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ESTETIK TAM OLARAK NEDIR? 
HERKESE UYGULANABILIR MI?
Estetik, sanatta ve yaşamda güzelliğin kuramsal 

bilimidir.  İnsanda doğallık ve fonksiyonellik ile öz-
deşleşmiştir.

Vücudunun herhangi bir bölgesinden hoşnut ol-
mayan ve kusurlarının giderilerek, kendisindeki po-
tansiyel güzelliği ortaya çıkarmak isteyen her insana 
uygulanabilir. Önemli olan müdahale edilecek alanın 
etrafındaki organlar ile uyumlu olmasını sağlamaktır.

VÜCUT ŞEKILLENDIRME NEDIR? 
KIMLERE UYGULANIR?
Herhangi bir nedenle formu bozulmuş olan vücu-

dun herhangi bir yerinin, kusurlarının azaltılarak ye-
niden şekillendirilmesidir. Gebelik sonrası vücudunda 
gevşemeler, sarkıklıklar, çatlaklar ve form bozukluk-
ları olan kişilere; Kendi iradesi ile diyet ve egzersiz 
yaparak kilo vermiş ve tartı üzerinde istenilen kiloya 
ulaşmış fakat ayna karşısında istediği vücuda ulaşa-
mamış insanlara;  Obezite cerrahisi sonrası yüksek 
miktarda kilolar verip, vücutlarının birçok yerinde 
sarkmalar, gevşeklikler ve şekil bozuklukları meyda-
na gelmiş kişilere uygulanabilir.

HANGI BAYAN GÜZEL OLMAK ISTEMEZ KI 
İşte bu soruları yanıtlayacak olan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Gökhan HAYTOĞLU bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi, ne-

ler yapmanız gerektiğini, hatta hayatınızı bile şekillendirebilecek formülleri   
Milliyet Gazetesi okuyucuları için anlattı. Bakın hangi konulara değindik.

HEM FIZIĞIYLE, HEM YÜZ HATLARI ILE ÇEKICI VE BAŞTAN AŞAĞI ALIMLI OLMAK…

VÜCUT ŞEKILLENDIRME PLANLAMASI 
NASIL YAPILIR? HANGI BÖLGELERE UYGU-
LANIR? AYNI ANDA KAÇ BÖLGEYE UYGULA-
MA YAPILABILIYOR ?

Vücut şekillendirme işlemlerinin kişiye özgü ta-
sarlandığını vurgulayan Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, 
tepeden tırnağa deforme olmuş tüm bölgelerin de-
ğerlendirmeye alındığını belirtmekte. Mümkün ol-
duğunca en az sayıda operasyon ile en fazla sa-
yıda bölgenin güzelleştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Hastaların büyük bir kısmında tek seans yeterli 
olabilmekte. En fazla uygulanan kombinasyonlar 
içerisinde; sırt bel ve popoya liposuction ile yağ 
alma işleminin ardından alınan yağlar ile popola-
ra hacim ve şekil vermek, ardından aynı anda 
hastalara meme toparlama ve karın germe 
işlemlerini bir arada yaparak yeni ve diri bir 
vücut oluşturulmak temel amaçtır. 

POST - BARIATRIK VÜCUT ŞEKILLENDIRME NEDIR?
 
Kilo ve obezite, çağımızda sıklığı gittikçe artan ve diğer hastalıklara da-

vetiye çıkaran, hastanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde azaltan bir sağlık 
sorunudur. Gelişmiş ülkelerde oransal olarak daha fazla görülen obezite, 

tedavi edilebilir fakat tedavi esnasında multi-disiplin yani birçok bran-
şın birlikte hareket etmesini gerektiren bir hastalıktır.  Hastalar ister 

kendi diyet ve egzersiz programlarıyla, isterse profesyonel bir bes-
lenme uzmanı ve tıbbi tedaviler ile isterse de obezite cerrahlarının 
bariatrik cerrahi tedavileri sonucunda aşırı kilo vererek obeziteyi 
yendiklerinde; işin en son aşaması olan dışarıdan görünen kısmı, 
psikolojiyi direk etkileyen mükafat kısmı yani yeni bir vücut ile 
hayata yeniden başlama noktasında bu işte uzmanlaşmış plastik 
cerrahlara ihtiyaç duymaktadırlar.

