
TURUNCU İLETİŞİM HİZMETLERİ

n Öncelikle kalça 
botoksu diye bir şey var 
mı? Botoks ve dolgunun 
farkı nedir?

Botoks bir marka 
adı. Bu içeriğin adı 
‘Botulinum Toksin’dir. 
Laboratuvar ortamında 
üretilir. Yüz felci gibi 
rahatsızlıklarda tıbbi 
amaçla kullanılırken 
kasları bir süre 
durdurabildiği görülünce 
kırışıklığa sebep olan 
mimik kaslarında 
da estetik amaçlı 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Benim tahminim kalçayı 
daha dik ve dolgun yapma 
amacıyla, plastik içerikli 
bir dolgu işlemi yapılmış, 
adına da kalça botoksu 
denmiş olabilir. Kalçada 
botoks uygulanacak bir 
alan yok çünkü. Dolgu 
ise vücudumuzda olan 
ve derimizin esnekliğini 
sağlayan hyalüronik asit maddesinin 
laboratuvarda üretilmiş formudur. Bu 
madde geçmişte hayvansal ürünlerden 
(horoz ibiği gibi) elde ediliyor ve yüksek 
alerjik risk taşıyordu. Günümüzde 
kullanılan sentetik hyalüronik asit 
dolguların alerji riski oldukça düşüktür. 
Dolguların kullanım alanlarına göre 
içerikleri farklılaşır, sadece nem, 
parlaklık kazandırmak için hacim 
vermeyen türü tercih edilirken dudak 
ve yanaklarda kullanılan dolgular daha 
kalıcı ve hacim verici niteliktedir. Bu 
tür sentetik dolgular kalça ve meme 
şekillendirme amaçlı kullanılmazlar. 
Vücuda bu hacmi verecek kadar dolguyu 
vermek tehlikelidir. Dolguların diğer 
türü, yağ dokusu dolgularıdır. Burada 
kişinin kendi vücudundan alınan yağ 
dokusu yüzde, kalça şekillendirmede 
kullanılabilir. Yağ enjeksiyonlarının 
alerji riski yoktur ve doğru teknikle 
uygulandığında başarılı sonuç verir. 
Ancak çok yüksek hacimlerde 
verildiğinde risk oluşturabilirler. 

n Brezilya kalçası’ olarak da bilinen 
kalça dolgusunun sağlık açısından 
taşıdığı riskler neler?

Sentetik, kalıcı dolgularla kalça ve 
meme büyütmek büyük risk. Klinikte 

yapılabilen kolay bir işlem 
gibi gösterilip hastalar ikna 
ediliyor. Bu dolguların 
damara kaçma, emboli atma 
riski var. Bu ölüme ya da 
felce sebep olabilir. Ayrıca 
uzun dönemde dolguların 
yer değiştirmesi, enfekte 
olması, iyileşmeyen yaralara, 
düzelmeyen akıntılara yol 
açması gibi tehlikeler de 
içeriyor. Yani bu işlem 
asla sağlıklı değildir. Kalça 
şekillendirme, kişinin kendi 
vücudundan alınan yağ 
dokusu ve kalça protezleriyle 
yapılabilir ve sadece plastik 
cerrahlar tarafından tam 
teşekküllü bir hastanede 
uygulanmalıdır. Uzman olmayan doktor 
ve doktor olmayan kişilerin bu işlemleri 
yapmaması gerekir. Çünkü bu enjektör 
kullanmayı bilmekten çok daha fazla 
deri ve deri altı doku bilgisi, anatomi 
bilgisi gerektirir. Tecrübeli hekim ve 
kaliteli ürünle yapılan uygulamalarda 
risk çok düşüktür.

n Botoks işlemi için de benzer 
riskler var mı?

Botoksta öldürücü bir risk yok, 
bunun için bir insana 30 şişe birden 

botoks uygulamanız gerekir. Ancak 
botoks hatalı uygulanırsa yüzde asimetri, 
aşırı gerginlik, itici ifadeler gibi sorunlar 
oluşabilir ama 4-6 ay arası yani botoksun 
etkisi geçince kaybolur. Tecrübeli bir 
hekim ile bu tür sorunlar yaşanması çok 
nadirdir.

n Kübra Boyraz’ın işleminin 
bir güzellik merkezinde yapıldığı 
aktarılıyor. Güzellik merkezleri dolgu ve 
botoks gibi işlemler yapmaya yetkili mi? 

