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Kuruluşundan Bugüne FABAD 

Sayın Üyelerimiz, 

Farmasötik Bilimler Ankara 

Derneği'nin olağan genel kurulu 

lG.6.1984 tarihinde toplanarak der

neğin, iki yıl süreyle görev yapa

cak yeni organlannı seçmiştir. Bu 

toplantıya ilişkin aynntıh bilgilere 

tu sayıdaki .. Meslek Haberlerin kö

şesinde yer vermiş bulunuyoruz. 

Yeni bir çalışıma dönemine 

başlarken, kuruluşundan beri der

nekte faal görev yapmış bir üye 

c1arak genç meslekdaşlarımıza 

derneğimizi tanıtmayı, aynı za

manda derneğimizle ilgili bazı 

bilgi ve gelişmı;:leri tüm üyeleri

mize-hatırlatmak için de olsa-ak
tarmayı 15örev bildim. 

Onsekiz yıl önce, farmasötik 

]:;ilimler alanındaki bilimsel çalışma 

ve gelişmeleri aksettirecek bir or

ganizasyonun eksikliğini duyan 

Ankara'da görevli bazı meslekdaş

larımız bira.raya gelerek bu boş

luğu dolduracak bir demek kur

mak üzere gerekli çalışmalara 

başlamışlar ve derneğimiz J966 yı

lında bu çalışmalar sonucunda 

Doç. De. Aysen KARAN 

Yayım Kolu Başkanı 

kurulmuştur. Bu grupta o zaman

ki unvanları ile Prof. Dr. Enver 

İzgü, Ecz. Abdullah Ungan, Ecz. 

Aysen Karan, Ecz. Suna Duru, Ecz. 

Şevket Yağtu, Ecz. Nurten Yük

sekülkü, Ecz. Mithat Kiper, Ecz. 

l\afiz Süerdem, Ecz. Sabri Cığız

oğlu, Ecz. Aslı Tezel, Ecz. Ülkü Gü

ner, Ecz. Necati Dikmen, Ecz. Hüs

n ü Ôzgören ve Ecz. Turgay İspir 

bulunmakta ve grup umüteşebbis 

heyet» olarak tanımlanmaktaydı. 

«Farmasötik Bilimler Ankara Der

neği Nizamnamesi-1966» bu heye

tin çalışmaları ile hazırlanmıştır. 

Onbeş maddeden oluşan bu ni

zamnamede derneğin amacı uFar

masötik bilimlerin dünyada ve 

memleketimizdeki ilerlemelerini 

takip ederek meslekdaşlara du

yurmak, mesleğin ilmi yönünü 

yurdumuzda tanıtmak, yaymak 

teşvik etmek ve mesleğin sosyal du

rumunu daha da kuvvetlendirmek 

şeklinde ifade edilmekteydi. Bir 

kurucu üyemizin Bahçel'ievler'deki 

adresi de derneğin irtibat adresi 

olarak Nizamnanıe'de yer alıyordu. 
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12 Mart 1971 sonrasında tilin 

derneklerin çalışmaları durdurul

muş ve 2.12.1972 tarihli Resmi Ga

zete'de 1630 Sayıl:ı. Dernekler Kanu

nu'nun yayınlanması ile, yeni ya

.S9.ya göre yeniden kurulmaları is

tenmiştir. Bu kapatılma ve yeni

den kurulma işlemleri nedeniyle, 

derneğimizin her türlü resmi evrak 

ve kayıtlarının bulunduğu Anka

ra Vilayeti Emniyet Müdürlüğü 

Dernekler Şubesi'nde 1973 yılın

dan önceki dönerrıe ait Farmasötik 

Bilimler Ankara Derneği ile iliş_ 

kili resmi kayıt vb. bulunmamak

teo. ve derneğimiz 1973 yılında ku

rulmuş bir dernek olarak işlem 

' gönnektedir. Çalışmaları durdu-

rulan derneğimizin yeniden ku

rulma hazırlıkları o zamanki yö

netim kurulu tarafından yürü

tülmüş ve 1966 Nizamnamesi ba

z~ değişikliklerle 1630 Sayılı Ka

nun'a uygun şekle getirilerek ııFar

masötıik Bilimler /Ankara Derne

ği Tüzüğü-1973» hazırlanmıştır. 

Onsekiz maddelik bu tüzük, ana

hatları açısından 1966 Nizamna

mesinden farklı olmamakla bera

ber yürürlüğe girmiş olan yasa

nın öngördüğü bazı ilave madde

lc:ri içermektedir Bu tüzükte ku

rucu üyelerin ad ve adreslerine 

de -yasa gereği- yer verilmiştir. 

Ancak, bu kurucu üyelerin adları 

incelendiğinde, 1966 yılında der

neğimizi kurmuş bulunan mes

lekdaşlanmızdan dokuzuna 1973 

tüzüğünde yer verilmediği ve ku

rucu üye sayısının yeni ilavelere 

rağmen 7'ye indirilmiş olduğu gö~ 
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rülmektedir. Bu durum, o zaman

