
Değerli Meslektaşlarım, 

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Endokrinoloji Bilim Dalı olarak, Ulusal Çocuk 

Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile birlikte, 1-5 

Kasım 2020 tarihinde Antalya’da düzenlenecek 

olan XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve 

Diyabet Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur 

duyuyoruz. 

Sizlerin katılımı ve bilimsel çalışmalarınız 

toplantımızın değerini ve verimini yükseltecek, 

yeni çalışmalar için ilham kaynağı olacaktır.  

Saygılarımla, 

 

Prof. Dr. Nurgün Kandemir 

UPEK 2020 Erteleme 

              E-Bülten 

Endokrin Hastalıklar ve COVID-19 

Değerli Üyelerimiz, 

Uzman Ara  

sayfamız yenilendi.  

Uzman  arama 

sayfasında güncel 

kurum bilgilerinizin 

yer alabilmesi için 

profil sayfanızda yer 

alan ‘Şehir’ ve ‘Kurum’ 

alanlarını 

güncellemenizi rica 

ederiz. 

Saygılarımızla 

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  

Nisan 2020 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı  

kutlu olsun.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni 

koronavirüs hastalığını (COVID-19) küresel 

bir salgın-pandemi olarak ilan etmiştir. İleri 

yaştaki kişiler ve önceden mevcut bir sağlık 

sorunu olan  (yeterince iyi kontrol edilmeyen 

diyabet gibi) kişiler virüsün yol açtığı bu 

enfeksiyon nedeniyle daha çok 

etkilenebilmektedir. 

 

Genel olarak çocuklarda ve ergenlerde 

COVID-19 daha az görülmekte ve hafif 

seyretmektedir. Ancak, tip 1 diyabet dahil 

olmak üzere endokrin hastalığı olan 

çocukların ve ergenlerin kendileri veya 

aileleri tarafından COVID-19 ile ilgili olarak 

birçok soru sorulmaktadır. 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği 

(ÇEDD) olarak Avrupa Pediatrik 

Endokrinoloji Derneği (ESPE)’nin görüşleri 

ve diğer bildirilen verilere dayanarak  

önerilerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. 

 

Bu bağlamda; 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/6

37  adresinden önerilerimize ulaşabilirsiniz. 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu  

Değerli Üyelerimiz, 

COVİD-19 pandemisi nedeniyle tüm camiamıza geçmiş olsun diyor ve özellikle ön cephede çalışan 

meslektaşlarımıza en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz kuşkusuz. Gerek 

akademik yaşamımızda ve gerekse kişisel yaşamımızda birçok değişiklik oldu.    

Nisan ayında yapılacak olan kongremizi kasım ayına ertelemek zorunda kaldık. Gelişmeleri 

değerlendirerek kongremizi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu arada göndermiş 

olduğunuz bildiriler düzenleme kurulu tarafından değerlendirildi ve önümüzdeki 10 gün içinde 

web sitemizde bildiri özetleri olarak yer alacak. Ayrıca her yıl kongrede sunduğumuz JCRPE 

ödüllerini de mayıs ayı içinde açıklayacağız.  

Pediyatrik Endokrinoloji Kitabı’nın hazırlığı ise son hızla devam ediyor. En kısa zamanda sizlerle 

paylaşıyor olacağız.  

Planlanan uzaktan eğitim etkinliklerine maalesef kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. 

Pandeminin gidişine göre tekrar bu etkinliklere başlamayı düşünüyoruz.   

En kısa zamanda, güzel günlerde görüşmek dileği ile… 

Saygılarımızla 

ÇEDD Yönetim Kurulu  

https://upek2020.org/


Çocuk Endokrinolojisi Akreditasyon Başvuru Süreci  

UPEK 2020– Yeterlik Sınav Duyurusu  

              E-Bülten Sayfa 2 

Değerli Meslektaşlarımız,  

Ulusal kongremizde (2 Kasım 2020 Pazartesi, 08:00) 6. Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Sorular sadece kongre 

konularından değil, Çocuk Endokrinolojisi bünyesindeki tüm alanlardan oluşturulmaktadır. Özellikle hedef kitle 

yandal uzmanları ve son yılında olan yandal uzmanlık öğrencileridir. Yandal uzmanlık öğrencileri bu belgeyi 

karnelerine ekleyebilir. Uzmanlar ise özgeçmişlerine ekleyebilir. Bu özdeğerlendirmelerden ilerideki yıllarda 

akademik ve mesleki yaşamda yararlanılabilinir. Sınava katılmanız eğitimimizi değerlendirebilmemiz ve 

kaliteyi artırabilmemiz açısından çok önemlidir.  

