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28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi,
21-26 May›s 2005, Antalya

> Boyun Disseksiyonlar›
Doç. Dr. Mehmet Turanl›
Ankara Onkoloji E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i, 
Ankara
Anahtar Sözcükler: Boyun, diseksiyon, kanser

Klini¤imizde yapm›fl oldu¤umuz radikal, fonksiyonel ve selektif

boyun diseksiyonlar›ndan örnekler gösterilmifl ve bu diseksiyon-

lar s›ras›nda neler dikkat edilmesi gerekti¤i ameliyat resim ve vi-

deolar› üzerinde anlat›lm›flt›r. 

> Horizontal Glottektomi
Doç. Dr. Sinan Kocatürk
Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Sivas

Anahtar Sözcükler: T1b glottik kanser, parsiyel larenjektomi

Ön komissirü ve her iki kordu tutan glottik kanserlerde alternatif

bir cerrahi yaklafl›m olan horizontal glottektominin endikasyonla-

r›, kontraendikasyonlar›, cerrahi teknik detaylar› üzerinde durul-

mufl ve tekni¤i tan›t›c› video film gösterilmifltir. Ayr›ca, horizontal

glottektominin alternatif tekniklere (Tucker operasyonu, suprakri-

koid larenjektomi-KHEP, larengeal eviserasyon) avantaj ve deza-

vantajlar› tart›fl›lm›fl ve karfl›laflt›rmal› fonksiyonel sonuçlar› sunul-

mufltur.

> Fasial Paralizide Re-animasyon Teknikleri
Doç. Dr. Sertaç Yetifler
GATA KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Periferik fasyal paralizi, hipoglosso-fasyal si-

nir anastomozu

Sekel halini alm›fl periferik fasyal paralizi, ço¤u hasta için kozme-

tik bir problem olmas›n›n yan›s›ra kötü fonksiyonel sonuçlar› olan

bir tablodur. Bu kursta sekel halini alm›fl periferik fasyal paralizi-

de fonksiyonu düzeltmeye yönelik olarak göz kapa¤›na alt›n imp-

lantasyonu, hipoglosso-fasyal sinir anastomoz ameliyatlar› ile kas-

sinir transferlerinden söz edilmifltir.

> Eksternal Dakriyosistorinostomi
Doç. Dr. Adnan Ünal
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1. KBB Klini¤i,
Ankara
Anahtar Sözcükler: Dakriyosistorinostomi, eksternal, kronik

dakriyosistit

Kronik dakriyosistit s›k görülen inflamatuar hastal›klardan biridir.

Hastalar s›kl›kla göz hekimlerine baflvursalar da, patolojinin hem

patogenezi hem de tedavisi burun bölgesini de ilgilendirdi¤inden,

KBB hekimlerinin de konu hakk›nda bilgisi olmas› gerekir. Ekster-

nal dakriyosistorinostomi klini¤imizde 20 y›ldan uzun süredir yük-

sek baflar› oran›yla uygulanmaktad›r. Bu kursta hasta seçimi ve

operasyon .tekni¤i görüntüler eflli¤inde sunulmufltur.

> Nazal Tip Bölgesinde Rekonstrüksiyon Teknikleri
Op. Dr. Hamdi Yakut 
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Nazal tip, rinoplasti, rekonstrüksiyon

Fonksiyonel rinoplastinin önemli bölümlerinden biri de nazal tip

rekonstrüksiyonudur. Tip cerrahisi hem nazal valv bölgesini açarak

fonksiyonel bir ifllevi gerçeklefltirir hem de burnun estetik kom-

partmanlar›ndan birinin rekonstrüksiyonunu sa¤lar. Kursta tip,

supratip, alar kanatlar, valv bölgesi ve septum gibi bölgenin k›sa

anatomisi anlat›lm›fl, bu bölgede deformiteye yol açan patolojiler

hakk›nda bilgi verilmifl ve ard›ndan da cerrahi eksizyon, sütür ve

greftleme teknikleri ile kendi tecrübelerimiz sunulmufltur. Kurs es-

nas›nda kendi ameliyat görüntülerimizden ve teknikleri tan›tan

slayt gösterisinden yararlan›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n soru ve tecrübele-

ri ile aktif olarak seminere dahil olmalar›na olanak sa¤lanm›flt›r.

> Stapes Cerrahisi (Stapedektomi)
Prof. Dr. fiinasi Yalç›n, Yard. Doç. Turgut Karl›da¤
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Elaz›¤
Anahtar Sözcükler: Otoskleroz, cerrahi tedavi, stapedektomi,

iflitme kab›

Otoskleroz, labirentin kemik kapsülde odaklar halinde, lameller

biçimde embriyonel karakterde yeni kemik oluflumu ile karakteri-

ze bir hastal›kt›r. ‹flitme kayb› karfl›lafl›lan en önemli problemler-

den biridir. Otoskleroz cerrahisi, cerrahi teknik aç›s›ndan tecrübe

gerektiren bir cerrahi prosedür olup amaç iflitmenin rekonstrüksi-

yonudur. Kursta otoskleroz hakk›nda k›sa bilgi verildikten sonra,

cerrahi tedavisi üzerinde yo¤un bir flekilde durulmufl ve cerrahi

için hasta seçim kriterleri tart›fl›lm›flt›r. Hastalar›n ameliyata haz›r-

lanmas›, operasyon (anestezi, insizyon, timpanomeatal flebin ele-

vasyonu, orta kula¤›n de¤erlendirilmesi, stapedotomi, protezin

yerlefltirilmesi), cerrahi s›ras›nda karfl›lafl›lan güçlükler ve çözüm-

lerinden söz edilmifl, ayr›ca ameliyat videolar› gösterilmifltir.

> Septoplasti
Yard. Doç. Dr. Mehmet Güven, Doç. Dr. Atila Güngör
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Septoplasti, septum, konka, submukoz
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Septoplasti KBB prati¤inde s›k kullan›lan bir operasyondur. Günü-

müze kadar çeflitli operasyon teknikleri gelifltirilmifltir. Asistan e¤i-

timinde rutin bir operasyon olarak ö¤retilen deviasyon operasyon-

lar›n›n gerçeklefltirilmesinde bir tak›m özellik ve zorluklar›n varl›-

¤› daha güncel bir konu haline gelmifltir. Bu zorluklar›n bafl›nda C

ve S fleklinde sefalokaudal deviasyonlar ile nazal tip deste¤inin ye-

tersiz oldu¤u septal patolojiler gelmektedir. Bu patolojiler kapal›

teknikler kullan›larak düzeltilebilece¤i gibi (septoplasti, submüköz

rezeksiyon), cerrah›n tercihine ya da patolojinin zorlu¤una göre

aç›k tekniklerle de (transkolumellar insizyon) opere edilmektedir.

Bu kursta, aç›k, kapal› ve endoskopik tekniikle yap›lan septoplas-

tiler video görüntüleri eflli¤inde anlat›lm›fl ve ayr›ca s›kça yap›lan

hatalar belirtilip gerekli önlemler belirtilmifltir.

> Paranazal Sinüslerin Normal ve Bozuk Cerrahi Anatomisi ile
Radyolojik Görüntülemesi
Prof. Dr. Levent Eriflen
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Bursa
Anahtar Sözcükler: Endoskopik sinüs cerrahisi, cerrahi anatomi,

radyolojik görüntüleme

Bu e¤itici kursun ilk bölümünde; paranazal sinüslerin endoskopik

cerrahisi için gerekli olan, ayr›nt›l› cerrahi anatomik bilgilere ve

komplikasyonlardan kaç›nmak için bilinmesi gerekli cerrahi land-

marklara de¤inilmifltir. ‹kinci bölümde; normal anatomi d›fl›nda

karfl›lafl›labilen bozuk anatomiden, hem anatomik varyasyonlar

hem de revizyon cerrahisi baz›nda kendi olgular›m›zdan da elde

etti¤imiz deneyimler ve veriler eflli¤inde söz edilmifltir. Son bölüm-

de ise; sinüs patolojilerinin tan›s›nda kullan›labilecek, çeflitli algo-

ritmalardan uyarlanan ve kendi deneyimlerimizin de katk›s›yla ha-

z›rlanan radyolojik görüntüleme algoritmi sunulmufl ve ilginç bir

olgu sunumu ve tart›flmas› ile kurs tamamlanm›flt›r.

> Mastoidektomi
Prof. Dr. Ataman Güneri
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Mastoidektomi

Kronik otitis media cerrahisi ya da transmastoid transtemporal uy-

gulanacak cerrahilerde, mastoid kemik selüler sisteminin ablasyo-

nuna dayal› temporal kemik disseksiyonu, seçilmifl cerrahi kay›tla-

r› üzerinde, kadavra disseksiyonu tarz›nda interaktif olarak uygu-

lan›p tart›fl›lm›flt›r.

> Tonsil Kanamalar›
Prof. Dr. Sefa Kaya
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Tonsillektomi, kanama

Pratik hayatta çok karfl›lafl›lan ve bazen hayat› tehdit edici hale ge-

len tonsilltektomi sonu kanamalarda al›nacak önlemler ve tedavi-

lerle ilgili bilgi verilmifltir. 

> A’dan - Z'ye Tiroid Cerrahisi
Prof. Dr. Levent Soylu, Doç. Dr. Barlas Aydo¤an, 
Doç. Dr. Ülkü Tuncer
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Adana
Anahtar Sözcükler: Tiroid, nodül, kanser, cerrahi

Bu kursun ilk saatinde tiroidektomi endikasyonlar›, cerrahi anato-

mi, nodüle yaklafl›m algoritmi ve önemli landmarklar ile prognos-

tik faktörler ve risk faktörleri üzerinde durulmufl, daha sonra vide-

olar üzerinde tiroidektomi ve boyun diseksiyonu operasyonlar›n-

dan örnekler gösterilmifltir. Son bölümde ise tiroidektomi kompli-

kasyonlar›, tiroid kanserlerinde adjuvan tedavi endikasyonlar› ve

hasta takibi ile ilgili bilgi verilmifl ve kendi vakalar›m›zdan ilginç

örnekler sunulmufltur. Tiroidektomiye yeni bafllayanlara önerilerle

kurs tamamlanm›flt›r.

> Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
Doç. Dr. Enis Alpin Güneri
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Vertigo, BPPV

Son y›llarda vertigo ile ilgili en dikkat çekici geliflme, BPPV neden-

lerinin ve mekanizmalar›n›n tam olarak anlafl›lmas› ve bunun so-

nucunda tedavisi için basit ve etkin yöntemlerin gelifltirilmesidir.
BPPV fizyopatolojisinde; otolitlerin kupulaya yap›fl›p onun a¤›rl›¤›-

n› artt›rarak m› etkili oldu¤u ya da kanal içinde serbest olarak m›

dolaflt›¤› konusunda iki ayr› teori vard›r. Kupulolithiasis teorisine

göre, kupulaya yap›flan partiküllerin a¤›rl›¤› onu yerçekimine kar-

fl› daha hassas hale getirir. Kanalithiasis teorisine göre ise kupula,
kanal içinde serbestçe hareket eden partiküllerin oluflturdu¤u hid-

rodinamik çekim etkisiyle yer de¤ifltirir. Günümüzde her ikisinin

de geçerli olup farkl› BPPV tiplerine yol açt›¤› kabul edilmektedir.

Bu kursta BPPV etiolojisi, semptomlar›, tan›s›, ay›r›c› tan›s›, tedavi-
si ve nadir görülen BPPV formlar› ayr›nt›l› olarak ele al›nm›flt›r.

Özellikle farkl› repozisyon manevralar›n›n önemli noktalar› görsel

dökümanlar eflli¤inde genifl bir flekilde vurgulm›flt›r. Kurs bitimin-

de kat›l›mc›lar›n konu hakk›nda detayl› bir flekilde bilgilendirilme-

si ve do¤ru tan› ile uygun repozisyon manevralar›n› tam olarak ya-
pabilecek flekilde kavram›fl olmalar› hedeflenmifltir.

> ‹leri evre Bafl Boyun Kanserlerinde Cerrahi Rezeksiyon ve 
Rekonstrüksiyon
Doç. Dr. Murat Ünal, Doç. Dr. Yücel Akbafl, 
Doç. Dr. Ferit Demirkan*
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal› ve *Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal›, Mersin
Anahtar Sözcükler: ‹leri evre bafl boyun kanserleri, serbest flep-

le rekonstrüksiyon

‹leri evre bafl-boyun tümörleri gerek cerrahi tedavi güçlükleri ge-

rekse de oluflacak doku kayb›n›n fonksiyonel bir flekilde yerine

konmas› güçlükleri nedeni ile bafl boyun cerrahlar›n› hala zorla-

maktad›r. Son y›llarda cerrahi teknikte, teknolojide, anestezide, yo-

¤un bak›m, post-operatif rehabilitasyon ve onkolojik tedavi ola-
naklar›ndaki ilerlemeler bu olgulara yaklafl›m› kolaylaflt›rm›flt›r. Bu

kursta, çok-ileri evre bafl boyun kanserli hastalardaki cerrahi re-
zeksiyon ve rekonstrüksiyon tecrübelerimiz olgu örnekleri ile ak-

tar›lm›flt›r.

> Bafl Boyun Bölgesi Paragangliomalar›
Prof. Dr. Erdo¤an ‹nal, Prof. Dr. Ahmet Köybafl›o¤lu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Paraganglioma, bafl boyun, glomus, jugulare,

vagale, caroticum

Bafl boyunda görülen paraganglionlar nöroendokrin sistemin bir

parças›d›r. Glomus jugulare, glomus vagale ve glomus caroticum

olarak isimlendirilen yap›lar›n tümörleri art›k paragangliomalar

olarak müflterek isim alm›flt›r. Tan› ve tedavisinde cerrah›n azami

dikkat ve sabr›n› gerektiren bu yap›lar›n tedavilerinde son y›llarda-

ki yenilikler tedavi seçeneklerini art›rm›flt›r. Tedavi öncesi asgari

yap›lmas› gereken tetkikler, operasyon teknikleri, komplikasyonla-

r›n en aza indirilmesindeki önemli noktalar›n iyi bir flekilde bilin-

mesi gereklidir. Kursta bu hususlar genifl olarak anlat›lm›flt›r.
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> D›fl Kulak Yolu Atrezilerinde Anterior Yaklafl›m
Doç. Dr. Adil Ery›lmaz, Op. Dr. Halit Akmansu, 
Op. Dr. Celil Göçer
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi III. KBB Klini¤i,
Ankara
Anahtar Sözcükler: D›fl kulak yolu, atrezi

Orta veya nadiren ileri derecede d›fl kulak yolu atrezisi olan has-

talarda iki temel cerrahi yaklafl›m vard›r: mastoid (posterior) yak-

lafl›m ve anterior yaklafl›m. Mastoid yaklafl›mda, önce sinodural

aç›, sonra antrum tan›n›r. Fasial reses aç›l›p inkudostapedial eklem

ayr›l›r. Atrezik kemik plak ç›kar›l›r. S›kl›kla malleus ve inkus

kompleksinden oluflan d›fltaki kemik blok da ç›kar›larak kartilaj,

kemik veya alloplastik materyal ile kemikcik rekonstruksiyonu ya-

p›l›r. Anterior yaklafl›mda orta kula¤a do¤rudan atrezi pla¤›n›n

içinden geçilerek ulafl›l›r. Orta fossa duras› ve temporomandibuler

eklem, referans s›n›rlard›r. Mastoid hücreler mümkün oldu¤unca

aç›lmaz. Hastalar iyi seçildi¤inde bu bölgede d›fl kulak yolu olufl-

turabilecek yeterli mesafe vard›r. Bu yaklafl›m beraberinde debris

birikimi ve infeksiyon gibi sorunlar bar›nd›ran mastoid kavite olufl-

mas›n› ortadan kald›r›r, restenoz olas›l›¤›n› da azalt›r. Bu kursta an-

terior cerrahi tekni¤in uyguland›¤› hastalara ait  görüntüler sunul-

mufltur.

> Artikülasyon Bozukluklar› ve Tedavisi
Doç. Dr. M. Akif K›l›ç, Doç. Dr. Fatih Ö¤üt*
K. Marafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Da-
l›, Kahramanmarafl ve *Ege Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabi-
lim Dal›, ‹zmir 
Anahtar Sözcükler: Artikülasyon bozukluklar›, dislaliler, konufl-

ma terapisi

Artikülasyon bozukluklar›, konuflma organlar›ndaki fonksiyonel ve-

ya organik bozukluklara ba¤l› olarak ortaya ç›kan, bir veya birkaç

konuflma sesini ilgilendiren konuflma bozukluklar›d›r. Yar›k da-

mak, k›sa frenulum, oral kavite tümörleri gibi KBB uzmanlar› tara-

f›ndan tedavi edilen hastalarda s›kl›kla artikülasyon bozukluklar› da

görülmekte, yurdumuzda ihtiyaca cevap verecek say›da konuflma

terapisti olmamas› nedeniyle bu bozukluklar›n tedavisi görevi de

bizlere düflmektedir. Bundan dolay› KBB uzmanlar›n›n artikülasyon

bozukluklar› konusunda yeterli bilgiye sahip olmas› büyük önem

tafl›maktad›r. Kursumuzda önce genel olarak artikülasyon bozuk-

luklar›ndan söz edilmifl, daha sonra sigmatizm (/s/ bozuklu¤u), ro-

tasizm (/r/ bozuklu¤u) gibi s›k görülen artikülasyon bozukluklar›-

n›n nas›l tedavi edilece¤i uygulamal› olarak gösterilmifltir.

> Elektrokokleografi
Doç. Dr. Bülent Satar, Doç. Dr. Sertaç Yetifler
GATA KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Meniere hastal›¤›, elektrokokleografi, elekt-

rofizyolojik

Meniere Hastal›¤›n›n teflhisinde kullan›lan objektif testlerden biri

olan elektrokokleografinin elektrofizyolojik anlamda temeli, elekt-

rokokleografide kullan›lan uyar› tipleri, elde edilen potansiyellerin

özellikleri ve elektrokokleografinin kullan›m alanlar› konusunda

teorik bilgi verilmifltir.

> Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi
Prof. Dr. Suat Özbilen 
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Temporal kemik, otolojik ve nörootolojik gi-

riflimler

Cerrahi uygulamalar s›ras›nda pek çok anatomik noktan›n iyi bilin-

memesi, atlanmas› veya gereksiz tahrip edilmemesi gerekmektedir.

Burada otolojik ve nörootolojik cerrahi uygulamalar s›ras›nda mut-

laka tan›nmas› ve dikkate al›nmas› gereken anatomik noktalar be-

lirli bir s›ra ve düzen içinde ayr›nt›l› bir flekilde sunulmufltur.

> Ossiküloplasti (Arka Duvar Rekonstrüksiyonu)
Prof. Dr. ‹rfan Devrano¤lu, Prof. Dr. Mehmet Ada
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Timpanoplasti, miringoplasti, ossiklüoplasti

Timpanoplasti, miringoplasti kullan›lan greft materyalleri, onley ve

underlay teknikler avantaj ve dezavantajlar›, ossiküloplasti teknik-

leri, kullan›lan materyalin haz›rlanmas›, kolesteatomlu kronik otitis

media’da aç›k ve kapal› teknikler, arka duvar rekonstrüksiyonu

ameliyat kasetleri ve CD kay›tlar› ile interaktif bir flekilde anlat›l-

m›flt›r.

