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MEDİENT KBB Tıp Merkezi Ailesi olarak, hastalarımızla daha yakın iletişimde olmak ve
merak ettiklerine yanıt bulmalarını sağlamak için Medient KBB Gazetesini çıkarmaya
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daha ileri götürmekteyiz. Hastalarımızın bize rahatça erişerek görüşlerini bildirmeleri ve
yardımcı olmamızı istedikleri konuları iletebilmeleri için sosyal medya ve web sitemiz
üzerinden sürekli iletişim halindeyiz. Gazetemiz de bu sürecin önemli bir parçası olarak
yerini almış bulunmakta.
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Medient Ailesi olarak tüm hastalara acil şifalar diliyor; sağlık, neşe ve mutluluk dolu
günler temenni ediyoruz.

Bu uygulamalara “Medient” yazarak
hastanemize ulaşabilirsiniz.

2

medient.com.tr

Ücretsiz vale servisimizden
yararlanabilirsiniz.

Hastanemize metro ile
ulaşım sağlayabilirsiniz.

UZMAN KADROMUZ

Hekimlerimiz
Prof. Dr. İbrahim ERCAN

Prof. Dr. Fatih BORA

Doç. Dr. İldem DEVECİ

Doç. Dr. Mehmet SÜRMELİ

Op. Dr. Şahruz ŞEYDA

KBB Uzmanı & Medikal
Direktör

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

Op. Dr. Erdem OĞUZ

Op. Dr. Muhammed YANILMAZ

Op. Dr. Akın ŞAHİN

Op. Dr. Arzu ÖZ

Op. Dr. Mahmut OĞURLU

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

KBB Uzmanı

Uzm. Dr. Aydın AKYILDIZ

Prof. Dr. Güner SÖNMEZ

Anesteziyoloji Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Tüm Hekimlerimizi Web
Sayfamızdan İnceleyebilirsiniz.
www.medient.com.tr/doktorlar
QR Kodu okutarak sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.

medient.com.tr

3

UZMANINDAN SERÖZ OTITIS MEDIA, EFÜZYONLU ORTA KULAK İLTIHABI

SAYI 17 / NİSAN - MAYIS - HAZİRAN / 2022

Seröz Otitis Media
(SOM), Efüzyonlu Orta
Kulak İltihabı
SOM, Sağlam Kulak Zarı Varlığında Orta
Kulakta Sıvı Birikmesidir.
• SOM sağlam kulak zarı varlığında orta kulakta sıvı birikmesidir. Biriken sıvının yoğunluğu başlangıçta seyreltik olmasına rağmen
zamanla yoğunluğu artarak sakız kıvamına
gelebilir. Böylece kulak zarı hareketlerini
kısıtlayarak ses iletimini engeller ve işitme
kaybına yol açar.

KBB Profesörü

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

• Sıvının yoğunluğuna bağlı olarak başlangıçta
işitme kaybı az iken yoğunluğun artmasına
bağlı olarak işitme kaybı artar.

• Olguların %90’ı okul çağında oluşur. Hastalık
işitme kaybına, konuşma bozukluğuna, dil gelişimine ve öğrenme zorluğuna sebep olabilir.

ETYOLOJİ
• Geçirilen veya geçirilmekte olan viral veya
bakteri orijinli enfeksiyonlar,

• Östaki Tüpü Disfonksiyonu ( fonksiyon
bozukluğu ),
• Nazal Septum Deviasyonu, Nazal polipler vb.
mekanik burun tıkanıklıkları,

• Dudak ve damak yarığı, vb. kranyo fasyal
malformasyonlar,

• Seröz otitis media hastalığına sebep olabilirler.

•

RİSK FAKTÖRLERİ
• Sosyoekonomik durumun kötü olması
• Ailesel hikaye (Çocuk sayısının çok olması)
• Doğum ve yeni doğan dönemi ile ilgili bazı
durumlar

• Anne sütü ile beslenme (koruyucu etkisi vardır)
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• Pasif sigara
içiciliği

• Alerji
• Nasal semptomlar (buruna ait
rahatsızlıklar)

• Üst solunum yolu enfeksiyonları

• Mevsimsel faktörler
• Kreş ve okula gitme

SEKEL VE
KOMPLİKASYONLAR
SOM işitme kaybına , artikülasyon gelişimine ve algısal kelime haznesi kaybına yol
açabilir. Otolojik komplikasyonlar olarak;

kulak iltihabı),

• Kulak zarı çökmesine,

• Farklı kulak hastalıklarına

• Kulak zarı perforasyonuna (delinmesi),

• yol açabilir.

• Kronik süpüratif otitis mediaya (müzmin orta

DEĞERLENDİRME

TANI

SOM tanısı hikaye ve fizik bulgulara
dayanır.

Otoskopik muayenede kulak zarı mattır ve
hareketliliği azalmıştır.

Çocuklarda;
• İşitme kaybı
• Sersemlik hissi
• Çınlama
• Kulak içi su var hissi
• Kulak ağrısı
varsa SOM’dan
şüphelenerek
kulak burun
boğaz muayenesi
yapılması ve kulağa ait
odyolojik testlerin varlığı
hastalığın son durumunu
ortaya koyar.

Timpanik membran üzerinde hava-sıvı
seviyesi veya hava kabarcıkları görülebilir.
Timpanometri ile teşhis konulabilir. Yapılan işitme testi iletim tipi bir işitme kaybına
işaret eder.

TEDAVİ
• Tedavide ilk basamak risk faktörlerinin belirlenerek ortadan kaldırılmasıdır.

• SOM olgularında adenoid hipertrofisi varsa o
takdirde cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Bu olgularda medikal tedavi ile vakit kaybetmek
gereksizdir. Adenoidektomi ile beraber
ventilasyon tüpü takılması en doğru yol
olacaktır.

SOM işitme
kaybına, artikülasyon gelişimine ve algısal
kelime haznesi
kaybına yol
açabilir.

• VT takılmış çocuklarda, kulağın
sudan korunması önerilir.

• VT takılması ile hastanın işitmesi
birden artar.

medient.com.tr

5

UZMANINDAN KONKA HIPERTROFISI

SAYI 17 / NİSAN - MAYIS - HAZİRAN / 2022

Konka Hipertrofisi
Günümüzde Alt Etleri Küçültürken
Fonksiyonel Dış Yüzey Mukozasına
Zarar Vermeyen Teknikler Tercih
Edilmektedir.

KBB Uzmanı

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

Alt burun etlerinin büyümesine (konka
hipertrofisi) bağlı olarak oluşan ve genellikle
geceleri daha fazla şikayete neden olan
tıkanmaların tedavisinde burun etlerinin
gerektiği kadar küçültülmesi farklı yöntemlerle sağlanabilir. Burun fonksiyonlarında
çok önemli yeri olan alt burun etleri hiç
bir şekilde tamamen kesilerek çıkartılmamalıdır. Geçmişte sıklıkla uygulanan bu
tür cerrahileri takiben burun fonksiyonları bozulmakta, solunum fizyolojisindeki
olumsuz sonuçların yanı sıra burun içinde
oluşan kuruma, kabuklanma, tekrarlayan
enfeksiyonlar ve yanma hissi gibi şikayetlerin çözümü son derece zor hatta bazen imkansız olmaktadır. Bu nedenle günümüzde
alt etleri küçültürken fonksiyonel dış yüzey
mukozasına zarar vermeyen teknikler
tercih edilmektedir.
Burun içindeki septumda bir tarafa eğiklik
olan hastaların büyük kısmında hacim
olarak daha geniş olan karşı burun boşluğundaki etlerde (alt ette daha fazla olarak)
büyüme oluşmaktadır. Bu nedenle septum
deviasyon ameliyatlarında solunum açısından tatminkar bir sonuç elde edebilmek için
hemen her zaman aynı ameliyat sırasında
özellikle eğikliğin karşı tarafındaki burun
pasajında yer alan etlerinin uygun bir
müdahale ile küçültülmesi gerekli olmaktadır. Aksi taktirde bir tarafa doğru kaymış
durumdaki septumun orta hatta getirilmesi
ile daha önce geniş olan taraf nispeten daralacak ve bu kısmın ameliyat öncesi hacmine
uyum sağlamış olan konkalar küçültülmedikleri taktirde tıkanıklık oluşacaktır.
Alt burun etlerini küçültmek amacı ile en
sık uygulanan yöntemler; radyofrekans ile
mukozaya zarar vermeden mukoza altı
doku hacminin azaltılması ve etlerin kemik
kısmında da büyüme olan durumlarda
mukoza altındaki yumuşak doku ve kemik
dokusunun tıraşlanarak küçültülmesidir
(endoskopik redüksiyon).
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Orta burun etleri içerisinde yapısal bir
varyasyon olarak hava hücresi bulunabilmektedir (konka bülloza). Bu hava hücresinin
gelişme sırasında büyümesi orta burun pasajında hava akımını önlemekte,
aynı zamanda pasajın dış duvarında yer
alan sinüs boşalma kanallarında tıkanmaya
bağlı olarak kronik sinüs iltihaplarına neden
olabilmektedir. Bu tür problemlere neden
olan orta burun etlerine uygun endoskopik
cerrahi teknikerleri kullanılarak konka bülloza plastisi yapılmalıdır. Fonksiyonel olarak
alt etler kadar kritik olmayan orta etlerin
tam olarak çıkartılması burun fizyolojisinde
ciddi sorun oluşturmasa da bu yapıların
daha sonra yapılabilecek sinüs müdahaleleri için yol gösterici rolü olması nedeni

ile genellikle tam olarak çıkartılmamaları
tercih edilmektedir.

Radyofrekans İle Alt Konka
Küçültülmesi
Burun boşluklarının yan duvarlarında
yer alan alt konkaların mukozası altındaki
zengin damar içerikli yumuşak dokular içerisine özel bir cihaz ile radyofrekans enerjisi
verilmesini takiben dokularda oluşan ısı hasarının büzülme ve sertleşme ile iyileşmesi
prensibine dayanır. İşlemi takiben 4-6 hafta
içinde oluşan sert iyileşme dokusu etlerde
küçülmenin yanı sıra dış uyaranlarla ya da
vücut pozisyonu ile oluşan genişlemeleri de
önlemektedir.

Başka patolojiye yönelik müdahale gerekmeyen hastalarda alt konka radyofrekans
işlemi ofis şartlarında lokal anestezi altında
yapılabilmektedir. İşlemi takiben burun
etinde büzülerek küçülme oluşmaktadır.

Hayat kalitesi üzerinde ciddi olumsuz
etkileri olan burun tıkanıklıklarında büyük
oranda rol oynayan alt burun eti büyümelerinin tedavisinde son derece güvenli ve
konforlu olarak uygulanabilen radyofre-

Radyofrekans işleminin başarısı ve etki
süresi kullanılan radyofrekans cihazının
teknolojisi, konka içerisinde uygulama yapılan bölge sayısı, işlem sırasında alt konka
kemiğine dışa kırma uygulanıp uygulanmaması gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Radyofrekans ile başarılı sonuç alınan
hastalarda alerjik rinit, vazomotor rinit gibi
hastalıkların bulunması, hastaların sürekli
olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara
dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunmaları ya da tansiyon ilaçları gibi damar
genişletici ilaçlar kullanmaları durumunda
alt burun etleri işlemden bir süre sonra tekrar büyüyebilmektedir. Bu durumdaki
hastalarda radyofrekans işleminin tekrarı
ya da endoskopik konka redüksiyonu önerilmektedir.

