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Burun estetiği, cerrahın bilgisini yeteneğiyle birleştirip ortaya koyduğu sanat eseri gibidir. Sonuca etki eden dört önemli faktör bu-
lunmaktadır şeklinde açıklamalar yapan Op. Dr. İsmail Bayram; Bu faktörleri, burundaki bozukluğun derecesi; cerrahın bilgi, tecrübe 

ve becerisi; adayın uyumu ve iyileşme süreci olduğunu belirtti. 

 Kendisi de burun estetiği olmuş ve 4.500 den fazla başarılı 
burun estetiği ameliyatı yapmış Estetik Cerrahi

Uzmanı Op. Dr. İsmail BARAM, burun 
estetiği deneyimlerini paylaştı. 

Burun estetiği, en sık yapılan este-
tik operasyonlardandır. Burun es-
tetiğinin amacı iyi görüm ve ra-
hat solunum elde etmektir. An-

laşılmayan, hep oradaymış gibi 
duran; yüzle uyumlu ve orantılı, 

rahat nefes alınabilen bir burun 
ameliyatı başarılıdır. Başarılı bir 
burun estetiği, bireyin yaşam ka-
litesini ve mutluluğunu artırır. İle-

ri teknolojinin estetiğe olumlu katkıları olmaktadır yoru-
munu yapan Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Bay-

ram, artık ameliyat öncesi yapılan dijital resim çalışmaları 
ile ameliyattan sonra nasıl bir buruna sahip olunacağının 
görülebilmekte olduğunu vurgulamakta. Böylece istenme-
yen sonuçları kabullenmek yerine seçme tercihi kullanıla-
bilmektedir.İdeal Burun estetiği, kişiye özel bir ameliyattır 
şeklinde açıklama yapan Op. Dr. İsmail Bayram, her yüzün 
kendine özgü dokusunun ve yapısının olduğunu vurgulamakta. 
Hiç bir yüz diğerine benzemez. Bu yüzden sonuçlar da farklı olur.

Doktorunuzla aranızda iyi bir iletişim kurmak çok önemlidir. Bütün istek 
ve beklentilerinizi sıkılmadan samimi ve açık yüreklilik ile doktorunuzla 
paylaşmalısınız. 

Özellikle, burun estetiği ameliyatı ilgili beklentileriniz ve ameli-
yatın sonuçları hakkında aklınıza gelen tüm soruları cerrahınıza 
sormaktan çekinmeyiniz.

Cerrahınız sizi dinledikten sonra burnunuzun ve yüzünüzün 
yapısını inceleyecek ve sizin için mümkün olan ihtimalleri an-
latacaktır. Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, 
yüzünüzün şekli, cildinizin kalınlığı, yaşınız ve beklenti-
leriniz temel tartışma konularıdır.

Saç dökülmesinin, özellikle erkeklerde ailevi yatkınlık varsa, karşı-
laşma ihtimalinin yüksek bir sorun olduğunu dile getiren Op. Dr. İsmail 
Bayram, saçların dökülmesinin endişe ve sıkıntıya sebep olduğunu 
belirtti. Özgüven ve başarıyı olumsuz yönde etkilemekte. Seyrek saçlı 
veya saçsız kişiler, çevrelerinde alay konusu olup yaşam kalitelerinden 
ödün vermek durumunda kalabilmektedirler.

Saçlar birçok nedene bağlı olarak dökülebilir. Nedeni ne olursa 
olsun, kaybedilen saçları geri kazanmanın en etkili ve doğal yolu saç 
ekimidir. Ekilen saçların ömür boyu kalıcı olmasına yardımcı olan bir 
yöntemdir. Ekilen saçların kalıcı olmasının sırrı yapılan işlem ile ilgili 
değildir. Saç köklerinin genetik programında şifrelidir. 

Saç ekiminde sık sorulan soruları
Op. Dr. İsmail Bayram’a sorduk:

Saç Ekimi Öncesinde Neler Yapılmalıdır?
Saç ekim işleminden bir hafta önce aspirin, coraspin, alkol, 

vitamin E gibi kanı sulandırıcı maddeler bırakılmalıdır. Sigara 
tüketimi saç ekiminden iki hafta sonraya kadar bırakılmalı veya 
en aza düşürülmelidir. Saç ekimi sabahı mümkünse duş alınmalı 
ve iyi bir kahvaltı yapmalıdır.