> Nazal Valf
Prof. Dr. Sefa Kaya
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Burun t›kan›kl›¤›, valv patolojileri, cerrahi

teknik

Burun t›kan›kl›¤›n›n en önemli nedenlerinden birisi olan nazal

valv, özellikle son y›llarda rinoplastinin daha s›k yap›lmas› ve cer-

rahi tekniklerin geliflmesi ile daha da önem kazanm›flt›r. Bu bölge-

nin anatomisi ve patolojileri hakk›nda k›sa bilgi ve cerrahi tedavi

yöntemleri hakk›nda bilgi verilmifltir.

> Alt Konkan›n Mikrodebrider ile Submüköz Rezeksiyonu ve
Radyofrekans Uygulamas›
Prof. Dr Semih Sütay, Uzm. Dr. M. Cenk Ecevit
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Alt konka, mikrodebrider, submüköz rezek-

siyon, radyofrekans

Nazal obstrüksiyonun giderilmesinde uygulanabilecek cerrahi yön-

temler aras›nda alt konkaya yönelik olanlar› uzun zamandan beri

bilinmekte ve uygulanmaktad›r. Uygulamadaki yöntemlerin çeflitli-

li¤inin oldukça fazla say›da olmas›, fizyolojiyi bozmayan, az mor-

bidite oluflturan, kolay ve etkin yöntemin belirlenmesini zorlaflt›r-

maktad›r. Bunlar›n aras›nda alt konkan›n mikrodebrider ile süb-

müköz rezeksiyonu, mukozal yap›y› daha az hasarlayan ve k›sa

sürede sorunu gideren bir yöntem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Kemik yap›n›n belirgin olmad›¤› alt konka hipertrofilerinde ise

radyofrekans uygulamalar› benzer sonuçlar vermektedir. Nazal

cerrahi prati¤inde yer alan pek çok alt konka giriflimi aras›nda bu

iki yöntem de yer almaktad›r. Bu e¤itsel kursta alt konkaya yöne-

lik mikrodebrider ve radyofrekans uygulamalar› tan›t›larak, cerrahi

yöntem olgulara ait videolar üzerinde tart›fl›lm›flt›r.

> Eksternal Rinoplasti: Primer ve Revizyon Olgu Çal›flmalar›
Prof. Dr. H. Halis Ünlü
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Manisa
Anahtar Sözcükler: Nazoseptal deformiteler, rinoplasti

Kursumuzda KBB prati¤inde s›k karfl›lafl›lan estetik ve fonksiyonel

amaçlar için uygulad›¤›m›z eksternal septorinoplasti yaklafl›m›n›

temel prensipleri, gerekçeleri, ameliyat tekni¤i, ameliyat sonras›

bak›m, pansuman ve komplikasyonlar› içerecek flekilde görsel ola-

rak olgular üzerinde tart›flarak prati¤e dayal› bilgilerin aktar›lmas›

amaçlanm›flt›r.
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> Bedside Examination and Treatment of the Dizzy Patient
Prof. Dr. Hermann Kingma
Maastricht University, Faculty of Medicine, Department of Otorhi-
nolaryngology/Head and Neck Surgery, Maastricht, The Nether-
lands
Key words: Dizziness history, tandem gait, hallpike, head impul-

se, vestibular habituation, patient management

During this practical course crucial aspects in taken the history, cli-

nical evaluation of balance control and oculomotorfunction as

well habituation excercises and liberation manouevres are de-

monstrated interactively. The following subjects are dealt with:

– efficient history

– tests of balance control

– tests of oculomotor function and search for vestibular imbalance

– hallpike and barbecue manoevres

– head impulse tests

– liberation manouvres and procedures

– habituation exercises

– how to help the patient to cope with the vestibular impairment 

> Trapezius Kas Flepleri
Prof. Dr. Yavuz Uyar, Yard. Doç. Hamdi Arba¤
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, 
Konya 
Anahtar Sözcükler: Trapezius kas›, bafl-boyun rekonstrüksiyonu,

flep

Bafl boyun rekonstrüksiyonunda temporal ve pektoralis major kas

fleplerinden sonra en s›k kullan›lan muskulokütanöz flep, trapezi-

us kas flepleridir. Özellikle boyun ve yüzün 1/3 alt bölümündeki

genifl defektlerin rekonstrüksiyonunda kullan›lmaktad›r. Trapezius

kas flebinin, inferior, superior, lateral ada ve osteomuskulokütanöz

flep çeflitlerinin anatomi, kadavra diseksiyonu, flep endikasyon ve

kontrendikasyonlar› ile olgu örnekleri gösterilmifltir.

> Spastik Disfonilerde Botulinum Toksin Uygulamalar›
Prof. Dr. As›m Kaytaz, Prof. Dr. Ferhan Öz, 
Prof. Dr. Murat Toprak, Prof. Dr. Mehmet Ada 
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Spastik disfoni, laringeal EMG

Oldukça az rastlanan, tan› ve tedavi güçlü¤ü çekilen spastik disfo-

nide, tan› ve tedavi amaçl› EMG rehberli botulinum toksin enjek-

siyon yöntemleri ve 10 y›l›n deneyimleri aktar›lm›flt›r. 

> Medializasyon Tiroplastiler
Prof. Dr. Muzaffer Kanl›kama, Yard. Doç. Dr. Erkan Karatafl
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, 
Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Disfoni, tiroplasti

‹lk olarak Isshiki taraf›ndan tan›mlanan tiroplasti tekniklerinde te-

mel yaklafl›m, vokal foldun kendisine dokunmadan biçim ve tonu-

sunu de¤ifltirerek amaçlanan ses düzelmesini sa¤lamakt›r. Tirop-

lasti dört grupta incelenir. Tip I tiroplasti (medializasyon larengop-

lasti) tek tarafl› vokal fold paralizilerine ba¤l› glottik yetersizlikler-

de, pareziye ba¤l› tam olmayan kapanmama halinde, travmatik de-

fektlerde yap›lmaktad›r. Tip II tiroplasti, vokal foldu laterale yak-

laflt›rma ifllemidir. Tip III, vokal foldlar›n k›salt›lmas›, tip IV ise vo-

kal foldlar›n uzat›lmas› ve gerginli¤inin art›r›lmas›n› amaçlar. Bir

saatlik kurs süresince genel olarak tiroplasti teknikleri anlat›lm›fl;

bunun yan›nda özel olarak medializasyon tiroplasti endikasyonla-

r›, cerrahi anatomi bilgileri gözden geçirilerek uygulamalar ve so-

nuçlar›yla video görüntüler eflli¤inde sunulmufltur.

> Temporal Kemik Diseksiyonu ve Timpanomastoidektomi 
Uygulamalar›
Op. Dr. E. Erdal Samim, Doç. Dr. Ali Özdek
SB Ankara Hastanesi I. KBB Klini¤i, Ankara 
Anahtar Sözcükler: Temporal kemik diseksiyonu, timpanomasto-

idektomi, fasial sinir anatomisi

E¤itsel kursun ilk yar›s›nda kadavra üzerinde yap›lm›fl olan tempo-

ral kemik diseksiyonlar›ndan haz›rlanan foto¤raflar eflli¤inde tem-

poral kemik diseksiyonu anlat›lm›fl ve mastoidektomi, labirentek-

tomi, fasial sinir anatomisi, iç akustik kanala translabirentin ve or-

ta fossa yoluyla yaklafl›mlar hakk›nda gerek teorik gerekse görsel

bilgiler aktar›lm›flt›r. Kursun ikinci yar›s›nda ise hasta ameliyatlar›n-

dan haz›rlanan video gösterileriyle timpanomastoidektomi uygula-

malar› sunulmufltur.

> Miringoplasti Teknikleri
Prof. Dr. Suat Özbilen 

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Kronik otitis media

Kulak zar› perforasyonlar›n›n kapat›lmas›na ait pek çok teknik uy-

gulama mevcuttur. Burada miringoplasti öncesi tan› kriterleri, has-

ta seçimi, giriflim yollar›, de¤iflik ve s›k kullan›larak kesiler, greft

materyelleri ve tercihleri, uygulama teknikleri (en s›k tercih edilen

over-lay, sandwich ve under-lay teknikleri) çizimler ve operatif uy-

gulamalar eflli¤inde sunulmufltur.

> Parotis Tümörleri
Prof. Dr. Levent Soylu, Doç. Dr. Barlas Aydo¤an, 
Doç. Dr. Ülkü Tuncer
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Adana
Anahtar Sözcükler: Parotidektomi, parotis

Parotis tümörleri çok farkl› patolojik tan›larla karfl›m›za ç›kmas›na

karfl›n tedavisinde genellikle parotidektomi standartt›r. Bu kursta

parotis tümörlerinin klasifikasyonu ve klini¤i hakk›nda bilgi veril-

dikten sonra preoperatif tan› yöntemlerine de¤inilmifltir. Parotidek-

tomi tekni¤i videolar üzerinde detayl› olarak sunulmufl ve parotis

tümörlerinde boyun disseksiyonun endikasyonlar›ndan söz edil-

mifltir. Son olarak da komplikasyonlar ve çözümüne k›saca de¤i-

nilmifltir.

> Sfenoid Sinüs Yaklafl›mlar› ve Endoskopik Hipofiz Cerrahisi
Doç. Dr. Adil Ery›lmaz, Doç. Dr. Hakan Korkmaz, 
Op. Dr. Cem Saka*
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi III. KBB Klini¤i ve
*SSK Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi I. KBB Klini¤i, Ankara
Anahtar Sözcükler: Sfenoid, hipofiz, endoskopik cerrahi

Sfenoid sinüs anatomisi, boyutlar› ve havalanmas› kifliden kifliye

birçok farkl›l›klar gösterebilir. Bu nedenle endoskopik cerrahide

sfenoid sinüsün tan›nmas› ve eksplorasyonunda çeflitli zorluklarla

karfl›lafl›labilir. Karotid arter ve optik sinir gibi yaflamsal yap›larla

olan komfluluk iliflkilerinin bilinmesi ciddi cerrahi komplikasyon-

lar›n önlenmesinde çok önemlidir. Sfenoid sinüste inflamatuar,

vasküler ve neoplastik lezyonlar görülebilir. Ayr›ca BOS fistülü ta-

miri ve hipofiz lezyonlar›n›n ç›kar›lmas›nda da sfenoid sinüse ula-

fl›m önemlidir. Bu kursta sfenoid sinüs lezyonlar›n›n radyolojik de-

¤erlendirilmesi, ay›r›c› tan›s› ve cerrahi endikasyonlar› tart›fl›lm›fl,
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sfenoid sinüsün cerrahi anatomisi, transetmoid ve transnazal en-

doskopik ulafl›m metodlar›, hasta video görüntüleri ile anlat›lm›fl-

t›r. Ayr›ca endoskopik BOS fistülü tamiri ve hipofeze yaklafl›mlar

videolarla tart›fl›lm›flt›r.

> Total Larenjektomi Sonu Ses Rehabilitasyonu
Prof. Dr. Erdo¤an ‹nal, Prof. Dr. Ahmet Köybafl›o¤lu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Ses, rehabilitasyon, protezler, total larenjek-

tomi

Total larenjektomi sonras› ses rehabilitasyonu, hastan›n larenjekto-

mi olup olmama karar›nda önemlidir. Ameliyat sonu sesini tekrar

kazanabilece¤ine inanan hasta ameliyat› kabul etmekte, aksi halde

reddetmektedir. Larenjektomi sonu ses rehabilitasyonunda 4 yön-

tem kullan›lmaktad›r. Bunlar özofageal konuflma,elektronik ayg›t-

lar, trakeoözofageal shunt teknikleri ve voice (ses) protezlerdir. Bu

çerçevede her yöntem genifl olarak anlat›lm›fl, bu yöntemlerin

avantaj ve dezavantajlar›, birbirlerine olan üstünlükleri ve hasta se-

çimlerinden söz edilerek, uygulamalardaki önemli noktalar aç›k-

lanm›flt›r.

> Denge Bozuklu¤unda Vestibuler Rehabilitasyon

Uz. Ody. Bülent Gündüz, Prof. Dr. Yusuf K. Kemalo¤lu*, 
Prof. Dr. Nebil Göksu*, Dr. Asl›han Külekçiu¤ur
Gazi Üniversitesi Prof. Dr. N. Aky›ld›z ‹flitme, Konuflma, Ses ve
Denge Bozukluklar› Merkezi ve *T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›,
Ankara

Anahtar Sözcükler: Vertigo, dizzenes, dengesizlik, denge bozuk-

lu¤u, vestibuler sistem, rehabilitasyon, odyoloji

Bu kursta periferal vestibüler kökenli bafl dönmesi ve dengesizlik

flikayeti olan hastalarda vestibüler rehabilitasyon (VR) programla-

r›ndan faydalanabilecek olgular›n belirlenmesinde kullan›lan kri-

terler, her hastaya özel bireysel VR program›n›n oluflturulmas› ve

VR program›n›n komponentleri ele al›nm›flt›r. Hasta seçim kriterle-

ri bafll›¤› alt›nda özellikle hangi hastalar›n rehabilitasyon program›-

na al›nabilece¤i tart›fl›lm›fl ve bireye özel program›n›n oluflturulma-

s›nda önemli olan fiziksel ve psikolojik parametreler incelenmifltir.

Ayr›ca kurs s›ras›nda VR program›n›n uygulama aflamalar› (habitu-

asyon egzersizleri, postüral stabilite yaklafl›mlar›, adaptasyon eg-

zersizleri, VOR stimülasyon egzersizleri, manevralar, alternatif stra-

tejileri yerine koymaya yönelik egzersizler, geri dönüflü fasilite edi-

ci egzersizler) görsel materyal eflli¤inde detayl› olarak kat›l›mc›lara

aktar›lm›flt›r.

> Baflar›l› Sunum ve Toplulukla ‹letiflim Sanat›

Prof. Dr. Cemal Cingi 
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Eskiflehir

Anahtar Sözcükler: Prezantasyon, toplulukla iletiflim

E¤itim sürecinde ve meslek hayat›nda sunum yapmak sürekli ge-

rekli olan bir iletiflim yöntemidir. Hedef sadece bir bilgiyi aktar-

mak de¤il; baflar›l›, dinleyenleri s›kmayan aksine e¤iten, ilgi çe-

ken bir prezantasyon yapmakt›r. Bu kursun amac›, sunumda be-

den dili, davran›fl ve konuflma özellikleri ile kullan›lacak görsel

malzemenin haz›rlan›fl kurallar›, hakk›nda bilgi vermektir. Mesle-

¤e yeni bafllayan ve sunum deneyimi az olan ama baflar›l› olmay›

hedefleyen kat›l›mc›larla y›llard›r sunum yapt›¤› halde bu konuda

özel bir e¤itim almam›fl arkadafllar bu kursun hedef kitlesi olmufl-

tur.

> Modifiye Radikal Boyun Disseksiyonlar›

Prof. Dr. Muzaffer Kanl›kama, Yard. Doç. Dr. Erkan Karatafl

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Gazian-
tep

Anahtar Sözcükler: Boyun disseksiyonu, modifiye, radikal

Boyun lenfatiklerinin sistematik en-blok ç›kar›m› ilk defa 1906 da

Crile taraf›ndan tarif edilmifltir. Bafllang›çta boyun lenfatiklerinin

spinal aksesuar sinir, internal jugular ve ve SKM adele ç›kar›lma-

dan mümkün olamayaca¤› belirtilmiflse de daha sonralar› bu yap›-

lar korunarak da boyun disseksiyonunun yap›labilece¤› belirtilmifl-

tir. Modifiye radikal boyun disseksiyonunun s›n›rlar› radikal boyun

disseksiyonu ile ayn› olmakla birlikte vena jugularis interna, SKM

adele ve spinal aksesuar sinir gibi nonlenfatik yap›lardan biri ya da

birden fazlas› korunmufltur. Bu kurs saati süresince, modifiye radi-

kal boyun disseksiyonu tipleri k›sa teorik bilgi yan›nda görsel uy-

gulamalarla ve interaktif bir sunumla kursiyerlere aktar›lmaya çal›-

fl›lm›flt›r.

> Total Larenjektomili Hastalarda Ses Protezi Uygulamalar›

Doç. Dr. Mehmet Turanl› 

Ankara Onkoloji E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i, An-
kara

Anahtar Sözcükler: Total larenjektomi, ses protezi 

Klini¤imizde uzun y›llardan beri total larenjektomili hastalar›m›za

uygulamakta oldu¤umuz Blome Singer ve Provax ses protezlerinin

uygulamas›nda karfl›lafl›lan zorluklar, pratik çözümler ses protezle-

ri üzerinde anlat›lm›fl ve nelere dikkat edilmesi gerekti¤i vurgulan-

m›flt›r.

> A¤›z Kokusu

Doç. Dr. Atila Güngör, Prof. Dr. Hasan Candan

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: A¤›z, koku, dil pas›, foetor, halitozis

A¤›z kokusu nedir? Bu flikayetle gelenlere yaklafl›m›n temel ö¤ele-

ri nelerdir? Var olan objektif kriterler nelerdir ve nas›l de¤erlendi-

rilebilir? Hangi uzmanl›k alanlar›ndan yard›m almak gerekebilir?

Tan› netlefltirdikten sonra uygulanabilecek tedavi kriterleri ve kar-

fl›laflabilecek zorluklar nelerdir? Kurs kapsam› bu sorular›n yan›tla-

r› üzerine kurgulanm›flt›r.

> Frontal Mukosel ve ‹nverted Papilloma Endoskopik Yaklafl›m

Op. Dr. Arif fianl› 
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi II. KBB Kli-
ni¤i, ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: Frontal mukosel, inverted papilloma, endos-

kopik cerrahi

‹nverted papillom ve frontal mukosel sinonazal bölgede görülen

benign özelli¤i olan fakat kemikte destruksiyon yapabilen kitleler-

dir. Her iki kitlenin de tedavisi cerrahi olarak total ç›kar›lmas›d›r.

Klasik cerrahi yöntemleriyle birlikte son dönemlerde uygun vaka-

larda endoskopik sinüs cerrahisi tedavi modaliteleri aras›nda yer

almaya bafllam›flt›r. Klini¤imizde, sa¤ frontal sinüsü doldurarak, or-

bita tavan›nda kemik destruksiyonu yapm›fl, frontal resesi geniflle-

terek nazal kaviteyi daraltm›fl frontal sinüs mukosel olgusu ile sa¤

nazal kavitede inverted papillomu bulunan iki hastaya uygulanan

endoskopik cerrahi giriflimler sunulmufltur..
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> Foramen Jugulare Tümörlerine (Glomus, Nörinom vb) Yaklafl›m
Prof. Dr. Yavuz Uyar, Yard. Doç. Kayhan Öztürk
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Konya
Anahtar Sözcükler: Foramen jugulare, glomus jugulare, infratem-

poral yaklafl›m

Foramen jugulare kafa taban›n›n alt yüzünde temporal kemikte yer

alan bölgedir. Bu bölgede, glomus tümörü, nörinom ve meningi-

om gibi neoplastik lezyonlar görülür. Derin yerleflimli olan bu böl-

geye ulafl›m oldukça zordur. ‹yi bir temporal kemik diseksiyonu

gerektiren bu bölgeye kullan›lan en önemli yaklafl›m infratempo-

ral-A yaklafl›m›d›r. Bu yaklafl›m›n endikasyonlar›, kontrendikas-

yonlar›, komplikasyonlari ve olgu örnekleri sunulmufltur.

