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FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEGI 

TÜZÜGÜ 

MADDE 1 - Derneğin adı ve merkezi : Farmasötik Bilimler 

Ankara Derneği - ANKARA, Adresi : Selanik.Cad. No : 7 .Eczacılar 
Odası. 

MADDE 2 - Derneğin amacı : Farmasötik Bilimlerin dünyada 

ve memleketimizdeki ilerlemelerini takip ederek meslekdaşlara du

yurmak, mesleğin ilmi yönünü yurdumuzda 'tanıtmak, ·yaymak, teş-
vik etmek ve daha da ku'7vetlendirmektedir. · 
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Dernek siyasi faaliyetlerde bulunmaz. 

MADDE 3 - · Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve-

ya sanatları, ikametgahları ve uyrukları. · 

Prof Dr . Mekin TANKER T.C. 
Eczacılık Fakültesi Dekanı. 
Bahçelievler, Yıldızevler 5/41 Ankara 

Ecz. Kimyager Mithat K1PER T·.c. 
Refik Saydam Hıfss. Enstitüsü ilaç Kontrol Şube MÜ.dürü. 

Aşağı Ayrancı Ali Dede Sokak 18/17 Damla Apt .. Ankara 

Dr. Ecz. Aysen KARAN T.C. 
Hacettepe · Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi. , 

Kızılırmak Cad. 7/9 Yenişehir, Ankara 

Dr. Ecz. Suna DURU T .C. 
Hacettepe Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi. 
35. Sokak No: 92/2 Bahçelievler, Anka:ra 

Eczaıcı Şevket YAGTU T.C. . ' 
Demirlibahçe Ünal Eczanesi 
Bahçelievler 10. Sokak. Poyraz Apt. No 10/3, Ankara 
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Ecz. ülkü öNAL T.C. 
Refik Saydam Hıfss. Enstitüsü Kontrol Şubesi. 
Bahçelievler 19. Sokak 23/A, Ankara 

Ecz. Tamer BAYKARA T.C. 
Eczacılık Fakültesi 
Başçavuş Sokak. No: 91 A Blok - 15 Küçükesat, Ankara 

MADDE 4 - Derneğe girmek ve çıkmak için konan şartlar 

a) Eczacılık diplomasına haiz olmak ve dernek aidatını mun
tazam ödemek. 

b) Müracaatın yönetim kurulu tarafından tasvip edilmesi 

c) Her üye bir mektupla ve kendi isteği ile aidat borcunu öde
mek şartı ile üyelikten çıkabilir. 

d) Dernek faaliyetini önleyici ve baltalayıcı hareketlerde bu
lunanlarla derneğin manevi şahsiyetini önleyici ve zedeleyici faali
yetler (sözlü ve yazılı) gösterenler, aidatını muntazam ödemeyenler 
ve .bir senede yazılı olarak mazeretini bildirmeden üç toplantıya gel
meyenler yönetim kurulu tarafından ilk defa yazılı ihtarla ikaz edi
lir, bu hareketlerin devamında yine yönetim kurulu kararı ile der
nekten çıkarılır. 

Dernekten çıkarılan üyelerin genel kurula itiraz hakları mah
fuzdur. 

MADDE 5 - Dernek genel kurulunun ne yolda kurulacağı, şu
balerinin ve üyelerinin nasıl temsil edileceği, toplanma zamanı 

Derneğin dört çeşit üyesi vardır. 

A) Aktif asli üyeler : Yönetim kurulunun seçtiği mevzularda 
(ilmi, idari, sosyal) çalışma ve araştırma yaparak bir konuyu ince
leyip yönetim kurulu veya genel toplantılarda takdim etmeyi kabul 
ve derneğin faaliyetine bilfiil yardım edecek üyelerdir. Aktif asli 
üyelik yönetim kurulunun çoğunlukla onayından sonra kat'ileşir. 

