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3. Sunumda dikkat edilmesi gereken hususlar 
 (Önceki toplantı deneyimlerinden hareket ile);
a. Mümkün olduğu kadar, yan dal araştırma görevlisinin sunumu yapması
b. En fazla 2 genel bilgi slaytı olması (Tercihen 1), olguya yönelik klinik ve  
 laboratuar bilgilerin az ve öz sunulması
c. Toplam slayt sayısının en fazla 20 olması (tercihen 15)
d. Olgunun toplantıya getirilmeden önce mutlaka getirildiği merkezdeki   
 Endokrinoloji Hocası/Hocaları ile provasının yapılması
e. Sunum ve tartışma KESİNLİKLE 10 dk olacak, uzamasına oturum başkanı         
 tarafından müdahele edileceğini bilgilerinize arz ederim. Sunum 7 dk,                                                                                     
 tartışma 3 dk. Böylece daha fazla olgu tartışma fırsatı, daha fazla 
 merkezin temsil edilmesi ve daha fazla yan dal uzmanlık öğrencisine 
 sunum yapma fırsatı sağlanacaktır.
f. Olgu bitiminde sunum amacınızı maddeler halinde vurgulamanız yararlı   
 olacaktır.
g. Gönderilen olguların tanı ve tedavisinde uluslararası kabul görmüş uzlaşı  
 raporu paralelinde yaklaşım ve sunum yapılması rica olunur.

ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI
OLGU SUNUMLARI -9-

Kayıt, konaklama ve transferler konusunda detaylı bilgi bölgenizdeki sponsor 
firma yetkilileri tarafından ulaştırılacaktır. Her bölgeden, katılacak katılım-
cıların en geç 03 Ağustos 2018 tarihine kadar katılım durumlarını 
bölgelerindeki sponsor firma yetkililerine bildirmelerini rica ediyoruz. 

Olgu sunumu toplantısı 2018 yılında, 19-20 Ekim (19 Ekim Cuma saat 
9.00-18.30, 20 Ekim Cumartesi Saat 9.00-12.30) tarihlerinde Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından, Çocuk 
Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği katkısı ve sponsor firmaların desteği ile 
İstanbul’da yapılacaktır.

Katılımcıların 18 Ekim Perşembe akşam ve 19 Ekim Cuma akşamı konaklama-
ları sağlanacaktır. Konaklama ve toplantı Kozyatağı Hilton Oteli’nde yapılacaktır. 

Olgu gönderiminde ve toplantı sırasında uyulması 
önerilen koşullar:

1. Olgunun yan dal uzmanlığı eğitimi alan araştırma 
 görevlilerinin yararlanacağı nitelikte olması
 a. Sık görülen olguların ilgi çekici farklı klinik tabloda gelenleri veya 
  takibinde sık karşılaşılan sorunları olan olgu
 b. Nadir görülen olguların tanısal yaklaşımında anahtar ipuçları
 c. Görsel yönü önem arz eden olgular
 d. Tanı almamış, ancak olası tanılarınızın olduğu, tartışılmasına ihtiyaç   
  duyduğunuz olgularınız
 e. Fenotip-genotip ilişkisini ilk defa tanımladığınız olgularınız
 f. Tanı ve tedavisinde literatüre katkı sağlayacak özellikteki olgular

2. Olguların hazırlanış şekli tarafınıza gönderilen örnek olgu   
 formatında yazılması Bildiri Gönderimi (Format için ekte bir   
 dosya sunulmuştur)

