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İlk sayısını tamamlamış olduğumuz COSMEDİC İstanbul dergisini siz okuyucularımızın değerlendirmesine 
sunmuş bulunuyoruz.

Neden bir dergi ihtiyacı doğmuştur. Son 15-20 yılda özellikle estetik ve sağlık alanında hızlı gelişmeler oldu. 
Gerek cerrahi gerekse cerrahi olmayan yöntemlerin kullanımı çok artış gösterdi. Örnek vermek gerekirse 
ABD’de estetik cerrahi ameliyat sayısı 900 bin, ameliyatsız estetik uygulamaları da 700 bin’lerde iken 2013 
yılında estetik cerrahi ameliyatları 1.800 bin, ameliyatsız estetik uygulamalar ise 9.500 bin’lere gelmiştir. 

Ancak bu hızlı artışın getirdiği karmaşa da kendini göstermiştir. Hemen hergün yeni bir ürünle karşılaşan 
insanların kafası karışmış ve neye inanacaklarını bilemedikleri bir duruma gelmişlerdir. Bu durumda güvenilir 
ve bilimsel kaynaklara ulaşım zorlaşmış ve pazarlama bombardımanı altında kalmışlardır. Bununla birlikte 
özel sektörün sağlıkta etkin rol alması da tüm sağlık konularında güvenilir kaynak ihtiyacını doğurmuştur.

COSMEDIC İstanbul olarak bu kafa karışıklığını nispeten de olsa giderecek sağlık ve estetik alanında gerçek 
ve doğru bilgiyi sunmayı hedeflemekteyiz. 

Faydalı olması dileğiyle...

Mustafa Tercan 

editoryal

Merhaba



ipekyol
collection

FOTOĞRAF:
Mert Alaş, Marcus Piggot
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DİYET 
Yanlış Bildiklerimiz

Myth: Akşam 8 den sonra yemek yenmemeli
Doğrusu: Ne zaman yemek yendiği değil ne kadar kalori alındığı 
önemlidir. Geç saatlerde yemek yenilmesi dinlenme dönemine 
geçen vücut için olumlu etkiler yapmayacaktır. Ancak akşam 
8’den sonra yemek yememek kilo vermeye neden olmaz. Araş-
tırmalar çoğu kadının kalorilerinin yarısını akşam ya da akşam 
yemeğinden sonra aldıklarını göstermiştir. Stres yeme alışkan-
lığında önemli rol oynamaktadır. Yüksek kalorili ve yüksek yağ 
içeriği olan gıdalarla beslenmek sindirimi olumsuz etkiler ve uyku 
düzeninin bozulmasına neden olur. Ertesi gün daha fazla kalo-
ri alınmasına neden olabilir. Bu nedenle en fazla kalorinin gün 
içerisinde erken saatlerde alınması gerektiği ve akşamları daha 
hafif gıdalar yenilmesi önerilir.

Myth: Light gıdalar daha iyidir
Doğrusu: Hafif gıdalar daha az kalori ve yağ içerebilirler 
ancak bunların yüksek oranda sodyum, şeker, kimyasal 
katkılar ve tatlandırıcılar içermemesi gerekmektedir. Ör-
nek olarak yağsız krem peynir tercih edildiğinde daha az 
kalori alınırken daha fazla sodyum alınabilir. Ayrıca light 
gıdalar alınırken daha fazla yenilmekte ve light olmayan 
gıdalarla aynı kaloriye ulaşılabilmektedir. Çözüm light 
gıdalar yerine normal gıdalardan az miktarda yenilme-
sidir.

Myth: Vegan tarzı beslenirseniz otomatik 
olarak kilo verirsiniz
Doğrusu: Vegan gıdalar boş kalori içerebilir. Patates 
cipsleri,  dark çikolata, ev yapımı vegan gıdalar ile den-
geli beslenilmediğinde kilo vermek söz konusu bile ola-
maz. Kilo vermek için sebze, meyve, vegan protein kay-
naklarından ve baklagillerden dengeli olarak tüketmek 
gerekmektedir.
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Myth: Egzersiz yapıyorsanız istediğinizi 
yiyebilirsiniz
Doğrusu: Egzersizle düşündüğünüzden daha az kalo-
ri harcarsınız. Örneğin 30 dakika koşu ile 300 kaloriden 
daha az enerji harcarsınız. Eğer 1 cheeseburger, patates 
cipsi ve birde soğuk içecek yediğinizde 700 kaloriden daha 
fazla kalori almış olursunuz. Kilo vermek için basit bir he-
sapla günde fazladan 500 kalori yakmanız yada 500 kalori 
daha az almanız gerekmektedir. Özetle aldığınız kaloriye 
dikkat etmeniz ve mutlaka egzersiz yaparak destekleme-
niz gerekmektedir.
 
Myth: Öğün atlamak kilo vermeyi hızlandırır
Doğrusu: Öğün atlandığında metabolizma yavaşlar ve 
daha az kilo verilmeye başlar. Özellikle kahvaltıda iyi bes-
lenmek ve gün içerisinde kalori içeriği yüksek olmayan gı-
dalar almak metabolizmayı hızlandıracak ve kilo vermek 
kolaylaşacaktır.

Myth: Salata yiyerek kilo verebilirsiniz
Doğrusu: İlk bakışta doğru gibi gelse de salataya ilave 
edilen yağ, mısır, et, meyveler, yumurta gibi yiyecekler 
salatanın kalorisini çok arttıracaktır. Öğlen yada akşam 
öğününde sadece bir defa fazla kalori içermeyen yüksek 
lif ve vitamin içeriğiyle salatalar oldukça sağlıklı bir seçim 
olacaktır.

Myth: Karbonhidrat hatta meyve dahi 
yiyemezsiniz
Doğrusu: Gerçekte karbonhidratlar kilo vermede yardım-
cı olurlar ancak karbonhidrat seçiminde doğru davranmak 
gerekir. Zenginleştirilmiş un gibi mamullerden hazırlanan 
rafine karbonhidratlardan uzak durmak, tam tahıl içeren 
gıdalar ve meyveler almak gerekmektedir. Bu şekilde daha 
fazla doygunluk hissedilecek ve daha az kalori alınmasına 
neden olacaktır.  

Myth: Glutensiz gıdalarla beslenmek kilo 
vermeye neden olur
Doğrusu: Kilo verme kalori ile ilgili bir durumdur, çok sa-
yıda yüksek kalorili glutensiz gıda mevcuttur. Gluten içer-
meyen bir pizza ile gluten içeren arasında kalori açısından 
pek fark yoktur.

Myth: Yemeklerin dibine düşmekten vazgeçin
Doğrusu: Yiyeceklerden tad alacak şekilde beslenin, aşırı-
ya kaçmayın. Sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen kendinizi 
uzaklaştırmanız onları daha fazla istemenize neden ola-
caktır. Bu nedenle sağlıklı olmasa da çikolata, pasta, pizza 
vs. gibi gıdalardan sağlıklı beslenmeniz kaydıyla ara sıra 
almanızda bir zarar olmayacaktır.  

Kaynak: Popsugar  23/6/2014 den sadeleştirilerek

DİYET
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ESTETİK  
Meme Dikleştirmede Sütyen Boyutu 

Memelerde sarkma sıklıkla görülen deformasyonla-
rın başında gelmektedir. Memelerde sarkma sa-
dece yaşlanma belirtisi değil aynı zamanda kadın-

sı hissetmenin azalması anlamına da gelmektedir. Meme 
sarkmasında meme bezi, deri ile diğer yapılarda aşağı 
doğru yer değiştirme görülmektedir. 