Saç Ekimi Sırasında Ağrı Duyulur mu?
İşlem sırasında herhangi bir ağrı ve acı duyulmamaktadır. 

Dokunma ve çekilmeler hissedilebilir. Bilinç açık ve uyanık 
olmaktadır. Saç ekimi bölgesel uyuşturma (lokal anestezi ) 

ile yapılmakta,uyuşturma sırasında üç beş saniye süren bir 
yanma hissi olabilmektedir. Uyuşma 1-2 dakika içinde gerçek-
leşince ağrı ve acı duyusu kalkar. Uyuşukluk saç ekimi boyunca 
ve işlemden 6 saat sonraya kadar devam eder.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?
Saç ekim işlemi taşınacak greft sayısına göre 4 ile 8 saat 

arasında değişim göstermektedir. Saç ekimi süresince özel 
ihtiyaçların karşılanması için en az iki ara verilmektedir. Saç 
ekimi yapılırken televizyon izlemek, müzik dinlemek ve uyumak 
mümkün olabilmektedir.

Ekilen Saçlar Dökülür mü?
Ekilen saçlarda, ekim işleminden iki hafta sonra geçici 

dökülme görülebilir. Bu geçici dökülme bireyin yapısına göre 
farklılık gösterebilir. Ekilen saçlar çıktıktan sonra, ömür boyu 
dökülmeyebilirler. Bu özellik saç hücresinin 

içinde programlıdır ve taşındıkları yeni 
bölgede de dökülmeyebilirler. Eğer 

ekilen saçlar dökülme riski olan 
bölgeden alınırsa taşındıkları 

bölgede de dökülebilir. Bu 
yüzden erken yaşlardaki 
saç ekiminde verici alanın 
sınırlarına dikkat etmek 
gerekmektedir.

Ekilen Saçlar
Ne Zaman Çıkar?
İlk saçlar ekim işleminden 3 ay 

sonra çıkmaya başlayabilir. Saç eki-
minden altı ay sonra ekilen saçların 
yaklaşık %60 ı, bir yılın sonunda da %90 
ı çıkabilir.

Kendisi de saç ekimi yaptırmış ve 6.000 den 
fazla saç ekimi ve takibini yapmış Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. İsmail BAYRAM hastalarda kullandığı iki saç ekim tekniğini an-
latıyor:

En Gelişmiş Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?
En gelişmiş saç ekim teknikleri; Lateral slit yöntemi ve FUE tekniğidir. 

FUE tekniğinde saç kökleri verici alandan tek tek sayılarak çıkarılır. LST de 
kanal için saç köklerine özel bistüriler tasarlanır. Böylece doğala en yakın 
açı ve sıklıkta ekim yapılabilir.

  ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SAÇ EKİMİ  (ZSE)
Zenginleştirilmiş Saç Ekimi Yöntemi; FUE ve LST gibi en gelişmiş saç 

ekim tekniklerine eklenen zenginleştirme işlemleri ile verimin üst seviyeye 
çıkmasına yardımcı olmaktadır. Saç ekimi adaylarına uygulanabilen Zen-
ginleştirilmiş Saç Ekimi Yöntemi ile doğru sonuçların alınmasına yardımcı 
olunabilmektedir. 

  KÜLTÜRE SAÇ EKİMİ  (KSE)
Kültüre Saç Ekimi Yönteminde; saç ekimi yapılacak alanın ekime hazır 

hale getirilmesinden sonra yapılan FUE ve LST yöntemleri ile sonuçlar alı-
nabilmektedir. Kültüre Saç Ekimi Yöntemi özellikle sigara içen ve ekim ya-
pılacak alan derisi incelmiş ve beslenmesi zayıflamış saç ekim adaylarında 
uygulanabilmektedir.

Burun estetiği nedir, kimlere yapılır?

Burun estetiği, en sık yapılan estetik ameliyatlardandır. 

Burun görünümünden rahatsız olan, bunu düzelttirmek 

isteyen, 18 yaşını geçmiş, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı 

kişilere uygulanır.

Ameliyat öncesi yapılan dijital burun resim çalışma-

ları ile ameliyat sonu görünüm aynı olur mu?

