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YAZARLARA BİLGİ
“Kulak Burun Boğaz Uygulamaları” dergisi, İstanbul KBB-BBC
Uzmanları Derneği’nin yayın organıdır.
Derginin dizinlenme adı “KBB Uygulamaları” şeklindedir ve
dergide bu ad kullanılacaktır.
Dergi, kulak burun boğaz, baş-boyun cerrahisi alanındaki orijinal
makaleleri, olgu sunumlarını ve güncel değeri olan incelemeleri
Türkçe ve İngilizce yayınlar. Dergiye gönderilen yazıların okuyucu
kitlesinin ilgisini çekecek ve literatüre katkı sağlayacak orijinal
çalışmalar olması gerekir.
Dergi dört ayda bir olmak üzere yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül)
yayınlanır ve üç sayıda bir cilt tamamlanır.
Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların
Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisine aittir.

telif

hakları

Bilimsel yazıların dergide yer alabilmesi için Yayın Kurulunun
onayından geçmesi gerekir. Yayınlar en az iki danışman tarafından
değerlendirilir. Yayın Kurulu, yayını kabul etme, düzeltme isteme
veya yayımlamama hakkına sahiptir.
Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel,
yasal vb.) yazarlara aittir.
YAZIM KURALLARI
Tüm yazışmalar ve yazı gönderimleri internet üzerinden
http://www.kbbuygulamalari.org adresinden yapılmalıdır. Yazı
gönderimi için detaylı bilgi bu internet adresinden edinilebilir.
Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Dergiye
gönderilen her yazıya, tüm yazarlar tarafından imzalanmış
“Telif hakkı devir formu” mutlaka eklenmelidir. Yazarlar
tarafından imzalanarak makale ile birlikte dergiye teslim
edilen “Telif hakkı devir formu”, çalışmanın başka bir
dergiye gönderilmediğini ve hali hazırda başka bir dergide
değerlendirme sürecinde olmadığını ifade eder. Yazarlar “Telif
hakkı devir formu” ile yazıya ait her hakkı Kulak Burun Boğaz
Uygulamaları dergisine devrettiklerini, Kulak Burun Boğaz
Uygulamaları dergisinden izin almaksızın çalışmayı başka
bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul ettiklerini
beyan ederler. Ayrıca yazının baskı aşamasında yazının yayına
hazırlanmış halinin baskı onayı yazarlardan istenecektir.
YAZILARIN HAZIRLANMASI
Aşağıda yazılı kurallara uymayan makaleler değerlendirmeye
alınmadan eser sahibine geri gönderilecektir. Yazılar; Microsoft
Word programında kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Times
New Roman veya Arial yazı tipinde, 13 punto, 1.5 satır aralıklı ve
aşağıdaki sıra takip edilerek yazılmalıdır:
Başlık sayfası, Özet, Ana metin, Kaynaklar, Tablo ve Şekiller
Başlık sayfası: Bu sayfada tüm yazarların adları, akademik
dereceleri, halen çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerinin tam
olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca iletişim kurulacak
kişinin açık adresi, ulaşılabilir telefon numarası (kurum ve GSM)
ve e-posta adresi bulunmalıdır. Yazılar hakemlere gönderilirken
değerlendirmenin tarafsız yapılabilmesi için bu bilgilerin diğer
sayfalarda yer almaması gerekmektedir. Yazı içerisinde Hastalar
ve Yöntemler (Gereç ve Yöntem), bölümünde bulunması
gereken kurum bilgileri, danışmanlık süreci sonuçlandıktan
sonra, tekrar yazıya eklenmek üzere cümle içerisinde “..........”
şeklinde bırakılmalıdır. Bu bilgi yayına hazırlık sürecinde başlık
sayfasından ilgili yere aktarılacaktır.

