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Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin hem üyeler arasındaki hem de 
üyeler ile dernek arasındaki  iletişimi artırmak 
adına yaptığı önemli faaliyetlerden biri üye 
bültenimizin yayınlanmasıdır.

Daha önceki aylarda tamamen kendi 
imkanlarımızla ve amatör bir ruhla üye 
bültenimizi çıkartmaktaydık. Ancak yönetim 
kurulu tarafından derneğin sosyal ve 
konvansiyonel medya aracılığı ile olan 
tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin profesyonel 
bir ajans aracılığıyla, derneğimize yakışan 
kalitede yeniden düzenlenmesine karar 
verildi. Bu çerçevede üye bültenimiz de 
profesyonel bir ekibin yardımı ile yeniden 
düzenlendi.

Yeni bültenimizi oluştururken mail 
eklentilerinde tıklanıp unutulan yada hiç 
açılmadan geçilen monoton bir duyurular 
silsilesi yerine; merakla beklenen, keyifle 
okunan ve üyeler tarafından kaydedilen 
samimi bir ortam olmasını hedefledik.

Sayfa tasarımı baştan ele alındı, sayfa sayısı 
arttı ve yeni başlıklar eklendi. Üyelerimizin 
akademik yükselmeleri ve bilimsel alandaki 
başarıları gibi haberlere her zamanki gibi 
yer verdik. Buna ek olarak gerçekleşmiş 
olan bilimsel toplantılar katılımcılarla 
yapılan röportajlar aracılığı ile katılımcı 
perspektifinden de aktarıldı. Gelecek toplantı 
programları ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

Üyelerimizden gelen bilimsel veya sosyal 
içerikli yazılara da yer verdik. Yurtdışı 
dergilerde yayınlanmış ilginizi çekebileceğini 
düşündüğümüz yazıların tercümeleri de 
bültenimize eklendi.

Çok gündemde olan ALCL ve BBL gibi 
konularla ilgili bilgilendirme yazılarına da yer 
verdik.

Bültenin daha zengin ve daha samimi bir 
içeriğe kavuşması için bilimsel, edebi, 
felsefi konularda her türlü katkınızı (deneme, 
derleme, kritik, çeviri)  bekliyoruz. 

Üyelerimizin sanat faaliyetleriyle ilgili 
duyurular ve bilgileri de paylaşmaktan 
memnuniyet duyacağız. 

Kıymetli hocam Dr. Akın Yücel’ in vizyonu 
ve bütün yönetim kurulu üyelerinin ortak 
emeği ile yeniden düzenlenen bültenimizi 
beğeneceğinizi umuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla
Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu
TPRECD Üye Bülteni Sorumlusu
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Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimizin çalışma alanları bugüne dek 
daha çok eğitim ve özlük hakları üzerinde 
yoğunlaşmıştı. Yönetimimiz sırasında, eksik 
kaldığını düşündüğümüz kurumsal iletişim ve 
tanıtım çalışmalarına da yer vererek Plastik 
Cerrahi’nin itibarını yükseltmeyi ve kamuoyu 
ile olumlu ilişkiler geliştirmeyi hedefledik. Bu 
amaçla Mart ayından beri Turuncu İletişim 
Ajansı ile çalışmaya başladık. Ajansın sahibi olan 
Aslı Delikara yaratıcılığı, enerjisi ve disiplini ile 
Derneğe dinamizm kazandırdı.

Tasarım ve metin yazarlığı desteği almaya 
başladık:
Mesleki faaliyetlerimizi ajansın tasarımları ve 
metin yazarlığı doğrultusunda hazırlamaya 
başladık. Bu bize zaman kazandırarak etkinlikleri 
daha erken ve yaygın tanıtmamızı sağladı, üstelik 
yapılan işin kalitesine yakışır bir tasarım/sunumla 
meslektaşlarımıza ulaşabiliyoruz.

Kamuoyu ve STK iletişimimizi geliştirecek 
çalışmalar yapmaya başladık.
İstanbul Tabip Odası, Lösemi Lenfoma Miyelom 
Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği, 
Organ Nakli Derneği gibi STK’larla iletişim 
kurduk.
Mynet sitesinde derneğimiz adına bir köşe açtık 
ve kamuoyunu bilgilendirici yazılar yayınlamaya 
başladık. Bu tür yayınları artarak sürdürmeyi 
planlıyoruz.

Üye bültenimizi zenginleştirdik.
Ajansımız; üye bülteni sayfa sayısını artırarak 
içerik bakımından zenginleştirdi. Sizlerin de 
katkılarınızı bekliyoruz.

Sosyal Medya’da bizi takip edin!
Derneğimizin facebook ve instagram hesabını 
daha aktif kullanmaya başladık. Lütfen 
hesaplarımızı takip edin ve beğendiğiniz 
gönderileri “repost” ederek daha fazla kişiye 
ulaşmamıza yardımcı olun. Hesaplarımız 
facebook ve instagramda plastikcerrahidernegi 
adıyla ve dernek logomuzla temsil edilmektedir.

Türkiye’nin ilk Plastik Cerrahi Dergisi’ni 
çıkarıyoruz: PLASTICUS
Yasal boşluklar, bu alanda çalışmak isteyen diğer 
branş hekimlerinin manipüle edici paylaşımları 
bizi kendi mecramızı oluşturmaya yönetti.
PLASTICUS, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi alanında kamuoyunu bilgilendiren, 
güzellik, beslenme, egzersiz gibi alanlarda 
uzman yazılarına yer veren bir yayın olacak. 
Sizlerin de katkılarıyla okunması keyifli bir dergi 
olacağından eminim.

Diğer tanıtım projelerimiz:
Basın mensuplarının estetik/sağlık haberlerini 
hazırlarken yararlanabileceği “Tıbbi Terimler 
Sözlüğü” çalışmalarımız, Türk insanın estetik 
algısı üzerine bir kamuoyu araştırmamız, Basına 
yönelik: Plastik Cerrahi Nedir, Hangi Branş 
Hangi Uygulamayı Yapmaya Yetkindir, İşlemler 
Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar vb. konularında 
eksikleri gidermeyi hedefleyen bir sertifika 
programı projemiz var.

Tüm bu çalışmaların biz Plastik Cerrahlar için 
olumlu geri dönüşleri olacağına inanıyorum.

Saygılarımla,
Dr. Akın Yücel
TPRECD Başkanı

P LAST İ K  CERRAH İ  &  ANT I  AG ING &  KA L İ T E L İ  YAŞAM
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BÜYÜK KURULTAY’A 
HAZIR MISINIZ?
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KISA KISA...

Konya 3. Bölge 
Toplantısı
“Meme Küçültme Ameliyat Teknikleri ve 
Deneyimlerimiz”  başlığı altında 23 Mart 
2018’de Konya’da 3.bölge toplantımız 
Konya Dedeman Otel’de başarı ile 
gerçekleştirildi.  
Toplantıda;  
• Dr. Nurten Yavuz: Meme Küçültme 
Cerrahisi’nde Pedikül Seçimi ve 
Deneyimlerimiz,
• Dr. Zeynep Altuntaş: Meme Küçültme 
Cerrahisi’nde NAC Yerinin Belirlenmesi,    
• Dr. Bekir Atik: Free Nipple 
Mammoplastide İkiz Flep Tekniği,     
• Dr. Zafer Atakan: Santral Pediküllü 
Meme Reduksiyon Ameliyatları Tip ve 
Trikler,
• Dr. Mustafa Keskin: Unipillar Meme 
Küçültme- Meme Küçültmede Kişisel 
Seyrim,
• Dr. Enver Arpacı: Bipediküllü 
McKissock Reduksiyon Mammoplasti ve 
Avantajları  
konularında sunuş yaptılar. Toplantıya her 
türlü desteğinden dolayı Prof. Dr. Nedim  
Savacı ve Prof. Dr. Zekeriya Tosun’a ve 
tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

 ANKARA BÖLGE TOPLANTISI 

“Deri Kanserlerinde Güncel 
Tedavi Yaklaşımları” konulu 
Türk Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Derneği 
Ankara Bölge Toplantısı, 
Prof. Dr. Nilgün Markal Ertaş 
moderatörlüğünde Başkent 
Üniversitesi’nde başarıyla 
gerçekleştirildi. 
Toplantıda; 
• Dr. Merih Tepeoğlu: Deri 
Kanserlerinde Patolojik Risk 
Faktörleri
• Dr. Burak Özkan: Non 
Melanositik Deri Kanserlerinde 
Klinik Risk Faktörleri ve Nüks

• Dr. Abbas Albayati: 
Melanositik Deri Kanserlerinde 
Prognostik Özellikler ve 
Güncellenmiş Sınıflamalar
• Dr. Enver Arpacı: Deri 
Kanserlerinde Rekonstrüksiyon 
Seçenekleri
• Prof. Dr. Galip Kemali 
Günay: Sentinel Lenf Nodu 
Pozitifliğinde Melanom 
Yönetimi
• Dr. Samed Rahatlı: Deri 
Kanserlerinde Cerrahi Dışı Yeni 
Nesil Tedaviler konularında 
sunuş yaptılar, tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.
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15. CERRAHPAŞA 
PLASTİK CERRAHİ 
GÜNLERİ

Bu sene 15.sini düzenlenen Cerrahpaşa Plastik 
Cerrahi Günleri’nin teması “Aşırı Kilo Verme 
Sonrası Vücut Şekillendirme” idi. 1-2 Haziran 
2018 tarihlerinde yapılan toplantı İstanbul 
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt 
Yerleşkesi’nde yapıldı. TPRECD tarafından 
desteklenen bu etkinlikte eski ve yeni kuşak 
plastik cerrahlar tanışma fırsatı buldular ve 
Post Bariatrik Cerrahi, vücut şekillendirme 
konularında değerli bilgiler edindiler. 

EBOPRAS 2018 SÖZLÜ 
SINAV SONUÇLARI
Değerli Üyeler,
21 Nisan 2018 tarihinde, 
Brüksel – Belçika’da yapılan 
EBOPRAS Sözlü Sınavı’nda 
başarılı olan meslektaşlarımızı 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.
Saygılarımızla,

Dr. Serhan Tuncer
EBOPRAS Türkiye Delegesi

Dr. Cenk Demirdöver
EBOPRAS Türkiye Delegesi

KAZANAN İSİMLER

• Dr. Ahmet Demir
• Dr. Alper Burak Uslu
• Dr. Alper Ural
• Dr. Bekir Ünal

• Dr. Burak Sercan Erçin
• Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut
• Dr. Dicle Yaşar Aksöyler
• Dr. Enis Mert
• Dr. Erol Kozanoğlu
• Dr. Ersin Gür
• Dr. Hüsnü Hacı
• Dr. Mehmet Fatih Okyay
• Dr. Oğuz Kayıran
• Dr. Uğur Horoz

PROFESÖR OLAN 
HOCALARIMIZI TEBRİK EDERİZ

 Prof. Dr. Arif Türkmen

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Uzmanlık: Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2012’de Doçent, 2018’de Profesör 
oldu. Halen Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda 
Öğretim Üyesi’dir. Rekonstrüktif 
Mikrocerrahi Derneği’nin şu andaki  
Başkanı ve Avrupa Plastik Rekonstrük-
tif Ve Estetik Cerrahi Board Komitesi 
(EBOPRAS) Türkiye delegesidir.

İlgi alanları: Estetik ve Rekonstrüktif 
Meme Cerrahisi, Mikrocerrahi ve 
Minimal İnvazif Estetik işlemler

Prof. Dr. Serhan Tuncer

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerra-
hi Anabilim Dalı, Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2012’de Doçent, 2018’de Profesör 
oldu. Halen İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı’nda Profesör olarak 
çalışmaktadır.

İlgi alanları:  Meme Rekonstrük-
siyonu, Mikrocerrahi, Baş Boyun 
Cerrahisi, Ağız- Yüz -Çene Cerrahisi 
ve El Cerrahisi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2010 yılında Doçent, 2018 yılında 
Profesör oldu. Halen Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve 
El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı olarak 
çalışmaktadır.

İlgi alanları: El ve Üst Ekstremite 
Hastalıkları ve Cerrahisi, Doğumsal 
El ve Üst Ekstremite Anomalileri, 
Baş-Boyun Tümörleri ve Rekonstrük-
tif Cerrahisi, Deri Tümörleri, Meme 
Rekonstrüksiyonu, Estetik Cerrahi 
Girişimleri

Prof. Dr. Ali Emre Aksu
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DÜNDEN BUGÜNE 
TURKISH JOURNAL OF 
PLASTIC SURGERY

Aynı dönemde, uluslararası indekslerde 
görünebilirliği artırmak üzere, Türk Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin desteği 
ile dergimize gelen Türkçe çalışmaların İngilizceye 
çevrilmeye başlanmıştır. Aynı yıl, Aves Yayıncılık 
Şirketi ile anlaşma yapılmış, dergimizin arayüzü 
tamamen yenilenmiş ve 2 yıl süreyle bu yayınevi 
aracılığıyla dergimiz yayımlanmıştır.
Sonrasında 2018 yılı itibariyle, bünyesinde Lippincott 
gibi yayın kuruluşlarını da barındıran Wolters Kluwer 
– Medknow ile anlaşma sağlanmış ve dergimiz halen 
bu yayın kuruluşu tarafından yayımlanmaktadır. 
Uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayımlanıyor 
olmanın dergimize sağladığı en büyük avantaj 

dergimizin uluslararası platformlarda 
görünebilirliğinin artması olmuştur. 
Bunun sonucu olarak, 
halihazırda dergimize birçok 
yabancı ülkelerden yazarlar 
çalışmalarını göndermektedir. 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Dergisi, 2017 yılından 
itibaren ULAKBİM-TR Dizin’de yer 
almaya başlamıştır. Hem doçentlik 
başvurularında, Sağlık Bilimleri 
temel alanında yapılacak olan 
kriterleri hem de Akademik Teşvik 
Ödeneği Yönetmeliği kapsamında 
gerekli yazılı yayın kriterlerini 
karşılamaktadır.
Son zamanlarda dergimizin elde 
ettiği en büyük başarı Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) 
indeksinde yer almaya başlamış 

olmasıdır. Bilindiği üzere Clarivate Analytics (eski 
adıyla Thomson Reuters), Science Citation Index 
Expanded (SCI-E) ve Science Citation Index (SCI) 
indekslerine dahil etmeden önce belli kriterleri 
tutturan dergileri izlemek adına 2015 yılında ESCI 
indeksini oluşturmuştur. Dergimizin bu indekste 
listelenmeye başlamış olması en büyük hedefimiz 
olan Science Citation Index’te yer almaya bir adım 
daha yaklaştığımızın bir göstergesidir. 
Plastik Cerrahi alanındaki uluslararası bilimsel 
dergilerin hemen her sayısında Türk yazarların 
bulunması son derece sevindiricidir. Bu gücün 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Dergisi’ne yöneltildiğinde dergimizin çok daha 
önemli indekslerde yer alacağına inanıyoruz. Değerli 
katkılarınız dergimizi daha güçlü kılacaktır.