Meme sarkmasının nedenleri çok çeşitlidir. Özellikle me-
nopoz döneminin başlangıcından sonra meme dokusunda 
hacim kaybı görülecektir. Meme sarkması daha çok meme 
üst kısmında dolgunluğun azalması, meme uç kısmının 
aşağı doğru yer değiştirmesi ve deride gevşeme şeklinde 
görülmektedir. Meme sarkması durumunda meme dikleş-
tirme işlemi yapılmaktadır.  ABD de 2013 yılında 137.000 
meme dikleştirme ameliyatı yapılmıştır. Meme dikleştirme 
ameliyatlarında meme dokusunun çıkarılması hedeflen-
mez ancak gerekirse bir miktar çıkartılabilir. 

Meme hacminde ileri derecede azalma olan kişilerde ki-
şinin kendi yağ dokusu memeye enjekte edilerek meme 
hacminde bir miktar artış sağlanabilir. Meme dikleştirme-
de çok farklı yöntemler tanımlanmıştır. Geleneksel ters T 
yöntemi günümüzde nadiren uygulanmaktadır bunun yeri-
ne vertikal scar meme estetiği (dikey izli – lolipop benzeri) 
yada areola çevresi meme estetiği olarak tanımlanan yön-
temler uygulanmaktadır. Ters T yöntemi ise memelerdeki 
sarkmanın çok fazla olduğu durumlarda yapılmaktadır.

Meme dikleştirmede yöntemler farklı olsa da yapılan iş-
lemlerde meme dokusu çıkarılmadığından meme hacmi 
ya da sütyen ölçülerinde değişiklikler olmayacaktır. Genel-
likle meme dikleştirme isteyen kişilerde meme boyutların-

da değişme istenmemektedir. Ancak sadece deri çıkarıl-
ması yapılsa da bazen yanıltıcı olarak memede küçülme 
hissedilebilir. Ancak bu geleneksel sütyen boyutu değer-
lendirmelerine göre yapıldığından objektif olmamaktadır. 

Prof. Dr. Mustafa Tercan
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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ESTETİK 

Normalde meme kap boyutları göğüs çevresinden yapı-
lan ölçümle memenin en dolgun kısmından yapılan ölçüm 
arasındaki farka göre belirlenir. Ancak bu ölçme sistemi 
memede sarkma gibi durumlarda yetersiz kalmaktadır. 

Memenin şekli ve genişliği projeksiyonunu ileri derecede 
etkilemektedir. Sütyen ölçüleri standart olmayıp üretici-
den üreticiye farklılıklar göstermektedir. Ayrıca kadınla-
rın önemli bir kısmının doğru sütyen seçimi yapamadığı 
düşünülmektedir. Hatta bazı mağazalarda uygun sütyen 
seçimi için servis hizmetleri de verilmektedir. Özellikle me-
mede sarkma olan kişiler daha büyük sütyen kullanarak 
daha rahat ettiklerini düşünmektedirler. Bu nedenle meme 
dikleştirme yapılan kadınlar ameliyat sonrası meme bo-
yutlarında azalma olduğu hissine kapılmaktadırlar. Bunun 
nedeni meme boyutlarının küçülmesi olmayıp dokuların 
daha sıkılaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Eğer estetik açıdan dikleştirme sonrası meme boyutların-
da dolgunluk isteniyor ise dikleştirme ile 
birlikte memeye yağ doku enjeksiyonu 
da yapılarak daha iyi bir sonuç elde edi-
lebilir.

Meme dikleştirmelerde en önemli konu 
seçilecek yöntemin belirlenmesidir. Es-
kiden yaygın olarak uygulanan ters T 
yönteminde meme dokusu memenin 
alt kısımlarında fazla olduğu için pro-
jeksiyon yeteri kadar sağlanamayacak-
tır. Bundan başka memenin aşağısına 
uzanan ameliyat izinin olmaması istenil-
diğinde areola denilen memenin kahve-
rengi kısmının etrafından deri çıkarıla-
rak yapılan Benelli mastopeksi denilen 
yöntemde yine memenin projeksiyonu-
nun azalması riski vardır.

Bu nedenle seçilecek yöntem çok 
önemli hale gelmektedir. Seçilecek 
teknikte kişinin meme ve vücut yapısı 
önemlidir. Bu yöntemler sadece nipple 
areolar kompleksin (meme uç bölge-
sinin) yukarı taşınması, dikleştirme ile 
birlikte yukarı taşıma ve ters T şeklinde 
dikleştirme şeklindedir. Meme üst ya da 
alt kısmında doku fazlalığı yada yeterli 
doku bulunması seçilecek yöntemde et-
kili olmaktadır. 

Eğer meme uç bölgesi düşüklüğü 3 cm 
den az ise sadece meme uç bölgesi yu-
karı taşınabilir. Ancak meme altı doku-
sunda belirgin gevşeklik ve sarkma ile 
birlikteyse vertikal skar denilen (lolipop 

tarzı) yöntemin uygulanması gerekmektedir. Eğer meme 
uç bölgesi 3 cm’den daha fazla aşağıda ve meme alt kıs-
mında sarkma çok ise ters T yöntemine benzer bir yakla-
şım gerektirmektedir.  

Sonuç olarak meme dikleştirme ameliyatlarında eğer 
meme boyutunda değişiklik istenmiyor ise yanlızca dikleş-
tirme yapılmalı yada çok gerekli ise yağ enjeksiyonu yada 
küçük bir silikon ile desteklenmelidir. Bu şekilde alınabile-
cek en iyi sonucu almak mümkün olabilir.
 
Kaynaklar: 
1. Aesthetic plastic surgery journal. 30:21-33, 2006.
1. American Society of Plastic Surgeons. . Plastic Surgery 
Procedural Statistics. Accessed September 12, 2013
2. Mastopexy preferences: A survey of board-certified 
plastic surgeons. Plast Reconstr Surg. 2006;118:1631–
1638
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MODA
İpekyol’dan 2014-15 
Sonbahar-Kış’ına Yeni Bir Başlangıç 

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçıları Mert Alaş ve Marcus Piggot’un gözüyle Ipekyol 
kadını, 2014 Sonbahar-Kış sezonunda yenilenen lükse adım atıyor. Bu sezonda 
dünyaca ünlü top model Karmen Pedaru’nun hayat verdiği kampanya yine çok çar-
pıcı ve iddialı. Maskülen detayların baskın olduğu koleksiyonda yeni bir business 
yorumu karşımıza çıkıyor.

Siyah ve derinin birlikteliği, transparan kullanımlar ile daha androjen bir silüeti oluş-
turuyor.

Yükselen minimal kendini püskül, jakar ve fermuarlar ile zenginleştirirken, yüksek 
bel smokin pantolonlar, pul ve payetlerle işli feminen ceketler, deri biker montlar asi 
ruhun anlatıcısı oluyor.
 
60’lar 2014 Sonbahar-Kış sezonunun en çarpıcı temalarından biri olarak karşımıza 
çıkıyor. Düşük omuzlu hacimli kabanlar, otriş hareketli saten bluzlar ve birbirleriyle 
kombinlenebilen alt ve üst tasarımlar geçmişten bugüne yenilenmiş olarak koleksi-
yonda yer buluyor.

 Sezonun öne çıkanları…

Taşlı düğmeli omzu düşük retro ceket, ipek ve deri karışımı contrast dokulu bluz, 
astragan ceketler, kaftan mont ve bluzler ile deriye dair herşey sizi öne çıkarmak 
için bekliyor. Şal ve zincir deseni, kelebek nakışı, geometrik ve çiçekli desenler ise 
sıklıkla tercih edeceğimiz desenlerde başı çekiyor.

