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Değerli meslektaşlarım,
Öncelikle Türkiye Osteoporoz Derneği’ne kuruluşundan bugüne kadar gerek yönetim kurulu üyesi
ve gerekse bilim kurulu üyesi olarak katkı sunmuş olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür
ediyorum.
Derneğimizin 2019 yılında yapılan genel kurulu sonrasında Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal-Başkan,
Prof. Dr. Ayşe A. Küçükdeveci-II. Başkan, Prof. Dr. Oya Özdemir-Genel Sekreter, Prof. Dr. Jale
Meray-Veznedar, Prof. Dr. Zafer Günendi-Sayman, Prof. Dr. Merih Sarıdoğan-Üye, Prof. Dr. Yeşim
Kirazlı-Üye 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirilmişler ve yönetim kurulu
2019-2022 döneminde tüm Dünya’da yaşanan zorlu pandemi koşullarına uyum sağlayarak bilimsel
etkinliklerini özveri ile sürdürmüştür.
Türkiye Osteoporoz Derneği’nin yönetim kurulu derneğin üyesi olduğu IOF-International
Osteoporosis Foundation tarafından 2020, 2021 ve 2022 yıllarında çevrimiçi olarak düzenlenen
WCO-World Congress of Osteoporosis-Dünya Osteoporoz Kongreleri kapsamında Prof. Dr. Ayşe
Küçükdeveci koordinatörlüğünde sempozyumlar düzenlemeye ve konferanslar vermeye devam
etmiş, dernek standı için hazırlanan OSTEOTRAIN, OSTEOFILM ve OSTEOTREE konseptli
posterler ile aktivitelerini tanıtmayı sürdürmüştür.
Ulusal alanda 2019 yılında İzmir’de yerel hekimler için Prof. Dr. Yeşim Kirazlı koordinatörlüğünde
düzenlenen Tanıdan Tedaviye Osteoporoz toplantısını 2020 yılından itibaren çevrimiçi etkinlikler
izlemiştir. OSTEOAKADEMİ 2020 yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
koordinatörlüğündeki düzenleme kurulu tarafından çevrimiçi olarak başarı ile
gerçekleştirilmiştir. OSTEOKONGRE 2021-7. Ulusal Osteoporoz Kongresi Prof. Dr. Yeşim Gökçe
Kutsal başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. OSTEOAKADEMİ 2022 yönetim kurulu
üyemiz Prof. Dr. Yeşim Kirazlı koordinatörlüğündeki düzenleme kurulu tarafından Çeşme-İzmir’de
fiziki koşullarda başarı ile gerçekleştirilmiştir. OSTEOAKADEMİ 2023 ise Prof. Dr. Yeşim Gökçe
Kutsal koordinatörlüğünde Kapadokya’da düzenlenecektir.
Derneğimizin bilim kurulu üyelerinin katkıları ile Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal editörlüğünde 2020
yılında OSTEOPOROZ, 2021 yılında OSTEOPOROZ ile YAŞAMAK ve 2022 yılında OSTEOSARKOPENİ
konulu kitaplarımız yayınlanmış olup, Osteoporoz ile Yaşamak ve Osteosarkopeni kitaplarımız
derneğimizin web sayfasında açık erişimli olarak yer almaktadır.
Derneğimizin bilimsel süreli yayın organı olan TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ Prof. Dr. Yeşim Kirazlı
baş editörlüğünde yayınlanmakta olup, Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ, EBSCO
Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, CABI, Index Copernicus, Embase, Scopus, ProQuest,
J-Gate, IdealOnline, TÜBİTAK/ULAKBİM, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, Türk Medline,
Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir (https://www.turkosteoporozdergisi.org/).
Yine bu süreçte derneğimizin yönetim ve bilim kurulu üyelerinin katkıları ile hazırlanan 4 adet
OSTEOGAZETE yayınlanmıştır. Osteogazeteler derneğimizin web sayfasında açık erişimli olarak
yer almaktadır.
Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından konu ile ilgili bilimsel derneklerin katılımları ile Prof. Dr.
Yeşim Kirazlı koordinatörlüğünde hazırlanan “KONSENSUS RAPORU” makalesi Archieves of
Osteoporosis’de ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerince hazırlanan “Osteosarkopeni: Klinik
Perspektif” makalesi Türkiye Osteoporoz Dergisi’nde 2020 yılında yayınlanmıştır.