> Otoskleroz Cerrahisinde Farkl› Teknikler
Prof. Dr. ‹brahim H›zalan
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Bursa

Anahtar Sözcükler: Otoskleroz, stapes cerrahisi, stapedotomi

Bu kursta otoskleroz cerrahisinde farkl› anestezi teknikleri, hasta

pozisyonland›rma özellikleri, insizyon teknikleri, kemik duvar al›n-

ma teknikleri, mobilite kontrol teknikleri, stapes ç›kar›lma teknik-

leri, tabana delik açma teknikleri, çeflitli genifl ve dar fenestra tek-

nikleri, çeflitli taban örtü yöntemleri, çeflitli protez tip ve boyutla-

r›n›n özellikleri, protez boyu seçme yöntemleri, protez takma tek-

nikleri, post-op HF iflitme kayb›n› önleme yöntemleri gibi stapes

cerrahisine yönelik farkl› uygulamalar tart›fl›lm›fl, bu uygulamalar

ile ilgili kiflisel ameliyat videolar› sunulmufltur.

> Miringoplasti
Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Miringoplasti, timpanoplasti, kronik otitis

media

Miringoplasti rekonstruktif prosedürün kulak zar›ndaki perforasyo-

nun onar›m› ile s›n›rl› kald›¤› bir giriflimdir. Bu ifllem orta kula¤›n

fonksiyonel yap›lanmas›n›n kaç›n›lmaz bir parças›d›r. Miringoplas-

ti iflleminde terminolojinin getirdi¤i s›n›rlama kemikçik zincirinin

bütünlü¤ünün tam olmas› ve orta kulak mukozas›n›n sa¤l›kl› olma-

s›d›r. Ancak miringoplasti, ayn› zamanda, mastoidektomili veya

mastoidektomisiz timpanoplasti prosedürünün bir aflamas›d›r. Bu

kursta miringoplasti için uygulanan yaklaflim tipleri, kulak zar› ka-

l›nt›s›n›n haz›rlanmas›, greft tipleri ve greft koyma teknikleri yaza-

r›n tercihleri ile birlikte anlat›lm›flt›r. Buna ek olarak aç›k ve kapa-

l› tip timpanoplasti iflleminin bir aflamas› olarak kemikçik rekonst-

ruksiyonu olsun olmas›n uygulanan greftleme teknikleri vurgulm›-

ufl, travmatik kulak zar› perforasyonlar›, retraksiyon cebi gibi özel

durumlarda yap›lacak uygulamalar üzerinde durulmufltur.

> Septoplasti
Prof. Dr. Faz›l Apayd›n
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Septoplasti, nazal septum, nazal septum cer-

rahisi, submüköz rezeksiyon

Nazal septum cerrahisi, KBB uzmanl›k rutininde en s›k uygulanan,

"küçük müdahale" olarak adland›r›lan, ancak en s›k sorun yaflad›-

¤›m›z ameliyatlardan birisidir. Bu nedenle bu oturumda submüköz

rezeksiyon, septoplasti ve total septal rekonstrüksiyon teknikleri

çeflitli foto¤raf ve video kliplerle sunulmufl, kat›l›mc›larla iletiflimi

sa¤layacak sorular ortaya at›lm›fl ve kat›l›mc›lar›n sorular›na yan›t

verilmifltir.

> Periferik Vertigo’da Tan› ve Tedavi Yöntemleri
Prof. Dr. Nebil Göksu, Prof. Dr. ‹smet Bayramo¤lu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Vertigo, tedavi, cerrahi

KBB disiplininde önemli bir yer tutan bafl dönmelerinin, hem sant-

ral periferik ay›r›m›, hem de tan› ve tedavi aflamalar›ndaki güçlük-

ler s›kl›kla karfl›m›za ç›kmaktad›r. Amac›m›z, bu gibi sorunlar›n üs-

tesinden gelinmesinde yard›mc› olmak, periferik vertigonun gide-

rilebilir bir hastal›k oldu¤unu vurgulamak ve ayr›ca da 15 y›l› afl-

k›n süreden beri 350’den fazla hastada uygulanan vertigo cerrahi-

si ile ilgili deneyimlerimizi paylaflmakt›r.

> Yutma Bozukluklar›nda Cerrahi Tedavi
Doç. Dr. Mustafa Gerek, Doç. Dr. Fuat Tosun, 
Yard. Doç. Dr. Timur Akçam
GATA KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Yutma, disfaji, myotomi, botox, rfarengeal

pleksus, tiroplasti

Yutma ifllemi; santral sinir sistemini, birçok kraniyal siniri, orofa-

rengeal kaslar› iskelet sistemi elemanlar›n›, larenksi, özofagusu içi-

ne alan de¤iflik doku ve organlar›n koordinasyonlu çal›flmas› ile

ortaya ç›kan bir fonksiyondur. Yutma bozuklu¤u tek bafl›na bir

hastal›k olmay›p, yukar›da bahsedilen sistemleri ilgilendiren birçok

hastal›k ve ar›za durumunda ortaya ç›kan bir bulgudur. Etyolojisin-

de çok de¤iflik faktörler yer ald›¤› için her hasta ayr› ayr› ele al›na-

rak en uygun tedavi biçimi flekillendirilmelidir. Yutma bozuklukla-

r›nda cerrahi tedavi beslenmenin art›r›lmas›n› ve aspirasyonunun

engellenerek yutma emniyetinin art›r›lmas›n› sa¤layacak flekilde

yutma etkinli¤inin gelifltirilmesi için tasarlan›r. Tedavi her zaman

yutma s›ras›nda var olan belirli bir fizyolojik veya anatomik anor-

malli¤e yöneltilmifltir ve iki kategoriye ayr›labilir: 

1) Telafi stratejileri; bozukluk belirtilerini ortadan kald›r›rlar, yutma

fizyolojisinin de¤ifltirilmesi gerekli de¤ildir. 2) Tedavi teknikleri;

yutma fizyolojisini de¤ifltirmek için tasarlanm›fllard›r.

‹ki saatlik bu kurs süresince yutma bozuklu¤unun fizyolojisi ve et-

yolojisi ile bu patolojilere yönelik uygulanan cerrahi tedavi teknik-

leri anlat›lm›flt›r. Görsel materyallerle desteklenenen kurs süresin-

ce yutma bozuklu¤unda botulunium toksin tedavisi, dilatasyon te-

davisi, krikofarengeal myotomi teknikleri, farengeal pleksusa yö-

nelik cerrahi giriflimler, larengeal süspansiyon yöntemleri, vokal

fold ve larengeal kapatma teknikleri, enteral beslenme için cerra-

hi teknikler anlat›lm›flt›r.

> Rinoplastide Cilt ve Ciltalt› Dokusu
Prof. Dr. Orhan Özturan
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya
Anahtar Sözcükler: Cilt, ciltalt›, rinoplasti

Rinoplasti teknikleri genel olarak burun iskeleti de¤iflikliklerine

odakland›¤› için s›kl›kla cilt ve ciltalt› dokusunun özellikleri ihmal

edilir. Halbuki osseokartilajinöz giriflimler, cilt ve ciltalt› yumuflak

dokular›n yap›s› dikkate al›narak uygulanmal›d›r. Bu kursta burun

derisinin kifliye özgü özellikleri, karakteri, elastikiyeti, kal›nl›¤›, ya-

p›s›, muayenesi, osseokartilajinöz yap› ile cilt ve ciltalt› dokusu

aras›ndaki dinamik etkileflim, ince ve kal›n ciltli olgulardaki rinop-

lasti cerrahisi, cilt fazlal›¤›na sahip olgularda çeflitli cilt eksizyonu

teknikleri, sekonder giriflimlerde, yafll›larda ve gençlerde uygula-

nabilecek cerrahinin özelli¤inden ve nazal cildin durumuna yo-

¤unlaflan postoperatif bak›mdan söz edilmifltir. Bu kurs, özellikle

rinoplastik cerrahiyi yapmakta olan ve daha iyi sonuçlar almak is-

teyen meslektafllar›ma yönelik olarak planlanm›flt›r.
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> Tonsillektomide Yeni Yöntemlerin Karfl›laflt›r›lmas›
Prof. Dr. Alper Tutkun, Prof. Dr. Murat Toprak*, 
Prof. Dr. Alp Demireller**, Prof. Dr. Levent Soylu***
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul,
*‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul, **An-
kara Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara ve
***Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Adana
Anahtar Sözcükler: Tonsillektomi

Tonsillektomide kullan›lan klasik cerrahi, bipolar ve monopolar

koterizasyon cerrahisi, harmonik scalpel, lazer, radyofrekans cer-

rahilerinin avantajlar›, dezavantajlar› anlat›lm›fl; yap›lan hatalar ve

komplikasyonlar hakk›nda bilgi verilmifltir. 

> Epiglot Patolojilerine Transoral Yaklafl›m
Doç. Dr. M. Do¤an Özkul, Op. Dr. ‹brahim Çukurova, 
Dr. ‹lker Burak Arslan
SSK Tepecik Hastanesi KBB Klini¤i, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Epiglot tümorleri, süspansiyon farengoskopi¸

lazer, monopolar koter

Epiglot tümorleri geç tan› konulmalar› ve agresif seyretmeleri ne-

deniyle ço¤unlukla organ koruyucu cerrahi uygulayamad›¤›m›z bir

antitedir. 1997-2004 aras›nda epiglotunda kitle saptanan 23 olgu

süspanse edildikten sonra mikroskopik bak›fl opere edilmifltir.

Epiglotun benign lezyonlar› ve daha önce patolojik inceleme so-

nucu malign oldu¤u saptanan epiglot serbest kenar›nda yerleflmifl,

aryepiglottik foldlara uzanmayan olgular çal›flmaya dahil edilmifl-

tir. 20 epiglot Ca tan›l› olgulardan 18'inde lazer, 2'sinde monopo-

lar koter kullan›lm›flt›r. Kursumuzda lazer ve koter yard›ml› transo-

ral epiglotektomi avantaj ve dezavantajlar›yla tart›fl›lm›flt›r.

> Cilt Malignitelerine Cerrahi Yaklafl›m
Prof. Dr. Faz›l Apayd›n
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Cilt malignitesi, cerrahi müdahale, lokal flep,

serbest greft

Cilt maligniteleri insanda en s›k görülen tümör grubuna girmekte-

dir. Tedavisinde çeflitli seçeneklerin var oldu¤u bu hastal›k için en

etkin tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Bu oturumda yüzde oluflan

malignitelerin boyut, bulunduklar› yer ve tiplerine göre primer ka-

patma, lokal ve bölgesel flep ve gretfler olgular üzerinde anlat›l-

m›flt›r. Özellikle asistan ve genç uzmanlar›n bu yöntemleri ö¤ren-

meleri lokal anestezi alt›nda yayg›n uygulama olana¤› nedeniyle

önemlidir.

> Fasyal Sinir Tedavisine Komprehensif Yaklafl›m
Doç. Dr. Yaflar Çokkeser
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya
Anahtar Sözcükler: Fasyal sinir, tedavi, algoritma

Fasyal sinirin problemleri anatomisine ba¤l› olarak oldukça s›kt›r

ve çok bariz olarak hastan›n emosyonel ekspresyonlar›n› da etki-

leyerek hasta üzerinde önemli psikososyal etkiler yarat›r. Bunun

yan›nda fasyal sinirin uzun ince bir kemik kanal içinde ve direkt

muayeneden uzak bir anatomisi olmas› bu probleme yaklafl›m›

zorlaflt›ran faktörlerdendir. Fasyal sinirin komplike anatomisi zen-

gin diseksiyon görüntüleriyle incelenmifl, medikal tedavide yeni-

likler baflta olmak üzere tüm alternatifler tart›fl›lm›flt›r. Cerrahi te-

davi endikasyonlar› elektrofizyolojik bulgular eflli¤inde netlefltiril-

mifl, operatif püf noktalar›na dikkat çekilerek fasyal sinir ve kulak

cerrahisi yapan hekimlere emniyet içinde bu hastalar›n tedavisini

yapmalar›n› sa¤lamak amaçlanm›flt›r. Tan› ve tedavide medikal ve

cerrahi yaklafl›m teknikleri zengin vaka ve operasyon görüntüleri

eflli¤inde detayl› bir flekilde tart›fl›lm›flt›r.

> Horlama Cerrahisi: Olgu Seçimi ve Cerrahi Teknikler
Prof. Dr. Yusuf K. Kemalo¤lu, Yard. Doç. Dr. Metin Y›lmaz
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Horlama, uykuda solunum bozukluklar›,

obstruktif uyku apnesi, radyofrekans, a¤›z içi cihaz, dil kökü cer-

rahisi, fleksible endoskopi, uykululuk skalas›

Bu kursta, horlama yak›nmas›yla baflvuran olgular›n de¤erlendiril-

mesi ve uygulanabilecek tedavi alternatifleri incelenmifltir. Hasta

de¤erlendirmesi bafll›¤› alt›nda özellikle ele al›nan konular flunlar-

d›r: Uykululuk anketleri, fleksible endoskopik muayene ve sefalo-

metrik de¤erlendirme ile polisomonografi endikasyonlar› ve so-

nuçlar›n›n yorumlanmas›. Kursta tart›fl›lan bafll›ca tedavi alternatif-

leri ise, radyofrekans cerrahisi (somnoplasti, tonsil, dil kökü ve alt

konka uygulamalar›), tonsillektomi, UPPP, dil kökü müdahaleleri

ve a¤›z içi cihaz uygulamalar›d›r. Kurs s›ras›nda özellikle radyofre-

kans teknikleri üzerinde durulmufl, endikasyon, kontrendikasyon

ve komplikasyonlar› tart›fl›lm›flt›r. Kursta orijinal görsel materyaller

kullan›larak ‘bir olgu için en uygun tedavi tekni¤inin nas›l belirlen-

mesi gerekti¤i’ ve ‘bir olguya uygulanabilecek farkl› tedavilerin ön-

celi¤inin nas›l belirlenece¤i’ hususlar› tart›fl›lm›flt›r.

> OAE (Otoakustik Emisyonlar)'›n Klinik Önemi (Uygulamal› Kurs)
Prof. Dr. Hasan Ümit Özça¤lar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Antalya
Anahtar Sözcükler: Otoakustik emisyon, koklear patoloji, audi-

tory neuropathy

Bugün için KBB klinik uygulamalar›nda büyük oranda kullan›ma

giren otoakustik emisyonlar›n:

1- ‹flitme kayb› taramalar›nda

a) Yenido¤an, süt çocu¤u ve çocuklarda tarama

b) Eriflkinlerde tarama,

c) Davran›fl odyometrisinde zor karar verilen olgularda ve psikoje-

nik iflitme kay›plar›nda

2- Koklea fonksiyonlar›n›n monitorizasyonunda

a) Ototoksik ilaç kullan›m›

b) Akustik travma (‹flyeri hekimli¤i)

c) Dejeneratif proseslerde

d) ‹ntraoperatif monitorizasyonda

3- Odyolojik ay›r›c› tan›da:

a) Koklea lezyonlar› (topodiagnostik) 

Son olarak da auditory neuropathy tablosunun tan›s›nda önemli

rol oynad›¤› bilinmektedir.

Bu kurs kapsam›nda hem teorik olarak, hem de klini¤imizden ge-

tirilen ILO 92 (v5) Otodynamics OAE cihaz› üzerinde pratik olarak

uygulamalar yap›m›flt›r.

> Effüzyonlu Media’da Ventilasyon Tüpü Uygulamas›
Prof. Dr. ‹brahim H›zalan
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Bursa
Anahtar Sözcükler: Effüzyonlu otit, ventilasyon tüpü

Effüzyonlu otitis media günümüzün yayg›n bir sorunudur ve teda-

visinin belli bir aflamas›nda da ventilasyon tüpü uygulamas› yayg›n

bir davran›flt›r. Bu kursta; ventilasyon tüpleri ile ilgili olarak fayda-

lar›, zararlar›, endikasyonlar›, alternatifleri, yafl s›n›r›, tipleri ve se-

çimi, takma teknikleri, anestezi tipi, yerlefltirme yeri, b›rak›lma sü-

resi ve erken al›nma nedenleri, at›lma süresi ve erken at›lma ne-
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denleri, komplikasyonlar›nda davran›fl, yeniden tüp gereklili¤i, ret-

raksiyonlu olgularda endikasyonlar› ve tak›l›fl özellikleri, çocukla-

r›n özgürlü¤ü (k›s›tlamalar gerekli mi?) konular› ele al›nm›fl, kiflisel

uygulamalar›m›z aktar›larak ve kat›l›mc›larla karfl›l›kl› görüfl al›flve-

rifli tarz›nda tart›fl›lm›flt›r

> Kolesteatomun Tedavisinde Kritik Noktalar
Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Kolesteatom, timpanoplasti

Bilindi¤i gibi kolesteatomun cerrahisinin vazgeçilmez amac› hasta-

l›¤›n tamamen temizlenmesidir. Yaflam kalitesinin önemli bir fak-

tör oldu¤u günümüzde kolesteatom temizli¤inin yan› s›ra postope-

ratif fonksiyonel sonuçlar ve opere kula¤›n bak›m› ile ilgili önlem-

ler de her olguda dikkate al›nmal›d›r. Bu öngörü ile 1960’l› y›llar-

da popüler olmufl d›fl kulak yolu arka duvar›n›n korundu¤u ope-

rasyonlar özellikle rezidüel ve rekürran kolesteatomun minimizas-

yonuna karfl›l›k postoperatif dönemde havalanan kapal› bir orta

kulak bofllu¤unun sa¤lanmas› ve dar hava kemik aral›¤›na sahip

iflitme de¤erleri elde edilmesi aç›s›ndan günümüze dek baz› evrim-

ler geçirmifltir. Amaçlanan, daima radikal kolesteatom temizli¤inin

yan› s›ra kula¤›n fonksiyonlar›n›n korunmas› ve rekonstrüksiyonu

olmufltur. Otolojik cerrahinin 45 y›lda alm›fl oldu¤u yol bu yönde

önemli kazan›mlar sa¤lam›flt›r. Kapal› teknik operasyonlarla koles-

teatom temizli¤inin yap›lamad›¤› rezidüel ve rekürren kolesteatom

aç›s›ndan risk oluflturan yap›sal varyasyonlar›n bulundu¤u durum-

larda aç›k teknik operasyonlar kaç›n›lmaz olmaktad›r. Asl›nda d›fl

kulak yolunun arka duvar›n›n indirilerek b›rak›ld›¤› operasyonlar

kurallar›na uygun biçimde uyguland›¤› hallerde teknik aç›dan ka-

pal› operasyonlardan hiç de daha kolay de¤ildir. Operasyon son-

ras› kuru ve bak›ma az muhtaç bir kavitenin elde edilmesi için

operasyonun vazgeçilmez unsurlar› vard›r. Kursumuzda baflar›l› bir

cerrahi için vazgeçilmez kritik noktalar üzerinde durulmufltur.

> Erken Evre Larenks Kanserlerinde Endoskobik De¤erlendirme,
Tedavi Seçenekleri ve Endolarengeal Cerrahi
Prof. Dr. Levent Eriflen
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Bursa
Anahtar Sözcükler: Erken evre larenks kanseri, endoskopik de-

¤erlendirme, tedavi seçenekleri, endolarengeal cerrahi

Bu e¤itici kursun ilk bölümünde, larenks kanserlerinin entübas-

yonsuz apneik yöntemle endoskopik de¤erlendirilmesi ve bu yön-

temin avantajlar›ndan söz edilmifl, ikinci bölümde kendi deneyim-

lerimiz ve literatür bilgilerinin ›fl›¤› alt›nda erken evre larenks kan-

serlerinde tedavi seçenekleri sunulmufl ve son bölümde ise kendi

olgular›m›zdan elde etti¤imiz endolarengeal cerrahi sonuçlar›m›z

verilerek bu yöntemin endikasyonlar› ve kontrendikasyonlar ile

avantaj ve dezavantajlar› tart›fl›lm›flt›r. 

