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No. 15
Dergimizin adı sanırım eline alıp okuyacak olanlar da merak konusu olacak. Neden No:15 ? Kliniğinizin 
kapı numarası mı? Kliniğimin kapı numarası değil ama  kliniğimi kurup ayakta tutmamı ve bir cerrah 
olarak ameliyathanede güzel işler yapmamı sağlayan en değerli bistürim, No. 15. Plastik cerrahların en 
sık kullandığı ve hatta kendi aralarında konuşurken zor şartlarda ameliyat yapmaktan bahsederken bir 
15 bisturi olsun yeter dedikleri alet. Benim için çok değerlidir ve özel bir önemi vardır gözümde. Çeliği 
ve kesiciliği özel olan ve dokuya zarar vermeden ne az ne fazla keserek hem sanat hem bilim yapmamı 
sağlar. Neredeyse Plastik Cerrahlara özeldir diğer cerrahlar tarafından fazla bir öneme sahip olmasa da 
bizim için bir süre sonra parmak uçlarımızın bir uzantısı haline gelir. Bu nedenle gözümde değeri çok 
büyük olan bistürinin adını vermek istedim bir Plastik Cerrahi kliniği dergisine.

Dergimizi üç aylık periyotlarla yayınlamak istiyoruz ve dergimizin içeriğini sadece Plastik Cerrahi işlemlerle 
sınırlamadan yaşamda bize keyif veren ne varsa dahil ederek rol almak istiyoruz. Yemek içme, giyim, 
gezi gibi keyifli konu başlıklarınımızın yanında genel kültümüzü de yükseltecek makaleler yayınlamak 
planımız. Bu ay keyifle hazıladığımız konularımızın arasında ülkemizi gastronomi rotası haline getiren 
Michelin yıldızlarından bahsederken yavru vatan Kıbrıs’a gezi planlamak isteyenler için de bir gezi yazısı 
hazırladık. Anayasal haklarımızı öğrenirken toplumda sivil toplum kuruluşlarının yadsınamaz önemini 
olduğunu düşünerek sizlere Mudita derneğini tanıttık. Cam tavan sendromu ise sizlere belki farkında 
olduğunuz belki defarkında olmadığınız bir konuda önemli bilgi verecek.
 
Bu dergi ile yapmak istediklerimiz arasında bir diğer önemli nokta ise estetik eğitimi sağlamak yer alacaktır. 
Doğru bilgiye ulaşmanın gittikçe zorlaştığı günümüzde bir akademisyen ve bir Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik cerrah olarak yazdığım ve yazacağımız bu dergi yazıları ile doğru estetik algısını hedeflemekteyim. 
No 15 dergisinin yayınlanmasına katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Keyifli okumalar 
diliyorum.

Doç. Dr. Arzu AKÇAL 
Plastik Cerrah

İÇİNDEKİLER
Meme Silikon İmpantı Push-up 
Sütyene Karşı ESTETİK MEME

Memeler Kız kardeştirler 
İkİz Kardeş Değİl!!!

Kök Hücreden Zenginleştirilmiş
Yağ Enjeksiyonu Uygulaması
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Meme insanoğlunun türünü belirleyen bir organdır 
ve ergenlikle birlikte gelişmeye başlayan meme 
dokusu sayesinde insan türü diğer dünyadaki türlere 
üstünlük sağlamıştır. 

Günümüzde yüz gençleştirmek için ne yapmalıyım? 
sorusu en çok aradığımız sorulardan biridir. Kimse 
yaşlanmak istemiyor ve herkes genç ve bakımlı 
görünmek istiyor.

Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek 
adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler 
topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş 
yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için 
kurulmuşlardır. Bizde dergimizin bu sayısında Antalya 
merkezli Mudita derneğini tanımak istedik.
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ESTETİK MEME

ESTETİK MEME

Sanat tarihini, heykeli, resmi yapılan ve 
fotoğrafı çekilen doğal, güzel memeli kadınlar 
süslemektedir. Kraliçe Marie Antoinette’nin 
güzel memelerinin ölçüleri alınarak bunlardan 
şarap kadehi yapıldığı da bilinmektedir. Louis 
XV, bir bakanını Marie Antoinette’nin (gelini) 
göğüs dekoltesine bakmadığı için azarlar 
ve Memeler bir kadında ilk bakılacak yerdir 
diye vurgular. Fransa’dan bahsedince Agnes 
Sorel’den bahsetmeden olmaz. 15. yy’da 
Fransız kralı Charles VII’nin metresi olan Sorel 
‘Lady of Beauty’ olarak bilinmektedir. Kralla 
sadece birlikte  6 yıl yaşamasına rağmen 
görsel sanatlarda ve edebiyatta memelere 
bakış açısı ondan sonra aynı aynı olmadı. Geç 
orta çağ döneminde ve Rönesans döneminde 
memenin estetik kriterleri aynı kaldı: küçük, 
beyaz, elma şeklinde, sert ve birbirinden ayrı 
duran memeler estetik olarak kabul edildi.

Günümüzde ise İngiltere’de Sun gazetesinin 
websitesinde yer alan modellerinin yer aldığı 
bir çalışmada ideal meme ölçüleri kriterleri 
şu şekilde belirlenmiştir: gökyüzüne doğru 
uzanan bir meme ucu, memenin dekolteyi 
oluşturan kısmı düz ama meme başının 
altında kalan kutbu gergin ve konveks. Karışık 

tanımlamalar değil mi? Bu ölçümlerde 
en önemli nokta, dekolteyi oluşturan 
memenin üst kutbunun alt kutbuna 
oranı 45:55 oranıdır. Resim2 den de 
anlaşılabileceği gibi dekolte kısmının aşırı 
belirgin yuvarlak olması değil amaçlanan 
hatta biraz daha geride kalmasını istiyoruz. 
Eskiden özellikle meme üst kutbunun 
dolgun ve yuvarlak olması istenirdi fakat 
günümüzde bu tarz memeler çekici 
bulunmuyor.

Estetik cerrahi ile uğraşan biz cerrahlar 
için bu çalışmalar çok değerli çünkü biz bu 
bilgileri meme büyütme, meme küçültme 
ve memenin yeniden yapımı cerrahisinde 
kullanmaktayız. Meme büyütme 
cerrahisinde bu oranları ben nasıl 
yakalıyorum? Tüm vakalarımda olmasa 
da büyük çoğunluğunda kas altı yerleşimli 
protez tercih etmem nedeniyle üst 

kutbunda istediğim oranı yakalamakta 
zorlanmıyorum. Meme büyütme için 
protez koyduğumuz hastaların genellikle 
meme dokuları yetersiz olduğu için kas altı 
plan çok iyi bir seçenek sağlamaktadır. Ele 
gelmeyen, doğal meme kıvamına ulaşan 
ve görselliktede de oranları yakalayan 
estetik meme sonucu yakalamak en büyük 
amacımızdır. Bahsettiğimiz tüm bu oranlar 
ve hesaplamalar kadınlar çıplakken yapılan 
hesaplamalardır. Peki giyinikken durum 
farklı mıdır? 

Bazı hastalar giyinikken ve dekoltesi 
olan giysiler tercih ederken memenin 
üst kutbunun daha belirgin olmasını 
istemezler mi? Tabii isterler ve bu kadınlar 
Agnes Sorel’den sonra değişen giysi 
dünyasında olduğu gibi push-up sütyenler 
giymeyi sevmektedirler. Peki meme 
protezi sonrası push-up sütyen giymeden 
bu görünümü elde etmek mümkün 
müdür? Bu soruya cevabım kısmen evet 
kısmen hayır. Push-up sütyen seviyorsanız 
meme protezi ameliyatı olduktan sonrada 
kullanmalısınız. Protezin hacmi ne kadar 
büyük olursa olsun push-up sütyenin 
sağladığı görünümü sağlamaz.

Meme Silikon İmpantı Push-up Sütyene Karşı

Meme Silikon İmpantı Push-up Sütyene Karşı
Resim 1. Jean Fouquet , 15th century, Madonna and 
Child, Virgin of Melun

Resim 2. Üst kutup/ alt kutba oranı 45:55 olmalı

Bazı hastalar giyinikken 
ve dekoltesi olan giysiler 
tercih ederken memenin 
üst kutbunun daha belirgin 
olmasını istemezler mi? 
Tabii isterler ve bu kadınlar 
Agnes Sorel’den sonra değişen 
giysi dünyasında olduğu gibi 
push-up sütyenler giymeyi 
sevmektedirler.
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MEMELER KIZ KARDEŞTİRLER 
İKİZ KARDEŞ DEĞİL!!!
Meme insanoğlunun türünü belirleyen bir organdır ve ergenlikle birlikte 
gelişmeye başlayan meme dokusu sayesinde insan türü diğer dünyadaki 
türlere üstünlük sağlamıştır. 