Her yıl olduğu gibi; 20 Ekim “Dünya Osteoporoz Günü” bağlamında Dernek yönetim kurulu
tarafından fiziki koşullarda düzenlenen basın toplantıları ve çevrimiçi basın açıklamaları ile
güncel bilgiler medya organları kanalı ile halka aktarılmaya devam edilmiş, konu ile ilgili merak
edilen sorular yanıtlanmış ve basında yer almıştır.
Dernek üyeleri tarafından sosyal sorumluluk anlayışı ile gerçekleştirilmiş olan aktiviteler
arasında; derneğin 10. yılı onuruna (2008) yönetim kurulu tarafından dikilmiş olan 1000 fidandan
oluşan ve bugün bir koru halini almış olan; OSTEOKORU ziyareti, Covid-19 kapsamında hazırlanan
ve web sayfasında yer alan eğitim dokümanları, ülkemizde osteoporoz konusunda ilk kez 1-2
Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak ücretsiz düzenlenmiş olan Osteoporoz “HALK
KONGRESİ”, dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından yine halka yönelik olarak hazırlanmış olan
ve dernek web sayfasında halen erişime açık olan “EĞİTİM VİDEOLARI” ve 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü etkinlikleri kapsamında İzmir’de kalkaneal ultrasonografik ölçüm ile yapılan kemik
yoğunluk taramaları ve osteoporoz konusunda verilen “HALK EĞİTİMLERİ” önemli yer
tutmaktadır.
Bu süreçte International Osteoporosis Foundation-IOF tarafından yayınlanan bilgilendirme
kitapçıkları Türkiye Osteoporoz Derneği IOF temsilcisi Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
koordinatörlüğünde Türkçe’ye çevrilmiştir. Söz konusu kitapçıklar derneğin web sayfasında açık
erişimli olarak yer almaktadır.
Ayrıca IOF tarafından lanse edilen Capture the Fracture konsepti kapsamındaki mentorluk
eğitimini alan meslektaşlarımız tarafından yurt içinde yeni kurulacak Kırık Liazon Servisi
(Fracture Liaison Service-FLS) merkezlerinin kurucularına webinarlar ile bilgi aktarımı devam
etmektedir.
Türkiye Osteoporoz Derneği 2021 yılında Ticari İşletme statüsüne geçmiş ve işletme
müdürlüğüne yönetim kurulu kararı ile Prof. Dr. Yeşim Kirazlı atanmıştır.
Sosyal medyada Derneğimiz web sitesi (http://www.osteoporoz.org.tr/), Facebook
sayfası-Turkish Osteoporosis Society
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100063662885784), Facebook Sayfası-Osteo2020
(https://www.facebook.com/Osteo2020-2380469388639427) ve Instagram sayfası
(https://www.instagram.com/osteoporozdernegi/?hl=tr) ile yer almaktadır.
Derneğimizin 24. yılında tüm üyelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
2019-2022 dönemi yönetim kurulu üyeleri adına
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal

TÜRKİYE OSTEOPOROZ DERNEĞİ

DERNEK GENEL KURULU
Türkiye Osteoporoz Derneği Genel Kurulu 2 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da
dernek genel merkezinde gerçekleştirilmiştir.

2019-2022 Dönemi Yönetim Kurulu

DÜNYA KONGRELERİ’NDE
KONFERANSLARIMIZ
Türkiye Osteoporoz Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri derneğin üyesi olduğu
IOF-International Osteoporosis Foundation tarafından 2020, 2021 ve 2022 yıllarında
organize edilen WCO-World Congress of Osteoporosis-Dünya Osteoporoz
Kongreleri kapsamında Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci koordinatörlüğünde
SEMPOZYUMLAR düzenlemeye ve konferanslar vermeye devam etmişlerdir.

DÜNYA KONGRELERİ’NDE
POSTERLERİMİZ
Türkiye Osteoporoz Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri derneğin üyesi olduğu
IOF-International Osteoporosis Foundation tarafından 2020, 2021 ve 2022 yıllarında
düzenlenen WCO-World Congress of Osteoporosis Dünya Osteoporoz Kongreleri
kapsamında dernek standı için hazırlanan OSTEOTRAIN, OSTEOFILM ve
OSTEOTREE konseptli posterler ile aktivitelerini tanıtmaya devam etmişlerdir.
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The Society performed various
activities to increase the awareness
for the prevention of osteoporotic
fractures and loss of independence.

The society was founded in 1998
by the medical school faculty
members who had been working
in the field of osteoporosis aiming
to create or make contributions
for the development of technical,
scientific and social facilities and it
also cooperates with international
and
national
institutions,
organizations, foundations and
societies for this purpose.