Özetler: Özetler dergide ulusal ve uluslararası standartlara
uygun şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Orijinal
araştırma yazılarında en çok 250 sözcük, Olgu sunumlarında
ise 150 sözcüğü geçmemelidir. Özetler Amaç, Hastalar ve
Yöntemler (Gereç ve Yöntem), Bulgular ve Sonuç bölümlerinden
oluşmalıdır. Index Medicus MeSH dağarcığına uygun 3-7 adet
seçilmiş anahtar sözcük eklenmelidir. Anahtar sözcükler için
http://www.nlm.nih.gov/mesh/2009/mesh_browser/MBrowser.
html adresine başvurulmalıdır. Alışılmamış veya Türkçesi
tartışmalı kelimelerin yanına mutlaka orijinali de parantez
içerisinde yazılmalıdır. Kısaltma kullanılacak kelimeler, özette
ve metin içerisinde ilk kullanıldığı yerde açık yazıldıktan sonra
parantez içerisinde kısaltma olarak yazılmalı, daha sonraki
kullanımlarda tek başına kısaltma kullanılmalıdır. Cümle,
kısaltma ve rakam ile başlamamalı, bu nedenle kısaltma ve
rakamlar cümle başlarında açık olarak yazılmalıdır.
Ana metin: Araştırma yazıları ve olgu sunumlarında metin başlıkları,
ana başlıklar, ara başlıklar ve yan başlıklar ayırt edilebilecek şekilde
farklı olarak yazılmalıdır.
Yazı türleri aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır.

• Araştırma yazısı: Giriş, Hastalar (Gereç) ve Yöntemler,
Bulgular ve Tartışma
• Olgu sunumu: Giriş, Olgu sunumu ve Tartışma bölümlerini
içermelidir. Olgu sunumu özetleri genel bilginin yanı sıra olgu
hakkında bilgi vermelidir.
• Derleme: Derleme yazıları konularında yetkin yazarlar
tarafından belirli bir konuda yazılmalı, tek yazarlı olmalıdır.
• Giriş bölümü ana hatlarıyla daha geniştir, amacı ve yazı
gerekçesini açıklar.
• Hastalar ve yöntemler ve bulgular kısmı bulunmaz.
• Tartışma kısmı yine geniş tutulmalı ve kişisel deneyimler
doğrultusunda aynı konuda yapılmış çalışmalar ve
onların sentezi yapılmalıdır.
• Sonuç anlamında bir yorum ve değerlendirme paragrafı
bulunmalıdır.
• Kaynaklar ise diğer tüm yazı türlerine göre daha
fazla sayıda olmalıdır. Ancak mutlaka yazarın kendi
çalışmaları da bulunmalıdır.

• Cerrahi Teknik / Nasıl Yapılır

• Editöre Mektup Yayınlanmış makaleler ile ilgili görüşler
yayınlanır, (eleştirilen yazar yanıtı dahil)
• Editöre Mektup: Kısa olgu sunumu şeklinde yazılmalı, özet,
şekil ve tablo içermemelidir.
Metinde yer alacak olan tablo ve şekillerin yerleri yazı içerisinde
belirtilmeli ancak tablo ve şekiller, ayrı birer sayfada yer
almalıdır. Metinde geçen tüm ilaçlar tercihen jenerik adlarıyla
verilmelidir. Yazı içerisinde kullanılan tüm tıbbi cihazların
marka, model, üretici firma ve üretim yeri bilgileri mutlaka
verilmelidir.
TABLOLAR
Metindeki geçiş sırasına göre, her bir tablo ayrı sayfaya yapılacaktır.
Tablolara başlık konulması unutulmamalıdır. Başka kaynaklardan
alıntı yapılmışsa mutlaka kaynak belirtilmeli ve orijinal metnin
yayınlandığı dergi veya kitabın yayıncısından alınan izin belgesi
eklenmelidir.
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ŞEKİL, GRAFİK, RESİM VE ALTYAZILARI

Dergi makalesi:

Şekiller profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraf kalitesinde dijital
olarak gönderilmelidir. Şekillerin JPEG ya da TIFF gibi yüksek
çözünürlükte (400 dpi) görüntü dosyaları, öncelikle yazarlar
tarafından kalite açısından kontrol edilmeli, uygun ise elektronik
ortamda gönderilmelidir.