Meme dokusu ergenlikle gelişmeye 
başlar ve genellikle meme gelişimi 
16 yaş civarında tamamlanır. 

Kadınlığımızı simgeleyen meme 
dokusunun gelişmemesi özellikle gençleri 
endişelendirmektedir. Meme büyütme için 
çeşitli yolları arayanlar keten yağının, tarçın 
yağının, keten tohumunun, lavanta yağının, 
vazelinin göğüs büyütmede etkili olup 
olmadığını araştırmaya başlamaktadır. 
Göğüs büyütmenin en sağlıklı yöntemi 
ne elle yapılan masajdır ne de vakumla 
meme dokusunu çekiştirmektir. Meme 
büyütmenin en sağlıklı yöntemi hala 
silikon implant (protez) ile memenin 
büyütülmesidir. Meme büyütmeye tıp 
dilinde meme augmentasyonu ya da 
augmentasyon mammaplastisi adını 
vermekteyiz. Birkaç seans gerektirmesi 
en büyük dezavantajı olarak sayılabilecek 
memeye yağ enjeksiyonu da diğer bir 
seçenektir ve karından, uyluklardan 
ve bel çevresi gibi benzeri bölgelerden 
yağ alınarak memeye yağ enjeksiyonu 
yapılabilir. Memeye yabancı maddelerin 
yani bazı dolgu maddelerinin enjeksiyonu 
asla önermediğim yöntemlerdendir. 

Meme büyütme ameliyatı hem meme 
dokusunun gelişimini tamamladığı hem de 
kişinin gelişimini tamaladığı 18 yaşından 
sonra yapılmaya başlanmalıdır. Meme 
büyütme 20 yaşında, 30 yaşında ve hatta 
70’li yaşlarda bile yapılabilir. Silikon ile meme 
büyütmede meme cildinde kesi olmadan 
bu ameliyatın yapılması mümkün değildir. 
Bu kesiler meme büyütme ameliyatlarında 
genellikle meme altı oluğa (benim tercih 
ettiğim yöntem), meme başı çevresine veya 
koltuk altı iç yüzüne saklanmaktadır. Cerrahi 
olarak yapılan tüm kesilerde iz kalır fakat 
önemli olan bu izlerin görünmeyen alanlara 
saklanmasıdır. Benim tercih ettiğim meme 
altı oluğa yerleştirilen yöntemde iz yaklaşık 
4-5 cm dir ve kişi ayakta dururken bu iz 
karşıdan bakıldığında fark edilmez ve ve 
yine bikini giydiği durumlarda bikini yukarı 
doğru sıyrılsa bile bu iz görünmez. Meme 
estetiğinde izler kalıcıdır ama görünmeyen 
anatomik alanlara saklanmıştır. 
Meme dokusunun içine yerleştirilen silikon 
implantlar yuvarlak yada anatomik şekilli 
olarak adlandırılırlar. İki protez şeklinin de 
birbirlerine üstünlüğü yoktur ve tamamen 

seçilmesi kişinin göğüs kafesi yapısına ve 
meme şekline bağlıdır. Silikon protez memede 
ya meme dokusunun altına ya da pektoral 
kasın altına yerleştirilebilir. Eğer hiç meme 
dokusu yoksa ya da meme dokusu oldukça 
ince ise bu durumda protez kas dokusunun 
altına konulması gereklidir. 

Meme büyütme ameliyatı sonrası hastalar çok 
ağrı çekeceği endişesi yaşamaktadır. Fakat bu 
görüş tamamen şehir efsanesidir ve ağrılar 
dayanılamayacak ağrılar değildir ve ağrı 
kesiciler ile tamamen kontrol edilmektedir. 
Meme büyütme ameliyatı olduğunuz gün 
hastanede kalırsınız ve ertesi gün taburdu 
olursunuz. Ameliyat sonrası özel bir sütyen 
giydirilir ve bu sütyeni altı hafta boyunca 
giymeniz önemlidir. Yara izleri genellikle 2 
hafta içinde iyileşir. Aktif yaşantınıza 2 hafta 
ara vermeniz iyi olacaktır. 3 hafta sonrasında 
yürüyüş gibi spor aktivitelerine başlayarak 
6 hafta sonra tamamen spor aktif spor 
hayatınıza geri dönebilirsiniz.

Silikon implantlar yani protezler en 
nihayetinde tıbbi cihazlardır. Bazı hastalarda 
hemen ameliyat sonrası ya da ameliyattan 
yıllar sonra çeşitli sıkıntılara yol açabilirler. 
Ameliyat sonrası erken dönemde yara iyileşme 
sorunları, akıntı, enfeksiyon yaşanabilecek 
komplikasyonlar arasındadır. Uzun dönemde 
ise protez etrafında kapsül kontraktürü gelişimi 
sayılabilir. Kapsül protez çevresinde vücudun 
oluşturduğu reaksiyonel sert, ağrılı ve mede 
şekil bozukluğuna neden olan bir dokudur. 
Tedavisinde bu doku çıkarılır ve eski protezin 
yerine yeni protez konur. Meme silikon 
implantalarının kullanım süresi ÖMÜR boyu 
değildir. Ortalama kullanım süresi 10 yıldır ve 
15 yıl sonra yenisi ile değiştirilmesi gereklidir. 
Meme silikon implantları ile ilişkili riskler 
arasında romatolojik hastalıkaların gelişme 
riski yoktur. Silikon implantlar meme kanseri 
gelişimi riskini de arttırmamaktadırlar. Tam 
terdine meme protezi olan hastalarda meme 
kanseri daha erken evrelerde yakalanmaktadır. 
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Günümüzde yüz gençleştirmek için ne yapmalıyım? 
sorusu en çok aradığımız sorulardan biridir. Kimse 
yaşlanmak istemiyor ve herkes genç ve bakımlı 
görünmek istiyor. İsterseniz doğa deyin isterseniz 
Yaradan deyin vücudumuzda bu isteğimize yardımcı 
olmak için depolanan hücreler var. Bilimsel olarak kök 
hücrelerin kemik iliğinde uzun yıllardır var olduğunu 
ve bu hücrelerin yeni kan hücreleri yapımında görevli 
olduğunu biliyorduk. Ama 2003 yılında bu kök hücrelere 
çok benzer yağ dokusunda depolanan ADSC (adiposit 
derived stem cell) olarak bilinen kök hücrelerinin keşfi 
hem rekonstrüktif hem de estetik uygulamalarda klinik 
uygulamalarımızı çok değiştirdi. Bu kök hücreler kemik, 
kıkırdak, sinir hücreleri, ve yağ hücreleri benzeri birçok 
hücreye dönüşme kabiliyetindedirler. 

Hangi bölgeye giderlerse bölgenin ihtiyacına göre 
dönüşüm gösterirler ve bölge hücrelerine destek olurlar. 
Ayrıca bu dönüşüm sırasında salgıladıkları özel moleküller 
bölgenin damar ağının artmasına yani beslenmesinin 
artmasına yardımcı olur. Temel bilimlerde elde edilen bu 
bilgiler bize kök hücreler ile yüz gençleştirme işlemlerinin 
kapılarını açmaktadır. Yağ dokudan elde ettiğimiz kök 
hücreler yine yağ doku ile karıştırılarak yüzümüze 
enjekte edilmektedir. Yüze yağ  enjeksiyonu yapılmasının 
temel amacı yaşla birlikte hacim kaybettiğimiz yüz 
alanlanlarının doldurulmasıdır. Unutmayalım 1 dirhem 
et bin ayıp örter. Yaşla birlikte aynı kilo değerlerine sahip 
olsak bile yüzümüzdeki cilt altı yağ dokusnun kaybını 

önleyemeyiz. Eğer bir de yaşamımızda sigara ve uykusuz 
geceler yoğunluktaysa yaşlı ve bakımsız cilt kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Bu nedenle ‘Yüzümü gençleştirmek 
için ne yapmalıyım?’ diye soranlara ilk cevabım lütfen 
sigara içmeyin ve düzenli uyku uyuduğunuz bir yaşama 
geçin. Yüze yağ enjeksiyonu yapılması hem hacim kaybını 
tamamlar hem de çevre hücrelere destek olur. Yani 
yüzümüz daha parlak, daha genç ve bakımlı görünmeye 
başlar. Kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu 
yapılmasındaki temel amaç ise kök hücrelerin konulan 
yağ doku kalıcılığını arttırmasıdır. Kök hücreler bölgenin 
kanlanmasını yani dolaşımını arttırarak daha fazla yağ 
hücresinin yaşamasını sağlarlar.  Yüze yağ enjeksiyonu ve 
kök hücre enjeksiyonu hem erkeklere hem de kadınlara 
yapılabilir.

