
Farmasötik Bilimler - Ankara -
Derneği Tüzüğü 

, Madde 1) Derneğin adı ve mer

kezi : Farmasötik Bilimler - Ankara 

Derneği (kısa adı; FABAD); AN

KARA. 
Madde 2) Derneğin amacı: Far

masötik Bilimlerin dünyada ve ül-

. kemizdeki ilerlemelerini izleyerek 

meslekda~lara duyurmak; mesleğin 

bilimsel yönünü yurdumuzda ta

nıtmak, yaymak, teşvik etmek ve 

daha da kuvvetlendirmektir. Demek, 

bu amaçla bilimsel ·yayın yapar ve bi

limsel toplantılar düzenler. Bilimsel 

toplantılara, Yönetim Kurulu'nun ka

rarı ile· derneğe üye olmayan bilim 

adamları ve resmi sorumlular da . 

davet edilebilir. Demek, siyasal fa

aliyetlerde bulunamaz. 

Madde 3) Demek kurucularının 

ad ve soyadları, meslek veya sa

natları, ikametgah ve uyrukları: 

- Prof. Dr. Mekin Tanker T.C. 

Üniversite Öğretim Üyesi 

Emek Yıldıztepe 5. Blok No: 41 

Emek/ ANKARA 

- Ecz~ Kimyager Mithat Kiper T.C. 

Emekli 

·Ali Dede Sokak No: 18/17 A~ağı 

Ayrancı/ ANKARA 
- Doç. Dr. Aysen Karan T.C. 

Üniversite Öğretim Üyesi 

MESA Güne~ Sitesi, Kaptanpa~a 
Sok. No: 32/ A G.Osmanpa~a 1 
ANKARA 

- Prof Dr. Suna Duru T.C. 
Üniversite Öğretim Üyesi 

35. Sokak No: 96/2 Bahçelievler/ 
.ANKARA 

- Ecz. Şevket Yağtu T.C. 
Vefat etmi~tir. 

- Ecz. Ülkü Önal T.C. 
Adana Hıfzıssıhha Enstitüsünde 
Ecza cı 
Atatürk Bulvarı No: 171 ADANA 

- Doç. D~. Tamer Baykara T.C. 
Üniversite Öğretim Üyesi 
48. Sokak No: 6/14 Bahçelievler/ 
ANKARA 
Madde 4) Derneğe üye olma ve 

üyelikten çıkma-çıkarılma ko~ulları: 
Demek Yönetim Kurulu, üyelik için 

yapılan ba~vuruları en çok otuz gün 
içinde üyeliğe kabul veya isteğin 

reddi ~eklinde karara bağlar ve so

nucu ba~vuni sahibine yazı ile du-
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yurur. Demek üyeleri yazılı olarak 

ba~vurarak üyelikten çıkabilirler. 

Demek faaliyetleriıli önleyici ve bal

talayıcı hareketlerde bulunanlar; ai
datlarını düzenli ödemeyenler Yö- . 

netim Kurulu'nun kararı ile üyelikten 

çıkarılır lar. 
2098 sayılı Demekler kanunu'nun 

ilgili maddeleri uyarınca derneklere 

üye olma hakkını kaybedenler, üye
likten çıkarılırlar. Demekler Ka
nunu'nun ilgili maddelerinde yazılı 

üye olma, üyelikten çıkma ve üye 

haklarının ili~kin hükümler saklıdır. 

Madde 5) Derneğin .iki çe~it üyesi 

vardır. 

Asli Üyeler: Bezacılık diplaması 

sahibidir ler. 
Fahri Üyeler: Demek tüzüğünün 

2. maddesinde yazılı amaç ve fa

aliyetlerin gerçekle~tirilmesinde ya

rarlı olabilecek ki~ilere Yönetim Ku
rulu kararıyla fahri üyelik verilebilir. 

Fahri üyeler demek aidatwı öde

mek zorunda değildir. 

Fahri üyelerin Genel Kurul'da oy 
hakları yoktur. 

Madde 6) Derneğin organları: 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve De

netleme Kurulu' dur. 
Madde 7) · Genel Kurul, derneğin 

asli üyelerinden olu~ur. Her asli üye 
genel Kurulda bir oy hakkına sa

hiptir. 
Olağan Genel Kurul toplantıları 2 

yılda bir yapılır. 
Yönetim veya Denetleme ·Ku

rullarının gerekli gördüğü hallerde 

veya demek üyelerinin be~te birinin 
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yazılı isteği üzerine Olağanüstü 

Genel Kurul toplantısına gidilir. 
Madde 8) Genel Kurul, top

lantının gün, saat, yer ve gündemi en 
az 15 gün önce bir mahalli gazetede 

ilan edilmek suretiyle toplantıya çağ
rılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağ

lanınama olasılığı nedeniyle ya

pılması ~rekebilen 2. toplantının 

hangi gün yapılacağı da belirtilir. Bu 
ikinci Genel Kurul toplantısı, ço

ğunluk sağlanamayacağı dü~ünülen 

toplantıdan en az 8 gün sonra ola

caktır. 