Orta burun
etleri içerisinde yapısal bir
varyasyon
olarak hava
hücresi
bulunabilmektedir.

Konka radyofrekans işlemi, şikayetlerin
tekrarlama ihtimali dezavantajlarına karşın
her bir uygulamanın yüksek başarı şansı,
tampon gerektirmemesi, lokal anestezi ile
yapılabilmesi ve kanamaya neden olmaması gibi avantajları nedeni ile hastalar ve
hekimler tarafından en sık tercih edilen
prosedürlerden birisidir.

Endoskopik Konka Redüksiyonu
Alt konka mukozası altındaki yumuşak
dokuların, alt konkaların deforme bölümlerinin ya da konka kemiğinin kısmen
çıkartılması işlemidir.
Bu yöntem genellikle konkaların büyüklüğünde yumuşak doku kısmından çok konka
içerisindeki kemiğin önemli etken olduğu,
radyofrekans uygulamaları ile isten sonucun alınamadığı, konkanın aşırı büyük ya
da deforme olduğu veya radyofrekans işleminin tekrarlama ihtimali nedeni ile tercih
edilmediği durumlarda uygulanmaktadır.
Yaklaşık 5-10 dk süren konka radyofrekans
işlemi estetik ya da fonksiyonel amaçlı
yapılan burun ameliyatları, kronik sinüzite
yönelik ameliyatlar ve burun tıkanıklığı
şikayeti olan hastalarda başka nedenle
yapılan ameliyatlar sırasında da kolaylıkla
yapılabilmektedir.
İşlem sırasında burun etinde kesilme olmadığından işlem sonrası kanama olmamakta
bu nedenle tampon uygulanması gerekmemektedir.
İyi bir lokal anesteziyi takiben işlem sırasında ve sonrasında ağrı hissedilmeyen bu
uygulamayı takiben hastalar hemen günlük
aktivitelerine geri dönebilmektedirler.

kans işleminin tek seansta başarılı sonuç
verme oranı %80 civarındadır. Ameliyatı
takiben, erken dönemde alt konkalarda
oluşan şişlik ya da mukoza yüzeyindeki
yara iyileşmesine bağlı oluşan kabuklanma
nedeni ile burun tıkanıklığında artma izlenebilmektedir. Radyofrekans uygulamasının beklenen sonuçları 15-20 gün içerisinde
ortaya çıkmaya başlamakta konkalardaki
küçülme 6-8 haftaya kadar devam edebilmektedir. Hastaların beşte birine yakın
kısmında ise radyofrekans işleminden
sonra 1,5-2 aylık iyileşme dönemini takiben
istenen burun açıklığının tam olarak elde
edilememesi durumunda işlemin tekrarlanması gerekebilmektedir.

İşlem genellikle genel anestezi altında
yapılmakta ve mikrodebrider teknolojisi ile
uygulandığında 5-10 dakika civarında sürmektedir. Burun etlerine yönelik geliştirilen
yeni mikrodebrider cihazlarının boyutları
çok küçük olması sayesinde işlem sırasında
mukoza bütünlüğü bozulmadığından kanama riski azalmakta ve endoskopik redüksiyon ameliyatları da tampon kullanılmadan
gerçekleştirilebilmektedir. Konkaların
zengin kan damarı içeriği nedeni ile ameliyat sonrasında kanama ihtimaline karşı
hastaların 72 saat boyunca istirahat etmeleri
önerilmektedir.
Son derece etkili bir yöntem olan Endoskomedient.com.tr
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Orta burun
etleri içerisinde
yapısal bir varyasyon olarak
hava hücresi
bulunabilmektedir.

pik konka redüksiyonu ameliyatını takiben
etlerde önemli ölçüde küçülme olmaktadır.
Yeni mikrodebriderler yardımı ile alt burun
etlerinin arka bölümlerine de ulaşılmakta
ve bu kısımları genişlemiş ya da deforme
olmuş alt konkalarda da başarı ile küçültme yapılabilmektedir. Bu durumdaki bazı
hastalarda alt konka arka kısmına kısmi
çıkartma ya da radyofrekans uygulanması
da tercih edilebilmektedir.
Endoskopik redüksiyon yöntemi konka
mukozasını koruyan bir teknik olduğundan
alerjik rinit, vazomotor rinit gibi tanıları
olan, sürekli olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunan ya da damar genişletici ilaçlar
kullanan hastalarda uzun dönemde
alt konkalarda tekrar büyüme olabilmektedir. Bu durumdaki
hastalarda lokal anestezi
ile radyofrekans uygulaması oldukça iyi
sonuçlar vermektedi.
Özellikle geceleri solunumda büyük
sorunlara
yol açabilen
burun eti
büyümesi, zaman
zaman hiçbir
neden yokken
oluşabilmektedir. Bunun
yanı sıra alerjik
durumlarla da ortaya
çıkabilmektedir. Burun
etinin alerjik etken ile
karşılaştığı zaman içine gelen
kan akımının çok artacağından
birkaç milimetre büyüyebilmektedir.
Birtakım burun iltihapları sebebi ile de büyüme meydana gelebilmektedir. Yaşa bağlı
olarak da burun etleri büyüyebilmektedir.

Nedenini Bilmediğiniz Yorgunluk
Buru Eti Kaynaklı Olabilir
Burun etlerinin büyümesi ile hastalar öncelikle burun tıkanıklığı hissetmektedir. Daha
sonra geceleri ağzı açık uyumaya başlamakta ve sabah kalktıklarında ağız kuruluğu
sorunu yaşamaktadırlar. Hasta gece boyunca az oksijen aldığı için 7-8 saat uyusa bile
uyku hali devam edebilir ve gün içerisinde
kendisini yorgun hissedebilmektedir.

Burun Eti Büyümesi Tekrarlamaz
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Ultrasonikaspirasyon, bir doku eksiltme
yöntemidir. Yöntemde lazer ışığı kullanılabildiği gibi ultrasonik ses dalgaları da kullanılmaktadır. Alt burun etinin ön tarafında
1-2 milimetrelik küçük bir delik oluşturduktan sonra ultrasonik ses dalgalarının burun
etinin içine ve üstüne düşürülmektedir.
Burun etini tutan iskelet bölümü ses dalgalarıyla tamamen “tuz buz” edilmektedir. Bu
yöntem sayesinde herhangi bir kanama söz
konusu olmamaktadır. Yararlı dokuların
tümü korunmakta ve burun etinde tekrar
bir büyüme görülmemektedir. Ultrasonikaspirasyon yöntemi ile dokular zarar görmez
burun etinde kabuklanma olmaz ve hasta

edici bir özelliği olmadığını da belirtmek
gerekir. Burun eti tedavisinde uygulanan
Radyofrekans, ise bir büzüştürme yöntemidir. Lokal anestezi veya genel anesteziyle
burun etine radyofrekans enerjisi verilmekte ve burun etinin hacminde küçülme
sağlanmaktadır. Bu yöntemle tedavi edilen
burun etleri tekrar büyüyebilmektedir.
Genişleme ve büzüşme yeteneği olan
damarların çok zengin   olduğu burun etlerindeki (konka) şişmeler burun tıkanıklığına
yol açar.
•

Alerji, hava kirliliği, sigara
ve alkol tüketimi, hamilelik
ve burun spreyi bağımlılığı,
burun mukozasını şişiren en
yaygın nedenlerdir.
Tıkanıklığın şiddetine
göre hastalar ağzı açık
uyur, horlar ve daha
önemlisi kısa aralıklarla soluksuz kalır.
Bu hastalar için geceleri bir kabustur.
Bütün gece ağızdan
solumaya bağlı,
boğaz kuruluğu,
ağızda koku, dilde
paslanma, tat   duyusunda azalma, gıcık
ve öksürük krizleri
oluşur.
•
Burun eti büyümelerinde
medikal tedavi sebebe yönelik
olmalıdır.
•
Sigara ve alkol tüketmemeli, damar
büzüştürücü burun damlalarını üç günden
fazla kullanmamalıyız.

ertesi gün iş başı yapabilmektedir. Hastaların yüzde 60-70’inin burun etinin orta
bölmesinde problem yaşayabilmektedirler.
Bu durumda da orta bölmeye yapılan işlemden sonra hastan üçüncü gün işine geri
dönebilmektedir.

Burun Etlerinde İlaçlı Yöntem ve
Radyofrekans Yöntemi
Burun etinin küçültülmesi için içinde birtakım özel maddeler bulunan spreyler kullanılabilmektedir. Ancak bu spreylerin 5-6
günden fazla kullanılmaması gerekir. Burun
etinin küçültülmesinde spreylerin tedavi

• Antihistaminik denen alerji ilaçları uykuya
meyli artırır. Bu ilaçlar alındığında otomobil
kullanımı gibi dikkat gerektiren eylemlerden
uzak durmalıyız.

• Dekonjestan (damar büzüştürücü) ilaçlar kalp
hızını ve basıncını artırır. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, glokom ve idrara çıkma zorluğu
olan kişiler bu ilaçları kullanmamalıdır.

• Hastalar tarafından maalesef bilinçsizce
kullanılan efedrinli burun spreyleri, burun
etlerinde geriye dönüşümü olmayan hasarlar
meydana getirir. Bu ilaçların üç günden fazla
kullanılması çok zararlıdır.

medient.com.tr
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Meniere Hastalığı /
Sendromları
(Endolenfatik Hidrops Sendromları –
İç Kulak Basınç Artış Sendromları)
Meniere Hastalığı Nedir?
Endolenfatik Hidrops İç Kulak Sıvısı olarak
bilinen Endolenfin basınç artışından
kaynaklı olarak ortaya çıkan tekrarlayıcı
semptomlar (şikayetler) bütünü olarak
tanımlanabilir.
KBB Uzmanı

Doç. Dr. Mehmet
SÜRMELİ

• Bu tabloda ortaya çıkan semptomlar;

msurmeli@medient.com.tr

tekrarlayıcı ve şiddetli baş dönmesi (vertigo), etkilenen kulakta şiddetli uğultu
(tinnitus), terarlayıcı dolgunluk ve/veya
ağrı, ataklar halinde işitme kaybıdır.
Toplumda görülme sıklığı 190/100000
civarındadır.

Epizodik
Vertigo
%96

Aural
Dolgunluk
%74

Klinik

Tinnitus
%91

Kulak Ağrısı ve/veya Dolgunluk:
Meniere hastalarının neredeyse tamamında ortaya çıkmaktadır. Bu şikâyet vertigo
atağı öncesinde veya beraberinde başlar.
Etkilenen kulakta dolgunluk veya kulak
çevresinde bazen boyuna kadar yayılan bir
ağrı ile karakterizedir.

