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Değerli Meslektaşlarım, 

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Endokrinoloji Bilim Dalı olarak, Ulusal 

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği 

ile birlikte, 6-10 Ekim 2021 tarihinde 

Belek/ Antalya‟da düzenlenecek olan 

XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve 

Diyabet Kongresi‟ne ev sahipliği yap-

maktan onur duyuyoruz. 

 

Kongremizde Çocuk Endokrinoloji ala-

nında temel konularla birlikte yenilikle-

rin yer aldığı oturumlar, konferanslar, 

panellerin yanı sıra VII. Pediatrik En-

dokrinolojiye Giriş Kursu, diyabet ekibi-

nin tüm paydaşlarının katıldığı XX. Di-

yabet Ekibi Kursu ve II. Genetik Kursu 

yapılacaktır. Sizlerin katılımı ile 2020 

yılında dünyada ve ülkemizde meydana 

gelen, tüm insanlığı etkileyen COVİD-19 

pandemisinin ortadan kalkmasıyla, yüz 

yüze her yönü ile bilimsel tartışmaların 

yapılabileceği şekilde 6-10 Ekim 2021 

tarihinde kongremizi Antalya‟da yapabil-

meyi içtenlikle dilediğimi paylaşmak 

istiyorum… 

Antalya‟da buluşmak dileği ile... 

Sevgi ve Saygılarımla 

 

Prof. Dr. Peyami Cinaz 

Kongre Başkanı 

Değerli Üyelerimiz, 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği eğitim 

etkinlikleri kapsamında 2 yılda bir yapılan Olgu 

Sunumları Sempozyumunun onuncusu, Ege Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diya-

bet Bilim Dalı ev sahipliğinde 9-10 Nisan 2021 ta-

rihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Ayrıntılara; 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/687 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımız ile 

ÇEDD Yönetim Kurulu ve 10.Olgu Sunumları Sem-

pozyumu Bilimsel Kurulu 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/687
https://upek2021.org/
https://upek2021.org/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/
https://buyusun.org/
https://www.diyabetteknolojileri.com/program
https://upek2021.org/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/687
https://www.endocrine.org/meetings-and-events/endo2021


Pedtalks.web Toplantısı 
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Değerli Üyelerimiz, 

Eğitim seminerleri kapsamında 22 Aralık 2020 tari-

hinde ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları 

toplantısı yapıldı. İlgi çeken olguların sunulduğu bu 

oturumlarda, katılımcıların interaktif olarak katıldı-

ğı bir tartışma ortamı oluştu. 25 Şubat 2020, Per-

şembe günü, 12.00-13.10 saatleri arasında ÇEDD 

Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları toplantısı yapı-

lacaktır. İlgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyelerimiz, 

2021 yılının ilk Pedtalks.web eğitim toplantısı „Konjenital Hipopi-

tuitarizme Güncel Bakış‟, 27 Ocak 2021 tarihinde Prof. Dr. Fir-

devs Baş ve Doç. Dr. Erdal Eren  tarafından gerçekleştirildi. Gün-

cel bilgilerin sunulduğu bu oturumlarda, katılımcılar interaktif 

tartışma ortamı buldular. „SGA‟lı Çocuklarda Büyüme Hormonu 

Kullanımı‟ konulu Pedtalks.web eğitim toplantısı, 3 Mart 2021 

tarihinde Prof. Dr. Betül Ersoy ve Prof. Dr. Zerrin Orbak tarafın-

dan gerçekleştirilecektir. Güncel bilgilerin sunulacağı bu oturu-

mu, pedtalks.tv  linkini tıklayarak Pedtalksweb şifresi ile dinleme 

ve bu eğitim toplantısına interaktif olarak katılma imkanı bulabi-

lirsiniz.  

Saygılarımızla 
ÇEDD Yönetim Kurulu 

Ege Endokrin Hastalıkların Genetiği Kursu  

Sevgili Meslektaşlarımız, 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet ve Çocuk Genetik Bilim 

Dalları tarafından “Ege Endokrin Hastalıkların Genetiği Kursu" nun 2.si,  12-13 Şubat 

2021 tarihleri arasında çevrim içi ve interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Kursumuzda 

temel genetik kavramlar, endokrinoloji alanında kullanılan genetik testler, genetik sonuç-

ların yorumlanması ve günlük yaşamda sık karşılaştığımız endokrin hastalıklara genetik 

yaklaşım ele alındı. Yoğun katılım ve ilginiz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla 

ÇEDD  Yönetim Kurulu 

Değerli Üyelerimiz, 

8 Aralık 2020 tarihinde  Prof. Dr. Lars Savendahl tarafından "GH Efficacy and Sa-

fety Assessment within The Real World Data and Local Case Discussion" konulu, 

internet üzerinden canlı, interaktif bir seminer gerçekleştirildi. Yoğun katılımlı bu 

oturumda üyelere güncel bilgiler sunuldu ve katılımcılar, merak edilen sorulara 

cevap imkanı buldular. İleriki toplantılarda görüşmek üzere. İlginiz için teşekkür 

ederiz. 

