The European Federation Of Immunological
Societies (EFIS) Young Immunologist Task Force
(yEFIS)

Young Immunologist (YI) kuruluş süreci
• 2016-2017 yılları arasında Alman (DGfI) ve Italyan (SIICA) genç araştırıcılardan
oluşan iki topluluk bir araya gelerek genç immünologlar (Young Immunologist, YI)
oluşumunu başlatmışlar.
• DGfI ve SIICA kendi ülkelerinde bir çok bilimsel ve sosyal faaliyetler yaparak genç
immünologların bir araya gelmesini sağlamışlar.
• Kariyerinin çok başlarındaki lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ; yeni
mezun doktora öğrencileri ve postdoc’lar; 40 yaş altındaki erken kariyer
döneminde bulunan immünologlar bu oluşum ile bir araya gelmişler. ‘’Child care’’
olarak nitelendirdikleri bu kapsamda workshop, kongre, immünoloji okulu gibi
etkinlikler düzenlenmiş. Bu toplantılara daha deneyimli hocaları da davet ederek
toplantıların verimi yüksek tutuluyormuş.
• DGfI ve SIICA bu etkinliklerin Avrupa’daki diğer ülkeler ile etkileşim halinde
gerçekleşmesi gerekliliğini hissederek EFIS ile iletişime geçmiş ve bu fikir EFIS
tarafından da desteklenmiş.

Young Immunologist (YI) kuruluş süreci
• Kim oldukları ve ne yapmak istedikleri ile ilgili European Journal of Immunology
(EJI)’de bir makale yayınlamışlar.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eji.202070045

Young Immunologist (YI) kuruluş süreci
• Avrupada’daki diğer ülkelerde bu
oluşumların kurularak YEFIS çatısı
altında toplanması için, EFIS üyesi
immünoloji dernekleri ile Avrupa’daki
diğer oluşumların kurulması için
iletişime geçtiler. Bu kapsamda ulusal
oluşumun kurucusu olacak ve kendileri
ile iletişim halinde olarak süreci
ülkesinde yönetecek temsilcileri talep
ettiler.
• Türk İmmünoloji Derneği bu temsilciyi
Dr. Diğdem Yöyen-Ermiş olarak önermiş
ve kendisi ’’yEFIS Representative’’
olarak resmi olarak atanmıştır.

https://www.efis.org/the-federation/efistask-forces/efis-young-immunologists-taskforce/efis-young-immunologists-taskforce.html?nav=true

Young Immunologist (YI) kuruluş süreci
• Afiliasyonun ardından Alman
grubundan (DGfI) yEFIS representative
Santiago Costas ve Türkiye (TSI) yEFIS
representative Diğdem Yöyen-Ermiş
14.05.2020 Türkiye saati ile 17.00’da ilk
SKYPE toplantısını yaptılar.
• Santiago Costas oluşum süreci, kim
oldukları, iş akışı, gelecek planları ve
sorumluluklar hakkında Diğdem YöyenErmiş’i bilgilendirdi.
• yEFIS için kullandıkları haberleşme
programına (Slack) kendisini dahil etti
ve ortak döküman paylaşım google
drive bağlantısını gönderdi.

Young Immunologist (YI) amaçları
• YI representative’ler aracılığı ile *ulusal genç immünoji derneklerinin kurulmasını
sağlamak ve Avrupa’da diğer kurulmuş bu topluluklar ile sürekli iletişim halinde
olup, deneyim paylaşımı yapmak
*Ulusal genç immünoloji derneği, ülkedeki ulusal immünoloji derneğinin bir dalı
olarak görev yapacak olup; aynı zamanda ayrı bir tüzük, yönetim kurulu, çalışma
grupları gibi bir oluşuma sahip olmalıdır.
• Avrupa’da resmi olarak kurulmuş YI dernekleri, ülkelerindeki genç immünologları
eğitim, değişim programları, burs imkanları, kongreler vb. konularda
bilgilendirmek ile yükümlüdür. Ayrıca, bu etkileşimlerin oluşması için ülkesinde
organizasyonları düzenlemek de sorumluluğudur.
• YI representative, ilk olarak ulusal YI derneklerindeki pozisyonlara atamak için
ülkesindeki immünologlar ile iletişime geçmeli ve resmi oluşum meydana
getirilmelidir. Yönetim şemasında yer alıcak bireyler deneyimli (40 yaş altı)
olmalıdır (PhD candidate, Postdoc)

Yönetim şeması
Dr. Diğdem Yöyen-Ermiş
TSI, yEFIS representative
olarak burada yer almaktadır.

Dr. Diğdem Yöyen-Ermiş’in
yEFIS representative olarak
olarak ilk sorumluluğu,
Trükiye’de bu yapılanmayı
sağlamaktır.

Alman (DGfI) Young Immunologist yönetim
kurulu örneği

TİDGİ (Türk İmmünoloji Derneği Genç İmmünologlar)’nin
kurulması

Yönetim kurulunun ve çalışma grupları temsilcilerinin seçilmesi gerekmekte!
Gruba özgü bir logo belirlenmesi!

Diğdem Yöyen-Ermiş, PhD
TSI yEFIS representative
TİDGİ (Türk İmmünoloji Derneği
Genç İmmünologlar) Başkanı

İlk etapta seçilecek kişiler yönetim kurulu üyesi ve belirlenen çalışma grubu liderleri olmalı! Sayı başvuran
aday sayısı ile belirlenecektir

TİDGİ (Türk İmmünoloji Derneği Genç İmmünologlar)’nin
kurulması
DUYURUNUN YAPILMASI, YÖNETİM KURULU VE ÇALIŞMA GRUBU LİDERLERİNİN SEÇİLMESİ

• Türk İmmünoloji Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. H. Barbaros Oral, dernek üzerinden resmi bir mesaj ile
Diğdem Yöyen-Ermiş’in getirildiği pozisyonu tüm kanallar aracılığı ile duyuracaktır.
• Avrupada’ki bu oluşumun Türkiye’deki dalının kurulmaya başlayacağını ve ‘’immünolojiye gönül vermiş’’
genç araştırmacıları bu oluşuma katılmaları için cesaretlendirecektir.
• Yönetim kurulu ve çalışma grubu liderliğinde yer almak isteyen araştırıcıların Diğdem Yöyen-Ermiş ile
iletişime geçmesini isteyecektir. Bu iletişimin çok hızlı kurulması ve ilk üyelerin hızlıca belirlenmesi
gerekecektir. Diğdem Yöyen-Ermiş tüm başvuruları toparlayıp ön değerlendirme ve sınıflama yaparak
TSI yönetim kuruluna adayları sunacak, ve TSI yönetim kurulu kararı ile ilk resmi üyeler seçilecektir.
*22 Haziranda EJI tüm yEFIS represantativeleri ve EJI çalışma grubu temsilcileri ile bir toplantı düzenlemek istediğini belirten bir
mail atmış! Öncesinde de yEFIS ekibi haziran başında bir SKYPE toplantısı yapıp görüşmek istiyor! Toplantıya götürülecek
başlıkları belirleyebilmek için.