 Aşırı kilo verme sonrası kişilerin vücutlarında birçok değişiklik 
meydana gelebilir.

 
Özetle;
 Yüzde ve boyunda sarkıklık ve gevşeme
Üst kollarda sarkma ve gevşeme
Memelerde boşalma, sarkma, meme uçlarında aşağı doğru 

yer değiştirme
Karında ve sırtta katlanmalar, aşağı doğru armut biçiminde 

genişlemeler,
Kalça, kasık ve uyluklarda katlanmalar, gevşeme ve sarkmalar 

oluşabilir.

POST – BARIATRIK VÜCUT ŞEKILLENDIRME KIMLERE 
YAPILIR?
 
Amaçlanan kiloya ulaşmış ve en az altı ay bu kiloda sabit kalmış, ameliyat 

olmasına ve anestezi almasına engel teşkil edecek herhangi bir tıbbi rahat-
sızlığı olmayan, operasyonlar sonunda gerçekçi beklentileri olan ve bundan 
sonraki hayatında sağlıklı bir yaşam tarzının devamına inanmış olan hastalar 
uygun adaylardır.

 
AMELIYAT ÖNCESI NELER YAPILMALIDIR?

 
Tüm estetik cerrahi operasyonlarında olduğu gibi bu ameliyat 
öncesinde de kişi eğer kullanıyorsa sigarayı ameliyattan 2 hafta 

önce ve ameliyattan 2 hafta sonra olmak üzere bırakmalıdır. 
Kan sulandırıcı Aspirin vb. ilaç kullanımı varsa en az 10 

gün öncesinden bırakılmalıdır. Sürekli aldığı başka 
ilaçlar veya vitamin hapları (Ginseng, CoQ, Gingkob-

loba vs. içeren) var ise mutlaka 1 hafta öncesinden 
kesilmelidir. Bunların dışında farklı bir durum 

mevcutsa yine hastanın doktorunu bilgilendir-
mesi gerekmektedir.

 
AMELIYAT TEKNIĞI NASILDIR?
 
Hastalara ihtiyaçlarına uygun olacak 

şekilde planlama yapılmakta. Tüm de-
formitelerin tek seansta ameliyat edi-
lerek düzeltilmesi mümkün değildir 

ayrıca hastalar için de tehlikeli ola-
bilmektedir. Bu yüzden vücut şe-
killendirme ameliyatlarının bu işin 
üst eğitimini almış tecrübeli plas-
tik cerrahlar tarafından yapılması 
gerekmektedir. ideal zamanlarda 
uygun kombinasyonların oluşturu-
larak hastaya özgü ameliyat seans-
larını içeren planlama yapılması en 
doğru yaklaşımdır. Burada hastaya 
düşen görev sabırlı olmak ve plan-

lamaya sadık kalmaktır. 
Bu aşamadan sonra hasta için en güvenli ve en uygun yöntemi plastik cer-

rah belirler. Ameliyatlar tam teşekküllü hastanelerde genel anestezi altında 
yapılır. İşlemlerin süreleri yapılacak kombinasyonlara göre değişebilmektedir. 
Kabaca yüz germe, göğüs toparlama- dikleştirme, kol germe, karın – bel ve 
sırt germe, popo kaldırma – dolgunlaştırma ve bacak germe operasyonlarının 
kombinasyonları belirlenir.  Her seans arasında uygun iyileşme zamanları bı-
rakılır. Bazı operasyonlardan sonra revizyon operasyonları gerekebilmektedir.

 
POST – BARIATRIK VÜCUT ŞEKILLENDIRME SONRASI 
IYILEŞME SÜRECI NASILDIR?
 
Operasyonlardan sonra 1 veya 2 gece hastanede geçirilir. Opere edilmiş 

alanlara uygun korseler takılması önerilir. Genellikle 3. günde banyo yapılabilir. 
Basit ağrı kesiciler ile ağrılar kontrol altına alınabilir. Korselerin normalden da-
ha uzun süre kullanılması gerekebilir. Tüm bu ayrıntılar doktorunuz tarafından 

yönlendirilir. Ameliyatlardan sonra uygun iyileşme zamanı tamamlanarak 
hastalar diğer seanslara hazırlanır. Burada unutulmaması gere-

ken husus her operasyonun hastanın vücudunda bırakacağı 
izlerdir. Ameliyatlardan maksimum sonucu alabilmek için 

izlerin uzun olması gerekebilir. Fakat bu izlerin tamamı-
na yakını bikini içlerine gizlenir, bacak ve kolların izleri 
ise iç yüzlerine saklanır. Bu izler zamanla silikleşse de 
kalıcı olmaktadır. 