Public Education Activities- Translations of International
Osteoporosis Foundation-IOF publications continue to
be made and shared on the society's web page. Very
recently a document entitled “Osteoporosis in the Covid
19 pandemic” was prepared by the board of Directors
of the society.

The Turkish Osteoporosis Society is
a national, neutral, nonprofit
organization which aims to increase
the standards in the field of
“osteoporosis, osteoarthritis and
musculoskeletal
problems”
including education of health
professionals, patient care and The Turkish Osteoporosis Society is
a member of International
treatment.
Osteoporosis Foundation-IOF.
Recently OSTEOACADEMY-Istanbul was
organized online on October 10-11,
2020 and OSTEO2021 “Osteoporosis,
Osteoarthritis and Musculoskeletal Pain
Congress” will be held on digital
platform on October 8-10, 2021.

Virtual Osteoporosis Congress for the Public: A two days
Osteoporosis Congress was held free of chargefor the
public education in April 1-2, 2021 also. Important
aspects of osteoporosis prevention, early diagnosis,
lifestyle modification and awereness on risk factors
were discussed in detail.

Other important events that should be
mentioned are, Turkish Osteoporosis
Society organized several Clinical
Densitometry Certificate Courses, which
were endorsed by IOF.

Publications- The Turkish Journal of
Osteoporosis is the society's
scientific publication, which has
been published regularly since 1998
and is included in the Emerging
Science Citation Index-ESCI.

World Osteoporosis Day-Public conferences and
BMD measurements for screening (calcaneal US)
are performed free of charge every year on the
World Osteoporosis Day in various cities of the
country. Also press conferences and press
releases are prepared.

By the Scientific Council of the
Turkish Osteoporosis Society several
books were published for the
physicians.

In 2020 a declaration was made by the board of
directors of Turkish Osteoporosis Society
focusing on: “Osteoporosis is a disease that
should not be overshadowed during the Covid19 pandemic”.

Social Responsibility Projects: In order to attract
interest and raise awareness, in 2020 "Break
records, not bones " campaign was organized.
The Society took place in the Guinness Book of
World Records for the highest number of BMD
screening in 24 hours.

Also various booklets were
distributed free of charge for the
public. Recently 3 newspapers
(osteogazette) were prepared,
published and distributed in the
digital platform.

A consensus report entitled; “Updated approach
for the management of osteoporosis in Turkey”
was published in 2020. A panel of multidisciplinary
experts developed a thorough review to assist
clinicians in identifying osteoporosis and
associated fracture risk patients, diagnosing the
disease with the appropriate available diagnostic
methods, classifying the disease, and initiating
appropriate treatment.
The panel expects to increase the awareness of this prevalent disease, decrease
consequences of osteoporosis with corresponding cost savings and, ultimately, decrease the
overall burden of osteoporosis and related fractures in Turkey. The Turkish Osteoporosis
Society’s epidemiologic, scientific publication on the prevalance of hip fracture in Turkey has
led to the national data in country based FRAX and is used in our country for risk assessment.

The most important project aiming at
prevention of the disease and solution of
fractures is the latest one entitled; “Keep on
living with healty bones”.

In this context all the members of the
executive board of the society prepared
videos about the risk factors, sigs and
symptoms, diagnosis, prevention, treatment
of osteoporosis.

The FLS -Fracture liason service is another solution for post fracture care. In coordination of the
IOF, training of the Turkish FLS team has been started with the representatives of our society.
This programme is considered as an important goal to increase the number of FLS centers
throughout Turkey.
Since 1998, a considerable number of people have been reached through various activities
carried out by the Society on different platforms and have contributed to the protection of this
public health issue by raising awareness of disease prevention early diagnosis.

osteoporoz.org.tr

OSTEOAKADEMİ
2020
OSTEOAKADEMİ 2020 derneğimizin İstanbul temsilcisi, yönetim kurulu üyesi Prof.
Dr. Merih Sarıdoğan koordinatörlüğündeki düzenleme kurulu tarafından çevrimiçi
olarak 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde organize edilmiştir.

OSTEOKONGRE
OSTEONLINE 2021

Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından düzenlenen; 7.
Ulusal Osteoporoz Kongresi 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde
çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

International Osteoporosis Foundation-IOF
tarafından desteklenen ve başkanlığı Prof. Dr. Yeşim
GÖKÇE KUTSAL tarafından yapılan Osteokongre
2021’in Genel Sekreterlikleri Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR ve
Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ tarafından yürütülmüştür.
Düzenleme Kurulu’nda Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ,
Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN, Prof. Dr. Jale MERAY ve
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI görev almışlardır.
Öncelikli konularımızdan birisi de genç araştırmacıları desteklemektir. Bu bağlamda
kongre kapsamındaki sunum ve bilgi yarışmalarını kazanan genç katılımcılarımıza
derneğimiz tarafından düzenlenen bir sonraki akademik etkinliğe ücretsiz kayıt hakkı
verilmiştir.