Hatta daha doğal bir görünüm sağladıkları için erkekler 
tarafından daha fazla tercih edilmektedir. 
Yeter ki yeterli miktarda yağ olsun. Yüze yağ enjeksiyonu 
için yağlar vücudumuzda göbekten, lomber bölgeden, 
uyluk iç ve dış yanlarından alınabilir. Alınan yağlar özel 
filtrelerden geçirilir ve mikrogreft, nanogreft ve kök 
hücreler olarak ayrıştırılabilir. Kök hücrelerin ayrıştırılması 
mekanik yolla ameliyathanede yapılır. Alınması gereken 
yağ yüzün ne kadar hacim eksiği olduğuna bağlı 
değişir. Yüzde yaşlanma belirtileri başlamış, orta yüz 
dolgunluğu azalmış, göz altı olukları belirginleşmiş ve 
şakak bölgeleri boşalmış kişilerde genellikle yüze 40 cc 
ile 60 cc arasında yağ enjeksiyonu yapılması gereklidir. 

Yağ enjeksiyonu yapılması sonrası minimal morluklar 
olur ve iyileşme süresi yani makyaj yaparak işe gitmek 
için 5 gün dinlenmek yeterlidir. Yüzde ödem mutlaka olur 
ve 2 hafta gibi bir süre sonrası bu ödemde azalır. Yüze 
yağ enjeksiyonunun kalıcılığını arttırmak için öncelikle 
sigara içilmemelidir. Cerrah olarak bizim bu konudaki en 
önemli yöntemimiz kök hücrelerden zenginleştirilmiş yağ 
enjeksiyonu yapılmasıdır. Yağ enjeksiyonlarının etkinliği 
3 ay gibi bir sürede net olarak görülebilir ve 6 ay ya da 
1 yıl sonra eğer gerekli ise 2. ve 3. seans uygulamaları 
yapılabilir. 

Yağ enjeksiyonunun en önemli avantajı kişinin 
kendisinden alınması ve alerji riski taşımamasıdır. Yüze 
yapılan yağ enjeksiyonları deri ve ekleri hücrelerin 
fonksiyonlarını destekler ve ciltte ve eklerinde belirgin 
canlılık artışını sağlar. Göz altı halkaları olan ve göz altı 
olukları derinleşmiş hastalara yağ enjeksiyonu yapılabilir. 
Yüze yağ enjeksiyonları genellikle ameliyathanede ve 
anestezi altında yapılır. Yüzde yağ enjeksiyonu yapılan 
bölgeler arasında yukarıdan aşağı doğru sıralarsak: 
alın, sakaklar, göz altı, orta yüz, elmacık kemikleri üzeri, 
burun kenarı çizgileri, çene ucu, çene köşeleri yer alır. 
Bu bölgelere yağ enjeksiyonları hem cildi gençleştirip 
güzelleştirir hem de hacim eksiklerini kapatır. Ayrıca 
yüz oranlarının yeniden düzenlenmesini sağlar. Örneğin 
çene hatları belirgin olmayan bir bireyde çene köşelerine 
ve çene ucuna yağ enjeksiyonları kişinin görünümünü 
önemli ölçüde düzeltir. 

Yağ enjeksiyonu hem konulan hacmin fazlalığı hem de 
yağ hücrelerinin yaşayan hücreler olması nedeniyle dolgu 
uygulamalarına göre kalıcılık süreleri daha uzundur. 
Aşırı doldurulmuş yüz görünümüne neden olmaktan 
kaçınılmak amacıyla yağ enjeksiyonu 1 veya 2 seans 
yapılması uygundur. Aşırı doldurulmuş yüz görünümü 
çağımızın en önemli estetik uygulama sorunlarından 
biridir ve mutlaka kaçınılmalıdır. Yağ enjeksiyonu yüz 
dışında meme, el üzerine ve popoya yapılabilir. Meme ve 
popo uygulamalarında yüksek hacimli yağ enjeksiyonu 
uygulamalarına ihtiyaç vardır. El sırtına yapılan yağ 
enjeksiyonları özellikle el sırtındaki damarlı görünümün 
azalmasına ve cildin kuru görünümünün önüne 
geçilerek genç görünmesine yardımcı olur. Memeye yağ 
enjeksiyonları yüzdeki uygulamalar ile benzerlik gösterir 
ve birkaç seans uygulanması gerekli olabilir. Genellikle 
sonuçlar kalıcıdır.

Brasillian butt lift (BBL) uygulaması olarak bilinen popoya 
yağ enjeksiyonu yağ enjeksiyonu uygulamalarında 
yağın en kalıcı olduğu uygulamalardan biridir. BBL yeni 
gelişen bir yöntem olması nedeniyle bazı riskler de 
içermektedir. Damardan oldukça zengin bir bölgeye yağ 
enjeksiyonu yapılması yağ embolisi riskini taşımasına 
neden olmaktadır. Bu bölgeye yağ enjeksiyonu yapılması 
oldukça özelliklidir bu nedenle konuyu doktorunuzla 
ayrıntılı konuşmanızda yarar vardır. 

YAĞ ENJEKSİYONU 
UYGULAMASI

Kök Hücreden Zenginleştirilmiş



Процедуры эстетической хирургии
Увеличение груди :
Наша цель - обеспечить идеальную грудь с точки 
зрения объема и внешнего вида с помощью 
силиконовых имплантатов. 
Подтяжка груди: 
э восстановление  провисшей кожи и тканей груди, 
которая приобретает молодой внешний вид.       
Уменьшение груди: 
уменьшением тканей соотношением статуры 
пациента, плюс облегчить боль в спине и шее. 

Лица
Подтяжка лица: 
подтяжка провисающих кожи на лице сделает 
лицо моложе. В ходе этой операции удаляется 
лишняя кожная ткань, а утраченный объем лица 
восполняется инъекциями жира. 
Подтяжка бровей: 
приподнять брови и смягчить линии лба можно с 
помощью операции по подтяжки бровей. 
Эстетика верхнего и нижнего века: 
удаляются излишки кожной ткани и грыжа жировой 
ткани на внутренней поверхности верхнего века у 
пациентов, у которых с детства не было верхнего века, 
снова создается борозда верхнего века. Благодаря 
этой операции у вас будет живой, отдохнувший взгляд. 
Подтяжка шеи: 
чтобы получить более молодую линию шеи, 
избыток кожи и жировой ткани на шее удаляют, а 
шрамы после операции прячут за ушами.
Отопластика (формирование ушей):
направлена на уменьшение торчащих ушей и 
создание эстетического вида. Кроме того, обвисшие 
и стареющие мочки ушей при необходимости 
корректируются. 
Ринопластика (эстетика носа): 
она направлена на то, чтобы сделать особую 
форму носа, которая совместима с лицом.

Я родилась в Стамбуле 1979 году . После окончания средней школы в Пертевниял ( Pertevniyal high school)
 в 2003г., в том же году поступила в Медицинский  Университет   имени (cerrahpasa medical faculty) 
Черрахпашы на факультет пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. В Учебно-
исследовательской больнице Шишли Этфаль(Şişli Etfal Traınıng and Research Hospıtal ) в 2003 году. 
Во время работы ассистентом я посетила клинику пластической и реконструктивной хирургии 
Гентского университета(Ghent university) в 2009 году из-за моего интереса  к эстетической 
хирургии и реконструкций груди. Моим руководителем был Профессор Мустафой Хамди в 
2009 году. я сдала экзамен Европейского совета пластической и реконструктивной хирургии и 
получила звание члена Европейского совета пластической и реконструктивной хирургии. 
После окончания Клиники пластической, реконструктивной и эстетической хирургии 
в Учебно-исследовательской больнице Шишли Этфаль (Şişli Etfal Traınıng and 
Research Hospıtal ), которая является крупной учебной клиникой, я отправилась 
в государственную больницу Килис ( Kilis State Hospıtal), чтобы пройти 
обязательную практику с 2011 по 2013 год. В период с 2013 по 2017 год я 
работала доцентом медицинского факультета Университета Акдениз(Akdeniz 
Üniversity Medical Faculty) на кафедре пластической и реконструктивной хирургии. 
В 2015 году я была принята в качестве международного научного сотрудника 
Американским(American Society of Plastic Surgeons )обществом пластических хирургов 
и была наблюдателем в Школе медицины Стэнфордского университета( Stanford Üniversity 
Medical Faculty), в клинике пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. После 
получения звания доцента в мае 2017 года я оставила университет и начала работать 
в частной больнице Яшам(Private Yaşam Hospital). В мае 2019 года я ушла из семьи Яшам и 
начала вести собственную практику.