Genel Kurul toplantısının gün, 
saat, yer ve gündemi en az 15 . gün 

önce mahallin en büyük mülki amir

liğine yazı ile bildirilecek ve 1;m ya

zıya, toplantıya katılacak üye listesi . 
eklenecektir. Genel Kurul toplantısı, 

demek merkezinin bulunduğu yer

den (ANKARA) ba~ka bir yerde ya
pılamaz. 

Madde 9) Genel Kurul, demek tü

züğüne göre Genel Kurul'a katılma 

hakkı bulunan üyelerin yarısından 
bir fazlasının katılmasiyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağ

lanamazsa, ikinci toplantıda ço
ğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci 

toplantıya katılan üye sayısı, demek 

yönetim ve denetleme kurulları üye 
tam sayısı toplaınının iki katından az 
olamaz. 

Toplantı ba~ka bir nedenle geri 
bırakılırsa bu durum, geri bırakma · 

nedenleri de belirtilmek suretiyle, 

toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 
ikinci bir ilan verilerek üyelere du-



yurulur. İkinci toplantının, geri bı
rakılma tarihinden itibaren en geç iki 

ay içinde yapılması zorunludur. 

Madde 10) Genel Kurul top
lantıları, ilan edilen ve mahallin en 

büyük mülki amirine bildirilen gün, 
saat ve yerde yapılır. Genel Kurul'a 

katılacak üyeler, Yönetim Kurulu ta
rafından düzenlenen listede adları 

hizasını imza ederek toplantıya ka
tılırlar. Demek tüzüğü'nün 9. mad

desinde belirtilen yeter sayi sağ

lanmışsa, durum bir tutanakla 

belirlenir ve toplantı Yönetim Kurulu 

başkanı veya görevlendireceği bir 

Yönetim Kurulu üyesi tarafından açı-

Aşağıdaki hususlar Genel Kurul 

tarafından görüşülerek karara bağ

lanır: 

a- Demek organlarının seçimi, 

b- Dernek tüzüğünün de

ğiştirilmesi, 

c- Yönetim ve denetleme kurulları 

raporlarının görüşülmesi, 

d- Yönetim Kurulu'nun ibrası, 

e- Yönetim Kurulu tarafından ha-

zırlanan bütçenin görüşülerek, 

aynen veya değiştirilerek kabulü, 

f- Derneğin feshedilmesi, 

g- Mevzuatta ve demek tü

züğünde Genel Kurul tarafından ya

pılması belirtilen'diğer görevlerin ye-

lır. rine getirilmesi. 
Hükümet komiserinin toplantıya Madde 13) Yönetim Kurulu teş-

gelmemiş olma~ı, toplantının er
telenmesini gerektirmez. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yö

netmek üzere bir başkan yeteri kadar 
başkan vekili ve katip seçilir. Top

lantının yönetimi Genel Kurul baş
kanının yetkisindedir. Katipler, top

lantı . tutanağını düzenler ve 
başkanla birlikte imzalar. Genel 

kili ve görevleri: 

Yönetim Kurulu, 7 asil ve 7 yedek 
üyeden oluşur ve Genel Kurul ta

rafından gizli oyla seçilir. Asil üye

lerde boşalma olduğu takdirde, 

yedek üyelerin göreve çağrılması zo
runludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki 

hususları yerine getirir: 
a- Derneği temsil etmek veya bu 

Kurul toplantısı sonunda bütün tu- konuda üyelerden bir veya birkaçma 

tanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na yetki vermek, 

teslim edilir. b- Derneğin gelir ve gider he-

Madde 11) Genel Kurul top- sapıarına ilişkin işlemleri yapmak 

lantısında yalnızca gündemde yer ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
alan maddeler görüşülür. Ancak, · zırlamak, 

toplantıda hazır bulunan üyelerin en c- Dernek şubelerinin açılmasına 

az onda biri tarafından görüşülmesi 
istenen hususların gündeıne ko

nulması zorunludur. 
Madde 12) Genel Ku.rul'un görev 

ve yetkileri: 

karar ve şube kurucularına yetki ver
mek, 

d- Demek tüzüğünün ve mev
zuatın kendisine verdiği diğer işleri 

yapmak ve yetkileri kullanmak 
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Madde 14) Yönetim Kurulu'nun deftere yazılır ve kararların altı ba~

çalı~ma süresi iki yıldır. Eski Yö- kan ve üyelerce imzalanır. 
netim Kurulu üyeleri tekrar se- c) Gelen ve giden evrak defteri : 