OSTEOAKADEMİ
2022
13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde
derneğimizin İzmir temsilcisi ve
yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim
KİRAZLI başkanlığındaki düzenleme
kurulu tarafından Ilıca Otel Çeşme,
İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
www.osteoakademi.org

TANIDAN TEDAVİYE
OSTEOPOROZ TOPLANTISI

Tanıdan Tedaviye Osteoporoz toplantısı bölgedeki FTR uzmanı hekimler için Prof.
Dr. Yeşim Kirazlı koordinatörlüğünde düzenlenmiş ve 12 Ekim 2019 tarihinde
İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

KİTAPLARIMIZ
Derneğimizin yönetim ve bilim kurulu
üyelerinin katkıları ile Prof. Dr. Yeşim
Gökçe Kutsal editörlüğünde 2020
yılında OSTEOPOROZ, 2021 yılında
OSTEOPOROZ ile YAŞAMAK ve 2022
yılında OSTEOSARKOPENİ konulu
kitaplarımız yayınlanmış olup,
Osteoporoz ile Yaşamak ve
Osteosarkopeni kitaplarımız
derneğimizin web sayfasında açık
erişimli olarak yer almaktadır.

DERGİMİZ

Türk Osteoporoz Dergisi
Turkish Journal of Osteoporosis
Türk Osteoporoz Dergisi, Türkiye
Osteoporoz Derneği'nin süreli yayın
organı olup, osteoporoz ve metabolik
kemik hastalıkları içerikli, yayın dili
Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve
önyargısız hakemlik (peer-review)
ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik
bir dergidir. Türk Osteoporoz Dergisi,
Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak
üzere yılda 3 sayı çıkar.
Türk Osteoporoz Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ, EBSCO
Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, CABI, Index Copernicus, Embase,
Scopus, ProQuest, J-Gate, IdealOnline, TÜBİTAK/ULAKBİM, Hinari, GOALI, ARDI,
OARE, AGORA, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.
(E-ISSN:2147-2653)
Baş Editör

Prof. Dr.
Yeşim Kirazlı

Editörler Kurulu

Prof. Dr.
Berrin Durmaz

Teknik Editörler

Prof. Dr.
Funda Çalış

Prof. Dr.
Özlem El

https://turkosteoporozdergisi.org/

Prof. Dr.
Nurten Eskiyurt

Prof. Dr.
Yeşim Gökçe Kutsal

İstatistik Danışmanı

Prof. Dr.
Kazım Çapacı

OSTEOGAZETELER

Derneğimizin yönetim ve bilim kurulu üyelerinin katkıları ile 4 adet OSTEOGAZETE
yayınlanmış olup, dernek web sitesinde açık erişimli olarak yer almaktadır.

OSTEOGAZETELER

MAKALELER

Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından konu ile ilgili bilimsel derneklerin
katılımları ile Prof. Dr. Yeşim Kirazlı koordinatörlüğünde hazırlanan
“KONSENSUS RAPORU” makalesi 2020 yılında Archieves of Osteoporosis’de,
Dernek Yönetim Kurulu üyelerince hazırlanan “Osteosarkopeni: Klinik
Perspektif” makalesi 2020 yılında Türkiye Osteoporoz Dergisi’nde
yayınlanmıştır.

DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ
ETKİNLİKLERİ
20 EKİM DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ bağlamında derneğimizin yönetim kurulu
üyeleri tarafından osteoporoz konusundaki güncel bilgiler düzenlenen basın
toplantıları ve hazırlanan basın bültenleri ile medya organları kanalıyla halka
aktarılmıştır.
Osteoporoz nedir? Neden önemlidir? Kimler risk altındadır? Yaşam kalitesini nasıl
etkiler? Kırıklar nasıl gelişir? Erkeklerde de osteoporotik kırıklar gelişir mi?
Kadınlarda ve erkeklerde osteoporozun fakları nelerdir? Nörolojik hastalığı olanlarda
osteoporoz gelişir mi? Ne yapılmalı? Romatolojik hastalığı olanlarda osteoporoz
gelişir mi? Ne yapılmalı? Osteoporozun erken ve doğru tanısı neden önemli? Doğru
tanı nasıl konur? Tedavi nasıl olmalı? soruları yanıtlanmış ve basında yer almıştır.