Ботокс и филлеры: 
с помощью простого нехирургического применения 
ботулотоксина вы можете избавиться от морщин 
на лбу, гусиных лапок и даже мелких морщин в 
области декольте. Наполнители, содержащие
 гиалуроновую кислоту: 
заполнение щек, обеспечение влаги и объема 
губ, осветление цвета под глазами и придание им 
блеска, а также устранение морщин, которые со 
временем образуются на щеках, можно выполнить 
путем заполнения аппликации. С помощью этих 
процедур обеспечивается естественный внешний 
вид лица.
Нитевой лифтинг лица: 
безоперационная методика омоложения 
лица,осуществляется с помощью ввода 
через прокол на коже рассасывающихся и не 
рассасывающихся ревитализирующих нитей. 
Нитевой лифтинг бровей и лба: 
это подтяжка с помощью нитей за счет 
перемещения и фиксации мягких тканей верхней 
трети лица.
Нитевой лифтинг шеи: 
наиболие эффективный способ исправить птоз 
и дряблость коши шеи. Этот метод подходить 
в том случаи, когда площадь растянутой кожи 
не слишком велика, и ее можна подтянуть без 
иссечения тканей.

ТЕЛО 
Абдоминопластика (подтяжка живота): 
после того, как вы достигнете своего 
идеального веса, вы можете восстановить 
дряблую переднюю брюшную стенку, а излишки 
кожи и жира, которые вызывают провисание 
передней брюшной стенки, можно исправить с 
помощью операции по подтяжке живота. 
Подтяжка кожи на руках: 
Чрезмерное провисание кожи и избыточная 
жировая ткань на внутренней стороне руки 
обычно наблюдаются после чрезмерной потери 
веса. Которую мы можем решить. 

Подтяжка бедер: 
при подтяжке бедер удаляется обвисшая кожа 
и избыточная жировая ткань на внутренней 
стороне бедра, и на бедрах создается красивый 
контур. Хирургическое удаление лишнего жира и 
кожи на бедрах, которые не могут быть решены 
с помощью спорта и похудения, обеспечит более 
молодой и эстетичный вид. Разрезы для подтяжки 
бедер расположены в верхней складке внутренней 
поверхности бедра и находятся за линией бикини. 
Липосакция: 
это процесс удаления жировых отложений в 
определенных частях тела, которые вызывают 
нарушения контуров во внешности и пропорции 
тела. Он обеспечивает истончение и изменение 
формы областей, где применяется липосакция. 
Области, которые можно лечить с помощью 
липосакции, - это бедра, область талии, бедра, 
живот, спина, внутренняя поверхность бедра и 
внутренняя сторона колена.                           
Реконструкция груди: 
Вы можете обсудить варианты реконструкции груди 
с реконструктивным хирургом и определить свой 
образ жизни и характеристики тела. Если вы хотите 
быстрого выздоровления и короткого пребывания 
в больнице, вы можете предпочесть 

реконструкцию с помощью протеза 
груди. Но если вы хотите избавиться 
от лишнего абдоминального жира и 

хотите иметь ткань, наиболее 
подходящую по консистенции 
груди, то реконструкция 
передней брюшной стенки 
м и к р о х и р у р г и ч е с к и м и 
методами может стать для вас 
оптимальным вариантом. 

Новообразования на 
коже: 
После иссечения опухолевой 
массы, после операции базально-
клеточной карциномы и 
плоскоклеточной карциномы 

пластические хирурги мы 
исправляем дефект. 

Хирургия меланомы: 
Хирургия меланомы — это устранение 

дефекта путем удаления опухолевой 
массы в пределах соответствующих 
хирургических краев.

Автобиография

Doç. Dr. 
Arzu AKÇAL
Plastik Cerrah
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n Sizi tanıtabilir miyiz?
1979 yılında İstanbul'da doğdum. Pertevniyal Lisesini bitirdiğim 
yıl olan 2003 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans 
eğitimime başladım. Üniversite yıllarında rekonstrüksiyon 
yönüyle tanıştığım Plastik, Rekontrüktif ve Estetik Cerrahiye 
olan büyük sevgim nedeniyle 2003 yılında Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
eğitimime başladım. Asistanlık yıllarımda hem estetik hem de 
rekonstrüktif meme ameliyatlarına ilgim nedeniyle 2009 yılında 
Gent Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğini ziyaret 
ederek Prof. Dr. Moustapha Hamdi ile çalıştım. 2009 yılında 
European Board of Plastic and Reconstructive Surgery sınavına 
girerek Fellow of European Board of Plastic and Reconstructive 
Surgery unvanını aldım. Büyük bir eğitim kliniği olan Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Kliniğinden mezun olmamın ardından mecburi 
hizmetimi yapmak üzere Kilis Devlet Hastanesi'ne gittim ve 
2011-2013 yılları arasında mecburi hizmetimi tamamladım. 2013-
2017 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak 
çalıştım. 2015 yılında American Society of Plastic Surgeons derneği 
tarafından international scholar olarak kabul edildim ve burslu 
olarak Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi kliniğinde gözlemci olarak bulundum. Mayıs 
2017 yılında Doçent ünvanını almamın ardından üniversiteden 
ayrılarak Özel Yaşam Hastanesi'nde çalışmaya başladım. 2019 yılı 
Mayıs ayında Yaşam ailesinden ayrılarak kendi muayenehanemi 
açtım. Evliyim ve 8 yaşında bir kızım ve 4 yaşında bir oğlum var.

n Cilt neden yaşlanır?
Cilt vücudumuzun en büyük organıdır. Bedenimizdeki her 
organımız gibi cildimizdeki hücrelerin de bir ömrü, üretimi ve 
kendini onarma kapasiteleri vardır. Onarma kapasitelerinin altını 
çiziyorum çünkü yaşlanma sonucu maruz kaldığımız yerçekimi, 
güneş ışınları ve sigara gibi faktörler hem cilt hücrelerimizin 
fonksiyonlarını azaltır hem de kendi kendine onarım 
kapasitelerinin azalmasına neden olur. Cilt yanında cilt altı yağ 
dokuda da erime ve bir kayıp yaşanır. Cilt hücreleri yeterince 
kollajen, hyaluronik asit ve kollajen üretimi yapmamaya ve ciltaltı 
yağ dokusunun da hem yapısal desteğinden hem de büyümeyi 
onarıcı indükleyici etkisinden mahrum kalmaya başlarlar. Bu 
süreç durdurulamaz fakat yavaşlatılabilir. Örneğin SİGARA 

içmemek en önemli geciktirici faktördür. Çünkü sigara içmek cilt 
dolaşımını bozarak cilt renginin ve kalitesinin bozulmasına yol 
açar.  

n Yüz gençleştirmeye nasıl yaklaşmalıyız?
Yüzümüzde yaşlanmaya dair belirtiler göremeye başladıysak 
adım adım ilerlemenizde fayada vardır. Adım adım ilerlemek 
hem gereksiz işlemlerden kaçınmanızı hem de ‘’estetik 
yaptırmış’’ izlenimi vermenizin önünen geçer. Kibarca estetik 
yaptırmış izlenimi diyorum çünkü aslında çevrenizdekilerin ne 
işlem yaptırdığını söylememesi gerekir sizin güzellik ve tazelik 
yönünde değiştiğinizi farketmeleri yeterlidir. En erken yaşta 
başlanan ameliyatsız estetik girişim botoks uygulamalarıdır ve 
doğru hekimlerce yapıldığında ve orijinal ürün kullanıldığında 
oldukça güvenli bir uygulamadır. Cildinizin ihtiyaçlarına göre PRP 
uygulamaları ve mezoterapi uygulamaları botoks uygulamalarını 
izleyebilir. Dolgu uygulamalarına ise yüzde hacim kayıpları 
olduğunda ve yüzdeki yapıların yerçekimi ile yer değiştirmeye 
başladığı zamanlarda geçilmelidir. 

n Ameliyatsız Yüz Gençleştirme?
Ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri denilince ilk aklımıza 
botoks ve dolgu uygulamaları gelmektedir. Yüz mimik kaslarınızı 
çok kullanıyorsanız (kaş çatma, gülümseme vb.) ve alın ve göz 
çevresi çizgileriniz oluşmaya başladıysa hiç tereddüt etmeden 
toksin enjeksiyonu yaptırabilirsiniz. Toksin uygulamaları tedavisini 
önleyici bir tedavi olarak düşünün ve yaşlanmayı ya da çizgilerinizin 
derinleşmesini beklemeyin. Toksin uygulamaları, 1980'li yıllarda 
ilk defa göz doktorları tarafından insana enjekte edilmeye 
başlanmasıyla klinik alanda uygulamaya girmiştir. Kozmetik 
alanda uygulanması ise glabellar kırışıklıkların tedavisinde 1992 
yılında bildirilmiştir. Halen glabellar kaslara (kaş arası bölge) 
enjeksiyon en sık kullandığımız toksin uygulaması alanıdır ve tüm 
yüz kaslarına değişen dozlarda uygulanabilir. Biz Plastik Cerrahlar 
kırışıkları yok ederken mimik kaslarının hareketini tamamıyla 
yok etmemeyi hedefliyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Mimik 
kaslarının tüm hareketleri yok edilmeden uygulanan bir tedavi 
dinlenmiş, canlı bakan yüz hatlarınızı kazanmanıza yardımcı olur. 
Göz altında zamanla beliren ya da yapısal olarak gençlikten beri 
var olan olukların tedavisinde göz altı dolguları kullanılmaktadır. 
Bu amaçla kullanılan birçok dolgu malzemesi vardır. Göz altında 
göz yuvamızı oluşturan kemiğin serbest kenarına derin planda 

uygulanan hacimli dolgu sayesinde alt göz kapağından orta yüze 
geçişteki keskin hat yumuşatılır. Aynı zamanda bu yükselme 
sayesinde zamanla oluşan göz yaşı oluğunun da belirginliği 
azaltılır. Ayrıca yapısal olarak gözaltı renklenmeleri olan 
hastalarda kısmi fayda sağlamaktadır. 

