
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Çocuk 

Endokrinolojisi ve Diyabet 

Derneği’nin işbirliği ve Sanofi 

Türkiye’nin koşulsuz 

desteğiyle yürütülmekte olan 

‘Okulda Diyabet Programı’ 

kapsamında; çocuk diyabet 

ekibi, aileler ve öğretmenleri 

bir araya getirmek, diyabetli 

çocukların okuldaki bakımını 

güçlendirmek, sorunlarını 

çözmek, “Çocuklarda Diyabet” 

konusunda farkındalık 

yaratmak amaçlarıyla 14 

Aralık 2018’de Eskişehir’de 

düzenlenen toplantıya 

çoğunluğunu öğretmenlerin 

oluşturduğu 350 kişi katıldı. 

Toplantıya Kayseri ve 

Tavşanlı gibi uzak yerleşim 

yerlerinden katılanlar da 

vardı  

Okulda Diyabet Programı Büyükşehir Toplantılarının 

Dördüncüsü 14 Aralık 2018’de  Eskişehir’de Yapıldı  

Çocuk 

Endokrinolojisi ve 

Diyabet Derneği ve 

Diyabet Çalışma 

Grubu tarafından, 

ülkemizde ilk kez 

düzenlenecek olan 1. 

Ulusal Çocuk ve 

Ergen Diyabet 

Sempozyumu için 

hazırlıklar başladı. 2

-5 Ekim 2019 da 

Ankara’da 

gerçekleştirilecek 

olan Sempozyum için 

8 Şubat 2019 da 

düzenleme ve 

bilimsel kurul 

toplantısı Ankara’da 

yapıldı.  

Toplantıya Prof. Dr. Zehra 

Aycan (Sempozyum başkanı), 

Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve 

(Sempozyum sekreteri), Prof. 

Dr. Rüveyde Bundak, Prof. Dr. 

Şükrü Hatun, Prof. Dr. Damla 

Gökşen Şimşek, Doç. Dr. 

Samim Özen, Doç. Dr. Erdal 

Eren, Doç. Dr. Atilla Çayır, 

Doç. Dr. Veysel Nijat Baş, 

Hemşire Nurten Variyenli, 

Diyetisyen Doç. Dr. Alev 

Keser, Uzm. Psikolog Derya 

Toparlak katıldılar.  

Sempozyumun hedefleri 

doğrultusunda oluşturulacak 

etkinlikler ve bilimsel içeriğin 

ana başlıkları belirlendi. Bu 

sempozyumda diyabetli çocuk 

ve ergenin yaşamına dokunan 

tüm bileşenlerin (aile, okul, 

sosyal yaşam, psikolojik 

sorunlar, bilgi ve tutumlar 

gibi) her yönüyle konuşulup 

tartışılması amaçlandı.  

Bu amaçla sempozyumda 

çocuk ve ergen diyabetlilerin 

bizzat kendileri ve aileleri ile 

iki farklı çalıştay yapılarak 

raporlandırılmasına ve bu 

raporların diyabet ekiplerine 

sunulmasına karar verildi.  

Ülkemizde okul çağı diyabetli 

çocukların erken tanı almaları 

ve okuldaki yaşam kalitelerini 

artırmayı hedefleyen ve 

yaklaşık 10 yıldır gelişerek 

devam eden Okulda Diyabet 

Programı’na bu Sempozyum 

içerisinde yer verilmesi 

kararlaştırıldı.  

Diyabete bütüncül, 

multidisipliner ve ekip anlayışı 

ile yaklaşımı güçlendirecek olan 

sempozyumda bilimsel olarak 

aşağıdaki ana başlıkların 

konferans ve panellerle 

sunulması planlandı . 

 

 

              E-Bülten 

I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet 

Sempozyumu (UÇEDS) Hazırlıkları Başladı 

Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi 

Genetik Anabilim 

Dalı’nda yapılan 

moleküler genetik 

testler 

güncellenmiştir.  

İlgilerinize sunarız. 

http://

www.cocukendokrin

diyabet.org/

icerik/85 

Ç o cu k  
E n d o k r i n o l o j i s i  ve  

D i ya b e t  D er n eğ i  

Şubat 2019 

XXIII. Ulusal Pediatrik 

Endokrinoloji ve Diyabet 

Kongresi için bildiri 

özetleri son gönderim 

tarihi: 24 Şubat 2019 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/543
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/543
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/550
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/550


 

  

AÜTF Pediatrik 

Endokrinoloji Bilim 

Dalınca düzenlenecek olan 

Ankara Endokrin Günleri 

toplantısı 28 Mart 2019 

tarihinde yapılacaktır.   

 

 

 

 

 

Tartışılacak konular: 

 Osteopetrozisli bir olgu 

 Hipokalsemi ile başvuran bir olgu 

 Anormal Uterin kanamalı bir adolesan 

Toplantı Yeri:  50.Yıl Amfisi, AÜTF Cebeci Kampüsü 

Saat:                12:00-14:30 

Başkan:           Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU 

Moderatörler: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR, Prof. Dr Zehra AYCAN 

 

Ankara Endokrin Günleri 2019 

Aile Hekimliği Dijital Tıp Eğitimi Semineri 

ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları 

              E-Bülten Sayfa 2 

Uzaktan eğitim seminerleri kapsamında 05 Mart 

2019 tarihinde İstanbul'da "ÇEDD Uzaktan Eğitim 

Vaka Tartışmaları" toplantısı yapılacaktır.  