Meniere Hastalığı’nda Ortaya
Çıkan Semptomlar (şikayetler)
Nelerdir?
Vertigo: Meniere Hastalığı’nda hastayı en çok
rahatsız eden şikâyet
olup ataklar halinde ortaya çıkmaktadır. Vertigo
genellikle 20 dakikadan
uzun olup 24 saati geçmeyecek
bir sürede sonlanmaktadır. Çoğu hasta
bu akut vertigo ataklarında acil polikliniklerine başvurmaktadır. Vertigoya ek
olarak kusma, bulantı şikayetleri sıklıkla
eşlik etmektedir. Vertigo atağı sonrasında
hastaların büyük kısmında atak sonrası
yorgunluk (postiktal yorgunluk) ve uyku isteği
eşlik etmektedir. Vertigo atağında bu bulgulara ek olarak çarpıntı, hipertansiyon ve
taşikardi gibi kalp damar sistemi bulguları
bulunmaktadır.

medient.com.tr

sıklığına, atakların süresine, eşlik eden diğer
hastalıklarına bağlı olarak bazı ek hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu hastalıklardan en önemlisi anksiyete
ve depresyondur. Hastaların önemli bir
bölümünde Vertigonun yarattığı emosyonel
bozukluk depresyon ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle Meniere hastalarında ana
şikayetlerin tedavisi sırasında eşlik eden
psikiyatrik bozukluklarında tedavi edilmesi
gerekmektedir.
Psikiyatrik bozukluklara ek olarak
hastalarda otonom sistem etkilenimine
bağlı olarak gastrointestinal sistem ve kalp
damar sistem yakınmaları sıklıkla eşlik
etmektedir. Meniere hastalarının önemli bir
bölümünde gastroözefagiyal reflü ve ülser
mevcuttur. Buna bağlı olarak göğüs ağrısı
ve yanma şikâyeti sıktır. Ek olarak hastaların önemli bir kısmında çarpıntı, taşikardi
(kalp ritminin hızlı olması) ve hipertansiyon
mevcuttur.

Meniere Hastalığı’nda Tanıya Nasıl
Gidiyoruz?

Fluktuasyon
Gösteren
SNIK %87

Tinnitus (uğultu, çınlama): Meniere hastalığı semptomları içerisinde hastayı en çok
rahatsız eden ikinci semptomdur. Tinnitus
sürekli (7 gün ve 24 saat) olmakla beraber
vertigo atağı sırasında veya öncesinde
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şiddetlenmektedir. Meniere Hastalığı’nın
erken dönemlerinde pes tonlarda (düşük
frekanslarda – kaba sesli) bir tinnitus (çınlama)
mevcutken, hastalığın daha ileri döenmlerinde tüm frekansların tutulmasına bağlı
olarak ince seslere (yüksek frekans) doğru
yayılmaktadır.

İşitme Kaybı: Meniere hastalığının en
önemli şikayetlerinden biridir. İşitme kaybı
vertigo atağı öncesinde veya beraberinde
ortaya çıkmakta. Vertigo atağı sonrasında ise atak öncesi işitme düzeyine yakın
seviyelere geri dönmektedir. Her atak
sonrasında iç kulakta işitme iletiminden
sorumlu tüylü hücrelerde kayıp olmasına
bağlı olarak kalıcı (sensörinöral) işitme kaybı
bırakmaktadır. Hastalığın başlangıç zamanına, geçirilen atakların sıklığına, atakların
süresine ve ek hastalıların varlığına bağlı
olarak işitme kaybı değişen seviyelerdedir.
Diğer Bulgular: Meniere Hastalığı’nın
başlangıç zamanına, geçirilen atakların

Tanı kılavuzu ilk olarak 1972 yılında
American Academy of Otolaryngology
Committee on Hearing and Equilibrium
(AAOHNS-CHE) tarafından yayınlanmış
olup güncel kılavuz 2015 yılında Classification Committee of the Barany Society (CCBS)
tarafından revize edilmiştir. Tanı kriterleri
için kullanılan parametreler daha çoğunlukla subjektif verilere dayanmakta olup iki alt
başlıkta incelenmektedir;
1. Kesin Meniere Hastalığı:
• 20 dk-12 saat süren iki veya daha fazla vertigo
atağı.

• Vertigo atağı sırasında ya da sonrasında
dökümante edilmiş düşük frekanslardan orta
frekanslara doğru sensörinöral işitme kaybı.

• Etkilenen kulakta flüktüan aural semptomlar
[işitme kaybı, tinnitus (çınlama), dolgunluk
ve/veya ağrı]

• Bu şikayetlere sebep olabilecek herhangi vestibuler hastalığın (denge sisteminden kaynaklı)
olmadığı doğrulanmalıdır

Yaşam Tarzı ve Diyet Önerileri:
• Tuz kullanımı kısıtlamalıdır (<1,5gr/gün)
• Sigara kullanılmamalıdır,

2. Olası Meniere Hastalığı:
• 20 dk-24 saat süren iki veya daha fazla vertigo
veya dizziness (dengesizlik) atağı

• Etkilenen kulakta flüktüan (dalgalı) aural
semptomlar [işitme kaybı, tinnitus (çınlama),
dolgunluk ve/veya ağrı]

• Bu şikayetlere sebep olabilecek herhangi vestibuler hastalığın (denge sisteminden kaynaklı)
olmadığı doğrulanmalıdır.

• Teoflin ve kafein içeren ürünlerin kısıtlanmalıdır (çay, kahve, kola, çikolata vs.)

• Katı yağlı ve yağda kızartılmış yiyeceklerin
kısıtlanmalıdır,

• Kilo alımının yasaklanmalı, kilolu hastalar
için diyet başlanmalıdır,

• Sedanter yaşamın engellenmelidir (yürüyüş ve

• Ağır egzersizlerin yapılması kısıtlanmalıdır

Medikal (İlaç) Tedaviler:
Meniere hastalığının tedavisinde kullanımda olan pek çok molekül mevcuttur.
Bunların içerisinde Günümüzde en çok
kullanılanları;
• Betahistine (Vasoserc, Betaserc)
• Asetazolamid (Diazomid)
• Gingobiloba ağaç ekstresi (Tebokan, Gingobil)
• Dimenhidrinat (Dramamine)

açık hava sporları faydalıdır),

Meniere Hastalığının tanısında hastalığın
ayrıntılı hikayesine ek olarak işitme ve
denge değerlendirme testlerinden (VNG,
VEMP, vHIT) faydalanmaktayız. Buna ek olarak gerekli durumlarda hem merkezi sinir
sistem hastalıklarını dışlamak hem de tanıyı
desteklemek için 3Tesla MR görüntüleme
kullanılabilmektedir.

Meniere Hastalığı’nda Tedavi
Yöntemleri Nelerdir?
Meniere hastalığı tedavi edilebilir bir
hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkış zamanına,
vertigo ataklarının sıklığına ve süresine, işitme kaybının düzeyine, çınlamanın (tinnitus)
şiddetine, hastanın mesleğine, psikolojik
durumuna göre aşağıdaki tedavi algotirmalarından bir veya birkaçı uygulanmaktadır.

Tedavi
1. Medikal Tedavi
• Yaşam tarzı ve diyet önerileri
• Diüretikler/Asetozalamid
• Betahistin
2. Cerrahi Tedavi
• Endolenfatikkesedekompresyon
prosedürleri
• Labirentektomi
• Vestibüler Neroktomi
3. İntratimpanik Ablatif uygulamalar
• Steroid
• Gentamisin
4. Meniett Terapi
5. Vestibüler Rehabilitasyon

medient.com.tr

11

UZMANINDAN

MENIERE HASTALIĞI / SENDROMLARI

• Sinnarizin (Sefal fort)

Meniere
hastalığı
semptomları
içerisinde
hastayı en çok
rahatsız eden
ikinci semptom
çınlamadır.

Betahistin: 1970’lerde ilk defa Avrupa’da
kullanılmaya başlanmış olup günümüze
kadar 100 milyondan fazla hasta tarafından
kullanılan bir moleküldür. Günümüzde
Meniere Hastalığı tedavisinde en çok kullanılan moleküldür. Meniere Hastalığı’ndaki
etki mekanizması birden fazladır;
• İç kulak kan akmını arttırmak (Strivaskülaris
üzerinden),

• Endolenfatik kesede (iç kulak sıvısını oluşturan
kese) vasküler permeabiliteyi arttırmak

• H1 agonistik etkiyle müsin,sürfaktan ve interlukin salınımını arttırarak iç kulak immun
regulator etki sağlamak

• H1 agonist etki ile ES’de ion transportunda
rol almak

• Endolenf absorbsiyonunu hızlandırmak
• Vestibuler çekirdekler (beyin sapı düzeyinde)
üzerinde özellikle H3 antagonist etki ile
düzenleyici etki sağlamak

Betahistin Meniere Hastalığı’nda başlangıç
tedavisi olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Hastalığa bağlı vertigo ataklarının
kontrolünde etkin olmakla beraber
çınlama üzerine etkisi daha
düşüktür. İşitme kaybı üzerine
etkinliği yoktur.
Asetazolamid (Jenerik
Adı Diazomide):
Diüretik etki ile
endolenf sıvı
basıncını düşürerek hastalığa bağlı
olarak ortaya çıkan
vertigo ataklarını
sonlandırmak için
kullanılabilir. Uzun süreli kullanımda
potasyum
kaybı
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yapabilmektedir. Bunun erken bulgusu
uyuşukluk ve karıncalanma hissidir. Asetazolamid elmakta olan hastaların potasyumdan zengin yiyecekler tüketmesi uygundur
(muz, patates gibi). Asetazolamid çınlama tedavisinde başarılıdır. Fakat potasyum kaybı
yapması nedeni ile uzun süreli kullanımda
dikkatli olmak gereklidir.

Kulak İçi İlaç Uygulamaları
(İntratimpanik Ablatif Yöntemler):
Kulak içi ilaç uygulamaları günümüzde
Meniere Hastalığı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Kulak içi ilaç uygulamasında
en çok kullanılan moleküller;
• Steroidler (Kortikosteroidler)
• Gentamisin
Kulak içi ilaç uygulamaları lokal anestezi
altında yapılmaktadır. Etkinlikleri yüksek
olup hastalığın kontrolünü başarı ile sağlamaktadırlar.
Steroid Uygulama: Çoğunlukla tekrarlayan
uygulamalar şeklinde yapılmaktadır. Klinikler arasında uygulama sayısı ve tekniği
bakımından farklılıklar olsa da hastalığın
kontrolünde oldukça başarılıdır. Meniere
Hastalığı’nın bağışıklık sistem (immün)
bozuklukları
ile ilişkili
olduğu

düşüncesinden hareketle tedavide uygulanmaktadır. Tedavideki başarısı bu görüşü
desteklemektedir. İşitme fonksiyonlarını
olumsuz yönde etkilemedikleri gibi vertigo
atak kontrolünü başarı ile sağlamaktadır.
Gentamisin: Aminoglikozit gurubu
antibiyotiktir. Meniere Hastalığı’nın kalıcı
tedavisinde %90’ın üzerinde başarılıdır.
Geriye dönüşsüz olarak vertigo kontrolünü
sağlayabilmektedir. 2015 yılına kadar tıpkı
steroid uygulamada olduğu gibi çoklu doz
uygulamalar yapılırken günümüzde tek doz
(düşük doz) uygulama yapılmaktadır. Yapılan
çalışmalarda tek doz ve çoklu doz uygulamaları arasında vertigo kontrolü açısından
fark yoktur. Çoklu uygulamalarda yapılan
kulakta %30 ihtimalle işitmede kötüleşme
saptanırken, tek doz uygulamalarda bu oran
%15 düzeylerine gerilemiştir.