Kumaşlar ve renkler…

İpek, koton, angora ve kaşmirlerin yanında payetli kumaşlar ile İtalyan jakarı tasa-
rımları alışılmışın dışında bir çizgiye taşıyor. Klasik beyaz ve siyahın yanı sıra, haki, 
kamuflaj, lacivert, pudra, turuncu ve pembe öne çıkan renkler arasında yer alıyor.
Aksesuarlarda vintage detaylar

Minimal ve maskülen formlarda öne çıkan Ipekyol aksesuar koleksiyonunda vinta-
ge detaylar dikkat çekerken, floral geometrik motifler, ışıltılı dokunuşlar ve püskül 
süslemeler de özellikle çanta ve kolyelerde yerini alıyor. Tasma kolyeler, taş detaylı 
maskülen saatler, dramatik damla küpeler ve minimal bileklitler bu sezon da altın 
ihtişamını sürdürüyor. Ayakkabilarda ise keskin sivri burunlar, chealsea botlar ve lo-
aferlar deri ve tay tüyü ile feminen bir şıklık yaratırken; sert metal aksesuarlar, metal 
topuklar ve bağcıklı stilettolar da sofistike bir dünyaya adım atıyor
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Oyunculuğu ve güzelliğiyle ülkemizde de çok beğenilen 40 yaşındaki ünlü aktris Cameron Diaz oyunculuk ve yaşam koçlu-
ğu sıfatlarına bir de tasarımcılığı ekledi. 

Pour la Victoire markasının başına Sanat Yönetmeni olarak geçen ünlü aktris ilk tasarımları olan ayakkabı ve çanta koleksi-
yonunu beğenilere sundu. 
 
Şık ve spor tarzıyla ülkemizde ve dünyada büyük bir hayran kitlesi olan ve stili tüm hanımlar tarafından takip edilen ünlü aktris 
kendi stilini kolleksiyonuna yansıtmış.

Koleksiyondaki topukları 10-12 cm olan ayakkabıların şehir hayatında gündüz de kolaylıkla yürünebilecek rahatlıkta tasarlan-
ması dikkat çekici... 

Özellikle paçaları kısa ve dar olan pantolonlar ile çok rahat kombinasyon yapılabilecek tarzdaki ayakkabıların fiyatları 250 Dolar 
ile 500 Dolar arasında değişiyor. Çanta tasarımları da oldukça şık ve fonksiyonel.

Koleksiyondan Seçtiklerimiz...

CAMERON DIAZ’DAN TASARIMLAR

MODA 
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Göz çevresi derisi ince bir yapıya sahip olması, ter 
ve yağ bezlerinden daha fakir olması, mimik hare-
ketleri (gülme, gözü kısarak bakma vb.) nedeni ile 

daha çabuk çizgilenmelerin ortaya çıktığı bölgedir. Ayrıca 
güneş ışınları, sigara, yorgunluk, tiroid ve böbrek hastalıkları 
kansızlık gibi nedenler, genetik özellikler kendini bu bölgede 
belli edebilir. 

Göz altlarında koyuluk, ödem, çöküntü gibi sorunlarda olabi-
lir. Göz çevresi bakımı olabildiğince erken dönemlerde (örn; 
25  yaşdan  itibaren) başlanabilir. Tabii bu yaş sınırı cildin 
yapısı ile ilgilidir. Çizgilenmeler oluştuktan sonra giderilme-
leri daha zordur. Oluşmadan önce alınacak önlemler gecik-
tirici etki yapabilir.

Göz makyajı varsa her akşam yatmadan önce uygun temiz-
leyici ile uzaklaştırılmalı, temizleme sütü gibi yumuşak bir 
temizleyici ile göz çevresi temizlendikten sonra uygun göz 
çevresi kremi sabah akşam hafif masaj hareketleri ile uygu-
lanmalıdır. Güneş gözlüğü kullanarak, göz ve göz çevresi, 
güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Günü-
müzde kozmetik  sanayi cild problemleri konusunda elinden 
geleni yapmaktadır. Yeni teknolojiler, etkin aktif maddeyle 
bu sorunların çözümü ve önlenmesi için çözümler üretmek-
tedir.

Son yıllarda Türkiye kozmetik piyasası  da pek çok ürünü 
içermektedir. Ancak  bu çeşitlilik tüketicide ürün  seçimi ko-
nusunda güçlük getirmektedir. Tüketiciler ya arkadaş tavsi-
yesi veya medya reklamları, eczane veya parfümeri satıcıla-
rının yönlendirmesi ile ürün satın almaktadırlar.

DERMATOLOJİ
Göz Çevresi Kremleri 

Dr. Ülkü Çağlayan
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı / Estetisyen
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DERMATOLOĞUN SEÇİMİ 

Clinicare 
Silky Eye Renewal Cream

İsveç’te üretilen bu ürün yoğun nemlendirme sağlar,  İnce çizgilere ve kırışıklık-
lara karşı olduğu gibi, morluklar ve torbalanmalara karşı da etkilidir. Hyaluronik 
Asit, 18  ipek amino asidi ve büyüme faktörleri içerir. Nano kapsülleme teknolo-
jisi ile üretilmiştir.
(30ml 175TL)

Nu-Skin
Tru Face Line Corrector

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen bu üründe ön kollajen peptidleri bulu-
nur. Günde 2 kez hafif masaj hareketleri ile göz çevresi, kaş arası, dudak üstü 

bölgesine uygulanır. Peptidlerin gücüyle çizgilerin görünümünü hafifletip cildi 
pürüzsüzleştirir. Dört hafta içinde sonuçlar gözlenmeye başlanır. 

(30ml 135TL)  

Dr. Med. Christine Schrammek
High Perfection Eye Cream

Almanya’da üretilen bu ürünler kadifemsi yumuşak dokusu ile hassas ve yorgun 

göz çevresini rahatlatmaya, zararlı dış etkilerden korumaya yardımcı olur. İçer-

diği biberiye, ipek proteini, peptid, kafein ve özenle seçilmiş doğal yağlar cildin 

onarıcı mekanizmasının korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda nem 

depolayıcıdır. 

(15ml 253TL)

Dermaplus MD
Eye Brite 

Yorgun gözleri canlandırmak ve aydınlatmak, koyu göz altı görünümünü iyileş-

tirmek ve göz çevresini aydınlatmak amacıyla formüle edilmiştir.  Göz çevresi 

kan dolaşımını artırır ve koyu halkaların görünümünü azaltır. Göz altı torba-

lanmalarını ve şişkinliğini iyileştirir. Nemlendirir, renk farklarını azaltır. Güçlü 

antioksidanları sayesinde serbest radikallerle savaşır. 

(15ml 209TL)

DERMATOLOJİ 

Bazı bilinçli tüketiciler de güzellik merkezleri veya dermatoloji uzmanlarının tavsiyeleri  ile hareket etmektedirler. Bu konuda 
dikkat edilmesi gereken ürünün markası kadar içeriğinin de etkin olmasıdır.

Olabildiğince profesyonel bakım ürünü üreten firmaların, dermatokozmetiklerin, doğal içerikli ürünlerin tercih edilmesi gerek-
mektedir. Seçim konusunda  cild tipi, yaş, cildin sorunları göz önünde tutulmalıdır.