> Horlama OSAS Cerrahisi
Prof. Dr. Alp Demireller, Prof. Dr. Murat Toprak*, 
Prof. Dr. Mehmet Ada*
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara ve
*‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Horlama, OSAS, LAUP

Bu kursta horlama ve OSAS, fizyopatoloji, tan›, cerrahiye hasta se-

çimi, cerrahi seçenekleri, avantaj ve dezavantajlar› e¤itmenlerin

deneyimleri ile birlikte, cerrahi görüntüler eflli¤inde interaktif ola-

rak sunulmufltur.

> Rinoplastide Septum ve E¤ri Burunlara Yaklafl›m
Doç. Dr. Orhan Gedikli
SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vak›f Gureba E¤itim Hastanesi II.
KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Rinoplasti, e¤ri burunlar, septuma yaklafl›m

Septum temel olarak nazal piramidin orta 1/3'ine destek olur. Ko-

lumellan›n yerinde durmas›n› sa¤layarak nazolabiyal aç›y› flekillen-

dirir. fiiddetli e¤ri burunlarda hemen daima majör bir septal defor-

mite vard›r. Septumun deformitelerini düzeltmek için iyi ve genifl

bir görüfl alan› gereklidir. Septumu düzeltici tekniklerin hepsinde-

ki ana amaç deformiteyi düzeltirken k›k›rdak yap›y› mümkün ol-

du¤unca korumakt›r. Septumun korunamad›¤› ya da düzeltileme-

di¤i rinoplasti olgular›nda sonuç asla yüz güldürcü de¤ildir. Bu ne-

denle rinoplastide iyi sonuç almak için mümkün olan en düzgün

septumu oluflturmak gerekir. Çünkü septum nereye giderse burun

da oraya gider.

> Revizyon ve Sekonder Rinoplasti: Neden? Ne Zaman? Nas›l?
Prof. Dr. Orhan Özturan
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya
Anahtar Sözcükler: Revizyon, sekonder, rinoplasti

Fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi birçok meslektafl›m›z tara-

f›ndan s›kl›kla yap›lan bir ameliyat grubunu teflkil etmektedir. Bu

ameliyat›n yap›ld›¤› olgular›n %5-20’sinde ikinci bir düzeltici veya

tamamlay›c› majör veya minör bir cerrahi giriflime ihtiyaç olabilir.

Primer cerrahi yapan hekimlerin say›s›n›n giderek yükselmesi ile

sekonder cerrahi gerektiren olgular›n say›s› da artmaktad›r. Dola-

y›s›yla bu konu, tüm rinoplastik cerrahi yapan hekimlerin hakim

olmas› gereken bir durumdur. Bu kursta revizyon ve sekonder cer-

rahinin tan›m›, primer ameliyattan sonraki 2 gün kadar erken ve-

ya 2 y›l kadar geç müdahale gerektiren sekonder giriflim nedenle-

ri, sekonder cerrahi prensipleri ve s›k karfl›lafl›lan deformitelere

önerilen çözümler yan›nda bir revizyon rinoplasti olgusunun 28

dakikal›k videosu sunulmufltur.

> KBB Hastal›klar›nda Günübirlik Cerrahi
Prof. Dr. Güler Aksoy, Yard. Doç. Dr. ‹kbal Çavdar, 
Uz. Hem. fiöhret Solmaz*, Hem. Burcu Yüksel**, 
Yard. Doç. Dr. Deniz Öztekin
‹.Ü. Florence Nightingale Hemflirelik Yüksek Okulu, *‹.Ü. Cerrahpa-
fla T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal› ve **‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi
KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: KBB, günübirlik cerrahi, hemflirelik bak›m›,

FESS, rinoplasti, MLC, UPP, adenotonsillektomi, grommet

Bireyin sa¤l›k bak›m›na gereksinimi oldu¤u zaman, sa¤l›k kuru-

mundan hizmet al›r. Bu hizmet türlerinden hasta kabulünde günü-

birlik cerrahi giriflim uygulanabilmektedir. Günübirlik cerrahi, bi-

reyin sa¤l›k kurumuna kabulünü, gerekli cerrahi giriflimi ve hem-

flirelik bak›m hizmetlerini al›p 24 saat içinde taburcu edilmesini

kapsar. Bu kursta KBB hastal›klar›nda günübirlik cerrahi kapsa-

m›nda olan FESS, rinoplasti, MLC, UPP, adenotonsillektomi ve

grommet tak›lmas›nda hemflirelik bak›m› anlat›lm›flt›r. 

> Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomiler (SCPL)
Prof. Dr. Ahmet R. Karasaliho¤lu, Prof. Dr. Muhsin Koten,
Doç. Dr. Mustafa Kemal Adal›, Doç. Dr. Cem Uzun, 
Yard. Doç. Dr. Recep Ya¤›z, Yard. Doç. Dr. Abdullah Tafl
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Edirne
Anahtar Sözcükler: Larenks Ca, parsiyel larenjektomi, suprakri-

koid larenjektomi
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CHP veya CHEP ile rekonstrüksiyon yap›lan suprakrikoid parsiyel

larenjektomilerin endikasyonlar›, tekni¤i, onkolojik ve fonksiyonel

sonuçlar› anlat›lm›fl ve ameliyat video kay›tlar› sunulmufltur. SCPL-

CHP’de tiroid kartilaj paraglottik alanlar, epiglot ve preepiglottik

alan rezeksiyona dahil edilmekte ve krikohyoidopeksi ile rekonst-

rüksiyon sa¤lanmaktad›r. SCPL-CHEP’de tiroid kartilaj, paraglottik

alanlar ve preepiglottik alan alt bölümü rezeksiyona dahil edil-

mekte, epiglotun 2/3 üst k›s›m korunmakta ve CHEP ile rekonst-

rüksiyon sa¤lanmaktad›r.

> Konjenital Aurikula Anomalilerinde Cerrahi Tedavi
Doç. Dr. Ömer Faruk Ünal, Doç. Dr. Ömer Taflk›n Yücel
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Mikrotia, lop ear, aurikula rekonstrüksiyonu,
otoplasti

Konjenital aurikula anomalileri çok de¤iflik flekillerde olabilir. Au-
rikulan›n total yoklu¤u ile gelebilece¤i gibi de¤iflik derecelerde
mikrotia ve aurikulan›n hipoplazisi veya anormal yerleflimiyle de
kendisini gösterebilir. Mikrotia onar›m› için önerilmifl de¤iflik tek-
nikler (Tanzer metodu, protez yap›lmas›) ve otoplasti teknikleri
anlat›lm›fl ve ameliyat olmufl hastalar ve sonuçlar› sunulmufltur.

> Uykuda Solunum Bozukluklar›n›n Tan› ve Tedavisinde 
KBB Aç›s›ndan Uyku Laboratuar›n›n Yeri
Doç. Dr. Cüneyt Orhan Kara
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Denizli
Anahtar Sözcükler: Horlama, uykuda solunum bozukluklar›, po-
lisomnografi

Kulak burun bo¤az hekimleri y›llard›r alerji, odyovestibüler ya da fo-
niatri laboratuarlar› sahibi olup bu laboratuarlar› iflletmektedirler. Bu
laboratuarlarda elde edilen sonuçlar› kendileri de¤erlendirmekte ve
bu sonuçlara göre tedavilerini planlamaktad›rlar. Buradan yola ç›ka-
rak horlama baflta olmak üzere tüm uykuda solunum bozukluklar›
olan hastalar› kendi klini¤imiz çat›s› alt›nda polisomnografik tetkik-
lerini gerçeklefltirmek ve tedavilerini planlamak amac›yla dört y›l
önce kurdu¤umuz uyku laboratuar›m›z mevcuttur. Halen iki yatakl›
uyku ünitemizde düzenli olarak hasta de¤erlendirmekteyiz. Bu has-
tal›¤›n tedavisinde ve izleminde uyku laboratuar›n›n KBB klini¤inde
olmas›n›n gerek tedavi etti¤imiz hasta say›s› aç›s›ndan, gerekse de
kendi sonuçlar›m›z› de¤erlendirmek aç›s›ndan çok faydal› oldu¤unu
gördük. Kendi klini¤i içinde polisomnografik tetkik yap›lan uyku
ünitesi olan Türkiye’nin ilk KBB klini¤i olarak kursa kat›lanlarla afla-
¤›daki konulardaki tecrübelerimizi paylaflt›k:

1. Polisomnografi nedir?
2. KBB Kliniklerinde uyku laboratuar› nas›l kurulur, nas›l iflletilir?
3. KBB yönünden karfl›lafl›lan zorluklar nelerdir?
4. Uyku laboratuvar›n›n tan› ve tedavide KBB uzmanlar›na nas›l
yard›m› olmaktad›r?
5. Polisomnografinin KBB’ci bak›fl›yla de¤erlendirilmesi

> Kolestatom Cerrahisi
Prof. Dr. Mete K›ro¤lu
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Adana
Anahtar Sözcükler: Kronik otit, kolestatom, cerrahi

Kolestatom cerrahisi KBB uzmanlar›n› en çok u¤raflt›ran ve bazen
kötü sonuçlar almas›na yol açan uygulamalardand›r. Ülkemizde
yap›lan kolestatom operasyonlar› genellikle fonksiyonel de¤ildir.
Bu kursta bir çok kiflisel operasyonu kapsayan video görüntüleri
eflli¤inde cerrahi ve özellikle rekonstrüksiyon yöntemleri üzerinde
durulmufltur. E¤itici daha önceki kurslar›n bir tekrar› olmamas› için
sadece son 2 sene içinde kulland›¤› yöntemleri özetlemifltir.

> Akademik Yaflam için Bilimsel Yaz› Haz›rlama
Doç. Dr. Orhan Y›lmaz
SB Ankara D›flkap› EAH KBB Klini¤i, Ankara
Anahtar Sözcükler: Bilimsel yaz› yazma, makale yaz›m›, akade-

mik yaflam

Bilim dal›m›zda hemen her türlü medikal bilgiye ulafl›m veya bil-

ginin ö¤renilmesi çeflitli flekillerde karfl›lan›yor iken akademik ya-

flama geçiflin olmazsa olmaz› olan "bilimsel yay›n haz›rlama" konu-

sunda herhangi bir e¤itim program› bulunmamaktad›r. E¤itimimi-

zin hiçbir aflamas›nda bilimsel makale yaz›m› konusunda e¤itici

veya kaynak bulamamaktay›z. Yaz› yazmay› deneme yan›lma yön-

temiyle, k›demlimizden veya ço¤unlukla makale okuyarak ve on-

lar› taklit ederek ö¤renmekteyiz. Kurs süresinde tasar›mdan bas›-

ma bir makalenin haz›rlanma süreci konusunda genç meslektaflla-

r›m›za konunun önemli noktalar› vurgulanm›fl ve bilimsel makale

haz›rlama süreci gözden geçirilmifltir. Özellikle KBB alan›nda aka-

demik yaflam› hedefleyen genç meslektafllar›m›z›n ve araflt›rmac›-

lar›n yaflamlar›nda rehber olacak püf noktalar› vurgulanm›flt›r.

> Parotis Cerrahisinde Fasial Siniri Bulma Teknikleri
Op. Dr. fieref Ünver, Op. Dr. Sevtap Akbulut
Dr. Lütfi K›rdar Kartal EAH 1. KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Selektif boyun diseksiyonu, larenks kanseri,

lateral boyun diseksiyonu

Parotis cerrahisi s›ras›nda fasial sinirin hasar görmesi hem cerrahi

hem de hasta aç›s›ndan hofl olmayan bir durumdur. Bu çeflit cer-

rahi sonras›nda oluflan fasial sinir hasar› insidensi kesin olarak bi-

linmemesine karfl›n cerrah›n bu bölgede sinir hasar› komplikasyo-

nu olas›l›¤› yüzünden bask› alt›nda çal›flt›¤› bir gerçektir. Fasial si-

nir mönitörizasyonu için prob kullan›m› operasyon süresini uzata-

bilmekte ve kullan›m zorlu¤undan ötürü cihazdan al›nan fayday›

uzatabilmektedir. Fasial sinirin tan›nmas›nda sinirin komflu yap›lar-

la olan iliflkisi pek çok cerrah taraf›ndan cerrahide kullan›lmakta-

d›r. Bu kursta fasial sinirin operasyon s›ras›nda tan›nmas›nda kul-

lan›labilecek yollar video görüntüleri eflli¤inde tart›fl›lm›flt›r

> Alt Konka Hipertrofisinde Güncel Tedavi Yaklafl›mlar›
Doç. Dr. Tar›k fiapc›, Op. Dr. Ersin Mercangöz
SB ‹stanbul Fatih Sultan Mehmet EAH KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Konkahipertrofisi, radyofrekans, lazer

Kronik nazal hava yolu t›kan›kl›klar›n›n en önemli sebeplerinden

biri alt konka hipertrofileridir. Günümüzde hala bu problemin te-

davisine yönelik bir fikir birli¤i oluflmam›flt›r. Mukosilier fonksiyon

solunum sisteminin en önemli korunma mekanizmas›d›r. Alt kon-

kalar›n küçültülmesi iflleminde bu mekanizma ço¤u zaman bozul-

maktad›r. Genifl nazal kavite demek daha iyi nazal demek de¤il-

dir. Tedavide amaç fonksiyonlar› koruyarak optimal volüm küçült-

mesini yapabilmektir. Bu amaçla günümüzde birçok cerrahi yön-

tem kullan›lmaktad›r. Bu kursta günümüzde kullan›lan güncel

yöntemlerden, radyofrekans, lazer, parsiyel konka rezeksiyonu ve

inferior turbünoplasti yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlar› anla-

t›larak, birbirlerine olan üstünlükleri tart›fl›lm›flt›r.

> Akustik Rinometrinin Ölçüm Hatalar› ve Fiziksel K›s›tlamlar›
Doç. Dr. Özcan Çakmak, Uzm. Dr. Erkan Tarhan
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Akustik rinometri, ölçüm hatalar›, fizik k›s›t-

lamalar›

Akustik rinometri (AR) nazal kavite geometrisinin belirlenmesinde,

nazal obstrüksiyonun yeri ve boyutlar›n›n saptanmas›nda, cerrahi
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sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde ve medikal tedaviye yan›t› ölçme-

de kullan›lmaktad›r. Ancak akustik rinometride alanlar oldu¤un-

dan daha küçük veya daha büyük ölçülebilmekte, alan-uzakl›k e¤-

rilerinde dalgalanmalar izlenebilmekte ve ani alan de¤iflikliklerin-

de hatal› sonuçlar elde edilebilmektedir. AR kullanan tüm klinis-

yenler ölçümlerdeki do¤rulu¤u etkileyen faktörlerin fark›nda ol-

mal›d›r. Çünkü pek çok hastan›n ölçümleri önemli oranda hata

içerebilmektedir. Metod potansiyel olarak faydal› olmas›na ra¤men

sonuçlar›n yanl›fl yorumlanma riski yüksektir. AR ölçümlerindeki

do¤ruluk büyük oranda nazal pasaj›n anatomisine, özellikle en dar

bölgesinin kesit alan›na ve kullan›lan cihaz›n özelliklerine ba¤l›d›r.

> Kekemelik ve Tedavisi
Doç. Dr. Fatih Ö¤üt, Doç. Dr. M. Akif K›l›ç*
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir ve *Kahra-
manmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim
Dal›, Kahramanmarafl
Anahtar Sözcükler: Kekemelik

Kekemelik sosyal bir sorun olarak güncelli¤ini korumaktad›r. Etyo-
lojide de¤iflik nedenler bulundu¤undan dolay›, tedavi protokolle-
rinin mültidisipliner olarak planlanmas› gerekmektedir. Kekemelik
anatomofizyolojik olarak de¤erlendirildi¤inde, kulak burun bo¤az
hekiminin de ilgi alan›na girmektedir. Bu e¤itsel kursta, kekeme-
lik konusunda genel bilgiler verildikten sonra, kekeme hastalar›n
de¤erlendirilmesinde kullan›lan sübjektif ve objektif tan› kriterleri
anlat›lm›fl ve daha sonra, bu hastalara tedavi yaklafl›m›nda yapt›¤›-
m›z uygulamalar demonstre edilmifltir. Ayr›ca yap›lan de¤iflik uy-
gulamalar ve bunlar›n sonuçlar› tart›fl›lm›flt›r.

> Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu
Prof. Dr. R›za Keser, Prof. Dr. Tevfik Aktürk
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Lateroservikal lenfatik sistem

Bafl boyun kanserlerinde, lateroservikal bölgeye olan metastazlar›n
cerrahisi tedavisinde uygulanan "Fonsiyonel Boyun Disseksiyonu"
nun temelini oluflturan Osvaldo Suarez'in boyun anatomisi ile ilgi-
li çal›flmalar›; boyun fasialar›, kas, damar, sinir gibi boynun önem-
li yap›lar› ile boynun lenfatik sistemi aras›ndaki anatomik iliflki
üzerinde durulmufltur. Boynun kas, damar, sinir gibi önemli yap›-
lar›n›n korundu¤u "Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu "endikasyon-
lar›, kontrendikasyonlar›, cerrahi tekni¤in uygulanmas› s›ras›nda
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, cerrahi teknik hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi slaytlar, video band gösterileriyle sunulmufltur.

> Trakeotomi, Perkütan Trakeotomi
Doç. Dr. Ahmet K›z›lay
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya
Anahtar Sözcükler: Trakeotomi, perkütan trakeotomi

Trakeotomi, en eski cerrahi uygulamalardan birisidir. Endikasyon-
lar tüm KBB hekimleri taraf›ndan iyi bilinmektedir ve endikasyon-
larda kayda de¤er de¤ifliklik olmam›flt›r. Son y›llarda trakeotomi-
nin zamanlamas›, kullan›lan malzemeler, yo¤un bak›m koflullar›n-
da sa¤lanan ilerlemeler, endoskoplar›n KBB prati¤ine çok iyi gir-
mesi trakeotomi açma tekniklerinde yeni aç›l›mlar getirmifltir. Bu
kursta; son y›llarda olan geliflmeler do¤rultusunda trakeotominin
zamanlamas› tart›fl›lm›flt›r. Aç›k trakeotomi tekni¤inde önemli nok-
talar vurgulanarak k›sa video görüntüleri sunulmufltur. Uygun ol-
gularda perkütan trakeotomi tekni¤i seçilebilir. Perkütan trakeoto-
mi tekni¤i video-kliplerle sunularak bu yöntemin endikasyonlar›,
avantaj ve riskleri ile komplikasyonlar› tart›fl›lm›flt›r. Trakeotomi
bak›m› ve trakeotominin kapat›lmas› üzerinde durulmufl ve çocuk
trakeotomisinde dikkat edilmesi gerekli konular vurgulanm›flt›r.

> Nörootolojik Giriflimler
Prof. Dr. Nebil Göksu, Prof. Dr. ‹smet Bayramo¤lu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Nörootoloji

Klini¤imizde 15 y›l› aflan bir süredir vestibuler nörektomi, akustik
tümör cerrahisi, orta fossa giriflimleri ve mikrovasküler dekompres-
yon (hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, nörojenik hipertansi-
yon, tinnitus) ameliyatlar› uygulanmaktad›r. Kursta bu ameliyatla-
r›n endikasyonlar›, komplikasyonlar› ve önemli noktalar› video efl-
li¤inde kapsaml› bir flekilde anlat›lm›flt›r. Ayr›ca, nörotolojide en-
doskopi kullan›m›na iliflkin bilgiler de verilmifltir.

