
KLİMİK ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER (AGUH) KOMİSYONU’NDAN  
 

ASİSTAN VE GENÇ UZMANLARA  
DUYURU 

 
 

 Sevgili Meslektaşlarımız, 
 
Her birimiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) alanında eğitim ve 

hizmet faaliyetleri içerisinde bulunmaktayız. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 
Hastalıkları (KLİMİK) Derneği yıllardan beri süregelen birçok sıkıntılara örgütlü bir şekilde 
göğüs germiş, mesleki formasyon ve isim hakkında olduğu gibi üyelerinin özlük haklarındaki 
sıkıntılarına da yasal çerçeveler içerisinde çözüm bulmaya çalışmıştır. Hekimlik mesleğinin 
her aşamasında oluşturulacak mesleki dayanışma, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını daha 
kolay ortaya koyarak, bilgi paylaşımının ve ortak bilimsel değerlerde buluşmanın yolunu 
açacaktır.  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) bu 
nedenlerle, yakınlarda,  tüm uzmanlık dallarında eğitim alan asistanlar ve hizmet gören genç 
uzmanların bulunduğu Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Çalışma Grubu’nu 
oluşturmuş ve her bir uzmanlık derneğinden de kendi bünyesinde bir AGUH Komisyonu 
oluşturmasını istemiştir. Bünyesinde daha önceden kurulmuş bir Asistan Komisyonu bulunan 
uzmanlık derneğimiz bu konuda da öncü bir rol üstlenerek ilk TTB-UDEK AGUH Çalışma 
Grubu toplantısına asistan ve uzman düzeyinde temsilciler göndermiştir. Öncelikli olarak 
eğitim sorunları üzerinde çalışmayı hedefleyen bu çalışma grubu, ikincil olarak özlük 
haklarını gündemine alacaktır.  
 Yürürlükteki hukuk sisteminin ciddi yaptırımlarla dolu malpraktis yasaları ile sağlık 
sisteminin eğitimi aksatma pahasına hizmeti temel alan yapılanması, hekimlerin 
örgütlenmesinin önemini bir kat daha artırmıştır. İHKM alanında eğitim ve hizmet kalitesinin 
standardize edilmesi ise artık bir zorunluluk halini almıştır. KLİMİK AGUH Komisyonu bir 
yandan bu ihtiyaca cevap verecek, bir yandan da  asistan ve genç uzman hekimlerin eğitim 
ve araştırma etkinliklerine (klinik ve laboratuvar çalışmaları, uzmanlık derneği okulları / 
kursları, bilimsel kongreler, yurtiçi / yurtdışı gözlemci programları bursları, araştırıcılara proje 
mali destek programları) katılabilmeleri için gerekli koşulları sağlamaya ve bunları Dernek 
üyeleri arasında  duyurmaya çalışacaktır. 
 Önümüzdeki günlerde Manavgat-Antalya’da yapılacak olan KLİMİK 2011’in bilimsel 
programında 26 Mart 2011’de saat 10.30-11.30 arasında her kongrede olduğu gibi bir 
Asistan Platformu yer almaktadır. Bu yıl bu oturuma her eğitim kurumundan en az bir 
asistanın katılmasını bekliyoruz. Ayrıca genç uzman (40 yaşını aşmamış veya uzmanlık 
eğitimi biteli 5 yıl geçmemiş olan uzman hekim) tanımına uyan her uzman hekimin katılımı, 
KLİMİK AGUH Komisyonu’nu güçlendirecektir. KLİMİK AGUH Komisyonu’nun genel kurul 
toplantısı niteliğindeki bu platformdan sonra komisyonumuzun yürütme kurulunu oluşturmak 
istiyoruz. Eğitim kurumlarından katılacak asistan temsilcileri, komisyonumuzun yürütme 
kurulu  üyeleri olacaktır. Ayrıca bir asistan temsilcisi, bir uzman temsilcisi olmak üzere iki 
görev için seçim yapılacaktır. Bu iki görevden birine talip olan meslektaşlarımızın, Asistan 
Platformu oturumuna kadar, kongre kayıt masasına adaylıklarını bildirmelerini bekliyoruz. 
 

Geleceğimiz ve mesleğimiz için örgütlenmeli ve etkin görev üstlenmeliyiz. 
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