Doktorunuz daha önce yapılan çalışmalarla ve sizden önce 

ameliyat öncesi örneklerle sizi ayrıntılı şekilde bilgilendirir. 

Ameliyat öncesi ve sonrası çalışmaları büyük oranda ben-

zerlik taşır.

Burun estetiği ameliyatı nasıl yapılır ve ne kadar 

sürer?
Burun estetiği ameliyatı genel anestezi altında yapılmakta  

ve genellikle 1-2 saat kadar sürmektedir.

Burun estetiği ameliyatı sonrasında ağrı olur mu?

işlem sırasında ağrı ve acı duymazsınız. Ameliyat sonrasında alın 

bölgesinde iki gün kadar hafif bir dolgunluk hissi olur.

Burun estetiği ameliyatı sonrasında normal hayata

ne zaman dönülür?
Ameliyattan 4 saat sonra genellikle temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 

Bir gün sonra hafif günlük yaşantınıza, üçüncü gün hafif günlük işlerinize başlayabilirsiniz.

Burun estetiği ameliyatı sonrası kanama oluyor mu?

İlk iki gün hafif bir sızın şeklinde kanama olur. Kanama açık kahverengi hal alarak her geçen gün azalır. 

Burun estetiği ameliyatı sonrası morluklar olur mu?

Göz çevresinde morluklar özellikle ince ve hassas derililerde % 30 oranında görülür. Bu iki üç hafta içinde 

kendiliğinden düzelir.

Burun estetiği ameliyatından sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Hayatınızda bir kez yaşadığınız bu özel ameliyat sonunda kendinize zaman ayırmalı ve sabırlı olmalısınız. 

Yüzünüzü bir ay güneşten korumalısınız. Koşmak, yüzmek, öne eğilmek gibi kan basıncını arttıran aktivi-

telerden birkaç ay uzak durmalısınız.

BURUN ESTETİĞİ
REVİZYONU

(SEKONDER RİNOPLASTİ)

Daha önce burun estetiği ameliyatı olmuş 
kişilere uygulanan ikinci burun estetiği operas-
yoları; sekonder rinoplasti ya da burun estetiği 
revizyon ameliyatı olarak adlandırılımaktadır. 

Sekonder rinoplasti ile ameliyat sonrası 
beğenilmeyen burun şekli

düzeltilmekte. Burun tıkanıklığına 
bağlı nefes alma sıkıntısı

düzeltilebilmektedir.

ESTETİK BURUN AMELİYATI SONRASI
BAKIM REHBERİ NASIL OLMALI?

HİÇBİR YÜZ DİĞERİNE BENZEMEZ...
Estetik Burun Ameliyatlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

BURUN ESTETİĞİNDE SIK SORULAN SORULAR NELERDİR?

Burun estetiği ameliyatınızdan sonra iyileşme zaman alır ve sabır gerektirir şeklinde açıklamalarda bulunan Op. Dr. İsmail Bayram, ameliyat 
sonrası bakıma aktif olarak katılmanın, ameliyat kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Op. Dr. İsmail Bayram’a Yapılması gerekenleri sorduk:  

1Ameliyattan çıkıl-
dığında, burun üzerinde 
plastik bir atel olacaktır. 
Bu atel, burna şekil veril-
mesi ve burnun korunma-
sı için önemlidir. Burun 
üstündeki atele dokun-
mamak gerekmektedir. 
Burun altındaki tampon 
gerektikçe değiştirilebilir. 
Kanama yoksa tamamen 
çıkarılabilir.

Burundan bir miktar 
pembe açık kırmızı renk-
li sızıntı olması beklenen 
bir durumdur. İlk iki gün-
den sonra rengi açılarak 
azalabilir ve durabilir. 
Eğer sürekli kırmızı kan 
geliyorsa ve miktarı faz-
laysa doktora bildirmek 
gerekebilir.

2

Burun deliklerine  ve 
dikişlere merhem sürerek 
nemli tutulmalıdır.3

4Uyurken veya dinle-
nirken, baş,  gövdeden en 
az iki yastık yüksekte ola-
cak şekilde dik tutulmalı 
ve düz olarak yatılmalıdır.

Ameliyat sonrası bu-
run içindeki yumuşak sili-
kon tüpler ve kan pıhtıları 
nedeni ile burundan rahat 
nefes alınamayabilir. Bu 
dönem süresince ağızdan 
nefes alınmalıdır. 