n Yüz Gençleştirme Nasıl Yapılır?
n Erken Yaşlanmanın Nedenleri Nelerdir?
n Dolgu İle Yüz Gençleştirme? 
Doğal yaşlanma süreci ve güneşin olumsuz etkilerine maruziyet 
sonucu cildin hiyaluronik asit içeriği azalır. Cilt nem kaybederek 
daha az elastik hale gelir, bunun soncunda da gözle görülür 
çizgiler ve kırışıklıklar meydana gelir.Günümüze kadar çok 
sayıda madde deride dolgu amaçlı kullanılmıştır. Kullanılan 
ilk dolgu ajanı 1893'lere dayanır ve Gustav Neuber tarafından 
otolog yağ enjeksiyonu şeklinde kullanılmıştır. 1900-1935 
yılları arasında parafin kullanılmış ve çok ciddi yan etkilerinin 
görülmesi nedeniyle vazgeçilmiştir. 1962 yılında meme implantı 
için geliştirilen sıvı silikonun da ciddi yan etkileri olduğunun 
görülmesi üzerine kullanımından vazgeçilmiştir. 1981 yılında 
sığır kollajen dokusu ile istenmeyen sonuçlardan sonra 1997 
yılında hiyaluronik asit uluslarası alanda yer aldı. Günümüzde 
uluslarası pazarda değişik bileşenlere sahip 150 den fazla dolgu 
ürünü bulunur. ABD'de dolgu ajanlarının ruhsatlandırılması Gıda 
ve İlaç Ajansının (FDA) dolgu maddelerinin özelliklerini etkinlik ve 
güvenlik dikkate alınarak incelenmesi yoluyla yapılır. Hiyaluronik 
asit cilt, kemik, kıkırdak ve bağ dokunun doğal bir bileşeni olarak 
berrak, visköz bir sıvıdır. Hiyaluronidazlar ile enzimatik olarak 
parçalanır. Hiyaluronik asidin en önemli özelliği yüksek su 
tutma kapasitesidir. Bu özelliği cilde nem, elastikiyet ve direnç 
kazandırır.

n Cildin Yaşlanması Nasıl Önlenir?
Cildin yaşlanmasının önüne tamamen geçilemez çünkü cildimiz 
dış ortamla en ok temas halinde ve bu ortamın kötü etkilerine 

en çok maruz kalan organımızdır. Bizi mutlu eden, yüzümüzü 
aydınlatan ve içimizi ısıtan güneş cildi yaşlandırmasının yanında 
cilt kanserlerininde gelişimine neden olur. HERKES güneşten 
korunmalıdır. Güneş koruyucular güneşin zararlı ultraviyole 
ışınlarından bizi koruyarak cilt kanserlerine yakanlanmamızı 
önlemeye YARDIMCIDIRLAR.
Doğru zamanda ve iyi uyumak da salgıladığımız melatonin 
hormonu sayesinde cildimizin genç görünmesini sağlayacaktır. 
Yine sigaraya söz geliyor ama sigara kesinlikle erken cilt 
yaşlanmasına neden olan bir faktördür. Hem cilt dolaşımını 
bozar hem de cilt hücrelerinin fonksiyonlarını kollajen, elastin 
ve hyaluronik asit gibi maddelerinin salgılanmasını azaltır. Sigara 
içeyim demiyorum sigara içilen ortamlarda da bile bulunmayın 
diyorum. 

n Lazerle Yüz Gençleştirme Nasıl Yapılıyor?
n Yüz gençleştirme ameliyatlarının riski var mıdır?
Yüz germe; yaşa, çevre şartlarına ve yerçekimine bağlı olarak 
sarkan yüz yapılarının olması gereken noktalara taşınması 
ameliyatıdır. Yaşa ve yerçekimine bağlı yer değiştiren yüz 
yapılarımız orta yüzde yanaklar, burun katlantı çizgileri, çene 
önü katlantıları ve ağız köşesi kıvrımlarıdır. Ayrıca çene boyun 
açımız sarkma nedeniyle silinir ve yandan bakıldığında boyun 
cildi yığılmış gibi görünür. Eğer genetik olarak aşırı sarkmış 
bir cilde ve göz altında belirgin boşluklara sahipseniz 30'lu 
yaşlardan sonra istediğiniz zaman yaptırabilirsiniz. Yüz germe 
ameliyatında saç favori çizgisinin önünden veya içinden başlayan 
kesi kulak önünde kulak memesine doğru ilerler ve kulak 
memesinin altından kulak arkasına döner ve özellikle boyunda 
cilt fazlası varsa bu fazlalığı toparlamak için saçlı deri içine uzanır. 
Kadınlarda saç at kuyruğu şeklinde toplandığında kesinin saçlı 
deriye geçiş yeri kulak arkasında kaldığı için görülmez. Erkeklerde 
kulak önünde sakal çizgisinde değişim olacaktır ve bu nedenle 
bu bölgeye epilasyon yaptırmaları gerekebilir. İyi plalanmış bir 
yüz germe ameliyatından sonra yara izleri 1 yıl sonra seçilemez 

Estetiğe güncel 
yaklaşımlar..

Selda KUZU
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MERVE SUCU

İtiraf edeyim gidip görmeden, insanını, dokusunu, 
kokusunu tatmadan önce bir sürü ön yargım vardı Kıbrıs 
ile ilgili. Ne var ki yıllar içerisinde gide gele kendisine 
karşı bir hayranlığım oluşmadı değil.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti savaşın izlerini halen 
taşıyor olsa da bence turizm ve eğitim potansiyeli 
inanılmaz yüksek bir ülke. Ilık ya da sıcak mevsimleri, 
uluslararası standartta eğitim veren okulları, casinoları, 
otelleri, sahilleri ile "bana gel" dercesine duruyor 
Akdeniz'de.

Araç kiralayabilir ya da şehirler arası servislere 
binebilir, taksi ya da otellerin sağladığı transfer 
aracını kullanabilirsiniz. Taksiler bir miktar pahalı 
olabiliyor o nedenle 1 hafta kalacaksanız ve bir çok 
yeri görecekseniz araç kiralamanızı tavsiye ederim. 
Unutmadan söyleyeyim; trafik soldan akıyor. Yani bize 

ters  Önce bütün arabalar üzerinize geliyormuş 
gibi geliyor ama bir kaç saatte alışılabiliyor. 
Konaklama seçeneği çok. 5 yıldızlı oteller, butik 
oteller, günlük kiralık evler, pansiyonlar, kurumların 
misafirhaneleri... Ne ararsanız var. Bütçenize ve 
keyfinize göre tercih yapabilirsiniz. 

Yeme içme konusunda birkaç tavsiyem olacak yalnız 
tarihi mekan açısından da birkaç yere uğrayın; 
Girne Kalesi, Girne Limanı, Bellapais Manastırı, 
Salamis Antik Kenti ile Gazimağusa’da Barnabas 
Manastırı, Eski Çarşı ve Salamis Harabelerini görün 
isterim. Shakespare’ nin ünlü eseri Othello’ nun da 
Gazimağusa’ da geçmiş olduğunu hatırlatırım.
Geldik yeme-içme konusuna. Girne’ den başlayacak 
olursak, gönlünüzden rakı-balık ve meze üçlüsü 
geçiyor ise mutlaka Babaçakkada Tekne Restoran’a 
(Jasmin Court Hotel’in yanı), Kıbrıs’ a özgü Şeftali 
Kebabı yemek isterseniz Niazi’s’ e (Girne Liman-
Rocks Otel’in devamında), Kıbrıs’ın yerel yemekleri ve 
efsane bir yemek deneyimi için Paşabahçe Restoran 
(Greek Tavern)’a (Girne Telekom’un hemen arkası) 
gitmenizi tavsiye ederim. 