Lowell SY, Kelley RT, Awan SN, Colton RH, Chan NH. Spectraland cepstral-based acoustic features of dysphonic, strained voice
quality. Ann Otol Rhinol Laryngol 2012;121:539-48.

Şekiller mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır.
Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir.
Semboller, oklar ya da harfler zemin rengi ile kontrast oluşturmalıdır.
İnsan fotoğrafları kullanılacaksa, hastalardan fotoğraflarının bilimsel
dergide kullanılacağına dair yazılı izin alınmalıdır ya da bu kişilerin
tanınmayacak şekilde gözlerinin kapatılması (dergi standardizasyonu
açısından yayınevi tarafından) sağlanmalıdır. Şekiller metinde geçiş
sıralarına göre numaralandırılmalıdır.
• Dergide yer alacak tüm şekil, resim ve grafik ifadeleri Şekil adı
altında kullanılacaktır.
• Altyazılar; 1.5 satır aralıklı olarak kaynaklardan sonra ayrı bir
sayfaya metin içerisindeki sırasına göre numaralandırılarak
yazılmalıdır. Şekil alt yazılarında kısaltmalara yer verilmişse,
bu kısaltmaların açılımı altyazının bitiminde ve alfabetik sıraya
göre yer almalıdır.
• Mikroskopik şekillerde büyütme oranı ve boyama tekniği
açıklanmalıdır.
• Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekillerden
yararlanıldığında yayın hakkını elinde bulunduran kişi veya
kurumdan yazılı izin alınmalıdır. Bu belge dergi editörlüğüne
faks veya posta ile gönderilmelidir.
Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre
numaralandırılmalıdır (alfabetik olarak sıralanmamalıdır).
Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak
gösterilemez. Kaynak kontrolü önem taşımaktadır. Kaynaklar
yazarlar tarafından PubMed ve internet ortamında doğrulanmalıdır.
Ulaşılamayan ve doğrulanamayan kaynakların orijinali yazarlardan
istenecektir. Belgelenemeyen kaynaklar kullanılmamalıdır.
Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine,
NLM) tarafından uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini esas
alınmıştır. Yazar(lar) kaynaklara atıfta bulunma örnekleri için
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html sitesine
başvurabilir(ler). Dergi isimleri Index Medicus’taki kısaltma adı ile
kullanılmalıdır. Kaynaklar yazının sonunda (Kaynaklar/References)
başlığı altında metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı
ve dizilmelidir. Kaynaklar metin içinde köşeli parantez [ ] içinde
belirtilmeli ve parantez noktadan sonraya konmalıdır. Kaynaklar
bölümündeki sıralama ile metin içindeki kaynak sıralaması arasında
bir uyumsuzluk bulunmamalıdır. Atıfta bulunulan yazılar ve
kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar
metin içerisinde mutlaka belirtilmelidir.
Kaynaklar listesinde bir makale kaynak olarak gösterilirken önce
yazar(lar)ın soyadı açık olarak ve adının baş harfleri yazılır. Yazar
birden fazla ise yazarlar arasına virgül (,) konarak diğer yazarlar
sırası ile yazılmalıdır. Altıdan fazla yazar içeren makalelerde ilk altı
yazarın ardından “ve ark.” ibaresi konulmalıdır.
Kaynak gösterim örnekleri
Metin içi yazılımlarda;