DERNEĞİMİZİN
KORUSU
Türkiye Osteoporoz Derneği
Yönetim Kurulu tarafından 2008
yılında sosyal sorumluluk anlayışı ile
dikilen fidanlar bugün itibariyle 1000
ağaçlık büyük bir koru
oluşturmuştur.
Derneğimizin korusu İzmir Tire’de
bulunmaktadır.

COVID-19 SÜRECİNDE
OSTEOPOROZ
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL, Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI, Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR
Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN, Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ
Dernek yönetim kurulu tarafından Covid-19 pandemi sürecinde osteoporoz
konusunda bilgilendirme dokümanı hazırlanarak yayınlanmıştır.

OSTEOPOROZ HALK KONGRESİ

Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından düzenlenen; Osteoporoz Halk Kongresi 1-2
Nisan 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenmiştir.
Halka açık olarak düzenlenen ücretsiz kongre kapsamında osteoporoz konusu her
yönü ile tartışılmış, kongreye Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL, Prof. Dr. Ayşe
KÜÇÜKDEVECİ, Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN, Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAK, Prof. Dr.
Yeşim KİRAZLI, Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ konferansları ile
katkı sunmuşlardır.

HALKA YÖNELİK
EĞİTİM VİDEOLARI
Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri tarafından halka yönelik bir sosyal sorumluluk
projesi olarak hazırlanan eğitim videoları dernek web sayfasında yer almaktadır:
http://www.osteoporoz.org.tr/osteoporozhakkinda/Osteoporoz-video.html

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Türkiye Osteoporoz Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
kapsamında Izmir'de kalkaneal ultrasonografik olçüm ile kemik yoğunluk
taraması yaparak katılımcıları osteoporoz konusunda bilgilendirmişlerdir.

INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS
FOUNDATION-IOF
TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
2019 -2022 döneminde IOF Türkiye temsilciliği
görevini başarı ile sürdüren Sayın Prof. Dr. Ülkü
Akarırmak’a derneğimiz adına teşekkür ederiz.

IOF’DEN ÇEVİRİSİ YAPILAN
DÖKÜMANLAR
INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION-IOF tarafından yayınlanan
bilgilendirme kitapçıkları Türkiye Osteoporoz Derneği IOF temsilcisi Prof. Dr.
Ülkü Akarırmak koordinatörlüğünde Türkçe’ye çevrilmiş ve kitapçıklar
derneğin web sayfasında açık erişimli olarak yer almıştır.

KIRIĞI YAKALA

Kırığı yakala (Capture the Fracture
®-CTF), ikincil kırıkların önlenmesi için
koordineli, çok disiplinli bakım
modellerinin uygulanmasını
kolaylaştırmak amacıyla Uluslararası
Osteoporoz Vakfı-IOF tarafından
geliştirilmiştir.
CTF uygulamalarında
ön plana çıkan Kırık
Liazon Servisi
(Fracture Liaison
Service-FLS) kemik
sağlığı ile ilgili
profesyonellerden
oluşan bir takım
olarak tanımlanabilir.

IOF dünya çapında FLS hizmetleri gibi Kırık Sonrası Bakım (Post Fracture Care-PFC)
koordinasyon programlarının uygulanmasını sağlamak için bir mentorluk programı
geliştirmiştir. Mentorluk programına katılarak deneyim kazanan kişileri bu programı
kurmak isteyen kurumlardaki meslektaşlarına bilgi ve beceri transferini kolaylaştırma
rolünü üstlenmektedirler. Ülkemizde mentorluk eğitim sürecini tamamlamış olan 5
öğretim üyesi, yurt içindeki eğitimleri başlatarak yeni kurulacak FLS merkezlerinin
kurucularına webinarlar ve yuvarlak masa tartışmaları ile bilgi aktarımına devam
etmektedirler

SOSYAL
MEDYADA
DERNEĞİMİZ

Tüm etkinliklerin duyurulduğu Dernek
Web, Facebook ve Instagram Sayfaları
düzenli olarak güncellenmiştir.
Sosyal medyada Derneğimiz web sitesi
http://www.osteoporoz.org.tr

Facebook sayfası-Turkish
Osteoporosis Society
https://www.facebook.com/profile.p
hp?id=100063662885784

Facebook Sayfası-Osteo2020
https://www.facebook.com/Osteo20
20-2380469388639427

Instagram sayfası
https://www.instagram.com/osteop
orozdernegi/?hl=tr

TÜRKİYE

OSTEOPOROZ
DERNEĞİ
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TÜRKİYE OSTEOPOROZ DERNEĞİ
2019-2022
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