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Postbariyatrik Estetik Cerrahi

ÖÖZZEETT  Bariyatrik cerrahi sonrasında aşırı kilo kaybına bağlı olarak vücudun farklı bölgelerinde (kol,
karın, meme, bacak, yüz-boyun v.s) meydana gelen sarkmalara yönelik yapılan operasyonlar post-
bariyatrik estetik cerrahi olarak adlandırılır;  pannikülektomi, abdominoplasti, bodylift, meme dik-
leştirme, kol germe, uyluk germe, yüz ve boyun germe gibi tüm vücut şekillendirme yöntemlerini
kapsar. Zayıflama sürecini tamamlayan, ideal beden kilosuna ulaşmış, bu kiloyu en az 3 aydır ko-
ruyan, bedenen, ruhen dengede ve gerçekçi beklentileri olan hastalara vücut şekillendirme ope-
rasyonları uygulanabilir. Hastanın operasyon öncesinde ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, uygun
zamanda deneyimli cerrahlar tarafından opere edilip, yakın takip edilmesi, komplikasyon gelişirse
erken fark edilmesi ve etkin tedavi edilmesi gerekir. Operasyonların aşamalı olarak uygulanması
hasta güvenliğini artıran, riskleri azaltan, tatmin edici sonuçlara erişilmesini kolaylaştıran bir yol-
dur. Postbariyatrik cerrahinin hastanın beden memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırıcı etkileri
vardır. Bariyatrik cerrahi uygulamalarındaki artış postbariyatrik cerrahi talebini artırmaktadır, ge-
lecekte bu talebin daha da artacağı öngörülmektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Bariyatrik cerrahi; plastik cerrahi;  kilo kaybı

AABBSS  TTRRAACCTT  After bariatric surgery, massive weight loss causes excess skin in the arm, abdomen,
breast, ingunal, face and neck areas which require body contouring procedures such as pan-
niculectomy, abdominoplasty, bodylift, mastopexy, brachioplasty, thigh lift and face and neck lift
procedures, in short bariplastic surgery. Aesthetic surgical procedures are planned when weight
loss process has resulted in an ideal body mass index. It is also important that the patient maintain
the final weight for at least 3 months and equally important is the fact that the patient must hold a
realistic anticipation of her body image with normal psychological projection. In order to achieve
satisfactory results, patients must go through a detailed physical exam, adequate preparatory labo-
ratory inspection. Surgery needs to be planned at the appropriate time, tailored suitably for each pa-
tient and executed by experienced plastic surgeons at designated surgical centers. Moreover
postoperative care must be meticulous and complications must be realized timely and treated ap-
propriately. Staged operations increase patient safety, attenuate risks and lead to satisfactory re-
sults. Postbariatric surgery not only serves as a body contouring procedure but it also helps people
with body dysmorphic disorders by increasing their quality of life and adds positive psychological
stimulus. The increasing demand in bariatric surgery accelerates the need for postbariatric surgery
and is yet to increase in the future.

KKeeyy  WWoorrddss::  Bariatric surgery;  plastic surgery;  weight loss
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DERLEME   

POSTBARİYATRİK CERRAHİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ VE
ÖNEMİ

ariyatrik cerrahi sonrası hastaların çoğu yaklaşık 2 yıl içerisinde fazla kilo-
larının %60-70’ini kaybetmektedirler ancak bu ciddi kilo kaybı sırasında vü-
cutta çoğu alanda cilt dokusu kontrakte olamamakta ve gevşek, sarkık cilt
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katlantıları oluşmaktadır.1 Ciltteki sarkma miktarı has-
tadan hastaya değişmektedir (Resim 1).

