
Kepçe kulak operasyonları kişiye 
özel planlanmalıdır.
Genetik kökenli bir yapısı bulunan 
kepçe kulak sorunu, kulağın ortala-
madan daha büyük bir yapıya sahip 
olması ile oluşan şekildir. Kafatasına 
normalde bir cm uzaklıkta açı yapma-
sından kaynaklanan bu sorun kulak 
estetiğine sıkıntı oluşturur. Bu uzaklık-
tan dolayı da kepçe kulak denilen ano-
mali oluşur. Yüzün estetik görüntüsünü 
tamamlayan bir unsur olan kulaklarda 
ortaya çıkan bu tarz sorunlar lazer ile 
sargısız ve kanamasız olarak giderile-
bilir. Lazer ile yapılan kepçe kulak ope-
rasyonu son teknoloji ile yapılan bir 
cerrahi operasyondur. Klasik kepçe 
kulak ameliyatından farklı olarak, lazer 
ile yapılan kesiklerde kanama meydana 
gelmemektedir.

Hangi yaş doğru zaman?
Kepçe kulak problemi yaşayan bir-
çok kişi bunu çözmek için yetişkin 
olmayı bekler ancak kulak gelişimi yedi 
yaşında tamamlanır. Dolayısıyla kepçe 
kulak operasyonu bu yaştan itibaren 
yapılabilir. Okul döneminde herhangi 
bir özgüven problemine neden olma-
sından endişelenen ebeveynler, çocuk-
larına bu işlemi yedi yaşından sonra 
rahatlıkla yaptırabilir.

Kulak kıkırdağının çok daha iyi bir 
sonuç vermesi için sert ve acılı olan 
kıkırdak dokusu lazer ile yumuşatılır. Bu 
şekilde yapılan kulak estetiğinde kıkır-
dağa doğru açı verilir. Operasyondan 
sonra kan ve yara olmadığı için pansu-
man gibi bir sıkıntı bulunmaz. Yaklaşık 
bir hafta dinlenme süresinden sonra 
kulak istenilen şekle gelmeye başlar. 

Yaklaşık 30 gün gibi bir süre 
içinde de sonuç alınır.
Kepçe kulak onarımının ardın-
dan kulak sıkı bir bandajla sarı-
lır. Ertesi gün yapılan pansuman 
sonrasında, bu bandaj bir tenisçi 
bandı ile değiştirilir ve hastadan 
bandı belirli bir süre kullanması 
istenir. Hastanın bu dönemde 
tenisçi bandını düzenli olarak kul-
lanması, kulağı bükme gibi darbe-
lerden koruması ve bir müddet sırt 
üstü pozisyonda uyuması gerekir. 
Kepçe kulak estetiğinde iyileşme 
dönemi ağrısız ve konforludur. 
Kişinin sosyal hayatı etkilenmez.

ORTADAN AYRILMIŞ GEVŞEK 
MODELLI SAÇLAR, her mevsim 
kullanılan bereler, kulakları örten 
bandanalar… Kepçe kulak prob-
lemi yaşayan birçok kişi, kulaklarını 
gizlemek amacıyla bu yöntemleri 
kullanıyor.

Bu sadece estetik bir sorun 
değil, özellikle çocuklarda psiko-
lojik açıdan da olumsuz sonuçlara 
sebep olabilen bir durum. Günü-
müzde kliniklerde iple kulak çekme 
ameliyatı ve kepçe kulak ameliyatı-
nın yanı sıra lazer ile de kulak este-
tiği işlemleri uygulanabiliyor.BU
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Kepçe kulak sorununun standart kulak yapısının normalden 
daha fazla açık olmasından kaynaklandığını ifade eden 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Şaban Çelebi, bu 
sorunun yenilikçi çözümler ile yapılan kulak estetiği sayesinde 
giderilebildiğini anlattı.