Dr. Cenk Demirdöver
Baş Editör

İlk kez 1978 yılında “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Dergisi” adıyla yayın hayatına başlayan dergimizde 
zaman içinde adından, yayın sıklığına, tarandığı 
indekslerden yayın şekline kadar pek çok şey değişti. 
Bu değişimlerdeki temel hedef dergimize hep daha 
ileriye taşımaktı.
Dergimizin arşivine göz attığımızda, 2000 Eylül-Aralık 
(Cilt 8, Sayı 3) sayısından itibaren 
adının “Türk Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Dergisi” olarak 
değiştiğini görmekteyiz. Yayın dili 
hem Türkçe hem de İngilizce olan 
dergimizin İngilizce adı “Turkish 
Journal of Plastic Surgery” olarak 
2008 yılında sadeleştirilmiştir. 
Öncesinde dergi adı kısaltmasında 
ne yazık ki ortak bir kısaltma 
bulunmamaktayken, 2008 yılından 
itibaren “Turk Plast Surg” ve 
sonrasında 2016 yılından itibaren 
de “Turk J Plast Surg” kısaltmasını 
benimsemiş ve yer aldığı tüm 
indekslerde bu şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. 
Basım ve dergilerin okuyucularına 
ulaştırma maliyetleri, dergi 
sayılarının saklanma zorlukları, basılı yayın arşivi 
tarama zorlukları göz önünde bulundurularak 2008 
yılından itibaren dergimiz sadece elektronik olarak 
hazırlanmaya başlanmıştır. Bu süreçte dergimiz, 
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın katkılarıyla Açık Dergi 
Sistemleri (Open Journal Systems, OJS) üzerinden 
yayımlanmaya başlanmış ve bu dönüşümle basım-
dağıtım maliyetleri ortadan kalkmıştır. Bu dönemde 
dergimizin tasarımı, sayfa düzenlemesi, redaksiyonu 
ve elektronik yayını tamamen gönüllülük esası ile 
yürütülmüştür.
Değişimler, dergimizin Scopus, Index Copernicus, 
EmBase, EBSCO-Host, Turk Medline, DOAJ (Directory 
of Open Access Journals) gibi indekslerde yer 
almasıyla devam etmiştir.
Yayın hayatının başından itibaren yılda 3 sayı olarak 
yayımlanan dergimize gelen çalışma sayısının artışı 
ile birlikte, 2016 yılından itibaren dergimiz yılda 4 sayı 
olarak çıkmaya başlamıştır. 
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MIB ALCL 
nedir ? 

Geçtiğimiz aylarda silikon protezler ve ALCL riski 
yine gündeme geldi. Hastalarımızı kaygılandırmadan 
bilgilendirmek, riskleri yönetmek ve hastalığı 
etraflıca tanıtmak için TPRECD Genel Sekreterimiz 
Dr. Koray Coşkunfırat bir bilgilendirme yazısı 
kaleme aldı. 

MEME İMPLANTINA BAĞLI ANAPLASTİK LARGE 
CELL LENFOMA 
MIB-ALCL nedir?
Meme implantına bağlı Anaplastik Large Cell 
Lymphoma (MIB-ALCL) nadir görülen ve tedavisi 
olan bir hastalıktır. MIB-ALCL bir meme kanseri türü 
değildir, meme implantı etrafında gelişir. İmplant 
yerleştirilmesi ile MIB-ALCL gelişmesi arasındaki 
süre 0.08 ile 27 yıl arasında değişmekle beraber 
ortalama olarak 9.2 yıldır. 
Tanı ve tedavi süreci:
MIB-ALCL sadece düz yüzeyli implant olan 
hastalarda görülmemekle birlikte, bugünkü 
bilgilerimiz ışığında düz yüzeyli implantlar ile 
gelişmediğini söyleyemeyiz. 
Tekstürlü yüzeye sahip implantlarda görülmesi 
bu implantların yüzey alanının genişliğinden 
kaynaklanabilir ancak elimizde bunu kanıtlayacak 
yeterli veri de yoktur. Çeşitli üreticiler tarafından 
farklı tekniklerle tekstür oluşturulmaktadır ve bu 
teknikler arasında ALCL gelişmesi açısından farklar 
olabilir ama elimizdeki olgu sayısı bu ayırımı 
yapmak için henüz yeterli değildir. 

MIB-ALCL hem salin hem de silikon jel dolu 
implantlarda ve hem estetik hem de rekonstrüktif 
olgularda görülebilmektedir.  
Erken teşhis edilen olgularda tamamen tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. 
Olguların pek çoğunda bulgu, gecikmiş seromadır. Bu 
olgularda ultrason yardımı ile seroma alınarak (25-50 
ml) immünohistokimyal olarak CD 30 pozitif ve ALK 
negatif T-hücreli lenfositlerin gösterilmesi tanı için 
gereklidir. Tanıdan sonra PET-CT ve MRI yapılabilir 
ancak mammografi yardımcı olmaz. Tanıdan sonra 
meme cerrahı ve lenfoma konusunda deneyimli bir 
onkolog ile ekip çalışması önemlidir. 

Tedavide ilk aşama bilateral kapsülektomi ve implant 
çıkarılmasıdır. Olguların çoğunda ek bulgu yoktur ve bu 
işlem tedavi için yeterlidir. Tanı tek memede bile olsa 
işlem mutlaka her iki memede de yapılmalıdır. Nadiren 
kitle ile başvuran ya da kitle tespit edilen olgular olabilir.  
Bu olgularda radyoterapi ve kemoterapi gerekebilir. 

2017 yılı başında raporlanmış 359 hasta ve bu 
hastalıktan 9 adet ölüm bildirilmiştir. 2018 yılında 
bu sayı 563’e çıkmış ve 16 ölüm rapor edilmiştir. 
En önemli sorulardan bir tanesi MIB-ALCL gelişme 
riskidir. Maalesef bunu tam olarak tespit etmek 
mümkün değildir; tüm dünyada meme implantı yaygın 
olarak kullanılsa da yeterli veri yoktur. Hastalarda 3 
yıl sonunda hastalıksız yaşam oranı %93’dür. Büyük 
ihtimalle tanı konulamayan ya da rapor edilmeyen 
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olgular mevcuttur. ABD, Kanada, Hollanda ve 
Avustralya’daki veriler ışığında  tekstürlü implant 
kullananlarda yaşam boyu hastalığa yakalanma oranı 
1:3817 ile 1:30.000 arasındadır. Sadece düz yüzeyli 
implant kullanılanlarda ise bu oran 0’dır.
MIB-ALCL risk faktörleri:
Yapılan araştırmalar ışığında meme implantı uygulanan 
hastalarda MIB-ALCL gelişmesi açısında risk faktörleri 
şöyle sıralanabilir:
İmplant: İmplantın tekstürlü yüzeye sahip olması en 
önemli risk faktörlerindendir.
Genetik: Genetik bir mutasyonun (JAK1 STAT3 
genleri) predispozisyon oluşturabilir. Olguların büyük 
bölümünün Avustralya’da gözlenmiş olması, genetik bir 
yatkınlık olabileceğini de düşündürmektedir.
Enflamasyon: Kronik enflamasyon çok önemlidir, 
bu bir bakteri tarafından tetiklenebileceği gibi 
başka bir faktör de olabilir.
Zaman: Ortalama ortaya çıkış, ameliyattan sonra 8-9 
yıldır.
Hastaları bilgilendirme ve güvenlik:
Bugünkü bilgiler doğrultusunda meme implantı olup

Son yıllarda yaygınlaşan ve “Brazilian Butt Lift” (BBL) olarak bilinen Gluteal Yağ Enjeksiyonları” yüksek ölüm 
oranları nedeniyle ISAPS tarafından mercek altına alındı. Dernek tarafından oluşturulan uluslararası çalışma 
grubunun raporu aşağıda özetlenmektedir. 

Gluteal Yağ Enjeksiyonları 1/3000’lik ölüm oranı ile tüm estetik işlemler arasında en yüksek riski taşımaktadır. 
Kaybedilen hastaların tümünde adele içerisine ve altına yağ enjeksiyonu yapılmış, gluteal venler yaralanmış ve 
kalp veya akciğerlere yaygın yağ embolisi olmuştur.  Olayın mekanizmasının yüksek basınç nedeniyle yaralanmış 
damarlara yağ partüküllerinin girmesi olduğu düşünülmektedir.  

Çalışma grubunun önerileri özetle, yağ enjeksiyonu yapılırken yüzeyel planda kalınması, gluteal venler ve siyatik 
sinirden olabildiğince uzak durulması, ve enjeksiyonların en güvenli plan olan cilt altına yapılması yönündedir. 

* Dr. James Fernau/ISAPS Hasta Güvenlik Komitesi Üyesi’nin “Safety in gluteal fat grafting from office to 
oparating room” konulu makalesinden özetlenmiştir. Yazının tamamına  https://www.isaps.org/wp-content/
uploads/2018/03/ISAPSNews_Vol12.1.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

GLUTEAL YAĞ ENJEKSİYONLARI 
(BBL) VE HASTA GÜVENLİĞİ 

herhangi değişiklik ya da semptom olmayan hastalarda 
rutin meme muayenesi dışında bir incelemeye gerek 
yoktur. İmplant sonrası dönemde memede şişlik, kitle, 
sıvı hissi gibi bulguları olan hastalarda ise daha detaylı 
olarak incelenmeli ve seroma saptanırsa ultrason 
eşliğinde mutlaka aspirasyon ile sıvı toplanarak CD30 
araştırılmalıdır. Meme implantı uygulanan hastalar 
mutlaka MIB-ALCL konusunda bilgilendirilmelidir 
ve onam formunun içeriğinde bu bilgilendirme 
bulunmalıdır. Böyle bir hastalık olduğu, çoğunlukta geç 
dönemde sıvı birikimi ile ortaya çıktığı ve uygun tedavi 
yani kapsül ve implant çıkarılmasını takiben tedavi 
edilebildiği söylenmelidir. Ayrıca hastalar ameliyat 
sonrası dönemde memelerindeki herhangi bir değişikliği 
(şişlik, sıvı hissi, büyüme vs.) hemen ameliyatı yapan 
doktora iletilmesi konusunda bilgilendirilmelidir. 
Herhangi bir şikayeti olmayan olgularda ise rutin meme 
kontrolleri dışında bir şeye gerek yoktur.

Dr. Koray Coşkunfırat
TPRECD Genel Sekreteri
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Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’de Eğitim 
Kurumlarının ve Programlarının Değerlendirmesi 
ve Kurum Ziyaret Programı Üzerine

Hasta hizmeti sunacak bir uzman hekimin eğitiminin 
niteliği, hastalara sunulacak hizmetin ve tıbbi bakımın 
niteliğini artırmada en önemli belirleyicilerden 
biridir. Eğitimde geri bildirim mekanizmalarının 
oluşturulması, eğitimin niteliğini artırmak için çok 
önemli bir adımdır. Tıpta uzmanlık eğitiminde niteliğin 
artırılmasına yönelik kullanılabilecek önemli geri 
bildirim mekanizmalarından biri, eğitim kurumlarının 
ziyareti ve eğitim programlarının yerinde incelenerek 
değerlendirilmesidir. 
Yeterlik Kurullarının önemli işlevlerinden biri, ulusal 
yasa ve yönetmeliklerle uyumu gözeterek kurum 
ziyaret programının standartlarını belirlemek, bu 
standartları temel alarak eğitim kurumlarının ziyaretine 
yönelik programlar oluşturmak ve bu programlar 
doğrultusunda kurum ziyaretlerini gerçekleştirmektir.  
Ziyaret programları oluşturulurken, uzmanlık eğitimi 
verilen kurumlarda uzmanlık eğitimi programının 
yerinde değerlendirmesi hedeflenir. Bu bağlamda, 
eğitim kurumlarının bu konuda istekli olmasının 
özendirilmesi ayrı bir önem taşır. Zira, kurum 
ziyaretleri gönüllülük temelinde, kurumların talebi 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu ziyaretlerin 
amacı, eğitim kurumlarını denetlemek veya yargılamak 
değil; eğitim programlarını değerlendirmek, eğitim 
etkinliklerini iyileştirerek eğitimin niteliğini artırmak 
ve kalite güvencesini sağlamaktır. Eğitim kurumları 
ziyaret edilerek eğitim standartları değerlendirilmekte, 
eğitim niteliği için belirlenmiş ölçütlerin karşılanıp 
karşılanmadığı saptanmaktadır. 

Genel olarak kurum ziyaretleri şu şekilde işlemektedir:
1. Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı, ziyaret edilecek 
eğitim kurumunun Bölüm Başkanı ile bağlantı kurarak 
hem Ziyaret Kurulu üyelerine hem de eğitim kurumuna 
uygun bir ziyaret tarihi belirler. 
2. Ziyaret öncesinde, Eğitim Kurumu ve Programı 
Değerlendirme Formu ziyaret edilecek bölümün 
başkanı veya eğitim programı sorumlusu tarafından 
doldurulur.İkinci bir bilgi formu olan Eğitilen 
Değerlendirme Formu ise, asistan hekimlerin tümü 
tarafından ayrı ayrı doldurulur ve gerekli gizlilik 
önlemleri ile Yeterlik Yürütme Kurulu’na gönderilir. 

