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Ülkemizde tüm dünyada yapılan estetik operasyonlar
yapılsa da Ada’da daha çok göğüs küçültme ve
büyütme, burun estetiği ve yüz germe operasyonları
tercih etmektedir. Bu estetik operasyonların yanı sıra
minimal invazif operasyonlar da tercih edilmektedir.
Botox, kimyasal peeling, PRP ve dolgu en çok
başvurulan yöntemler olarak sıralanmaktadır.
Plastik cerrahi dendiği zaman akla ilk olarak estetik
operasyonlar gelmekte olsa da aslında estetik
operasyonlar plastik cerrahi operasyonlarının sadece
küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Plastik cerrahinin
ayrıca rekonstrüksiyon bölümü de bulunmaktadır.
Rekonstrüksiyon, insanların yedek parçaları olmayacağı
için eksik olan dokuların yerine uyacak şekilde
kişinin kendi dokusunun şekillendirilerek yeni yerine
konulması operasyonlarında başarıyla yapılabilmesini
sağlamıştır. Özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde
plastik cerrahi bu yönüyle de birçok soruna kalıcı
çözümler üretmektedir.
Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi sadece
kadınların değil aynı zamanda erkeklerinde estetik
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Son zamanlarda
saç ekiminde çıkan yeni yöntemler ile saç ekimi
operasyonları yaygın yapılan operasyonların başında
gelmektedir.
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ıptaki son gelişmeler sayesinde insan
ömrünün uzaması, bireylerin daha güzel
ve daha kaliteli yaşamaya ilişkin taleplerini
yükseltmiştir. Hastaların merak ettikleri
konularda bilgileye rahat ulaşabilmeleri
de estetik operasyonların niceliğini ve çeşitliliğini
artırmıştır. İnsanların sosyokültürel düzeylerinin
artması ve özellikle kadınların ekonomik olarak
rahatlaması estetiğe ilgiyi artıran diğer nedenlerin
başında gelmektedir.

hanks to recent advances in medicine, the demands
for prolongation of human life, more beautiful
individuals and better quality of life have increased.
Any issues that patients are curious about are not
provided with convenient access to information
and due to this the quantity of aesthetic operations and the
diversity has increased. The increase in socio-cultural levels
of individuals and the economic relief of women in particular
are among the other causes of the increase interest in
aesthetics.

Ülkemizde de giderek hem kadınlar hem de
erkekler tarafından estetik operasyonlarına ilgi
gösterilmektedir. Bunun en başında gelen sebepleri
arasında kişinin kendini daha iyi hissetmesi,
özgüveninin artması, iş kariyerinde değişiklik gibi
nedenler sayabilir.

Increasingly in our country an interest in aesthetic operations
are shown from both men as well as women. Among many
the main reasons for this could be for individuals to feel
better about themselves, the increase in self-confidence and
the changes in business careers.
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Farklı bir bağlamda genital bölge rahatsızlıklarda
uygulanan plastik cerrahiyle son derece olumlu
sonuçlar alınmaktadır.

Even if the aesthetic surgery done all over world was also done
in our country, on our island the preferred areas are breast
reduction and enlargement, rhinoplasty and face lift operations.
In addition to aesthetic surgery, minimally invasive surgery is
also preferred. Botox, invasive peeling, PRP and fillers are listed
as the most common methods.
When we say plastic surgery, aesthetic surgery is what first
comes to mind but actually aesthetic operations constitute only
a small part of plastic surgery. There is also a reconstruction
section in plastic surgery.
Due to people not having any spare parts, when replacing
missing tissue reconstruction is successfully enabled shaping
individuals own tissue and placed in the new area via operation.
With this aspect of plastic surgery there are many are permanent
solutions especially in the treatment of skin diseases.
It is not only women but also men can meet the aesthetic
needs of plastic reconstructive and aesthetic surgery. With
the new method of hair transplantation in recent times, hair
transplantation surgery is one of the commonly performed
operations.
In a different context, plastic surgery applied to discomfort in the
genital area produces extremely positive results are obtained.
The operations that are done in our country compared to the
operations that are done in other parts of Europe are more cost
effective.Patients being treated should be pleased to know that
treatment is up to the European standards and that they are
able to contact the doctor 24 hours of the day along with mutual
trust.

Ülkemizde de yapılabilen bu operasyonlar Avrupa
ülkelerinde yapılan operasyonlardan daha uygun
maliyettedir. Avrupa standartlarını hastalarımızın
ayaklarına getirilirken hastalar 24 saat ulaşabilecekleri
doktorlarıyla tedavilerini karşılıklı güven içerisinde
yürümesinden memnuniyet duymaktadır.
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