Kitap:
Wang CC. Radiation therapy for head and neck neoplasms:
indications, techniques and results. 2nd ed. Littleton, MA: John
Wright-PSG, Inc.; 1990.
Kitaptan bölüm:
Sessions RB, Harrison LB, Forastiere AA. Tumors of the larynx and
hypopharynx. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, editors.
Cancer: principles and practice of oncology. 5th ed. Philadelphia:
Lippincott-Raven Publishers; 1997. p. 802-29.
BİLGİLENDİREREK ONAY ALMA/ETİK
Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmada
yer alan gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedür(lerin)
özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, gönüllü ya da hastalardan
bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösterir bir ifade bulunmalıdır.
Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası
alanda kabul edilen kılavuzlara ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
getirilen yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu
açıkça belirtmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise
çalışmanın Helsinki Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun
olarak yürütüldüğü belirtilmelidir.
ÇIKAR çaKışması
Yazarlardan makaleleriyle ilgili olarak çıkar çakışması
potansiyeli olabilecek herhangi bir mevcut ticari birlikteliği
olup olmadığını beyan etmeleri istenmektedir (örneğin, istihdam
edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, muhafaza
etme, konsültanlık, patent lisans ayarlamaları, veya onorasyon).
Çalışmayı destekleyen tüm finansal kaynaklar da dipnot olarak
beyan edilmelidir.
PROOFREADING
Dergiye gönderilen ve yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler
Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisi bünyesinde İngilizce
ve Türkçe yazım kurallarına uygunluğu açısından kontrol
(Manuscript editing) edilmektedir.
MADDİ KATKI
Dergiye gönderilen ve yayınlanmak üzere kabul edilen
makaleler Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisi bünyesinde
İngilizce ve Türkçe yazım kurallarına uygunluğu açısından
kontrol (Manuscript editing) edilecektir. Bu nedenle yazarlardan
yazılarının dergide alacağı yer oranında katkı ücreti ödemeleri
istenecektir. Renkli basılması istenilen fotoğraf ve şekiller baskı
maliyeti yazar(lar) tarafından karşılanıldığı takdirde renkli olarak
basılabilecektir.
Editöryal İletişim:
Dr. Fatma Tülin Kayhan
Kulak Burun Boğaz Uygulamaları Dergisi
Çobançeşme Sanayi Cad. No: 11, Nish İstanbul, A Blok Daire: 8
34196 Yenibosna, İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 - 234 44 81 Faks: 0212 - 234 44 83

• Tek yazar; Burget[6]
• İki yazar; Burget ve Menick

[6]

• İki ayrı çalışmada birden fazla yazar; Burget ve ark. ve Menick
ve ark.[6]
• Üç veya daha fazla yazar; Burget ve ark.[6]

E-posta: kbbuygulamalari@kbbuygulamalari.org
Web sayfası: www.kbbuygulamalari.org
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
The Praxis of Otorhinolaryngology is the scientific journal of
Istanbul Ear, Nose, Throat, Head and Neck Surgery Foundation.
The indexing name of the journal, hereinafter referred to as, is the
Praxis of Otorhinolaryngology.
The Praxis of Otorhinolaryngology accepts original articles, case
reports, and recent analyses on the ear, nose, throat, head and neck
surgery. These publications are expected to raise considerable
interest with a scientific contribution the literature. The official
languages of the journal are Turkish and English.
The Praxis of Otorhinolaryngology is a periodical journal which is
published three times a year (January, May and September) with an
annual volume edition.
The manuscript, when published, will become the property of The
Praxis of Otorhinolaryngology.
All manuscripts will be evaluated by the scientific board for their
scientific contribution, originality and content. The manuscripts will
be evaluated by two advisors, at least. The journal retains the right
to accept or not to publish the manuscript or to make appropriate
changes.
Authors are responsible for the truth of presented data in terms of
ethical, scientific and legal issues.
MANUSCRIPT SPECIFICATIONS
All manuscripts must be submitted via the online submission system
after logging on to the website http://www.kbbuygulamalari.org. For
further information, please visit the website.
All manuscripts must be submitted in Turkish or English. Manuscripts
must be accompanied by the “Copyright Transfer Statement”,
signed by all authors, which indicates that the manuscripts have
not been submitted to any other journal and not under review.
The authors transfer the copyright to their article to The Praxis of
Otorhinolaryngology and accept that their manuscripts will not be
submitted and published in any other journal in any other language
without prior written consent of the Praxis of Otorhinolaryngology.
The authors are responsible for the approval of the revised manuscript
which will be published.
PREPARATION OF MANUSCRIPTS
The Praxis of Otorhinolaryngology has the right to cancel or resend
the manuscripts which are not in compliance with the journal
standards. The manuscripts must be prepared in Microsoft Office
Word Program in 13-point font size in Times New Roman or Arial
with a 2.5 cm space on one side of A4 page with a 1.5 space. The
manuscript must include the followings: title page, abstract, article,
references, tables and figures.
Title page: The first page must include the title of the article,
first name, middle initial and last name of each author, name
of departments and/or institutions to which the work should be
attributed, and name, address, telephone and fax numbers and
e-mail address of the corresponding author. This information must
be only included in the first page to ensure an objective evaluation
by the referees. Name of departments and/or institutions to
which the work should be attributed in the Patients and Methods
(Material and Method) section must be written as “..........”
to allow further additions when the manuscript is completely
reviewed. This information will be written into the related section
from the title page.

