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Sayı 19 
Değerli Üyelerimiz, 

 

Seçimli olağan kurulumuz T.C. İç İşleri 

Bakanlığı yönetmeliği ve iznine  göre  25 

Haziran  2021 Cuma günü, saat 13.00‟de 

Hilton Otel İstanbul Bosphorus‟ta pan-

demi kurallarına uygun olarak  yüz-

yüze gerçekleştirildi. Genel kurul gün-

demi gereğince; Divan Başkan ve üyele-

rinin seçimi ve yetkilendirilmesi, Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk, saygıdeğer 

silah arkadaşları ve İstiklal Savaşı Şe-

hitleri için 1 dakikalık saygı duruşu ile 

İstiklal Marşı‟nın okunması, Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu‟nun okunması 

ve ibraya sunulması, Denetleme Kurulu 

Raporu‟nun okunması, kabulü ve ibraya 

sunulması, Dernek Tahmini Bütçesi‟nin 

görüşülmesi ve kabulü sonrası saat 

17:00‟ye kadar devam eden oylama so-

nucunda Dernek Organları‟nın (Yönetim 

Kurulu, Denetim Kurulu) seçimleri 

gerçekleştirildi.  

Seçim sonuçlarına göre: 

Yönetim Kurulu (asil): Şükran Darcan, 

Korcan Demir, Olcay Evliyaoğlu, 

Tülay Güran, Cengiz Kara; Yönetim 

Kurulu (yedek): Atilla Çayır, Ahmet 

Anık, Firdevs Baş, Belma Haliloğlu, 

Metin Yıldız; Denetleme Kurulu: Erdal 

Eren, Samim Özen, Serap Turan olarak 

belirlendi. 

Dilek ve temennilerin arkasından kapa-

nış yapıldı. 13. Dönem Yönetim Kuru-

lu‟na seçilen değerleri hocalarımıza yeni 

görevlerinde başarılar dileriz. 

 

Saygı ve Sevgilerimiz ile .. 

ÇEDD Yönetim Kurulu   

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğimizin 12. Dönem Yönetim 

Kurulu, üyelerin destekleri  ile Nisan 2017‟de göreve başladık. 

 

Pandemi öncesi ve sırasında eğitim ve hizmet alanında çalışmalarına 

aralıksız devam ettik. Eğitimin sürdürülmesi için çeşitli ulusal ve ulusla-

rarası etkinlikler düzenlendik. Bu süreçte destek olan, eğitim etkinlikle-

rine katılan, yeni başlayan etkinliklerde görev alan tüm hocalarımıza ve 

meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi iletmek için tüm üyelerimiz ile 23 

Haziran 2021 tarihinde çevrim içi bir buluşma gerçekleştirildi. Sohbet 

havasında gerçekleşen bu toplantıda 12. Dönem Yönetim Kurulu  olarak 

etkinliklerimizi sunduk ve üyelerimizden geribildirim aldık. Toplantıya 

katılan üyeler görüş, katkı ve önerilerini sunma imkanı buldular.  Aynı 

zamanda bir teşekkür ve veda toplantısı olan bu görüşmede yeni dönem 

yönetim kurulunda yer alacak değerli hocalarımıza başarılar diledik. 

 

Saygı ve Sevgilerimiz ile .. 

ÇEDD Yönetim Kurulu   

http://www.cocukendokrindiyabet.org/
https://upek2021.org/


Buyusun.org 1 yaşında! 

              E-Bülten Sayfa 2 

Değerli Üyelerimiz, 

Yaklaşık iki yıl süren uzun soluklu bir çalışmanın ve emeğin ürünü olarak hazırladığımız yeni 

“Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet” temel kitabımızı sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyo-

ruz. Çocuk endokrin camiamızın her bir üyesinin emeği ile oluşturulan bu kitabın çocuk endokrinolo-

ji alanında eğitim alan ve uzmanlığını tamamlamış meslektaşlarımıza yararlı olacağına inanıyoruz. 

“Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet” temel kitabı, ayrıca çocuk hekimleri, araştırma görevlileri ve tıp 

öğrencileri dahil tüm tıp camiası için temel başvuru kaynağı olacaktır. Derneğimizin en önemli hede-

fi çocuk endokrinolojisi ve diyabet alanındaki eğitimin ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, kanıta 

dayalı bulgulara dayanarak güncellenmesi ve uluslararası düzeyde tanınmasıdır. Kitabımızın bu 

hedeflere yönelik olarak bilimsel etkinliklerimiz içinde çok önemli bir yer tutacağına inanıyoruz.  

Katkıda bulunan değerli yazarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor ve kitabımızın yetiştirdiğimiz genç 

meslektaşlarımıza ufuk açıcı ve yararlı olacağını umuyoruz. 

Saygılarımız ile, 

ÇEDD Yönetimi ve Editörler Kurulu 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak hasta, hasta yakınları ve toplumun doğru kay-

naklardan bilgilendirilmesi konusunun çok önemli olduğuna inanıyor ve farklı projeler ile bu 

misyonumuzu gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Cengiz Kara, Prof. Dr. Zehra Aycan, Doç. Dr. Samim Özen 

ve Doç. Dr. Erdal Eren‟in katkılarıyla hazırlanan buyusun.org sitesinin bilimsel, kullanıcı dostu 

ve faydalı içeriklere sahip olması amaçlandı. 

Endokrinolojik hastalıklardan özellikle büyüme hormonu yetersizliğine bağlı gelişen boy kısalığı, 

Turner Sendromu, Prader-Willi Sendromu, gebelik yaşına göre küçük doğan çocuklar (SGA) ve 

kronik böbrek yetmezliği hakkında tanı, tedavi, hastalık seyri ve hastalık yönetimi alt başlıkların-

da hasta ve hasta yakınları için eğitici içeriklerin yer aldığı buyusun.org internet sitesi yenilenen 

içeriği ile 1 yaşında! 

Hastalıklar hakkındaki bilgilerin yanı sıra çocuğun büyümesini takip etmek için persentil hesap-

lama fonksiyonu da bulunan siteye kayıt olmak isteyen kullanıcılar çocuklarının zaman içinde boy 

ve ağırlık bilgilerini girerek sonuçları kaydedebilecek ve hekimleri ile paylaşma imkanına da 

sahip olacak. 

İnternet sitesinin önemli bir başka özelliği de uzman hekimlerin farklı konularda hazırladığı 

videolara da yer verilmesi. 

İnternet sitemizi beğenir ve uygun görüp hastalarınız ile paylaşır iseniz projemiz amacına ulaşma 

konusunda büyük adımlar atmış olacaktır. 

Saygılarımız ile, 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinin sürekli eğitim etkinliklerinin bir parçası olarak dernek 

üyeleri için temel ve ileri istatistik kursları düzenliyoruz. E-posta yolu ile size iletilen ekli dosyalar-

da daha önce yapılan temel ve ileri istatistik kurs programları ve bilgi formu bulunmaktadır. Lüt-

fen, programları inceleyerek ve kendi istatistik bilgi seviyenizi ve ihtiyaçlarınızı dikkate alarak, ekli 

dosyadaki bilgi formunu doldurmanızı ve cocukendokrindiyabetdernegi@gmail.com adresine gönder-

menizi rica ediyoruz. 

 

2021-2022 sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde online platformda gerçekleştirilmesi öngörülen kurs 

programlarını sizlerden gelen yanıtlar doğrultusunda planlayacağız. 