Saygılarımızla,  

ÇEDD Yönetim Kurulu ve Yeterlik Kurulu Üyeleri  

Sayın Üyelerimiz, 

 

Ülkemizde Çocuk Endokrinolojisi Yandal Uzmanlık Eğitiminin kalite ve etkinliğini artırmak amacı ile dernek yönetim kurulu olarak TUKMOS 

üyeleri ile toplanarak eğitim veren kurumların sahip olması gereken standartları belirlemeye çalıştık ve özellikle bu standartları sağlayan 

birimlerin akredite olabilmesini öngördük. Bu konuda hazırlamış olduğumuz, http://www.cocukendokrindiyabet.org/uploads//

akreditasyon_basvuru_sureci.pdf  ve http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/147  adreslerinden ulaşabileceğiniz belgeleri 

değerlendirmelerinize sunuyoruz. Belgeleri inceleyerek bu konudaki düşüncelerinizi, varsa değişiklik ve eksiklik önerilerinizi iki hafta içerisinde 

derneğimize geri bildirmenizi rica ederiz. 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu  

 
Not: Akreditasyon için başvuran bilim dalının/kliniğin öz değerlendirme formu, A(A1-A5) -Eğitim kurumunun eğitim standartları bölümünden 100 üzerinden en az 80 

puan; B(B1-B5) -Eğitim kurumunun çalışan, mekan ve donanım standartları bölümünden 50 üzerinden en az 40 puan alması öngörülmektedir.  

Bilgilendirme Videoları Sosyal Platformlarda 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet 

Derneği'nin halkı bilgilendirme amaçlı, 

güncel ve ilgi çekici konulardan oluşan 

sunum videolarına,  https://

www.youtube.com/channel/

UCxdT5dWpVp_SXZBKRicju7w 

adresinden Çocuk Endokrinolojisi ve 

Diyabet Derneği’nin kanalına üye olarak 

ulaşabilirsiniz. 

İlgilerinize sunarız. 



Değerli Üyelerimiz,  

MPS tip 1, boy kısalığı kliniği ile karşımıza çıkması 

muhtemel bir hastalıktır.  

Pediatrik Endokrinoloji uzmanları arasında 

hastalıkla ilgili farkındalığı arttırmak için ilgili tanı 

algoritmasına; http://www.cocukendokrindiyabet.org/

uploads/dokumanlar/FU684xKTg7Op2LpEzFlO.pdf 

linklerinden ve ÇEDD-REHBER uygulamasından 

ulaşabilirsiniz.  

Değerli Üyelerimiz, 

 

Bildiğiniz gibi derneğimiz olarak 17 Nisan 2020 tarihinde seçimli olağan genel kurulumuzu planlamıştık. Ülkemizdeki 

Covid19 salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında derneklerin toplantı yapması geçici süre ile durdurulmuştur. Bu 

kapsamda seçimli genel kurulumuz belirtilen tarihte yapılamayacaktır. Bunun ile ilgili gerekli başvuru yapılmıştır. Resmi 

birimlerden gelecek haberlere göre genel kurul ve dernek yönetim / denetim üyelerinin seçim tarihi daha sonra sizlere 

duyurulacaktır. Yeni belirlenecek seçim zamanına kadar mevcut yönetim görevine devam etmektedir. 

 

Saygılarımız ile 

 

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 

yapabilirsiniz. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Teknik 

sorunlarda ecem.karahan@pleksus.com.tr ve samimozen@gmail.com 

adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. 

MPS1 Hastalığı Farkındalık Bülteni  

Genel Kurul ve Seçim Tarihi Ertelenmesi  

 ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar 

Sayfa 3 



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 r i n o l o j i s i  
v e  D i ya b e t  D e r n e ğ i  

 UPEK 2021 Merkez Sonucu 

Değerli Üyelerimiz, 

 

UPEK 2021 Merkez seçimi için yaptığımız duyuruya iki 

başvuru yapıldı: Prof. Dr. Merih Berberoğlu 

başkanlığında Ankara Tıp Fakültesi ve Prof. Dr. Peyami 

Cinaz başkanlığında Gazi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. 

Peyami Cinaz'ın 2021'de emekli olması nedeniyle Ankara 

Tıp Fakültesi (2022 UPEK için adaylıklarını devam 

ettirmek üzere) 2021 için adaylıktan çekildi. 

Sonuç olarak tek aday Gazi Tıp Fakültesi oylamaya 

gerek kalmadan UPEK 2021 için kabul edildi. 

Kendilerine başarılar diler, kutlarız. 

Saygılarımızla 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Değerli Üyemiz, 

24. UPEK sırasında yapılacak olan Yeterlik Yazılı 

Sınavında kullanılmak üzere EÜTF ÖDEM ® ( https://

odem.med.ege.edu.tr/ ) sistemine girip en az beş 

adet çoktan seçmeli, tek doğru yanıtlı soru kaydetmenizi 

bekliyoruz. Sorularınızı dilediğiniz konu başlığına 

kaydedebileceğiniz gibi hazırlayacağınız soru sayısında 

da herhangi bir üst sınır kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilere http://

www.cocukendokrindiyabet.org/uploads/pdf/EUTF-

ODEM-OU-KILAVUZ.pdf  linkinden ulaşılabilir. 

Pediyatrik Endokrin ve Diyabet Yeterlik (Board) Yazılı 

Sınavı'na vereceğiniz katkı ve destek için şimdiden 

teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER - Çocuk 

Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Şükran DARCAN- Pediyatrik Endokrin ve 

Diyabet Yeterlik Kurulu Sınav Başkanı 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org