Abstract: All manuscripts must be written in accordance with the
national and international medical writing standards both in Turkish
and English. Word limitation is 250 words for original articles and
150 words for case reports. All manuscripts must be accompanied
by a structured abstract including Objective, Patients and Methods
(Material and Method), Results, and Conclusion. Below the abstract
provide up to 3-7 key words or short phrases using the Medical
Subject Headings List of Index Medicus. Please refer to http://
www.nlm.nih.gov/mesh/2009/mesh_browser/MBrowser.html for
key words. English words must be included in brackets for
unusual or obscure words in Turkish. The full term for which an
abbreviation stands must precede its first use in the text followed
by the abbreviation in brackets. Avoid beginning a sentence with an
abbreviation or number.
Manuscript: Research articles and case reports must be accompanied
by title pages, main titles, subtitles and side titles written in different
point font size.
The manuscripts must be structured as follows:

• Research article: Introduction, Patients and Methods (Material
and Methods), Results, and Discussion
• Case report: Introduction, Case Report, and Discussion. Case
reports must include overall information as well as the case.
• Review article: Review article must have no more than a single
author, who is an expert on the related issue.
• Introduction section is wider than abstract with the aim
of the study and its justification.
• Patients and methods or result sections are not available.
• Discussion is longer with a synthesis of individual
experiences and previous studies on the related issue.
• Following discussion, a conclusion or an interpretation
of the findings must be included.
• The number of references must be higher than in other
manuscripts. The references must necessarily include
the individual studies of the author.

• Surgical technique articles / how to perform?

• Letter to the editor: Comments on a previously published
article in the journal (including response letter to the critics).
• Letter to the editor: Must be written in a structure of a case
report without an abstract and tables or figures.
The related page of the tables and figures must be included;
however, the tables and figures must be exhibited in a different
page. All pharmaceutical products must be preferably expressed
in generic names. The brand, model, manufacturer and origin
of the medical devices mentioned in the text must be stated in
brackets.
Tables
Each table with a title must be drawn in a different page as
aforementioned. Source of the table must be written with a written
consent of the publisher of the original text.
FIgures, GraphIcs, PIctures and Legends
Figures must be drawn professionally and submitted electronically
to the journal as a picture format. Please ensure that the JPEG
or TIFF files (400 dpi) comply with the journal standards before
submission.
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Figures must be comprehensible without any reference to the text.
Photomicrographic pathological preparations must include internal
scales. Symbols, arrows or letters must be placed in a contrast color
to the ground. A written consent must be obtained from the patient
or his/her eyes must be covered to conceal his/her identity (by the
publisher in accordance with the journal standards), if a photograph
of the patient will be used in the text. Each figure must be numbered
in a consecutive numerical order.

Journal article:

•

All figures, pictures and graphics must be referred to “Figures”
in the text.