ki yönetim kurulunun «Vefasız tu

tumuu olarak değerlendirilmeme

lidir. Muhtemeldir ki 1630 Sayılı 

Kanun ve 1973 yılının şartları, tü

züğü haz;rlayanları sınırlamış ve 

derneği yeniden kurarken bazı 

değişikliklerin yapılması kaçınıl-

maz olmuştur. 1973 Tüzüğünde 

derneğin adresi olarak Ankara Ec

zacılar Odası, Selanik Cad. No. 7 

kayıtlıdır. Bu adres 5-6 yıl derne

ğimizin adresi olarak işlerliğini 

korumuşsa da, zaman içinde orta

ya çıkan yasal sakıncalar ve sıkın

tılar ·nedeniyle, değiştirilmesi ge

rekmiştir. 24.1,1979 tarihli genel 

kurul toplantısında, yönetim ku-

rulu tarafından dernek tüzüğü-

nün üç maddesinde deği$iklik öne

risi getirilirken ,derneğin adres 

değişıkliği de bu öneriler arasın

da yer almış ve genel kuıulca da 

benimsendiğinden o tarihten iti

baren derneğin resmi adresi «An

kara Üniversitesi Eczacılık Fa

kültesi, Farmasötik Teknoloji Kür

süsü, Tandoğan - Ankara» olarak 

tüzüğümüze girnıiştir. 

22.2.1981 tarihinde seçilen yö

netim kurulu ise, 12 Eylül 1981 son

rasında çıkarılan 2719 Sayılı ka.. 

nun ile dernek organlarının se

çimlerinin yeni düzenlemeler ya

pılıncaya kadar ertelenmiş olma

sı nedeniyle, 10-6.1984 tarihine ka

dar görevini sürdürmek zorunda 

kalmıştır. İlgili düzenlemeleri ge

tiren 2908 Sayılı Dernekler Kanu

nu'nun 7.10.1983 tarihli Resmi Ga

zete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girmesi ile, derneğimizin tüzüğü-



,1ün bir kez daha yeni yasa doğ
rultusunda değiştirilmesi gerek
miştir. Bu görev iş başında olan 
yönetim kurulu tarafından yerine 
getirilmiş ve 1973 tüzüğü, 2908 Sa
yılı Dernekler Kanunu'na adapte 
edilerek 22 maddeden oluşan 1984 
tüzüğü hazırlanmıştır. Bu tüzük 
hazırlanırken 1973 Tüzüğü esas 
alınmış ve yalnızca yeni dernek

ler yasasının öngördüğü bazı mad
deler belirli bir sıralama içinde 
tüzüğe ilave edilmiştir. 1984 Tüzü
ğünde 1973 Tüzüğündeki kurucu 
üye adları ve derneğin adı-esi ay
nen korunmuştur. 12 ;Eylül 1980 

den sonra derneklerin faaliyetleri 
durdurulmuş olduğu ve 1973 yılın
dan farklı olarak derneğin yeni

den kurulması söz konusu olmadı
ğı için 1973 tüzüğünde yeralan 
kurucu üyeleri değiştirmek yasal 
açıdan da mümkün değildi. 

16.6.1984 Tarihinde yapılan genel 
kurul toplantısında tüzük ile ilgi
li maddeler görüşülürken derne
ğin cc '.A.nkara Üniversitesi, Eczacı

lık Fakültesi Farmasötik Teknoloji 
Anabilim Dalı, Tandoğan - Anka
ra» şeklinde tüzüğümüzde kayıtlı 

bulunan adresinin bazı sakıncala

r :· ıolabileceği ileri sürülerek de
ğiştirilmesi önerilmiş ve bu öneri 
aynı genel kurulca seçi_len yeni 
yönetim kurulu tarafından ince
lenerek tüzükteki dernek adresi

nin ccHacettepe Üniversitesi, Ec

zacılık Fakültesi Farmasötik Tek

noloji Anabilim Dalı, Hacettepe -

Ankara» şeklinde 

kararlaştırılmıştır, 

değiştirilmesi 

uFarmasötik Bilimler Ankara 
Derneği Tüzüğü-lll84• ilgili ma
kamlarca onaylanıp kesinlik ka
zanınca tüm üyelerimizin bilgisine 

sunulacaktır. 

Derneğimiz, kurulduğu günden 

itibaren çeşitli bilimsel ve sosyal 
.~aıl).yetıerd,e btı.1unmuş, konfe
~anslar, seminerler, yemek ve pik
nikler düzenlemL~tir. Bu tür faa
liyetler bugün dG devam etmekte
dir. Bilimsel bir dernek olan ku
ruluşumuzun en önemli faaliyeti 
ise , elinizdeki bu derginin yayın

lanması olarak kabul edilebilir. 
1968 yı1ında derneğimiz henüz 
emekleme döneminde iken, büyük 
gayretler sonucunda aFarmasötik 
Bilimler Ankarcı. Derneği Bülteni» 
adıyla bir dergi çıkarılmaya baş
lanmıştır. 1968-1981 yıllan arasın

da çeşitli zorluklar ve mali imkan

sızlıklar nedeniyle kesintili ola
rak yayın hayatını sürdürebilen 

bu bülten Eylül 1981 sayısından 

itibaren ccFABAD Farmasötik Bi
limler Dergisi» ı:ıdıyla düzenli bir 

şekilde basılmaya başlamış ve za
manında yayınlanabilen sayılı 

dergilerden biri durumuna gel

miştir, 

Derneğimizin farmasötik bi
limler alanındaki çalışmalarının 

beraberlik içinde daima başarıyla 
devam edeceği inancıyla 1966 yı

lında derneğimizi kurmuş olan 
üyelerimizden artık aramızda ol

mayanları rahmetle anar, aramız
da bulunan kurucu üyelerimize ve 

derneğimizin tüm 
esenlikler dilerim. 

mensuplarına 
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