3. Ziyaret Kurulu üyeleri, uzmanlık eğitimi veren bir 
kurumda en az 10 yıl aktif eğiticilik yapmış en az 
4 uzman hekimden oluşur. Her ziyaret için Ziyaret 
Kurulu’nun üyeleri, Yeterlik Kurulu’muzun Eğitim 
Kurumlarını Değerlendirme (Akreditasyon) Kurulu’nun 
önerisiyle Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından 
oluşturulurken, bir üyesi TTB-UDEK Yürütme Kurulu 
tarafından belirlenir. TTB-UDEK temsilcisi Ziyaret 
Kurulu’na gözlemci konumunda katılmakta ve tercihen 
başka bir branştan olmaktadır. 
4. Ziyaret edilen eğitim kurumunun en üst yöneticisi 
(Üniversite Tıp Fakülteleri için Dekan, Sağlık Bakanlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için Başhekim) 
ziyaret konusunda önceden bilgilendirilir. Ziyaret 
açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısında, Ziyaret 
Ekibi, Bölüm Başkanı ve kurumun Eğitim Sorumlusu 
ile görüşür. Ziyaretin amacı anlatılarak, ziyaret planı 
gözden geçirilir. Ardından, uzmanlık öğrencileri 
arasından seçilen bir temsilci tarafından, bölümü ve 
eğitim programını tanıtıcı bir sunum yapılır.  Sunumu 
takiben, ziyaret ekibi eğitim kurumundan görevli kişi 
ya da kişilerin eşliğinde, kurumun uzmanlık eğitimi 
ile ilgili tüm alanlarını (kütüphane, araştırma alanları, 
asistan odası, dinlenme alanları, yataklı servis, 
ameliyathane, poliklinik ve acil servis vb.) gezerek 
yerinde değerlendirir. Bu aşamada, mevcut asistan 
hekim sayısı ve son beş yıldaki asistan hekim sayısı, 
asistan hekim başına yatak sayısı, klinik etkinliklerde 
eğitici/uzman hekimlerin gözetimleri, genel eğitim 
amaçlı vizitlerin sayısı ve klinik konferans, bilimsel 
toplantı sayıları ve içerikleri, makale tarama, araştırma 
yöntemleri, bilimsel makale yazımı ile ilgili eğitim 
verilip verilmediği, sınav yapılıp yapılmadığı, kurumun 
uygun eğitim ortamı sunup sunamadığı, asistan hekim 
sayısının eğitim veren kurumun alt yapı ve olanaklarına 
uygun olup olmadığı, kurumun tatmin edici bir teorik 
ve pratik eğitim verip vermediği değerlendirilmektedir.
5. Ardından uzmanlık öğrencileriyle birebir görüşme 
gerçekleştirilerek, ulusal gereksinimler ve eğitim 
programı hakkında bilgi düzeyleri, mevcut çalışma 
koşulları hakkındaki fikirleri, çalışmalarının yeterli ve 
uygun olup olmadığı, verilen eğitimin niteliği, 
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eğiticilerin eğitime katkısı hakkındaki düşünceleri; 
araştırma için yeterli zaman olup olmadığı 
değerlendirilmekte ve asistan karneleri kontrol 
edilmektedir. 
6. Ziyaret, eğiticilerle yapılan bir müzakereyle 
sonlandırılır. Ziyaret Kurulu, tüm veri ve gözlemleri 
içeren TTB-UDEK, UYEK ve Yeterlik Kurulu tarafından 
tanımlanan ölçütlere uygun bir değerlendirme 
yaptıktan sonra bir rapor hazırlayarak, Yeterlik 
Yürütme Kurulu’na ve Dernek Yönetim Kurulu’na 
sunar. Ziyaret programının sonucunda, ilk kez 
başvuran eğitim kurumunun belgelendirilmesi ya 
da belirlenen sürenin sonunda yeniden başvuran 
kurumun yeniden belgelendirilmesine karar verilir.
7. Kurumun belgelendirilmesi kararının verilmesi 
durumunda, TTB, TTB-UDEK, Uzmanlık Derneği 
ve Yeterlik Kurulu Başkanlarının imzalarıyla Kurum 
Eğitim Programı Yeterlik Belgesi düzenlenir. Kurum 
Eğitim Programı Yeterlik Belgesi’nin süresi 5 yıldır. 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Yeterlik Kurulumuz, 2009 yılından bu yana kurum 
akreditasyon çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bugüne dek, Hacettepe Üniversitesi (2009-2014), 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (2009-2014), İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2011-2016), 
İstanbul Plastik Cerrahi Akademisi (Özel Kuruluş 
/ 2011-2013), son olarak da Çukurova Üniversitesi 
(2018-2023) ve Selçuk Üniversitesi (2018-2023) Tıpta 
Uzmanlık Kurulu ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahi Yeterlik Kurulu’nun plastik cerrahi 
eğitimi ile ilgili belirlediği koşulları karşılamış oldukları 
için, “Akreditasyon Belgesi” verilmeye hak kazanan 
kurumlar olmuşlardır. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Avrupa Yeterlik Kurulu (EBOPRAS) tarafından 
geçtiğimiz aylarda akredite edilmiş ve otomatik olarak 
Ulusal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır 
(2018-2023).
Bundan sonraki süreçte, ülkemizdeki plastik cerrahi 
eğitiminin kalitesinin yüksek standartlarda devam 
etmesi ve bunun sürdürülebilir olmasını amaçlıyoruz. 
Yakın gelecekte, akredite kurumların daha üst düzeyde 
uzmanlık öğrencisi çekmesi, bilim üretiminin ve 
bilime katkısının artması ve bunun da ülke çapında 
yaygınlaşması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu nedenle 
eğitim kurumlarımızın akreditasyon sürecine dahil 
olmaları için çağrıda bulunmayı bir görev olarak 
kabul ediyor ve tüm kurumlarımızı bu sürecin 
bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu aşamada, 
eğitim kurumlarımızın eğitim sorumlularının eğitim 
programlarını gözden geçirmeleri ve yeterlik kurullarının 
belirlediği koşullara göre düzenlemeleri asistan 
karnelerinin doldurulmasını sağlamaları yararlı olacaktır.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı, 
Akreditasyon belgesi takdim töreni, 

Ankara, 2009

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı, Akreditasyon belgesi takdim töreni, 

Ankara, 2009

Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanlığı, Akreditasyon belgesi takdim 

töreni, Adana, 2018

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 

Dalı ziyareti, Konya, 2018

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 
Akreditasyon belgesi takdim töreni, 

Adana, 2018

Dr. Sühan Ayhan
TPRECD Yeterlik Kurulu Başkanı
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Değerli Meslektaşlarımız,
Dernek olarak 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 
gerçekleştirmeyi planladığımız, bilimsel aktiviteler 
hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
• 2018’in ilk aktivitesi bu yıl üçüncüsü yapılan, 
birinci ve ikinci yıl asistanlarına yönelik ‘’Plastik 
Cerrahi Asistan Okulu’’ 26-28 Ocak 2018 tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirildi. Temel Asistan okulu çeşitli 
kliniklerden katılan 35 asistan ve 15 eğitmen ile basan 
ile tamamlandı. Asistan okulunda asistanlarımıza 
iletişim becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, hekim 
sorumluluğu, kanıta dayalı tıp, makale yazma gibi 
standart eğitim programlarında pek yer almayan 
bilgi ve becerileri kazanma fırsatı da tanınması 
amaçlanmaktadır.
• Derneğimiz Bölge toplantılarını desteklemekte ve 
teşvik etmektedir. Bu konuda Ankara ve İç Anadolu 
bölgesinin oldukça aktif olarak çalışmakta olduğu 
görülmektedir. 07 Şubat 2018’de Ankara Bölge 
Toplantısı, 23 Mart 2018 Konya Bölge Toplantısı, 
26 Nisan 2018 ve 02 Mayıs 2018 de Ankara Bölge 
Toplantıları gerçekleştirildi.  Bölge toplantılarının 
hem oldukça samimi bir ortamda geçmesi hem de 
yoğun programları nedeniyle bir araya gelemeyen 
meslektaşlarımızın buluşmasına vesile olması 
sebebiyle yurt genelinde daha yaygın olarak 
gerçekleştirilmesini arzu etmekteyiz. 
Bu yıl Kış sempozyumu Bolu Kartalkaya’da “Meme 
Hakkında Herşey” başlığıyla 1 - 4 Mart 2018’de 
gerçekleştirildi. Meme cerrahisinin hem estetik 
hem de rekonstrüktif olarak tüm yönleriyle ele 
alındığı toplantıda aynı zamanda göğüs duvarı 
rekonstrüksiyonu da ele alındı. Oldukça samimi bir 
ortamda geçen toplantıda hem bilgilerimizi gözden 
geçirme hem de yeni bilgiler edinme fırsatı bulduk.  

• Dördüncü yıl ve üzeri asistanlara yönelik planlanan 
Plastik Cerrahi Asistan Okulu” 31 Mart- 7 Nisan 2018 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 
Asistan okulu çeşitli kliniklerden katılan 33 asistan ve 
38 eğitmen ile başarı ile tamamlandı. Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Derneği olarak Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi veren Anabilim 
Dalı ve Kliniklerin müfredatlarında çeşitli nedenlerle 
eksik olabilecek konuların eğitimini vermek, Çekirdek 
Eğitim Programının uygulanmasını kolaylaştırmak/
desteklemek amacıyla gerçekleştirilen asistan 
okullarında bu yıl ilk kez sponsor sağlanarak eğitim 
veren üyelerimizin maddi olarak yükleri azaltılmaya 
çalışılmıştır. 
Değişik eğiticilerin deneyimlerinden ve hastaya 
yaklaşım tarzlarından yararlanılması ve erken yaşlarda 
dağarcıklara eklenmesine fırsat verilirken, iletişim 
becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, plastik cerrahların 
mediko-legal sorumlulukları, makale yazma, kanıta 
dayalı tıp gibi standart eğitim programlarında yer 
almayan bilgi ve becerileri de kazanmanın zemini 
oluşturulur. Eğitim hayatında çok karşılaşılmayan 
konular ile pratikte çok gerekli olan konular aktif/
interaktif eğitim teknikler aracılığı ile aktarılmaktadır.
Asistan okullarında bir yandan bilimsel temel 
eşitlik sağlanmaya çalışılırken, diğer taraftan çeşitli 
kurumlardan gelen asistanların sosyal bir ortamda 
tanışmaları sağlanarak yetişen kuşaklar arasında 
dayanışmanın da temelleri atılmaktadır.  Geleceğimizin 
plastik cerrahlarını iyi yetiştirmek kadar, birbiri ile 
iletişim içerisinde ve deontolojik kuralların farkında 
olan paylaşımcı, mesleğini severek ifade eden bireyler 
olarak yetiştirmek de bu okulun hedefleri arasındadır. 
Amaç okul sonunda geleceğe daha umutla bakan, 
kendine daha güvenli cerrahlar olunmasına katkıda 
bulunmak, sosyal aktiviteler ile anılara hatırlandıkça 
gülümseten sayfalar eklemektir. 
Okul sonunda alınan geri bildirimleri bir sonraki 
senenin eğitiminin planlanmasında yol gösterici olan 
kullanmaktayız. Asistan okullarında eğiticinin eğitimi 
sertifikasına sahip ve gönüllülük esasına dayalı olarak 
katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımıza her zaman 
yer vermek isteriz.
• 1-2 Haziran 2018 tarihinde derneğimizin desteklediği 
15. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri gerçekleştirildi. 
Toplantıda “Aşırı Kilo Verme Sonrası Vücut 
Şekillendirme” konusunu başlık olarak seçilerek 
özellikle Babriyatrik cerrahi sonrası plastik cerrahların 
karışılacağı sorunlar ve çözüm önerileri multidisipliner 
yaklaşımla ayrıntılı olarak ele alındı. Her yıl olduğu gibi 
çok verimli ve faydalı bir toplantı olmasını sağlayan 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

TPRECD 2018 
BİLİMSEL 
AKTİVİTELERİNE 
BAKIŞ
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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
öğretim üyelerine ve çalışanlarına tekrar teşekkür 
ediyoruz.
• Derneğimizin en önemli aktivitelerinden olan 
Rinoplasti (XI.) ve Yüz Estetiği (IV.) Kurslarının bu yıl 
07-10 Haziran 2018 tarihinde İzmir’de Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
Kursumuza Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege 
Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalları birlikte ev sahipliği yaptılar.
Kursumuzun ilk iki günü kadavra diseksiyonları, son 
iki gününde ise teorik bilgi paylaşımları yapıldı. 16 
Kadavrada 31 katılımcı ile Burun ameliyatları ve Yüz 
estetik cerrahisinin yanı sıra ilk kez kadavrada saç 
ekimi ve ip ile askı teknikleri de anlatıldı. Teorik kurs 
programı son derece doyurucu olarak hazırlanmıştı 
ve ülkemizin saygın cerrahlarının katkılarıyla oldukça 
doyurucu bir toplantı gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi  
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalları öğretim üyelerine 
teşekkür ediyoruz. 
• Bu yıl 6 - 9 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi  ile birlikte 
TPRECD Bölge Toplantısı’nın da düzenlenmesi 
planlanmıştır. Bu kongre sırasında son yıllarda 
sayısı oldukça artan cerrahi veya cerrahi olmayan 
komplikasyonların yönetimi ele alınacaktır. Bunun 
yanı sıra kök hücre uygulamaları konusunda da 
güncel yaklaşımlar tüm detaylarıyla ele alınacaktır. 
Uluslararası konuşmacıların da kongreye katılımları 
sağlanacaktır.
• 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Cerrahi 
Olmayan Estetik İslemler Okulu; bu konudaki yaygın 
alan ihlalleri ve konuyla ilgili yeterli eğitim ve ehliyeti 
olmayan kişilerin yaptığı hatalı uygulamalar ile sıkça 
gündeme gelen bu konuların detaylı olarak ele 
alınması ve tüm üyelerimize bu konudaki eksikliklerini 
giderme amacıyla gerçekleştirildi. İlk Cerrahi Olmayan 
Estetik İslemler Okuluna yüksek bir katılım ve ilgi vardı, 
15 oturumda 50 eğitmen tarafından videolar eşliğinde 
tartışıldı, 25 uygulama canlı yayınlandı. Firmaların 
ilgisi ve desteğinin de oldukça yüksek olduğu 
görüldü. Katılım sayısı 250’nin üzerinde idi. İlk kursta 
konuşmacı olarak katılan  Dermatoloji Uzmanlarının 
ve diğer branş hekimlerinin oldukça önemli katkısının 
olduğu görülmüş ve farklı branşların bakış açısını 
görmenin ufuk açıcı olduğu görülmüştür. İkincisini 
Eylül 2018’de düzenlemeyi planladığımız Cerrahi 
Olmayan Estetik İşlemler Okulu’nda Dermatoloji 
Uzmanlarının da katılımını sağlayarak iki anabilim 
dalının ortak hareket etmesiyle, gerek endüstri

desteği, gerekse Bakanlık nezdinde güçlü bir duruş 
sergilemek açısından büyük önem taşımaktadır.
• Geçen yıl gerçekleştirilen ve son derece başarılı 
bulunan TPRECD 39. Ulusal Kurultayından sonra 17 - 
21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız 
40. Ulusal Kurultayımızı’da Antalya Gloria Golf Resort 
Hotel’de yapmayı planladık. Bu oteldeki imkanların 
üyelerimiz tarafından son derece beğenilmesi tekrar 
aynı oteli seçmemize vesile oldu. 
40. Ulusal kurultayımızda son derece zengin ve 
doyurucu bir bilimsel program hazırlamaktayız. 
Sayıları 16-18 arasında tanınmış yabancı 
konuşmacıların katılımı sağlanarak kongre kalitesini 
çok üst düzeylere taşımak amaçlanırken, üyelerimizin 
kaliteli sunumlarının da uluslararası katılımcılar 
tarafında izlenmesinin uluslararası alanda derneğimize 
ve ülkemiz plastik cerrahisine daha fazla prestij 
sağlayacağını düşünüyoruz. 
Ulusal kongrelerimizde kalitesi giderek artan Uzman 
Araştırma Yarışması ve büyük heyecanla takip 
edilen Asistan Bildiri yarışmalarının yine büyük renk 
katacağını düşünüyoruz. 
• 2018 yılında desteklediğimiz son toplantımız 16 - 
17 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 
Tıpta Üç Boyutlu Baskı Sempozyumu olacaktır. 
Dernek Üyelerimizin de katkılarıyla 16-17 Kasım 2018 
tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
düzenlenecek “International Symposium on 3D 
Printing in Medicine” Sempozyumunda 3 boyutlu 
baskı tekniklerinin tıp ve dişçilik alanında  ulaştığı 
güncel nokta ulusal ve uluslararası tecrübeli klinik ve 
preklinik uzmanlar tarafından tartışılacaktır. 

