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Upper Eyelid Surgery



• Yaş ile beraber artan üst göz kapağı cildinin sarkması sizi hem yaşlı gösterir, hem de 
gözlere ağırlık yaparak kendinizi uykulu, yorgun hissetmenize neden olur. 

• Blefaroplasti denilen üst göz kapağı ameliyatı, hasta ve doktor için estetik cerrahinin 
en basit ameliyatlarından biridir.

• Bu ameliyatta üst göz kapağınızın sarkan cildini çıkarıp estetik dikişle dikiyoruz. 
• İşlem 15’er dakikadadan toplam yarım saat sürüyor. 
• Lokal anesteziyle yapıyoruz bu sayede işlemden sonra hemen evinize 

gidebiliyorsunuz. 
• Üst göz kapaklarınızdaki cilt fazlalığının miktarına bağlı olarak, ameliyat sonrası 4 ile 7 

yaş daha genç görüneceksiniz. 

• The sagging of the upper eyelid skin, which increases with age, makes you feel old, 
sleepy and tired by weighing down on your eyes.

• Upper eyelid surgery, called blepharoplasty, is one of the simplest procedures done 
using plastic surgery - for both patients and doctor alike.

• In this operation, the extra dangling skin of your upper eyelid is removed and what 
remains is stitched back tighter with aesthetic sutures.

• The surgery lasts only for about half an hour. 
• It is also done using only local anesthesia so you may go home soon after the surgery.
• After the whole procedure, you may look as much as 4 to 7 years younger, depending on 

the amount of excess skin there is in your upper eyelids.

Blepharoplasty

Blefaroplasti
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• Your face should be clean, with any previous make-up removed.
• We then begin by taking photos of the eyelids.
• The eyelids are marked, to calculate the amount of skin to be removed.
• After marking, we apply local anesthetics with small syringes so that no pain is felt during 

the procedure. This takes just 2 minutes and you only may feel a little bit of tingling.
• We then clean your face with an antiseptic solution to make it sterile.

Before the surgery
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•  Operasyon öncesi yüzünüz temiz ve makyajsız olmalıdır. 
•  Göz kapaklarınızın resmini çekiyoruz. 
•  Çıkarılacak cilt miktarını hesaplamak için kalem ile çizim yapıyoruz. 
•  Çizimin ardından küçük iğnelerle lokal anestezik enjeksiyonu yapıyoruz. Böylece, 

işlem sırasında ağrı hissedilmiyor. Bu işlem toplam 1-2 dakika sürer ve göz 
kapaklarında enjeksiyon sırasında çok az bir sızı hissedebilirsiniz. 

•  Yüzünüzü antiseptik solüsyonla temizleyip, steril hale getiriyoruz.

Operasyon Öncesi
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• We begin to remove the eyelid’s drooping skin with a scalpel.
• After the surplus skin is taken, we minimize not only capiliary (minute) bleeding but also 

any possible bruises with a device called a Bipolar Cautery. A slight warmth might be felt 
on the eye during this period, but it shouldn’t cause any more than minimal discomfort.

• After cauterization , we complete the process by aesthetically stitching at hidden folds in 
the eyelid.

• Note: The surgery is performed whilst your eyes are closed, so you won’t have to worry 
about any damage done to the eyes itself. We do not touch your eyes, we only process 
the top layer of your eyelid. So you can be relaxed and comfortable knowing this during 
the procedure.

The procedure

•  Daha önce çizilen miktardaki sarkmış cildi bistüri ile çıkarıyoruz.  
•  Cilt fazlası alındıktan sonra, ince damar kanamalarını ve oluşabilecek morlukları 

bipolar koter denen bir cihaz ile en aza indiriyoruz.  Bu esnasında gözde hafif bir 
sıcaklık hissedilebilir, ancak rahatsız edici düzeyde değildir.

•  Koterizasyon işleminin ardından, göz kapaklarının katlandıkları yerden estetik dikiş 
yaparak işlemi tamamlıyoruz.

•  Not: Ameliyat gözleriniz kapalı iken ve sadece kapak üzerinde yapılacağından gözler 
tamamen güvende olacaktır. Gözünüze hiç dokunmuyoruz sadece göz kapağınızın en 
üst tabakasında işlem yapıyoruz. Bu nedenle rahat olun.

Operasyon
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•  Ameliyat bitiminde göz kapaklarının üzerine (dikişleri kapatacak şekilde) incecik bir 
bant yapıştırıyoruz. Hiç endişe etmeyin bu bantlar gözlerinizi açıp kapamanızı 
engellemez ya da görmenizi olumsuz etkilemez.  

•  Ameliyat bitiminde ağrı olasılığı düşük olsa da her ihtimale karşı 1 tablet ağrı kesici 
veriyoruz. Böylece hiç ağrı hisetmeyeceksiniz.

•  Ameliyat sonrası istirahate gerek yoktur, arzu ederseniz yemeğe çıkabilir ya da aracınızı 
kendiniz kullanarak evinize dönebilirsiniz.

Operasyon Sonrası

• We put some thin bands over the eyelids (covering the lines where the sutures were 
placed). Please be informed that these tapes won't prevent you from opening or closing 
your eyes, nor affect your vision.

• At the end of the surgery, whilst the probability of feeling pain is quite low, we still give a 
painkiller tablet in any case. So you shouldn’t feel any pain throughout the whole 
procedure.