Aktif üye olup da aldığı vazifeleri iki defa yapmamış olanlar 
yönetim kurulu kararı ile aktif üyelikten normal üyeliğe gecirilirler. 

B) Normal üyeler : Toplantılara ve toplantılardaki ilmi müna
kaşa ve fikir teatisine iştirak etmeyi arzu edip, dernek faaliyetleri-
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ne yardımcı olacak eczacılardır. Yazılı müracaatları üzerine ve yö

netim kurulu kararı ile aktif üyeliğe geçebilirler. 

C) Müzahir üyeler : Farmasötik ilimlerle ilgisi ,bulunan diğer 

bilim dalları mensuplarıdır. 

D) Onursal üyelik : Derneğe fevkalade bir yardım. ve hizmet

te bulunanlara genel kurul kararı ile onursal üyelik verilir. 

Genel kurul aktff asli üyelerden teşekkül eder. 

Olağan genel kurul toplantılarının azami iki yılda bir yapılması 

zorunludur. 

Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde 

yahut dernek aktif üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 

olağanüstü toplanır. 

MADDE 6 - Genel kurul görevleri, yetkileri, davet tarzı ve alı

nan ka.rarların dernek üyelerine ve başkalarına ne şekilde bildirile

ceği ve yeter sayılan : 

a) Genel kurul toplantısına tüzüğe göre bulunması lazım gelen 

Uyeler çağrılır ve en az üç gün önceden toplantının günü, saati, ye

ri , gündemi en az iki gazete ile ilan olunur ve hükümete bildirilir. 

Genel kurulun toplantısı ilan olunan ve hükümete bildirilen gün 

ve saatte ve muayyen yerde vapılır. Toplantı geri bırakıldığı taktir

de en az üç gün evvel üyeler yeniden çağrılır ve geri bırakılma se

bebi ile toplantı gün ve yeri iki gazete ile ilan olunur ve hükümete 

bildirilir. Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. 

b) Genel kurul yönetim kurulunun daveti üzerine .de toplanır. 

c) Genel kurul toplantılarına üyeler mektupla veya gazete 

veya radyo ile davet edilirler ve alınacak kararlar üyelere yazılı ola

r ak da bildirilir. 

d) Yönetim kurulunu seçer. 

e) Yönetim kurulunun tekliflerini inceler ve kabul veya red 

veya tashih eder. Kararlar üye sayısının yarıdan bir fazlası ile 

alınır. Ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşit oyda başkanın oyu 

iki sayılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 

çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayı-
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sı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının 
iki katından aşağı olamaz. 

f) üzerinde tartışılacak konularda yönetim kuruluna teklifte 
bulunur. 

g) Denetleme kurulunu seçer. 

MADDE 7 - Yönetim ve denetleme kurullarının ne suretle se
çileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri : , 

Yönetim kurulu genel kurulun çoğunluğu ile seçilir. 

Yönetim kurulu şu elemanlardan ibarettir : Başkan (aynı za
manda dernek başkanıdı;r), Başkan Muavini, üç üye, .bir :muhasip, 
bir Genel Sekreter, iki yedek üye. 

Yönetim kurulunun çalışma süresi iki senedfr. Her iki senede 
bir yeniden seçilir. Eski yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 
Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile yönetim kuru
lu üyeliği üçten 5'e çıkarılabilir. 

Yönetim kurulundan yapılacak istifalar yönetim . kuruluna ka
bul edildiği taktirde çeküc!'.lin görevi yedek üyelerden biri tarafın
dan devir alınır. Yedek yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu top
lantılarına iştirak edebilirler, fakat oya katılamazlar. 