> Alerjik Rinit’de Cilt Testleri
Doç. Dr. Kemal Uygur, Yard. Doç. Dr. Metin Y›lmaz
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Alerjik rinit, cilt testleri

Alerjik rinit populasyonda %30 oran›nda görülen bir rahats›zl›kt›r.
Yap›lan araflt›rmalara göre KBB poliklini¤ine bafl vuran hastalar›n
flikayetlerinin alt›nda yatan neden %50 alerjik kökenlidir. Ameri-
kan Otolaryngology Board’u ve yurt d›fl› KBB asistan e¤itim prog-
ramlar›nda alerji e¤itimi zorunlu k›l›nm›flt›r. Klini¤imizde 2002 y›-
l›ndan beri 2500’den fazla hastaya alerji testi uygulanm›flt›r. Kursta
bu konudaki uygulamalar›m›z ve alerji cilt testleri video görüntü-
leri eflli¤inde kapsaml› bir flekilde anlat›lm›flt›r.

> Koanal Atreziler
Doç. Dr. Semih Mumbuç
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Koanal atrezi, cerrahi

Embriyolojik geliflme s›ras›nda bukkonazal membran›n perfore ol-
mamas› nedeniyle olufltu¤u düflünülen koanal atreziler ünilateral
oldu¤unda di¤er burun bofllu¤unun durumu tolere etmesi nede-
niyle fark edilmeyebilir. Ortalama olarak 7000-8000 do¤umda bir
görüldü¤ü bildirilen atrezilerin %60’› ünilateraldir. Kemik ve mu-
kozal dokulardan oluflabilen atrezilerin tan›, tedavi ve takipleri
özel bir ilgi gerektirmektedir. Endoskoplar›n ve endoskopik enst-
rumanlar›n keflfinden sonra daha önce yeni do¤anda oldukça ka-
ba ve yüksek morbidite yaratan yöntemlerle yap›lan atrezi aç›lma-
s› ve takibi kolaylaflm›flt›r. Bu kursta koanal atrezinin tan› yöntem-
leri ve klini¤i yan›nda, tedavide di¤er yöntemlerin yan› s›ra endos-
kopik yaklafl›m›n uygulan›m›na yönelik cerrahi anatomi ve uygu-
lama teknikleri prati¤e yönelik anlat›mlarla ve video görüntüleri
eflli¤inde sunulmufltur.

> Stapedektomi
Doç. Dr. Taner Y›lmaz
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Otoskleroz, stapedektomi

KBB cerrahisinde özellik arzeden cerrahi yaklafl›mlardan olan sta-
pedektominin endikasyonlar›, cerrahi kademeleri, komplikasyon-
lar›, sonuçlar›, cerrahi esnas›nda ve sonras›nda karfl›lafl›lan sorun-
lar, ameliyat videolar› ve foto¤raflar› ile sunulmufltur.

> Rinoplastide ‹puçlar›
Doç. Dr. Tar›k fiapc›, Op. Dr. Ersin Mercangöz
SB ‹stanbul Fatih Sultan Mehmet EAH KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Rinoplasti, greft

Rinoplasti tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de son y›llar›n po-

püler ameliyatlar›ndan biridir. Özellikle fonksiyonel rinoplasti kav-

ram›, uygulamada baz› yaklafl›m flekillerini zorunlu k›lmaktad›r. Ri-
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noplasti ameliyat›nda iyi sonuç almak için bilgi kadar beceri ve

tecrübede önemli yer tutmaktad›r. Bu kursun amac›; 12 y›ll›k de-

neyim do¤rultusunda cerrahi s›ras›nda karfl›lafl›labilecek sorunlar

ile bafl etmede büyük önemli olan baz› teknikleri, olgular ile pay-

laflarak sunmak ve tart›flmakt›r.

> Subannuler Greft Yerleflimli Miringoplasti

Prof. Dr. Ataman Güneri
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Miringoplasti, underlay teknikler

Kemikçik zincirde malleus patolojisi bulunmayan kronik otitis me-

dia olgular›nda, perforasyonun lokalizasyon ve boyutuna göre mo-

difiye edilebilecek olan subannuler greft yerlefltirme tekni¤i de¤i-

flik olgu görüntüleri ile interaktif olarak anlat›l›p tart›fl›lm›flt›r.

> Nazal Valv ve Nazal Tip Cerrahisi

Prof. Dr. Bülent Karc›, Yard. Doç Dr. Raflit Midilli
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir

Anahtar Sözcükler: Nazal valv patolojileri, kaudal septal devias-

yonlar, tip projeksiyonu yükseltilmesi ve alçalt›lmas›

Nazal valv bölgesinin anatomisi ve bak› yöntemleri k›saca anlat›la-

rak, bu bölgedeki patolojileri ve cerrahisi video görüntüleri ile su-

nulmuflturr. Bafll›ca konular: Alar kollaps ve cerrahisi, Tip projek-

siyonunu artt›rmak, Tip projeksiyonunu oluflturmak, Kaudal sep-

tum ve dorsal septum deviasyonlar›, Rinoplastide yaklafl›m yollar›,

Tipi flekillendirmede kullan›lan sütür teknikleri ve greftler

> Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonlardan Kaç›nma

Doç. Dr. Çetin Vural, Doç. Dr. Suat Turgut
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi I. KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Tiroid hastal›klar›, tiroidektomi, komplikas-

yonlar

Tiroid bafl boyun cerrahlar›n›n ilgi alanlar›n›n merkezinde yer alan

bir organ olmas›na karfl›n cerrahisinde korkulan komplikasyonlar

oluflabilmesi nedeniyle KBB hekimlerinin uzak durdu¤u bir organ

olagelmifltir. Larenjektominin bir parças› olarak tiroid lobektomi de

kimi zaman uygulansa da bu tür cerrahilerle u¤raflan cerrahlar için

bile rekürren ve superior larengeal sinirler ve paratiroid bezleri ta-

n›nmas› güç yap›lar olarak kabul edilebilmektedir. Bu hassas yap›-

lar d›fl›nda trakea, özofagus ve kimi zaman mediasten içi oluflum-

larla yak›n iliflkisi tiroidi KBB hekimlerinin ilgi alan› d›fl›nda tutan

etkenlerden baz›lar›d›r. Bu kursta 1996 y›l›ndan beri selim ve habis

tiroid hastal›klar› için uygulad›¤›m›z primer veya sekonder tiroidek-

tomi olgular›nda karfl›lafl›lan komplikasyonlar aktar›lm›fl ve detayl›

anatomi eflli¤inde komplikasyonlardan kaç›nma yollar› tart›fl›lm›flt›r.

> Bafl Dönmesi: Klinik Örnekler Üzerinde Olgu Çal›flmas›

Doç. Dr. Faz›l Necdet Ard›ç
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Denizli
Anahtar Sözcükler: Vertigo

Bu kursun amac›, günlük pratikte karfl›lafl›lan bafl dönmeli hastala-

ra yaklafl›m› ve tedaviyi ele almakt›r. Kursu tamamlayan kiflinin

anamnez ve muayene ile büyük oranda hasta tan›s›n› koyabilecek,

geliflmifl tan› sistemlerine ne zaman gereksinim duyaca¤›n› sapta-

yacak ve bafl dönmeli hastan›n tedavisini yönlendirebilecek hale

gelmesi amaçlanm›flt›r. De¤iflik olgular tek tek video görüntüler efl-

li¤inde kursiyerlerle beraber önce anamnezleri ve muayene bulgu-

lar› aç›s›ndan de¤erlendirilmifl, test sonuçlar› gözden geçirilmifl ve

tedavi düzenlenmifltir. Daha sonra da hastalar›n tedaviye olan ce-

vaplar› tart›fl›lm›flt›r. Olgular›n seçimi basitten komplikeye, tek ne-

denden multipl etyolojiye bir spektrum içinde olmufltur. Kurs so-

nunda kursiyerler reposizyon manevralar›n›, algoritmik medikal te-

daviyi, intratimpanik enjeksiyon tekni¤ini ö¤renmifl, ne zaman cer-

rahi tedavi seçilebilece¤i konusunda fikir sahibi olmufllard›r.

> Temporal Kemik Radyolojik ‹ncelemesi 

Doç. Dr. Onur Odabafl›, Doç. Dr. E. Alpin Güneri*
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ay-
d›n ve *Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›,
‹zmir
Anahtar Sözcükler: Temporal kemik, radyoloji

Otolojik ve nörootolojik giriflimlerden önce temporal kemi¤in rad-

yolojik incelenmesi, patolojinin s›n›rlar›n›n anlafl›lmas› ve anatomi-

nin detayl› bilinmesini sa¤layarak yap›lacak cerrahi ifllemin etkin-

li¤ini ve güvenli¤ini artt›r›r. Görüntüleme en s›k kronik otitis me-

dia ve komplikasyonlar›nda de¤erlendirme ve tedavide kullan›l›r-

ken, revizyon cerrahisi, kojenital anomaliler, neoplastik oluflumlar,

kafa taban› de¤erlendirilmesi gibi durumlarda da gereklidir. Kro-

nik otitis media’da hangi durumlarda operasyon öncesi radyolojik

inceleme yap›lmas› tam olarak belirlenmifl de¤ildir. Cerrahi giriflim

düflünülen her hastaya görüntüleme istenilebilecek iken sadece

intratemporal veya intrakranial komplikasyon geliflen vakalarda is-

tenmesi gerekti¤i hakk›nda kesin kabul görmüfl kriterler bulunma-

maktad›r. Kursumuzda, preoperatif radyolojik görüntüleme endi-

kasyonlar›, akut ve kronik enfeksiyonlar, komplikasyonlar, konje-

nital anomaliler, temporal kemi¤in tümoral oluflumlar› gibi s›k rast-

lan›lan durumlar, vaka seçimleri, normal anatomi ve varyasyonlar›

ile gözden geçirilerek incelenmifltir. 

> Rinomanometri

Doç. Dr. Murat Cem Miman
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya
Anahtar Sözcükler: Akustik rinometri, rinomanometri

En önemli burun semptomlar›ndan biri olan burun t›kan›kl›¤›n›n

objektif olarak ortaya konmas› ve normal burun fonksiyonu kriter-

lerinin saptanmas› rinoloji ile u¤raflan bilim adamlar›n›n ütopyas›-

d›r. Bu nedenle akustik rinometri ve rinomanometri gibi objektif

tan› araçlar›na ihtiyaç vard›r. Akustik rinometri nazal kavitenin sta-

tik ölçümünü sa¤layan, hava ak›m›ndan ba¤›ms›z ve nazal lümen

boyutlar›n› ses sinyallerini kullanarak ortaya koyan bir tekniktir.

Rinomanometri (RMM) ise olgular›n burunlar›ndan ne kadar kolay

veya zor nefes al›p verebildiklerini ortaya koyan aerodinamik bir

yöntemdir. Bu kursta RMM hakk›nda genel bilgiler verildikten son-

ra uygulamal› olarak yap›l›fl tekni¤i anlat›lm›fl ve muhtemel teknik

uygulama hatalar› tart›fl›lm›flt›r.

> Periferik Fasiyal Paralizi’de Tan› ve Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Nebil Göksu, Prof. Dr. ‹smet Bayramo¤lu, 
Doç. Dr. K. Kemal Uygur, Doç. Dr. A. Y›ld›r›m Bayaz›t
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Periferik fasiyal paralizi, tedavi, cerrahi

Periferik fasiyal paralizinin ay›r›c› tan›s›, prognostik faktörler, me-

dikal ve cerrahi tedavisi ayr›nt›l› bir flekilde anlat›lm›flt›r. Ayr›ca,

60’›n üzerindeki orta fossa giriflimlerimiz, 7-12 anastomoz teknik-

leri video eflli¤inde gösterilmifltir.
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> Ses Hastal›klar› Tedavisinde Larengeal ‹skelet Cerrahisi
(Tiroplastiler)
Doç. Dr. Mustafa Gerek, Doç. Dr. Fuat TOSUN, 
Yard. Doç. Dr. Serdar Karahatay
GATA KBB Anabilim Dal›, Ankara

Anahtar Sözcükler: Vokal fold paralizisi, ses, larengeal iskelet

Ses hastal›klar› ile ilgili olarak ‹shhiki taraf›ndan tan›mlanan laren-

geal iskelete yönelik dört temel cerrahi tedavi yaklafl›mlar›ndan

medializasyon larengoplasti (Tip I tiroplasti) girifliminin majör en-

dikasyonu tek tarafl› vokal fold paralizilerine ba¤l› glottik yetersiz-

liktir. Medializasyon larengoplasti ile seste belirgin düzelme elde

edilir, aspirasyon sorunu varsa giderilir ve öksürük kuvveti art›r›-

l›r. Medializasyon larengoplasti ifllemi aritenoid adduksiyonu (AA)

veya reinervasyon teknikleri ile birlikte kombine olarak yap›labil-

mektedir. Pratikte nadir olarak uygulanan Tip II tiroplasti tekni¤i

daha çok travma sonras› glottik anomalisi olanlarda veya spastik

disfonilerde botilinum enjeksiyonuna alternatif olarak vokal foldu

laterale yaklaflt›rma ifllemidir. Tip III tiroplasti vokal pitchi azalt-

mak amac›yla vokal foldlar›n k›salt›lmas› ifllemidir. Bu ifllem daha

çok ses terapisine cevap al›namayan çok ince sesli hastalarda uy-

gulanabilir. Tip IV tiroplasti vokal pitchi art›rmak amac›yla vokal

foldlar›n uzat›lmas› ve gerginli¤inin art›r›lmas›n› amaçlar. Bu ifllem

özellikle kal›n sesli kad›nlarda ve transeksüellerde endikedir. ‹ki

saatlik kurs süresince tiroplasti teknikleri kendi klinik deneyimle-

rimiz ile birlikte sunulmufltur.

> Horlama Tedavisinde Radyofrekans
Prof. Dr. Yücel Anadolu 
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Horlama, radyofrekans, tedavi

Horlama ve t›kay›c› uyku apnesi sendromlar› multifaktöriyel etyo-

lojiye sahiptirler. Bu kursta, etyolojiye yönelik teflhis ve tedavi

planlamas› ile radyofrekans uygulamalar›na yer verilmifltir.

> Etkin ‹flitme Cihaz› Uygulamas›
Doç. Dr. Bülent fierbetcio¤lu, Dr. Odyolog Günay K›rk›m
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: ‹flitme rehabilitasyonu, iflitme cihazlar›

‹flitsel rehabilitasyon, iflitme kayb› sonucu giderek yetersizleflmifl

olan iletiflim kurma yeteneklerinin tekrardan kazan›lmas› çabas›-

d›r. Bu çaban›n en önde gelen arac› ise, iflitme kayb›na ba¤l› ola-

rak iflitme duyarl›l›¤›n›n azalmas›n› karfl›lamak üzere konuflma ses-

lerinin amplifikasyonunu sa¤lay›c› nitelikte iflitme cihazlar›d›r. Bu

yaklafl›ma göre, iflitme rehabilitasyonu, iflitme cihaz›ndan da yarar-

lanarak iflitme kay›pl› bireyin iletiflim kapasitesinin maksimum dü-

zeye ç›kar›lmas›d›r. Bu kurs program›nda, iflitme kayb› saptanm›fl

yetiflkin bir hastada uygulanan iflitsel rehabilitasyona entegre nite-

likte, etkin iflitme cihaz› uygulamas› örneklenmifltir. ‹flitme cihaz›

uygulamas›, KBB hekimli¤inin sorumlulu¤unda olmakla birlikte

oldukça karmafl›k bir ifllemdir. Bu kursta, daha önce iflitme cihaz›

uygulamas› yapmad›¤› varsay›lan KBB hekimlerine yönelik olarak

iflitme cihazlar›n›n niteli¤i, endikasyonlar›, seçim ve de¤erlendir-

me yöntemleri anlat›lm›flt›r. ‹flitme cihazlar›n›n elektronik devrele-

rine ve kullan›m flekillerine de de¤inilmifltir. Ayr›ca iflitme cihaz›

önerilmifl hastalar›n hoflnutlu¤unun de¤erlendirilmesini sa¤lamak

üzere, uluslararas› iflitme cihaz› envanteri uygulamas› da aç›klan-

m›flt›r. K›saca bu kurs, iflitme cihaz› konusundaki bilgisini gelifltir-

mek isteyen klinisyenlerle etkin iflitme cihaz› uygulamas›n›n tart›-

fl›lmas› ve onlara kendi uygulamalar›m›z›n tan›t›lmas› amac›yla

planlanm›flt›r.

> KBB ve BBC Temel Kavramlar› ve Temel Ameliyat Teknikleri
Prof. Dr. Tuncay Ulu¤
‹. Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Temel cerrahi teknikler

Kursun amac› ‘iyi cerrahi’ yapman›n kilit noktalar›n› aktarmakt›r.

Kursun yöntemi ameliyat ve kadavra uygulamalar›na ait foto¤raf

ve video görüntüleri ile bafl-boyunda cerrahinin kritik kavramlar›-

n›n ve aflamalar›n›n ad›m ad›m anlat›lmas›d›r. Kursun ana flemas›

flu flekildedir: 

A- Bistüri, Makas, Tur, Endoskop ve Mikroskobun do¤ru flekilde

kullan›m›

‘Tur fasyal siniri parçalamadan, bistüri karotisi kesmeden nas›l kul-

lan›l›r?’

B- ‘Interrupted, Over and Over, Blanket, Mattress, Three-Point, Int-

radermal’ ve di¤er sütür tekniklerinin do¤ru uygulan›m›

C- Temel bafl boyun ensizyonlar› ve ‘advancement, rotasyon,

transpozisyon’ cilt flepleri

D- Bafl Boyunda kritik anatomik yap›lar ve landmarklar 

'Bafl boyunda önemli landmarklar nelerdir, cerrahiyi nas›l kolaylafl-

t›r›r ve güvenli çal›flmay› sa¤lar?’

E- Kulak Burun Bo¤azda temel operasyon teknikleri (Operasyon

video demonstrasyonlar›):

Trakeotomi, Tonsillektomi, Septoplasti, Fess, Timpanoplasti, Mas-

toidektomi, Larenjektomi, Boyun Disseksiyonu,   Pektoralis Majör

Flebi, Septorinoplasti, Parotidektomi, Tiroidektomi

F- Kulak Burun Bo¤az Cerrahisinde; Komplikasyonlar›n Önlenme-

si ve Komplikasyonlar›n Çözümü

> Timpanik Membran Retraksiyonlar› ve Cerrahisi

Prof. Dr. Onur Çelik
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Manisa
Anahtar Sözcükler: Timpanik membran, retraksiyon, retraksiyon

cebi, adezyon, atelektazi, kolesteatoma

Timpanik membran retraksiyon cepleri, kulak burun bo¤az prati-

¤inde oldukça s›k rastlanan otit sekelleridir. Bu interaktif e¤itsel

kurs özellikle genç hekimlerin bu konudaki bilgilerini art›rmak ve

mevcut bilgilerin güncelleflmesine katk›da bulunmak için bir dü-

zenlenmifltir. Orta kulak havalanmas› ile ilgili fizyoloji bilgilerini ta-

kiben, fizyopatolojik aç›dan retraksiyon ceplerinin oluflum meka-

nizmalar› ve etkileyen faktörler anlat›lm›flt›r. Gerek pars tensa, ge-

rekse pars flaksida retraksiyonlar›n›n s›n›fland›r›lmalar›, görülme

s›kl›klar› ve bu iki lokalizasyondaki retraksiyon ceplerinin birbirle-

riyle iliflkileri ifllenmifltir. Retraksiyon ceplerinin histopatolojisi ve

kolesteatoma geliflimi ile retraksiyon cepleri aras›ndaki iliflki vur-

gulanm›flt›r. Retraksiyon ceplerinide konservatif ve invaziv cerrahi

tedavi seçenekleri, endikasyonlar›yla birlikte sunulmufltur. Konuy-

la ilgili preoperatif ve intraoperatif endoskopik ve otomikroskopik

kay›tlar video gösterisi fleklinde sunulmufl ve güncel bilgiler ilgili

literatürler ›fl›¤›nda verilmifltir.

> Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Orta Konka Yaklafl›mlar›

Prof. Dr. H. Halis Ünlü
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Manisa
Anahtar Sözcükler: Endoskopik sinüs cerrahisi, orta konka

Ülkemizde de yayg›n olarak meslektafllar›m›z taraf›ndan s›kl›kla

uygulanan endoskopik sinüs cerrahisinde tart›flmal› konulardan bi-

rini teflkil eden orta konka yaklafl›mlar› hem teorik hem de pratik

bilgileri içerecek flekilde sunulmufltur.
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> Rinoplastinin Temel Basamaklar› ve ‹leri Rinoplasti Teknikleri

Prof. Dr. Faz›l Apayd›n
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Rinoplasti, estetik burun cerrahisi

Rinoplasti son y›llarda KBB uzmanl›k alan›nda çok s›k uygulama

alan› bulan bir cerrahi ifllemdir. Bu oturum esnas›nda ilk k›s›mda

rinoplastinin temel basamaklar› ve ikinci k›s›mda rinoplasti yapan

meslektafllar›m›za ileri teknikler konusunda bilgi verilmifltir. Cerra-

hi ad›mlar s›ras›nda karfl›lafl›lan zorluklar ve püf noktalar› anlat›l-

m›fl, anlat›m s›ras›nda çeflitli foto¤raflar ve video klipler gösterile-

rek dinleyici ile interaktif bir sunum yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

> Stapedotomi

Op. Dr. Arif fianl›, Dr. Sedat Ayd›n
Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi II. KBB Klini¤i, ‹s-
tanbul
Anahtar Sözcükler: Otoskleroz, teflon piston, stapedotomi 

Otosklerozun cerrahisinde; taban›n›n stapesle birlikte ç›kar›ld›¤›

stapedoktomi yerine, taban›n s›n›rl› delinerek 0.4 veya 0.6 mm

çapl› protezlerin kullan›ld›¤› stapedotomi tekni¤i rutin olarak ter-

cih edilmektedir. Stapedotomi, genel ya da lokal anestezi alt›nda,

transmetal veya endaural insizyonla yap›labilir. Biz klini¤imizde

genel anestezi alt›nda ve transmeatal Rosen insizyonunu tercih

ediyoruz. En genifl çapl› cerrahi kulak spekulumu yerlefltirilerek

Leyala ekartörüyle tesbit yap›l›r. S›ras›yla Rosen insizyonu ile tim-

panomeatal flep elevasyonu, oval pencere ekspozisyonu, inkudos-

tapedial eklemin pikle ayr›lmas›, stapes tendonunun kesilmesi, aç›-

l› mikromakas veya pik bask›s›yla kruralar›n k›r›lmas›, perfaratörle

tabana delik aç›lmas› ve protezin yerlefltirilmesi gerçeklefltirilir. 

> Vestibüler Sistemin Elektronistagmografi ve Videonistagmog-
rafi ile De¤erlendirilmesi

Prof. Dr. Levent Özlüo¤lu, Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Vestibüler sistem, videonistagmografi, elekt-

ronistagmografi, vertigo

Elektrookulografi göz hareketlerinin kayd› için en basit ve en yay-

g›n kullan›lan yöntemdir. Vestibüler fonksiyonlar›n de¤erlendiril-

mesi için kullan›ld›¤›nda elektronistagmografi (ENG) olarak isim-

lendirilir. Nörotoloji kliniklerinde dizziness ile takip edilen hastala-

r›n santral ve periferik vestibüler patolojilerini tan›mada en etkin

yöntemlerden biridir. Videonistagmografi göz hareketlerinin hem

ENG sisteminde oldu¤u biçimde ve hem de video monitörden de-

¤erlendirilmesine olanak veren ve bu hareketlerinin oluflturdu¤u

dalga paterninin analizini sa¤layan, vestibüler hastal›klar›n tan›s›n-

da kulland›¤›m›z yeni bir araçt›r. Göz hareketlerinin de¤erlendiril-

mesinde kazand›rm›fl oldu¤u 2. boyut ile elektronistagmografi ile

elde edemedi¤imiz bilgileri verir. Özellikle benign paroksismal po-

zisyonel vertigoda nistagmusun torsiyonel komponentinin de¤er-

lendirmesine imkan sa¤lar. Bu sayede pozisyonel nistagmusa han-

gi semisirküler kanal›n sebep oldu¤unun saptanmas› mümkün

olur. Göz hareketlerinin dijital kayd›n› mümkün k›larak sonradan

üzerinde yeni de¤erlendirmeler ve hesaplamalar›n yap›lmas›n›

mümkün k›lar. Her iki sistemle de nistagmusun komponentlerini

incelemek mümkündür. Ancak çok küçük yavafl faz h›z›ndaki nis-

tagmusun VNG ile saptanmas› ve yazd›r›lmas› daha kolayd›r. Göz

hareketlerinin gerçek zamanl› de¤erlendirilmesi ve hastan›n gözle-

rine ve vücuduna yön verilerek nistagmus patern de¤iflikliklerinin

incelenmesi gene bu yolla mümkündür. Kurs s›ras›nda vestibüler

sistem patolojilerinin temel unsurlar› irdelenmifl ve bu unsurlar›n

elektronistagmografi ve videonistagmografi ile de¤erlendirme yön-

temleri anlat›lm›flt›r. Yöntemin avantajlar› video kliplerle demonst-

re edilmifltir. 2 saatlik bu kurs süresince klini¤imizin 9 y›ll›k biriki-

mi aktar›lm›flt›r.

> Forntal Sinüsün Endoskopik Cerrahisi

Doç. Dr. Gürkan Keskin
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Frontal, sinüs, cerrahi

Endoskopik sinüs cerrahisinde frontal sinüse yaklafl›m, anatomik

yap›s›ndan ve varyasyonlar›n›n de¤iflkenlik göstermesinden dolay›

özellik ister. Bu kursta frontal sinüsün ostiumunun ve sinüsün aç›l-

d›¤› frontal resesin anatomisini de¤ifltiren agger nasi hücresi, unci-

nat varyasyonlar›, periostial frontal hücrelerin anatomisi, tomogra-

fik bulgular› ve cerrahi diseksiyonlar› detayl› olarak anlat›lm›flt›r.

‹zole frontal sinüs patolojisi ile yayg›n sinüs patoloji olan vakalar-

daki frontal sinüse yaklafl›m (parsiyel uncinat rezeksiyonu, intakt

bulla tekni¤i vs.) farklar› cerrahi görüntüler üzerinde tart›fl›lm›flt›r.

Video a¤›rl›kl› olan bu kursta ayr›ca frontal sinüse yaklafl›mlarda

cerrahide yapmam›z ve yapmamam›z gerekenler vurgulanm›flt›r.

> Suprakrikoid Larenjektomi

Prof. Dr. Levent Soylu, Doç. Dr. Barlas Aydo¤an, 
Yard. Doç. Ülkü Tuncer

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Adana

Anahtar Sözcükler: Larenks kanseri, parsiyel larenjektomi

Suprakrikoid larenjektomi özellikle di¤er parsiyel larenjektomi tek-

nikleri ile opere edilemeyecek ileri evre hastalarda (T2-T3 larinks

Ca) total larenjektomiye alternatif olabilecek bir operasyondur. Bu

kursta suprakrikoid larenjektomi endikasyonlar›, kontrendikasyon-

lar›, tipleri (KHP ve KHEP) ve cerrahi teknik üzerinde detayl› ola-

rak bilgi verilmifl, daha sonra krikohyoidopeksi (KHP) ile rekonst-

rüksiyon yap›lm›fl bir suprakrikoid larenjektomi video kaseti sunul-

mufltur. Bu teknikle opere edilmifl hastalar›n postoperatif görüntü-

lerinden örnekler gösterilmifl ve karfl›laflabilecek komplikasyonla-

r›n çözümleri ile ilgili bilgi verilerek kurs sonland›r›lm›flt›r.

> Dijital Foto¤rafç›l›k ve KBB Uzman›

Prof. Dr. Orhan Özturan

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya

Anahtar Sözcükler: Dijital foto¤raf, rinoplasti, endoskopi, mik-

roskopi

Dijital foto¤raf makinalar›n›n toplumda son derece yayg›nlaflt›¤›

günümüzde, KBB hekimleri olarak bizler, alan›m›z içindeki karan-

l›k organlar›n büyük bir k›sm›n› çeflitli cihazlarla görebilir hale gel-

mifl bulunmaktay›z. Konuyu hastalar› bilgilendirme, yap›lan mu-

ayene ve cerrahi ifllemleri görsel olarak kaydetme, hukuki sorun-

lara karfl› savunma deste¤inin edinilmesinin yan›nda güzel bir ho-

bi sahibi olmak gibi sa¤layabilece¤i çeflitli yararlar için tüm KBB

hekimleri dijital foto¤rafç›l›¤› tüm yönleriyle biliyor ve uyguluyor

olmal›d›r. Bu kursta genelde foto¤rafç›l›¤›n, özel de ise dijital fo-

to¤rafç›l›¤›n temel bilgileri, dijital foto¤raf makinalar›ndaki özellik-

ler, ileri çekim metodlar›, portre foto¤rafç›l›¤›, branfl›m›za yönelik

endoskopik ve mikroskopik foto¤raf çekim yöntemleri, intraope-

ratif dijital foto¤raflama konular› ile ilgili bilgiler sunulmufltur.

ÖZETLER / ABSTRACTS

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say› / Number 3, 2005 173



> Kord Vokal (KV) Nodüllü Olgularda Rehabilitatif Tedavi
Uz. Ody. Selda Gökmen, Yard. Doç. Dr. Metin Y›lmaz*, 
Ö¤r. Ebru Varol PhD**, Dr. Gül Özsoylar***, 
Uz. Ody. Bülent Gündüz , Prof. Dr.Yusuf K. Kemalo¤lu*,
Prof. Dr. A. Köybafl›o¤lu*, Prof. Dr. Erdo¤an ‹nal*
Gazi Üniversitesi Prof. Dr. N. Aky›ld›z ‹flitme, Konuflma, Ses ve
Denge Bozukluklar› Merkezi, *T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›,
**Gazi E¤itim Fakültesi Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümü Müzik E¤i-
timi Anabilim Dal›, ***T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›, An-
kara
Anahtar Sözcükler: Vertigo, dizzenes, dengesizlik, denge bozuk-

lu¤u, vestibuler sistem, rehabilitasyon, odyoloji

Bu kursta önce KV nodüllü hastalarda rehabilitatif tedavi endikas-

yonlar›ndan k›saca söz edilmifl, tedavi sürecinin planlanmas›nda

olgular›n kiflilik, emosyon ve psikolojik yönden de¤erlendirilme-

sinden nas›l yararlan›ld›¤› (olgunun kiflilik özellikleri, stresle bafla

ç›kma gücü ve anksiyete düzeyinin tedavi plan›na etkisi) anlat›lm›fl

ve daha sonra rehabilitasyon sürecinde kullan›lan geleneksel ses

terapisi ve flan e¤itimi odyo-vizüel materal kullan›larak aktar›lm›fl-

t›r. Geleneksel ses terapisi bafll›¤› alt›nda ses hijyeni, do¤ru nefes

kullan›m›, enerjinin do¤ru transferi, sesin do¤ru ç›kart›lmas›, pos-

türal uygunluk, hastan›n fiziksel ve psikolojik olarak haz›rlanmas›

ele al›nm›flt›r. fian e¤itiminde kiflinin ses s›n›rlar›n›n en uygun fle-

kilde piyanoda nota düzleminde belirlenmesinden rehabilitasyon

sürecinde nas›l yararlan›ld›¤› uygulamal› olarak gösterilmifltir.

> K›k›rdak Timpanoplasti
Doç. Dr. Ahmet Ömer ‹kiz, Doç. Dr. Enis Alpin Güneri
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, izmir
Anahtar Sözcükler: Timpanoplasti, k›k›rdak, kartilaj

Timpanoplastide greft materyali olarak günümüze kadar çeflitli ma-

teryaller kullan›lm›flt›r. Günümüzde en s›k kullan›lan greft materya-

li temporal kas fasyas›d›r ve bunu genellikle perikondrium izlemek-

tedir. Greftin vaskülarizasyonunda sorun yaflanmas› muhtemel ol-

gularda ve retraksiyon cebi varl›¤›nda daha güvenilir bir materyal

aray›fl› sürmektedir. Bu amaçla total veya subtotal genifl perforasyo-

nu olan olgular, revizyon olgular› ve atelektatik kulaklarda greft ma-

teryali olarak k›k›rdak kullan›m› alternatif bir yöntem olarak öneril-

mektedir. K›k›rda¤›n kullan›m›nda dezavantaj oluflturabilecek bir

özelli¤i kal›n olmas› durumunda neden olabilece¤i akustik enerji

kayb›d›r. Özel bir kondrotom ile istenen incelikte dilimlenmesi so-

nucu k›k›rda¤›n sertlik etkisi timpan zara yak›n de¤erlere ulaflmak-

tad›r. Bu e¤itsel kursta kondrotom ile yap›lan k›k›rdak timpanoplas-

tinin akustik, biyomekanik temelleri verilerek cerrahi yöntem olgu-

lara ait videolar üzerinde tart›fl›lm›fl ve kat›l›mc›lar›n getirilen k›k›r-

dak örnekleri üzerinde kondrotomu bizzat kullanmalar› sa¤lam›flt›r.

> Dakriosistorinostomi (DSR)
Doç. Dr. Semih Mumbuç, Yard. Doç. Dr. Erkan Karatafl
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Dakriosistorinostomi, edoskopik

Genel bir kural olarak nazolakrimal duktusun postsakkal stenotik

olgular›nda dakriyosistorinostomi (DSR) olarak adland›r›lan lakri-

mal sistemin nazal kaviteye a¤›zlaflt›r›lmas› ifllemi uygulanmaktad›r.

Dakriosistorinostomi ifllemi daha önce a¤›rl›kl› olarak oftalmolog-

lar taraf›ndan eksternal yöntemle yap››makta idi. Ancak endoskop-

lar›n ve uygun cerrahi aletlerin keflfi ve lateral nazal duvar anato-

misine aflinal›k artt›kça nazolakrimal kesenin burun içine aç›l›m›n›n

endonazal endoskopik uygulamalar›n bir ögesi olmas› gerekti¤i or-

taya ç›kt›. Bu kursta dakriosistorinostomi iflleminin endoskopik

yolla uygulan›m›na ait cerrahi anatomi bilgileri yan›nda görüntüle-

me teknikleri, cerrahi teknik ve postoperatif görünümler prati¤e

yönelik anlat›mlarla ve operasyon çekimleri eflli¤inde verilmifl ve

rutin ifllem d›fl›nda zor olgular interaktif bir sunumla tart›fl›lm›flt›r.

> Temporal Kemik Diseksiyonu (Simple Mastoidektomi)
Op. Dr. Arif fianl› , Dr. Sedat Ayd›n
Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi II. KBB Klini¤i, ‹s-
tanbul
Anahtar Sözcükler: Mastoidektomi, temporal kemik, diseksiyon

Kronik süpüratif otitis media cerrahisinde mastoidektominin çeflit-

li modifikasyonlar› uygulan›r. Mastoidde uygulanan en s›n›rl› cer-

rahi kortikal veya simple mastoidektomidir. Bu cerrahide kural en-

fekte bütün mastoid hücrelerinin aç›lmas› ve attik yoluyla havalan-

mas›n›n sa¤lanmas›d›r. Kulak cerrahisine yeni bafllayan hekimlere

faydal› olaca¤› ümidiyle, kadavra temporal kemi¤i üzerinde korti-

kal mastoidektomi cerrahisini sunmay› uygun bulduk. 

> Benign Paroksisimal Pozisyonel Vertigo (BPPV): Tan› ve Tedavi
Prof. Dr. Levent N. Özlüo¤lu, Yard. Doç. Dr. Babür Akkuzu
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, ankara
Anahtar Sözcükler: Vertigo, BPPV

BPPV vertigo nedenleri aras›nda s›k görülmesi ve etkili tedavi me-

todlar› olmas› nedeniyle nörotoloji kliniklerinde önemli bir yer tut-

maktad›r. Bunun yan›nda tablo iyi bilindi¤inde tan› koyma kolay-

l›¤› ile birlikte repozisyon manevralar›n›n yüksek baflar›s› tüm KBB

hekimlerinin baflar›l› sonuçlar almas›na yard›mc› olacakt›r. Baflkent

ÜTF KBB Anabilim Dal›nda 1996 y›l›ndan bu yana 1010 hasta

BPPV tan›s› ile takip edilmifltir. Kurs BPPV ile ilgili klasik bilgiler

ile klini¤imizin tecrübelerini de k›sa bir demonstrasyon ile aktar-

may› hedeflemifltir.

> Yüzde BOTOX Kullan›m›
Doç. Dr. Ö.Taflk›n Yücel            
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Estetik yüz cerrahisi, BOTOX, yüzde k›r›fl›kl›k

Estetik ve rekonstrüktif yüz cerrahisi özellikle son y›llarda Kulak

Burun Bo¤az içerisinde h›zl› bir geliflim göstermifl ve giderek bir

alt birim fleklinde ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Estetik yüz cerrahisi

özellikle ileri yafllarda oluflan yüzdeki yafllanmaya yönelik cerrahi

ve medikal çözümler sunmaktad›r. Son y›llarda yüzdeki k›r›fl›klar›n

tedavisinde s›kl›kla kullan›lmaya bafllanan Botulinum toksini k›sa

sürede uygulanmas›, komplikasyonlar›n›n az olmas›, h›zl› ve pra-

tik çözüm sunmas› nedeniyle h›zla yayg›n bir flekilde kullan›lmak-

tad›r. Bu kurstaki amac›m›z BOTOX’un yüzdeki estetik kullan›m

endikasyonlar›n›, kullan›m flekilleri ve uygulamas› hakk›nda hasta

örnekleriyle beraber bilgi vermektir.

> Frontal Anterior Rekonstrüktif-Epiglottik Rekonstrüksiyon
(Tucker)
Prof. Dr. Ahmet R. Karasaliho¤lu, Prof. Dr. Muhsin Koten,
Doç. Dr. Mustafa Kemal Adal›, Doç. Dr. Cem Uzun, 
Yard. Doç. Dr. Recep Ya¤›z, Yard. Doç. Dr. Abdullah Tafl
Trakya Üniversitesi Tp Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Edirne
Anahtar Sözcükler: Larenks Ca, parsiyel larenjektomi, frontal an-

terior larenjektomi

T1b ve T2 glottik lezyonlar› için yap›lan bu teknikte iki vokal kord,

bir aritenoid, ön komissür ile beraber tiroid kartilaj›n ön yar›s›,

ÖZETLER / ABSTRACTS

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say› / Number 3, 2005174



ventriküler bantlar›n ön k›s›mlar› ve subglottik bölgeden 1cm'lik

k›s›m rezeksiyona dahil edilmekte, larenks ön bölümdeki defektin

rekonstrüksiyonu için epiglot kullan›lmaktad›r. Fonsiyonel sonuç-

lar› çok iyi olan bu olgularda postoperatif 2 hatfa sonra oral bes-

lenmeye geçilebilmektedir. Lokal rekürrens oran› az olan bu ame-

liyat›n endikasyonlar›, tekni¤i, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar›

anlat›lm›fl ve ameliyat video kay›tlar› sunulmufltur.