Gazimağusa için de birkaç önerim var; gerçek bir rum 
meyhanesi arıyorsanız Ali Göbek’in Yeri’ ne, şahane 
dondurmalar için Kaleiçi’ nde Petek Pastanesi’ne ve 
yine Kıbrıs Mutfağı ve güzel şaraplar için Castello 
Cyprus Kitchen’a gitmenizi tavsiye ederim.

KIBRIS DİYE YAZILIR 
KIPRIS DİYE OKUNUR 
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hale gelir. Her ameliyatın olduğu gibi yüz germe ameliyatınında 
riskleri vardır. Bu riskler arasında izlerin kötü iyileşmesi, yara 
yerinin açılması vb riskler vardır ve bu riskler iyi cerrahlar 
tarafından minimumda tutulur. 

n Yüz gençleştirme ile ciltteki sarkmalar engellenir mi?
Yüz gençleştirme ile cildin sarkmasını tamamen engellemek 
mümkün değildir fakat cildin fonksiyonu desteklenerek 
yavaşlatılabilir. Örneğin yüzün asıcı bağları içine yapılan 
hyaluronik asit uygulamaları yüzün sarkmasını geciktirir. Ya 
da yüze uygulanan eriyebilir ip uygulamaları kollajen sentezini 
uyararak yine cilt sarkmalarının önüne geçilebilir. 

n Bu işlemlerin kalıcılığı nedir? Ne kadar sıklıkla tekrarlamak 
gerekir?
Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarının ömrü 1 ile 2 yıl 
arasında değişmektedir. Yüz ve cilt bakımı tüm ömür boyu 
düzenli aralıklarla devam etmelidir. 

n Yüz gençleştirme hangi yaş aralığında uygulanır?

n Ameliyat sonrasında, cilt bakımı, lazer epilasyon yaptırmamda 
sakınca var mı?
Özellikle yüz germe ameliyatı sonrası tüm devam ve bakım 
tedavilerine devam etmelisiniz. Ameliyat oldum botoks, 
mezoterapi gibi tedavilere gerek yok dememelisiniz. Önleyci 
tedavi olarak adlandırdığımız botoks düzenli aralıklarla devam 
edilmelidir. Cilt nemini ve dengesini sağlamak ve ışıltılı bir cilt 
görünümüne devam ettirmek için mezoterapiye devam etlisiniz. 

n İzsiz yüz germe diye bir şey var mı?
Malesef yok. Yüz germe ameliyatında saç favori çizgisinin 
önünden veya içinden başlayan kesi kulak önünde kulak 
memesine doğru ilerler ve kulak memesinin altından kulak 

arkasına döner ve özellikle boyunda cilt fazlası varsa bu 
fazlalığı toparlamak için saçlı deri içine uzanır. Kadınlarda saç 
at kuyruğu şeklinde toplandığında kesinin saçlı deriye geçiş yeri 
kulak arkasında kaldığı için görülmez. Erkeklerde kulak önünde 
sakal çizgisinde değişim olacaktır ve bu nedenle bu bölgeye 
epilasyon yaptırmaları gerekebilir. İyi plalanmış bir yüz germe 
ameliyatından sonra yara izleri 1 yıl sonra seçilemez hale gelir.

n Yüzdeki kırışıklık ve sarkmaları azaltıp cildin elastikiyetini 
arttıran ameliyatsız yöntemler nelerdir?

n Meme büyütme ve /veya küçültme ameliyatları hangi 
durumlarda yapılmalıdır?
Meme bizi kadın yapan kadınlığın tacı bir organdır. Biz kadınlar 
1920'li yıllarda oğlan çocuğu gibi görünmek uğruna memelerimizi 
korselerin içine saklamışız, 1950'lilere geldiğimizde yine 
korseler ve sütyenler sayesinde memelerin torpido ya da elma 
şeklinde görünmesine çalışmışız. 1960'larda feminist akımların 
etkisiyle memelerimizi görmezden gelmeye çalışmışız. Ama 
içimizdeki kadın bu kadınlık sembolümüzün baskılanmasına, 
gizlenmesine dayanamamış ve biz kadınlara saklı güzelliğimizi 
ortaya koymamızı fısıldamış. Bu iç sese kulak veren kadınlar 
nedeniyledir ki meme büyütme ameliyatı en sık yapılan estetik 
ameliyattır. Memenin doğumsal olarak  bozuksa ya da meme 
formu

n Meme büyütme ameliyatlarında ölçü neye göre 
belirlenmelidir?
Hastalarımızın estetik olarak algısı hastamızın ne istediği 
oldukça önemlidir. Fakat meme cildinin dolaşımı ve mem 
başının dolaşımı ve duyusu ise en önemli faktördür. Büyüklük 
ayarlaması yaparken hastanın anatomisi ve fizyolojisi de önem 
kazanmaktadır. Meme protezi konulduktan sonra hazırlanan 
cebe tam oturmalı ve dokuların iyileşmesine izin vermelidir. 
Tüm bu bilgileri hastamız ile paylaştıktan sonra birlikte en uygun 
boyutu seçmekteyiz. Boyuttan bağımsız bir değişken de protezin 
kas üstü mü kas altı mı konulacağıdır. Meme dokunsun kalınlığı 
bu kararı vermede önemli bir etkendir yeterli meme hacmine 
sahip olmayan hastalarda kas altına geçilmesi gereklidir. 

n Meme küçültme ameliyatlarında mutlaka protez (silikon) 
takılmalı mıdır?
Ameliyat öncesi memeler göğüs ön duvarında oldukça yassı 
görünmelerinin yanında sarkıktırlar. Hastların en büyük 
beklentisi bu yassılığın ve sarkıklığın giderilmesi yanında 
meme dekoltesinin oluşturulmasıdır. Yeterli meme dokusu 
olmayan hastalarda dikleştirme yapılsa bile yeterli üst ve iç 
yan dolgunluğu elde edilemeyebilir ve bu durumlarda meme 
küçültme ameliyatına meme protezi konulması eklenebilir. 
Meme küçültme ameliyatı sırasında meme protezi istemeyen 
fakat sonraki zamanlarda meme hacminin yetersizliğinden 
şikayet eden hastalarımız da üzülmesin meme protezi ameliyatı 
ikinci seans da yeniden konulabilir.
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MUDİTA DERNEĞİ
Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum 
örgütleri’nin tanımını araştırdığımızda ilk 
karşımıza çıkan Wikipedia bilgisinde  ‘’resmî 
kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız 
olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve 
[çevre]sel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, 
ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını 
gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen 
ve gelirlerini bağışlayan veya üyelik ödemeleri 
ile sağlayan kuruluşlardır’’ yer almaktadır. . Sivil 
toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek 
adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler 
topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş 

yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için 
kurulmuşlardır. Bizde dergimizin bu sayısında 
Antalya merkezli Mudita derneğini tanımak istedik 
ve bu amaçla dernek yönetim kurulu başkanı Doç. 
Dr. Mehmet Akif Akçal ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

1. Mudita derneği ne amaçla kuruldu ve 
faaliyet alanı nedir diye sormadan önce 
derneğinizin kısa adı dikkatimi çekti, 
Mudita’nın özel bir kelime anlamı var mı 
yoksa sadece bir kısaltma mı?

Hayır sadece bir kısaltma değil. Mudita Sanskrit 
dilinde bencil olmayan zevk anlamına gelmektedir. 
Başkalarının iyi olmasının size kıskançlık değil 
mutluluk vermesidir. Aynı isimle bir yoga tekniği 
de bulunmaktadır. Bizler bireysel hayatlarımızda 
birbirimize ve başkalarına yardım etmekten keyif 
alan insanlarız, hekim olarak mesleğimiz bireylerin 
iyilik haline odaklanıyor zaten, neden bu durumu 
bir STK çalışmasına dönüştürüp çalışmayalım diye 
düşündük. “Mutlu ve Dinamik Toplum için Eğitim ve 
Araştırma Derneği” uzun adı, kısa adını da MUDİTA 
olarak 30.12.2021 tarihinde derneğimizi Antalya 
merkezde kurduk. 

2. Mudita derneği ne amaçla kuruldu ve faaliyet 
alanı nedir?
Derneğimiz, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 
ve geliştirilmesini sağlamak, dinamik bir toplum 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, bu amaçla 
çalışacak kişi ve kurumların bir araya gelmelerini, 
tanışmalarını, gelişmelerini ve dayanışmalarını 
sağlamak, eğitim, araştırma ve proje çalışmaları 
yapmak, özellikle kadınlar, gençler, dezavantajlı, 
savunmasız ve hassas gruplara faaliyetler 
yoluyla ulaşmak ve bu yolla sosyal sorunların 
çözümlenmesine katkı sağlamak amacı ile kuruldu. 

