
TURK FARMAKOLOJ~ DERNEG~ ' : 
XXII. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTlSl TUTANAGI 

1.Turk Farmakoloji Derneai Olaaan Genel Kurul Toplantlsl igin 19 Arallk 1997 gunu saat 17:00J 
de A.U. Tlp Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dall pratik salonunda yapllmasl gereken Genel 
Kurul toplantlsl qoaunluk saalanamadlSjlndan ertelenmigti. 26 Arallk 1997 gunu aynl yer ve 
saatte Genel Kurul toplantlsl iqin yeniden bir araya gelindi. Yeterli $oQunluijun sa~lanlldlal 
goruldu, gundem maddelerime geqildi. Toplantlya hukumet komiseri olarak Murat Sipahi katlldl. 
2. A~ l l lg  ve yoklama yaplldl. 
3.Verilen onerae ile Divan bagkanllglna Prof. Dr. lsmail Hakkl Ayhan, katip uyeliklere i-se Dr. M. 
Devrim ilhan ve Dr. Ahmet Dogrul oybirliai ile seqildiler. Daha sonra 1 dakikallk saygl 
durugunda bulunuldu. 
4. Prof. Dr. ismail Hakkl Ayhan taraflndan gundem okundu, gundeme ek olup olmadlal soruldu. 
Ek olmadl. 
5. Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu Prof. Dr. Mehmet Melli taraflndan okundu. Bunu takiben 
Denetim Kurulu Raporu Prof. Dr. Yalqln Tekol taraflndan okundu ve yap~lan denetlemede 
butun iglem , kaylt ve hesaplarln duzgun, tutarll, yasaya ve Dernek Tuzu~une uygun oldugu 
belirtildi. 
6. Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu gorugmeye aqlld~. Her iki rapor 
hakklnda soz allnmad~. Oy birliai ile kabul edildi. 
7. Yonetim ve Denetleme Kurullarlnln ibralarl oylandl. Oy birliai ile kabul edildi. 
8. 1998 ve 1999 ylllarl tahmini butqesi DOG. Dr. inci Erdemli taraflndan sunuldu. Tahmini b u t ~ e  
oy birliai ile kabul edildi. 
9. Turk Tabipler BirliQi Uzmanllk Dernekleri Koordinasyon kurulunda Tijik Farmakoloji ~e rne i i n i  
temsil etmek uzere 2 asil 2 yedek uye seqimi yaplldl. Doq. Dr. Emine Demirel ve Ersin Yarlg asil 
uyeler olarak oy birliai ile kabul edildi. Prof. Dr. Mehmet Melli ve DOG. Dr. Oauz Guq yedek 
uyeler olarak oy birliai ile kabul edildi. 
10. Avrupa Klinik Farmakoloji ve Tedavi Derneaine (European Association for Clinical 
Pharmacology and Therapodics) Turk Farmakoloji Derneainin uye olabilmesi iqin yeni seqilecek 
yonetim kuruluna oy birliai ile yetki verildi. 
11. Genel Kurul toplant1 tutanaalnln imzalanmasl iqin Kongre Divanlna oy birliai ile yetki verildi. 
12. Yeni yonetim kurulunun seqimine geqildi ve uyelerden aday teklif etmeleri istendi. Aday 
isimleri yazl tahtaslna yazrldl. Oy pusulalarl dagrtlldl, gizli oylama aqlk tasnif ile seqim yaplldl. 
Toplam 61 oy saylldl. 

Asil [Jyeler : Aldlgl oy saylsl: 

Prof. Dr. Meral Tuncer 
Prof. Dr. inci Erdemli 
Doq. Dr. Oguz Guq 
DOG. Dr. Ongun Onaran 
Prof. Dr. Sule Oktay 
DOG. Dr. Tanju Ozqelikay 
Doq. Dr. lclal Caklcl 



Yedek ~ y e l e r :  Aldlgl oy saylsr: 

DOG. Dr. Hakan Gurdal 
Prof. Dr. Yusuf Sarroijlu 
Prof. Dr. Kevser Erol 
DOG. Dr. Eyup Sabri Akarsu 
Prof. Dr. Rumeysa Demirdamar 
Do$. Dr. Ayd~n Erenmemigoglu 
DOG. Dr. Zeliha Yaz~c~  

13. Denetleme Kurulu'nun se~iminin apk oylama ile yaprlmas~ istendi ve oy birlioi ile kabul 
edildi. Aqk oylama usulu ile onerilen adaylar yazlllm slraslna gore Den'etleme Kurulu'na oy 
birlioi ile ser;ildiler. 