YÜZ GENÇLEŞTIRME IŞLEMLERINDEN 
BAHSEDER MISINIZ?
Yüz gençleştirme işlemlerini ameliyatlı ve ameliyatsız 

teknikler olarak ayırmanın mümkün olabileceğinden bahse-
den Haytoğlu, uygulamaların günümüzde daha fazla rağbet görmekte 
olduğunu belirtti.

Yüz gençleştirmede en fazla uygulanan tedavi yöntemleri arasın-
da; hyalüronik asit dolguları ile yüzde gerekli yerlere hacim ve şekil 
vermek, botox uygulamalarıyla yüzdeki derin kırışıklıkları azaltarak 
daha genç bir görünüm

kazandırmasına ve PRP(kök hücre) tedavileri ile cilde canlılığını 
nemliliğini geri kazandırmasına yardımcı olmak sayılabilmektedir.

ANNELIK ESTETIĞINDEN DE BAHSEDER MISINIZ?
Annelik estetiği, doğum sonrası vücutta oluşan istenmeyen de-

ğişikliklerin tek seansta düzeltilmesidir. Gebelik sonrası memelerde 
oluşan sarkıklıkların, hacim kayıplarının ve pörsümelerin karın ve bel 
kısmındaki gevşeklik,

çatlaklar ve yağlanmaların birlikte düzeltilerek annelerin daha sıkı 
ve fit bir vücuda sahip olması için yapımakta olan işlemlerdir

AŞK CERRAHISINDEN BAHSEDER MISINIZ? 
KIMLER YAPTIRABILIR ?
Aşk cerrahisi aslında çok fazla talep olan fakat pek fazla dillendi-

rilmeyen bir bölüm.Kabaca erkekte ve kadında
cinsel organların estetik cerrahisi olarak tanımlanabilir. Herhangi 

bir sebeple formu bozulmuş veya gelişimsel olarak problemli olan 
cinsel organların hem görüntüsünü hem de fonksiyonunu düzeltmeye 
yarayan bir yöntemdir. Bayanlar arasında en fazla talep gören aşk 
cerrahisi işlemleri arasında labiaplasti denilen cinsel organların iç 
dudaklarındaki bozuklukların düzeltilmesi ve özellikle doğumlardan 
sonra genişleyen vajina duvarlarının daraltılması işlemleri sayılabilir-
ken, erkekler arasında da penis boyu uzatma ve kalınlaştırma işlemleri 
rağbet görmektedir. Hatta bazı erkekler daha da ileri giderek eşlerine 
G-shot dediğimiz G noktası hassaslaştırma işlemlerini de hediye et-
mekteler. Burada amaç kişilerin partnerleri ile olan cinsel hayatlarının 
iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesidir.

ERKEKLERDE
ESTETIK
 Erkeklerde halen en 

fazla yapılan estetik ame-
liyat burun ameliyatı olsa 
da yapılan araştırmalar, 
son 10 yıldır erkeklerin 
vücut estetiği konularına 
da önem vermeye başla-
dıklarını göstermiştir.

 
ERKEKLERE NE 

GIBI UYGULAMALAR-
DA BULUNUYORSU-
NUZ?

Op. Dr. Gökhan Hay-
toğlu, özellikle yaz ayları-
na girerken plaj vücudu da 
denilen, daha kaslı ve fit 
bir görünüm için erkekler-
den artan talepler gelmek-

te diyerek sözlerine şöyle devam etti; Bu tür uygulamalarda yağ şekil-
lendirme cerrahisi yapılarak özellikle halk arasında baklava kasları da 
denilen karın kasların belirginleştirilip, göğüs kaslarının daha geniş ve 
şişkin görünmesini sağlanabilmektedir.

