
Çocuk Endokrinolojisinde Güncellemeler 

              E-Bülten 

24.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve 

Diyabet Çevrim İçi Kongresi 

Değerli Üyelerimiz, 

Uzman Ara  sayfamız 

yenilendi.  

Uzman  arama sayfasın-

da güncel kurum bilgileri-

nizin yer alabilmesi için 

profil sayfanızda yer alan 

‘Şehir’ ve ‘Kurum’ alanla-

rını güncellemenizi rica 

ederiz. 

Saygılarımızla, 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Ç o c uk  
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D i ya b e t  De r ne ğ i  

Eylül 2020 

Sayı 15 

24.Ulusal Pediatrik Endok-

rinoloji ve Diyabet Çevrim 

İçi Kongresi kapsamında 

düzenlenmesi planlanan 

XIX. Diyabet  Kursu 3-5 

Aralık 2020 ve VI. Pediat-

rik Endokrinolojiye Giriş 

Kursu 21-22 Kasım 2020 

tarihlerinde online olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Sevgili Meslektaşlarımız, 

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı olarak, 

Ulusal Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet 

Derneği ile birlikte, 30 Ekim – 1 Kasım 

2020 tarihinde online platformda düzen-

lenecek olan XXIV. Ulusal Pediatrik 

Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi’ne ev 

sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. 

 

Kongremizde çocuk endokrinolojiye yeni 

adım atmış uzmanlarımız, diyabet ekibi-

miz, bu dala emek vermiş kıdemli endok-

rinologlarımızla birlikte temel konuları-

mızı yeni gelişmeler ile harmanlayarak 

verimli bir 3 gün geçirmeyi amaçlıyoruz. 

Kırılgan kemik hastalıkları ve cinsel 

gelişim sorunlarında uzman uluslararası 

bilim insanlarının deneyimlerinden ya-

rarlanma fırsatı bulacağız. Pediatrik 

endokrinolojinin sık görülen ve nadir 

hastalıklarında yeni tedavileri tartışaca-

ğız. 

 

Sizlerin katılımı ve bilimsel çalışmalarınız 

toplantımızın değerini ve verimini yüksel-

tecek, yeni çalışmalar için ilham kaynağı 

olacaktır. 30 Ekim – 1 Kasım 2020 tarihle-

rinde buluşmak dileği ile... 

 

Saygılarımla, 

 

Prof. Dr. Nurgün Kandemir 

Kongre Başkanı 

Değerli Üyelerimiz, 

 

18-19 Eylül 2020 tarihleri arasında 

Çocuk Endokrinolojisinde Güncelle-

meler online toplantısı gerçekleştiril-

di. Toplantıya 600 kayıt yapılmış olup 

ortalama 320 dinleyici tarafından ilgi 

ile takip edilen oturumlarda, çocuk 

endokrinolojisindeki güncel verilere 

yer verildi.  

Sunumlar, en kısa zamanda derneği-

miz web sitesinde yer alacaktır.  

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 
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Pedtalks.web Toplantısı 

 ISPAD-JDRF Anketi  
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Değerli Üyemiz, 

 

ISPAD tarafından iletilen ISPAD-JDRF anketine 

https://www.surveymonkey.com/r/ZJT6ZLZ  adre-

sinde ulaşabilirsiniz. 

 

İlgilenen üyelerimize duyurulur. 

Değerli Üyemiz, 

 

21 Ekim 2020 tarihinde 19.00-21.00 saatleri arasında ‘Olgularla Endokrin Hastalıklar-

da Genetik Testler’ konulu Pedtalks.web online toplantısı yapılacaktır. Doç. Dr. Samim 

Özen ve Doç. Dr. Tahir Atik tarafından  gerçekleştirilecek oturumlara pedtalks.tv  linki-

ni tıklayarak Pedtalksweb şifresi ile giriş yapabilirisiniz. 

 

İlgilerinize sunarız, 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Çocukluk Çağı Nefro-Endokrin Hastalıklar Sempozyumu 

Değerli Üyemiz, 

 

"Çocukluk Çağı Nefro-

Endokrin Hastalıklar Sem-

pozyumu" 02-03 Ekim 2020 

tarihlerinde online yapılacak-

tır. Sempozyum programına 

http://www.cocukendokrindiy

abet.org/haber/662 adresin-

den ulaşabilirsiniz. 

 

İstanbul Üniversitesi İstan-

bul Tıp Fakültesi Çocuk En-

dokrinolojisi ve Çocuk Nefro-

lojisi Bilim Dalları 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/live_broadcast
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/662
https://www.surveymonkey.com/r/ZJT6ZLZ
pedtalks.tv


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin sürekli eğitim 

etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘Online Temel İstatistik 

Kursu’ yan dal uzmanlık eğitimine yeni başlayan asistanlar-

dan oluşan 15 kişilik bir grubun katılımıyla 1-4 Temmuz 

2020 tarihinde gerçekleşti.  

Kursta, SSPS programında veri tabanı hazırlama, veri girişi, 

tanımlayıcı istatistikler, iki veya daha fazla grupta oran, or-

talama karşılaştırılması ve bağıntı analizini içeren temel is-

tatistik konuları ele alındı. Eğitim programı Prof. Dr. Şule 

Oktay ve Doç. Dr. Oktay Özdemir tarafından uygulamalı ola-

rak gerçekleştirilirdi.  

Yan dal asistan eğitiminin bir parçası olarak temel ve ileri 

düzey istatistik eğitim programlarına devam edilecektir.  

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. 

Online Temel İstatistik Kursu 

 Arkadaşım Diyabet Online Kamp 2020 

  ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar 
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Bu yıl COVID 19 Pandemisi nedeniyle 16-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Instagram 

üzerinden yapılan “Arkadaşım Diyabet Online Kamp 2020” sona erdi. İznik, Diyarbakır ve 

Uludağ Arkadaşım Diyabet Kamplarında biriken duygu, düşünce ve deneyimlerin ülke çapın-

da etkin bir şekilde paylaşıldığı kamp etkinliklerinde 80 kişi moderatör ve konuşmacı olarak 

görev aldı. Kamp programına https://www.arkadasimdiyabet.com/wp-content/uploads/

online_kamp_takvim.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşım Diyabet Online Kamp sürecin-

de üretilen bütün konuşmalara, videolara https://www.youtube.com/channel/

UCdlWmUqqL7Iom_3ksWHuf-Q hesaplarından ücretsiz olarak  ulaşılabilmektedir.  

Diyabetli Çocuklar Vakfı 

Koç Üniversitesi Hastanesi 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/654
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/659


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 c u k  E n do k r i no l o j i s i  
ve  D i ya b e t  D e rn e ğ i  

  Yeterlik Sınavı Duyurusu 

Değerli Üyelerimiz, 

Üyelerimizin akademik yaşamında önemli katkısı oldu-

ğunu düşündüğümüz yeterlik sınavının 7 Kasım 2020 

tarihinde İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ve  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

olmak üzere 4 merkezde yapılması planlanmaktadır. 

Başarılar dileriz. 

ÇEDD Yönetimi ve ÇEDD Yeterlik Kurulu 

Eğitim seminerleri kapsamında 27 Ekim 2020, 

Salı günü ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartış-

maları toplantısı yapılacaktır. İlginize sunarız. 

 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org

