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ASİSTAN VE GENÇ UZMAN 
HEKİMLER (AGUH) KOMİSYONU 

 



 AGUH SON 1,5 SENEDE NELER YAPTI? 

 

 SON 6 AYINDA NELER YAPACAK? 



 10 yıl öncesine uzanan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji  asistanları,  

 

 4 yıldan beri Asistan ve Genç Uzman Hekimler 
(AGUH) Komisyonu’nun çatısı altında, 

 

 Genç uzmanların ve asistanların gereksinimlerine  
yanıt verecek biçimde etkinliklerini sürdürmektedir. 

 



 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, 

 



 

Erken Saatler 



 

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. 

 
 

 



 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, 



 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. 

 



     Birazdan, 

 ‘Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastanelerinde asistan 
olmak’ anket sonuçları,   

 Üzerinde fikir alışverişi yapılacaktır.  

 Asistan ve genç uzmanların sorunları tartışılacak ve 
çözüm önerileri üretilecektir.  

 

 



 AGUH Haziran Toplantısında konuşulması istenen 
konular ile ilgili fikirler alınacaktır,  

 

 Ağırlıklı olarak konuşulması istenen konular göz 
önüne alınarak AGUH Haziran toplantı programı 
oluşturulacaktır 



 

 Bunun dışında, 6 Haziran 2015 tarihinde düzenlenecek 
olan toplantı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır, 

  

 Bu çalışmalar şu şekildedir; 

 



 1-  Murat Akova ile konuşularak ve toplantımıza katılım 
için ondan söz alınmıştır, 

   

 Kendisinden, ESCMID başkanı olarak ‘ ESCMID' in 
gençlere sağladığı olanaklar ‘ 

 



 2- Deniz Gökengin ile konuşuldu, 

   

 Daha önce  Klimik kongresinde anlattığı,  

 Afrika' da bir kasabada HIV/AIDS hastaları ile geçirdiği 
3 ay  

 Genç arkadaşlarımız ve kaçıranlar  için tekrar,  

 Ufuk açıcı 

 



 3- Pozitif Yaşam Derneği ile görüşüldü, 

    

 HIV/AIDS' e hasta gözünden bakma,  

 Empati kurma,  

 Derneğin karşılaştığı ilginç durumlar 

  HIV(+) hastaların karşılaştıkları zorluklar, 

 Madalyonun öteki yüzü, 

 



 4- Her sene olduğu gibi,  

 Geçen sene içinde ESCMID bursu, 

 Yurtdışına giden arkadaşların deneyimlerini anlattığı 
kısa 15 er dakikalık konuşmalar ve tecrübe aktarımı, 

 ESCMID, sadece Avrupa değil, tüm dünya 

 



 6 Haziran AGUH toplantısında Genel Kurul seçimi, 

 Yeni asistan ve genç uzman temsilcisi,  

 Mevcut temsilciler yeni arkadaşlara görev tesliminde 
bulunacaklardır, 

 Aday olmak isteyenler ? 

 

 



 Teşekkürler, 

 

 Klimik AGUH Genç Uzman Temsilcisi 

 

 Dr.Şafak Göktaş 

 

 dr.safakgoktas@gmail.com 

 

 05334299540 
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