3. MUDİTA derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak kendinizden bahseden mİsiniz?

Yaklaşık 15 yıldır Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanıyım ve son 5 yıldır Antalya Atatürk 
Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı görevini 
yürütmekteyim. Bu nedenle dernek faaliyet alanında 
bahsettiğimiz gençler, dezavantajlı, savunmasız 
ve hassas grupların gerek tedavilerini yapmak ve 
gerekse de onların sağlık ve eğitim bürokrasisinde 
yaşadıklarına yakından tanıklık etmekteyim. Bu 
nedenle başkalarının iyi olmasından mutlu olan 
arkadaşlarımla bu derneği kurmaya karar verdik. 
Muditanın tam türkçe karşılığı olmasa da sevinç 
anlamına gelmektedir. 

Diğer insanların refahından iyilik ve esenliğinden 

dolayı mutlu mesut olmak demektir. bu zihinsel 

durumun geleneksel paradigmatik örneği, 

büyüyen çocuğunun başarılarını gözlemleyen 

ebeveyn durumudur. 

bu duygu gururla karıştırılmamalıdır çünkü 

mudita duygusunu yaşayan kimse diğer 

kimsenin elde ettiği başarılardan bir çıkar veya 

dolaylı kazanç beklemez. 

Dergimizin bu sayısında Antalya merkezli Mudita derneğini 
tanımak istedik ve bu amaçla dernek yönetim kurulu başkanı 
Doç. Dr. Mehmet Akif Akçal ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Doç. Dr. 
Mehmet 
Akif 
AKÇAL 
Mudita 
Derneği 
Başkanı
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Anayasal haklarımız
Anayasal haklar, bir ülkenin anayasası veya hukuki yapısı tarafından 
güvence altına alınan ve bireylerin doğuştan sahip olduğu hakları ifade 
eder. Anayasal haklar, her bireyin hak ettiği saygı, özgürlük ve eşitlik 
gibi temel insan haklarını korur ve bu hakların ihlal edilmesine karşı 
koruma sağlar. Bu haklar genellikle, yasa koyucu, yargı ve uygulama 
organları tarafından tanımlanır ve korunur.

Anayasal haklar, genellikle insan haklarının temel kategorilerini 
kapsar, ancak her ülkenin anayasası farklı olabilir ve farklı anayasal 
hakları tanıyabilir. Örneğin, bazı ülkelerde demokratik seçimler, ifade 
özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi haklar tanınırken, diğer ülkelerde 
dikdatörlük teokratik yönetim gibi örnekleri mevcuttur.

Anayasal hakların korunması, insan haklarının korunmasının bir 
parçasıdır ve insan haklarının korunması, insan onurunun ve insan 
haklarının saygı görmesinin garantisi olması açısından önemlidir. Bu 
nedenle, anayasal hakların korunması ve uygulanması, toplumların 
düşünce ve eylemlerine saygı gösterilmesini ve insanların insan 
haklarının korunmasına dair olan inançlarının güçlendirilmesini sağlar

Anayasal haklar, ülkenin anayasası veya hukuki yapısı tarafından 
güvence altına alınan haklardır.Anayasal hakların önemli bir bölümü, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde düzenlenmiştir. 
Bu haklar, her bireyin hak ettiği saygı, özgürlük ve eşitlik gibi temel 
insan haklarını korur ve bu hakların ihlal edilmesine karşı koruma 
sağlar. Anayasal haklar, yasa koyucu, yargı ve uygulama organları 
tarafından tanımlanır ve korunur.Anayasal haklar, yasalar tarafından 
tanımlanmış olmasına rağmen, bu hakların korunması ve güvence 
altına alınması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın diğer maddelerine 
göre de öngörülmüştür. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
13. maddesi, insan haklarının korunmasını ve insan onurunun 
güvence altına alınmasını öngörmektedir.

Anayasal haklar, her bireyin doğuştan sahip olduğu haklardır ve bu 
hakların ihlali, yasa koyucu, yargı ve uygulama organları tarafından 
cezalandırılır.

Bulatcan
BULAT

4. Sayın Akçal bizlere kurucu üyelerden 
bahsedebilir misiniz?

Derneğimizin kuruluş aşamasında pek çok farklı 
disiplinden profesyonel  biraraya geldi. Doktor 
üyeler olarak Dr. Deniz Özgür Sucu, Dr. Ayşe 
Sanem Fıratlıgil, Dr. ARzu Akçal ve ben varız, 
Bilimsel çalışmalarımızın yönlendirilmesinde 
görevli iki öğretim üyesi olarak Özlem Şen (phD) 
ve Arif Nihat Akçal (phD) yer alırken böyle bir 
dernek de görev almasından gurur duyduğumuz 
psikoloji ve felsefe çalışmaları olan Merve 
Sucu bizimle birlikte çalışmaktadır. Avukatımız 
Mustafa Öztürk ise derneğimizin hukuk yönünü 
güçlü kılmaktadır. Birçok gençlik projesi yürüten 
ve AB projelerinde oldukça deneyimli Nazife 
Öztürk (phD) ise derneğimizin ufuk açıcı kurucu 
üyelerindendir. Derneğimizin kuruluş aşamasında 
bir araya gelen multidisipliner yapının öncelikle 
bölgemizde, sonrasında ulusal ve uluslararası 
çapta sağlık, çevre, iklim, göç vb gibi sosyal 
sorunların çözümüne katkıda bulunmasını 
hedefliyoruz.

5. Son olarak çok yeni bir dernek olduğunuzu 
biliyoruz fakat gerçekleştirdiğiniz çalışmalar 
var mıdır ve varsa bahseder misiniz?

Tabii ki. Derneğimiz kurulduktan sonra ilk genel 
kurul hazırlıklarına başladık, ilk 6 ay içinde 
tüzük gereği derneğimizin ilk genel kurulunu 
yaptık. Bunun dışında proje çalışmalarımız oldu. 
2022 R1 ve R3 döneminde Türkiye ve Kuzey 
Makedonya’dan iki kurumun koordinatörlüğünde 
Erasmus Plus gençlik programları altında yer 
alan 2 gençlik değişimi projesine ortak olduk, 
yine 2022 R3 dönemi için İtalya ‘dan bir kurumun 
koordinatörlüğünde Erasmus Plus gençlik alanı 
küçük ölçekli ortaklık projesine ortak olduk. 
2022 Haziran ayında İstanbul’da gerçekleşen 
Türkiye’de Gençlik Çalışmaları Forumu’nda, 
yakın zamanda da Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında finanse 

edilen “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum 
Diyaloğu” VI. Dönemi ve “Sivil Toplum Destek 
Programı” Antalya’da gerçekleşen Ulusal 
Danışma kurulunda dernek olarak yer aldık. 
Ayrıca kurucu üyelerimizden biri derneğimiz 
adına “Making Young Researchers’ Voices Heard 
for Gender Equality (VOICES)” adlı Avrupa Birliği 
Projesinde aktif çalışmakta. 2023 yılı için hem 
faaliyetlerimize uygun STK’lar, Belediyeler vb 
kurum kuruluşlar ile birlikte faaliyetler planlamayı, 
hem de ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını 
kullanarak derneğimiz faaliyet ve çalışmalarına 
devam etmeyi istiyoruz.

↘19



↘20 ↘21

OCAK 2023
Kurum içi bilgilendirme kataloğu

DOÇ. DR. 
ARZU AKÇAL
PLASTİK CERRAH

TOKSİN
UYGULAMALARI
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MICHELIN REHBERİ & İSTANBUL
şirketlerini kurarak büyük bir hayalin temelini inşa ediyorlar. 
Ancak daha fazla lastik satışı yapabilmeleri için, sürücülerin 
daha fazla seyahat etmeleri, seyahat etmeyi keyifli birer 
alışkanlık haline getirmeleri gerekliydi ki bu sayede araçlarının 
lastikleri yıpransın ve yenilerini talep etsinler. Bu düşünceden 
hareketle seyahat kavramını daha cazip hale getirmek adına 
gezginler için yol haritalarının olduğu, lastik nasıl değiştirilir gibi 
pratik bilgilerin yer aldığı küçük kırmızı bir rehber hazırlarlar. 
Rehberde benzin alabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve 
konaklayabilecekleri işletmelerin de bir listesi yer alır.  Bu 
sevimli rehber 20 yıl boyunca sürücülere ücretsiz olarak 
dağıtıldı. Ta ki bir gün Andre Michelin; bu küçük sevimli rehberi 
bir tamircide tezgahın sallanan ayağını desteklemek için adeta 
bir takoz gibi kullandığını gördüğü ana kadar…  Andre Michelin 
“insanlar yalnızca para verdikleri şeye gerçekten saygı duyarlar” 
ilkesine dayanarak rehber, 1920’den itibaren 7 Frank’a satılmaya 
başlandı. 
Başlangıçta sadece Paris’teki otellerin ve belli kategorilere göre 
sınıflandırılmış restoranların bir listesini içeren rehber ücretli 

