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AGUH  

SUNUM PLANI 

 

• Asistan hekim ve genç uzman hekimler ( AGUH ) 

komisyonu hakkında 

• AGUH toplantıları 

• AGUH yurt içi ve dışındaki etkinlikleri 

 



• Geçmişi 10 yıl öncesine uzanan İnfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji  asistanları çalışmaları  

 

• Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) 

Komisyonu’nun çatısı altında, 

 

• Genç uzmanların ve asistanların gereksinimlerine  yanıt 

verecek biçimde etkinliklerini sürdürmeği 

amaçlamaktadır 

 



• AGUH ilk toplantısını 26 mart 2011 tarihinde 

KLİMİK DERNEĞİ  ulusal kongresinde 

gerçekleştirmiştir ( Uzm. Dr. Doğan Barış ÖZTÜRK 

, Ast. Dr. Okan DERİN  ve Ast. Dr. Berivan 

TUNCA’ nın öncülüğünde ) 

 

 

 





• AGUH yürütücü temsilciler kurulu toplantısı ilk kez 

29.09.2012 Cumartesi günü İstanbul’da KLİMİK 

DERNEĞİ’nde gerçekleştirilmiştir 

 





• 22-23 Haziran 2013 de İstanbul Şişli EAH’ de  AGUH 

2013 Temel Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.   

 

• AGUH Komisyonu Genel Kurul Toplantısı  

• Yeni temsilciler seçilmiştir.  

• Buna göre asistan temsilciliğine Dr.Altan Gökgöz, genç 

uzman temsilciliğine ise Dr.Şafak Göktaş seçilmiştir. 

 







• AGUH, 16-19 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen KLİMİK 

yeterlilik sınavına hazırlık kursu 

• Hedef  kitlesi olan asistanlar ve genç uzmanların 

katılımının yoğun olması nedeniyle bir anket düzenlemiştir. 

• 2014 Haziran toplantımızda hangi konuları dinlemek 

istersiniz? 

• 7-8 konu başlığı sunduk, puanlama sıralaması, 

• 56 katılımcının istekleri ön plana alınarak eğitim konuları 

ve konuşmacıları planlanmıştır. 

 



• Bundan sonra her sene geleneksel olarak yapılacak 

olan haziran ayı AGUH TOPLANTISI, 

 

• Haziran ayının ilk haftasonu geleneksel  

    AGUH TOPLANTISI 





• 7 Haziran 2014 tarihinde AGUH Haziran Toplantısı 

 

• Toplantıya Türkiye’ nin değişik şehirlerinden 50’ ye yakın 
asistan ve genç uzman katılmıştır.  

 

• Toplantıya ESCMID TAE başkanı Polona Maver Vodicar 
da ESCMID’ i temsilen davet edildi, 

 

• ESCMID TAE*, Trainee Association of  ESCMID 

 



 



• Daha önce ESCMID ile yurtdışı hastanelerde 

gözlemci olarak görev yapmış genç hekimlerimiz  

tecrübelerini paylaşmıştır.  

 



• Anketler doğrultusunda en çok anlatılması talep edilen 

konular olan; 

 

• İnfeksiyon Kontrol Komitesi Kurulması ve Yönetilmesi,  

• Makale Nasıl Yazılmalı,  

• Şartname Nasıl Hazırlanır, 

• ESCMID mentorship ( akıl hocalığı) organizasyonu, 



• Toplantı sonunda ise interaktif  katılımla ‘AGUH için hep 

beraber neler yapabiliriz’ 

 

• Aynı günün akşamı sosyal program olarak tekne gezisi 

yapılmıştır 

 



 



Gecenin İlerleyen Saatleri 

 



• 5-6 Haziran 2014 Slovenya, Ljubljana' da, 

 

• ESCMID Workshop (Future of  Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases in Europe) 

 

• KLİMİK AGUH' u temsilen AGUH genç uzman 
temsilcisi katılmıştır. 

 
 

 



• Slovenya’ daki bu toplantıda; 

 

• ESCMID başkanı Prof.Dr.Murat AKOVA, 

 

• TAE başkanı Dr.Polona Maver ile görüşme, 

 

• AGUH' dan bahsedilmiştir.  



• TAE başkanı Polona Maver,  

 

• AGUH' un çalışmalarını yakından izleme fırsatı, 

  

• Daha sonra ESCMID TAE toplantısında bizim 

çalışmalarımızdan bahsetmiştir, 

 

 



• TAE toplantısında; 

 

• 'Türkiye' de aktif  çalışan, istekli ve ciddi bir 

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

asistan ve genç uzman grubu var, onlar ile temas 

içinde olmalıyız' demiştir.   

 



• Sonrasında TAE' nin Türkiye' de resmi olarak tanıdığı 

kurumun AGUH, 

• Daha sonrasında TAE yönetim kurulunda temsil süresi 

dolan bir üyenin yerine, 

• TAE yönetim kuruluna girecek yeni temsilci, 

• Online oylama ile seçim, 

• Özellikle AGUH' un bir asistan temsilcisi belirleyip seçime 

girmesini TAE talep etmiştir 



• AGUH adayımız Asistan Dr. Ezgi Gülten, 

• 4 aday, online oylama 3 oy fark, 

• Bundan sonraki dönemde TAE yönetim kurulunda, 

• AGUH' un bir aday tarafından temsil edilme çalışması 

devam edecektir.  

• Bir sonraki oylamaya AGUH tekrar bir temsilciyle aday 

olacaktır. 

 



• KLİMİK AGUH olarak TTB Asistan Hekim Kolu ile 

sürekli iletişim halindeyiz 

 



• 7-8-9 Mayıs 2015 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen  

    AEMH ( European Association of  Senior Hospital 
Physician ) , EJD ( European Junior Doctors) ve 
FEMH ( Federation of  European Medical Hospitals ) 
ortak genel kurulunda Türkiye asistan ve genç uzman 
hekimlerini temsilen TTB Asistan Hekim Kolu üyesi 
asistan arkadaş ile genç uzman hekimeleri temsilen ve 
AGUH adına gözlemci olarak Dr. Altan GÖKGÖZ 
hazır bulunmuştur 







AGUH projeleri  

• KLİMİK DERNEĞİ’ nin kuruluşunun 30. yılında en 

az 12 tane projemiz var  

• Sizin önerileriniz???? 



‘ Çok faşist bir yağmur yaklaşıyor, sanırım kocaman bir 

şemsiyenin altında toplanmanın zamanı…’ F.Ş. 

Çok faşist bir yağmur gibi ; gerici, vasıfsız, bilimsellikten 

uzak, sözde bilimsel bir topluluk yaklaşıyor, 

sanırım bilimsel, ilerici, mesleğimize ve geleceğimize sahip 

çıkan bir şemsiyenin altında toplanmanın zamanıdır.  



AGUH 
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