5
Yeterli sıvı alınması 

önemlidir. İçilecek olan 
meyve suyu, su ve hafif 
içecekler ağızdan nefes 
almanın neden olduğu 
ağız kuruluğunu biraz ol-
sun hafifletecektir. Kamış 
kullanımamalıdır. Yumu-
şak, kolay çiğnenen gıda-
lar yenmelidir. Dudakları 
nemli tutmak için jel veya 
dudak kremleri kullanıl-
malıdır.

6

7Operasyondan sonraki 
gün de göz çevresine buz 
uygulamak gerekebilir. 
Ağrı ve kanamayı azalta-
caktır.

Alın ve göz çevresin-
de şişlik, göz çevresi ve 
göz akında morluklar ola-
bilir. Endişe etmeye gerek 
yoktur. Şişlikler bir haf-
tada, morluklar 2-3 hafta 
içinde geçecektir.

8
Operasyondan sonraki 

ilk 5 günü sakin ve dinle-
nerek geçirin. Ani hareket-
lerden sakının. 
9

Burun üstündeki ateli 
ıslatmadan duş alabilir, sa-
çınızı yıkayabilirsiniz.10

Operasyondan sonra-
ki 10-14. günlerde burun 
üstündeki atel ve silikon 
tüpler alınacaktır. 
11

12Yataktan kalkarken; 
önce yatak kenarına otu-
rup ayaklarla yere basıl-
malı, baş dik tutulmalı ve 
karşıya bakılmalıdır. Vü-
cut yeni pozisyona uyum 
sağlayana kadar beklen-
meli, yavaşça kalkılmalı. 
Baş dönmesi ve mide bu-
lantısı varsa hemen uza-
nıp ayak ve bacaklarınızın 
altına destek koyarak vü-
cuttan biraz yükseğe kal-
dırılmalı ve iyi hissedene 
kadar dinlenilmelidir.

Silikon tüpleriniz alın-
dıktan sonra burun içi ba-
kımı yapmalısınız. Bu ya-
pışıklıkların engellenmesi 
ve rahat nefes almanız 
için önemlidir. Deniz su-
yu spreyini her iki burun 
deliklerinize sıkarak nefe-
sinizle nazikçe sümküre-
bilirsiniz. Elinizle burun 
ucunuza dokunmayın. Üst 
dudaktan peçeteyle ıslak-
lıkları silebilirsiniz. Kana-
manız olursa göz çevre-
sine buz uygulayın, bur-
nunuzu elle sıkıştırmayın.

14

Sabırlı ve gerçekçi 
olmanız gerektiğini hatır-
layınız. Unutmayınız ki 
burnunuz cerrahi bir giri-
şime maruz kaldı ve za-
manla düzelip çok daha iyi 
olacaktır. Burnunuzun tam 
anlamıyla iyileşmesi 6 ile 
12 aylık bir süre gerekti-
rebilir.

13 Burnunuzun üstündeki 
atel alındığı zaman çevre 
dokularda bir miktar şiş-
me ve renk değişikliği fark 
edeceksiniz. Burnunuz şiş 
ve ucu yukarı dönmüş gö-
rülebilir. Bu zamanla ken-
diliğinden düzelecektir.

15

Yeni görüntünüze 
alışmanız zaman alacak-
tır. Her geçen gün burnu-
nuzun ve yüzünüzün daha 
iyi olduğunu göreceksiniz. 

16
Pansumanlar alındık-

tan sonra normal iş haya-
tınıza dönebilirsiniz. 17

Ameliyatınızdan son-
ra iki hafta süreyle ıkın-
maktan, eğilmekten, ağır 
şeyler kaldırmaktan, efor 
gerektiren egzersizlerden 
ve spordan kaçınınız.

18
 Bir ay süre ile direk 

güneş ışınına maruz kal-
maktan kaçınınız.19

Ameliyat sonu zorun-
lu olmadıkça iki ay gözlük 
kullanmayın. Gözlükler 
sadece alçı tel yerindey-
ken takılabilir. 

20

 OP. DR. İSMAİL BAYRAM
Estetik Cerrahi Uzmanı

SAÇSIZLIĞA 
DOĞAL ÇÖZÜMLER…

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATININ PLANLANMASI


