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 KLİMİK – Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 

İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 

 13 Haziran 1986’ da İstanbul’ da kuruldu. 

 Dernek kurulları: 

    - Yönetim Kurulu 

    - Etik Kurulu 

    - Denetim Kurulu 

    - Onur Kurulu 

    - İHKMEYK Organları 

    - Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu 

(AGUH) 



 Derneğimizde asistan hekimlere yönelik 
faaliyetler; Haziran 2006’da Asistan 
Komisyonunun kurulması ile başlar.  

 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Kolu, 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
alanını temsil eden KLİMİK Derneği’ mizde 
Haziran 2011’de kurulmuş olup Türkiye’de tüm 
dernekler içerisinde TTB-UDEK bünyesindeki 
AGUH Çalışma Grubu’nun çalışma ilkelerine 
göre şekillenmiş ilk asistan ve genç uzman 
örgütlenmesidir.  

 En son Mart 2013’de KLİMİK Kongresi’ nde 
Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. 



 



 AGUH Yürütme Kurulu: 

    - Asistan Temsilcisi: Okan Derin 

    - Uzman Temsilcisi: Doğan Barış Öztürk, Ayşegül 

Yeşilkaya 

    - Bilişim – İnternet Koordinatörü Üye: Berivan Tunca 

    - Eğitimin Standardizasyonu Koordinatörü Üye: 

Altan Gökgöz, Ceyhun Varlı 

    - Kurs/Okul Organizasyonu Koordinatörü Üye: Doğaç 

Uğurcan, Yasemin Zeytin 

    - Veritabanı Koordinatörü Üye: Özlem Yılmaz, Esra 

Ulukaya, Ayşe Ruhkar Kurt 

    - Sayman Üye: Zeynep Memiş 



YAPILANMA 

 KLİMİK-AGUH Genel Kurulu:  

 Tüm İHKM asistanları ve asistanlığın bitimini 5 yıl 
geçmemiş veya 40 yaşını aşmamış genç uzmanlardan 
oluşur.  

 Genel Kurul üyeleri; Yürütücü Temsilciler Kurulunu 
oluşturmak üzere çalıştıkları kurumlardan birer 
temsilci görevlendirilmesi,  KLİMİK Derneği 
bünyesinde ülkemizde İHKM alanının gelişimine 
katkıda bulunacak, asistanlık ve genç uzmanlık 
süreçlerinde karşılaşılan özlük, eğitim ve sosyal hak 
kayıplarının tespitine ve ortadan kaldırılmasına 
yönelik gerçekleştirilecek çalışmalarda yer alınması 
konularından sorumludur. 

 Genel Kurul iki yılda bir KLİMİK Kongresinde bir 
araya gelir. 

 



YAPILANMA 

 KLİMİK - AGUH Yürütücü Temsilciler 
Kurulu: 

 Ülkemizde İHKM uzmanlık eğitimi veren 
üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinden 
gelen birer asistan temsilcisi ve genç uzmanları 
temsilen bir uzman temsilcisinden oluşur.  

 Yürütücü Temsilciler Kurulu içerisinden 7 kişilik 
Yürütme Kurulu seçilir.  

 Yürütücü Temsilciler Kurulu üyeleri en az yılda 
bir kere KLİMİK Derneği merkezinde bir araya 
gelir, web ortamından projelerin yürütülmesinde 
aktif rol alır, Yürütme Kurulu ile Genel Kurul 
arasındaki iletişimi kurar.  

 



AMAÇLARIMIZ 

 Uzmanlık derneğimizde; her birimiz İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 
eğitim ve hizmet faaliyetleri içerisinde 
bulunmaktayız. 

 Mesleki dayanışma, hekimlerin talep ve 
ihtiyaçlarının karşılanması yada çözüm 
yollarının sunulması 

 Uzmanlık dalında eğitim gören asistanlar ve 
hizmet veren genç uzmanlar 

 Öncelikli olarak eğitim sorunları 

 İkincil olarak özlük haklarının korunması 

 Eğitim ve hizmet kalitesinin standardizasyonu, 
bilimsel araştırma ve laboratuvar faaliyetleri 



NELER YAPABİLİRİZ? 

 Komisyonumuzun işleyişi ve düzenli faaliyetleri 

 Doktor veri bankasının oluşturulması 

 Eğitim ve hizmet faaliyetlerindeki sorunların 
giderilmesi 

 Özlük haklarının korunması 

 KLİMİK kongrelerindeki AGUH oturumlarına 
ilaveten üyelerden gelen talepler doğrultusunda 
ek eğitim toplantıları? 

 ESCMID TAE ile işbirliği içinde uluslararası 
asistan ve genç uzman buluşmaları? 

 

 



TRAINEE ASSOCIATION OF 

ESCMID  
Dr. Okan Derin 



TRAINEE ASSOCIATION OF ESCMID  

 Kasım 2009’da kurulmuştur 

 Tüm Avrupa’daki genç klinik mikrobiyologlar ve 

infeksiyon hastalıkları uzmanlarının bilimsel ve 

tıbbi katkılarını arttırmayı hedeflemektedir 

 TAE Avrupa’daki farklı ülkelerden asistanlar ve 

en fazla üç yıllık uzmanların oluşturduğu bir 

gruptur 

 Her iki uzmanlık alanından 6 üye yürütücü 

kurulu oluşturmaktadır 

 ESCMID himayesi altında her  ülkeden 

temsilciler aktiviteler organize etmek üzere bir 

araya gelmişlerdir 



AMAÇLARI 

 KM ve İH asistanları arasında tüm Avrupa çapında 

işbirliği ve Avrupa ağı oluşturmak 

 KM ve İH ulusal derneklerinin formasyonunu 

desteklemek bu dernekler arasında iletişim ve 

işbirliğini kolaylaştırmak 

 Standardizayon, harmonizasyon ve tüm Avrupa 

çapında KM ve İH eğitiminin kalitesini arttırmak 

 Yerel KM/İH asistanlarının aktivitelerinde yakından 

gözlem ve katılım sağlamak 

 KM ve İH asistanlarına öncelikle yerel tecrübeler 

eşliğinde ek tıp eğitimi sağlamak 

 Araştırma metodolojisi eğitim olanakları sağlamak 



ORGANIZASYON ŞEMASI 