Cerrahi Tedaviler:
Günümüzde Meniere Hastalığı tedavisinde
cerrahi tedaviler, kulak içi uygulamaların
vertigo kontrolünü başarı ile sağlamasından
dolayı eskiye oranla daha az sıklıkla yapılmaktadır. En çok yapılan cerrahi tedaviler
• Endolenfatik kese Cerrahisi
• Vestibüler Nörektomi
Endolenfatik Kese Cerrahisi: Medikal
yöntemlerle kontrol edilemeyen ve kulak
içi steroidlerle iyileşmenin sağlanamadığı,
işitmenin iyi olduğu veya iki taraflı Meniere
Hastalarında uygulanmaktadır. Başarısı
farklı çalışmalarda değişen oranlarda
bulunmuş olup %50 civarındadır.
Vestibüler Nörektomi: Meniere Hastalığı tedavisinde Kulak içi Gentamisin
uygulaması ile birlikte etkinliği en yüksek
tedavi yöntemidir. Gentamisin ablasyonu
sonrasında vertigo kontrolü sağlanamayan
Meniere Hastalarında vertigo ataklarının
sonlandırılmasında %95 üzerinde başarıya sahiptir. Tıpkı gentamisin
ablasyonunda olduğu
gibi işitme kaybı
riski mevcuttur.

UZMANINDAN AMELIYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTIRME YÖNTEMLERI

Ameliyatsız Yüz
Gençleştirme Yöntemleri
Mezoterapi Uygulaması

KBB Uzmanı

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

Ağızdan
alınıp vücudun
herhangi bir
yerine etki
etmesini istediğimiz bir ilacı,
direk uygulama
bölgesine çok
ince iğnelerle
enjekte ederek,
hem ilacı tam
isabet noktasına göndermek,
hem de gereksiz
ilaç kullanmaktan kaçınmak
mantıklı bir
yöntemdir.

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

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 hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, amino asitler ve
diğer malzemelerle özel ilaç kokteylleri
hazırlanır. Bu maddelerin doğrudan cilde
verilmesi deride kolajen ve elastin sentezini
artırır, cildin yenilenmesine neden olur.

Uygulandığı Yerler
•

Mantık olarak şöyle düşünülebilir; ağızdan
alınıp vücudun herhangi bir yerine etki etmesini istediğimiz bir ilacı, direk uygulama
bölgesine çok ince iğnelerle enjekte ederek,
hem ilacı tam isabet noktasına göndermek, hem de gereksiz ilaç kullanmaktan
kaçınmak.

Saç güçlendirilmesi, saç dökülmelerinin önlenmesi

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

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.
Mezoterapi bu noktada, hem yıpranma
olmamış ciltleri korumak amaçlı, hem de
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.

ler 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.

• Lekelerin renginin açılması
• Gözaltı gölgelenmelerinin tedavisi
• Travma veya operasyon izlerinin
giderilmesi
•
Hiçbir hastalığı olmayıp, tamamen
cildi koruyucu amaçlı yapılması

Uygulama Yapılmayacak Kişiler
• Hamileler

Etki Mekanizması

• Emzirenler,

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
bir avantajdır.

• 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.

Uygulanma Şekli
Mezoterapi uygulaması oldukça ince iğnemedient.com.tr
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ALERJIK RINIT
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Alerjik Rinit
Rhinolight Uygulaması Kimlere
Yapılabilir?
Alerjik Rinit için kısaca solunum yolu mukozasının vücuda zararı olmayan bir etken
ile aşırı duyarlı hale gelmesi diyebiliriz.

KBB Uzmanı

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

Burun içerisinde olduğu zaman alerjen dediğimiz etken ile temasta burun içerisinde
alerjik mekanizmalar devreye girer. Burun
içerisinde yanma, kaşıntı , hapşırık, burun
akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere
neden olur. Günlük yaşantıyı bazen ağır
şekilde etkileyebilir.

Ancak Özellikle:
• Uzun süre ilaç tedavisi alıp fayda görmeyen,
• Sürekli ilaç kullanmak istemeyen,
• Mevcut durumları ilaç kullanmayı engelleyen
(örneğin; hamilelik, emzirme)hastalara önerilmektedir.

Rhinolight Kimlere yapılmamalıdır?
• 12 Yaş altı hastalarda
• UV

Fototerapi özellikle dermatoloji
alanında bazı sedef, vitiligo ve
atopik dermatit gibi hastalıklarda
kullanılmaktadır. Son dönemde
teknolojik uygulama yollarına
burun içerisinde alerjik rinitler
de dahil olmuştur. Etki mekanizması UV A ve B’nin belli
karışımlarda burun içerisine
belli süre uygulanması ile
oluşur.

Rhinolight cihazın da bu oran, % 70 görünür ışık içerisinde % 25 UV A ve % 5 UV
B’den oluşmaktadır.

Alerjik Rinit
için kısaca
solunum yolu
mukozasının
vücuda zararı
olmayan bir
etken ile aşırı
duyarlı hale
gelmesi
diyebiliriz.
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Yapılan çalışmalarda UV ışınlarının uygulamanın yapıldığı dokuda bağışıklık sisteminin belli noktalarında engelleyici etki
yaptığı gözlemlenmiştir. Burun içerisine
uygulama ile burun içerisinde alerji ile ilişkili T hücre etkinliğinde azalma ve hücresel
aracı maddelerin azalması ile sonuçlanır.

Rhinolight Uygulaması Kimlere
Yapılabilir?
İntranazal fototerapi, alerjik rinit tanısı
konulan hastalara uygulanabilen bir tedavi
yöntemidir.

medient.com.tr

ışınlarına aşırı
hassasiyeti olanlarda

• Anatomik bir bozukluk varsa (örneğin; ileri
derecede septum deviasyonu)

• Aktif enfeksiyon varsa (örneğin; bakteri ya da
virüs enfeksiyonu)

• Tümoral hastalık (örneğin nazofarenks tümörü)
• Burun içerisinde polip varsa uygulanmamalıdır.

Rhinolight Nasıl Uygulanmaktadır?
Standart bir tedavi prosedürü olmamakla
birlikte, 8 seansı geçmeyen haftada 3

uygulama önerilmektedir.
Seanslar her burun deliğine 2 ile 3 dakika
aralığında yapılır.
Tekrar uygulama aralıkları arasında 6
aydan önce önerilmez.

Yan Etkisi Var mıdır?
UV uygulama karsinojen etki içermez.
Ultraviole A ve B doku derinliği fazla
olmadığı için karsinojen etkiye
sahip değildir, daha çok
uygulandığı bölgede
yüzeysel etki
eder. Bu
nedenle uygulandığı
burun

içerisinde
bazen aşırı
kuruluk ve
kabuklanmaya
neden olabilmektedir. Eğer kuruluk aşırı ise
bazen seans aralıkları uzatılabilir. Kuruluk için burun içerisinde
nemlendiricili burun spreyleri ve kremler
kullanılabilir. Tedaviyi kesmeyi gerektirmez. Burun dışında her hangi bir problem
gözlenmemiştir.
Eğer yoğun şikayetleriniz var ise antihistaminikler tedaviye ek olarak kullanılabilmektedir.

Rhinolight Başarılı Bir Tedavi midir?
Yapılan değişik çalışmalarda tedavi başarısı
semptom skorlarında % 70 ve üzerinde
düzelme göstermiştir.

medient.com.tr
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UZMANINDAN ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETIĞI
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Üst Göz Kapağı Estetiği
Üst Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

torbalanma ve renk değişiklikleri

• Yüz ifadesinin canlılığını kaybetmesi ve
yorgun bir yüz görünümü

KBB Uzmanı

Op. Dr. Akın ŞAHİN
asahin@medient.com.tr

Üst göz kapağı estetiği tıbbı terminolojide
üst bleforplasti olarak da adlandırılan bir
cerrahi işlemdir. Üst göz kapağında gelişen
sarkmalar sıkılıkla yaşlanmanın vücudumuzdaki etkilerinden biri olmakla birlikte
genetik faktörler, geçirilen kaza/travmalar
ve enfeksiyolar da bu duruma yol açabilmektedir. Bu faktörler neticesinde üst göz
kapağında sarkmalar, kırışıklar, torbalanmalar, üst göz kapağında ve kaşta düşmeler
görülebilmektedir. Üst göz kapağı estetiği
ile estetik ve göze hoş gelmeyen bu durum
ortadan kaldırılır.

Göz Kapağının yaşlanma Belirtileri
Nelerdir?
• Göz kapağı cildinde sarkmalar ve kırışıklıklar

• Üst göz kapağında

Üst Göz Kapağı Estetiği Kimlere
Uygulanır?
Üst göz kapağı estetiği yaşlanmanın göz
üzerine etkilerinin 30 yaş civarında başlaması nedeni ile bu yaştan büyük kişiler
için uygulanan bir işlemdir. Tıbbi gereklilik
durumlarında ise daha erken yaşlarda
uygulanabilmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı
Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Geçirilen her cerrahi işlem sonrasında
enfeksiyon riski olduğu gibi üst göz kapağı
estetiği ameliyatında da ameliyat sahasında
enfeksiyon riski ve anesteziye bağlı komplikasyonlar görülebilmektedir.
Kanamaya eğilimi
olanlarda ve
kan

düşüklüğün
olması

• Göz kenarlarında çizgiler oluşması
( Kaz Ayağı)

• Göz
etrafındaki
deride

Üst göz kapağı
estetiği ile estetik ve göze hoş
gelmeyen bu
durum ortadan
kaldırılır.
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sulandırıcı
kullanan
kişilerde
ameliyat
sonrasında
kanamalar
görülebilmektedir.
Kanama riskini
azaltmak için kan sulandırıcı kullanımı tıbbi
gereklilik yoksa operasyondan 1 hafta
önce kesilmelidir. Yara iyileşmesini bozmasından
dolayı
sigara
kulla-

nımı operasyon 3 hafta önce bırakılmalıdır.

Üst Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?
Üst göz kapağı estetiği genellikle lokal
anestezi ile gerçekleştirilen,30-60 dk kadar
cerrahi işlem süresi olan bir operasyondur.
Üst göz kapağı dışında birden fazla yüz bölgesine işlem yapılacaksa veya hastanın anksiyete problemi varsa genel anestezi altında
da gerçekleştirilebilir.Üst göz kapağı estetiği
işleminde üst göz kapağında yer alan fazla
olan deri ve kas dokusu kesilerek çıkarılır.
Bu bölgede fıtıklaşmaya yol açan yağ dokuları tespit edilirse işlem esnasında bu yağ
dokularının da çıkarılması gerekmektedir.
Ameliyat kesisi üst göz kapağında yer alan
doğal katlanma çizgisinden yapılmaktadır,
bu sayede herhangi bir kesi izi operasyondan sonra görülmemektedir.

Operasyon Sonrası Süreç Nasıl İşler?
Operasyon sonrası erken dönemde göz etrafında şişlik ve morarmalar görülebilir. İşlem
sonrasında gözlerde yanma ve kuruma
hissi ve nadiren de görme bulanıklığı ortaya
çıkabilir. Kurumaya bağlı gözyaşı salgısında artış izlenebilir.Işığa karşı hassasiyet
gelişebilir. Operasyon sonrası ilk birkaç
günde hasta gözünü tam olarak kapatamayabilir. İşlemde esnasında göz kapağına
atılan dikişler 5-7 gün sonra alınır. İşlem
sonrası dönemde nadiren revizyon cerrahi
gereksinimi oluşur. Kişiler genellikle 5-7
gün arasında iş ve sosyal hayatına dönebilir.
Kontakt lens kullanan hastalar operasyon sonrası ilk 1 haftalık süre sonrasında
lenslerini kullanmaya devam edebilir.
Dikişler alındıktan sonra hastalar makyaj
yapabilirler.