Saygılarımızla,

Dr. Selahattin Özmen 
TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu
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11. Plastik Cerrahi Asistan Okulu’muz 31 Mart -7 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleşti. Farklı kliniklerden 33 asistanın katıldığı 
bu eğitime 38 eğitmen de katkı vermiştir. Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. 
Selahattin Özmen başta olmak üzere, emeği geçen tüm eğitmenlere ve 
katılımcılara teşekkür ederiz. 

XI. ASİSTAN 
OKULU ARDINDAN....

Eğitimle 
eğlencenin 
bir arada 
yaşandığı yeni 
aktivitelerde 
birlikte olmak 
dileği ile...
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Dr. Mirza Yıldırım/Dicle Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

İlk Asistan Okulum bu oldu

ilk katıldığım Asistan Okulu bu oldu. TPRECD’in değil 
ancak EPCD’nin birkaç kongresine katılmıştım. bir 
okul olması ayrı bir avantaj ancak sunumların ve bilgi 
aktarımının şu ana kadar katıldığım bütün bilimsel 
toplantılardan daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Kliniklere de afiş gönderilebilir

Sosyal medya aracılığı ile gayet yeterli bir duyuru 
prosedürü izlendiği kanaatindeyim, ancak klinik yoğunluk 
ve sosyal medyayı çok aktif kullanmayanlar için şöyle 
bir önerim var. En azından her kliniğe tanıtım amaçlı bir 
afiş gönderilmesinin, bu değerli bir organizasyonun tek 
bir hekim arkadaşımızın dahi gözünden kaçmamasını 
sağlamak adına yararlı olacağını düşünüyorum. 

Üniversite eğitimlerinden farklıydı

Asistan Okulu, üniversitedeki eğitimlerden çok daha farklı 
bir konsept ve donanımdaydı. Burada “Plastik Cerrah” 
olduğumu hissettim, net!!
Dr. Sultan Yalçın/İstanbul, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Pratisyen Hekim

Katılma sebebim:

Meslektaşlarımızla tanışmak, uzmanlık eğitiminde eksik 
kaldığımı düşündüğüm bilgilerimi tamamlamak için 

geldim. Benim için faydalı olduğunu düşünüyorum. 

Başka kliniklerdeki hocalarımızın deneyimlerini paylaşmak 
çok öğretici oldu. Bir farkı da eğlenceli olması :) 

Kendimi değerli ve şanslı hissettim, başka branşlarda 
bunun gibi bir okul yok.

Gelecek etkinliklerde: 

Uygulamalı derslerin daha fazla olmasını, hasta 
üzerinde çizim yapılmasını, canlı cerrahi uygulamaları 
ve endoskopik işlemlerle ilgili dersler olsun isterim bu 
konularda kendimi eksik hissediyorum.

Görüşler & Öneriler:
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XI. Rinoplasti ve
IV. Yüz Estetiği 
Kursu Ardından..
Derneğimizin XI. Rinoplasti ve IV. Yüz Estetiği Kursu, 7-10 Haziran 2018 
tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
Makroskopi Laboratuvarı’nda, 31 kadavra kursiyeri olmak üzere 150 
kişilik katılımcı ve 50 konuşmacı ile başarıyla gerçekleşti. Etkinliğimize 
katılan ve destekleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan’a teşekkürlerimizle...

Kurs Başkanları 
Dr. Yiğit Özer 
TİFTİKÇİOĞLU 
ve Dr. Cenk 
DEMİRDÖVER 
başta olmak 
üzere, tüm eğitmen 
ve katılımcılara 
teşekkür ederiz.
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Katılımcılarımızın yorumları 

Dr. Buse Çapkınoğlu/Op. Dr., Adana Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
Taze kadavra üzerinde çalışmak önemli
Asistanlık dönemimde taze kadavrada çalışma şansım hiç 
olmamıştı. Geçen yıl Edirne ‘de düzenlenen ‘Rinoplasti 
ve Yüz Estetiği Kadavra Diseksiyonu’ kursuna katıldım. 
Eğitmenler ilgili alanlarda çok tecrübeli olduğundan her 
birinden değişik teknikler ve yaklaşımlar öğrendim. Bu sene 
de İzmir’e geldim. Anatomi bilgisinin Plastik Cerrahi’nin 
temeli olduğuna inanıyorum, bu yüzden TPRECD’in 
düzenlediği bu kursa her genç plastik cerrahın mutlaka 
katılmasını tavsiye ediyorum.

İzmir mükemmel bir seçimdi
İzmir hem fiziksel imkanlar hem sosyal açıdan kesinlikle 
mükemmel bir seçimdi. Eğitmenlerin kurs niteliğine uygun 
olarak temel prensiplerle beraber kişisel tecrübelerini 
de paylaşmaları, teknik detayları videolar eşliğinde 
göstermeleri benim açımdan oldukça eğitici oldu.

Estetik Cerrahi bilgimizi Dernek etkinlikleriyle 
artırabiliyoruz
Ülkemizde eğitim kliniklerinde estetik müdahalelerin 
rekonstrüktif prosedürlere göre az oranda yapılması bu 
konuda eksikliğe yol açıyor. Bu konuları derneğimizin 
düzenlediği kurslar ve toplantılar sayesinde ilgili alanlarda 
en tecrübeli olan cerrahlardan öğrenebilme fırsatı 
bulabiliyoruz. Özellikle Facelift prosedürlerini içeren canlı 
cerrahi programları yapılmasını çok isterim ve mutlaka 
katılırım. 

Dr. Ahmet Gürhan Dülgar/Araştırma Görevlisi, Çukurova 
Üniversitesi 
Eğitim tüm beklentilerimi karşıladı 
Kadavra üzerinde daha önce çalışmamıştım, her cerrahi  
asistanının kesinlikle katılması gerekli bir eğitim. Program 
kesinlikle tüm beklentilerimi karşıladı hem kadavra hem 
teorik hem de sosyal olarak her şey düşünülmüş ve iyi 
planlanmıştı.

Eskiden etkinliklerden geç haberimiz oluyordu
Aslında bu konu bence gerçekten eksikti. Şöyle ki 
önceden hiç bir etkinlikten haberimiz olmuyordu şu an 
mail grupları ve sosyal medya daha aktif kullanılmaya 
başlandı ve dernek tarafından bu konuda ciddi çalışma 
var, fakat özellikle yurt dışında yapılan eğitimler kongreler 
ve kurslarla alakalı nerdeyse hiç haberimiz olmuyor. Daha 
fazla duyuru yapılması kanımca uygun olur. Geniş çapta 
duyurmak için organizasyonlarında önceden yapılması 
gerekiyor genelde hep geç planlama yapılırdı ama bu 
seneki kongreleri daha erkenden tarihleri ilan edilmeye 
başlandı. Mesela Antalya’da düzenlenecek kongreden şu 
anda haberimiz var, bu olumlu.
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Meme Onarımı: 
Canlı Cerrahi 
Online Webinar 
Etkinliği
Derneğimiz Meme Çalışma Grubu tarafından organize edilen ve Mentor 
firması tarafından desteklenen etkinliğimiz Adana Şehir Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti. Toplam 280 katılımcılın izlediği 
etkinliğin 43 yabancı izleyicisi de Almanya, Rusya, Hindistan, Güney 
Afrika, Hırvatistan  ve çeşitli Arap ülkelerinden oldu. Meme Çalışma Grubu 
Başkanı Dr. Şükrü Yazar, evsahipliği için Dr. Buse Çapkınoğlu, Adana 
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve destekleri için Mentor firmasına 
teşekkürlerimizle.

Online Webinar 
eğitmenlerimiz 
Dr. Akın Yücel, 
Dr. Şükrü Yazar, 
Dr.Sühan Ayhan 
ve dr. buse 
çapkınoğlu’na 
teşekkür ederiz. 



Turkish Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons 20
AĞUSTOS

2018

5 soruda meme onarımı online webinar etkinliği:
Canlı cerrahi ameliyatların bir plastik cerrah için faydası 
nedir?
Bir defa canlı cerrahi görmek bizim eğitim sistemimizin, 
cerrah olmamızın en önemli aşaması. Tabii ki teoriler, 
kitaplar, kurs ve kongrelerin yararı var ama sonuç olarak 
bir ameliyatı yapandan izlemekle  o ameliyatın yol tarif 
edilir gibi edilmesi arasında çok büyük fark var. Peki 
o zaman ameliyat DVD’leri izlesek olmaz mı? Hayır 
olmaz. Çünkü bu DVD’lerde en ideal hastada, hiç bir 
komplikasyon olmadan, (hiç bir ameliyat DVD’sinde 
doktor perioperatif bir komplikasyonla uğraşmaz), 
ameliyatın idealize edilmiş hali sunulur. Halbuki 
canlı cerrahi gerçek hayattır. Komplikasyon da çıkar, 
doktor hata da yapar. Örneğin Adana’da flebin mesela 
pedikülü çalışmıyor olsaydı, bir sonraki basamakta ne 
planladıklarını görecektik. 

Sık sık bu tür ameliyatlar izliyor musunuz?
Sık sık benim ameliyatlarımı izlemeye gelen genç plastik 
cerrahlar oluyor :). Şaka bir yana... fırsat bulursam 
tabii ki izliyorum. Ameliyata gittiğim hastanelerde boş 
olduğum zamanlarda diğer plastik cerrahların neler 
yaptığını izler, onlarla konuşur, tartışırım. Bazen de çok 
özellikli ameliyatları yapanların yanına gidip hatta para 
vererek (herkes Türk plastik cerrahlar gibi değil, gel buyur 
demiyor) izlediğim ve çok şey öğrendiğim oldu.

Adana’da izlediğiniz ameliyat size neler kattı?
Adana’daki operasyon benim rutin operasyonlarım 
arasında değil. Ancak bu rekonstrüktif cerrahiden kopmam 
anlamına gelmez. Çünkü gerekirse böyle bir hasta 
özelde bana başvurursa yapabilmeliyim. Tabii ki rutin 
yapmadığım ameliyatlarda açıp kitabı okuyorum, ya da 

son yayınlara bakıyorum ama böyle deneyimli üç elden 
bu ameliyatı görme fırsatını da kaçıracak değilim. Onlarla 
aynı fikirde olduğum, olmadığım, kafamdaki soruları 
yanıtlayan yerler oldu ameliyat sırasında; ama şu anda 10 
gün öncesine göre daha fazla şey bildiğimden eminim.
Adana çalışması teknik koşullar ve içerik açısından nasıldı? 
daha iyi yapmak için sizin önerileriniz var mı?
Yer yer internet problemleri yaşanmasına rağmen bu belki 
benden kaynaklanıyordur genel olarak iyiydi.  Sadece ben 
başından seyrettiğim için çok sorun olmadı ama ameliyat 
başladıktan 5 dk sonra seyretmeye başlayan birisi için 
yakın plan çekim nedeniyle oryantasyonu anlamak 
güç olabilirdi diye düşünüyorum. Mutlaka ara ara kuş 
bakışı görüntü verilerek cerrahın, asistanların ve hastanın 
pozisyonu izleyenlere hatırlatılmalı, gösterilmeli.

Etkinlik programlaması (gün, saat vb.)  uygun muydu?
Bu zor soru. Tabii ki değildi. Bu saat pek çok özelde 
çalışanın yoğun olduğu saatler. Bence iyi bir planlama ile 
mesela bir pazar günü saat 11 de başlayan bir ameliyat 
çok daha fazla izleyici çeker. Özel bir durum olduğu için 
ameliyathaneler de pazar pek çalışmadığı için bence çok 
daha rahat olur. Ama bence buna da üyeler arasında karar 
verilmeli. 

İleride hangi ameliyatları görmek istersiniz?
Her ameliyatı görmek isterim neden olmasın?. Bence 
bununla ilgili bir kurul kurulmalı hatta üyeler arasında 
oylama yapılmalı. Estetik de görmek isterim, free flep de, 
el cerrahisi de. Deneyimli ve bazı cerrahileri sık yapanların 
canlı cerrahisini izlemek bir keyif olur.

Dr. Naci Çelik 
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Küreselleşmenin getirdiği yoğun rekabet şartları bilim 
alanında da farklı ve tartışmalı yaklaşımların ortaya 
çıkışına zemin hazırlıyor. Ne yazık ki bilim insanları 
her geçen gün kendilerini büyük kurumsal yapıların 
beklentisi yönünde bir dönüşüm geçirmeye zorlanmış 
hissediyorlar. Şartların zorlaştığı dönemler tarih 
boyunca iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, ahlaklı ile 
ahlaksızın en güzel ayrıldığı dönemler olarak karşımıza 
çıkar. Her toplumda, kontrolsüzlüğü kendi kontrol 
alanına çevirmeye hevesli bireyler ortaya çıkıyor. Ne 
kadar iyi eğitim sisteminden geçirirseniz geçirin, ne 
kadar uygar toplum olursanız olun toplumun içinde 
varolan nüveyi yok etmek kolay değil. 

Anadolu’da “Açlık sofuluğu bozar” derler. Zor 
zamanlarda ahlaklı ve omurgalı durmanın kolay 
olmadığını anlatır. İşte aslında insanların ahlak 
testlerinin yapıldığı dönemdir bu zamanlar. Hırs, Para 
ve Ego şeytan üçgeninde sıkışmış bilim insanının 
gerçek sınavı bu dönemde olur. Bu bazen karşınıza 
Auschwitz toplama kampında insan deneyleri 
yapan Josepf Mengele olarak çıkarken, bazen de 
Holmesburg hapishanesinde, mahkumlar üzerinde 
ilaç deneyleri yapan Dr. Albert Kligman gibi büyük 
şirketlerin dayatmalarının kölesi olan bir hekim olarak 
çıkar. 