Kilo kaybının kısa sürede ve hızla olması, kilo kaybı
miktarının çok olması (30-40 kg’dan fazla kilo kaybı), de-
rinin ince ve elastikiyetinin olmaması, doğum yapma, eg-
zersiz yapılmaması gibi nedenler sarkma miktarını arttırır.
Ciddi kilo kaybı yaşayan hastaların %96’sında gevşek, sar-
kık cilt katlantıları görülür.2 Bu sarkık cilt katlantıları sür-
tünmeye bağlı ciltte aşınma, kaşıntı, enfeksiyon, cilt
temizliği zorluğu, günlük yaşamı etkileyecek boyutta ha-
reket kısıtlılığı, uygun kıyafet bulamama ve psikolojik ola-
rak sıkıntılar (öz güven eksikliği, bedeninden hoşnut
olmama, utanma, cinsellikten kaçınma gibi) yaratabil-
mektedir, tüm bu fizyolojik ve psikolojik problemler has-
tanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.3 Bu
durumda bazı hastalar henüz ideal beden ağırlığına ula-
şamadan daha fazla kilo kaybetme motivasyonlarını kay-
bederek, tekrar kilo alımı dahi yaşayabilmektedirler.4

Aşırı kilo kaybına bağlı olarak vücudun farklı böl-
gelerinde (kol, karın, meme, bacak, yüz-boyun v.s) mey-
dana gelen sarkmalara yönelik yapılan çeşitli vücut
şekillendirme operasyonları genel olarak postbariyatrik

estetik cerrahi, bariplastik ve postbariyatrik vücut şekil-
lendirme (body contouring) olarak isimlendirilmekte-
dir.5 Postbariyatrik estetik cerrahi kapsamında yer alan
operasyonlar tablo biçiminde sunulmuştur (Tablo 1).

Bu operasyonlar ile aşırı kilo vermeye bağlı oluşan
gevşeme ve sarkma problemleri düzeltilirken hastaların
beden imajı, yaşam kaliteleri ve yaşam memnuniyetleri
de iyileşmektedir.6-8 

Bariyatrik cerrahi sonrası vücut şekillendirme cer-
rahisi talep oranları literatürde %73-95 oranları arasında
bildirilmiştir.9-13 Postbariyatrik vücut şekillendirme ope-
rasyonlarının talep yüksekliğine rağmen bu operasyon-
larının uygulanabilme sıklığı literatürde %11-%47
aralığında farklı oranlarda bildirilmiştir.9,10,12-16 Postbari-
yatrik vücut şekillendirme operasyonlarının yüksek
oranlarda yapılamamasının nedenleri arasında operasyon
maliyetlerinin bir çok ülkede sağlık sigortaları ödeme
kapsamında olmayışı ve operasyon maliyetlerinin hasta-
lar tarafından karşılanamaması, postbariyatrik cerrahi ile
vücut şekil bozukluklarının düzeltilebildiğinden haber-
dar olmamak ve operasyonların olası risklerini kabulle-
nememek gibi nedenler yer almaktadır.12-16
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RESİM 1: Bariyatrik cerrahi sonrası ciddi kilo kaybı (42- 99kg) yaşamış farklı hasta görünümleri.



Bariyatrik cerrahların çoğu hasta takiplerinde has-
tanın kilo kaybı ve eşlik eden komorbiditelerin (hiper-
tansiyon, diabetes mellitus vs) düzelmesine odaklan-
mışlardır, postbariyatrik vücut şekillendirme teknikle-
rinin sağlayacağı psikolojik yararlardan ve hastanın
yaşam kalitesini düzelteceğinden, hastaların kilo kaybına
bağlı vücut sarkmalarından yüksek oranda rahatsız ol-
duklarından haberdar değillerdir, bu işlemlerin sadece
hastanın görünümünü düzeltmeye yönelik yapıldığını
ve fazla önemli olmadıklarını düşünürler.12 Oysa hasta-
ların çoğu vücut şekil bozukluklarından büyük oranda
rahatsızdırlar ve çözüm arayışı içindedirler ve postbari-
yatrik vücut şekillendirme teknikleri hakkında daha
fazla bilgi edinmeye ihtiyaç duyarlar.16 Bariyatrik cer-
rahların ve hastaların postbariyatrik cerrahi hakkında
yeterli bilgi sahibi olmaları, bariyatrik cerrahların plas-
tik cerrahlarla işbirliğinin artması, obezite tedavisinin
eksiksiz uygulanmasını ve tedavi sürecini tamamlayan
hastaların bedenlerinden daha memnun, yaşam kalite-
leri yükselmiş olarak yaşamlarına devam etmelerine ola-
nak sağlayacaktır. Vücut şekillendirme operasyonları
geçiren hastaların anksiyete ve depresyon geçirme olası-
lıklarının azaldığı saptanmıştır.13