Üst Göz Kapağı Estetiği Kalıcı Mıdır?
Kişinin cilt yapısında, genetik ve çevresel
faktörlere göre değişiklik göstermektedir.
Sigara içen kişilerde cilt kalitesi bozuk olup
cilt elastikiyetinde azalmalar görülmekte
ve tekrar üst geöz kapağında sarkmalar
görülebilmektedir. Bunun yanında her
bireyin yaşlanma karekteristiği farklı olup,
operasyondan sonra daha hızlı veya daha
yavaş yaşlanma belirtileri görülebilmektedir. Tecrübeli kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde en az 10 yıllık bir süreçte
hastaların üst göz kapağı ile ilgili bir işleme
ihtiyacı olmamaktadır.

UZMANINDAN VENTILASYON TÜPÜ CERRAHISI NEDIR? NE ZAMAN GEREKLIDIR?

Ventilasyon Tüpü
Cerrahisi Nedir?
Ne Zaman Gereklidir?
Orta kulakta Sıvı Birikimi Tedavisinde
En Kesin Çözüm

KBB Uzmanı

Op. Dr. Arzu ÖZ
aoz@medient.com.tr

Orta kulakta sıvı birikiminin tedavisinde,
hastalığın farklı evrelerinde değişik tedavi
yöntemleri uygulanır. Bunlar ilaçla tedavi
ve cerrahi tedavi yöntemleridir. Yöntemin
seçimine karar verirken hastalığın doğal
seyri ve cerrahinin mutlak gerekli olduğu
durumlar göz önüne alınmalıdır.

Ne Zaman Cerrahi Gereklidir?
Orta kulaktaki efüzyon icin kullanılan çok
sayıda medikal yaklaşım olsa da hiç birinin
mutlak sonuç vermesi kesin değildir. İlaç
tedavisine cevap vermeyen durumlarda hastanın işitme kaybı seviyesi, kulak
zarındaki değişiklikler ve efüzyonun süresi
kulakta kalıcı hasar oluşmadan cerrahi
tedavi gerekliliğini düşündürür.
Orta kulaktaki sıvıyı sonlandırmanın en
kesin yollarından birinin ventilasyon tüpü
takılması olduğu bilinse de, uzun vadeli
takiplerde ventilasyon tüpünün de komplikasyonlara yol açabileceği bilinmektedir.

Erken Cerrahinin Sakıncaları
Acil kulak tüpü cerrahisi gerektiren durumlar; kulak zarında deformasyonlar, işitme
kaybının fazlalığı, konuşmanın gecikmesi ve
eşlik eden sensörinöral işitme kayıplarıdır.
Bu durumlar olmadıkça, orta kulakta sıvı
birikiminin doğal seyri takip edilerek risk
faktorlerinin giderildiği gerekli tedaviler
uygulanabilir.
Erken ventilasyon tüpü takılması gibi basit
bir yöntemin bile, gerek hastanın yaşayacağı anestezi riskleri ve cerrahi travma
açısından, gerek ventilasyon tüplerinin olası
sekel ve komplikasyonları açısından, ge-

rekse ailenin yaşayacağı stres ve ekonomik
boyutu açısından bir çok zararı sayılabilir.

Gecikmiş Cerrahinin Sakıncaları
Efüzyonun kronikleşme aşamasında ya da
olağan seyrinin dışında hastalık ilerlerse ise cerrahiyi geciktirmenin en önemli
sonucu sekel komplikasyonlardır. Bunların
bir kısmı orta kulakla ilgili olabileceği gibi
bir kısımda çocuğun dil gelişimi ile ilgili olabilir. Uzun süreli orta kulak havalanma bozukluğunda, kulak zarında ve orta kulakta
çökme, cep oluşumu incelme, yapışıklıklar
ve zarda delinme gibi yapısal değişiklikler
oluşabilir. Uzun vadede kemikçik zincirde
deformasyon, kolesteatom oluşması gibi
ciddi sorunlara yol açabilir.

Uygun Cerrahi Zamanlama
Cerrahi zamanlamada karar aşamasında üç
kıstas önemlidir:

Süre İle İlgili Değerlendirme
Üç ayı aşan efüzyonlar “kronik” olarak tanımlanır. Üç ay sonunda kulakların mutlaka
sekele gideceğini düşünmek doğru olmaz.
Yapılan araştırmalar orta kulakta kireçlenme ve yapısal bozuklukların dokuz ayda
oluşmaya başladığını göstermektedir. Buna
karşın kulakta sıvı birikiminin başlangıç
tarihinin belirlemesi pek çok defa zordur.
Hastanın yakın takibi bu açıdan önem taşır.
Kronik efüzyonlu orta kulak enfeksiyonu
aylık muayenelerinin arda ardına üçünde
şovu görülmesiyle tanımlanır.

İşitme İle İlgili Değerlendirme
İşitme kaybının 40 dB’in üzerinde ve çift
taraflı olması çocuk için çok önemli bir
engel oluşturur ve kısa sürede mutlaka
giderilmesi gerekir. Kabul edilen süreler
farklılık göstermekle beraber çift taraflı üç
ay ya da tek taraflı ise altı ay uygun süre olarak kabul edilebilir. Bazı odyologlara göre

kayıp 16 dB bile
olsa önemlidir ve
acilen giderilmesi
gerekir. Çok önemli bir
nokta da eşlik eden başka
hastalıkların varlığıdır. Ek olarak işitme sinirinin etkilendiği sensörinöral
bir işitme kaybının olması gibi durumlarda
konuşma ve davranış geriliğinin ilerlemesi
söz konusudur.

Zarın ve Ortak Olan Durumu İle
İlgili Değerlendirmeler
Kulak zarında çökmeler, yapışıklıklar,
kemikçik zincirde eklem hareketsizliğine giden süregelmiş negatif basınç bulguları ya
da kulak zarında kalınlaşma, aşırı matlık;
orta kulaktaki sıvının koyuluğu ile ilgili uyarıcı bulgulardır. Cerrahi tedaviye gitmenin
ana nedeni sekeli önlemektir.
Sonuç olarak cerrahi tedavi efüzyonlu orta
kulak enfeksiyonu olgularının yakın bir
gelecekte düzeltilmesi olası görülmediği
ve işitme kaybının engel oluşturduğu durumlarda gereklidir, komplikasyonlara ait
ön bulgular ortaya çıkması durumunda ise
kaçınılmaz ve acildir.
Görüş ve uygulamalarımız, tüm cerrahi
müdahalelerin erişkinler dahil, genel anestezi altında yapılmasıdır. Uygulanabilecek
cerrahi tedavi yöntemleri orta kulaktaki sıvının boşaltılıp, orta kulağın havalanmasına
ve risk faktörlerinin yönetimine yöneliktir.
Kronik orta kulak enfeksiyonu tanısı ile
cerrahi gereken çocuklarda uygulanacak
en iyi yöntem; ventilasyon tüpü ve geniz eti
ameliyatının beraber uygulanmasıdır. Bu
uygulama sadece tüp takımı ya da sadece
geniz etinin alınmasından daha üstündür.
Kulak tüpü yanında geniz eti alınması da
tekrar tüp takılma ihtimalini %20 azaltmaktadır.
medient.com.tr
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Propolis Kullanımı ve
Faydaları
İnsanların beslenmesinde önemli
bir yeri olan balın yanı sıra polen,
arı sütü, propolis ve arı zehri gibi
diğer arı ürünleri de günümüzde
birçok amaç için kullanılmaktadır. Çok eski çağlarda keşfedilerek, doğal bir antibiyotik olarak
kullanılan propolisin mikroorganizmalara karşı olan etkisi temel
karakteri olup, ilaç özellikleri nedeniyle eski çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmaktadır.
Propolisin farmakolojik özellikleri
Yunan ve Romalı fizikçiler Aristoteles, Dioscoroides, Pliny ve Galen
tarafından tanımlanmıştır.

kaplayarak çürümekten korur. Çok iyi bir
dezenfektandır.
Binlerce yıl önce, eski medeniyetlerde propolis ilaç olarak kullanılmıştır. Yunanlılar
onu apse tedavisinda kullandılar. Asurlular
onu yara ve tümörlerin üzerine sürerek enfeksiyonu önlemeye ve iyileşmeye yardımcı
olmaya çalıştılar. Mısırlılar onu mumyaları
mumyalamakta kullandılar.
Propolisin içeriği, arının yaşadığı bölgede ulaşabildiği ağaçlar ve çiçeklere göre
değişkenlik gösterir. Örneğin, Avrupa’da ki
propolis Brezilya’da ki propolis ile aynı kimyasal içeriğe sahip değildir. Bundan dolayı
araştırmacıların propolisin sağlık açısından
faydalarıyla ilgili genel kanıya varmakta
zorlanmaktadırlar. Toplanan yöreye göre
rengi değişirse de, sarımsı-kahverengi ile
kırmızımsı yeşil renkli olur.

Propolis Nedir?
Arıların üretiği tek şeyin bal olmadığını biliyormuydunuz? Arılar ayrıca,
iğne yapraklı veya yaprak dökmeyen
reçine salgılayan bitkilerin özsuyundan (çeşitli çam türleri, at kestanesi,
gürgen, söğüt, karaağaç, kayın, kestane gibi)
propolis denilen bir bileşik üretmektedirler. Bu özsuyu, kendi salgılarıyla ve
balmumu ile birleştirdiklerinde, yapışkan,
yeşil-kahve renkli bir madde yaratırlar
ve bunu arıkovanı yapımında
kovanın kaplanmasında kullanırlar.
Kovanda petekleri
bal ile doldurduktan
sonra, kovanı dış etkenlerden (hava oksijeni, yağmur,
su, vd.), mikroorganizmalardan
(bakteri, mantar, virüs) ve diğer zararlılardan
(böcekler) korumak amacıyla üzerini propolis ile kaplar. Bu propolis dir. Arı kovana
giripde öldürdüğü fakat dışarı atamadığı
kertenkele gibi hayvanları da propolisle
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Propolis Bileşenleri:
Organik asitler: Benzoik asit - Ferulik
asit - İzoferulik asit - Kafeik asit - Kafeik
asit Phenethyl Ester Sinnamik asit Sinapik asit

Polifenoller: Flavonlar: Apigenin - Chrysin
- Luteolin - Tectochrysin
Flavonollar: Galangin - Kaempferol Quercetin
Flavononlar: Isosakuranetin - Naringenin Pinobanksin - Pinocembrin
Diğerleri: Reçineler - Waks lar - İzopentil
ferulat - Artepillin-C

Propolisin İyileştirici Bileşenleri
Araştırmacılar propolis içinde 180’den fazla
bileşen belirlemişlerdir. Bu bileşenlerin çoğunluğu polifenol yapısındadır. Polifenoller vücuttaki hasar ve hastalıklarla savaşan
anti-oksidanlardır.
Propolis özellikle flavonoid denilen
polifenolleri içerir. Flavonoidler bitkilerde
koruyucu olarak üretilirler.
Flavonoidler sıklıkla yiyeceklerde anti-oksidan özelliği ile bulunur,

örneğin: meyveler, yeşil çay, sebzeler,
kırmızı şarap.
Yapılan çalışmalarda bakteriler üzerindeki
etkinin pinosembrin, galangin, kafeik asit ve
ferulik asit içeriğine bağlı olarak ortaya çıktığı, virüsler üzerindeki etkisinin kafeik asit,
luteolin ve kersetin, mantarlar üzerindeki
etkisinin ise pinosembrin, pinobanksin,
kafeik asit, benzil ester, sakuretin ve pterostilbene bağlı olduğu ortaya konulmuştur.
Amerikan Sağlık Enstitüsü propolisi soğuk
algınlığı, genital herpes ve ağız/çene cerrahisi sonrasında oluşan ağrılarda “muhtemelen etkili” grubunda sınıflamaktadır.
Propolis öksürük ve boğaz iritasyonunda da
kullanılmaktadır. Propolisin diğer tıbbi durumlarda tedavi edici olduğuna dair yeterli
kanıt bulunmamaktadır.