Saygılarımızla 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Uluslararası Webinar Toplantısı 

Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları 

https://pedtalks.seminer.tv/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/690
http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/NovoCME11.pdf
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/690
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/685
https://pedtalks.seminer.tv/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/694
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/685
https://pedtalks.seminer.tv/


Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinin sürekli eğitim etkinliklerinin bir parçası olarak yan dal 

asistanları ve uzmanlara yönelik “Online İleri İstatistik Kursu”, Sandoz İlaç Firmasının koşulsuz 

eğitim desteği ile sürdürülen program dâhilinde 23-24 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. İleri 

kursa, Temmuz 2020‟de temel kursa katılmış olan yan dal asistanları yanı sıra temel istatistik bilgile-

ri yeterli olan asistan ve uzmanlardan oluşan toplam 40 kişilik bir grup katıldı.   

Kursta, temel konular kısaca gözden geçirildikten sonra istatistiksel güç analizi, ROC analizi, bağımlı 

ve bağımsız gruplarda varyans analizleri, doğrusal ve lojistik regresyon analizleri ve sağ kalım analiz-

lerini içeren konular ele alındı. Eğitim programı Prof. Dr. Şule Oktay‟ın başkanlığında, Prof. Dr. Ok-

tay Özdemir tarafından uygulamalı ve interaktif olarak gerçekleştirilirdi. Sandoz firması tarafından 

desteklenen temel ve ileri düzey istatistik eğitim programlarına 2021 yılında da devam edilecektir. 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyelerimiz, 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yürütülmekte olan çalışmalar için veri girişi de-

vam 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 yapabilirsiniz. Katılımınız 

ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Teknik sorunlarda ecem.karahan@pleksus.com.tr ve samimo-

zen@gmail.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. 

Online İleri İstatistik Kursu 

 ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar 
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Endokrin Hastalıkların Genetiği Seminerleri  

Sevgili Meslektaşlarımız, 

Bildiğiniz gibi son yıllarda genetik alanındaki gelişmelere paralel olarak endokrinolojik hastalıklarının  fizyopatolojileri daha iyi anlaşılır olmuş-

tur. Ayrıca endokrin hastalıkların alanında kullanılan genetik testler/ teknolojilerin kullanımı günlük mesleki pratiğimizde ve bilimsel araştır-

malarımızda  daha da önem kazanmıştır. Endokrin hastalıklarda genetiği daha iyi anlayabilmek ve bilgilerimizi pekiştirebilmek için Dernek 

olarak yeni bir bilimsel etkinlik serisi  başlatmış bulunuyoruz. 29 Ocak 2021 tarihinde “Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanısındaki Zorluklar” 

toplantısı ile başladığımız (http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/54 adresinden ulaşabilirsiniz) “Endokrin Hastalıkların Genetiği 

Seminerleri “nde buluşmak üzere. 

 

Saygılarımız ile  

ÇEDD Yönetimi ve Bilimsel Kurul  

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/681
http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/54
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/681
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/681


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, 

 

Çocuk Sağlığı TV-Akademi oturumları kapsamında, 

02.02.2021 tarihinde Prof. Dr. Bumin N. Dündar mode-

ratörlüğünde, Doç. Dr. Gönül Çatlı‟nın sunumu ile 

„Çocuklarda Tiroid Hastalıkları‟ konulu çevrim içi 

toplantı yapıldı. Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzman-

lık öğrencileri tarafından ilgi ile takip edilen bu otu-

rumda, interaktif tartışmalar ile güncel bilgiler sunul-

du. Bu sunuma;  

https://www.cocuksagligi.tv/  adresinden ulaşabilirsi-

niz. 

 

İlgilerinize sunarız. 

Değerli Meslektaşlarımız, 

Devam eden pandemi sürecini  göz önüne alarak, Ege Endokrin Hastalıklar ve 

Genetik Sempozyumu‟nun dördüncüsünün 12-13 Mart 2021 tarihlerinde online 

olarak düzenleneceğini sizlere iletmek istiyoruz. 

Sempozyumumuz her zamanki gibi yine genetik ve endokrin alanındaki en gün-

cel bilgileri multidisipliner bir ekip ile sizlere aktaracak uluslararası 

 konuşmacıların olduğu oturumlar ile içeriğimiz daha da zenginleşecektir. Ayrıca 

önemli çalışmalar ve olguların aktarılacağı sözlü sunum oturumları bu sene de 

sempozyumumuzda yer alacaktır.  

Amacımız dijital ortamda da olsak her daim birlikte bilgi paylaşımında bulun-

mak, bütün pozitif enerjimiz ve heyecanımızla keyifle geçen bir sempozyum 

sunmaktır. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan  COVID 19 pandemisinde; yoğun çalışmalarından 

ve özverilerinden dolayı hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez 

daha teşekkür ediyor, hayatını kaybeden kahraman sağlık şehitlerimizi ise say-

gıyla anıyoruz 

Saygılarımızla...   

Sempozyum Başkanları 

Prof. Dr. Ferda Özkınay, Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Füsun Saygılı 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org
https://www.endokringenetik.com/
https://www.cocuksagligi.tv/