Fiyatlarının mutlaka yüksek olması gerekmez, çünkü ithal ürünlerde fiyatlar (tüketiciye) ulaşıncaya kadar çeşitli nedenlerle  
yükselmektedir. Ayrıca 2-3 yılda bir cildin özellikleri değişirse ürün değişikliğine de gitmek gerekebilir. Tüm bu nedenler ile en 
uygun davranış dermatokozmetik konusu ile ilgili uzmanlardan tavsiye almaktır.
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KADIN SAĞLIĞI 
Myomlar Kısırlık Yapar mı?

Myomlar kadın genital sisteminin en sık rastlanı-
lan tümörleridir. ABD’de myoma nedeniyle yıl-
da 200.000 histerektomi (rahimin alınması)  ve 

20.000 myomektomi (myomun ameliyatla çıkarılması) 
yapılmaktadır. Uterusta (rahimde) bulunduğu yere göre 
belirti verirler. Çok büyük olup hiç belirti vermeyebilir, çok 
küçük olup ciddi sıkıntı yaratabilirler. Puberte (genç eriş-
kin dönem) ile başlayan gelişimine rağmen 30’lu yaşlarda 
belirti verirler. En sık bulgu adet kanamalarının aşırı olma-
sıdır (menoraji). Ağrılı adete ve etraf organlarına baskı ile 
sık idrara çıkma, kabızlık ve böbrekten idrar çıkışını engel-
leme gibi bulgulara yol açabilir.

Fiziksel aktivite veya ilişki esnasında ağrı da görülebilir. 

Ancak iki adet arasındaki sürede uzama (oligomenore), 
adetler arasında düzensiz kanama (metronaji) daha çok 
bir yumurtlama kusurunun sonucudur.

Gebelikte hızla büyüyebilir ve kendisini besleyen damarlar 
yetersiz kalınca dejenere olabilir (kırmızı dejenerasyon). 
Myomun merkezinde oluşan bu bozulma neticesi hasta-
lar narkotik ağrı kesiciler kullanmayı gerektirecek kadar 
şiddetli bir ağrı ile hastanelik olabilirler. Gebelik için risk 
myomun yerine ve sayısına göre değerlendirilmelidir. Asıl 
sorun günümüzde gebeliğin artık ileri yaşlarda istenmesi 
nedeniyle tedavi programında doğurganlığı koruyucu ol-
mak bazen ciddi şekilde zor olabilmektedir.

Oluşumu ve Sonuçları

Myomlar sex steroidlerine cevap veren (östrojen ve özel-

likle progesteron) ve tek tek uterusun kas hücrelerinden 
köken alan (hücrelerin klonal genişlemesi) iyi huylu (se-
lim=benign) tümörlerdir. Hücresel  dizilişindeki sirkuler-he-
lezon yapı dışında myometriumdan (uterusun kas duvarı) 
ayırtedilemez.

Habis form olan leiomyosarkomlar(kanser özelliği taşıyan) 
hayatın ilerleyen döneminde oluşurlar ve myomlardan 
kaynaklanmazlar.

Myomlar uterus duvarının herhangi bir yerine yerleşmiş 
hücrelerden kaynak alırlar. Dış yüzeye yakınsa; subseröz 
myom, duvar içindeyse; intramural myom daha içerde ise 
submuköz myomlar oluşur.

Submuköz myomlar; hasta açısından boyutuna bakılmak-
sızın en sıkıntılı myomlardır. Ağrılı adet, ara kanama ve 
adet kanamasının çok ve uzun olması şikayetleri oldukça 
sıktır.

Myomların hormonlarla bağlantısı çok nettir. Puberte ön-
cesi görülmezler, menopozdan sonra gerilerler, sex stero-
id reseptörleri (hormon etkileşim noktaları) içerirler (östro-
jen ve progesteron), gebelik esnasında çok büyürler, ilaçla 
hipogonadizm (ilaçla hormon üretiminin durdurulduğu) ya-
ratılan vakalarda küçülürler.

Op. Dr. Hüseyin Köseoğlu 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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Özellikle progesteronun bilinme-
yen bir şekilde myomu büyüttüğü 
bilinmektedir. Obezite ve erken 
menarşda (ilk adet) risk faktörle-
ridir. Doğum kontrol haplarının bir 
etkisi yoktur. Menopozda hormon 
tedavisi bazen sessiz myomları 
uyandırabilir. Meme kanseri te-
davisinde kullanılan tamoxifen de 
myomu büyütebilir. Birinci derece 
akraba kadınlar arasında %40 ora-
nında yaygınlık vardır. Multifaktöri-
yel kalıtım paterni (çok yönlü kalı-
tım özelliği) olarak değerlendirilir.

Moleküler biyolojik araştırma-
lar; myomların üçte birinde 7, 12, 
14.kromozomlarda anormallik ol-
duğunu göstermiştir. Çalışmalar 
devam etmektedir.

Doğurganlığa Etkisi

Myomların gebelik üzerine olan et-
kilerini bireysel olarak hastalarda 
tanımlamak hala zordur. Myomu 
olan bir kadında en mantıklı yol ge-
beliğin kendiliğinden olmasını beklemek, eğer zorluk var-
sa tedavi programı yapmaktır. Genel kabul edilen görüşler 
vardır; Submuköz uterus boşluğuna büyümüş myomlarda 
döllenmiş yumurtanın yuvalanma (implantasyon) başa-
rısızlığına uğrayacağı bilinir. Submuköz myomlar uterin 
boşluğu deforme ederler ve üzerindeki endometrium (rahi-
min en içteki örtücü dokusu) ince olduğu için implantasyon 
bozulur. Histerosalpengografi (ilaçla rahimin ve tüplerin) 
(HSG), sonohisterografi (SİS) ve histeroskopi (ışık ve ka-
mera sistemi ile rahimin içinin görüntülenmesi) ile tanı ko-
nulup histeroskopi ile çıkarılamaya çalışılır.

Duvar içi myomların implantasyonda (döllenmiş yumurta-
nın rahim duvarına yuvalanması) başarısızlığını myoma 
bağlamadan önce diğer sebepler ekarte edilmelidir. Duvar 
içi (intramural) myomlar, üremeye yardımcı teknolojiler-
den (ÜYT) sonraki gebelik oranını azaltırlar. İmplantasyo-
nu bozdukları düşünülmektedir. Tüp bebek yapılacak tüm 
hastalarda duvar içi myomlar çıkarılmalıdır. Myomektomi-
den (myomun ameliyatla çıkarılması) 1 yıl sonra fertilite 
(doğurganlık) oranlarının arttığı ispatlanmıştır.

Myomektomi sonrası oluşacak yapışıklıklar yumurta top-
lanmasını zorlaştırmazlar. Tüp ağızlarına yakın myomlar, 
baskıyı ortadan kaldırmak için alınmalıdırlar. Myomların ilk 
üç ay gebeliklerinin kaybı, erken doğum eylemi, çocukta 
rahim içi gelişme kısıtlılığı riski yarattığına ilişkin bilgiler 
tartışmalıdır.

Myomların sayı ve boyutları değil yerleşim yeri çok önem-
lidir. Büyüyen fetusun (anne karnındaki çocuk) rahim içi 

boşluğa uyumu ve plasentanın yeterli damarlanabileceği 
alanda myom oluşu önemlidir. Çünkü myomun üstündeki 
plasenta ayrılıp kanamaya da sebep olabilir. Rahimin çıkış 
alanına yerleşmiş myomların doğumu engellemesi müm-
kündür. Sezaryen gerekebilir. Myomektomi yapılmış va-
kalarda normal doğum ile sezaryen oranı eşittir. Uterusun 
tüm duvar katlarının rahim içi boşluğa kadar etkilendiği 
myomektomilerde araştırmalar doğum esnasında yırtılma 
ihtimalinin az olduğunu söyleseler de mutlaka sezaryen 
gereklidir.

