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Derneğimizin 24. Ulusal Kongresi Co-

vid19 pandemisinin ülkemizdeki etkileri 

nedeniyle canlı olarak yapılamadı ve ilk 

kez çevrim içi olarak düzenlendi. Kong-

re, 30 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri ara-

sında Hacettepe Üniversitesi Çocuk 

Endokrinolojisi Bilim Dalı ev sahipliğin-

de, Prof. Dr. Nurgün Kandemir'in emek-

liliği onuruna gerçekleşti. Dernek baş-

kanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler ve 

kongre Başkanı Prof. Dr. Nurgün Kan-

demir tarafından açılış konuşmaları 

yapıldı. 400‟den fazla aktif katılımcının 

takip ettiği bu çevrim içi kongreye en 

çok katılım sağlayan 20 üyemiz derneği-

mizin yeni çıkaracağı „Çocuk Endokrino-

lojisi ve Diyabet‟ kitap ödülünü kazan-

dı.  

Kongrede kısa sözel, obezite sözel olarak 

46 bildiri, tartışmalı poster ve poster 

olarak 170 bildiri katılımcıların dikkati-

ne sunuldu. Bu çalışmalardan ödül alan 

bildiriler: 

 

 

Sözel Bildiri Ödülleri 

Klinik Alan Birincisi:  

1. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda 

epidemiyolojik ve klinik özellikler: 50 

yıllık süreçteki değişiklikler. Nurgün 

Kandemir ve ark. 

Moleküler Alan Birincisi:  

1. Steroid 11β-hidroksilaz eksikliği olan 

100 çocuk hastanın klinik bulgularının 

genetik ve adrenokortikal hormon profili 

ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Tülay 

Güran ve ark. 

  

Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyo-

ruz. Ödül alan  bildirilerin tam listesine;  

http://www.cocukendokrindiyabet.org/upl

oads//pdf/2020_UPEK_Haber.pdf  adre-

sinden ulaşabilirsiniz. 

 

Yüz yüze yapabileceğimiz güzel kongre-

lere… 

Sağlıklı günler 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyemiz; 

 

Okulda diyabet programı yönergesi yayın-

lanmıştır. Konu ile ilgili metin ve yönergele-

re;  

http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-

sayilar/viewcategory/88-2020 adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

https://upek2020.org/
https://upek2020.org/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/2020_UPEK_Haber.pdf
http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/2020_UPEK_Haber.pdf
(http:/tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/88-2020
(http:/tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/88-2020
http://www.cocukendokrindiyabet.org/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/677
http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/OkuldaDiyabetYonergeEkim2020yeni.pdf
https://upek2020.org/index.html#anasayfa


4. Uluslararası Türk Nöroendokrinoloji Kongresi  

 Sürekli Glukoz İzleminin Etkin Kullanımı Kitabı 
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Değerli Üyemiz 

Prof. Dr. Şükrü Hatun ve ekibi tarafınca yazılan "Sürekli glukoz izleminin etkin kullanı-

mı" başlıklı kitaba  http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/dokumanlar/

aKhNtaTbhTiyWSkmyEYq.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

İlgilerinize sunarız. 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyelerimiz, 

 

4. Uluslararası Türk Nöroendokrinoloji Kongresi çevrim içi olarak 26-28 Kasım 2020'de 

yapılacaktır. Ayrıntılara http://www.tnedcongress.org sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

İlgilerinize sunarız, 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Sensör İçin Parmak Kaldır 

Ülkemizde 18 yaş altında 20.000 civarında Tip 1 diyabetli çocuk yaşamakta-

dır. Ülkemizin kaynakları Tip 1 diyabetli çocukların mutlu, sağlıklı ve eşit bir 

şekilde yaşaması için yeterlidir. Ayrıca ülke olarak Avrupa haritasında, diya-

bet teknolojilerini tam olarak karşılayan ülkeler arasında olmayı hak ediyo-

ruz. 

Bütün bunlar için 14 Kasım Dünya Diyabet Günü‟nde saat 21.00-22.00 saatle-

ri arasında Twitter‟da ve diğer sosyal medya platformlarında farkındalık ya-

ratmak için destek mesajları ve videolar paylaşıldı. Bu kapsamda toplumsal 

duyarlılık arttırılmaya çalışıldı. 

 

İlginiz için teşekkür ederiz 

 

Diyabetli Çocuklar Vakfı ve ÇEDD 

Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Diyabet Günleri‟nin bu yılki konusu, “Tip 1 Diyabet ve 

Çölyak Hastalığı” belirlenmiştir. Bu toplantıda, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi 

uzmanları, patologlar, diyetisyenler ve çocukları Tip 1 diyabet ve çölyak olan ailelerin beraberce 

düşünmeleri, temel konularda görüş birliği oluşturulması amaçlanmıştır. 