VÜCUT ESTETIĞI…
Her insanın hayalidir güzel ve fit bir vücuda sahip olmak şeklinde açık-

lama yapan Op. Dr. Gökhan HAYTOĞLU, bayanların kıvrimlı, ince belli, düz 
bir karın,  sıkı yuvarlak ve dolgun kalçalar; erkeklerin ise atletik kaslı bir 
vücuda sahip olmak istediklerini dile getirdi. Ancak günümüz şartlarında 
çoğu kimse bu tür vücuda sahip olmak için gerekli özeni göstermemekte. 
Bu tür vücuda sahip olmanın yanı sıra onu korumak daha da zor olmaktadır. 
İnsanların yaşam biçimini değiştirmesi, stresten uzak durması, spor yapma-
sı, yediklerine dikkat etmesi gerekir. Bu aşamada estetik cerrahide gelişen 
teknolojilerin ve ameliyat tekniklerinin yardımıyla insanların daha çekici, fit ve 
sağlıklı bir vücuda sahip olmalarını sağlamak mümkün olmaktadır, ancak yine de 
ameliyatlar sonrası kazanılan vücudu korumak da yine kişinin kendisine düşmektedir.

VÜCUT GÜZELLEŞTIRME ESTETIĞINDE; 
MÜMKÜN OLDUĞUNCA EN AZ SAYIDA OPERASYON ILE

EN FAZLA SAYIDA BÖLGENIN GÜZELLEŞTIRILMESI AMAÇLANMALI…

Ameliyat biter bitmez 

hastalara korse ve des-

tekleyici giysiler giydiril-

melidir şeklinde açıklama 

yapan Op. Dr. Gökhan Hay-

toğlu, giysilerin üç hafta 

kullanılması hastalar açı-

sından avantajlı olabil-

mektedir.

Ameliyat olunan gece 

mutlaka hastalar yürüyüş 

yapmalı. Genelde 1, nadi-

ren de 2 gece hastanede 

müşaade altında kalınabi-

liyor.
3. gün hastalar evle-

rinde duşlarını alabilmek-

tedir.Basit ağrı kesiciler ile 

ağrılar kontrol altına alı-

nabiliyor. Birinci haftanın 

sonunda hastalar işlerine 

rahatlıkla dönebilmekte-

dirler.

AMELIYATTAN 

SONRA
NELER

YAPILMALIDIR?

Estetik, 
kendisindeki 

potansiyel güzelliği 
ortaya çıkarmak
isteyen herkese

uygulanabilmektedir…

ESTETIĞIN HAYATIMIZDAKI YERI
 Estetik kelime olarak hemen hemen her alanda kullanılabilen bir kelimedir,  özetle güzel 

bir görselliğe sahip olmak demektir. Estetik kelimesinin tıbbi olarak kullanılan anlamı ise ku-
surları düzeltmek anlamına gelmektedir. Vücut estetiği  denilince ise vücudun her noktasında 
yapılabilen güzelleştirme, kusurları azaltma işlemlerinden bahsedilebilir. Vücut estetiği aslında 
hem bayanlar hem erkekler için uygulanabilse de  yaratılış itibarı ile bayanlar estetiğe daha 
fazla önem vermektedirler. Genellikle beğenilme içgüdüsünün erkeklere göre daha fazla önem-
senmesi ve hemcinsleri ile olan içsel rekabet bayanları estetik ameliyatlara veya yöntemlere 
daha fazla yöneltmektedir.

 
ESTETIK AMELIYATLAR
 Estetik ameliyatlar ve uygulamalar gittikçe daha da çok artmakta ve gelişen teknoloji ile 

kolay uygulanabilir yöntemler geliştirilmektedir.
 
 Vücut estetiği, pek çok tıbbi faydası ile birlikte sıklıkla bayanların, yaşlanma ile beraber 

vücutlarındaki değişiklikleri kabullenmek istememeleri ve güzel görünmek adına yaptırdıkları 
çok çeşitli estetik operasyonları içermektedir.

 Özellikle yaz dönemlerinde vücut güzelliği daha da önem kazanmakta ve yaz dönemi gel-
meden önce erkeklere plaj vücudu denilen kaslı ve atletik görünüme kavuşmak için yapılan 
liposhaping operasyonu, bayanlara ise  göbek ve çevresinden veya bacak ve basen bölgesinden 
yağ aldırma, karın germe ve popo kaldırma operasyonları daha fazla uygulanmaktadır.

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


