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“30. Türk Ulusal Kulak Burun Bo¤az ve Bafl-Bo-
yun Cerrahisi Kongresi”nde sunulacak olan çal›flma-
lar için, “Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl-Boyun
Cerrahisi Derne¤i” taraf›ndan “En ‹yi Araflt›rma
Ödülü” verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›. Bu ödüllerin, Ku-
lak Burun Bo¤az ve Bafl-Boyun Cerrahisi uzmanl›k
alan›n›n 3 temel alt dal› (bafl-boyun cerrahisi, otolo-
ji-nörootoloji ve rinoloji-alerji) ile di¤er tüm konula-
r› kapsayacak flekilde 4 dalda toplam 12 araflt›rmaya
verilece¤i bildirilmiflti.  

Kongre Düzenleme Kurulu taraf›ndan bizler
“Kongre Bildiri Komitesi” olarak görevlendirildik-
ten sonra ilk ifl olarak ödül adayl›¤› için baflvuru ko-
flullar›n› belirleyerek kongre resmi web-sayfas›nda
aç›klad›k. Kongrede sunu için gönderilen toplam
400 kadar çal›flman›n 84’ü araflt›rmac›lar› taraf›ndan
ödül aday› olarak gösterildi. Bunlar›n tümü ilk afla-
mada komite üyelerinden 2’si taraf›ndan çal›flma
özetleri üzerinden de¤erlendirildi ve 14 çal›flma ol-
gu sunumu veya derleme oldu¤undan reddedildi.
Geri kalan 70 çal›flman›n tam metinleri araflt›r›c›lar-
dan istendi ve çal›flmalar›n bize ulaflan tam metinle-
ri tüm komite üyeleri taraf›ndan (yedi kifli) ayr› ayr›
1-10 puanl›k bir skalada, aç›klanan ölçütlere ba¤l›
kal›narak tekrar de¤erlendirildi. Her bir çal›flma için
en yüksek ve en düflük puanlar ç›kar›larak 5 komite
üyesinin verdi¤i puanlar›n ortalamas› al›nd›. En son
aflamada ise tüm sunular (sözel, bas›l› poster veya
elektronik poster) kongre s›ras›nda görsel olarak
komite üyeleri taraf›ndan son kez de¤erlendirildi ve
tüm komite üyelerinin kongre son günü yapt›klar›
toplant›da ödül alan çal›flmalar belirlendi. 

Ödül adayl›¤› kabul edilen ve tam metninin Türk
Otolarengoloji Arflivi’nde bas›lmas› araflt›r›c›lar› tara-
f›ndan kabul edilen 48 çal›flman›n zaman›nda elimize
ulaflan 31’inin tam metnini derginin bu özel say›s›n-

da bulabilirsiniz. Ödül adayl›¤› kabul edilen toplam
70 bildirinin 48’i sözel sunu, 13’ü bas›l› poster, 9’u ise
elektronik poster olarak kongre s›ras›nda sunuldu.
Ödül alan çal›flmalar›n seçimi, otoloji-nörootoloji da-
l›nda 28, bafl-boyun cerrahisi dal›nda 13, rinoloji-aler-
ji dal›nda 11, di¤er ve genel dal›nda ise 18 çal›flma
aras›ndan yap›ld›. 

Bu çal›flmalar›n tam metinlerinin k›sa bir sürede
bask›ya haz›rlayan ve kongre s›ras›nda da¤›t›lmas›
aflamas›na getiren Deomed Medikal Yay›nc›l›k tüm
çal›flanlar›na (baflta ‹lknur Demirel ve Nurgül Özcan
olmak üzere), Topkon Kongre Hizmetleri tüm çal›-
flanlar›na (baflta ‹rem Yargan ve ‹lknur A¤ao¤lu ol-
mak üzere) ve Türk Otolarengoloji Arflivi editör ve
editör yard›mc›lar›na (baflta Yürütücü Editör Dr.
Murat Toprak olmak üzere), Kongre Bildiri Komite-
si olarak bizleri görevlendiren ve komitemiz çal›fl-
malar› boyunca her türlü deste¤i bize veren 30.
Türk Ulusal Kulak Burun Bo¤az ve Bafl-Boyun Cer-
rahisi Kongresi Düzenleme Kurulu üyelerine (baflta
baflkan Dr. Ça¤atay Akçal› ve sekreter Dr. Levent
Soylu olmak üzere) ve Kongre Bildiri Komitesi’nin
yaklafl›k 8 ayl›k çal›flma süresince her konuda ama
özellikle ödül de¤erlendirme sürecinde özverili ça-
l›flmalar›n› esirgemeyen komitenin tüm üyelerine
(Dr. ‹smet Aslan, Dr. Ahmet Ömer ‹kiz, Dr. Levent
Özlüo¤lu, Dr. Affl›n Özmen, Dr. Suat Turgut ve Dr.
‹smail Y›lmaz’a) Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl-
Boyun Cerrahisi toplulu¤u ad›na teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla.
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