Toplantı programı ekte sunulmuştur. Toplantı ile ilgili ayrıntılara ulaşmak ve kayıt olmak için 

https://aimes.org/tr/page/cerrahi-olmayan-kurslar/pediatrik-diyabet-gunleri-2020 linkine tıklaya-

bilirsiniz. 

Katılımınız diler, saygılar sunarız. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Ekibi 

Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Online Sempozyumu 
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Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği‟nin 

sürekli eğitim etkinlikleri çerçevesinde  „Temel 

İstatistik Analiz Yöntemlerinin Gözden Geçiril-

mesi & Tanı Kursu ‟ ve „ Bağımsız Gruplarda 

Varyans Analizleri & Doğrusal Regresyon Ana-

lizi Kursu‟  olarak, 12 ve 13 Aralık 2020 tarih-

lerinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Yan 

dal asistan eğitiminin bir parçası olarak temel 

ve ileri düzey istatistik eğitim programlarına 

devam edilecektir. 

İlgilerinize sunarız. 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yürütülmekte olan çalışmalar için 

veri girişi devam etmektedir. Yürütülmekte olan çalışmaların başlıkları ile başlangıç ve 

bitiş tarihlerini http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49  adresinden görebilirsiniz. 

 

Çalışmalarda kaydınız bulunmuyorsa ilgili proje sayfalarından başvurunuzu yapabilirsi-

niz. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Teknik sorunlarda 

ecem.karahan@pleksus.com.tr ve samimozen@gmail.com adreslerinden bize ulaşabilirsi-

niz. 

Online İstatistik Kursları 

  ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar 
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21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak 

gerçekleştirilen ve Pediatrik Endokrinoloji eğitimine yeni 

başlayan 67 yan dal asistanı uzman doktorun katıldığı 

Pediatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kursunda; büyü-

me, puberte, tiroid ve cinsiyet gelişimi ile endokrin acille-

ri içeren konular ele alındı. Çeşitli üniversitelerde görev 

yapan 18 öğretim üyesinin, ders sunumları ve soru-cevap/

tartışma bölümlerine etkin katılımları ve kursiyerler 

tarafından hazırlanan ilginç olgu sunumları kurs progra-

mının son derece yararlı ve verimli geçmesini sağladılar .  

Pediatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGİK) Kursu  

Dünya Diyabet Günü Kapsamında Online Toplantılar 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
https://upek2020.org/index.html#kurs
http://www.cocukendokrindiyabet.org/images/UPEK_kurs/UPEK_12_Aralik_.jpg
http://www.cocukendokrindiyabet.org/images/UPEK_kurs/UPEK_13_Aralik_.jpg
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/684
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/679
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/678
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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  

 

Sevgili Meslektaşlarımız, 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi 

ve Diyabet ve Çocuk Genetik Bilim Dalları tarafından 

“Ege Endokrin Hastalıkların Genetiği Kursu" planlan-

mıştır. 25-27 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrim içi 

ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilecektir. Olgular 

eşliğinde planlanan kursumuz ücretsiz olup, konten-

janlarımız yoğun talep nedeni ile dolmuştur. 

 

Kurs programına;  

http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/ege_

endokrin/ Ege_ Endokrin_ Hastaliklarin_ Genetigi_ 

Kursu_Program.pdf adresinden ulaşabilirsiniz 

 

İlgilerinize sunarız. 

Değerli meslektaşlarımız, 

 

Türkiye‟nin ilk multidisipliner pediatri kongresi olan „Sağlıklı Büyüyen Çocuk 

Kongresi‟ bu yıl „Çocuk Sağlığında Tartışmalı Konular‟ teması ile 18-20 Aralık 

2020 tarihlerinde çevrimiçi e-kongre olarak gerçekleşecektir. 

Kongre kapsamında sekiz farklı kurs bulunup, bunlardan „Çocuklarda Endokrin 

Aciller Kursu‟ 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Pediatrik endokri-

noloji yan dal asistanları ve pediatri uzmanlarının faydalanacağını düşündüğü-

müz kursumuzun programı ekte sunulmuştur. 

Kongre ve kurs ile ilgili ayrıntılara ulaşmak ve kayıt olmak 

için https://www.sbckongresi.org linkine tıklayabilirsiniz. 

Katılımınızı diler, saygılar sunarız. 

 

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi Düzenleme Kurulu 
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