Joseph Mengele diğer adıyla “Ölüm Meleği”, ilk 
önce Afrika’da topladığı kanlar üzerinde ırka özel 
hastalık vb durumları incelemesiyle adını duyurur. 
Sonraları ise Nazi toplama kamplarındaki mahkumlar 
üzerinde yaptığı insanlık dışı deneyler ile dikkatleri 
üzerine çeker. Auschwitz kampı Mengele için adete 
istediği deneyi yapabilmesi için sonsuz olanak sunan 
bir kaynaktır. Bir insan yüreğinin dayanmasının dahi 
mümkün olmadığı deneyleri yüzünde gülümsemeyle 
ve ıslık çalarak yaptığı anlatılırdı.  Sonraları bu kez 
Amerika Birleşik Devletleri’nden bir bilim insanı 
çıkar karşımıza. Dr. Albert Kligman Philadelphia’daki 
hapishanede mahkumlar üzerinde yaptığı deneyler 
kariyerini oluşturur. Başlangıçta bazı kozmetik 
firmalarının kremlerinin mahkumlar üzerinde 
denenmesi gibi daha “makul gibi görünen” deneyler 
yaparken zaman içinde Savunma Bakanlığı adına 
mahkumlar üzerinde psikoaktif ilaçlar

denenmesine kadar uzanır deneylerin boyutu. 
Sonunda da uzun süren davalar, tazminat talepleri ve 
etik olmayan durumların ortaya çıkması ile bilimsel 
çalışmanın etik kodlarının yeniden gözden geçirilmesi 
durumu ortaya çıkar. Albert Klingman’ın Holmesburg 
hapishanesi deneylerini ayrıntılı olarak okumak 
isteyenler için Allen Hornblum’un yazdığı “Acres of 
Skin” isimli kitabı öneririm.

Son olarak tıp alanı dışından iki bilim insanının 
hırs savaşından bahsedelim dilerseniz.  Thomas 
Edison gibi aklını, kişisel hırsı nedeniyle kaybetme 
noktasına gelen bir bilim insanı ile Nicola Tesla’dan 
sözediyorum. Alternatif akımın mucidi Tesla ile girdiği 
rekabeti kaybetme noktasına doğru gittiğini fark 
eden Edison, aklına gelen her yolu denemeye başlar. 
Bunların en ilginci ise –ölüm cezasına karşı olmasına 
rağmen- alternatif akımın ölüm cezasında elektrikli 
sandalye olarak kullanılmasının çok uygun olduğu 
tezinden hareketle bu akımın toplumsal yaşamda 
kullanımının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya 
başlar.  “Diğer canlılara zarar vermeyi bırakana 
kadar hepimiz vahşi yaratık olmayı sürdüreceğiz” 
sözünü söyleyip, her yerde ölüm cezası karşıtlığını 
dile getiren bir adamın hırs ile dönüşümü dehşetle 
izlenmektedir. Harold Brown adında bir mühendis 
ile sokak köpeklerini alternatif akımla infazını yapar. 
Fakat istediği etkiyi yaratamaz. Tam bu sırada, 
1903 yılında, bir sirkte yıllardır tutsak yaşayan fil 
Topsy, kendisine yanan sigarayı yedirmeye çalışan 
eğiticisi ve çevredeki iki kişiyi daha öldürmesi 
nedeniyle öldürülmesi kararı alınır. Öldürme yöntemi 
araştırılırken Edison fili alternatif akımla öldürmeyi 
teklif eder ve kabul edilir. Ayrıca yeni başlayan 
sinema sektöründe de birkaç patenti olduğu için bu 
infazı videoya çekecektir. Planını hazırlar ve fil Topsy, 
izlemeye çok da dayanamayacağınız bir acı içinde 
elektrik akımı ile öldürülür. Toplumda örnek olarak 
gösterilebilecek statüde bireylerin böylesi akıl almaz 
dönüşümünü ibretle okurken neden diye sormadan 
edemiyor insan. Tek ve basit bir cevabı yok elbette. 
Bu konuda kendimce okuduğum kaynakları gözden 
geçirdiğimde bu konuda en tatmin edici yanıtları 
Dr. Philip Zimbardo’nun “Şeytan Etkisi: Kötülüğün 
Psikolojisi” adlı kitabında bulduğumu söyleyebilirim. 
1971 yılında yaptığı Stanford Hapishane deneyi ile adını 
duyuran Zimbardo bu kitabında iyi insanların hangi 
şartlarda ve nasıl birer şeytana dönüşebildiğini müthiş 
anlatıyor. Kitap okumaya vaktim yok diyenler ise 2001 
yapımı  Oliver Hirschbiegel’in yönettiği “Deney” isimli 
filmi izleyebilirler.

Sonuçta insanlığımızdan kaçıp karanlık dehlizlere 
gizlenmiş olan vicdanı bulup çıkarmadıkça, bizler 
bilim insanları olarak hergün yirmibirinci yüzyılın 
postmodern ve çok daha tehlikeli Edison, Kligman 
veya Mengene’leri ile karşılaşmaya ne yazık ki devam 
edeceğiz. İçinde vicdan ve insan sevgisi ile dolu 
nesiller yetiştirebilme ümidiyle, sağlıcakla kalın.

Dr. Serhat Totan

ETİK ve HIRS 
KISKACINDA 
BİLİM İNSANI 
OLABİLMEK
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“Bir cerrahın, ceza olsun diye burnu kesilmiş 
bir suçlunun burnunu düzeltmesine izin 
verebilir miyiz?”

Paolo Zacchias, 1630
Doktorlar hakkında yanlış tedavi ya da rızası olmadan 
yapılan ameliyatlarla ilgili davalar bugünlerde sıkça 
görülüyorsa, bunun sebebi, aslında bu konunun 
uzun bir geçmişinin olmasına dayanıyor. Hindistan, 
Mezopotamya, İran, Yunan ve Roma’da kanun yapıcı, 
filozof, ilahiyatçı ya da hekimler tarafından yazılmış 
antik çağ hukuk metinlerinde ameliyat sırasında 
uygulanacak reçete ya da dikkat edilecek kurallarla 
birlikte bu kurallara aykırı hareket edildiğinde 
maruz kalınacak cezalar da belirtilmiştir. Şaşırtıcı 
olarak, ameliyatlar için belirlenen bu kurallar, özgür 
bireyler, üst sınıf insanlar ya da köleler için farklılıklar 
gösterebilir. 
Mezopotamya
Örneğin, Mezopotamya’da Akkadlar döneminde, tıbbi 
müdahalelerle ilgili yazılmış en eski Sümer tableti, yasa 
metnidir: Hammurabi Kanunları, (MÖ 1800). Kanun, 
tam olarak doktorun, görev ve sorumluluklarını, ona 
herhangi bir unvan ya da isim vermeden anlatır. 
Buna karşın, neşter ya da cerrah bıçağına özel bir 
isim verilmiştir: Naglabu. Bunu da tabletlerde berber 
usturasına benzeyen bir şekille gösterirler. 
Kanunlardan biri şöyle: “Eğer bir doktor, bronz 
neşterini kullanıp, büyük bir ameliyat sonunda 
köle olmayan birisinin hayatını kurtarırsa, ya da 
göz çukurundaki bir tümörü alıp hastanın gözünü 
kurtarırsa, ona 10 gümüş Şekel verilir. Eğer o kişi 
birinin kölesiyse, sahibi, doktora iki gümüş Şekel 
vermelidir. Ama eğer bir doktor, köle olmayan 
birisini, bronz neşteriyle büyük bir ameliyat sırasında 
kurtaramaz ve ölümüne sebep olursa, ya da bir beyin 
göz çukurundaki tümörü çıkarmasına rağmen gözüne 
zarar verirse onun eli kesilir. Eğer aynı durum bir köle 
için olursa, doktor, kölenin sahibine, ederinin yarısını 
gümüş olarak ödemek zorundadır.” Ne yazık ki o 
dönemde el nakli mümkün değildi!
Persler
Antik Pers Medeniyeti’nde, Zerdüşt Kutsal Kitabı’nda 
gördüğümüz kadarıyla, bir doktor, aynı operasyonu

başarılı şekilde üç kâfir üzerinde başarılı şekilde 
gerçekleştirmeden, yüksek sınıftan birine uygulama 
iznine sahip değildi. Eğer başarısız olursa sonsuza dek 
hekimlikten uzaklaştırılırdı. Buna rağmen büyü, yaraları 
iyileştirmede daha üstün görülürdü. 
Hindistan
Hindistan’da, burun düzeltme metodu plastik cerrahlar 
tarafından bilinen Sushruta, ameliyatların kim 
tarafından nasıl yapılacağına dair tavsiyelerde bulunur. 
Hatalı Ameliyatlar: Ameliyatın sekiz farklı türünde, dört 
farklı çeşit tehlike ortaya çıkabilir. Bunlar, yetersiz ya 
da fazla performans kaynaklı, bıçağın ya da kullanılan 
aletin eğriliği-bozukluğu, ya da doktorun kendini 
yaralaması sonucu ortaya çıkan sorun olabilir. 
Becerisini aşan bir durum nedeniyle ya da korku, 
sinirlilik, endişe, tereddüt ya da istismara uğraması 
sonucu hastasına yanlış bir operasyon yapan hekim, 
bilinmeyen ve yeni hastalıkların direkt sebebi olarak 
mahkûm edilir. Kendini koruma içgüdüsü olan bir 
hasta böyle bir doktordan ya da dağlamayı mantıksız 
ya da yanlış şekilde yapan kişiden kendini uzak tutarsa 
iyi olur.” Sushruta hasta ve hekim arasındaki ilişkinin 
iyi olmasını da teşvik eder: “Kendi ebeveynine ve 
akrabalarına bile inanmayan birisi,  hekimine sarsılmaz 
bir güven duymalı, kendi hayatını, duyabileceği en 
düşük düzeyde kaygıyla onun ellerine bırakmalıdır. 
Bundan dolayı da hekim, hastayı kendi öz çocuğu 
gibi korumalıdır. Cerrahi müdahale, bir, iki, üç, dört 
hatta daha fazla sayıda yarığa yol açabilir. Yaptığı iş 
sayesinde insanlık için faydalı bir hareket yapan doktor 
bu dünyada iyi ve dürüst insanlarca alkışlanır ve takdir 
edilir, sonraki hayatında da cennette yaşar.”
Antik Yunan ve Roma
Antik Yunan ve Roma’da, doktorluk yapılabilmesi için 
yasal düzenleme yoktu ve hastalar Roma’da sayıları 
oldukça fazla olan şarlatanlara karşı korunmuyordu. 
Yine de kanunlarla ilgili diyaloglarında Platon, gerçek 
doktor ve doktorların asistanları arasında farklılık 
belirtiyor. İkinci olarak, özgür doğan ya da köleler 
sanatlarını doğada çalışarak değil de ustalarının 
yönlendirmeleri ve deneyimle elde ederken, özgür 
doğan doktorlar sanatlarını öğrendikten sonra bunu 
çıraklarına ve çocuklarına öğretirler. Hastalar köle ya da 
özgür insan olabileceğinden, doktor köleler, kölelere 
hastalıkla ilgili bilgi vermeyi ya da hastalık hakkında 
herhangi bir tartışmayı kabul etmezler. Özgür doğan 
doktorlar, genel olarak özgür insanları tedavi ederler. 
Hastalığıyla ilgili bilgiyi kendisinden, hastalıkla ilgili 
durumun bilgisini de arkadaşlarından edinir. Gerekli 
olan bütün bilgiyi edindikten sonra, mümkün olduğu 
kadarıyla hastalığın doğasına ilişkin olarak hastayı 
bilgilendirmeli, onun rızasını alıp hastayı sakinleştirip 
ikna edene kadar reçete yazmamalı. Platon’un 
felsefesinin temel prensiplerinden biri her insanın içinde 
doğal olarak bir “iyi bilgisi” vardır. Platon’a göre, her 
hasta kendisi için neyin iyi olduğunu bilir, ve doktorun 
rolü doğru argümanlar kullanarak bu gizli bilgiyi 
hastanın ruhundan çıkarıp öğrenmesini sağlamaktır.

UZUN HİKAYE: 
KANUN VE 
AMELİYAT
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Platon’un kölelerin tersine, özgür insanın onayını 
alınmasını istemesi dikkate değer. Bu şekilde, bir 
kişinin özerklik ve özgür irada hakkının ifadesi olarak, 
kişinin özerkliğine rıza ilişkisini gösterir. 
Operasyon başarısız geçtiğinde ya da tatmin edici 
olmadığında, cezalandırılma riski oldukça fazlaydı. 
Özellikle doktor önemli bir kişiyi tedavi edecekse 
bu konuda gönülsüz oluyordu. Büyük İskender 
yaralandığında, tereddüt içerisinde olan doktoru ikna 
etmek için yaranın zaten iyileştirilemez olduğunu 
söylemişti: “Beni bu acıdan kurtarmak ve en azından 
ölmeme izin vermek için ne olmasını bekliyorsun? 
Belki de benim tedavi edilemez yaram nedeniyle 
suçlanmaktan mı korkuyorsun?”
Critobulus, özgüvenine dokunan bu konuşmanın 
ardından operasyona girişti ve başarılı oldu. Roma 
İmparatorluğu’nda, 2. yüzyıldan sonra tıbbi çalışmalar, 
bilgi ve uzmanlık gerektiren imparator doktorluğuyla 
sınırlandırıldı. En tanınmış doktorlar bile kendilerine 
başarısızlık halinde ne olacağını bilmediklerinden 
tanınmış kişileri tedavi etme konusunda gönülsüzdü. 
Gladyatör ya da köleleri tedavi etmekteyse herhangi 
bir risk yoktu. 
Ortaçağ 
Milattan sonra 578’de, Bizans İmparatoru II. Jüstinyen, 
idrar torbasındaki taşlar nedeniyle çok şiddetli ağrılar 
çekiyor ve doktorlara kendisini tedavi etmesi ya da 
öldürmesi için yalvarıyordu. Cerrahlarsa olası bir 
başarızlıkta başlarına gelecek cezadan korkuyorlardı. 
Sonunda neşterin bizzat imparator tarafından 
kendilerine teslim edilmesi durumunda ameliyatı 
yapabileceklerini kabul ettiler. Bu, imparatorun 
operasyonun tehlikesinin farkında olduğunu 
gösterecekti. Bu tür bir bilgilendirilmiş rıza sonucu 
cerrahların kendini güvence altına alması ortaçağda 
sıkça görülüyordu. II. Jüstinyen kurtarılamadı, ama 
bunun ameliyat nedeniyle olup olmadığı bilinmiyor. 
Tıbbi tedavi ve ameliyatlarla ilgili ilk resmi düzenleme, 
Salerno Üniversitesi’nde 1140’ta yapılmıştır: “Bundan 
böyle, kim tıbbi müdahale yapacaksa, resmi göreviler 
sormadan, onların onayını almak için kendilerini 
tanıtmak zorundadır. Buna karşı koyacak cesareti 
olanların mülküne el konulur ve cezalandırılırlar. 
Bu şekilde hastalarımızı deneyimsiz hekimlerden 
koruyoruz. Salerno Üniversitesi’nin onayını almamış 
hiç kimse, tıbbi müdahalede bulunmaya cesaret 
edemez.” 
Bu dönemde Papa’nın cerrahı olmak oldukça riskli 
bir görevdi. Örneğin Papa 22. John, (1316-1334) iki 
cerrahını, büyü ya da zehirlemeye teşebbüs ettikleri 
için ölüme mahkûm etmişti.  Bizans İmparatoru II. 
Jüstinyen, Doğu Roma İmparatorluğu’nu eski görkemli 
günlerine kavuşturmak için oldukça hevesliydi ama 
buna karşı koyanlara tepkisi zayıftı. Bu şekilde 
muhalefetin artmasına ve meşhur ayaklanmayla 
695’te görevden indirilmesiyle sonuçlandı. Bu sırada, 
tekrardan taht mücadelesine girmemesi için burnu 
kesildi. Bu hareket Bizans’ta olağan bir şeydi (Şekil 3). 
Jüstinyen, 705’te Bulgar ve Slav ordusunun yardımıyla 
tekrar tahta çıktı. Burnu da altın bir epitezle düzeltildi. 
İkinci dönemi birinciden daha despottu ve 711’de