Myomların doğurganlığa engel olma mekanizmaları;
1) Mekanik  tıkanma 2) Rahim ile fallop tüpü çalışma iliş-
kisinin bozulması 3) Spermin hareketinin bozulması4) Yu-
murta taşınmasının bozulması 5) Döllenmiş yumurtanın 
yuvalanma bozukluğu 

Myomlarda Tedavi

Myomların yerleşim yerleri, sayısı ve büyüklükleri yanı sıra 
yarattığı belirtiler tedavi planının bireyselleşmesine ve her 
programın hastaya göre yapılmasına neden olur.

Cerrahi tedaviler, histerektomi (rahimin ameliyatla alınma-
sı), abdominal myomektomi (myomun açık ameliyatla alın-
ması), histeroskopik myomektomi (myomun histeroskopi 
sistemi ile alınması) olabilir. Menopozda olmayan hasta-
larda GnRh agonist (bu bir ilaç grubudur) tedavilerin ve 
antiprogestinlerin (bu da bir ilaç grubudur) özellikle büyük 
myomların hacmini üç aylık kullanımda %30-50 küçültüle-
rek daha az travma ile çıkarılmalarında işe yaradığı kesin 
kabul edilmektedir. Doğurganlığın devamı arzulanan te-
davilerde, tıbbi tedavileri cerrahiye yardımcı olarak kullan-
mak gereklidir.
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Kâtı’ Türklerin kâğıt oyma sanatıdır. XIV. İle XVII. yy. 
lar arasında altın devrini yaşamış, geleneksel sa-
natlarımızın çok önemli dallarından birisidir.  Yüzyıl-

larca halk ve saray sanatında seçkin örnekler vermiş olan 
bir türdür. Zengin bir desen dünyası ve çeşitli uygulama 
alanı vardır. Bu eserler daha çok saray ve zengin kişilerin 
kütüphanelerinde yer almışlardır. 

Kâtı’ uygun desen, motif veya yazı örneğinin uygun, ince 
kâğıt veya deriden bir keski yardımı ile ustalıkla oyulup, 
çıkan parçanın veya içi oyulmuş parçanın yine ustalıkla 
başka bir zemine yapıştırılması sanatıdır. Bazı desenler 
oyulduğu zaman, oyulan kısım kompozisyon bütünlüğünü 
kaybetmeden, parçalanmadan çıkarılırsa, aynı anda pozi-
tif ve negatif iki desen elde edilmektedir. Oymaların yapış-
tırıldığı zeminler paspartu, cam, deri veya kâğıt tır. İşçilik 
çok ince ve temiz olmalıdır. Yapıştırılması da bir o kadar 
ustalıkla yapılmalıdır.  

Bu sanatta geçen kelimelerin kök ve türevleri şöyledir;
Kât : Kesme, kesilme
Kâtı’ : Kat’ eden, kesen, durduran
Katta’  : Kâğıt veya deriden ince oymalar yapan sanat
kar, kat’ eden 
Mukatta : Kâğıt veya deriden oyulmuş desen.
Mukatta yazı : Eskiden hattatların, kâğıdı oyarak oluştur-
dukları yazılar.

Aşık Çelebi (XVII. yy.) kağıt oyma sanatını, Farsça’da ef-
şan kelimesi ile ifade etmiştir. Bu sanatı icra eden sanat-
çılara ise efşancı (oymacı) veya efşanbür diye adlandır-
mıştır. Aşık Çelebi, dönemin en büyük üstadının Efşancı 
Mehmed olduğunu belirtmiştir. Sarayda önemli görevlerde 
bulunan Efşancı Mehmed’in kâtı’a levhalarla, sultandan 
ve devlet büyüklerinden ödüller aldığını söylemiştir. 1534 
de vefat eden Efşancı Mehmet’in günümüze ulaşmış eseri 
bilinmemekle beraber, onun tarzını yansıttığı için, Efşancı 
Mehmet’e ait olduğu düşünülen “Bahçe Levhası” İstanbul 
Üniversitesi Kütüp-
hanesinde bulunan 
bir albümde yer al-
maktadır.

Orta çağdan itiba-
ren sanatçıların, 
yazarların, tasvir 
sanatçılarının, çini, 
taş ve ahşap oy-
macılarının, kendi 
iradeleri veya yö-
neticilerinin istekle-
ri ile göç ettikleri bi-
linir. Bu sanatçılar 
gittikleri coğrafya-
daki sanatsever ve 

Mag. Emel Nurhan Ogan 
Türk İslam Sanatları İhtisas Mrk. Öğretim Görevlisi

www.emelogan.com

SANAT
 Milli Mirasımız Kâtı’ Sanatı 

İstanbulun Bahar Penceresi - Emel Nurhan Ogan 
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yöneticiler için çalışmış, eserler üretmişlerdir. 
Bu göçler sanat akımlarının yayılmasına sebep 
olmuştur. Kâtı’ sanatının ilk örnekleri yaklaşık 
700 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk eserler 
XIV. yy. da Afganistan Herat’da görülmüştür. 
İslam Sanatında ilk olarak el yazması eserle-
rin, deri ciltlerinin oyulması sureti ile meydana 
getirilen kitap kaplarında görülmüştür. Gelibo-
lulu Mustafa Ali’nin, 1586 da yazdığı, minyatür, 
kâtı’, hat, cilt sanatlarından ve bunları uygula-
yan sanatçılardan bahsettiği, ”Menakıb-ı Hü-
nerverân” adlı eserde, kâğıt oyma sanatının en 
usta sanatçısının Abdullah Kaat olduğu belirtil-
mektedir. 

XVI. yy. başlarında Osmanlıda görülmüştür. 
İlk ve en önemli sanatçılardan biri olan Efşan-
cı Mehmet, Sultan II.Beyazıt, Sultan I.Selim, Kanuni Sul-
tan Süleyman devirlerine tanıklık etmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde Kâtı’, tezhip sanatından sonra gelen 
güçlü bir sanat dalı olmuştur. Osmanlı yaşantısına ve sa-
natına ilgi gösteren, batılı gezginler kanalı ile XVII. yy. da 
kâtı’ sanatı batıya gitmiştir. Bu gezginlerin çarşı ressamla-
rına sipariş verip, ülkelerine götürdükleri albümler batının 
en ünlü müzelerinde yer almaktadır. Bu albümler içindeki 
kâtı’lar önemli bir yer tutmaktadır. Bir süre sonrada, kendi 
motifleri ile silhouette “gölge” adını verdikleri sanatı geliş-
tirmişlerdir.

Kâtı’ sanatında işlenmiş konular kültürümüzün bir yansı-
masıdır. Türkler için yaşadıkları bölgenin bitki örtüsü buna 
bağlı olarak gelişen bahçe kültürü ve bu kültürün içinde 
yer alan öğeler önemlidir. Kur’ana dayanan cennet bah-
çeleri kavramı, Roma bahçe kültürü içinde yer alan havuz 
ve fıskiye gibi yapılar Osmanlıları etkilemiştir. Kâtı’ sanatı, 
el yazması, kitapların sayfa aralarında seperatör olarak, 
yazmaların kaplarında, yazı çekmecelerinde, el yazması 
eserlerde, hat levhalarında bol miktarda uygulanmıştır. 
Tezhip sanatının önemli motifleri olan şemse ve köşe-
bentler, bordürler, yazılar geometrik şekillerde bu sanatta 
önemli uygulanma alanları bulunmuştur. Çiçek tasvirlerin-
de kullanılan çeşitli kır bitkileri ve ağaçlar natüralist bir üs-
lûpla yorumlanmıştır. 

