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“

Bursa, 1967 doğumlu Doç. Dr. M. Serhat BiRENGEL, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990
yılında mezun olmuş, 1996’da aynı fakültenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Çalışma ve ilgi alanı başta HIV/ AIDS
olmak üzere, kronik viral hepatitlerin
tanısı, tedavisi ve epidemiyolojisi ile İnfeksiyon
İmmunolojisidir. Çoğunluğu ulusal dergilerde yayınlanmış birçok makalesi olan Birengel’in ayrıca
kongre, sempozyum ve kurslarda düzenleyici, sekterlik, bilimsel danışman, konuşmacı olarak
görevleri mevcuttur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2006-2001 yılları arasında Fakülte
Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2005 yılından itibaren tıp eğitimi kurul ve komisyonlarında başkan
ve başkan yardımcılıkları görevlerini yürütmüş olup, halen Mezuniyet Öncesi Müfredatı Geliştirme
Komitesi üyeliği ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi 4. ve 5. Sınıf kurul başkanlıklarını yürütmektedir.
Fakülte yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunan Dr. Birengel halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Dr. Birengel, evli ve bir çocuk babasıdır.

”

Assoc. Prof. Dr. M. Serhat BIRENGEL was born in 1967, Bursa. He graduated from the Ankara University School
of Medicine in 1990. In 1996, he completed his specialist training in the same faculty in the Department of
Infectious Diseases and Clinical Microbiology. His research interests include diagnosis, treatment and epidemiology
of especially HIV / AIDS and chronic viral hepatitis, but also Infection Immunology. Dr.Birengel has had many
articles published in medical journals, and also the responsibilities as organizer, sectariate, scientific adviser and
speaker in various congresses, symposiums, seminars and courses. He had been also a member of the faculty board
of directors between 2006-2011. He has been a member of the Executive Committee Member for Curriculum
Development since 2005 and currently holds the presidency of the phase 4 and 5 at medicine undergraduate
education. Dr.Birengel currently serves as a faculty member at Ankara University School of Medicine, Department
of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. Dr.Birengel is married and has a daughter.