ordunun onu görevden alıp başını kesmesiyle sona erdi. 
Paolo Zacchias, İtalyan hekim, tıp eğitmeni, hukukçu, 
filozof ve şairdi. İki Papa’nın şahsi doktoru ve en yüksek 
itiraz mahkemesinde hukuk danışmanıydı ve yasal tıbbın 
babası sayılırdı. En bilinen kitabı, 1630 yılında basılan 
“Quaestiones Medico Legales” kitabının bir bölümünü 
“Cerrahların ve aynı konuda çalışan uzmanların 
hataları” başlığıyla cerrahlara ayırmıştır: “Cerrahların en 
belirgin hatası, bir ameliyatı daha önce yeterli bilgiyi 
edinmeden, bilimsel olarak araştırmadan ve bu konuda 
uzmanlaşmadan yapmalarıdır. Bu nedenle, riske girdiği 
için yaptığı kötü bakım yüzünden cezalandırılmazlar.” 
Cerrahlara yaptıkları hatalarda, hastalıkları tedavi 
eden doktorlardan daha fazla müsamaha gösterilir. 
Çünkü uyguladıkları tedavilerde doktorların aksine 
varsayımlardan faydalanmak zorundadırlar. Ancak 
Zacchias’a göre, yanlış tedavi öneren doktorun cehaleti 
de cezalandırılmayı hak eder.
Cerrahlarca yapılan hatalar arasında, Fransız Kralı, 9. 
Charles’a yapılan gibi onu felce sürükleyen ya da çok 
fazla kan çıkararak hastayı hipotermiye sürükleyen 
hatalar bulunur. Kesilen burunlar ve organların estetiği 
Zacchias’ın dikkatini uzun süre çekmiştir. Rönesans’ta 
burun kesme kavgada ya da ceza olarak bile olsa 
yaygın değildi. Sicilya’da Branca ailesi tarafından 
başlatılan ve daha sonra, Tagliacozzi (1545-1599) 
tarafından ayrıntılı olarak tarif edilen, kişiden alınan et 
parçasıyla burnun düzeltimesi ihtimali, İtalya’da büyük 
yankı uyandırdı. Daha sonra başka insanlardan alınan 
ve nakledilen burunlar söylentileri yayılmıştır (Dönemin 
sahte haberleri işte!). Zacchias, bir cerrahın, bir ceza 
olarak burnunu kesen bir suçlunun burnunu yeniden 
inşa etmesine izin verilip verilmediğini bilmek için 
kanunları araştırdı. Artıları ve eksileri tartıştıktan sonra 
kanunun, rekonstrüktif bir rinoplastiye karşı çıkmaması 
gerektiği sonucuna vardı. 
Zacchias’ın çalışmaları büyü, cadılar ve iblisler 
hakkında o sırada oldukça yaygın olan batıl inançları 
da içeriyordu. Bir hastalığın doğaüstü mü yoksa doğal 
yollarla mı oluşup oluşmadığının farkını koyabilmek 
için ilahiyat ve tıbbi bilgiye sahip olmak gerekiyordu. 
Bu da Katolik kilisesinin dikkatini çekmek anlamına 
geliyordu. Zacchias, büyüye karşılık doğal nedenleri 
araştıran kuşkuculuğuyla da bilinen birisiydi. 
Mucizeler ya da doğal nedenler arasındaki farkları 
ayırt etmek için hekimler de çalışıyordu. Örneğin 
bir kadını (çok nadiren bir erkeği) cadı olarak teşhis 
edebilmek için üç doktorun aynı şeytani bulgulara 
rastlaması gerekiyordu. Bunun da aydınlık yerde, 
geniş bir alanda üç doktor tarafından gözlenmesi 
gerekiyordu. İşaretler hiçbir zaman spesifik değildi.

Denys Montandon, MD / İsviçre-ISAPS Ocak-Mart 
2018 bülteni Çeviri: Burak Kuru
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Duyuru
Değerli Üyeler, Sevgili Asistanlar,

Bu yılki Yeterlik Sınavı, Yeterlik Yeniden Belgelendirme Süreci 
ve Online Asistan Sınavı için tarihler aşağıda dikkatinize 
sunulmaktadır.

1-30 Eylül 2018
Yeterlik Yeniden Belgelendirme Süreci:

Bu sınav online olarak yapılacaktır. Bu sınava sadece 2008 yılı ve 
öncesinde yeterlik belgesini almış ve belge geçerlik süresi dolan 
üyelerimiz girecektir.

28 Eylül 2018 Cuma:
Yeterlik Sınavı / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – ANKARA
Bu sınava ilk defa belge alacaklar girecektir.

5 Ekim 2018 Cuma: 
Online Asistan Sınavı

Uzmanlık öğrencilerinin online olarak gireceği ve kendi seviyelerini 
belirlemeleri için yapılan Doğru/Yanlış seçenekli sınav.

Başvuru ve detaylar için web sayfamızı inceleyebilirsiniz.

www.plastikcerrahi.org.tr.

Saygılarımla
Dr. Sühan Ayhan
TPRECD Yeterlik Kurulu Başkanı



Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

AĞUSTOS
2018

25

Dr. Nazmi 
Yoğurtçu
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Dr. Osman 
Tan

Yeni Üyelerimiz

Dr. Doğuş
Yalçın 

Dr. Müge Anıl
Yalçın

Dr. Celal
Alioğlu

Dr. Yakup 
Işık

Dr. Osman 
Ünsal Demir

Dr. Vasfi
Çelik

BREASTANBUL 
2018
Uzun süredir Meme Kanseri tedavisi için multidisipliner 
olarak biz Plastik Cerrahlar, Medikal Onkologlar, 
Radyasyon Onkologları, Pataloglar, Radyologlar ortak 
toplantılar düzenliyoruz. Genellikle bu toplantılar 
ulusal bazda oluyordu. 2010 yılında yaptığımız bir 
ulusal toplantıda “Breastanbul” fikri doğdu. Özellikle 
Acıbadem’de çalıştığım ekip tarafından ortaya atılan bu 
proje kapsamında, 2012’de Breastanbul Yönetim Kurulu’nu 
oluşturduk. 2014 ve 2016 senelerinde Breastanbul’u 
gerçekleştirdik. Bu yıl da 2018 toplantımıza hazırlanıyoruz. 
Bu toplantılarda her branş, alanındaki en son yenilikleri 
aktaracak dünya çapında konuşmacıları davet ediyor. 
Türkiye’den de alanında en iyi uzmanlar programımıza 
dahil oluyor. Breastanbul genellikle 40-50 yabancı 
konuşmacıyı ağırlıyor, bu oldukça iyi bir rakam. Hedefimiz 
Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerden de 
katılımcıların gelmesini sağlamaktı. 2014’te bunu başardık, 
2016 toplantımıza ise bunların yanı sıra Kuzey Avrupa 
ülkelerinden de kalıtımcılarımız oldu. 2018 kayıtlarına 
baktığımızda uluslararası katılımcıların bildiri düzeyinde de

arttığını görüyoruz. 2018 için Avrupa ve Tayvan’dan 
konuşmacı hekimleri çağırdık. Programda Lenf Ödem 
üzerine kurslar ve tedavi yöntemleri, implant ve meme 
onarımındaki son gelişmeler, otolog yağ dokusu ile 
meme onarımı konuları başta olmak üzere bu alandaki 
gelişmeleri etraflıca ele alınacak. Bundan önceki 
programlarımız çok yüksek kalıtımla gerçekleşmiş ve 
başarılı olmuştu. Brestanbul 2018’in de aynı şekilde başarılı 
geçeceğini umuyor ve meslektaşlarımızı bu etkinliğimize 
davet ediyorum. 

Dr. Şükrü Yazar
TPRECD Saymanı

Yeni üyelerimize ‘‘Aramıza
Hoşgeldiniz’’ diyoruz.

TPRECD Yönetim Kurulu
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Yeni Uzmanlarımız
Dr. Mehmet Fatih Okyay/ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dr. Furkan Karabulut/Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Gamze Kurdal ve Dr. Furkan Kurdal/Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid 

Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. İlker Uyar/Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Dr. Melihcan Sezgiç/Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Fethiye Berna Göktaş Demircan/Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Yasin Öztürk/Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Ömer Faruk Deveci/Marmara  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Safa Manav/Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Nuh Evin/Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr Gökhan Semerci/İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Hande Akdeniz/Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. İlker UyarDr. Yasin Öztürk

Dr. Hande AkdenizDr. Safa Manav
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Değerli Meslektaşlarım,

40. Ulusal Kurultayımızı 17-21 Ekim 2018 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğiz. Plastik 
Cerrahi’nin tüm alanlarına yer vereceğimiz 
toplantıda “Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Estetik 
Girişimler” de zengin bir programla işlenecek.
Ülkemizden ve yurtdışından katılan yetkin 
konuşmacılarımız ve yoğun talep gören 
konulardan oluşan programımızla; Kurultayda 
yüksek bir bilimsel seviyeyi yakalamayı 
hedefliyoruz.
Bu yılki Kurultayımız, 40. Yılımızı doldurmanın 
ağırlığına yakışan şekilde planlandı. 
Yeniliklerimizin, kolaylaştırıcı bazı uygulamaların 
da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz:
Çok sayıda Deneyim Aktarım Sınıfı / Master Class 
hazırladık ve bunları gün içerisine de dağıttık. 
Yurtdışı konuşmacılarımızı artırdık. Oturumları 
interaktif olacak şekilde planlandık, serbest bildiri 
oturumlarını deneyimli konuşmacılarla daha 
cazip hale getirdik.
Soru ve katkıların elektronik iletileceği ve 
kurultay programının uygulama üzerinden takip 
edilebileceği bir sistem oluşturduk. Etkinlikleri 
rahatça takip edebilmeniz için salon sayısını 
ikiye indirdik. Kurultayda yüksek talep gören 
bölümlerimiz yine devam ediyor; kongre 
öncesi kursları, deneyim aktarım sınıfları/uydu 
sempozyumları, uzman ve asistan yarışmalarını 
40. Kurultayımızda da bulacaksınız. Olağan Genel 
Kurul Toplantısının da gerçekleşeceği Kurultayda 
yeni Dernek Kurullarımız seçilecek. 
Ülkemiz, Estetik/Plastik Cerrahi uygulamalarında 
Dünyada ilk 8, Avrupa’da ilk 5’e giren çok önemli 
bir konumdadır. 

Çıtayı daha da yükseltmek, geldiğimiz noktanın 
hakkını vermek, bilgi, donanım paylaşımlarıyla 
zenginleşmek için sizleri en geniş katılımla 
kurultayımıza bekliyoruz.
Sadece toplantılarla kurslarla değil, kahve 
sohbetleriyle, kurulan arkadaşlıklarla, Antalya’nın 
en güzel golf otellerinden biri olan otelimizin 
dinlendirici ortamıyla, akşam eğlencelerimizle 
çok güzel bir kurultay süreci geçireceğimizden 
eminim.
Derneğimizin bu özel etkinliğinde, aramızda 
olmanızı, meslektaşlarınızı davet ve teşvik 
etmenizi bekliyoruz. Antalya’da görüşmek 
dileğiyle.

Akın Yücel 
TPRECD Başkanı

40. ULUSAL KURULTAYI
DAVET MEKTUBU
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Değerli meslektaşlarımız,

6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Kıbrıs’ta Girne 
Merit Kristal Kongre Merkezi’nde yapacağımız 
toplantı, bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs Plastik Rek. 
ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 14. Ulusal Kongresi 
ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Derneği’nin bölge toplantısı şeklinde ortaklaşa 
gerçekleşecektir. 
Toplantı iki önemli başlık çerçevesinde 
şekillenmiştir: 
1-Moleküler biyolojideki gelişmeler, özellikle 
yağ dokusu kökenli vasküler stromal fraksiyon 
hücreleri, trombosit içeren plazmalar, otolog yağ 
grefti teknikleri hakkındaki yeni bilgiler plastik 
cerrahinin tedavi protokollerini sorgulatmaktadır. 
Uzmanlık alanımızdaki bu sarsıcı gelişmelerin 
bizleri yeni protokoller düzenlemeye götüreceğini 
söylemek kehanet olmayacaktır. Bu toplantımızda 
farklı ülkelerden gelecek, alanında deneyimli 
uzmanlar tarafından temel güncel bilgiler/
yönergeler ve klinik deneyimler sunulup 
tartışılacaktır.
2-Cerrahi uygulamaların arzu edilmese de baş 
edilmesi gereken sorunlarından biri tekrarlanan 
ameliyatlardır. Mükerrer ameliyatlar, bazen 
bir sürecin/işlemin devamı olsa da planlanan 
hedefe ulaşılamamasının  ya da komplikasyonun, 
bazen teknik yetersizliğin, bazen planlama 
hatasının, bazen de dokuya/hastalığa özgün 
sorunların gereği olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu toplantımızın ikinci  gündemini yani 
tekrarlanan ameliyatları, komplikasyonları, 
konulara göre düzenlenmiş paneller şeklinde 
dinleyip tartışacağız.  Bir yanı ile ulusal görev, 
diğer yandan meslektaşlarımız ile paylaşım/
dayanışma olan bu toplantının başarılı olması 
en büyük dileğimizdir.  Sizleri Akdeniz’in serin 
sularına ve güzel Kıbrıs’ın sıcak insanları ile 
birlikte olmaya davet ediyoruz. Haydi Kıbrıs’a…