Yönetim Kurulu: Derneğin idare ve temsil organıdır. Normal 
idari ve ilmi toplantıları düzenler, toplantı konularını tespit .eder ve 
üyelere bildirir. Yönetim Kurulunun bütün üyeleri bu görevlerini 
fahri olarak yaparlar. Ancak Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yürü
tülmesi için lüzum görülecek memur ve müstahdemlere ücret veri
lir (bu ücret Yönetim Kurulunca tayin edilir) . Yönetim Kurulu ka
rarı olmadan ve Yönetim Kurulunun göı;-evlendireceği şahıstan baş
kası dernek hakkında beyanat veremez, neşriyat yap~maz, r esmi ve 
özel temaslarda bulunamaz. (Baş.kan bu hususta Yönetim Kuruluna 
bilgi vermek ve tasviplerini almak sureti ile bu işleri yapabilir.) 

Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. 

Toplantıları yönetim kurulu başkanı ve genel sekre~~r idare 
eder. · 

Denetleme Kurulu; üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üze
re genel kurulca seçilir. 
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Bu kurul denetleme görevini usullere göre yapar ve sonuçları 
bir rapor halinde genel kurula sunar. 

MADDE 8 - Derneğin şubesi bulunup bulunmıyacağı, buluna
cak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ve dernek ge
nel kurulunda şubelerin nasıl temsil edileceği: 

Derneğin şimdilik başka bir yerde şubesi yoktur. 

MADDE 9 - üyelerin, yılda 120 lirayı geçmemek üzere vere
cekleri aidat miktarı: 

Aktif asli üyeler ile normal üyeler · derneğe her ay bir liradan 
az ve on liradan fazla olmamak üzere aidat öderler. · 

Diğer gelir kaynakları: Yönetim Kurulu kararı ile derneğe ba
ğış kabul edilebilir, bu bağışlar nakdi ve ayni · olabilir. Dernek mü
samere, konser, sinema, tiyatro, balo, ilmi istişare v.s. faaliyetler
den gelir elde edebilir. Derneğe çalışma ve faaliyet sahası olarak 
bina, lokal, salon v .s. gibi mahaller karşılıksız olarak verilebilir. 

MADDE 10 - Derneğin iç denetim şekilleri : 

Derneğin hesapları her sene denetleme kurulu tarafından tet
kik ve teftiş edilerek genel kurula bildirilir. 

MADDE 11 - Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği : 

Yönetim Kurulunun veya en az ·20 aktif üyenin teklifi ile genel 
kurulca değiştirilebilir. 

MADDE 12 - Derneğin feshi halinde malların tasfiye şekli: 

Derneğin feshi, Medeni Kanun hükümlerine bağlıdır. Derneğin 
kendi kendini feshe karar verebilmesi için bu tüzüğe göre toplana
cak olan genel kurul üyelerinin en az üçte ikisinin huzuru şarttır. 

ilk defa çokluk elde edilemediği takdirde ikinci defa toplanmak için 
7 nci maddeye göre üyeler çağrılır; bu çağrı üzerine toplanacak 
üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak bu 
toplantıda fesih hakkındaki karar mevcut üyelerin üçte iki çoğun
luğu ile verilebilir. 

Derneğin feshi idare kurulu tarafından beş gün iÇinde mahal
lin en büyük idare amirine yazılı olarak bildirilir. Tasfiye ameliyesi 
genel kunıl tarafından seçilecek üç kişilik tasfiye heyeti tarafından 
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yapılır. Kanunun bütün vecibeleri tamamlanıp yerine getirildikten 
sonra derneğe kalan mal ve paralar bölge Eczacılık Odasına hibe 
edilir. 