Araştırmacılar Neler Söylemiş?
Propolisin antibakteriye, antiviral, antifungal ve ödem anti-inflamatuar olduğu
varsayılır. Ancak propolis üzerinde yapılmış
bilimsel araştırmalar sınırlı sayıdadır. Araştırmacılar tam olarak sebebini bilmemekle
birlikte, propolisin bakteri, virus ve funguslara karşı koruma sağladığı gözlemlemiştir.

özelliktedir. Antimikrobik ve anti-inflamatuar özeliği propolisi yara iyileşmesinde
de faydalı kılar. Bir çalışmada, propolisin,
insanların travmatik yanıklarında sağlıklı
hücelerin oluşumunu hızlandırarak iyileşmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.
Bir başka çalışma, propolisin alkolik ekstresinin ağız yaralarına yüzeyel uygulanmasının kortizonlu krem uygulamasına göre
mast hücrelerini azaltığı bulunmuştur. Mast
hücreleri yara iyileşmesini yavaşlatmaktadır.

Dudak ve Genital Uçuklar (Herpes)
Herstat veya Coldsore-FX denilen yüzde 3
propolis içeren kremler uçuklarda iyileşmeyi hızlandırmış ve semptomları azaltmıştır.
Bir çalışma, günde üç kez yüzeyel uygulanan propolisin uçuklarda hiç ilaç kullanmıyanlara göre daha hızlı iyilşeme sağladığını
göstermiştir. Araştırmacılar propolisin
insan vücudundaki herpes
virus
mikrobunu azaltığını, ayrıca
sonrasında yeni oluşacak
uçuğa karşıda koruyucu
olduğunu göstermiştir.

Kanser
Yaralar
Propolis pinokembrin denilen özel bir
madde içerir, bu flavonoid anti-fungal

Propolisin ayrıca belirli kanserlerin
tedavisinde de rolü olabileceği önerilmiştir.
Bir çalışmaya göre, bu maddenin antikanser etkileri şöyle sıralanabilir:
•

Kanser hücrelerinin çoğalmasını sınırlaması,

•

Hücrelerin kanserleşmesini azaltması,

• Kanser hücrelerinin bir birlerine yolladığı
sinyalleri bloke etmesi.

Çalışmalar ayrıca propolisin tamamlayıcı
tedavi olarakta önerirler, ancak yalnız
başına kanser tedavisi için önermezler.
Başka bir çalışmada Çin propolisinin meme
kanserinde anti tümör etkisi ile meme kanseri için tamamlayıcı olarak faydalı olduğu
gösterilmiştir.

Güvenlik Tedbirleri
Propolis ürünlerinin güvenli olup olmadığını kesin gösteren yeterli kanıt yoktur, ancak
ciddi bir riskte sözkonusu değildir. Zaten
insanlar bal yiyerek bir miktar propolis
alırlar. Bununla birlikte, arı ya da bal’a karşı
alerjiniz varsa, propolis içeren ürünlere
karşıda reaksiyon gösterirsiniz. Propolis
uzun süre kullanıldığında kendisine karşıda
allerjik reksiyon gelişebilir. Saf propolis
tahriş edici özelliktedir, yani kullanılmadan önce mutlaka seyreltilmesi gerekir.
Arıcılar aşırı mikterda bu
madde ile içiçe olduğundan,
propolise karşı allerji olabilir.
Tipik propolis allerjisinde
eğzema benzeri cilt döküntüleri
olur. Özelliklede bilinen bir
allerji veya
astım varsa,
tedavi planınıza propolis
eklemeden önce
doktorunuzla
konuşun.
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İlk Nefes…

M

erhaba. Kapak konuğumuz; İşine aşık, hem okullu hem de
alaylı olmanın tüm avantajlarını artıya çevirebilmiş, ne
yaparsan yap aşkla yap felsefesini motta edinmiş, güzel ve
akıllı bir fotoğraf sanatçısı. Aynı zamanda iyi bir dost ve anne…
Sizi kendisiyle tanıştıralım: Sibel Özbilgiç.
“Sibel Hanım tekrar hoş geldiniz. Bu çok yoğun temponuz içinde fırsat
yaratarak birlikte çalıştığımız için öncelikle teşekkür ederiz. Açıkçası
son yıllarda çok trend olan, çok merak edilen bir mesleğiniz var. Hazır
sizi bulmuşken birkaç sorumuzu yanıtlamanızı rica ediyoruz.”
“Elbette memnuniyetle. Ayrıca bu güzel çalışma fırsatı için ben de teşekkür ederim. Mesleğimle ilgili konuşmak benim için daima çok keyifli.”
Güzel sanatlar eğitimi almış okullu bir fotoğraf sanatçısı olarak,
eğitimin yetenekle buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yaptığınız işin eğitimimi almak elbette çok önemli. Okulların kattığı değer tartışmasız oluyor. Fakat asıl önemli olan sonrası oluyor. Tecrübenin
çok daha değerli olduğunu düşünüyorum.
Yeni doğan bebeklerin veya hayata birlikte devam etmek isteyen
çiftlerin yol arkadaşlıklarını, ilkleri, bazı çok özel anları vb. fotoğraflamak nasıl bir duygu Sibel Hanım?
Gözlemlemek, anları yakalamak ve her halleriyle insanların duygularını
aktarmak çok güzel. Fotoğraf kendini anlatabilmeli… Altına herhangi
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bir yazı yazmadan insanlar anlayabilmeli anlattığım hikayeyi. “Biz
heyecanlı mıydık?” Ben bu sorulara cevap verecek fotoğraflar çekiyorum. Sadece anne, baba, bebek değil, çevrelerinde, onlar farkında ya da
değilken olup bitenleri fotoğraflıyorum. Fotoğraflamaktan zevk alarak
çektiğim anlar, duyguların doruğa çıktığı anlardır.
İnsanların en özel günlerini sonsuz kılmaktan mutluluk duyuyorum
Spontan gelişen durumlar haricinde sizin mesleğinizde araştırma,
planlama, kurgu, uygulama süreci nasıl geçmektedir? Nelere dikkat
edersiniz en iyi sonuca varmak için?
Doğum sürecinde ailenin yaşadığı sevinçleri, heyecanları ve mutluluğu
birlikte paylaşıp fotoğraflıyorum. Kendimi aileden biri gibi hissediyorum. Sanırım işin sırrı bu oluyor. Bu çok keyifli bir şey ama aynı zaman
da zor. Onlardan biri olarak, orada yaşanan duygulara ortak olacak
ama aynı zamanda o duyguları kaçırmamak ve en iyi şekilde yansıtmak
için sürekli dikkatli olacaksınız.
Sonra da baştan sona, tekrarı olmayan tüm önemli anlarıyla kurgulayıp
bir fotoğraf albümü oluşturuyorum. Aileler albüme bakarken, o gün
yaşanan, hatırlamadıkları detayları görüyorlar. İnsanın anılarını biriktirmesine aracı olmak benim için eşi benzeri olmayan bir duygu.
Dünyaya gözlerini açan her yeni doğan bebek ilk nefesini alırken
bu anı fotoğraflamak müthiş bir duygu olmalı. Bize biraz bundan
bahseder misiniz?

Fotoğrafladığım her doğumda tarif edilemez bir duygu yaşıyorum.
•

Bir bebeğin bu dünyadaki ilk nefesini alırken görmek o kadar güzel bir duygu ki...

•

Mucize gibi

Her seferinde gözlerim doluyor.

Fotoğraf sanatçılığı aynı zamanda anı ölümsüzleştirmek gibi bir
şey… Sanki zaman durmuş gibi… Bugüne dek unutamadığınız bir
anınız var mı acaba?
Yaptığım her çekim ayrı hikayelerden oluşuyor. Bulunduğum tüm
doğum ve düğünlerde çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel insanlar
tanıdım. Çoğu hala hayatımda ve bu beni çok mutlu ediyor.
Bu mesleği seçmek isteyen gençler için neler tavsiye edersiniz?
Nasıl bir yol izlemeliler?
Mümkünse öncelikle bunun eğitimini almaları ve bu işi gerçekten severek yaptıklarından emin olmalarını tavsiye edebilirim. Severek ve emek
vererek yapılan her iş başarılı oluyor.
Son olarak, fotoğraf sanatına bu kadar emek veren ve yaptığı işi çok
seven biri olarak okuyucularımız size nasıl ulaşabilirler?
evlilik_hikayeleri instagram adresimden düğün ve doğum hikayelerinin
bulunduğu portfolyomu inceleyip bana ulaşabilirler.

Sibel Özbilgiç Biyografi
2004 yılında Marmara Üniversitesi
AEF Fotograf bölümünden mezun
olduktan sonra, reklam ve moda fotografları çekerek başladığı fotograf
kariyerine, 2006 senesinde evlilik
ve doğum fotoğraflarını da ekledi.
Mezun olduktan ve profesyonel
olarak fotoğrafçılığa başladı. En çok
hikaye fotoğrafçılığını sevmektedir.
Gözlemlemek, anları yakalamak ve
her halleriyle insanların duygularını
aktarmak konseptli fotoğraflar çekmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

SERGİLER
İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti projeleri kapsamında
İKSV FOTOGRAF GEÇİDİ: İSTANBUL 2010’
“İSTANBUL DÜĞÜNLERİ”
2013 İstanbul Fotoğraf Müzesi ‘Fotoğrafımızda Bugünün Kadın
Sanatçıları’

Sibel ÖZBİLGİÇ
Fotoğraf sanatçısı
Instagram
@evlilikhikayeleri
E-mail
sibozb@gmail.com
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Kahve Kokulu Sayfa
Sevgili MEDİENT NEWS okurları,
2022 yılının ilk gazetesi olan 16. Sayımızda, sizleri yeni bir sayfa ile
tanıştırmıştık; Kahve Kokulu Sayfa. Bu kez, yine bu sayfada olmayı
çok hak eden başka bir kadın konuğumuz var. Yine güçlü, kadın olmanın tüm zorluklarına rağmen güzelliklerinin de farkında ve üretmeyi
çok seven, çalışkan bir kadın. Ses terapisti, piyano ve ses eğitmeni,
koro şefi, korist, eğitimci gibi pek çok mesleği olan İlknur Hanım’a
sayfamıza hoş geldiniz diyoruz.

“Ses bence
beyinle kalp
arasındaki
köprüdür.”