> Benign Vokal Kord Lezyonlar› ve Cerrahisi

Doç. Dr. Taner Y›lmaz
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Larinks hastal›klar›, ses bozukluklar›, ses k›-

s›kl›¤›, vokal kordlar, polipler

Ses k›s›kl›¤›n›n s›k sebepleri olan vokal nodül, vokal polip, sulkus

vokalis, granülom, kist, web, Reinke ödeminin cerrahi yaklafl›mla-

r›, bu yaklafl›mlar s›ras›ndaki sorunlar ve komplikasyonlar, foto¤-

raf, video ses kay›tlar› kullan›larak sunulmufltur.

> Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu'nda 
Uvulopalatal Flep Operasyonu

Doç. Dr. ‹stemihan Ak›n
S.B Ankara D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i,
Ankara 
Anahtar Sözcükler: Obstrüktif uyku apnesi, cerrahi, uvulopalatal

flep

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan ve orofarengeal

obstrüksiyonu bulunan horlamal› hastalarda ilk olarak ‹kematsu ta-

raf›ndan tarif edilen ve daha sonra 1980'li y›llarda Fujitsu taraf›n-

dan tan›t›lm›fl olan UPPP operasyonlar› 2000'li y›llara kadar s›kl›k-

la uygulanmaktayd›. Bu operasyonlardan her ne kadar baflar›l› so-

nuçlar al›nm›fl olsa da, velofarengeal yetmezlik ve nasofarengeal

sinefli gibi hasta taraf›ndan tolere edilmesi çok zor olan komplikas-

yonlarla karfl›lafl›lm›fl ve bu sonuçlar araflt›rmac›lar› daha de¤iflik

yöntemler bulmaya zorlam›flt›r. 1996 y›l›nda Powell ve arkadafllar›

UPPP'ye alternatif olabilecek bir baflka tekni¤i uygulad›lar. Uvulo-

palatal flep (UPF) ad›n› verdikleri bu teknikte uvula ve levator pa-

latini kaslar› kesilmeden yumuflak damakda bir flep haz›rlanarak

ters çevrilip dikiliyordu. Sonuçlar oldukça iyiydi ve UPPP'de görü-

lebilen nasofarengeal sinefli ve yetmezlik tablolar›na rastlanm›yor-

du. Biz de bu yöntemi SSK Ankara E¤itim Hastanesi 1. KBB Klini-

¤i'nde 1999 y›l›dan itibaren uygulamaktay›z. Hastalara preoperatif

ve postoperatif polisomnografiler yapt›r›ld›, preoperatif Müller ma-

nevras› ile obstrüksiyon yerleri tespit edildi. Hastalar›n preoperatif

ve postoperatif Epworth uykululuk ölçekleri ile VAS skorlar› sap-

tand›. Bunlara göre %85 baflar›l› oldu¤u görüldü. Preoperatif ve

postoperatif PSG karfl›laflt›rmalar›nda AH‹ ve en düflük desatüras-

yonda istatistiksel olarak anlaml› sonuçlar elde edildi.

> Otoskleroz Cerrahisi

Prof. Dr. Nebil Göksu, Prof. Dr. ‹smet Bayramo¤lu, 
Doç. Dr. K. Kemal Uygur, Doç. Dr. A. Y›ld›r›m Bayaz›t
Gazi Üniversites T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Otoskleroz

Kemik labirentin bir hastal›¤› olan otosklerozun tipleri, medikal ve

cerrahi tedavilerinin anlat›ld›¤› bu kursta, klini¤imizde 300’ün üze-

rinde yap›lan otoskleroz cerrahisinin sonuçlar›, cerrahi s›ras›nda

dikkat edilmesi gereken noktalar, kullan›lan farkl› piston çeflitleri

ve lazer uygulamalar› hakk›nda video eflli¤inde bilgi verilmifltir.

> ‹flitsel Beyin Sap› Cevaplar› ve ‹flitme Efli¤i Saptanmas›ndaki
Yeri
Yard. Doç. Dr. ‹. Engin Çekin, Doç. Dr. Atila Güngör
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: ABR, beyin sap›, iflitme, eflik

Kurs içeri¤i flu bafll›klardan oluflmufltur: ‹flitme efliklerinin saptan-

mas›n›n zor oldu¤u gruplar ve bunlar›n s›n›fland›r›lmas›. Eflik tes-

pitinde klullan›lan testler ve bunlar aras›nda ABR'nin yeri. ‹flitme

efli¤i tespitinde ABR kullan›m›n›n temel kurallar›. ABR'ye pratik

yaklafl›m ve elde edilen sonuçlar›n de¤erlendirilmesi. De¤erlendir-

me sonuçlar›n›n do¤ru analizi ve bunlar›n de¤iflik platformlarda

geçerlili¤inin tart›fl›lmas›.

> Efüzyonlu Otitis Media (EOM), Sekel ve Komplikasyonlar›nda
Tan›-Tedavi Algoritmas› 
Prof. Dr. Yusuf Kemalo¤lu
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Ankara
Anahtar Sözcükler: Efüzyonlu otitis media, akut otitis media,

komplikasyon, sekel, retraksiyon poflu, tedavi 

EOM’ler çocukluk ça¤›n›n en s›k hastal›klard›r. Baflta akut otitis

media (AOM) ve sekretuar otitis media (SOM) olmak üzere bu has-

tal›klar pek çok bünyesel ve çevresel faktörün katk›s›yla ortaya

ç›kmaktad›r. Bu nedenle bu hastal›klar›n tan› ve tedavisi bir dizi

faktörün birarada ve olguya özel olarak irdelenmesini gerektirmek-

tedir. Kursun amac›; AOM ve SOM tan› ve tedavisinde rol oynayan

bütün faktörleri bir "algoritma" mant›¤› içinde gözden geçirmek

olup tedavi kullan›lan ilaçlar ve cerrahi yöntemler kendi tecrübe-

lerimizin ›fl›¤›nda detayl› olarak ele al›nm›flt›r.

> Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonlar›
Prof. Dr. Onur Çelik
Celal Bayar Üniversitesi KBB Anabilim Dal›, Manisa
Anahtar Sözcükler: Ossiküloplasti, kemikçik, timpanoplasti, re-

konstrüksiyon

Kemikçik zincir bütünlü¤ü; enfeksiyon, travma, edinsel veya kon-

jenital ankiloz gibi birçok nedenle anatomik ve/veya fonksiyonel

olarak hasara u¤rayabilir. Bu durumda orta kulakta iflitme fizyolo-

jisi bozulmakta ve önemli derecede iletim tipi iflitme kayb› gelifl-

mektedir. Günlük prati¤imizde oldukça s›k rastlanan kemikçik zin-

cir defektleri çeflitli cerrahi tekniklerle onar›lmaktad›r. Bu onar›m

teknikleri ile ilgili bilgileri art›rmak ve mevcut bilgilerin güncellen-

mesine katk›da bulunmak bu e¤itsel interaktif kursun temel ama-

c› olmufltur. Kurs içeri¤inde temel kavramlar verilmifl ve kemikçik

zincir rekonstrüksiyonunun amaçlar› ortaya konmufltur. K›saca

timpanik kavite ve kemikçiklerin anatomisi hat›rlat›lm›fl ve orta ku-

lak mukozas›n›n rekonstrüksiyon bak›m›ndan önemi aç›klanm›flt›r.

Zincir defektlerinin etyolopatolojisi hakk›nda bilgi aktar›lm›flt›r.

Klinik bilgi semptomlar, bulgular, evreleme ve muayene alt bafll›k-

lar›yla verilmifltir. Rekonstrüksiyon kursun temel ögesi olmufl ve

preoperatif de¤erlendirme, hasta seçimi, rekonstrüksiyon mater-

yalleri, landmarklar ve tuzaklar, rekonstrüksiyon teknikleri, sonuç-

lar ve komplikasyonlar fleklinde tüm boyutlar›yla rekonstrüksiyon

flekil, resim, grafik, tablo ve video kliplerden oluflan görsel unsur-

larla sunulm›fltur.

> Frontal Sinüs Cerrahisinde Unsinat Prosessin Önemi ve ‹ntakt
Bulla Tekni¤iyle Yaklafl›m
Doç. Dr. Suat Turgut, Op. Dr. ‹brahim Ercan
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi I. KBB ve BBC Klini¤i, ‹s-
tanbul
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Anahtar Sözcükler: Frontal sinüs, intakt bulla, endoskopik sinüs

cerrahisi, frontal sinüzit

Frontal sinüse cerrahi yaklafl›ma ilginin artmas›yla beraber frontal

recess anatomisine ilgi de son zamanlarda tekrar artm›flt›r. Frontal

sinüse endoskopik olarak müdahale halen en zor aland›r. S›k›flm›fl

do¤al yap›s›, çevre yap›lar›n anatomik de¤iflkenli¤i, orbita ve an-

terior kafa taban› gibi vital yap›lara olan yak›nl›¤› nedeniyle bu

bölge anatomisinin iyi bilinmesi kaç›n›lmaz gerekliliktir. Tarih

içinde fontal sinüse yaklafl›mda birçok cerrahi teknik tarif edilmifl-

tir. Endoskopinin sinüs cerrahisinde yayg›n kullan›m›yla daha ba-

flar›l› sonuçlar elde edilmifltir. Bu kursun amac› kursiyerlere fron-

tal sinüse ulafl›m› sa¤layan frontal recess anatomisinin detayl› ola-

rak anlat›m› ve intakt bulla tekni¤iyle frontal sinüse cerrahi yakla-

fl›m›n anlat›lmas›d›r. Kurs boyunca, daha önceki y›llarda verilen

kurslardaki tecrübe ve geri dönümlerle elde edilen tecrübeler ›fl›-

¤›nda; frontal sinüs cerrahisi yap›lan hastalar›n video klipleri pay-

lafl›lm›flt›r.

> Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Prof. Dr. Yaflar Ünlü, Yard. Doç. Dr. ‹brahim Ketenci, 
Dr. Erkun Tuncer
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Paranazal sinüsler/cerrahi, ESC, endos-

kopi/yöntem

Bu kursta endoskopik sinüs cerrahisi ile ilgili temel teknikler

kadavra diseksiyonunda gösterilmifl, ayr›ca, de¤iflik vakalardan

oluflan ameliyat görüntülerine yer verilmifltir. Bafll›ca konu bafll›k-

lar› flunlard›r: Unsinektomi, anterior ve posterior etmoidektomi,

Sfenoidektomi, sfenoetmoidektomi, endoskopik dakriyosistorinos-

tomi, orbita dekompresyonu, komplikasyonlar. 

> SPR'de Baflar›l› Sonuca Ulaflmak ‹çin Dikkat Edilmesi Gereken
Pratik Noktalar

Doç. Dr. Fatih Öktem, Doç. Dr. Günter Haf›z*, 
Doç. Dr. Selçuk ‹nanl›**
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, *‹.Ü. ‹stanbul T›p
Fakültesi KBB Anabilim Dal› ve **Marmara Üniversitesi T›p Fakül-
tesi KBB Anabilim Dal›, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Septorinoplasti, hasta seçimi, ameliyata haz›r-

l›k, teknik seçimi, cerrahi kriterler, postop takip

Septorinoplastide ‹stanbul’daki üç köklü t›p fakültesi KBB klinik-

lerinin uzun dönemde oluflturdu¤u pratik ve teorik birikimlerden,

hasta seçiminden itibaren önemli peroperatuar teknik noktalara ve

ameliyat sonras› dönemde takibe dek farkl› konular aktar›lm›flt›r.

Standart temel bilgilerden ziyade bu konuyla ilgili her cerrah›n

zorland›¤› ve merak etti¤i noktalar konusunda e¤itmenlerin gelifl-

tirdi¤i çözümler sunulmufltr. Video gösterileri ve hasta analizleri ile

renklendirilmifl interaktif bir kurs gerçeklefltirilmifltir. 

> Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklafl›m ve Tiroid Cerrahisi 
Tecrübelerimiz

Op. Dr. Osman Karaaslan, Op. Dr. Bayram Veyseller  
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Tiroid cerrahisi, tiroid nodüllerine yaklafl›m

Son on y›lda tiroid cerrahisi bir çok kulak burun bo¤az ve bafl

boyun cerrahisi klini¤i taraf›nca s›kça uygulanmaya bafllam›flt›r.

Biz Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kulak Burun Bo¤az has-

tal›klar› ve Bafl Boyun Cerrahisi Klini¤imizde Temmuz 2002 -

Ocak 2005 tarihleri aras›nda primer tiroid hastal›klar› sebebiyle

tiroid cerrahisi uygulad›¤›m›z 73 olguluk serimizdeki klinik ve

cerrahi tecrübelerimizi paylaflt›k. Tiroid hastalar›nda cerrahi en-

dikasyonlar, tiroid nodüllerinde algoritmik yaklafl›m nas›l ol-

mal›d›r, cerrahi teknikler ve cerrahi tecrüberimiz video gösterim-

leri ile tart›fl›lm›flt›r.

> Horizontal Glottektomi

Doç. Dr. ‹lhan Topalo¤lu 
SSK Okmeydan› E¤itim Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Larenks karsinomu, konservatif larenks cer-

rahisi, parsiyel larenjektomi

Horizontal glottektomi her iki vokal kordun, ön komissür, tiroid

kartilaj alt 2/3 k›sm› ile birlikte bir bütün olarak ç›kar›ld›¤› bir kon-

servatif larenjektomi tekni¤idir. Rekonstrüksiyon krikotiropeksi ile

sa¤lan›r. Her iki vokal kordu birlikte tutan glottik kanserler, ön

komissürü tutmufl olan tek vokal kord kanserleri bafll›ca ameliyat

endikasyonlar›d›r. C. Calearo ve G. Teatini taraf›ndan 1978 y›l›nda

tarif edilmifl bulunan bu ameliyat›n teknik özellikleri, video kay›t-

lar›, komplikasyonlar› ve olgular›m›z›n analizi sunulmufltur.

> Kartilaj Palizad Timpanoplasti

Doç. Dr. Hüseyin Dere
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 4 KBB Klini¤i, An-
kara
Anahtar Sözcükler: Timpanoplasti, palizad

Adesiv otit ve adesiv otit zemininde geliflmifl kronik otitlerin cer-

rahi tedavisi hala tart›fl›lan bir konudur. Operasyon sonras› s›k

rekürrens en önemli problemlerden biridir. Rekürrensi engel-

lemek ve iyi iflitme sonuçlar› elde etmek amac›yla de¤iflik cerrahi

yöntemler uygulanmaktad›r. Klini¤imizde uygulad›¤›m›z kartilaj

palizad timpanoplasti konusunda öncelikle k›sa bir slayt sunumu

yap›lm›fl, daha sonra kartilaj palizad timpanoplastinin bütün

aflamalar›n› gösteren, de¤iflik hastalardan al›nan zengin ameliyat

görüntüleri interaktif olarak sunulmufl, hastalar›n preoperatif ve

postoperatif görüntüleri ve sonuçlar›m›z eflli¤inde konu tart›fl›l-

m›flt›r.

> Endoskopik Dakriyosistorinostomi

Op. Dr. ‹brahim Çukurova, Doç. Dr. M. Do¤an Özkul, 
Dr. ‹lker Burak Arslan
SSK Tepecik Hastanesi KBB Klini¤i, ‹zmir
Anahtar Sözcükler: Dakriyosistit, endoskop, transpazal yaklafl›m

Gözyafl› sistemindeki t›kan›kl›klara ba¤l› yaflarma ve enfeksiyon in-

sanl›k tarihi kadar eskidir. Özellikle göz yafl› kesesi ile burun

aras›ndaki do¤al kanal›n t›kan›kl›¤› dakriyosistit olarak bilinmek-

tedir. Bu kronikleflen patolojinin giderilmesi de kese ile burun

mukozas› aras›ndaki rekanalizasyon dakriyosistorinostomi olarak

bilinmektedir. Yaflam›n her döneminde konservatif tedaviye ra¤-

men gözyafl›n›n birikiminin giderilmesi esas›na dayanan bir cerrahi

yöntemdir. Eksternal ve transpazal yaklafl›m günümüzde en s›k

kullan›lan tekniktir. Ancak endoskopik enstrumanlar›n KBB

alan›nda çok kullan›lmaya bafllanmas› burun yoluyla bu hastal›¤›n

daha s›k giderilmesine yard›mc› olmufltur. Bu yöntem çok daha az

travmatik olmas› , ayn› anda di¤er burun ve sinüs patolojilerine de

müdahale olana¤› sa¤lad›¤› için daha çok popülarite kazanm›flt›r.

Biz bu yöntem hakk›ndaki tecrübelerimizi, literatürden edin-

di¤imiz bilgiler do¤rultusunda altarmaya çal›flt›k.
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> Endoskopik Sinüs Cerrahisinin ‹ntraoperatif ve Postoperatif
Komplikasyonlar›nda Tedavi Yaklafl›mlar›

Doç. Dr. Fuat Tosun, Doç. Dr. Mustafa Gerek, 
Doç. Dr. Sertaç Yetifler

GATA KBB Bafl ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dal›, Ankara

Anahtar Sözcükler: Komplikasyon, endoskopik cerrahi

Ameliyat mikroskobunun otolojide sa¤lad›¤› geliflmeyi, rijit endos-

koplar rinolojide sa¤lam›fl ve endoskopik sinüs cerrahisi günümüz-

de yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak endoskopik

sinüs cerrahisi yap›lan bölgenin hayati anatomik komfluluklar›n›n

bulunmas›, ameliyat alan›n›n dar, ulafl›lmas›n›n zor olmas›, cerrahi

ifllem için sadece bir elin kullan›labilmesi ve endoskopik oryantas-

yonun önemli bir deneyim gerektirmesi nedeniyle zaman zaman

intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarla karfl›laflmak müm-

kündür. Bu hastalarda ciddi morbidite ve nadiren de olsa mortalite

ihtimalini minimuma indirmek için oluflabilecek komplikasyonlara

zaman›nda ve do¤ru olarak müdahale edilmelidir. Bu kursta,

anabilim dal› baflkal›¤›m›zda 1993 y›l›ndan beri s›kça yap›lan en-

doskopik sinüs cerrahisi ile oluflan deneyimler do¤rultusunda bu

hastalarda oluflabilecek intrakranial, intraorbital ve intranazal

komplikasyonlara acil veya elektif olarak yap›lmas› gereken müda-

haleler ele al›nm›flt›r.

> Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi 

Doç. Dr. As›m Aslan

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Manisa

Anahtar Sözcükler: Kulak, temporal kemik, cerrahi, anatomi

Temporal kemi¤in ve içerisindeki oluflumlar›n üç boyutlu olarak

birbirleri ile olan iliflkilerinin anlafl›lmas› baflar›l› bir temporal

kemik cerrahisi için ön flartt›r. Bu iki saatlik kursta e¤itimcinin ken-

di diseksiyon arflivindeki seri slaytlar eflli¤inde kademeli olarak

temporal kemi¤in anatomisi anlat›lm›flt›r. Lateralde, orta fossa ve

posterior fossaya bakan yüzlerinde yap›lm›fl olan diseksiyonlarla

üç boyutlu olarak anatomik iliflkiler sunulmufltur.