• There is no need for rest immediately after surgery, you can even go out for dinner or 
drive your car home by yourself if you like.

After the surgery
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• You should use an ice compress to reduce edemas or swelling.
• The implementation of this should be as follows; Keep bags of ice on your eyes for 5 

minutes, then take a break for 1 minute.
• There will be an antibiotic prescribed after your surgery that you should take for three 

days, ideally at the same time every day.
• You may have botox treatment as soon as 3 weeks after the surgery.

At home

Eve Gittiğinizde
•  Ameliyat sonrası oluşacak ödemi azaltmak için buz kompresi uygulanmalıdır. 
•  Uygulama  şu şekilde olmalıdır, buz torbacıklarını 5 dakika gözlerinizin üzerinde 

tutmalı, 1 dakika kaldırıp ara vermelisiniz.
•  Ameliyat sonrası reçetenizde düzenli olarak her gün aynı saate kullanmanız gereken 

bir antibiyotik olacak. İlacı üç gün kullanmanız gerekmektedir.
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•  Birkaç gün boyunca yüksek bir yastıkla yatmanızı öneriyoruz.
•  Sabahları yüzün, akşama doğru da ayakların şişmesinin nedeni; bu bölgelerin uyku 

esnasında kalp seviyesiyle aynı hizada ya da daha aşağısında kalmasıdır. Bu nedenle 
akşam yüzünüz kalp seviyesinin yukarısında kalacak şekilde yatarsanız, olası şişliği 
azaltabilirsiniz.

•  Ameliyattan 2 gün sonra göz kapaklarınıza yapıştırdığımız ince bantların nazikçe 
alınmasının ardından banyo yapabilirsiniz. İlk 1 hafta boyunca yüzünüze sadece 
bebek şampuanı ya da Ph değeri  5.5 olan bir şampuan kullanmanızı öneriyoruz. 

•  Ameliyattan bir hafta sonra dikişlerinizi alacağız. 
•  Ameliyat sonrası ilk 2 hafta boyunca kaş aldırmak, gözleri ovuşturmak, yüz masajı 

yaptırmak gibi dikiş alanında travma ya da gerginlik yaratacak işlemlerden kaçınmanız 
gerekmektedir. 

•  Ameliyattan 3 hafta sonra botox yaptırabilirsiniz.

Yapmanız Gerekenler

•  We recommend that you sleep with your head propped up on a high pillow for a few 
days.

•  During normal day/night cycles, the face swells in the morning and the feet swell 
towards the evening - your feet being the body areas that remain at or below the level of 
the heart during sleep. Therefore, if you lay down with your face at a level above the 
heart, you can help to reduce any possible swelling.

•  Two days after the surgery, the thin, sticky tapes that were put on your eyelids will be 
gently removed, enabling you to now wash freely around the affected area. Following 
the first week of surgery, we recommend that you use a light baby shampoo, or a 
shampoo with a pH of 5.5 for your face.

•  We will take your stitches out a week after surgery.
•  During the first 2 weeks after the surgery, you should avoid engaging in anything that 

may cause trauma or tension in the suture area, such as raising your eyebrows, rubbing 
your eyes, or having a facial massage.

•  You may have botox treatment as soon as 3 weeks after the surgery.

What to do after
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• On the first 2 days after the surgery, there might be mild swelling or bruises on your upper 
eyelids, and on the 3rd and 4th day some swelling could be seen on your lower eyelids. 
This is still quite normal. If you have a skin type that is a little thicker, it will need a longer 
period to heal fully. If not, you can expect the healing process to take a shorter time.

• In the first two months, there will be a thin scar on the top of your upper eyelid that can 
be easily covered up with make-up. Starting from the second month after surgery, the 
scar begins fading, After 6 months, the scar will only be visibleafter a very careful search.

Potential complications

Beklenenler
•  Ameliyat sonrası ilk 2 gün üst göz kapaklarınızda, 3 ve 4. günlerde de alt göz 

kapaklarınızda hafif şişlik ya da morluklar olabilir. Bu çok normal bir durumdur. Bu 
durum kalın cilde sahipseniz daha uzun, ince cilde sahipseniz daha kısa sürecektir. 

•  İlk iki aylık süreçte, üst göz kapağınızın kat yerinde makyajla kolaylıkla 
kapatabileceğiniz ince bir iz olacaktır. İkinci aydan itibaren yavaş yavaş silikleşmeye 
başlar ve 6 aydan itibaren ancak çok dikkatli bakınca seçilebilecek belli belirsiz bir iz 
kalacaktır.
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• Blefaroplasti ameliyatı korkulan bir operasyon olarak görülmektedir. 
• Operasyon sonrası hastaların ortak düşüncesi şu yöndedir,
 - Bu kadar basit olduğunu bilseydim daha önce yaptırırdım, İyi ki yaptırmışım. 
 - Anlattığınızdan çok daha basitmiş.

Operasyon Sonrası Duygularınız

• Blepharoplasty surgery is often feared to be a difficult operation.
• However, the most comment reaction from our patients, post-operation has been;
 - “If I had known it was actually that easy, I would have done it before. I'm happy now to 

have had that surgery done.”
 - It’s much easier and quicker than you might expect.

Common misconceptions of the procedure
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