Chapter of Book:

•

Legends: must be written in a different page following
References in a consecutive numerical order with a 1.5 space.
Abbreviations used in the legends must be written at the end of
the legends in alphabetical order.

•

For the microscopic figures, magnification ratio and staining
technique must be stated.

•

If previously published or electronically disseminated
figures will be used, a written consent must be obtained
from the third parties and/or publisher. The consent form
must be also submitted to the Editorial Board of the journal
via fax or mail.

References: Number references consecutively in the References
section in the order in which they are first mentioned in the
text (not in alphabetical order). Avoid using unpublished study
results or individual interviews in the references. The list of
references must be checked by the author, by confirming through
PubMed and online medical databases. The original versions
of the references which are not written or confirmed will be
requested. Also, avoid using undocumented references. The
recommended style for references is ANSI based on the National
Library of Medicine (NLM). You can find the citation examples
in http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. The
titles of the journals must be abbreviated according to the style
used in Index Medicus.
Each reference number must be included in square brackets
“[ ]” following the full stop. Each reference must comply with the
reference mentioned in the text. Authors are responsible for the truth
of citations and references. All references in the reference list must
be stated in the text.
The surname and name initials of the author are written in the
reference list. In case of more than one author in the reference list, it
is linked by a comma (,). If there are more than six authors, use “et
al.” after the name of the first sixth author.
Examples of References
References in text:

• Single author: Burget[6]
• Two authors: Burget and Menick[6]
• Two authors for two studies: Burget et al. and Menick et al.[6]
• More than three authors: Burget ve ark.[6]

Lowell SY, Kelley RT, Awan SN, Colton RH, Chan NH. Spectraland cepstral-based acoustic features of dysphonic, strained voice
quality. Ann Otol Rhinol Laryngol 2012;121:539-48.
Complete Book:
Wang CC. Radiation therapy for head and neck neoplasms:
indications, techniques and results. 2nd ed. Littleton, MA: John
Wright-PSG, Inc.; 1990.
Sessions RB, Harrison LB, Forastiere AA. Tumors of the larynx and
hypopharynx. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, editors.
Cancer: principles and practice of oncology. 5th ed. Philadelphia:
Lippincott-Raven Publishers; 1997. p. 802-29.
INFORMED CONSENT/ETHICS
Manuscripts reporting the results of experimental studies on
human subjects must include a statement that an informed
consent was obtained after the nature of the procedure(s) had
been fully explained. Authors are advised to comply with
internationally accepted guidelines and relevant regulations of
the Turkish Ministry of Health, stating such compliance in their
manuscripts. Reports of animal experiments must state that the
Universal Helsinki Declaration of Animal Rights was followed.
CONFLICT OF INTEREST
Authors must indicate whether or not they have a potential or
current financial relationship with the organization that sponsored
the research (i.e. employment, direct payment, shareholding,
preservation, consultancy, patent licensing or honorarium). All
financial supports must be disclosed as an endnote in the text.
PROOFREADING
All manuscripts submitted or accepted to be publication will be
evaluated by the scientific board of the Praxis of Otorhinolaryngology
in terms of Turkish and English grammar and language
(Manuscript Editing).
FINANCIAL SUPPORT
All manuscripts submitted or accepted to be publication will be
evaluated by the scientific board of the Praxis of Otorhinolaryngology
in terms of Turkish and English grammar and language (Manuscript
Editing). Therefore, all authors are asked to pay an article processing
fee. Color photographs and Figures will be printed, if the cost is
granted by the author(s).
Editorial Contact:
Dr. Fatma Tülin Kayhan
Kulak Burun Boğaz Uygulamaları Dergisi
Çobançeşme Sanayi Cad. No: 11, Nish İstanbul, A Blok Daire: 8
34196 Yenibosna, İstanbul, Turkey
Tel: 0212 - 234 44 81 Fax: 0212 - 234 44 83
E-mail: kbbuygulamalari@kbbuygulamalari.org
Web site: www.kbbuygulamalari.org