Yasalar bu konuda çok açık. Estetik 
merkezi diye bir isim kullanmak zaten 

yasal değil. Güzellik 
salonu gibi yerlerde 
enjektörle yapılan 
botoks, dolgu gibi 
işlemler uygulanamaz. 
Bu işlemler 
muayenehanelerde, 
poliklinik, tıp merkezi 
ve hastanelerde, plastik 
cerrahi, dermatoloji 
uzmanı ya da Sağlık 
Bakanlığı’nca az sayıda 
pratisyen hekime 
verilmiş medikal estetik 
sertifikası olan hekimler 
tarafından yapılabilir. 
Hasta işlem yapılmadan 
önce doktorunun bu 
diplomalarını görmek 
isteyebilir, doktorun 

eğitimini, akademik ünvanını, 
tecrübesini araştırabilir, bence 
araştırmalıdır da.

n Olayla ilgili pratisyen doktor 
tutuklandı. Hakkında birçok iddia 
var. Güzellik merkezi de olsa, 
karşınızdaki kişinin doktor sıfatı 
taşıması güven sağlayabiliyor. 
Pratisyen doktorların bu işlemi 
yapması doğru mu? 

n Pratisyen hekim, bu işlemleri 
yapmaya yönelik bir eğitim 
almamıştır. Bu uygulamaları tıp 
fakültesinin üzerine 4-6 sene 
uzmanlık eğitimi alan plastik 
cerrahlar ve dermatoloji uzmanları 
ile Bakanlık tarafından sertifika 
verilmiş hekimler yapabilirler. Bu 
uzmanlık eğitimini almış hekimler, 
oluşacak bir komplikasyona hızla 
müdahale edecek donanıma da 
sahiptir. Sorun, özel sektörden 
aldığı kurslarla kendini medikal 
estetik hekim ilan eden pratisyen 
hekimler ve bu alanı kârlı gören 

ama bir eğitim almamış olan diğer 
branşlardan uzman hekimlerdir. 
Hastalar bu durumda “O da uzman” 
diyor ama nasıl ki biz kalp ameliyatı 
yapmaya yeltenmiyorsak, diğer branşlar 
da eğitimini almadığı bu işlemlerden 
uzak durmalı. Maalesef denetimler 
yetersiz, cezalar caydırıcı değil ve 
insanlarımız sosyal medya fenomeni 
tavsiyesiyle işlem yaptırabiliyor. Herkesi 
üzen bu tür sonuçlar da kaçınılmaz 
olarak artıyor. 

Dünya genelinde olduğu gibi 
maalesef Türkiye’de de önemli 
oranda arı ölümleri yaşanıyor. 

Pestisit olarak adlandırılan tarım 
zehirleri nedeniyle arıların sayısı hızla 
azalıyor. Yoğun tarım uygulamaları, 
habitat kaybı, iklim değişikliğiyle ilişkili 
yüksek sıcaklıklar da arıların yaşamını 
olumsuz yönde etkiliyor. Pestisitlerin 
insan ve doğaya zararlarına dikkat 
çekmek ve mücadele için Buğday 
Derneği tarafından yürütülen “Zehirsiz 
Sofralar” hareketini destekliyorum. 
Siz de arıları öldüren tarım 
zehirleri yasaklansın 
istiyorsanız 
kampanyalarına 
destek 
olabilirsiniz.

Arılar ve 
arıcılar, küresel 
gıda güvenliği ve 
gezegenimizin 
biyolojik çeşitliliği 
için elzem. 
Sözleşmeli arıcılık 
da gün geçtikçe önem 
kazanıyor. Koronavirüs 
sebebiyle eminim birçok kişi 
gibi sizin de doğal besin takviyelerine ilginiz 
arttı. Bağışıklığı güçlendiren doğal besin 
takviyeleri denilince akla ilk gelenlerden biri 
de arı ürünleri oluyor. Propolis, arı sütü, polen 
ve arı ekmeği gibi yüzde 100 doğal arı ürünleri 
geliyor. İşte tam da bu noktada daha önce 
de paylaştığım, sevgili dostum Gıda Yüksek 
Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın 
hikâyesini hatırlatmak istiyorum.

Oğlu için…
Aslı Elif Tanuğur Samancı, oğlunda 

görülen bir bağışıklık sistemi sorunundan 
dolayı oğlunun bağışıklığını desteklemek için 
bilimsel ve tıbbi kaynaklardan araştırmalar 
yapıyor. Dünyanın her yerinde, sık tekrarlayan 
enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirmek 
için propolis ve arı sütünün destekleyici 
olarak kullanıldığını görüyor. Eşi ziraat 
yüksek mühendisi arıcılık uzmanı Taylan 
Samancı ile beraber ilk defa propolisi yerli 

olarak üretiyorlar ve özütleyerek damla 
formuna getiriyorlar. 6 ay boyunca, 

oğluna kendi ürettiği propolis 
damla ve arı sütünü düzenli 
olarak veriyor ve oğlunun 
bağışıklığının güçlendiğini 
görüyor. Bunun 
üzerine, bu ürünlerin 
yerli üretimini 

başlatmak ve ihtiyacı 
olan herkese ulaştırmak 

için 2013 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ARI 

Teknokent’te eşi Taylan Samancı 
ve hocası Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu 
ile beraber BEE’O Propolis firmasını 
kurarak çalışmalarına başlıyorlar.