çilebilirler. Gelen ve gid.en evraklar tarih ve nu-
Yönetim Kurulu en az ayda bir · marası ile bu deftere kaydolunur. 

toplanır. Top!antıları Yönetim Ku- d) Gelir ve gider defteri : Demek 
rulu ba~kanı veya genel sekreter yö- narnma alınan bütün paraların alın

netir. dığı ve ha.rcanan paraların verildiği 
Madde 15) Denetleme Kurulu yerler, açık · ve düzenli olarak bu def-

te~kili ve görevleri: . 
Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 

yedek üyeden olu~ur ve Genel Kurul 
tarafından seçilir. 

Denetleme Kurulu, denetleme gö

revini 6 ayı geçmeyen aralada yapar 

ve sonuçları bir rapor halinde Yö
netim Kurulu'na ve toplandığında 

Genel Kurul'a sunar. 
Madde 16) Derneğin Türkiye'nin 

hiçbir yerinde ba~ka ~ubesi yoktur. 
Madde 17) Aidat miktarı: Asil 

üyeler derneğe yılda 750.000 TL. 
aidat öderler. Yıllık aidat her yıl Yö

netim Kurulu tarafından belirl~nir. 

Madde 18) Derneğin gelir kay

nakları: Derneğe nakdi veya ayni 
bağı~ kabul edilebilir. Gezi, konser, 
sinema, tiyatro, balo ile bilimsel da

nı~manlık, yayın ve benzeri fa
aliyetlerden gelir elde edilebilir. 

Madde 1~) Demek a~ağıdaki def

terleri tutar: 
a) Üye kayıt defteri: Demek üye

lerinin kimlikleri, meslek ve i~ ad

resleri, ikametgahları, derneğe giri~ 
tarihleri, aylık veya .yıllık aidatıarı bu 

deftere yazılır. 
b) Karar defteri: Yönetim Kurulu 

kararları tarih ve numara sırasıyla bu 
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terde gösterilir. 
e) BÜtçe, kesin hesap ve bilanço 

defteri: Bütçe, kesin hesap ve bi

lançolar bu deftere i~lenir. 

f) Demirba~ defteri: Derneğe ait 

demirba~ e~yalar bu deftere i~lenir. 
Bu maddede yazılan defterlerin no
terden tasdikli olması zorunludur. 

Defterlerin tutulmasından hem gö
revli üye, hem de yönetim kurulu 

ba~kanı sorumludur. 
Madde 20) Derneğin iç denetim 

biçimi: Dernek hesapları Denetleme 
Kurulu tarafından 6 ayı geçmeyen 

aralar la incelenip denetlenerek, Y ö
netim Kurulu'na ve toplanıldığında 
Genel Kurul'a rapor ediljr. 

Madde 21) Demek tüzüğünün ne 
~ekilde · deği~tirileceği: Tüzük de

ği~ikliği. Yönetim Kurulu'nun öne

risi veya üyelerin en az üçte birinin 

yazılı ba~vurusu üzerine Genel 
Kurul tarafından yapılabilir. Tüzük 

deği~ikliği için, önerinin Genel 
Kurul toplantısına katılan üyelerin 
en az üçte ikisi tarafından kabul edil
mesi gereklidir. 

Madde 22) Derneğin feshi du

rumunda tasfiye ~ekli: Dernek Genel 

Kurulu, her zaman derneğin feshine 



karar verebilir. Genel Kurul'un der

neğin feshine karar verebilınesi için, 
tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma 
hakkına sahip bulunan demek üye
lerinin en az üçte ikisinin toplantıda 
hazır bulunması ~arttır. İlk top
lantıda bu çoğunluğun sağ

lanamaması durumunda, üyeler tü

züğün 8. maddesi uyarınca ikinci 
toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya 

katılan üye sayısı ne olursa olsun, 
fesih konusu görü~ülebilir. Feshe 
ili~kin kararın, toplantıda hazır bu
lunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile 
verilmesi zorur.ludur. 

. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu 

tarafından be~ gün içinde mahallin 

en büyük mülki amirliğine . yazıyla 
bildirilir o 

Tasfiye i~lemi, Genel Kurul ta
rafından seçilecek üç ki~ilik Tasfiye 
Heyeti tarafından yürütülür. Mev
zua tın gerektirdiği bütün i~lemler 

yerine getirildikten sonra, derneğe 

kalan mal ve para Türk Eczaeliarı 
Birliği Merl<ez Heyeti'ne hibe edilir. 

Madde 23) Bu tüzükte bu
lunmayan konularda, Demekler Ka
nunu ve Medeni Kanun'un genel ve 
ilgili hüküml~rine göre i~lem yapılır. 
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