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Prof.Dr.Tanfer KUNT
Kulak Burun Boğaz
Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
1958 yılında Sivas’ta doğdu ilk ve orta öğretimini tamamladıktan
sonra Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinde tıp tahsiline başladı, 1982 yılında
mezun oldu. 2 yıl süre ile mecburi hizmetini Uşak ili Banaz ilçesinde
tamamladı. 1984 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi KBB anabilim
dalında araştırma görevliliği hizmetine başladı, 1988 yılında uzman oldu,
uzmanlık sonrası 16 aylık askerlik görevini Amasya da tamamladı. Sonrasında
Cumhuriyet Üniversitesi tıp fakültesi KBB anabilim dalında akademisyenlik
kadrosuna kabul edildi. 1990 -1991 tarihleri arasında Londra Kraliyet Kulak
burun boğaz hastanesinde 1 yıl süre ile çalıştım. Vestibüler system
değerlendirmesi ve vestibüler rehabilitasyon konusunda aynı hastaneye
bağlı odyoloji merkezinde gözlemci olarak bulundu, otoakustik emisyon
cihazı gelişimini bizzat takip ettikten sonra dönüşte Türkiye ye Otoakustik
emisyon cihazının ilk olarak getirilmesi kullanılmasına öncülük etti, ayrıca
ülkemizde vestibüler rehabilitasyon uygulamalarına ilk olarak başladı. 1991
yılnda yardımcı doçentlik kadrosuna atandı, 1996 yılında Doçent kadrosuna ,
2002 yılında profesörlük kadrosuna atandı, 1999 yılından itibaren KBB
anabilim dalı başkanlığı görevini sürdürdü, 2002-2004 yılları arasında rektör
yardımcılığı ve tıp fakültesi hastanesi başhekimlik görevini yaptı, 2007
yılında Üniversite görevinden emekli oldu. 2008 yılından itibaren İstanbul
Medicana Beylikdüzü hastanesinde KBB departman başkanı görevine başladı.
2017 yılında görevimden ayrıldı ve halen özel tababet hizmetine kendi
kliniğinde devam etmektedir.. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Dış ve Orta kulak hastalıkları medikal ve cerrahi tedavileri
Pediatrik KBB uygulamaları;geniz eti bademcik hastalıkları cerrahi
tedavileri, orta kulak sıvı birikimi tedavileri
Burun hastalıkları cerrahi tedavisi ve Sinüs boşlukları hastalıkları
endoskopik cerrahi tedavileri
Horlama cerrahisi tedavisi
Baş boyun bölgesi tümor cerrahisi
Tükrük bezleri hastalıkları cerrahi tedavileri
Ses kısıklığı tedavisi, ses telleri cerrahi tedavileri
Pediatrik ve erişkin Trakeal hava yolları darlıkları lazer ve cerrahi
tedavileri
Denge bozukluğu değerlendirmesi ve medical ve vestibüler
rehabilitasyon tedavisi
Maksillofasiyal bölge travma cerrahisi