Dr. İbrahim Vargel
Kongre Başkanı

REJENERATİF&REOPERATİF
PLASTİK CERRAHİ KONGREMİZDE 
NELER KONUŞULACAK?
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CERRAHİ OLMAYAN 
ESTETİK İŞLEMLER OKULU-II
DAVET MEKTUBU
Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sene içinde ilki yoğun ilgi çeken  
“TPRECD Cerrahi Dışı Estetik İşlemler 
Okulu”muzun ikincisini düzenleyeceğiz. 
Cerrahi dışı estetik uygulamaları süratle 
gelişen ve genişleyen bir alan. Bu alanda 
varlık gösterebilmemiz ve kontrolü ele 
alabilmemiz için uygulamalar hakkında en 
geniş bilgiye sahip olmamız, işlemlerimizi 
mükemmelleştirmemiz, bu endüstrinin 
gelecekte izleyeceği yolu kavramamız 
gerekiyor. Alan ihlallerinin sık yaşandığı 
bu alanda, hukuksal mücadelenin yanı 
sıra bilgi ve tecrübe bakımından da 
en iyi seviyede olmalıyız. Bu süreç, 
endüstri ile olan ilişkilerimiz de olumlu 
etkileyecektir. Okulumuzu, bu alanda 
ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konulara 
değinecek şekilde hazırladık.  Sizlerden 
gelen talepler ve gözlemlerimizle zengin, 
üniversite eğitimini destekleyecek, klinik 
tecrübelerinizi pekiştirecek bir program 
oluşturduk.  Ofis yönetiminden dolgu ve 
nörotoksin uygulamalarına, cilt bakımından 
enerji bazlı sistemlere, askılardan kök kücre 
uygulamalarına kadar estetikle ilgili tüm 
konuları eğitimlerimizde bulacaksınız. Okulda 
temel bilgilerle birlikte, ileri uygulamaları da 
izleme fırsatımız olacak. Plastik Cerrahların 
yanı sıra Dermatoloji Uzmanları ve diğer 
branşlardan da konuşmacılar eğitimlerimizi 
zenginleştirecek. Konularında deneyimli 48 
eğitmen sunumunun yanı sıra 26 uygulama 
yapılacak.  Uygulamalar salonda canlı 
olarak izlenebilecek.  Okulumuzda işlenecek 
konular; 
Ofis yönetimi, Hasta ile görüşme, 
muayene ve planlama, Yüzde dolgu 
uygulamaları, Nörotoksin uygulamaları, 
Yüz gençleştirmede biyolojik yöntemler: 
Dermaroller, mezoterapi, PRP, kök hücre 

ve fibroblast kültürleri, Askılarla yüz 
gençleştirme, Enerji temelli sistemlerle  
yüzde tekno-güzellik, Cilt bakımı, kimyasal 
soyma, dermo-kozmetik ve farma-kozmetik 
ürünler, Nedbe tedavisi, kalıcı makyaj, Enerji 
temelli sistemlerle vücutta tekno-güzellik: 
Bölgesel incelme, sıkılaşma, sellülit ve çatlak 
tedavisi, Özel bölgeler ve özel sorunlar: Genital 
estetik, vasküler lezyonlar, thricology, saçlara 
yönelik isşemler, dekolte, el ve ayaklara yönelik 
işlemler, Anti-aging, beslenme ve spor. Okul 
bitiminde katılımcılara sertifika da verilecektir.  
Kursla ilgili bilgilere ve bilimsel programa 
http://www.estetikokulu2018.org adresinden 
ulaşabilirsiniz.
Okulumuza katılımınızı, çevrenize duyurmanızı 
özellikle genç meslektaşlarımızı ve kıdemli 
asistanları katılım konusunda desteklemenizi 
rica ediyoruz. 

Dr. Akın Yücel
Kurs Başkanı
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BASIN ÇALIŞMALARI 

İTO TEBRİK
İstanbul Tabip Odası yeni Başkanı Sn. Prof. Dr. Pınar 
Saip; İstanbul Tabip Odası Başkanlık görevinizi tebrik 
ediyor, başarılar diliyoruz.
Biz hekimler, başta özlük haklarımızdaki yetersizlikler 
olmak üzere, çalışma saatlerimiz, yaşamı güçleştiren 
yasal düzenlemelere rağmen mesleğimizi sürdürüyoruz. 
Toplumda eğitimli ve sorumluluk bilinci yüksek bir

işkolunu temsil ediyoruz. İstanbul Tabip Odası’na 
bu anlamda önemli görevler düşüyor. Sizin ve 
yönetimdeki diğer arkadaşlarımızın bu konularda 
özenle çalışacağına, bizleri en iyi biçimde temsil 
edeceğinize inanıyoruz.
TPRECD olarak çalışmalarınıza ilgi ve gereken katkıyı 
göstermeye gayret edeceğiz. 
Sevgilerimizle.

PROF.  DR.  MEHMET 
HABERAL’I TEBRİK EDİYORUZ
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
Dünya Organ Nakli Derneği Başkanlığı’nı kutluyor, 
Dünyada başarıları taçlandırılan meslektaşımızın, 
ülkemizde de hak ettiği takdiri görmesini umut 
ediyoruz.Haberal, Türkiye’de birçok organ nakli 
ameliyatını ilk defa gerçekleştiren, Organ ve Doku 

Nakli Yasası’nın çıkarılmasında aktif rol üstlenen, organ 
bağışının önemini topluma anlatmak için çalışmalar yürüten 
çok değerli bir bilim insanıdır.  Türk Tıbbının geldiği nokta 
ve başarısı açısından da anlamlı olan bu görevi layıkıyla 
yapacağından ve bizleri en iyi biçimde temsil edeceğinden 
eminiz, başarılarının devamını diliyoruz. 
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ÜNİVERSİTELERİN 
BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ - Basın Bülteni 
TPRECD ( Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Derneği) olarak Üniversitelerin bölünmesi ile ilgili yasa 
tasarısını endişeyle karşılıyoruz. Köklü Üniversitelerin 
bölünmesi güçlerinin ve saygınlıklarının azalmasına 
yol açacak, yıllar boyunca birikmiş kurumsal mirasın 
kaybına neden olacak, uluslararası sıralamalardaki 
yerlerini kaybetmelerine neden olacaktır. 
Türk Plastik Cerrahisi dünyadaki önder ekollerden 
birisidir. Bu seviyeye gelmemiz, iyi yetişmiş, donanımlı 
hekimler sayesinde olmuştur. Birçoğumuzun mezunu 
olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi gibi önemli fakültelerin bağlı oldukları köklü 
üniversitelerden koparılması, Hamdiye Şişli Etfal gibi 
saygın Eğitim Araştırma Hastanelerinin bölünmesi 
gelecekte bu başarıyı olumsuz etkileyecek, bunca yılda 
edinilmiş olan kazanımların kaybına neden olacaktır. 
Bu durum, sağlık turizminde dünyada lider ülkelerden 
olan Türkiye’nin itibarını da olumsuz etkileyecektir.
Söz konusu yasa tasarısının tekrar gözden geçirilip 
değerlendirileceğini ve köklü eğitim kurumlarımıza 
zarar vermeyecek bir karar alınacağını ümit ediyoruz.
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14 MART  TIP BAYRAMI
Sevgili Meslektaşlarım;

14 Mart’ın biz hekimler için değeri büyük, zira bu 
tarih hem ilk modern tıp okulumuzun açıldığı, hem 
de işgal altındaki İstanbul’un savunmak için yurtsever 
hekimlerin yan yana geldikleri gündür.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Milli Mücadele 
günlerinden bu yana her türlü harp ve terör 
yaralanmalarında askerimizin ve halkımızın yaralarını 
saran, onları hayata döndüren, topluma kazandıran 
bir uzmanlık dalı olmuştur. Özellikle Rekonstrüktif 
Cerrahi alanındaki birikimlerimiz, günümüz Türk 
hekimlerinin “Plastik Cerrahi”de dünya çapındaki 
başarılarının da temelini atmıştır. Bu birikim, 
mesleğimizde daha iyiye ulaşmak için hepimize 
cesaret vermektedir. 
Plastik ve Estetik Cerrahi, Avrupa’da ilk 5, Dünyada 
ilk 8 ülke arasında olduğumuz bir branştır*, bu 
ülkemiz adına bir gurur tablosudur. Mesleğimiz 
ülkemize hem çok ciddi bir ekonomik kaynak 
sağlamakta, hem de uluslararası Tıp camiasında 
saygınlık kazandırmaktadır. Ancak son yıllarda 
sağlık sektörünün yaşadığı açmazlar tüm hekim 
arkadaşlarımız gibi bizlerin de kaliteli, özenli bir 

tedavi uygulamasını, yeni nesil cerrah adaylarının 
kaliteli bir eğitim almasını zorlaştırmaktadır.Artık 
klasikleşen sorunlar olan uzun çalışma saatleri, 
acil servisteki yığılmalar, modern tıp eğitimindeki 
yetersizliklerin yanı sıra hasta yakınlarının taciz ve 
şiddeti maalesef artarak devam etmektedir. Tüm 
sağlık çalışanları gibi bizler de bu konudaki yasal 
düzenlemelerin bir an önce tamamlanmasını, güvenlik 
sorunlarının çözülmesini sayın Sağlık Bakanımızdan 
ve Hükümetten talep etmekteyiz. Yine Üniversite 
hastaneleri ödenek yetersizliği ile gerekli tıbbi 
donanımı sağlamakta zorlanmakta, bu hastanelerde 
çalışan arkadaşlarımız standardın çok altında 
ücretlerle çalışmakta özel sektörde çalışmak adeta 
özendirilmektedir. Üniversite hastanelerinin donanım 
ve ücretlendirme koşullarının iyileştirilmesi bir diğer 
talebimizdir. Bu koşulların iyileşmesi mesleğimiz için 
iade-i itibar anlamı taşıyacak ve bilimsel çalışmaları 
özendirecektir. Bütün bu güç koşullara rağmen 
azimle çalışan, ülkemiz tıbbını başarıyla temsil eden 
hekim arkadaşlarımın, hemşirelerimiz ve sağlık 
teknisyenlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

SİLİKON PROTEZLER VE ALCL - Basın Bülteni 
Sağlık tüm insanların en değerli varlığı. Bu konuda 
bilgi sahibi olmak, riskleri öğrenmek, tebdirler almak 
istiyoruz. Bizlerin uzmanlık alanı Plastik Cerrahi, 
ekstra ilgi gören ve merak edilen bir alan. Birkaç 
gündür yayınlanan silikon protez haberlerinin gereksiz 
korku ve telaş yaratma ihtimali üzerine rakamlar 
ve gerçekler üzerine bir açıklama yapmamız gereği 
doğmuştur. 
Gündemde olan; silikon protezlerin sağlık sorunları 
yaratabileceği konusunda abartılı ve yanlış bilgiler 
yayılmaktadır. 

1) Silikon impantla meme büyütme ameliyatı, meme 
kanserine ya da başka bir sistemik hastalığa sebebiyet 
vermez.
2) Meme implantları 1965 yılından beri tüm dünyada 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte silikon 
protezler sürekli daha konforlu, sağlıklı ve uzun 
ömürlü olacak şekilde güncellenerek şu anki 
konumuna ulaşmıştır.
3) Bahsedilen rahatsızlık, anaplastik büyük hücreli 
lenfoma (ALCL) 30 binde 1 gibi çok nadir rastlanan, 
lenfatik bir hastalık olup ölümcül değildir, implantın 

ve implant sebebiyle oluşmuş kapsüllerin çıkarılması 
ile iyileşmektedir. Şimdiye kadar saptanan yaklaşık 
400 olguda ölüm oranı %2.5 kadardır ve buların tümü 
de tedavisi ihmal edilmiş hastalardır. 
4) Bu hastalık implantların sadece pürtüklü bir 
modelinin etrafında gelişmektedir. Bildirilen tüm 
vakalar pürtüklü yüzey silikonlara aittir. Bundan 
dolayı sorunun silikondan değil, protezin yüzey 
özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
Bunun üzerine üretici firmalar çalışmalar başlatmış 
ve yeni düzenlemelere gidilmiştir. Olguların büyük 
bölümünün Avustralya’da gözlenmiş olması, genetik 
bir yatkınlık olabileceğini de düşündürmektedir.
5) Meme büyütmek isteyenler için silikon protezler 
halen en iyi sonuç veren ve en az risk içeren 
seçenektir. 
6) Daha önceden meme silikonu konulmuş ve 
bir sorun yaşamayan hastaların kontrollerini 
aksatmamaları dışında bir şey yapmalarına gerek 
yoktur. Protezlerinde sertleşme, şekil bozukluğu, 
sıvı birikimi, ciddi asimetri gibi sorunlar yaşayan 
hastaların ise hekimlerine başvurmasını ve onun 
tavsiyelerine göre hareket etmesini önermekteyiz.
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BASINDA YER ALAN 
HABERLERİMİZDEN 
ÖRNEKLER
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ESTETİK

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 2017 yılında 
açıkladığı en son yapılan yaş dilimi listesi, 
toplumun önemli bir kısmını genç olarak kabul 
ediyor. Bu liste, mevcut durumdan çok temennileri 
dile getiriyor gibi görünebilir. Fakat bilimsel 
gelişmeler, onlarca yıllık birikimle gençlik 
sayılardan ibaret olmaktan çıkıyor ve yaşam biçimi 
hâlini alıyor. Savaş yaralanmalarının tedavisi 
amacıyla ortaya çıkan plastik, rekonstrüktif 
estetik cerrahi; doğumsal anomaliler, baş boyun 
kanserleri ve yaralanmaları, deri kanserleri, 
yanık, mikrocerrahi gibi tüm vücut bölgelerini 
içeren geniş kapsamlı ve gelişmiş bir bilim dalı. 
Bu alandaki birikimlerin hasta olmayan ama 
görünümünü iyileştirmek ve gençleştirmek 
isteyenler için de kullanılmaya başlanmasıyla, 
estetik cerrahinin temelleri atılmış oldu. Gelişen 
teknoloji ve bilgi birikimi ile cerrahi alanında da 
birçok yöntem güncellenmiş ve konfor seviyesi 
artmıştır. Günümüzde modern plastik cerrahi 
alanı ise; daha kısa sürede iyileşen, konforlu ve 
etkili ameliyatlar, kesisiz cerrahi ya da hemen hiç 
iz kalmayan yöntemlerle (yağ dokusu enjeksiyonu, 
askı sistemleri gibi) çalışarak günümüz şehir 
yaşamı temposuna uyumlu çözümler üretiyor. 

