Renmin Hastanesi, şiddetli Covid-19 semptomları olan hastaların tedavisi için tasarlanmış
A sınıfı bir hastane. Buna karşılık, Wuchang
Fangcang Sahra Hastanesi, bir stadyumdan
karantina hastanesine dönüştürülmüş ve hafif

semptomları olan hastaları tedavi eden geçici
sahra hastanelerinden birisi. Bu iki hastanenin
ortak alanlarında, 30 farklı bölgeden numuneler alınarak, havadaki SARS-CoV-2 ve aerosol
birikimi incelenmiş.
Covid-19 hastalarının kaldığı izolasyon
koğuşlarında, aerosollerde SARS-CoV-2 RNA
konsantrasyonu tespit edilmiş. Havalandırmalı
olan bu hasta odalarında virüs oranı daha düşükken, hastalar tarafından kullanılan tuvalet
alanlarında daha yüksek olduğu görülmüş.
Bu çalışma sırasında hastane alanlarında
tespit edilen virüsün enfektivitesi belirlenememiş olsa da, henüz tamamlanmış yeni bir
çalışmada, SARS-CoV-2’nin aerosoller yoluyla
bulaşma potansiyeline sahip olabileceği
sonucuna ulaşılmış. Önceki çalışmalardan
farklı olarak, aerosollerde virüsün yaşayabilir
olduğu gösterilmiş.
Bu çalışmaların sonuçları, enfeksiyonunun
önlenmesi ve sağlık personelinin korunması
için önemli çıkarımlara sahiptir. (1)virüsün
yayılmasını önlemek için potansiyel bir
kaynak olan tuvaletlerin havalandırılması ve
sterilizasyonu; (2) maske takılması; (3) havadaki SARS-CoV-2’nin bulaşmasını sınırlamak ve
sağlık personelini korumak için yüksek riskli
alanların etkili bir şekilde dezenfekte edilmesi;
(4) SARS-CoV-2’li hastaların karantinası ve
tedavisi için havalandırmanın önemi ve
havalandırma sistemlerinin %100 taze hava
ile çalışmasının aerosol iletimini sınırlamak
açısından etkinliği; ve (5) tıbbi personel için
potansiyel enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olmak üzere, üzerinden çıkarılmadan
önce giysinin yüzey temizliği.

Gelecek dönemde bütün kapalı alanlar için;
“sağlıklı çevre” ve “iç hava kalitesi” konuları
daha fazla konuşulmak ve gerekli olan sistemler tesis edilmek zorundadır.
Düzgün işleyen etkili havalandırma sistemleri,
kişi başı taze hava miktarı değerleri, düşük
emisyonlu yapı malzemeleri, uygun filtre
kullanımı, ozon yayan cihaz ve ürünlerin
kullanımının azaltılması, nem kontrolü (%4060), filtreleme kapasitesi, düşük CO₂ seviyesini
sağlamak, hava türbülansını önleyecek tasarımlar; iç ortam kalitesini sağlamak için daha
fazla dikkat edilecek konular olarak gündem
oluşturacaktır.

• Bu noktada Bağıl Neminin önemine

dikkat çekmekte fayda görüyorum.
SARS-CoV-2 dahil olmak üzere yağ tabakası ile
çevrili-zarflı virüslerin, kuru hava koşullarında
yani düşük bağıl nem değerlerinde, havada
daha uzun süre aktif olarak kaldıkları ve
enfeksiyon riskini artırdığı düşünülmektedir.
Özellikle kış aylarında, ısıtmanın etkisiyle, iç
hava daha kuru olduğundan bu risk artacaktır.
Kış aylarında -özellikle solunum yolları ile
bulaşan- viral hastalıkların artışı, büyük ölçüde insanların kapalı ortamlarda, daha yoğun
bir biçimde bir araya gelmeleri yüzündendir.
Nem, ortama saçılan virüs yüklü damlacıkları
yere doğru yöneltirken insanların virus yüklü
parçacıkları soluma olasılığını azaltır, kuru
hava ise -damlacıkların havada asılı kaldığı
süreyi uzatarak- yayılmayı kolaylaştırır ve
kışın havanın daha kuru olması da bulaşmaya
destek olur.