Kâtı’ örnekleri, kesme ve yapıştırma tekniklerine göre çe-
şitlilikler göstermektedir. Kesme tekniklerine göre üç gru-
ba ayrılır. Motif veya desenlerin tek tek oyulması, Simetrik 
kesim tekniği, Üst üste yapıştırılan desenlerin tek seferde 
oyulması,

Yapıştırma tekniğine göre ise kâtı kompozisyonları iki gru-
ba ayrılır. Yalın kat yapıştırılan desenler, Çok katlı olarak 
yapıştırılan desenler ve dişi oyma kalıplarla yapıştırılan 
desenler.

Kâtı’ sanatı ile uygulanmış hat’lar da genellikle talik hat 
uygulanmıştır. Harfler çok küçük ebatlarda oyulup, başka 
bir zemine yapıştırılmışlardır. XVI. - XIX. yy. lar arasında 
“resim yazı” denilen bir teknikle de kâtı’ eserler meydana 
getirilmiştir. Resim yazıların Mevlevi, Bektaşi ve Yeniçeri 
kültüründe önemli bir yeri vardır. Türk kâtı’ sanatının en 
önemli ustaları XVI. yy. da Ali Çelebi, Mehmed bin Ga-
zanfer, XVII. yy. da Fahri-el Bursavi, Nakşi, Mahmud-el 
Gaznevi, XVIII. yy. da Derviş Hasan Eyyûbi, Halazade 
Mehmed ve Cambazzade Osman, XIX. yy. da Vahdeti, 
Abdullah Zuhdi, Mehmet Rıfat, Süleyman ve Osman Rıf-
kı’dır.

Günümüze kalan önemli eserlerden bazıları; 

Topkapı Sarayı Müzesi; “Fatih Albümü”sanatçısı Abdullah Kaat

“Guy ve Çevgan” sanatçısı Mehmed bin Gazanfer 

“Hadis-i Erbain” sanatçısı Ali Çelebi

“Cennet bahçesi”  sanatçısı Cambazzade Osman 

Viyana Milli Kütüphanesi; “Kâtı bahçe”  sanatçısı Bursalı Fahri 

İst. Ünv. Kütüphanesi; “Tuhfe-i Gaznevi” sanatçısı Gazneli Mah-

mud, “Kaside-i İdiyye “sanatçısı Efşancı Mehmed 

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi; “Allah-Muhammed levhası” 

sanatçısı Osman Rıfkı 

“Ya Hazreti Mevlana levhası” sanatçısı Abdullah Zühdi” 

British Museum; “Mundy Albümü” çarşı ressamları, “Türk şiir 

antolojisi” 

Paris Bibliotheque National de France; “Kıyafet Albümü” çarşı 

ressamları 

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi; “Mehmet Selim Divanı” 

Türk İslam Eserleri Müzesi; “Ya Hazreti Mevlana levhası” sanat-

çısı Abdullah Zühdi”.

Köklü bir geçmişi olan kâtı’ sanatına yeniden hayat verip 
yaygınlaşmasını sağlamak, akademik düzeyde eğitim al-
mış hocaların bu sanata ilgi duyanlara ve genç nesillere 
bilgilerini aktarmaları ile mümkün olacaktır. 

Hayal Ormani - Emel Nurhan Ogan 
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Essiz Dünya Mirası İstanbul Boğazı ve Kız Kulesi - Emel Nurhan Ogan 
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Örnek Çalışmalar...

Şah Mahmud Nişapuri Albümü, Efşancı Mehmet, 
İstanbul Ünv. Kütüphanesi 16.yy doğa tasvirin-
den çalışma. Reprodüksiyon: Burcu Ömeroğlu

Reprodüksiyon: Burcu Ömeroğlu

Paris Bibliotheque National de France OD 26 
Kâtı’ vazo ve çiçekler. 
Reprodüksiyon: Burcu Ömeroğlu

British Lib. Or.13763 av sahnesinden uyarlama
Reprodüksiyon: Burcu Ömeroğlu (burcuomeroglu1981@gmail.com)

SANAT
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Uçuş fobisi; birçok fobik reaksiyonda olduğu gibi va-
rolan, kaygı duyulan bir obje, nesne ya da duruma 
karşı vücutta duyulan bir seri rahatsızlığın birarada 

olması halidir. Özellikle uçuşla alakalı dinamikler; uçağa 
binmek, bilet almak, havaalanı yakınlarından geçmek gibi 
düşüncelerin bile bazen kişiyi tedirgin ettiği fiziksel ve psi-
kolojik belirtilerin ortaya çıktığı bir durumdur...

Neler Olmaktadır ?
 
Kaygı, tedirginlik, huzursuzluk hisleri, yerinde duramama, 
sanki o an çıldıracakmış, kontrolü kaybedecekmiş ve etra-
fına zarar verecekmiş gibi yaşanılan kaygı ve huzursuzluk 
hali ile ortaya çıkan bir durumdur uçuş fobisi... Kişilerde 
özellikle uçağın düşeceği yada uçağın kapalı bir mekan 
içerisinde bulunmakla alakalı yaşayacağı tedirginlikler 
ve sıkıntılardan kaçınmayla giden bu duruma ve kişilerin 
sosyal ekonomik ve yaşamlarının diğer alanlarını olumsuz 
etkileyen uçmak ve uçmayla ilgili faaliyetlerden kaçma du-
rumuna uçuş fobisi diyoruz...

Nedir Uçuş Korkusunun Nedenleri?

Birçok insanda değişik sebepler görebiliyoruz. Ancak özel-
likle uçuş korkusu iki farklı kategoride değerlendirilebilir. 
Daha önce hiç uçmamış kişilerin yaşadıkları uçuş korkusu 
ve sonra uçuş korkusu gelişen kişiler olmak üzere iki ka-
tegoride değerlendiriyoruz biz bunu... Neler olabilir? Daha 
önce hiç uçmamış bir kişi, başkalarının anlattığı yada duy-
duğu bir takım öyküler, televizyonlardaki video belgesel 

yada bir takım görüntülerde yaşanan uçak kazalarıyla ilgili 
kaygılar ve uçuşun olabilme ihtimaline ait kafasındaki soru 
işaretleri... Kocaman bir uçak 70 ton 100 tonluk uçak na-
sıl olur da uçar! Uçması mümkün değil! gibi kendisine ait 
hiç bilmediği bir şeye ait kaygı ve tedirginlikleri olabiliyor. 
Bu genellikle çok kolay yendiğimiz ve uçuşla alakalı fiziki 
kuralları ve diğer bir takım kuralları anlattığımızda ve ba-
sit bir uçuşla beraber uçulduğunda ortadan kalkabilen bir 
şey. Ama ikincil uçuş fobisi dediğimiz kişinin yaşadığı ciddi 
bir tribülans yada havada bir panik hali yada bir yakının 
yaşadığı bir panik hali yada uçak kazalarına ait görüntüler 
yada zaman zaman yeni vizyona girmiş filmlerde olduğu 
gibi değişik kaza sahneleri gibi sahneleri seyretmek sure-
tiyle kişide ortaya çıkabiliyor. Bazen insanların uçuş fobisi-
ni yaşamalarının sebeplerinden bir tanesi de şu olabiliyor. 
Kendi yaşamlarında varolan başka kaygı ve korku veren 
bir takım psikiyatrik rahatsızlıklarla birlikte uçuşta ikincil  
olarak karşımıza çıkan bir korku objesi olarak karşımıza 
çıkabiliyor. Genel belirtiler ve genel sebepleri böyle değer-
lendirebiliriz. Ama bunun dışında kişilerin uçuş fobisi geliş-
tirmeleri için başka bir takım sebepler de olabilir...