MADDE 13 - Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyad
ları ve ikametgahlan : 
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Prof. Dr. Enver iZGü 
A.ü. Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi. 
Mebusevleri Şerefli Sokak No: 28 - ANKARA 

Prof. Dr. Mekin· TANKER 
Eczacılık Fakültesi Dekanı. 
Bahçelievler Yıldız Evler 5/41 - ANKARA 

Dr. Ecz. Aysen KARAN 
Hacettepe Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi. 
Kızılırmak Caddesi 7 / 9 Yenişehir - ANKARA 

Ecz. Kimyager Mithat KtPER 
Refik Saydam Hıfss. Enstitüsü ilaç Kontrol Şube Müdürü. 
Aşağı Ayrancı Ali Dede Sokak 18/17 Damla Apt. - ANKARA 

Ecz. Nurten YüKSEKüLKü 
Bayındır Sokak 51/21 - ANKARA 

Ecz. Kimyager Necati DtKMEN 
Yücetepe Mahallesi 9. Sokak B blok 37/5 - ANKARA 

Ecz. Tamer BAYKARA 
Eczacılık Fakültesi 
Başçavuş Sokak N o: 91 A blok 15 Küçükesat - ANKARA 

Dr. Ecz. Suna DURU 
Hacettepe Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi 
35. Sokak No: 92/2 Bahçelievler - ANKARA 

Dr. Ecz. Ningur NOYANALPAN 
Işık Sokak 6/1 Anıttepe - ANKARA 

Ecz. ülkü öNAL 
Refik Saydam ·Hıfss. Enstitüsü Kontrol Şubesi. 
Bahçelievler 19. Sokak 23/A - ANKARA 



MADDE 14 - Genel hükümler : 

Derneğin meşgul olacağı bilim konuları şunlardır : 

- Genel farmasötik (ilaçların fiziksel ve kimyasal karakter
leri ve bunlar üzerinde çalışmalar) , 

- ilaçların. dayanıklılıkları üzerinde araştırma ve müşahade
ler (Dnı.g stability), 

- Farmasötik sanayi, ilaç fabrikasyon ve fabrikasyon şekille
rindeki ilmi araştırma ve gelişmeler, 

ilaç metabolizması, biofarmasötik, farmakodinamik·, 

ilaçlarda toksisite ve yan tesirler ve toksikolojik araştır-
malar, 

Farmasötik kalite kontrolları ve bu konuda araştırma so-
nuçları, 

- Yeni ilaç araştırmaları ve bunların şekil ve klinik bakımdan 

değerlendirilmeleri (farmasötik kimya), (farmakognozi) 

- Pratikte ve hastahanelerde çalışma tekniği ve yapılan de

ney ve formüllerin ilmi esasları ve tartışılması, 

- Mesleki olarak sosyal - ekonomik ve idari konuların memle
ket ve dünya açısından ilmi inceleme ve araştırılması. 

Yukarıda ana hatları verilen konulara yakın mesleki konular 
Iüç bir siyıasi gaye taşımamak şartı ile Yönetim Kurulu kararı ile 
programa alınıp üzerinde durulabilir. 

ilmi toplantılarda: Muhakkak bir konferanscı bulunur. 

Dernek ilmi toplantılarına her meslekten dinleyici gelebilir. 

Dernek ilmi toplantılarına Yönetim Kurulu karan ile üye olma
yan ilim adamları veya resmi sorumlu şahıslar konferanscı olarak 
davet edilebilirler. 

MADDE 15 - Dernek, Yönetim Kurulu kararı ve genel kuru
lun tasvibi ile gayesine uygun neşriyat yapabilir. 
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MADDE 16 - Dernek, Yönetim Kurulunun teklifi ve genel 
kurulun tasvibi ile sosyal yardımlarda bulunabilir. 

MADDE 17 - Yönetim Kurulu kararı ile dernek beynelmilel 
mesleki ve ilmi toplantılarda temsil edilebilir ve temsilci göndere-
bilir. · 

MADDE 18 - Bu tüzükte mevcut olmayan hususlar için Me
deni Kanun ve Dernekler Kanunu ve genel hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

NOT : Derneğin alameti farikası olan ve resmi kapakta bulu
nan yılan ve kitaplı amblem Dernek'ten yazılı izin alınmadıkça baş
ka şahıslar ve dernekler tarafından hiç 'bir maksatla kullanılamaz. 

16 