Propolisli cilt bakım ürünleri
Türkiye’de ilk defa geliştirdikleri 

“Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile kovandan 
sofraya izlenebilir bir sistem kurarak, hem 
arıcılara eğitim ve malzeme desteği sağlıyor 
hem alım garantisi veriyor hem de etik ticaret 
yaparak, ülkemizde arıcılığın gelişmesine 
ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde sevgili Aslı, iki 
yıldır yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları 
sonucu elde edilen yeni propolisli 
doğal cilt bakım ürünlerinin 
lansmanını yaptı. Ürünlerin en 
sevdiğim özelliği, formüllerinde 
arı ürünlerinin yanı sıra 
tamamen doğal bitkisel yağların 
bulunması, katkı koruyucu, parfüm 
içermemesi. 
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Arı yoksa biz de yokuz

Eğer arılar 
olmasaydı gıdaların 

3’te 1’inin sofranızda 
olamayacağını biliyor 
musunuz? Çoğu gıdayı 

arıların yaptığı 
tozlaşmaya 

borçluyuz 

İyi 
yaşam

bilgi@mezurasaglik.com.tr

Uzman diyetisyen 
Dilara Koçak

Sözleşmeli Arıcılık Modeli’nin hem 
ülkemiz için hem de doğanın korunması için 
önemi büyük. Arıcılık, dünyada ve ülkemizde 

tozlaşmaya da büyük katkı sağlayan bir sektör. 
Gıda üretiminin yüzde 60’ı, tozlaşmanın da 

yüzde 80’i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Firma 
arıcılığı ve arıları koruyan modeller sayesinde 

dünyada yeşil bitki örtüsünün korunmasına ve gıda 
üretiminde sürdürülebilirliğe de önemli derecede katkı 
sağlanmış oluyor. İnsan, doğadaki canlılardan yalnızca 

biri! Doğayı incitmeden, bozmadan, zehirlemeden üretmek, 
gezegendeki sayısız canlıyla uyum içinde yaşamak mümkün. 

Hepimizin aynı kovanda olduğunu unutmayın.

Hepimiz aynı 
kovandayız

Geçtiğimiz 
hafta, 38 
yaşındaki 

Kübra Boyraz’ın 
Beylikdüzü’nde bir 
güzellik merkezinde 
yaptırdığı “kalça 
botoksu” işlemi 
nedeniyle hayatını 
kaybettiği 
haberlerini 
okuduk. Olayla ilgili 
pratisyen doktor 
ve işlemi uygulayan kişi tutuklandı. 
Ancak Boyraz’ın ölümüne neden 
olan operasyona dair soru işaretleri 
sürüyor. Bugün mahalle aralarındaki 
salonlarda dahi yaptırmanın mümkün 
olduğu botoks ve dolgu işlemlerinin 
detaylarını, taşıdığı sağlık risklerini 
ve bu tür operasyonların nerede ve 
kimler tarafından yapılması gerektiğini 
plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi 
uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel’e sorduk.  
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.tr Plastik 
cerrahi uzmanı 
Prof. Dr. Akın 
Yücel’e, Kübra 

Boyraz’ın hayatını 
kaybetmesine 

neden olan 
“kalça botoksu” 

işlemini ve bu tür 
operasyonlarda 

gözden kaçmaması 
gerekenleri 

sorduk

Botoks ve dolgudaki riskler neler?
u Kalıcı dolgulardan  
uzak durun.
u Kalça ve meme 
büyütme amacıyla, 
yağ dışındaki dolgu 
uygulamalarından uzak 
durun.
u Bu uygulamaları plastik 
cerrah, dermatoloji 
uzmanı ve bakanlıktan 
medikal estetik sertifikası 
almış hekimler dışında 
kimseye yaptırmayın. 
u Hekim olmayan kişilere 
herhangi bir enjeksiyon 
uygulaması yaptırmayın. 
u Muayenehane, tıp 
merkezi, poliklinik ve 
hastaneler dışında dolgu 
ya da botoks yaptırmayın.

NELERDEN 
KAÇINMALI?

Kübra 
Boyraz

Prof. Dr. 
Akın Yücel

KONU: PROF. DR. AKIN YÜCEL BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARINDA RİSKLERİ
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