İlknur Hanım, öncelikle bu çalışmamızda bize zaman ayırdığınız için
teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir temponuz var. Pandemi tüm
dünyada hafiflemeye başlayınca siz de eski yoğun temponuza geri
döndünüz sanırım.
İşinizi çok severek yaptığınızı biliyoruz. Bu mesleği seçmek
isteyenlere işini sevmenin dışındaki gereklilikleri açıklar mısınız
lütfen?
Evet, işimi çok seviyorum çünkü insanı ve şifayı seviyorum. Bu işi
başarıya götürecek tek şey insanı sevmeniz... Yani karşınıza sizden
sesini düzeltmek için biri gelmiş ve sizi bulmuşsa iyileştirmeyi ve
yöntem üretmeyi kafanıza takmalısınız. Çünkü her ses, her insan
ayrı bir yöntem demektir. O yüzden önce iyi bir dinleyici olacaksınız.
Bazen, terapiye gelen danışanlarla 1 saat sohbet ettiğim olur. Sesteki
rahatsızlığın sebeplerini cımbızla çeker gibi sohbetin içinde yakalamalıyım. Tepkilerini ölçmeliyim, deşarj olmalarını sağlamalıyım.
Yani önce danışanla iletişime geçmeliyim. Sadece para kazanmayı
gözetiyorsanız bu işi seçecek olanlara tavsiyem başka işe yönelmeleri
doğrultusunda olacaktır.
Bir ses terapistinin sorumlulukları
nelerdir? Ses sağlığında ses terapisinin yeri nedir?
Öncelikle çok disiplin gerektiren
bir meslek. Yani
müzik kulağınız
iyi olacak, egzersizleri çalabilecek
kadar piyano bilmelisiniz. Sesin anatomisini
kadın-erkek seslerinin
ne olduğunu iyi ayırabilmek gerekir. Karşınız-
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daki sesi yanlış bir pozisyondan mı veriyor? Doğruyu yakaladığında
ona bu alışkanlığı sağlayabiliyor musunuz? Bunlar çok önemli.
Sürekli dinlemek ve kendi sesinizle de doğru tekniği
oturtmanız ve bu farkındalığa ulaşmanız
gerekir. Kendinizin anlamadığı
şeyi başkasında deneyemez ve doğruyu
bulamazsınız.
Bunun
dışında
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danışanla
irtibat halinde
olmanız gerek.
Sadece terapiden
terapiye danışanla iletişim
olmaz. Bazı gün sesi kısık olacak, bazen çok iyi çıkacaktır; motive
etmelisiniz. Bu iş çok sabır işi… Sabırlı olacak
ve işini çok seveceksin.

Ses bence beyinle kalp arasındaki köprüdür. Aklınıza bir şey takılır,
ses etkilenir. Büyük bir acı yaşarsınız, ses etkilenir. Heyecanlanırsınız, ses etkilenir. Yani düşünceniz ve duygularınızda o iki kas köprü
görevini görüyor. Ben öyle bakıyorum. Bazı duygu ve düşünceleri
yönetemediğinizde de iletişim noktası, yani sesiniz zarar görmeye
başlayabilir. İşte terapi bu noktada devreye girer ve o köprüde zarar
gören yerleri onarmaya çalışır.
Oldukça başarılı bir eğitim hayatınız olmuş. Eğitimin mesleki
başarı üstündeki önemi sizce nedir?
Ben konservatuvar eğitimi aldım ilk başta. Sonra ses sağlığı alanında ilerlemeye çalıştım. Şu an 2. yüksek lisansımı
dil ve konuşma terapistliği alanında bitirmek
üzereyim. Aslında okullardaki eğitim
sadece size harfleri öğretir. Doğru
cümleyi kurmayı kendiniz becerebilmelisiniz. Yani bize
ne aldığım eğitimlerde
ne de okullarda işte
şu hastalık için
bu terapiyi yap,
şu hastalığa
bu egzersiz
iyi diyen
hiçbir

Mesleğimde çok iyi bir noktaya ulaşmak en çok istediğim şey. Her
sese dokunmak istiyorum Dünyanın her yerindeki seslere…
Piyano çok romantik, yumuşak ve hayranlık uyandıracak derecede güzel bir enstruman. Piyano çalmaya olan aşkınızı, konservatuar serüveninizi bizimle biraz paylaşır mısınız lütfen.
Aslında ben ensturumana çok geç başladım. Virtüöz asla değilim
olmak da istemedim. O işi yapan çok değerli sanatçılarımız var.
Piyano naif ve insan sesine en yakın enstrumanlardan bir tanesi.
Bana piyanoyu okulum değil, mükemmel bir eğitimci olan sayın Uğur
Sezer sevdirmiştir. Ondan başka hiçbir eğitimciyle çalışamadım. Yani
piyano serüveni bende yarım kaldı. Kendisini rahmetle anıyorum.
Kadınların toplumun her kesiminde var olması, başarılı olmaları,
eğitim-öğrenim görmeleri gerektiğine inandığınızı biliyoruz. Sizi
örnek almak isteyen gençlere özellikle genç kızlarımıza önerileriniz nelerdir?
Estağfirullah. Eğitim hayatına devam ettirilmeyen kadınlarımız
kızlarımız; Hayat devam ediyor, kaldığınız yerden devam edin ve bitirin okullarınızı Hayatınızda hiç kimsenin, maddi kaygının, sizi
aşağı çeken insanların eğitim hayatınıza engel koymasına müsaade
etmeyin. Sorun varsa, çözüm de vardır. Alanınız dışına çıkın, seyahat
edin, insanları dinleyin merhametli ve yardım sever olun, Okuyun ve
kendinizle barışık olun.
Sevgiyle...

eğitimciyle
karşılaşmadım. Zaten çoğu
da bildiklerini bizlerle
paylaşmıyor.

BİYOGRAFİ
Müziğe lise yıllarında çok sesli koro ile başladım. Ardından İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 4 yıl öğrenim gördüm. Bu
sırada TRT Çok Sesli Koro’ da 4 yıl korist olarak
görev yaptım. Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümü’nde Şan Ana Sanat Dalı’ ndan mezun oldum.
Haliç Üniversitesi’ de yüksek lisans yaptım. Şu
an New Bulgary Üniversitesi’nde dil ve
konuşma terapistliği bölümünde yüksek
lisans yapmaktayım. 2007’ de kurduğum
Khalkedon Çok Sesli Batı Müziği Korosu’nun
şefliğini yapmaktayım. Bu süreçte müzik
okullarına birçok öğrenci yetiştirdim.
Bireysel etnik müzik alanında konserler
verdim ve vermeye de devam etmekteyim. 10 Yıl
önce ses sağlığına duyduğum ilgi, beni ses
terapistliğine yönlendirdi. İstanbul’un iki önemli ve alanlarında
çok başarılı hastanelerinde ses
terapisti olarak 10 yıldır görevime
devam etmekteyim. Piyano ve ses eğitmenliğimi
de sürdürmekteyim.

Hayalleriniz nelerdir İlknur Hanım?
Bu meslekle ilgili ülkemiz ve dünya için bir hayaliniz
var mı?
medient.com.tr
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Editörün Kaleminden
Hayal Deyip Geçmeyin. Hayal Edip Yapın!
Geçenlerde bir kitapta henüz 6 yaşında
bir çocuğun şu sözünü okudum:
“Dünyada hayal günü neden yok?”
İlk okuduğumda gülümsedim. Tertemiz
dünyasında çok masum ve meraklı bir
düşünce gibi geldi. Sonrasında da sıkı bir
ders çıkardım. Hayal etmeyi bıraktığımız zaman yaşlanırız, hatta yaşamıyor
oluruz. Zaten yaratıcılık = bilgi / hayal
gücü değil midir?

almak gibi işimizin parçası olan bazı şeylerin onlara
gurur vereceğini sanmakla geçen yılların
ardından… Bir gün yurt içi ve
yurt dışından pek çok
konuğun katıldığı
önemli bir
bayii toplantısı
için

Bir insanın hayalini sevmesi demek,
en ufak detayına kadar o hayalin her
köşesiyle iç içe olmak demektir. Hayallerimizi gerçekleştirmenin yolu
önce ona inanmak, hedef koymak ve bu yolda uğraş
vermekten geçer. Bu; yaşamın her alanı, dünyadaki
her konu ve her şey için geçerlidir.
Muhammed Ali şöyle demiş: “ Eğer hayalleriniz
sizi korkutmuyorsa yeterince büyük değillerdir.”
Bizler hayal etmediğimiz sürece korkuya, kalıplara yenik düşüyoruz. Bunun sonucunda da yeniyi
üretmemek, keşfetmek yerine taklit etmek, kopya
çekmek, risk almamak benzeri sancılar yaşayan
toplumlara dönüşüyoruz.
İş hayatında da tıpkı özel hayatımızda olduğu
gibi başarılı olmak için hayal kurmanın önemini
kavramak gerekir. Aslında burada anlatmak istediğim
hayal ederek hedef koymaktır. Ve elbette sonrasında
üzerinde çok çalışmak…
Belki okuduğunuz zaman size basit gibi gelebilir fakat
bugüne dek beni en çok etkileyen hayallerden birini de 10
yaşında bir çocuktan duydum. Hikayesi şöyle; 30’lu yaşlarımın
başında uluslararası başarılar elde etmiş ülkenin en büyük inşaat ve gayrı menkul holdinglerinden biri olan Sinpaş Holding/
Seranit Yapı grubu’nda Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü
olarak çalışmaktaydım. Henüz anne de olmamıştım ve empati
yeteneğim pek çok kimseye oranla daha iyi olsa da şimdiki
kadar gelişmemişti.
Başarılı olmak, güzel işlere imza atmak, iyi projelerle anılmak,
ileride çocuklarıma annelerinin üstlendiği kurumsal kimlik çalışmaları, çok yüksek bütçeli özel projeler, Kristal Elma Ödülü
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Doğu
Anadolu
Bölgesi’ne
gittik. İşlerimiz
bittikten sonra, sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
o şehrin güzel köylerinden birine okul

yaptırmak için ziyaret ettik. İşte orada hikayenin kahramanı 10
yaşındaki Ecrin’e rastladım. O bölgede köy okulları inşa etmek,
diğer şirketleri teşvik ve halkın ilgisini o bölgeye çekmek için
en doğru tanıtımı yapmak amaçlı gitmiştik. Çocukların pek
çoğunun ailesiyle de tanıştık, misafir edildik. Unutulmaz sıcacık
günlerdi. Her birine “burada okul olması senin hayalinde var
mıydı” diye sorduk. Ecrin, “benim hayalim pizza
yemek Funda Abla” demişti. Tabii o
vakitler maske de kullanmıyoruz, gözyaşlarını
saklayacak bir
şey de yok.