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güveli 
Psikiyatri Uzmanı - Sivil Havacılık Pilotu

PSİKOLOJİ
Korkmadan Uçabilirsiniz
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Uçuş Korkusu Nasıl Tedavi Edilir?

Özellikle uçuş korkusunun şiddeti bizim için önemli. Ki-
şide eğer ciddi kaçırma reaksiyonlarına sebep oluyorsa 
mutlaka profesyonel bir destek alınması gerekiyor. Ancak 
ciddi kaygılara sebep olmuyor biraz huzursuz ve tedirgin 
olarak ta uçuluyorsa  onun için basit bir takım pratik öne-
rilerimiz var. Zaten ikinci basamak tamamen profesyonel 
bir yaklaşım olacak, orada kişinin durumuna özel çözüm-
ler üretilir. Öncelikle kaygı ve tedirginlik oluşturan başka 
şartlardan uzaklaşmamız gerekir uçuş zamanı. Yani çoğu 
kere şöyle şeyler oluyor; uçmayla alakalı tedirgin olan kişi-
ler sabahleyin  havaalanına giderken yolda trafik sıkışıyor, 
geç kaldım, gidemedim, gelemiyorum, aman 
bir problemmi oldu! birde trafikte böyle riskli 
birşeyler yaşamışsa  heyecan hali yükselebi-
liyor. 

Onun için uçuş korkusu ve kaygısı olan ki-
şilere önerdiğimiz temel şey şu: Uçuş önce-
sinde iyi bir hazırlık yapmaları gerekiyor yani 
mümkün olduğunca iyi uyumaları, gece kali-
teli bir uykudan sonra sabah yola çıkmadan 
mümkün olduğunca erken bir saatte yola çık-
maları, yani  İstanbul’da yaşıyorsanız yada 
Anadolu’nun bir şehrinde yaşıyorsanız oranın 
şartlarına uygun şekilde yola çıkmalısınız.  Bir 
saat öncesinde havaalanında olmanız gereki-
yorsa heran bir kaza olması durumunda hele 
İstanbul’da trafiğin yoğunlaşması ve geç kal-
ma riskiniz yükselebilir. Artan heyecan haliniz 
uçakta yaşanacak basit bir takım yeni uyaran-

larla da tetiklenebileceği için mümkün olduğunca 
erken havaalanına gidin, sabah mutlaka kahvaltı-
nızı yapın. 

Eğer herhangi bir tıbbi tedavi alıyorsanız o tıbbi 
tedaviyi mutlaka kullanın, atlamayın, eğer herhan-
gi bir psikiyatrik başka bir sorununuz varsa onla 
alakalı ilaçlarınızı bir hafta 10 gün öncesinden çok 
düzenli ve tertipli kullanmaya başlayın ve uçuş 
anında mümkün olduğunca az stressli havaala-
nına gitmeye çalışın. Mümkünse kendi aracınızla 
gitmeyin, bir taksi tutun yada bir başka yakınınızın 
sizi havaalanına bırakmasına olanak oluşturacak 
şekilde bir ayarlama yapın. Bütün bunları yerine 
getirdiğiniz halde hala sıkıntınız var ve siz uçmak-
la alakalı ciddi tedirgin oluyorsanız o zaman pro-
fesyonel bir yardım alın. Orada da yapılan şey şu 
hakkaten: kişinin yaşadığı sorun tıbbi bir sorunun, 
psikiyatrik bir problemin başka bir yansıması mı 
yoksa sadece saf uçuşa ait bir korku mu?

Onları yakaladıktan sonra temelde birkaç fark-
lı tedavi metodu var. Onlardan bir tanesi Bilişsel 

Yaklaşım... Yani zihninizde sizi uçuştan korkutan ne var? 
Altında ne var, ne yok? Kongnitif yaklaşımlar yapılabiliyor. 
İlaç tedavisi de zaman zaman kullanılabiliyor ama  ilaç 
tedavisini çoğu kere önermiyoruz. Niye? Çünkü uçuşla 
yüzleşmek ve ona ait sıkıntılarla başetmeyi öğrenmek ge-
rekiyor. Uçmakta yaşanılan korku ve tedirginliği yenmek 
tekrar eden kontrollü uçuşlarla oluyor. Biz buna Davranışçı 
Tedavi modeli diyoruz. Çoğu kere bu Davranışçı Tedavi 
modelinde yaptığımız şey şu. Kişinin uçuşla alakalı kay-
gı ve tedirginliklerini aşacak şekilde teknik teorik ve sü-
reçle alakalı bilgilendirmesini sağlamak, ardından uçuşla 
yüzleştirmek. Bu bir similatör olabilir, bu küçük bir uçakta 
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hemen uçup inebileceği bir yerde uçurmak olabilir, yada 
normal bir havayolu uçuşunda beraber uçmak da olabilir 
ve bunu kontrol altında tutmanın yollarını öğretmek... Ba-
zen telkinle, bazen hipnotik birtakım verilen uyarılarla ve 
önerilerle bunu yapmak mümkün olabilir. Ama eğer siz uç-
maktan uçuş korkusu nedeniyle kaçmaya başlamışsanız o 
zaman mutlaka profesyonel bir destek almanız gerekebilir.

Ne Kadar Sürede Tedavi Edilir?

Tedavi süreci kişinin korku ve kaygısının şiddetiyle alakalı 
bir süreçtir. Ne kadar sürede tedavi edilir-in maalesef stan-
dart bir süresi yok. Bazen iki görüşme sonrasında kişiyle 
yapılmış bir uçuş ve bu uçuş sırasında verilen telkinler, 
havada olan biten hadiselerle alakalı ona açıklayıcı bilgi-
ler vermek yeterli olabiliyor ama bazen seanslar süren bir 
içsel ve davranışçı metodla yapılacak tedavide bile 8-10 
seans sonunda bile uçağa binme fikrine yaklaşamayan 
danışanlarımız çıkabiliyor. Ama ortalama 2 -3 seanslık 
bir öngörüşme ve bilgilendirme ve kişide yapılacak zihin-
sel yapılandırmadan sonra yapılacak exposure dediğimiz 
maruz bırakma bu similatör olabilir yada gerçek bir uçuş 
olabilir 3-5 seans toplamda birer hafta aralıklarla olursa 2 
hafta ile 1 ay arasında süren bir süre içerisinde kişilerin 
% 80 – 90’ının uçuş korkusu onları uçmaktan kaçıracak 
noktada normal hafif kaygılarla uçmaya kadar taşır. Sonra 
da uçmaya devam ettiği müddetçe herkes kadar kaygıla-
nacağı bir süreç haline dönüşür.

Uçakta  Panik  Geçiren Kişi Nasıl 
Sakinleştirilir?

Panik geçiren kişiler genellikle uçakta çığlık atmaktan tu-
tun da, kontrolsüz davranışlara varıncaya kadar herşey 
yapabiliyor. Kişinin nefes alıp vermesinde ortaya çıkan 
hızlanmalarla da tepkiler tetikleniyor.  Böyle bir durumda 
kişiyi sakin bir ortama almak, kolonya veya ıslak mendil-
le ferahlamasını sağlamak, su içirmek ve telkinde bulun-
mak yapılmalıdır. Herhangi bir faydası olmaz ise uçakta 
bulunan ilaçlardan doktor veya hostes kontrolünde kişiye 
verilmesi uygun olabilir. Bu tür durumlar için uçaktaki en 
güvenilir yerlerden biri uçağın ağırlık merkezi olan kanat 
kısımlarıdır.