POSTBARİYATRİK CERRAHİ ÖNCESİ 
TEDAVİ PLANLAMASI VE 
HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ciddi kilo kaybı sonrası vücutta oluşan şekil bozukluk-
ları nedeniyle vücut şekillendirme talebiyle plastik cer-
rahlara başvuran hastalar, klasik vücut şekillendirme
operasyonları talep eden hastalardan birçok açıdan fark-
lılıklar gösterirler.17 Ciddi kilo kaybı yaşamış olmalarına
rağmen hastaların bir çoğu halen VKI > 30’dan yüksek
hastalardır. Postbariyatrik cerrahi operasyonlarının yara
iyileşmesi problemleri, enfeksiyon, seroma, hematom ve
derin ven trombozu gibi komplikasyon riskleri VKI >

30’dan yüksek olan hastalarda belirgin olarak artar.17-20

Bu özel hasta grubunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi
ve bilgilendirilmesi, operasyon öncesi hazırlıklarının ek-
siksiz olarak özenle yapılması, operasyon planlaması ve
uygulaması sırasında özenli ve titiz olunması, operasyon
sonrası takip sürecinin yakından izlenmesi operasyon so-
nuçlarının başarılı olması ve hem hekim, hem de hasta
memnuniyeti ve güvenliği açısından son derece önemli-
dir. Postbariyatrik vücut şekillendirme cerrahisi plastik
cerrahinin yaygınlaşmakta olan özel bir alt uzmanlık ala-
nıdır, özellikle son 10 yıl içinde yaygınlaşmış, literatürde
teknik detaylar tanımlanmış ve hasta güvenliği ön plana
çıkmış, sonuçlar iyileştirilmiştir.17,21-24 

Postbariyatrik cerrahi bariyatrik cerrahi sonrası
hastanın ideal kilosuna ulaştığı, en az 3 ideal olarak 6
aydır aynı kiloda olduğu, beslenme yetersizliği yaşama-
dığı, bedensel ve ruhsal durumun dengede olduğu dö-
nemde gündeme alınabilir. Kilo verme süreci hastadan
hastaya değişmekle birlikte genellikle 1-1,5 yıl kadar
zaman gerektirmektedir. Bu süreci tamamlayarak vücut
şekillendirme için başvuran hastanın tedaviye uygun bir
aday olup olmadığının belirlenmesi en önemli aşamalar-
dan biridir. Temel olarak hasta değerlendirmesi aşağı-
daki aşamalardan oluşur.

RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ  

Ciddi kilo kaybı yaşayan hastanın ilk muayenesinde ye-
terli zaman ayrılarak hastanın vücut şekillendirme cer-
rahisinden beklentileri, motivasyon düzeyi, kişisel ve
ailesel öyküsü, yeme alışkanlığı, geçmişte yaşanmış psi-
kiatrik problem varlığı, tedaviye yanıtı, kişilik özellik-
leri, madde bağımlılığı, ilaç kullanımı olup olmadığı
irdelenmelidir. Aktif psikiatrik problemi (psikoz, mani,
alkol veya madde bağımlılığı) bulunan hastalar tedavi ile
tam remisyona girmedikçe vücut şekillendirme operas-
yonu için uygun aday değildirler.22
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Etkilenen Alan Uygulanan operasyon Operasyonun kapsamı

Karın Pannikülektomi Sadece ön karın katlantısının çıkarılması

Abdominoplasti Ön karın bölgesinde klasik  karın germe

Body lift (Belt lipektomi) Tüm karın ve sırt bölgesinin aynı operasyonda çepeçevre gerilmesi

Meme Mastopeksi Meme dikleştirme

Mastopeksi + augmentasyon Meme implantı ile meme dikleştirme

Üst Kol Brakiplasti Üst kol germe

Uyluk Thigh lift Uyluk germe

Yüz ve boyun Face lift, neck lift Yüz germe, boyun biçimlendirme

TABLO 1: Bariyatrik cerrahi sonrası ciddi kilo kaybı (42- 99kg) yaşamış farklı hasta görünümleri.