Bize son derece basit bir hayal gibi gelebilir. Hatta bırakın
restoranlardan sipariş etmeyi, gidip yemeyi, artık evlerimizde
rahatça her çeşit pizza yapıyoruz. Ancak Ecrin kendine hedef
koymuştu. TV’de gördüğü reklamlardan sonra hayal kurmaya
başlamıştı. Bunu bize iletmesi de hedefe ulaşmak oldu. Çünkü
şu an adını reklam yasasına aykırı olduğu için yazamayacağım
ünlü bir pizza restoran zinciri, 300 küsür nüfuslu o köye 900
pizza göndermişti. Derin dondurucuları olsaydı en az 3 katını
gönderecekti. Bu sosyal sorumluluk projesinde kendi adıma
çıkardığım en büyük ders, “kimsenin hayalini küçümsememek”
olmuştur. Ecrin şu anda 29 yaşında ve Ankara’da GOP’da çok
kaliteli bir İtalyan restoranı işletiyor. Hayali, kendisi oldu.
Platon “bir filozof görünüşlerin ötesini görür” diyor. Ancak
hayalleri olan biri ondan da ötesini yani kendi gerçeğini görür.
Devamlılığımızı, sürdürülebilirliği etkileyecek ve tehlike altına
atacak 3 şey bence:
*Hayal kurmamak
*Mış gibi yapmak
*Çöp/atık ile ilgili bir çözüm bulamamak (zihnimizdeki, bedenimizdeki, evimizdeki, iş yerimizdeki, çevremizdeki, toplumdaki, ülkedeki, dünyadaki vb…)
Hiçbir hayal küçümsenmemelidir. Çünkü onlar
birer kapıdır. Daha iyiye, güzele, doğruya açılan
kapılar çıksın her birimizin önüne…

Evinizden huzur,
Ailenizden mutluluk,
Yaşamınızdan sağlık,
Kalbinizden aşk,
Gönlünüzden sevgi,
Bakış açınızdan vizyon,
Günlerinizden neşe,
- İnsanların çoğu kaybetmekten
Aktivitelerinizden bol kahkaha,
korktuğu için, sevmekten korkuyor.
Tatillerinizden unutulmayacak
- Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye
anılar,
layık görmediği için.
Çocuklarınızın okullarından
- Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
güzel haberler,
- Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Cüzdanınızdan para,
- Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten
İşinizden başarı,
korktuğu için.
- Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.
Zihninizden hayaller eksik
- Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için.
olmasın!
- Ve ölmekten korkuyor aslında, yaşamayı bilmediği için.
Hem size hem de kalbinizde taşıWilliam Shakespeare
dıklarınıza sevgilerle…
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Mozaikler Şehri,
Gaziler Diyarı Güzel
Gaziantep

Zeugma Mozaik Müzesi

B

u kenti anlatmaya ne dil, ne de kalem yeter… demiş
Evliya Çelebi.

Gazetemizin 17. sayısında sizler için, Nisan-Mayıs-Haziran aylarında
gezip görülmeye çok uygun, güzelliği ve medeni çehresiyle “doğunun Paris’i” denen medeniyet beşiği şehirlerimizden Gaziantep ile
karşınızdayız.
Gaziantep, coğrafi konumundan ötürü tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ile Akdeniz toprakları arasında bulunması, tarih öncesi
çağlardan itibaren yerleşim yeri edinilmesi, tarihi İpek Yolu’nun
buradan geçmesi, kesişen yolların kavşağında bulunması, ilin ticari,
kültürel ve sanatsal alanlardaki popülerliğini günümüze kadar
korunmasını sağlamıştır.

Gaziantep tarihinde İstiklal Savaşı ve bu savaşta “Antep Savunması”
adıyla geçen mücadelenin çok önemli bir yeri vardır. Anteplilerin
6317 şehit vererek, yaşadıkları toprakları savunması, şehre “Gazilik”
ünvanını kazandırdığı gibi, şehir halkının “mücadeleci” kimliğinin
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de sembolü olmuştur. Nitekim bu mücadeleci kimlik, nesilden nesile aktarılırken yaşamın her alanında, özellikle de ekonomik alanda
baskın bir rol oynamıştır.
Gaziantep, milli mücadele döneminden kalan bu gücünü, bugün
üretim ve yatırım süreçlerine kanalize etmiş, mücadeleci girişimcilik ruhunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.
El sanatları, yemekleri, baklavası ve Antep fıstığı ile uluslararası
boyutta tanınan Gaziantep, Zeugma antik kentinden çıkarılan mozaiklerle yeni bir ünvan daha kazanarak “Mozaikler Şehri” olarak
anılmaya başlanmıştır.
Gaziantep’in tarihi bazı kaynaklarda M.Ö. 5600 yıllarına kadar
götürülmekte, bu yönüyle dünyanın en eski kentlerinden biri
sayılmaktadır.
Gaziantep, tarihi dönemler açısından Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik
dönemlerden geçen; Tunç Çağından sonra; bağrından Mezopotamya, Eti, Mitanni, Asur, Med, Pers, İskender, Helen, Selefkos, Roma,

Alleben Tabiat Parkı

Gaziantep Kahramanlık Panorama Müzesi

Bizans, İslam Arap ve Türk-İslam uygarlıkları barındıran çok köklü
ve zengin bir tarihe sahiptir. Taşın yanı sıra bakırın da kullanılmaya başlanmasıyla ayırt edilen Kalkolitik (Bakırtaş) dönemi, yörede
Sakçagözü ya da Coba Höyük diye bilinen yerleşim yerleri temsil
etmektedir.
Geleneksel Gaziantep El Sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık
tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz
değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Geleneksel Gaziantep El Sanatlarını; Sedefçilik, bakırcılık, kutnuculuk, aba
dokumacılığı, yemenicilik, Antep işi el işlemeciliği, gümüş işlemeciliği, Antep kilim ve halı dokumacılığı, küpçülük, kuyumculuk,
semercilik, müzik aletleri yapımcılığı olarak sıralayabiliriz.
Yolunuz düşerse Gaziantep’de gezip görmeniz gereken yerleri de
şöyle sıralayabiliriz: Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Savaş
Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Tarihi Gümrük Hanı,
Kaleoğlu Mağarası, Gaziantep Kalesi, Hamam Müzesi, Panorama
Müzesi, Medusa Arkeolojik Cam Eserleri Müzesi, Tarihi Naip Hamamı, Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi,
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Kurtuluş Cami, Antep Elmacı

Hamam Müzesi

Gaziantep Kalesi

Pazarı, Botanik Bahçesi, Rumkale, Gaziantep Hayvanat Bahçesi,
Zeugma Belkıs Antik Kent, Alleben Tabiat Parkı, Gaziantep
Gezegenevi ve Bilim Merkezi.
Gaziantep Mutfağı başlı başına uluslararası bilinen bir mutfak olmaya hak kazanmıştır. Özellikle baklavası, tatlıları, kebapları, dolmaları
ve daha sayısız enfes lezzeti ile Gaziantep mutfağı çok zengindir. Bu
sayımızda sizinle LezzetiMedient bölümünde havuç dilimi baklava
tarifini de paylaştık.
Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’
ni ziyaret etmeden, restorasyonları yapılan tarihi Antep Evleri ve
sokaklarında dolaşmadan, yorgunluğunuzu tarihi hanlarda yöresel
Menengiç Kahvesi içerek atmadan, Kültür Yolu’nu ve müzeleri gezip
görmeden, baklava, antepfıstığı ve yöresel ürünler satın almadan,
Fırat Nehri üzerinde tekne turu yaparak Rumkale’yi görmeden,
Gaziantep’in lezzetli yemeklerinin, kebap ve baklavasının tadına
bakmadan, menengiç (fıstık) kahvesi veya zahter içmeden asla
dönmeyin.
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ÖZEL GÜNLER

23 NİSAN, 19 MAYIS, ANNELER GÜNÜ, BABALAR GÜNÜ...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
Çocuklarımız yalnızca kendilerine ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu çok özel günde değil, daima mutlu,
en önemlisi de sağlıklı olsunlar isteriz. MEDİENT KBB Tıp
Merkezi çocuk sağlığını çok önemsemektedir.

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

Anneler Günü

Babalar Günü

Biz her açıdan sağlıklı bir toplum için önce sağlıklı anneler
diyoruz. Çünkü anneler topluma şekil verenlerdir.
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.
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SAĞLIKLI BESLENME GAZIANTEP’IN MEŞHUR HAVUÇ DILIMI BAKLAVASI

LezzetiMedient

Gaziantep’in Meşhur
Havuç Dilimi Baklavası
Gaziantep, tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış antik bir şehirdir. Gaziantep ve
baklavası, hem Türkiye hem de Dünya açısından
büyük öneme sahiptir.
Antep olarak da bilinen bu eşsiz şehir,
tarihi İpek Yolu’nda stratejik bir
öneme sahipti. Dünyada UNESCO
listesine giren 26 Yaratıcı
Gastronomi Şehirlerinden biri de
Gaziantep’tir. Bugün baklavası,
kebabı, lahmacunu, katmeri ve daha
birçok lezzetiyle Türkiye’nin yemek
başkentidir.
Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetinin
köklerini güneş ve ateş oluşturur.
Taze sebzeler güneşte olgunlaşır ve tüm
yiyecekler odun fırınlarında bir ziyafet
şeklinde pişirilir.

2 Saat

Malzemeler
Hamur için

10 Kişilik

• 550 gram un,
• 2 Adet yumurta,
• 1 Çay kaşığı tuz,
• 4 Yemek kaşığı sıvı yağ,
200 ml su,

Şerbeti için:
• 5 Bardak su,
• 1,300 gram şeker,
• Çeyrek limon

Gelin hep birlikte dünyaca meşhur Gaziantep
havuç dilimi baklavanın tarifine geçelim;
Yapılışı:
Önce şerbet için şeker ve suyu tencereye
koyup kaynamaya bırakıyoruz kaynayınca
limonunu da ilave edip orta harlı ateşte
25 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyoruz isterseniz bir gün önceden de şerbeti
hazırlayabilirsiniz buzdolabında soğuyup
daha iyi kıvam alıyor. Yoğurma kabına sıvı
malzemeleri katıp karıştırıyoruz sonra
kabartma tozu ve unu yavaş yavaş katarak
önce bir kaşıkla sonrada elimizle güzelce

yoğuruyoruz. Hamurumuzu eşit 3 beze
yapıp 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Bezeleri
bol nişasta serperek oklava veya merdane
ile açabildiğimiz kadar açıyoruz. Üzerine
bolca nişasta sürüp bir ucunu ortaya
getirerek katlama işlemi yapıyoruz.
Üzerine nişasta sürüp öteki ucunu
da üzerine kapatıp tekrar nişasta
sürüyoruz resimlerde gördüğünüz gibi diğer taraftaki uçları
da ortaya getirip nişasta sürüp
diğer ucu da üstüne kapatıp
kare şekli oluyor. Nişasta sürüp
sonrada 4 köşesinden ortaya
zarf gibi kapatıp ters çeviriyoruz
ve bütün bezeleri aynı şekilde
hazırlıyoruz. İlk zarf şeklinde katlayıp kaldırdığımızdan başlayarak
bezelerimizi oklava veya merdane
ile fırın tepsisi büyüklüğünde alt üst
çevirerek açıyoruz. Üçünü de üst üste
koyup büyük yuvarlak borcam tepsiyi
üzerlerine koyarak tepsi büyüklüğünde
yuvarlak kesiyoruz tepsiye fırçayla yağ
sürüp yuvarlak kestiğimiz bezenin birisini
tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine de yuvarlak
kesince kenardan kalan küçük parçaları
keserek yerleştiriyoruz. Üzerlerine bolca
ceviz serpip diğer iki bezeyi de düzgün bir
şekilde yerleştirip havuç dilimi dilimliyoruz istediğiniz gibi de dilimleyebilirsiniz.
Tereyağı ocakta eritip üzerindeki köpüğü
alıp içine sıvı yağ ilave edip yakmadan
ısıtıp sıcak sıcak dilimlediğimiz baklavanın
üstüne kaşıkla her yerine gelecek şekilde
döküyoruz ve önceden ısınmış 180 derece
fırında en az bir saat pişiriyoruz benimki
70 dakikada pişti. Şerbeti dökerken tepside
şerbette soğuk olacak
Afiyet olsun
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Uluslararası Sağlık Turizmi
Yetki Belgesi

TSE Belgesi
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