3. Sunumda dikkat edilmesi gereken hususlar 
 (Önceki toplantı deneyimlerinden hareket ile);
a. Mümkün olduğu kadar, yan dal araştırma görevlisinin sunumu yapması,
b. En fazla 2 genel bilgi slaytı olması (Tercihen 1), olguya yönelik klinik ve  
 laboratuar bilgilerin az ve öz sunulması,
c. Toplam slayt sayısının en fazla 20 olması (tercihen 15),
d. Olgunun toplantıya getirilmeden önce mutlaka getirildiği merkezdeki   
 Endokrinoloji Hocası/Hocaları ile provasının yapılması önerilir.
e. Sunum ve tartışma KESİNLİKLE 10 dk olacak, uzamasına oturum başkanı         
 tarafından müdahele edileceğini bilgilerinize arz ederim. Sunum 7 dk,                                                                                     
 tartışma 3 dk. Böylece daha fazla olgu tartışma fırsatı, daha fazla 
 merkezin temsil edilmesi ve daha fazla yan dal uzmanlık öğrencisine 
 sunum yapma fırsatı sağlanacaktır.
f. Olgu bitiminde sunum amacınızı maddeler halinde vurgulamanız yararlı   
 olacaktır.
g. Gönderilen olguların tanı ve tedavisinde uluslararası kabul görmüş uzlaşı  
 raporu paralelinde yaklaşım ve sunum yapılması rica olunur.

4. Toplantı için olguların seçimi, olgu gönderimi için son tarih olan   

 15 AĞUSTOS 2018. Bu tarih mümkün olan en geç tarih olarak             

 belirlendiğinden KESİNLİKLE UZATILMAYACAKTIR. 

Bundan sonraki ilk hafta içerisinde aşağıda bildirilen Bilimsel Kurul 
tarafından toplantıda sunum hakkı kazanan olguların seçimi yapılacaktır. 
Seçimde her bölgenin eşit oranda temsil edilmesi kuralından ziyade gön-
derilen olgunun eğitsel açıdan orijinalliği daha fazla olmak üzere, gelecek 
olgu sayısı ve toplantı süresi kriterleri göz önüne alınarak yapılacaktır.

Tüm merkezlerden maksimum sayıda yan dal uzmanının katılımının 
sağlanması dileğimizle.

9. Olgu Sunumları Toplantısı Bilimsel Kurulu
Prof. Dr. Feyza Darendeliler (Dernek Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah Bereket (Başkan)

Prof. Dr. Bilgin Yüksel
Prof. Dr. Betül Ersoy

Prof. Dr. Serap Turan (Sekreter)

Doç. Dr. Samim Özen

Olgu Gönderimi İçin İletişim Adresi
Bülent Bulut

e-mail: olgusunumlari2018@cormep.com
Tel: +90 530 787 70 14

 

Olgu sunumu toplantısının, özellikle yan dal uzmanlarının eğitimine yönelik 
olmasına özen gösterilecektir. 

Oturumlar aşağıdaki başlıklar altında düzenlenecektir: 
1. Büyüme bozuklukları 
2. Tiroid bezi hastalıkları
3. Adrenal korteks hastalıkları
4. Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Puberte ve Gonadal problemler  
5. Kemik Metabolizma Hastalıkları
6. Diyabet ve Obezite
7. Tanı ve tedavisinde sorun yaşanılan problem olgular
8. Önceden sunulmuş olguların Prognozları 
Olgunuzu gönderirken ve bilgisayara kaydederken dosya ismi olarak 
yukarıdaki sekiz kategoriden hangisine aitse, olgu sunumunuzun 
başına kategorinin rakamını yazınız.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK 

ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI 

evsahipliğinde düzenlenen 

9. OLGU SUNUMLARI Toplantısı ile ilgili; 

Bildirilerinizi 
olgusunumlari2018@cormep.com adresine iletebilirsiniz. 
Bildiriler bize ulaştığında sizleri bilgilendireceğiz. 
• Bildiri özetleri 250 kelime ile sınırlandırılmıştır.
• Özetlerde; başlık, yazarlar, kurum adı, giriş, olgu bilgileri, sonuç 
 bölümleri olmalıdır. Olgu özeti; Times New Roman karakterinde 
 12 punto ile yazılmalı, 1.5 satır aralığı olmalıdır.
• Olguları sunacak kişinin adı belirtilmelidir.
• Bildirileriniz ile ilgili bilgiler sizlere e-posta yolu ile iletilecektir.
• Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Ağustos 2018 
 olarak belirlenmiştir.
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