GENEL SAĞLIK VE METABOLİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ayrıntılı fizik muayene ve tıbbi geçmiş öyküsü alın-
malı, geçirilmiş operasyon öyküsü varsa bu alanlar da
muayene edilerek, operasyon izlerinin vücut şekillen-
dirme operasyon izleri ile etkileşimi, insizyonel herni
varsa tamirinin eş zamanlı olarak mümkün olup olma-
dığı incelenmelidir. VKI 30 üzeri olan hastalar daha
fazla zayıflamaya teşvik edilmelidir. Özellikle emilimi
bozan (gastrik bypas gibi) bariyatrik cerrahi girişim ge-
çirmiş hastalarda belirgin olmak üzere anemi ve bes-
lenme yetersizliklerini saptamak için laboratuar
testleri operasyon planından birkaç hafta önce yapıl-
malı, gerektiğinde destek tedavileri verilmelidir. Siga-
ranın operasyondan en az 1 ay önce bırakılması öne-
rilir.25

SOSYAL DURUM

Hastanın iş ve aile yaşamı hakkında bilgi alınmalı, talep
edilen vücut şekillendirme operasyonlarının maliyeti,
iyileşme süreci, bu süre sırasında kendisine refakat ede-
cek yakınlarının bulunup bulunmadığı, operasyon son-
rasında yakın zamanda gebelik planlanıp planlanmadığı,
olası bir gebeliğin yaratacağı hormonal değişiklikler ve
kilo alımının vücutta deformasyon yaratabileceği, bu ne-
denle operasyonların gebelik sonrası dönemde yapılma-
sının daha uygun olacağı, operasyon sonrası dönemde
özel korse ve basınçlı özel kıyafetler giyilmesi gereke-
ceği, fiziksel aktivite ve cinsel yaşam kısıtlaması gereke-
ceği bilgisi verilmelidir.

BBeeddeenn  yyaappııssıınnıınn  iinncceelleennmmeessii  Ciddi kilo kaybına
bağlı oluşan deformasyonlar çok şiddetli, değişik bi-
çimde, asimetrik veya tahmin edilemez olabilir. Tüm vü-
cudun giysisiz olarak muayene edilmesi beden tipinin
(kadınsı, erkeksi), yağ birikimi ve sarkma gösteren alan-
ların incelenmesi, cilt altı yağ kalınlığının, deri elastiki-
yet düzeyinin, hastanın öncelikli yakınmasının hangi
bölgede olduğu kayıt edilmelidir (Resim 1).

FOTOĞRAFLAMA VE AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
DÜZENLENMESİ

Standart koşullarda ve iyi aydınlatılmış bir ortamda
farklı açılardan fotoğraf çekimi yapılmalı aydınlatılmış
onam formları kapsamlı olarak hazırlanmalı, bir kopyası
hastaya verilmeli, hastanın formlardaki bilgi içeriğini
okuyup, algılaması için yeterli zaman tanınmalıdır.
Ruhen ve zihinsel olarak yetkin bireylerin onam form-
larını imzalayarak operasyon izni verebilme yeterlilik-
leri vardır.

Tedavi planlamasını belirleyen temel faktörler: has-
tanın vücut kitle indeksi, cerrahın ekip olarak mı, tek
cerrah olarak mı çalıştığı ve muayene bulgularıdır. Has-
tanın VKI normale yaklaştıkça operasyon riskleri azalır,
ayrıca ekip olarak çalışan cerrahların operasyon süresi
kısaldığı için kombine işlemleri daha az risk ile yapabil-
meleri mümkün olur.