 

Sevgi ve saygılarımızla, 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Temel ve İleri İstatistik Eğitim Programı  

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Kitabı  

https://buyusun.org/
https://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/712
https://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/712
http://cocukendokrindiyabet.org/uploads/istatistik_kursu_bilgi_formu.docx
https://buyusun.org/


Değerli Üyelerimiz, 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yürütülmekte olan çalış-

malar için veri girişi devam etmektedir. Yürütülmekte olan çalışmaların baş-

lıkları ile başlangıç ve bitiş tarihlerini http://www.cocukendokrindiyabet.org/

icerik/49  adresinden görebilirsiniz. 

Çalışmalarda kaydınız bulunmuyorsa ilgili proje sayfalarından başvurunuzu 

yapabilirsiniz. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Teknik sorun-

larda ecem.karahan@pleksus.com.tr ve samimozen@gmail.com adreslerinden 

bize ulaşabilirsiniz. 

ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar 

Sayfa 3 Sayı 19 

23 Haziran Dünya XLH Farkındalık Günü 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Bilindiği gibi her yıl 23 Haziran tarihi  

"23 Haziran Dünya XLH Farkındalık 

Günü"  olarak anılması nedeni ile bu 

hastalığı topluma anlatmak ve hatırlat-

mak üzere derneğimiz sosyal medya 

içeriklerini  iletişim kanallarından 

paylaşarak bu alandaki farkındalığa 

önemli katkılarda bulunmayı amaçla-

mıştır. İlginize teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımız ile  

ÇEDD Yönetimi  

Çocuk Endokrinoloji ve Gastroenteroloji Ortak Sempozyumu 

Değerli Katılımcılarımız,, 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Türk Çocuk Gastroentereloji Hepa-

toloji ve Beslenme Derneği olarak 18 – 19 Haziran 2021‟de „„ Çocuk Endokrinoloji 

ve Gastroenteroloji Kesişim Noktaları Ortak Sempozyumu‟‟ adlı etkinliğimizi 

uzaktan canlı toplantı  şeklinde gerçekleştirdik. Katılımcıların yoğun ilgisi ve 

desteği ile bilgisel verimliliği yüksek oturumlar yapıldı .Olgu sunumları ile kar-

şılıklı tartışma ve bilgi alışverişi imkanı bulunurken, ele alınan konular, yeni 

çalışmalar için ilham kaynağı oldu . 150‟in üstünde aktif katılımcı tarafından 

ilgiyle takip edilen bu sempozyumların devamının gelmesi dileğiyle... 

 

Saygılarımızla, 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği  

Türk Çocuk Gastroentereloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
https://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/711
https://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/711


Derneğin Amacı 

 

 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet biliminin yurt 

içinde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulun-

mak, bu alanda yeni bilgileri takip ederek bilgile-

rimizi 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 cu k  E nd ok r ino lo j i s i  
v e  D iy abe t  D er neğ i  

 

Değerli Üyemiz, 

 

Derneğimizin sürekli eğitim etkinliklerinin bir parçası olan Pediatrik 

Endokrinoloji İleri Kursu (PEİK) bu yıl 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde 

çevrimiçi olarak yapıldı.  Pediatrik Endokrinoloji uzmanlık eğitimi alan 

asistanlar ve uzmanlara yönelik hazırlanan programın bu yıl çevrimiçi 

olması nedeniyle, daha geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Daha önce 

Pediatrik Endokrinoloji Giriş Kursuna katılmış ama henüz PEİK‟e katıl-

mamış tüm asistanlar ile birlikte dileyen uzman ve öğretim üyeleri de 

kursa dahil oldular. Kursun son saatlerine kadar 200‟ün üstünde katılımcı 

aktif olarak yer aldı, bilgi yoğunluğu yüksek ve karşılıklı tartışma ve bilgi 

alışverişine imkan sağlayan oturumlar yapıldı. Bu güzel organizasyonun 

devamında yüz yüze görüşmek ümidiyle. İlginiz için teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org
http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/PEIK_PROGRAM_2021.pdf
http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/PEIK_PROGRAM_2021.pdf