MODERN PLASTIK CERRAHININ 
GETIRDIĞI YENILIKLER
Burun Şekillendirme 
Eskiden: Yapıldığı belli olsun istenen, dar, 
ucu sivri ve kalkık burunlar talep görüyordu. 
Morluklar ve şişlikler uzun sürede iyileşiyor, nefes 

almayı zorlaştıran ve çıkarması ağrılı 
tamponlar kullanılıyordu.
Günümüzde: Doğal, karakteristik 
yapısını yitirmemiş burunlar yapılıyor. 
Solunum fonksiyonu özenle korunuyor. 
Genellikle aynı gün taburcu olunuyor 
ve beş gün içinde gündelik yaşama 
dönülebiliyor. Morluklar, şişlikler  
daha çabuk iyileşiyor ve tedavide 
tampon kullanılmıyor. 
Yüz Gençleştirme 
Eskiden: Sadece yüz germe yapılıyor. 
Eğer cilt, yağ dokusunu fazlaca 
kaybetmişse yapılan germe işlemi 
abartılı görünüyordu. Gergin ama  
arzu edilen gençliğe kavuşmamış 
yüzler yapılıyordu. 
Günümüzde: Germe işlemi; yüzdeki 
yumuşak doku ve kemik destek 
kaybının yağ enjeksiyonları ile 
giderilmesiyle birlikte yapılıyor. Bu 
kombine tedavi ile hatları belirgin, 
sağlıklı, dolgun ve daha genç yüzler 
elde ediliyor. Modern plastik cerrahide 
yüz germe işlemleri; alt yüz, orta yüz, 
alın ve kaş germe, boyun olarak ayrı 
ayrı da yapılıyor. Gelişen anestezi 
teknikleri; bu işlemleri lokal anestezi ile 
yapmaya imkân veriyor.
Göz Kapağı Estetiği
Eskiden: Üst kapaktaki cilt fazlası ve 
alt kapaktaki yağ torbaları tamamen 
alınıyordu ve bu, yüze yorgun bir  
ifade veriyordu. 
Günümüzde: Yumuşak dokular 
korunuyor, gerekirse yağ 
enjeksiyonlarıyla destekleniyor. Bu 
sayede dolgun göz kapakları ve daha 
genç bakışlar elde ediliyor.
Meme Estetiği
Eskiden: Yuvarlak protezler dışında 
seçenek yoktu. Protez ömürleri kısaydı 
ve şekil bozuklukları görülebiliyordu. 
Küçültme ve dikleştirmeler kötü izlere 
yol açabilen zahmetli ameliyatlardı.

Günümüzde: Hedef, memeyi sadece 
büyütmek değil şekillendirmek 
oldu. Protezler de vücut tipinize 
uygun büyütme için birçok biçimde 
üretiliyor. Protezler çok daha uzun 
ömürlü ve güvenli. Meme küçültme ve 
dikleştirmede daha kısa izlerle daha 
kalıcı ve güzel sonuçlar alınabiliyor. 
Artık meme ameliyatları daha az ağrılı 
ve iyileşme daha hızlı.
Kalıcı Bölgesel Incelme (Liposuction)
Eskiden: Yağ alınacak bölgeye kalın 
kanüllerle girildiği için kanama, ödem, 
morluklar daha çok görülüyordu. 
İyileşme süresi uzundu. Dalgalanma ve 
çöküntülere sık rastlanıyordu. Sadece 
fazla yağlar alınıyor, şekillendirme 
yapılamıyordu. 
Günümüzde: Yağ alınacak bölge sıvıyla 
şişirilerek, beş milimetre ve daha ince 
kanüller kullanılarak işlem yapılıyor. 
Bu uygulama, kanama, ödem riskini 
azaltıyor ve daha çabuk iyileşmenizi 
sağlıyor. Enerji bazlı sistemler 
yardımıyla yapılan liposuction’da 
yağlar eritilip çekildiği için iyileşme 
sonrası dalgalanma ihtimali çok 
azalıyor. Bu ısı, bölgeyi aynı zamanda 
sıkılaştırıp gerginleştirmeye de 
yardımcı oluyor. 
Karın Germe
Eskiden: Sadece göbek altındaki fazla 
dokunun çıkarılması hedefleniyordu. 
Günümüzde: Bu işlem liposuction’la 
birlikte yapılarak karın bölgesi genel 
olarak daha estetik hâle getiriliyor. 

YENI UYGULAMALAR
Yağ Dokusu Enjeksiyonları
Son yıllardaki en önemli gelişme 
kendi yağ dokumuzun kaybolan 
hacmi sağlamak üzere kullanılmaya 
başlanmasıdır. Bu işlem vücuttan 
alınan yağların ihtiyacı olan bölgeye 
(dudak, yanak, çene vb.) simetri, kayıp 
dokuyu tamamlama ya da hacim 
verme amaçlı konmasıdır. Burun 
ameliyatlarından çöken yanakları 
eski hâline getirmeye kadar birçok 
alanda yağ enjeksiyonları kullanılıyor. 
Yağ dokumuz verildiği bölgede kalıcı 
olur, alerji riski yoktur. İçerdiği kök 
hücreler sayesinde bulunduğu alanı 
gençleştirmeye de yardımcı olur. 
Hi-Def Liposuction
Atletik bir görüntü isteyen erkekler için 
baklava kaslara benzeyen bir görüntü 
elde edilebiliyor. Karın bölgesindeki 
fazla yağların alınmasıyla beraber, bir 
miktar yağ dokusu, baklava biçiminde 

şekillendiriliyor. Sonuçlar kalıcı ve  
son derece memnun edicidir. 
Askı Sistemleri
Germe ameliyatı için erken, ancak 
sarkma belirtileri rahatsız edici 
durumlar için askı sistemleri ara 
çözüm olarak kullanılıyor. Düşen 
kaşları, kontürü belirsiz hâle gelmiş 
çene bölgesini, erimiş yanak dokusunu, 
belirginliğini yitirmiş elmacık 
kemiklerini eski hâline getirmek için 
uygulanıyor. Yağ dokusu, bu işlemlerin 
de birçoğunda kullanılıyor. 

DIKKAT EDILMESI 
GEREKENLER 

Kesi ve dikiş eşliğinde yapılan 
tüm deri gençleştirme ve tedavi 
işlemleri, vücuttan yağ dokusu, 
kıkırdak alma ve dolgu olarak 

vermeye dair tüm işlemleri sadece 
plastik cerrahlar yapabilir. 

Hyalüronik asit dolgular, botoks, 
PRP, somon DNA, kök hücre 

tedavisi, benler, yüzeysel kılcal 
damar tedavileri gibi deri üzeri 

işlemleri plastik cerrahlar ve 
dermatoloji uzmanları yapmaya 

yetkilidirler. Estetisyenler, güzellik 
uzmanları, hemşireler bu işlemleri 

yapamazlar, bu kişilerin bu işi 
yapmaya yetkileri yoktur. Bu 

işlemler sadece muayenehane, 
klinik ve hastanelerde yapılabilir. 

Kuaför, güzellik salonu, 
SPA merkezi gibi mekânların bu 
işlem yapmak üzerine ruhsatları 

yoktur ve bu alanlarda işlem 
yapmaları yasaktır. 

Estetik Alanında 
‘MODERN’ Uygulamalar

Modern plastik cerrahi nedir? 
Kimlere, nasıl uygulanır? 
TPRECD Başkanı Plastik, 
Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel 
modern plastik cerrahinin 
estetik dünyasına neler 
kattığından bahsediyor.

2017'de Yapılan Araştırmaya Göre 
Dünya Sağlık Örgütü Yaş Dilimi

0-17 Yaş Arası: ERGEN
18-65 Yaş Arası: GENÇ

66-79 Yaş Arası: ORTA YAŞ
80-99 Yaş Arası: YAŞLI

TÜRK PLASTIK 
REKONSTRÜKTIF 

ESTETIK CERRAHI 
DERNEĞI

1961 yılında Ankara’da kuruldu. 
TPRECD; bu bilim dalı için 

üniversitede kürsüler oluşturmak, 
mesleki eğitimi zenginleştirmek, 

kalite ve etik standartların korunup 
yükseltilmesi için çalışan en büyük 

ve köklü meslek örgütüdür.

Prof. Dr. Akın Yücel
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ESTETİK

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 2017 yılında 
açıkladığı en son yapılan yaş dilimi listesi, 
toplumun önemli bir kısmını genç olarak kabul 
ediyor. Bu liste, mevcut durumdan çok temennileri 
dile getiriyor gibi görünebilir. Fakat bilimsel 
gelişmeler, onlarca yıllık birikimle gençlik 
sayılardan ibaret olmaktan çıkıyor ve yaşam biçimi 
hâlini alıyor. Savaş yaralanmalarının tedavisi 
amacıyla ortaya çıkan plastik, rekonstrüktif 
estetik cerrahi; doğumsal anomaliler, baş boyun 
kanserleri ve yaralanmaları, deri kanserleri, 
yanık, mikrocerrahi gibi tüm vücut bölgelerini 
içeren geniş kapsamlı ve gelişmiş bir bilim dalı. 
Bu alandaki birikimlerin hasta olmayan ama 
görünümünü iyileştirmek ve gençleştirmek 
isteyenler için de kullanılmaya başlanmasıyla, 
estetik cerrahinin temelleri atılmış oldu. Gelişen 
teknoloji ve bilgi birikimi ile cerrahi alanında da 
birçok yöntem güncellenmiş ve konfor seviyesi 
artmıştır. Günümüzde modern plastik cerrahi 
alanı ise; daha kısa sürede iyileşen, konforlu ve 
etkili ameliyatlar, kesisiz cerrahi ya da hemen hiç 
iz kalmayan yöntemlerle (yağ dokusu enjeksiyonu, 
askı sistemleri gibi) çalışarak günümüz şehir 
yaşamı temposuna uyumlu çözümler üretiyor. 

MODERN PLASTIK CERRAHININ 
GETIRDIĞI YENILIKLER
Burun Şekillendirme 
Eskiden: Yapıldığı belli olsun istenen, dar, 
ucu sivri ve kalkık burunlar talep görüyordu. 
Morluklar ve şişlikler uzun sürede iyileşiyor, nefes 

almayı zorlaştıran ve çıkarması ağrılı 
tamponlar kullanılıyordu.
Günümüzde: Doğal, karakteristik 
yapısını yitirmemiş burunlar yapılıyor. 
Solunum fonksiyonu özenle korunuyor. 
Genellikle aynı gün taburcu olunuyor 
ve beş gün içinde gündelik yaşama 
dönülebiliyor. Morluklar, şişlikler  
daha çabuk iyileşiyor ve tedavide 
tampon kullanılmıyor. 
Yüz Gençleştirme 
Eskiden: Sadece yüz germe yapılıyor. 
Eğer cilt, yağ dokusunu fazlaca 
kaybetmişse yapılan germe işlemi 
abartılı görünüyordu. Gergin ama  
arzu edilen gençliğe kavuşmamış 
yüzler yapılıyordu. 
Günümüzde: Germe işlemi; yüzdeki 
yumuşak doku ve kemik destek 
kaybının yağ enjeksiyonları ile 
giderilmesiyle birlikte yapılıyor. Bu 
kombine tedavi ile hatları belirgin, 
sağlıklı, dolgun ve daha genç yüzler 
elde ediliyor. Modern plastik cerrahide 
yüz germe işlemleri; alt yüz, orta yüz, 
alın ve kaş germe, boyun olarak ayrı 
ayrı da yapılıyor. Gelişen anestezi 
teknikleri; bu işlemleri lokal anestezi ile 
yapmaya imkân veriyor.
Göz Kapağı Estetiği
Eskiden: Üst kapaktaki cilt fazlası ve 
alt kapaktaki yağ torbaları tamamen 
alınıyordu ve bu, yüze yorgun bir  
ifade veriyordu. 
Günümüzde: Yumuşak dokular 
korunuyor, gerekirse yağ 
enjeksiyonlarıyla destekleniyor. Bu 
sayede dolgun göz kapakları ve daha 
genç bakışlar elde ediliyor.
Meme Estetiği
Eskiden: Yuvarlak protezler dışında 
seçenek yoktu. Protez ömürleri kısaydı 
ve şekil bozuklukları görülebiliyordu. 
Küçültme ve dikleştirmeler kötü izlere 
yol açabilen zahmetli ameliyatlardı.

Günümüzde: Hedef, memeyi sadece 
büyütmek değil şekillendirmek 
oldu. Protezler de vücut tipinize 
uygun büyütme için birçok biçimde 
üretiliyor. Protezler çok daha uzun 
ömürlü ve güvenli. Meme küçültme ve 
dikleştirmede daha kısa izlerle daha 
kalıcı ve güzel sonuçlar alınabiliyor. 
Artık meme ameliyatları daha az ağrılı 
ve iyileşme daha hızlı.
Kalıcı Bölgesel Incelme (Liposuction)
Eskiden: Yağ alınacak bölgeye kalın 
kanüllerle girildiği için kanama, ödem, 
morluklar daha çok görülüyordu. 
İyileşme süresi uzundu. Dalgalanma ve 
çöküntülere sık rastlanıyordu. Sadece 
fazla yağlar alınıyor, şekillendirme 
yapılamıyordu. 
Günümüzde: Yağ alınacak bölge sıvıyla 
şişirilerek, beş milimetre ve daha ince 
kanüller kullanılarak işlem yapılıyor. 
Bu uygulama, kanama, ödem riskini 
azaltıyor ve daha çabuk iyileşmenizi 
sağlıyor. Enerji bazlı sistemler 
yardımıyla yapılan liposuction’da 
yağlar eritilip çekildiği için iyileşme 
sonrası dalgalanma ihtimali çok 
azalıyor. Bu ısı, bölgeyi aynı zamanda 
sıkılaştırıp gerginleştirmeye de 
yardımcı oluyor. 
Karın Germe
Eskiden: Sadece göbek altındaki fazla 
dokunun çıkarılması hedefleniyordu. 
Günümüzde: Bu işlem liposuction’la 
birlikte yapılarak karın bölgesi genel 
olarak daha estetik hâle getiriliyor. 

YENI UYGULAMALAR
Yağ Dokusu Enjeksiyonları
Son yıllardaki en önemli gelişme 
kendi yağ dokumuzun kaybolan 
hacmi sağlamak üzere kullanılmaya 
başlanmasıdır. Bu işlem vücuttan 
alınan yağların ihtiyacı olan bölgeye 
(dudak, yanak, çene vb.) simetri, kayıp 
dokuyu tamamlama ya da hacim 
verme amaçlı konmasıdır. Burun 
ameliyatlarından çöken yanakları 
eski hâline getirmeye kadar birçok 
alanda yağ enjeksiyonları kullanılıyor. 
Yağ dokumuz verildiği bölgede kalıcı 
olur, alerji riski yoktur. İçerdiği kök 
hücreler sayesinde bulunduğu alanı 
gençleştirmeye de yardımcı olur. 
Hi-Def Liposuction
Atletik bir görüntü isteyen erkekler için 
baklava kaslara benzeyen bir görüntü 
elde edilebiliyor. Karın bölgesindeki 
fazla yağların alınmasıyla beraber, bir 
miktar yağ dokusu, baklava biçiminde 

şekillendiriliyor. Sonuçlar kalıcı ve  
son derece memnun edicidir. 
Askı Sistemleri
Germe ameliyatı için erken, ancak 
sarkma belirtileri rahatsız edici 
durumlar için askı sistemleri ara 
çözüm olarak kullanılıyor. Düşen 
kaşları, kontürü belirsiz hâle gelmiş 
çene bölgesini, erimiş yanak dokusunu, 
belirginliğini yitirmiş elmacık 
kemiklerini eski hâline getirmek için 
uygulanıyor. Yağ dokusu, bu işlemlerin 
de birçoğunda kullanılıyor. 
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tedavisi, benler, yüzeysel kılcal 
damar tedavileri gibi deri üzeri 

işlemleri plastik cerrahlar ve 
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uzmanları, hemşireler bu işlemleri 

yapamazlar, bu kişilerin bu işi 
yapmaya yetkileri yoktur. Bu 
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