EVRELİ POSTBARİYATRİK CERRAHİ 
PLANLAMASI

Ciddi kilo kaybının vücudun bir çok alanında yarattığı
deformasyonların güvenli ortamda tedavi edilmesi için
çoğu cerrahın önerisi aşamalı olarak problemleri çöz-
mektir. Tek veya ekip olarak çalışan cerrahlar için aşa-
malı cerrahinin kapsamı değişecektir ayrıca hastanın
tercihleri de işlem sıralamasının değiştirilmesini gerek-
tirebilir (Tablo 2).

Genel olarak cerrahların çoğunun önerisi ilk se-
ansta vücudun merkezinde yer alan ve en çok defor-
masyona uğramış alanlardan biri olan karın bölgesinin
şekillendirilmesidir. Operasyon öncesi çizimler ayakta
yapılır (Resim 2).

Seçilmiş hastalarda donanımlı merkez ve deneyimli
cerrahlarca tek seansta hastanın tüm deformitelerine yö-
nelik vücut şekillendirme operasyonları kombine olarak
yapılabilmektedir.26 Postbariyatrik cerrahi alanında de-
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Tek cerrah 2 veya daha fazla cerrah ekibi

İlk aşama Ön karın biçimlendirme Ön arka karın biçimlendirme, (body lift) uyluk yağ çekme (liposuction)

İkinci aşama Yan karın bölgesi biçimlendirme Üst beden (kol, meme, aksilla) germe

Üçüncü aşama Meme şekillendirme Uyluk germe, ihtiyaç varsa revizyon girişimleri

Dördüncü aşama Uyluk veya kol germe Yüz boyun biçimlendirme

Beşinci aşama Uyluk veya kol germe

Altıncı aşama Yüz boyun biçimlendirme

TABLO 2: Yalnız veya ekip olarak çalışan cerrahlar için postbariyatrik vücut şekillendirmenin aşamalandırılması.



neyimi sınırlı plastik cerrahların kombine girişimler ye-
rine aşamalı onarım uygulamaları önerilir. Aşamalı ona-
rım operasyon risklerini azaltır, olası skar genişlemesi ve
asimetrik skar yerleşimi komplikasyonları için revizyon
cerrahisine olanak tanır.

OPERASYON SIRASINDA VE SONRASINDA
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Postbariyatrik hastada entübasyon güçlüğü yaşanabilir,
operasyon sırasında pozisyon değişimi yapılması gereki-
yorsa fiberoptik malzemeler kullanılır, hasta pozisyo-
nuna göre silikon desteklerle basıya maruz kalabilecek
alanlar korunmaya alınır, geniş alanda yapılacak disek-
siyonlar (örn: sirkuferansiyel total body lift) kanama
kontrolü titizlikle yapılsa bile ciddi kan kaybına yol aça-
bileceği için mümkünse ototransfüzyon kanı hazırlan-

malıdır. Hipotermiyi önlemek için hasta ısıtılmalı, özel-
likle prone pozisyonda yatan hastada reflü ve aspirasyon
riskini ortadan kaldırmak için nazogastrik sonda takıl-
ması yararlı olur. Kanama miktarını azaltmak için özel
koter uçları (seramik veya plasmablade)  kullanımı, po-
stoperatif ağrı kontrolü için ağrı pompası, aspiratif dren
ve basınçlı giysi önerilir. Operasyon sırasında mümkünse
aralıklı pnömatik basınç uygulayan kompresyon cihaz-
ları veya elastik kompresyon çorapları kullanılmalı, ope-
rasyon sonrasında mümkün olan en kısa sürede hasta
mobilize edilmelidir.

Alınan tüm tedbirlere ve özenli uygulamaya rağ-
men komplikasyon görülme sıklığı normal vücut şekil-
lendirme operasyonlarına göre daha yüksektir.17-20