Normal insan vücudu solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede mükemmel bir koruma
sistemine sahiptir. Ağız ve nefes borusu hava
yolu üzerinde kademeli bir filtre görevi görür.
Bağıl nemin, solunum yolu boyunca virüsün
enfeksiyona yol açma olasılığını etkilediği
bulunmuştur. Kuru havayı soluduğumuzda
akciğerlerdeki mukoza zarı kurur, akciğerlerden kana geçiş olursa da enfekte oluruz.
Havadaki nem, bağışıklık sistemimiz açısından
önemlidir ve vücudumuz kuru bir ortamda
zararlı organizmalarla gerektiği gibi savaşamaz. Ayrıca virüslerin enfektivitesi de düşük
nem ile artar.
Minimum nem oranı %40 olarak kabul edilir.
Çalışmalar %80 ve üzerindeki bağıl nemin
Covid-19 virüsünü nötralize etme eğiliminde
olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, çok
yüksek nem değerleri, iç mekanda alerjik toz
akarları, küf ve mantar üremesine ve astım
gibi solunum hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabilir. Bütün faktörler dikkate
alındığında, insanlar için ideal ortam bağıl
nem seviyesi % 40-60 olarak kabul edilir.
Özellikle toplu halde bulunulan kapalı alanlarda bağıl nemin %40-60 arasında kalması
için ısıtma-havalandırma-klima sistemlerinde
önlem alınmalıdır. Prensip olarak nemlendiriciler, nemi artırmak ve virüsün aktif kalma
süresini azaltmak için kullanılabilir. Tek başına
nemlendirme, virüsü fiziksel olarak havadan
uzaklaştırmaz, ancak virüsün daha hızlı etkisini kaybetmesine yardımcı olabilir.
Kabul etmeliyiz ki yeni bir dünya düzeni inşa
etmek durumundayız. İnsan sağlığını korumak için önce doğayı korumamız gerekiyor.
Bugüne kadar izlenen politikaların yanlışlığını

görmek, biyolojik çeşitliliği korumak, iklim
değişikliği ile mücadele edebilmek için sera
gazı emisyonlarını azaltacak iyi enerji seçeneklerini kullanmak, hava kalitesini artırmak,
düşük enerjili binalar yapmak, ormanları
korumak zorundayız. Yoksa yeni salgınlarla
baş edemeyiz !!

Biyoğrafi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Müh.Fak.
Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olduktan sonra 1988 yılında MNG Holding
bünyesindeki Mekanik Tesisat A.Ş.’de proje
mühendisi olarak iş hayatına başladı. Unitek
ve Yalçın Teknik Firmalarında Nato projeleri
ve sığınak tasarımı üzerinde uzmanlaştı.
1996 yılında kendi fırması FNP Mühendislik
ve Müşavirlik Ltd.Şti.’ni kurdu. Pek çok ulusal
ve uluslararası projeye imza attı. Son 6 yıldır
“Bakü Ak Şehir-White City” projesinin Mekanik
Tesisat Proje Hizmetlerini sürdürmektedir.

Kabul etmeliyiz ki yeni bir
dünya düzeni
inşa etmek
durumundayız.
İnsan sağlığını
korumak için
önce doğayı
korumamız
gerekiyor.

Özellikle; ısıtma -havalandırma-klima sistemleri tasarımı, enerjinin verimli kullanımı, akıllı
binalar, yeşil binalar ve yangın danışmanlığı
gibi konularda sektörel anlamda otorite olarak
tanınmış, mevzuat çalışmalarına katkıda
bulunmuş, bildiriler sunmuştur. Tasarladığı 2
bina LEED GOLD Sertifikası almıştır (Şişecam
ARGE Binası, Gloria Sport Arena).
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Tm-teknik
müşavir dergisinin Yayın Kurulu Başkanı ve
Editörü olarak görev yaptı.
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Yeni bir yıl,

Yeni umutlar,

Sağlıklı yaşamlar…

İ

nsanlar her yeni yıla yeni umutlarla girer ve hayatlarında güzel başlangıçların olmasını dilerler.
Hepimizin yeni yıldan beklentileri farklı farklıdır.
Ancak mutlaka herkesin ortak bir dileği, isteği vardır.
O da şüphesiz sevdiklerimizin ve kendimizin sağlıklı
olmasıdır.

başımıza gelenler dün düşündüklerimiz, yarın başımıza
geleceklerse bugün düşünmekte olduklarımızdır.” O
halde olumsuz her ne varsa bir yana bırakıp; olumlu
düşünerek, hayatımıza hep güzellikleri çağırarak yüzümüzde tebessümle yeni yılı karşılayalım gönülden, tüm
coşkumuzla… Sağlıklı, mutlu, huzurlu olmayı dileyelim.

İnsanoğlu hedefleri ve istekleri doğrultusunda yaşar.
Hayatta herhangi bir amacımız yoksa yaşamanın da
hiçbir anlamı yoktur. Zaten, hayat denen şey belirlenen
ve sürekli yenilenen hedeflere ulaşmak için süregelen
bir zaman dilimi değil midir? Söz konusu hedefler, ya
gerçekleştikçe ya da genellikle yeni bir yıla girerken
beklentiler şeklinde yenilenir.