reklam yayımlamaktan da vazgeçmişti. Rehberin restoran 
bölümünün artan etkisinin farkında olan Michelin kardeşler, 
restoranları isimsiz olarak ziyaret etmeleri ve incelemeleri için 
gizemli müşterilerden veya bugün onları daha iyi bildiğimiz 
restoran müfettişlerinden oluşan bir ekip de görevlendirdi.
1926’da rehber, kaliteli yemek işletmelerini yıldız vererek 
ödüllendirmeye başladı ve başlangıçta onları yalnızca tek bir 
yıldızla ödüllendirdi. Beş yıl sonra, sıfır, bir, iki ve üç yıldızlı 
bir hiyerarşi tanıtıldı ve 1936’da yıldızlı sıralama kriterleri 
yayınlandı.
20. yüzyılın geri kalanında, ciddi ve benzersiz yaklaşımı 
sayesinde, MICHELIN Kılavuzları emsalsiz en çok satanlar haline 
geldi.
Peki gelelim yıldız konusuna… ne anlama geliyor bu yıldızlar? 
1-2-3 diye yıldız sayları duyuyoruz bir de Green Star (Yeşil 
Yıldız) duyduk, bazı restoranlar da Bib Gourmand olarak 
sınıflandırılmış… Rehbere bakıldığında restoranların ya da 
otellerin altında bir de çatal bıçaklı, kulübeli değişik işaretler 
görüyoruz. Aslında rehberin mantığı çözüldüğünde bütün taşlar 

yerine oturuyor. Şöyle ki: altı yapraklı yonca şeklindeki yıldız 
işareti sıkça duyduğumuz ünlü Michelin yıldızı. 
Restoranlar, yemeklerinin kalitesi için beş kritere belirlenmiş: 
Kullanılan malzemelerin kalitesi, lezzet ve pişirme tekniklerindeki 
ustalık, mutfağındaki şefin kişiliği, ödenen paranın karşılığı ve 
ziyaretler arasındaki tutarlılık. Bu kriterlere göre müfettişler 
tarafından değerlendirilen restoranlar sıfır ila 3 yıldız alabilir.
   
Rehberde yıldız sayılarının anlamı şu şekilde açıklanıyor:

 : Yüksek kaliteli mutfak, uğramaya değer!

 : Mükemmel kalitede mutfak, rotanızı değiştirmeye değer!

 : Olağanüstü bir mutfak, özel bir yolculuğa değer!

Restoran müfettişleri, yıldızları ödüllendirirken iç dekora, sofra 
düzenine veya hizmet kalitesine bakmaz - bunlar, bunun yerine, 
aldığı ‘simge’ sayısıyla gösterilir ve çatal ve kaşık simgesiyle 
temsil edilir. Buna göre; oldukça rahat, konforlu, çok konforlu, 
üst sınıf konfor ve lüks olmak üzere 1’den 5 adete kadar çatal 
ve kaşık simgesine kadar sınıflandırılır. Otel ve konaklama 
tesisleri de benzer şekilde 1’den 5 adeta kadar kulübe şeklinde 
simgelerle oldukça rahattan lükse kadar temsil edilir.

Bib Gourmand: Rehberin en sevimli 
sınıflandırması olan ve adını Michelin Lastiklerinin sembolü 
Bibendum’dan alan Bib Gourmand ödülü de kırmızı rehber 
takipçilerinin radar alanındadır. Tam olarak bir Michelin yıldızı 
olmasa da teselli ödülünden çok daha kıymetli olan bu ödül 
aslında rehber kullanıcılarına bütçe dostu fiyatlarla yüksek 
kaliteli yemek sunan restoranları kategorilendirmektedir. 

Yeşil Yıldız (Green Star)
Kendini hem etik hem de çevresel standartlarından sorumlu 
tutan ve atıkları önlemek, plastik ve diğer geri dönüştürülemeyen 
malzemeleri tedarik zincirlerinden azaltmak ve hatta çıkarmak 
için sürdürülebilir üreticiler ve tedarikçilerle birlikte çalışan 
restoranlara verilen bir ödül.

Yöresel Lezzetleri Tanımak
Michelin Rehberi yerel yemek farklılıklarını da desteklemektedir: 
İspanya gibi bölgelerde kayda değer tapas barları ek bir şarap ve 
kürdan sembolü ile tanınır, Birleşik Krallık/İrlanda rehberindeki 
kaliteli barlar bir bira kupası sembolü ile işaretlenir ve sokak 
yemeği tezgahları Asya’da bir araba sembolü ile tanınır.
Dikkate değer şarap, sake ve kokteyl listelerine sahip restoranlar, 
sırasıyla üzüm, sake şişesi ve kokteyl bardağı sembolleriyle tanınır.

Veranda şemsiyesi, akşam yemeği yiyenler için terasta yemek 
yeme veya açık hava ortamında dinlendirici bir yemek yeme 
seçeneğini temsil eder.

 Sokak yemeği: Tayland yemek kültürünün 
kalbini deneyimlemenin en iyi yolu seyyar satıcı yiyeceklerinin 
tadını çıkarmaktır. Bunun için iki tekerlekli küçük çatılı bir araba 
sembolü var. Bu sembol, yemeğin kalitesinden çok işletmenin 
fiziksel özelliklerini ifade eder.

 Simple Shop: Sokak yemeklerinin dışında 
basit bir dükkanda harika yemekler sunan restoranlar da kırmızı 
rehberin dikkatinden kaçmaz ve “Simple Shop” kategorisinde 
sunulur. 

İlgi Çekici Görünüm: Bu üç kıpkırmızı ışın, yemek 
yiyenlerin yemeklerini yerken tadını çıkarabilecekleri özellikle 
nefes kesici manzaraları gösteriyor.

 İlgi Çekici Şarap Listesi: Mükemmel bir şarap 
listesine sahip işletmeler arıyorsanız, bu sembole dikkat edin. 
Lüks restoranlarda somelierlerin sunduğu listelerden, şarap 
tutkunu sade mekanlara kadar uzanan bir yelpazeyi kapsıyor.

İstanbul
Ülkemizde rehber yayımlanmadığı ve denetimler gibi kalemler 
için bütçe ayrılmadığı için hiç Michelin yıldızlı restoranımız 
yoktu. Bu sene işler değişti ve müfettişler İstanbul’a gelerek 53 
restoranı değerlendirdi ve İstanbul mutfak haritasına hayran 
kaldıklarını belirttiler.

Değerlendirme sonuçlarına göre; incelenen restoranlardan 4 
tanesine (Şef Zeynep Pınar Taşdemir-Araka; Şef Serkan Aksoy-
Nicole; Şef Mehmet Gürs-Mikla) bir Michelin yıldızı verildi. Şef 
Maksut Aşkar-Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik 
öncü yaklaşımı nedeniyle kırmızı yıldızına bir Michelin Yeşil Yıldızı 
ekledi. Son olarak Şef Fatih Tutak-Türk, olağanüstü mutfağıyla 
Rehber’de İki Michelin Yıldızıyla ilk kez yer aldı.
İstanbul’da Bib Gourmand ödülüne kavuşan restoranlar ise; 
Karaköy Lokantası, Alaf, Pandeli, Aheste, Tersane, Giritli, Calipso, 
Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo. 

Önümüzdeki günlerde İstanbul planınız varsa rezervasyonlarınızı 
şimdiden yaptırın!

2021 yılının sonbahar 
aylarında Michelin 
müfettişleri İstanbul’a 

geleceği haberiyle gastronomi meraklılarını ve 
şefleri tatlı bir heyecan sardı. Acaba kimler yıldız 
almaya hak kazanacaktı? İstanbul’un mutfak 
haritasının Michelin Rehberi’ne girmesiyle 
neler değişecekti? Türk mutfağı sonunda adını 
uluslararası arenada duyurma şansını yakalamış 
mıydı?

Dünyada gastronominin giderek yükselen 
popülaritesinden ülkemiz de nasibini almış 
ve giderek daha fazla şef restoranı açılmış, 
üniversitelerde daha fazla gastronomi 
bölümü ve öğrencisi ortaya çıkmış, televizyon 
ekranlarında daha fazla şef yarışmaları izlenir 
hale gelmiştir. Yeme içmenin en temel insani 
ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde bu popülarite 
giderek herkesi etkisi altına aldı. Son olarak 
da İstanbul’daki gelişme konuya olan merakı 
daha da arttırdı. Peki nedir Michelin Rehberi? 
Michelin müfettişleri ne yapar? Nedir bu 
yıldızların anlamı?

Aslında hikayenin temeli 1889 yılı Fransa’sına 
kadar uzanıyor aslında… O tarihte ülkedeki 
otomobil sayısı 3.000 bile değil iken, Andre 
ve Edouard Michelin kardeşler; kendi lastik 
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