Aile Hekimliği Dijital Tıp Eğitimi kapsamında, Boy 

Kısalığı Tanı ve Tedavisi konulu uzaktan eğitim 

semineri, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. 

Feyza Darendeliler’in katılımı ile gerçekleşti. 

Seminer 1000’in üstünde katılımcı tarafından canlı 

olarak takip edildi. 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/547
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/546


uygulanan karbonhidrat sayımının, tip 1 

diyabetlilerin yaşamını olumlu 

etkilediğini ve “fark yarattığını” 

göstermektedir. 

Dileriz bu uygulama, tip 1 diyabetlilerin 

yaşamında yer bulur ve onların günlük 

yüklerini azıcık da olsa hafifletir. 

Prof. Dr. Şükrü Hatun 

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı 

Tip 1 diyabetliler için yemek öncesi 

insülin dozlarının hesaplanmasını 

kolaylaştıracak  “Bolus 

Hesaplayıcı/Arkadaşım Bolus” 

uygulaması artık yayında. 

Karbonhidrat sayımı, tip 1 diyabetin 

başlangıcından itibaren uygulanmalıdır ve 

her yaştan çocukta diyabet başlangıcından 

itibaren öğün öncesi insülin dozunun 

ayarlanması teşvik edilmelidir. 

Araştırmalar ve bizim klinik 

gözlemlerimiz, iyi öğretilen ve iyi 

Değerli Üyelerimiz, 

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da derneğimiz üyelerince SCI ve SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 

özgün araştırma ve derleme makalelerine ve kitap bölümlerine ödül verilmesine karar verilmiştir. 

 Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ,2018 yılında Yurtdışı belirli kongrelerde( ESPE, ENDO, ISPAD, 

ADA) derneğimiz üyelerince gerçekleştirilmiş sunumlara ödül verilmesine karar verilmiştir.  

Değerli Üyelerimiz,  

 

"Geçmişten günümüze fotoğraflarla çocuk endokrinolojisi" konulu bir belgesel hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda 

bölümünüze, size, arkadaşlarınıza ait eski ve/veya yeni fotoğraflarını derneğimize ( info@cocukendokrindiyabet.org ) 

göndermeniz bizi çok mutlu edecek. Katkılarınızla belgeselimiz zenginleşecek.  

 

Saygılarımızla  

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

 

Bolus Hesaplayıcı/Arkadaşım Bolus Uygulaması 

Yayın ve Sunum Teşvik Duyurusu  

   

Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Çocuk Endokrinolojisi  

Sayfa 3 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/549


Yeterlik Kurul Kararları 

Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Meslektaşlarımız, 

Çocuk Endokrinolojisi alanında tüm merkezlerde en ileri aşamada ve eşit düzeyde yandal eğitimi 

vermek hepimizin hedefidir. Yandal uzmanlık öğrencilerine aktarılacak gerekli bilgilerin ve 

kazanılması istenen becerilerin standart özellikler taşıması için sağlanması gereken asgari koşulların 

belirlenmesi amacıyla, ÇEDD Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu üyelerinin hazırladığı raporu sizlerle 

paylaşmış ve önerilerinizi talep etmiştik. Gelen değerli geri bildirimleriniz doğrultusunda son şeklini 

verdiğimiz “Gelişim Karnesi” ve “Değerlendirme Sınavı” hakkında ÇEDD Yeterlik Kurulunun aldığı ve 

sizlerin de onayladığı kararlara göre; 

 Yandal Uzmanlık sınavlarında, yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri süresince 

hazırladıkları “Gelişim Karnesi”nin mutlaka denetlenmesi ve uzmanlık sınavına girebilme ön 

koşulu olarak dikkate alınması, 

 Doçentlik başvuru belgeleri arasında “ Yeterlik Belgesi”nin bulunmasının kuvvetle önerilmesi ve 

bu amaçla yandal öğrencilerinin “Yazılı Sınav Başarı Belgesi” almaları için teşvik edilmesi, 

konusunda yardımlarınızı rica ederiz. 

Saygılarımızla 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Derneğin Amacı 

 

 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet biliminin yurt 

içinde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda 

bulunmak, bu alanda yeni bilgileri takip ederek 

bilgilerimizi güncel tutmaktır. 

http://www.cocukendokrindiyabet.org 

Adres: Nevbahar Mah. Ahmet 

Hikmet Sok. Yayla Apt. No :21 

34096 Fındıkzade - İstanbul  

Email:  

info@cocukendokrindiyabet.org 

Tel:+90 545 400 52 56  

Ç o c u k  E n d o k i n o l o j i s i  
v e  D i ya b e t  D e r n e ğ i  

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org