Muhtemel komplikasyonlar: Hematom, seroma, yara
yeri ayrışması, aşırı rezeksiyon, enfeksiyon, asimetri,
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RESİM 2: 24y bayan hasta bariyatrik cerrahi sonrası 85 kg kaybetmiş, VKI 23 olan hastaya ilk seansta sirkumferansiyel body lift operasyonu ve ayrı bir seansta uyluk germe
operasyonu uygulanmıştır.
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yara kenarlarında nekroz, derin ven trombozu, yara iz-
lerinin genişlemesi ve yer değiştirmesi, kontraktür,
lenfödem, nöropatidir.27 Komplikasyonların erken ta-
nınması, yakın takip edilerek tedavisinin yürütülmesi
kadar, hasta ile iletişimin olumlu olarak sürdürülmesi,
hastaya gerektiğinde psikolojik destek verilmesi kritik
önem taşır. Uygun yönetilmiş bir komplikasyon tedavi
süreci hasta memnuniyetini azaltmaz.28  

2005-2015 Temmuz tarihleri arasında kliniğimizde
yaşları 18-61 arasında değişen 128 hastaya 187 vücut şe-
killendirme operasyonu uygulanmıştır, bu hastaların 41
tanesi bariyatrik cerrahi sonrası ciddi kilo kaybı yaşamış
34 kadın, 7 erkek, VKI: 28,4, yaş ortalaması 27,2 (19-52)
dir. Bu hastalara uygulanmış olan postbariyatrik cerrahi
operasyonlar ve komplikasyonlar tabloda görülmektedir
(Tablo 3).

Postbariyatrik vücut şekillendirme operasyonları-
nın %85’i son 5 yıllık dönemde yapılmış olup kompli-
kasyonların %70’i bu 5 yılın ilk 3 yıllık döneminde
görülmüştür. Postbariyatrik cerrahi uygulamaya başla-
yacak olan plastik cerrahi uzmanlarının olası kompli-
kasyonları tanıma ve tedavi etme sürecine hazırlıklı

olmaları, VKI <30 olan hastalara aşamalı olarak tedavi
planlayarak, ön hazırlık ve postoperatif takip süreçlerine
en az operasyon kadar titizlik göstermeleri gerektiğini
düşünmekteyiz.

SONUÇ

Postbariyatrik cerrahi uygulamalarının başarı şansını ar-
tıran faktörler arasında donanımlı merkezlerde, obezite
tedavisinin multidisipliner olarak bariyatrik cerrah, en-
dokrinolog, psikiatrist, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı ve
plastik cerrah tarafından işbirliği içinde yürütülmesi, hasta
seçiminin ve tedavi basamaklarının titizlikle uygulanması,
güncel bilgilerin takip edilmesi yer almaktadır. Ülkemizde
obezite tedavisinde bariyatrik cerrahi uygulamalarının
yaygınlaşmasına paralel olarak postbariyatrik cerrahiye
olan talep artmış, bu konu son birkaç yılda belirgin popü-
larite kazanmıştır. Yakın gelecekte bu hasta grubunun
daha da artacağı öngörülmektedir. Ülkemize özgü verile-
rin saptanmasına, hasta profillerinin ortaya konulmasına
ve büyüyen obezite tehlikesine ve tedavi seçeneklerine,
sağlıklı beslenme ve yaşam bilinci oluşturulmasına yöne-
lik toplumsal farkındalığın artırılmasına ihtiyaç vardır.
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Operasyonların türü Sayısı Komplikasyonlar

Pannikülektomi 4 1 Yara kenarında hafif nekroz

Abdominoplasti 14 1 hastada kanama, 1 hastada aritmi

Body lift (Belt lipektomi) 19 1 hastada ciddi kanama, 2 hastada yara kenarında hafif nekroz, 2 hastada seroma, 1 hastada kısmi atelektazi ve 

1 hastada aritmi nedeniyle Yoğun Bakım takibi

Mastopeksi 14 2 hastada asimetrik skar 

Mastopeksi + augmentasyon 12 1 hastada kapsül konraktürü, implant değişimi, 1 hastada skar revizyonu

Brakiplasti 15 2 hastada hafif yara kenarlarında ayrışma, 3 hastada skar genişlemesi 

Thigh lift 6 1 hastada sütür reaksiyonu, 1 hastada hafif yara kenarı ayrışması.

Face lift, neck lift 2 -

Toplam 86 20 (%23)

TABLO 3: 41 Postbariyatrik hastamıza uyguladığımız operasyonların (86) dağılımı.
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