> Ulusal Yenido¤an ‹flitme Tarama Program Pilot Projesi

Prof. Dr. Yusuf K. Kemalo¤lu, Uz. Ody. Bülent Gündüz*, 
Uz. Ody. Selda Gökmen*

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal› ve *Prof. Dr. N. Ak-
y›ld›z ‹flitme Konuflma Ses ve Denge Bozukluklar› Merkezi, Ankara

Anahtar Sözcükler: Do¤ufltan iflitme kay›plar›, iflitme-konuflma

geliflimi, erken tan›, otoakustik emisyon, beyin sap› odyometresi,

tarama programlar›, cihazlama

Bu kursta, son iki y›ld›r Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baflkanl›-

¤›’n›n koordinasyonunda Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastanelerinde, üniver-

sitelerin katk›lar›yla bafllat›lan ‘Ulusal Yenido¤an ‹flitme Tarama

Program›’ çal›flmalar› ele al›nm›flt›r. Kurs s›ras›nda ‘do¤ufltan iflitme

kay›plar›n›n tan›s›n›n ilk 3 ayda ve cihazlaman›n da ilk 6 ayda ya-

p›lmas›’n›n neden bir ulusal sa¤l›k politikas› haline gelmesi gerek-

ti¤i ve bunun sa¤layaca¤› odyolojik ve sosyo-ekonomik yarar ele

al›nm›fl, ülkemizde bu program için düflünülen yöntem ve organi-

zasyon Gazi Üniversitesi’nin tarama program›n› yürütece¤i iller ör-

ne¤i üzerinde tart›fl›lm›flt›r. Bu kursta ayr›ca, erken tan›da kullan›-

lan teknikler (otoakustik emisyon ve beyin sap› odyometresi) tar-

t›fl›lm›fl, ileri tan› ile cihazlama aflamalar›ndaki sorunlar ele al›narak

olas› çözüm önerileri de¤erlendirilmifltir.

> Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Paranazal Sinüzit D›fl› ‹leri 
Uygulamalar

Doç. Dr. Yaflar Çokkeser
‹nönü Ünivesitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Malatya
Anahtar Sözcükler: Endoskopik sinüs cerrahisi, DCR, endosko-

pik ensefalosel tamiri, endoskopik koanal atrezi tamiri, endosko-

pik JNA rezeksiyonu, endoskopik orbita ve optik sinir dekompres-

yonu, endoskopik hipofiz cerrahisi, endoskopik paranazal sinüs

d›fl› yerleflimli mukosel drenaj›

Endoskopik paranazal sinüs cerrahisi, son 20 y›ll›k süreçte önem-

li bir seviyeye gelerek kendini ispatlam›flt›r. Buna paralel olarak

teknolojinin destekledi¤i tan› ve uygulamalarda artan tecrübe, da-

ha önce daha morbid ve daha etkisiz tedavi uygulamalar› art›k en-

doskoplar yard›m›yla çok az bir morbidite ve tam etkinlikle teda-

vi edilebilmektedir. Bu kursta ele al›nan bafll›klar endoskopik

DCR, endoskopik ensefalosel tamiri, endoskopik koanal atrezi ta-

miri, endoskopik JNA rezeksiyonu, endoskopik orbita ve optik si-

nir dekompresyonu, endoskopik hipofiz cerrahisi, endoskopik pa-

ranazal sinüs d›fl› yerleflimli mukosel drenaj›n› kapsamaktad›r.

Operasyon endikasyon ve teknikleri zengin cerrahi görüntüler efl-

li¤inde detayl› olarak tart›fl›lm›flt›r.

> Lateral Boyun Diseksiyonu Tekni¤i

Op. Dr. fieref Ünver, Op. Dr. Ozan Seymen Sezen
Dr. Lütfi K›rdar Kartal EAH 1. KBB Klini¤i, ‹stanbul
Anahtar Sözcükler: Selektif boyun diseksiyonu, larenks kanseri,

lateral boyun diseksiyonu

Bafl boyun kanserlerinin tedavisinde boyun lenfatiklerinin de teda-

visinin yap›lmas› gerekmektedir. Son y›llarda selektif boyun disek-

siyonlar›, N0 ve seçilmifl N1 boyun hastal›¤›nda sahip olgularda, da-

ha önceden kullan›lan fonksiyonel boyun diseksiyonlar› yerine da-

ha s›k kullan›l›r olmufllard›r. Larenks kanserlerinde de selektif bir

boyun diseksiyonu türü olan lateral b›yun diseksiyonu uygun endi-

kasyonlarda tercih edilmektedir. Bu tür diseksiyonlar morbiditeyi ve

operasyon süresini k›salt›rken onkolojik aç›dan da, daha genifl uy-

gulanan boyun diseksiyonlar› kadar güvenilir oldu¤u bildirilmifltir.

Biz de klini¤imizde uygulad›¤›m›z ameliyatlardan edindi¤imiz tec-

rübe ile bu diseksiyon tekni¤inin daha do¤ru ve daha yayg›n kulla-

n›lmas› amac›yla lateral boyun diseksiyonunun endikasyonlar›, tek-

ni¤i ve komplikasyonlar›n›n anlat›ld›¤› bu kursu haz›rlad›k.

> Heermann’›n K›k›rdak Palizad Timpanoplastisi, Tos’un
Modifiye Kombine Yaklafl›m Timpanoplastisi ve Kombine
Heermann ve Tos (CHAT) Tekni¤i

Doç. Dr. Cem Uzun, Yard. Doç. Dr. Recep Ya¤›z, 
Yard. Doç. Dr. Abdullah Tafl, Doç. Dr. Mustafa Kemal Adal›,
Prof. Dr. Muhsin Koten, Prof. Dr. Ahmet R. Karasaliho¤lu
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Edirne
Anahtar Sözcükler: Kulak, kolesteatom, cerrahi teknik, tim-

panoplasti, mastoidektomi

Bu kursta Heermann’›n "k›k›rdak palizad timpanoplastisi, Tos’un

"modifiye kombine yaklafl›m timpanoplastisi (modifiye intakt kanal

duvar mastoidektomi)" ve bu her iki tekni¤in kombinasyonu olan

"kombine Heermann ve Tos (Combined Heermann and Tos:

CHAT)" tekni¤i anlat›lm›fl, teknik detay ve özellikli noktalar›n yan›

s›ra, bu tekniklerin avantaj ve dezavantajlar›, endikasyon ve kont-

rendikasyonlar›, ve konuyla ilgili kadavra ve klinik çal›fl-

malar›m›z›n sonuçlar› sunulmufltur. Fasya ve prikondrium greftleri
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zaman içinde incelir. Kulak zar›nda retraksiyon ve perforasyonlar

yeniden oluflabilir ve kolesteatom nüksleri görülebilir. K›k›rdak

greftler ise hem uzun süreli dayan›kl›l›k hem de kanlanmas› zay›f

durumlarda daha etkili sonuçlar›n elde edilmesi aç›s›ndan avantaj-

l›d›r. K›k›rdak greftin olumsuz yönleri ise, arkas›nda yeniden

oluflabilecek bir kolesteatomun görülmesini engellemesi, yerinde

sabit kalmay›p, kayabilmesi ve kal›nl›¤› nedeniyle iflitme sonuç-

lar›n›n daha kötü olmas›d›r. ‹flitme ve kayma ile ilgili olumsuz

durumlar, k›k›rda¤›n inceltilmesi ve oturaca¤› bölgeye göre tam

flekillendirilerek, sabitlenmeye çal›fl›lmas› ile azalt›labilir. Fakat,

büyüyen rezidiv bir kolesteatom k›k›rdak blok arkas›nda uzun

süre farkedilemeyebilir. K›k›rda¤› palizad tekni¤indeki gibi flerit-

lere bölmek ve greflemeyi bu fleritlerle yapmak bütün bu olumsuz-

luklar› giderebilir. ‹çeride olabilecek bir kolesteatom büyümesi,

fleritlerin d›flar› do¤ru bombeleflmesi veya fleritler aras›nda seviye

fark›n›n oluflmas› ile veya palizadlar aras›ndan parasentez yaparak

direk veya endoskopla bak›yla erkenden farkedilebilir. Tos’un

modifiye kombine yaklafl›m timpanoplastisi (modifiye intakt kanal

duvar mastoidektomi) arka-üst kemik anulusun otosklerozdaki

gibi turlanmas›, sa¤lam kemik köprülü transkanal attikotomi ve d›fl

kulak yolu arka duvar›n›n iyice inceltildi¤i kortikal mastoidek-

tomiden oluflur. Klasik kombine yaklafl›m timpanoplastiden (intakt

kanal duvar mastoidektomi) fark›, sinüs timpani ve anterior attik

bölgelerine transkanal yoldan direk yaklafl›m›n sa¤lanmas›d›r. S›k

kolesteatom rezidivlerinin görüldü¤ü bu bölgelere Tos tekni¤i,

kanal duvar›n›n indirildi¤i mastoidektomi gibi, klasik kombine

yaklafl›m timpanoplastiden daha iyi görüfl sa¤lar. Kombine Heer-

mann ve Tos (CHAT) tekni¤i ise her iki tekni¤in (Heermann’›n pal-

izad tekni¤i ve Tos tekni¤i) kombinasyonudur ve kolesteatom cer-

rahisinde her iki tekni¤in avantaj ve dezavantajlar›n› içerir. Kulak

zar›ndaki perforasyon ve attikotomi palizad tekni¤i ile rekonstrük-

te edilir. CHAT tekni¤i zaman al›c› bir teknik olmakla beraber,

sadece attikotomi ve timpanoplasti ile ç›kar›lamayan, antruma

veya mastoide yay›lm›fl, östaki borusu a¤z›n› tutmam›fl, orta kulak

mukozas›n›n nispeten iyi oldu¤u, orta derecede yayg›nl›¤› olan

kolesteatomalarda uygulanabilen, arka duvar›n korundu¤u, kapal›

bir mastoidektomi ve k›k›rdak palizadlar ile rekonstrüksiyonun

yap›ld›¤› timpanoplasti tekni¤idir.

> Skatrisyel Ot›t Cerrahisi

Doç. Dr. Mustafa Zafer U¤uz, Op. Dr. ‹smail Boyraz
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i, ‹zmir

Anahtar Sözcükler: Skatrisyel otit, cerrahi

Skatrisyel otit kronik otitin bir flekli olup tedavisi güçlükler arz et-

mektedir. Kursumuzda skatrisyel otite ait etiyopatogenez, klinik

(bulgular), teflhis, önlemler, prognoz ve tedavi didaktik olarak an-

lat›lm›flt›r. Kursiyerler soru cevap tarz›nda interaktif olarak uy-

gulamaya kat›lm›fllard›r.

> Ön Kafa Taban›ndaki Serebrospinal S›v› Fistüllerinin 
Endonazal Endoskopik Yaklafl›mla Kapat›lmas›

Doç. Dr. Fuat Tosun, Doç. Dr. Mustafa Gerek
GATA KBB Bafl ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dal›, Ankara

Anahtar Sözcükler: BOS, rinore, endoskopik cerrahi

Ça¤dafl yaflam›n getirdi¤i kolayl›klar›n yan›nda trafik kazalar›ndaki

art›fl, ateflli silah yaralanmalar›, spor kazalar› ve istemsiz eksternal

travman›n s›kl›¤›n›n artmas›na ba¤l› olarak serebrospinal (CSF)

rinore insidans› da artm›flt›r. T›p teknolojisindeki geliflmeler sonu-

cu, ön kafa taban›na yönelik kraniofasial rezeksiyon say›s› artm›fl

ve endoskopik sinüs cerrahisi yayg›n kullan›ma girmifltir. Bu et-

kenler ve tan› olanaklar›n›n artmas› CSF rinoreli hastalar›n daha

çok görülmesine sebep olmufltur. Bu hastalar›n tedavisi bafllang›ç-

ta sadece beyin cerrahisi uzmanlar›nca intrakranial yaklafl›mlarla

yap›l›rken, daha sonraki y›llarda ekstrakranial ekstradural birçok

cerrahi yaklafl›m kullan›lm›flt›r. Ekstrakranial yaklafl›mda pos-

toperatif morbidite ve komplikasyon oran› intrakranial yaklafl›m

kadar yüksek olmasa da anozmi, fasial skar, uzun bir postoperatif

iyileflme dönemi gibi dezavantajlar halen bulunmaktad›r. Bu has-

talarda CSF rinorenin endonazal endoskopik görüfl alt›nda kapat›l-

mas› son y›llarda gündeme gelmifl ve düflük morbiditesi ve yüksek

baflar› oran› ile h›zla kabul görmüfltür. Özellikle endoskopik sinüs

cerrahisi ile u¤raflan KBB hekimlerinin intraoperatif veya pos-

toperatif dönemde fark ettikleri CSF rinoreyi yine endoskopik

görüfl alt›nda tedavi edebilmesi hastay› intrakranial bir yaklafl›m›n

risklerinden uzak tutmas› bak›m›ndan önemlidir. Bu kursta,

klini¤imizde endonazal endoskopik yolla tamir etti¤imiz ve pos-

toperatif baflar› oran› çok yüksek olan olgu serimizde elde et-

ti¤imiz deneyimler do¤rultusunda bu hastalar›n tan›s› ve endos-

kopik görüfl alt›nda endonazal yolla tedavisi ele al›narak incelen-

mifltir.

> Posterior, Anterior ve Lateral Semisirküler Kanal (SSK) 
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo da (BPPV) 
Ay›r›c› Tan› ve Tedavi

Doç. Dr. Çetin Vural, Op. Dr. Burak Ömür Çak›r

fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi I. Kulak Burun Bo¤az
Klini¤i, ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: Posterior, anterior, lateral SSK BPPV, ves-

tibüler sistem fizyoloji ve anatomisi, etyoloji, ayr›c› tan›, tedavi

Bu kursta 1999 y›l›ndan beri BPPV ile ilgili bilgi birikimimiz ›fl›¤›n-

da, tedavi protokolü farkl› olan posteriror ve lateral SSK BPPV’de

ay›r›c› tan›n›n do¤ru yap›labilmesi ve tedavi baflar›s›n›n artt›r›l-

mas›na yönelik deneyimimizin tart›fl›lmas› amaç edinilmifltir. Ay-

r›ca az say›da olmakla beraber anterior SSK BPPV’deki tan› ve

tedavi teknikleri tart›fl›lm›flt›r. Konuyla ilgili olarak posterior SSK

BPPV’de uygulad›¤›m›z modifiye Epley manevras› s›ras›nda uy-

gulanan teknik farkl›l›klar›n (pozisyon de¤iflimleri s›ras›nda bek-

leme süresi, bir seanstaki manevra tekrar›, manevra sonras› zorun-

lu bafl pozisyonu verme ve manevra s›ras›nda yap›labilecek hata-

lar) literatür eflli¤inde tart›fl›lm›fl ve %99’a ulaflan tedavi baflar›s›na

etki eden faktörler konusundaki saptamalar›m›z paylafl›lm›flt›r.

Yine lateral SSK BPPV’de uygulad›¤›m›z ve Barbekü manevras›

s›ras›nda elde edilen %82’lik tam düzelme ile bu konudaki tan› ve

partiküllerin kanal içindeki lokalizasyonlar›na göre tedavideki zor-

luklar›n afl›lma yollar› de¤erlendirilmifltir.

> Tiroid Nodüllerine Cerrahi Yaklafl›m

Prof. Dr. Semih Öncel, Op. Dr. Ercan P›nar, 
Op. Dr. Bekir Tatar, Op. Dr. Ça¤lar Çall›

‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB Klini¤i, ‹zmir

Anahtar Sözcükler: Tiroid nodülleri

Tiroid cerrahisinin KBB ve Bafl Boyun Cerrahisi uzmanlar› taraf›n-

dan uygulanmas› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Tiroid bezinin

boyunda yer alan bir organ olmas› nedeniyle gerek hastal›klar›n

gerekse cerrahi tedavisinin KBB ve Bafl Boyun Cerrahlar› taraf›n-
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dan iyi bilinmesi gereken bir konu oldu¤u düflüncesindeyiz.

Baflar›l› bir tiroidektomi ameliyat›n›n anahtar›n› tiroid patolojileri

ve cerrahi anatomisinin iyi bilinmesi ve ameliyat s›ras›nda bu

hususlar›n göz önünde bulundurulmas› oluflturmaktad›r. Bu kurs-

ta özellikle tiroid cerrahisine yeni bafllayan hekimlere tiroid

nodülüne yaklafl›m ve tiroid cerrahisinde dikkat edilmesi gereken

konular ile ilgili k›sa teorik bilgi verilmesinin yan› s›ra tiroid cer-

rahisi video demonstrasyon ile sunulmufltur.

> Bipolar Koterle Tonsillektomi

Doç. Dr. Murat Ünal
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›, Mersin
Anahtar Sözcükler: Kronik tonsillit, tonsillektomi endikasyonlar›,

bipolar koterle tonsillektomi

Tonsillektomi, kulak burun bo¤az hekimlerinin en s›k uygulad›¤›

operasyonlardan biridir. Operasyonlar ço¤unlukla çocuklar üzerin-

de uygulanmaktad›r. Bu kursta güncel tonsillektomi endikasyon-

lar› (kronik infeksiyona karfl›l›k obstrüksiyon, vb.) etyopatogenetik

bilgiler ›fl›¤›nda sunulmufltur. Ayr›ca tonsillektomi operasyonu ön-

cesi yap›lacak haz›rl›klar, ve per ve post-operatif komplikasyon-

lar›n önlenmesi amac› ile uygulanabilecek pratik bilgiler aktar›l-

m›flt›r. Bu amaçla gerek per ve post-operatif kanamay› azaltmas›

gerekse de anatomik bir diseksiyon sa¤lamas› nedeni ile a¤r› ve

yara iyileflmesi üzerine olumlu etkileri olan bipolar koterle tonsil-

lektomi tekni¤i canl› operasyon kay›tlar› ile sunulmufltur.

> Tükrük Bezlerinin Malign Tümörlerine Yaklafl›m

Doç. Dr. Atila Güngör, Doç. Dr. Ethem Poyrazo¤lu

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi KBB Klini¤i, ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: Tükürük bezi, parotis, pleomorfik, adenom,

submandibular

Kurs içeri¤i flu bafll›klardan oluflmufltur: Tükrük bezi tümörlerinin

genel olarak tan›mlanmas› ve s›n›fland›r›lmas›, tan›da de¤eri olan

ilk yaklafl›m kriterleri ve temel tan›sal tetkikler, evreleme ve ev-

releme sonras› tedavi planlamas›nda göz önüne al›nmas› gereken-

ler, tedavinin planlanmas› ve uygulanmas› sonras›nda hasta takibi,

nüks ve nüks tümör tedavisi.

> Aç›k Teknik Septorinoplasti

Op. Dr. Arif fianl› 

Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi II. KBB
Klini¤i, ‹stanbul

Anahtar Sözcükler: Septorinoplasti, aç›k teknik, nazal deformite

Aç›k teknik rinoplasti, görüntü üstünlü¤ü sayesinde anatomiye

hakim olma, deformiteleri do¤al pozisyonunda de¤erlendirme ve

belki de daha da önemlisi e¤itim alan asistan›n görerek do¤ruyu

ö¤renme gibi çok önemli avantajlara sahiptir. Tip plasti ve greft-

leme gerektiren vakalarda kesin endikasyon vard›r. Klini¤imizde

10 y›ld›r yap›lan aç›k teknik septorinoplasti ameliyat görüntülerini

ve sonuçlar›m›z› e¤itim amac›yla sunmay› uygun 
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