Bu yeni yıl; bizim en yakın durağımız olsun hedeflerimize başlamamız adına. Kendimizle, geleceğimizle,
sağlığımızla ve sevdiklerimizle ilgili olarak en çok
yapmak istediklerimizi düşünce süzgecimizden geçirip
uygulamaya koyalım birer birer. Yılmadan, bıkmadan,
azimle ve sebatla. Her ulaşılan hedef bizler için diğer
hedeflerimize ulaşmamızda itici bir motivasyon etkisi
yapacaktır hiç kuşkusuz. Önemli olan belki de ilkine
başlayabilmektir, ne dersiniz?

Hayatımızın rutin akışı içinde zaman zaman duraklara ihtiyaç hissederiz. Belki bir an için de olsa durup
dinlenmek; yaşantımıza farklı bir yön verebilmek,
zamansızlık nedeni ile sürekli ertelediklerimizi bir an
önce hayata geçirebilmek adına… Belki de içimizde
durgunlaşan yaşam pınarını daha aktif ve coşkulu hale
getirebilmek için. Ama neden her ne olursa olsun bu
duraklar gerçekten de önemlidir. Tabii durmasını, ama
hemen ardından yeni coşkularla ve kocaman gülüşlerle
başlamasını bildikten sonra… İşte bunun için önümüzde güzel bir fırsat var: 2020. Unutmayalım ki ”bugün
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Bu yıl bazılarımız için sigarayı bırakacağımız, bazılarımız için diyete “gerçekten” başlayacağımız, bazılarımız
için yeni iş imkanları yaratacağımız, bazılarımız için
idealimizdeki eve kavuşacağımız, bazılarımız için mutlu
bir beraberlik, bazılarımız için rüyalarımızdaki tatili
yaşayacağımız, bazılarımız için anne-baba olacağımız,
ama hepimiz için çok sevip, çok sevileceğimiz bir yıl
olsun. En önemlisi sağlıklı olalım. Tabii ki bu sebeple
sağlık kontrollerimizi ihmal etmeyelim.

Yeni yılla birlikte herkesin düşleri gerçek olsun.
Barışın, sağlık ve huzurun, sevginin egemen olduğu bir dünyada
Nice Güzel Yıllara…
Sağlık olsun, keyif olsun, huzur olsun.
2021 yeni umutlar, sağlıklı yaşamlar demek olsun…
Sevgilerimizle.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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.

10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü ve Atatürk Haftası
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 bahsedilir. Bir yas gününden ziyade Atatürk‘ü anlamaya ve Atatürk’ün eşsiz zekası sayesinde güttüğü politikaların tabana yayılması için çalışılmaktadır.
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SAĞLIKLI BESLENME LEZZETİMEDİENT

LezzetiMedient

SİVAS MUTFAĞININ
GÖZDESİ ETLİ EKMEK!...
• Bizans dönemlerinde Sebastia olarak anılan, şarkılara konu olmuş, Aşık

10-15 dk

Veysel ’in memleketi güzel şehir Sivas, kendine has bir kaosu içinde barındırır. Bu karışıklık yemeklerine de yansımış, sonuçta ortaya bir lezzet

6+ Kişilik

cümbüşü çıkmıştır.

Hazırlanışı, pişirilmesi ve servis
• Geniş bir kaba unu alıp ortasını açıyoruz. Açtığımız bu havuza yaş
mayayı, suyu ve tuzu ekleyip tüm malzemeyi dıştan içe doğru alarak
yoğuruyoruz. Kıvama gelen hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat

• Tıpkı Konya gibi Sivas yöresinde de yapılan meşhur lezzetlerimizden etli

kadar dinlendiriyoruz. İç malzemesi için kıymayı bir karıştırma kabına

ekmek, pideye benzetilse de aslında oldukça farklıdır. Bu güzel lezzeti ev

alıp rende soğanı, küp küp doğranan domatesleri ve ince kıyılmış mayda-

konforunda nasıl yapabiliriz, hep beraber bakalım;

nozları ekliyoruz. Baharatlarını da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya ayırıp, her parçayı un serpilmiş bir merdane
yardımıyla yufka inceliğinde açıyoruz. Üzerlerine kıymalı harçtan koyup

Malzemeler

yağlı kâğıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştiriyoruz.

Hamuru için:

Üzeri için:

• Yarım kilo un

•

400 gr yağlı dana kıyma

• 1 çay kaşığı yaş maya

•

1 adet soğan

•

350 gr ılık su

•

1 adet domates

•

1 tatlı kaşığı tuz

•

4 dal maydanoz

•

Tuz

Açmak için:

•

Karabiber

•

•

Kırmızı pul biber

1 su bardağı un

• Etli ekmeği önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 10 dakika kadar
pişiriyoruz.
• Fırından aldıktan sonra dilediğimiz büyüklükte parçalara bölüp servis
ediyoruz. Etli ekmek hazır.
• Afiyet olsun!...
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