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Klimik AGUH Türkiye‘de infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji

asistan ve genç uzmanlarının bir araya gelebileceği

ilk ve tek ortak platform

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) 

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonuyla uyumlu bir beraberlik

içerisinde çalışmalarını sürdüren komisyonumuz uluslararası platformda ise

ESCMID Genç Hekimler Birliği‘nin resmi ve tek temsilcisi



Klimik AGUH ülkemizde tüm üyelerinin kendilerini, taleplerini

özgür ve eşit bir şekilde ifade edebilecekleri, alanımızdaki

gelişmelerden haberdar olup diğer meslektaşlarıyla iletişim

kurabildikleri gönüllü bir ağ oluşturmayı hedefler



VİZYONUMUZ
Türkiye‘deki tüm infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistan ve genç

uzman hekimleriyle birlikte ve onlar için, sosyal, güncel, bilimsel alanlarda
faaliyet gösteren, öncü, yenilikçi ve söz sahibi bir topluluk oluşturmak

MİSYONUMUZ
Geçmiş tecrübelerimizi mesleğimizin geleceği için hayal ettiklerimizi

gerçekleştirmek üzere kullanmak, uzmanlık eğitimi süreciyle uzmanlık alanımızın
sorunlarını ve iyileştirici önlemleri belirlemek, gerekli savunuculuk çalışmalarını
yapmak, sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve gerçekleştirmek, üyelerimizin
mesleki ve meslek dışı bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırarak bakış açılarını

geliştirmek



2011 yılından beri aktif olan AGUH komisyonu kapsamında AGUH üyeleri aylık
toplantılarda, akademilerde, Haziran AGUH temel eğitim programlarında ve 

kongrelerde sözlü veya poster sunumları yapmıştır
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2022 KLİMİK Kongresi - AGUH Oturumu



Bülten
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2021-2023 8. Dönem AGUH Yürütme Kurulu
17.11. 2021 tarihinde Whatsapp grupları üzerinden yapılan online seçimde 422 

aktif üyeden 80’inin katılımıyla oy birliğiyle seçilmiştir :
Elif Agüloğlu-Bali Uzman Temsilcisi Yakup Demir Asistan Temsilcisi
Eda Alp-Göker Üye Türkan Tüzün Üye
Halime Araz Üye Yusuf Arslan Üye
Riyad Boran Üye Yasemin Çakır Üye
Melike Törüyenler - Coşkunpınar Üye Mustafa Deniz Üye
Pelin İrkören Üye Yeşim Uygun Kızmaz Üye
Taliha Pala Üye Ceren Atasoy-Tahtasakal Üye



2021-2023 8. Dönem AGUH Yürütme Kurulu



İletişim Ağı
• AGUH komisyonun katılımcı 

sayısının artırılması girişimleri

• İkinci Whatsapp grubu
• AGUH üyelik ölçütlerini

karşılayan 441 aktif üye

• AGUH mail grubu
• Alanımızın sorunlarını

belirlemek için anket
çalışmaları, zoom toplantıları
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İletişim Ağı
Klimik AGUH Facebook, İnstagram ve Twitter sayfaları

• Her hafta impact faktörü yüksek dergilerden en güncel
yayınlar

• Güncel gelişmeler
• Toplantı duyuruları

Pandemi öncesinde AGUH Twitter hesabından haftalık
olgu, mikrobiyoloji laboratuvarından anektodlar

Sosyal medya hesaplarından quiz paylaşımlarının
hazırlıkları yapılmakta



İletişim Ağı
KLİMİK-AGUH Youtube kanalı açılarak 8. dönem YK üyeleriyle 1 Aralık Dünya

AIDS gününe özel bilgilendirme videosu hazırlandı.
• Youtube kanalı üzerinden özel günlerde bilgilendirme videoları hazırlanması, 
• Değerli hocalarımızla röportajlar ya da bilgilendirme videoları çekilerek kanalda

yayınlanması, 
• İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen toplantılarda canlı yayınlar yapılarak periferde

görevli meslektaşlarımızın da eş zamanlı olarak katılımını sağlamak hedefleniyor.



Klimik Bülteni

Klimik Bülteni içeriğindeki makaleler haftalık
olarak AGUH üyeleri tarafından Prof. Dr. 

Gökhan AYGÜN önderliğinde
hazırlanmaktadır



Bilimsel Çalışmalar
Çeşitli çalışma gruplarında görevli üyelerimiz çalışma gruplarıyla ortaklaşa ya da AGUH olarak çok

merkezli çalışmalar planlamış ve yürütmektedir
DİAÇG ile AGUH; 

• İkinci Basamak Hastanelerde İzlenen Diyabetik Ayak İnfeksiyonlu Hastalarda Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik 
Direnci
• Yürütücü: Ezgi Gülten

VHÇG ve AGUH;
• Sağlık çalışanlarında HBsAg seroprevalansının saptanması

• Yürütücü: İrem Akdemir Kalkan
AGUH;

• Tetanos: ‘Gebelerde tetanos aşılamasında neredeyiz?
• Yürütücü: Güle Çınar

ADÇG ile AGUH;
• Çalışma adı: COVID-19 hastalarında antibiyotik kullanımı uygunluğunun değerlendirilmesi
• Yürütücü : Ceren Atasoy-Tahtasakal
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Bilimsel Çalışmalar
8.Dönem AGUH-YK üyelerinin yapmış olduğu çok merkezli çalışma KLİMİK 2022 kongresinde

sözel sunum olarak sunulmuştur.
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Bilimsel Çalışmalar

KLİMİK MOBİL uygulaması için ‘Antibiyotikler’ bölümü, AGUH-YK üyeleri ve gönüllü olarak
katkıda bulunmak isteyen değerli AGUH üyeleri tarafından düzenlenmektedir.



ØAGUH komisyonu olarak 2021-2023 döneminde özellikle çok merkezli çalışmalar
planlamayı ve gerçekleştirmeyi,

ØKLİMİK derneğinin çeşitli çalışma gruplarıyla ortak yapılacak pek çok projede
genç,enerjik ve akademik heyecana sahip üyelerimizle yer almayı,

ØKLİMİK ve IDCM dergilerinde AGUH çalışmalarını görmeyi,

ØDernek bünyesinde planlanan rehber hazırlıklarında aktif olarak çalışmayı,

ØAlanımızdaki bilimsel ve mesleki gelişmeleri yakından takip ederek geniş kitlelere
duyurmayı,

ØInfeksiyon hastalıkları alanında hizmet veren genç hekimler olarak diğer branşlara örnek
olmayı ve KLİMİK derneğinin geleneğini sürdürmeyi

HEDEFLİYORUZ!
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