Havayolu Şirketleri Uçuş Güvenliğini Nasıl 
Sağlar?

Uçuş güvenliğini faktörler meteorolojiye ait faktörler, uça-
ğa ait faktörler ve uçuş ekibine ait olan faktörler olabilir. 
Meteorolojiye ait faktörler; uçuş limitlerini, pistin durumunu 
ve hava durumunu içerir. Uçağa ait emniyet limitleri; bir 
uçağın uçuş aletlerinin belirli bir zaman içerisinde kontrol 
edilmesi, süresi dolan parçaların değiştirilmesi gibi faktör-
lerdir. Pilota ait faktörler; pilotun sağlığı, ruh hali ve dene-
yimiyle ilgili faktörlerdir. Pilotların her yaş limitinde sağlık 
raporu alması zorunludur. Bir takım limitler dışına çıkmış-
sa, onu geçirinceye kadar uçuşu engellenir. Pilot kendini 
iyi hissetmiyorsa, yedek pilotla uçuş yapılır.



Uçuştan Neden Korkulur?

Uçuş sırasında ortaya çıkan sesler, 
çıtırtılar, başın üzerindeki dolap-
lardaki gıcırtılar gibi uyaranlardan 
kişiler tedirgin olur. İniş takımları 
açılır-kapanırken, motor sesleri kişil-
erde kaygılar ortaya çıkarır. Uçuşta 
yaşanan türbülans nedeniyle yaşanan 
sarsıntılardan büyük kaygı duyulur. 
Sarsıntılar olabilir ancak bu sarsıntılar 
uçağı düşürecek boyutta değildir.

 PSİKOLOJİ
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Glisemik indeks (Gİ) karbonhidrat içeren gıdaların 
yenilmesi sonucu kan şekerinin yükselme oranını 
gösteren bir ölçü birimidir. Önceki yıllarda gıda-

lardaki karbonhidrat (şeker, nişasta gibi) miktarına bakılıp 
kan şekeri düzenlenmeye çalışılmaktaydı, artık alınan gı-
daların kan şekerine ne kadar etki ettiğine bakılmaktadır.

Kanda şeker yükselmesi ne anlama gelir?

Kan şekeri yükseldiğinde pankreastan insülin hormonu 
salgılanarak kan şekeri düşürülmeye çalışılır. İnsülin kan-
daki şekerin (glikozun) hücre içerisine girmesini sağlar. 
Gİ yüksek gıdalar daha fazla insülin salgılatırlar ve daha 
fazla glikoz hücre içerisine girer.

Bu neden önemlidir?

Düşük Gİ oranına sahip gıdalarla beslenen kişilerde şiş-
manlık, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, depres-

yon, böbrek yetmezliği, kanser, safra taşı ve sinir sistemi 

hastalıklarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Hangi gıdaların kan şekeri için iyi olduğunu 
nasıl anlayacağız?

Gıdalar Gİ değerlerine göre düşük Gİ, orta derecede Gİ, 
yüksek Gİ değerli olarak belirlenmiştir. Sağlıklı bir kişide 
açlık halinde kan glikoz seviyesi 70-100 mg/ml dir. Ye-
meklerden sonra 120-140 mg/ml seviyesine kadar çıkar 
ve yemekten 2 saat sonra normale dönmeye başlar. Kar-
bonhidratlar küçük şeker moleküllerinin birleşmesiyle 
oluşurlar. Tam tahıl olmayan ekmek, pasta ve benzeri gı-
dalar yüksek oranda nişasta içerirler ve sindirim enzim-
lerine maruz kalma oranları da farklıdır. Bakliyatlar lifli 
yapıya sahip olduklarından içerdikleri nişasta daha yavaş 
kana karışacaktır. Karbonhidrat içeren gıdalar ne kadar 
fazla pişirilirse ve endüstriyel işleme maruz kalırsa o ka-
dar fazla kan şekerini çıkarırlar.Kabaca Glisemik İndeks 
besin kalitesini gösterirken glisemik yük vücuda yüklenen 
kan şekerini arttırıcı gıda miktarını ifade eder. 

SAĞLIKLI BESLENME 
Glisemik İndeks 
(kan şeker göstergesi) Nedir?
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Düşük Gİ’li gıdalar tükettiğimizde ne olur?

•Obezitenin önlenmesi ve kan yağlarının düşmesine
•Kan şekerinin düzenlenerek diabet gelişimi riskinin azal-
masına
•Birçok hastalığın gelişimi için uygun ortamın oluşmama-
sını sağlayabiliriz.

Ne yapmalıyız?

Tam tahıl ürünlerinin tercih edilmesi 
Pirinç yerine bulgur, beyaz ekmek yerine tam buğday ek-
meği, 
Meyvelerin suyu yerine meyvenin kendisi lifleriyle beraber 
tüketilmelidir.
Aşağıdaki tabloda Glisemik İndeks ve bunlar belirtilen mik-
tar kadar yendiğinde vücutta oluşacak şeker yükü gösteril-
miştir. Glisemik indeksi düşük ve vücutta düşük şeker yükü 
oluşturacak gıdalar tüketilmesi sağlık açısından oldukça 
önemlidir.

BESLENME 
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Gıdalar
glisemik indeks 
(glukoz = 100) miktar (gram) glisemik yük

Unlu gıdalar

Vanilyalı kek 42 111 24

Muzlu kek 47 60 14

Elmalı kek 44 60 13

Beyaz ekmek 71 30 10

Tam tahıl ekmeği 71 30 9

100% Tahıl ekmeği (doğal pişirme) 51 30 7

İçecekler

Elma suyu (tatlandırıcısız) 44 250 mL 30

Fanta® 68 250 mL 23

Coca Cola® 63 250 mL 16

Portakal suyu (tatlandırıcısız) 50 250 mL 12

Domates suyu 38 250 mL 4

Batı tipi kahvaltılıklar

Hazır yulaf 83 250 30

Cornflakes™ 93 30 23

Muesli 66 30 16

Special K™ 69 30 14

Süt ve benzeri ürünler 

Az yağlı meyveli yoğurt 33 200 11

Dondurma 57 50 6

Tam yağlı süt 41 250mL 5

Meyveler

Muz 62 120 16

Üzüm 59 120 11

Elma 39 120 6

Şeftali 42 120 5

Portakal 40 120 4

Armut 38 120 4

Karpuz 72 120 4

Greyfut 25 120 3

Makarnalar

Peynirli makarna 64 180 32

Spagetti 58 180 26

Makarna 47 180 23

Patates çipsi 51 50 12

Mısır çipsi 42 50 11

Sebzeler

Haşlanmış patates 82 150 21

Yeşil bezelye 51 80 4

Havuç 35 80 2

Diğer

Peynirli domates soslu pizza 80 100 22

Bal 61 25 12

Tavuk nuget 46 100 7

Tablo: Harvard Üniversitesi yayınlarından değiştirilerek alınmıştır.
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BESLENME 

Grafik: Glisemik endeksi yüksek ve düşük gıdalarla beslenme sonrası kan şekeri seviyeleri



COSMEDICISTANBUL
Dijital dergi 

İki ayda bir yayınlanır

© Tüm hakları saklıdır.  

İzinsiz tamamen yada kısmen alıntı yapılamaz. 

Erciment Batanay Sk. Ataşehir İstanbul

posta@cosmedicistanbul.com

850 800 14 64

C
O

S
M

E
D

IC
i

s
t

a
n

b
u

l