Asil Uyeler: 

Prof. Dr. Riigtii Onur 
Prof. Dr. Nurettin Abacro~lu 
Prof. Dr. Nuray Arr 

Yedek ~ y e l e r :  

Prof. Dr. Atilla Bozkurt 
DOG. Dr. Hakan Orer 
Uzm. Dr. Hakan Ergun 

14.Uye aidatlar~ 1998 y111 i ~ i n  600.000 TL y~ l l~k ,  1.200.000 TL giri? ucreti olarak ; 1999 yrl~ i ~ i n  
1.000.000 TL y~ l l~k ,  2.000.000 TL girig ucreti olarak oy birliai ile kabul edildi. 

15. Uyelerin bildirmek istedikleri dilekleri olup olmadror soruldu. internete dernegin baSjlanmas~ 
ve yay~nlanan veya ~evirilen kitaplar~n bultende yay~nlanmas~ istenildi. 

16. Onur kurulu se~ilmesi oy birliai ile kabul edildi. 

17. Eski Yonetim Kurulu Bagkan~ Prof. Dr. Burhan K~ran tegekkur konugmas~ yapt~. 

18. Yeni Yonetim Kurulu ad~na Prof. Dr. Meral Tuncer tegekkur ve temenni konugmas~ yapt~. 
Genel kurul saat 19:00Jda sona erdi. 

Prof. Dr. lsmail Hakkr Ayhan Dr. M. Devrim llhan Dr. Ahmet Dogrul 
Divan Ba$kanr Katip iJye Katip Uye 



TURK FARMAKOLOJ~ DERNEG~ XXI. DONEM YONET~M KURULU FML~YET RAPORU 

15/12/1995 tarihinde yapllan XXI. Genel Kurul 
sonucu goreve gelen Yonetim Kurulumuz, gorev 
suresince yaptrQl qallgmalarla ilgili olarak sizleri 
bilgilendirmeyi arzu etmektedir. 
1996 yllr iqinde "Kugaklararasr Bilimsel Etkilegme 
SeminerleriUnin 5. si 5-7 Mart 1996 tarihlerinde 
UludaQ'da gerqeklegtirilmigtir. Bu toplantrya 
konugmacr olarak 5 genq arkadagrmlz katllmrg ve 
toplant1 esnaslnda "Farmakoloji Disiplininde Ortak 
Teknik Dil" konusunda bir aqlk oturum yapllmlg ve 
bu husus qegitli yonleriyle tart~gllmlgtlr. Bu toplan- 
tlya, Refik Saydam Merkez Hrfzlsrhha Enstitusu 
Farmakoloji bolumunun ve Ankara Universitesi 
TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallnrn kurul- 
maslnda buyuk emekleri geqmig 0rd.Prof.Dr. 
Paul Pulewka'nln ad1 verilmigtir. 1997 ylllnda ise 
bu etkinlik, 3-5 Mart 1997 tarihlerinde, neredeyse 
geleneksel hale geldigi uzere, Uludag'da yapllmlg 
ve toplantlya Turkiye'de farmakolojinin ve ozel- 
likle deneysel farmakolojinin kurulmaslnda buyuk 
emekleri geqmig degerli hocamrz Prof. Dr. Regat 
Garan'ln ad1 verilmigtir. Bu toplantrda, daha once 
yapllan elegtiriler gozonune alrnarak konugmacl 
sayrslnrn arttlr~lmas~ dugunulmug ve bagvuran 6 
arkadaglmlza konugma olanagr saglanmrgtlr. 
Uludag'rn birqok merkeze yakrn olmasl ve do- 
layrsryla fazla saylda uyemizin toplantrlara katrlma 
gansr bulmaslna kargllrk, hemen her sene 
konaklama iqin yer bulmakta zorluk qekildigi ve 
bu nedenle uyelerimizin zaman zaman zor durum- 
larda kaldlklarl bir gerqektir. Bu toplantlda da, 
aynl anda "Karadam" yarrgmalarrnln olmasl 
nedeniyle, qegitli kamu kuruluglar~na ait misa- 
firhanelerde yer bulmakta slkrnt~ qekilmigtir. 
Otellerde toplantl yaprldrgr an, onceden rezer- 
vasyon yapt~rmadan, uygun fiatlarla kalmak 
mumkun olmasrna ragmen, erken donemde tum 
grup iqin rezervasyon yaptlrrlmak istenince, daha 
yuksek fiatlar istenmektedir. Bu nedenle, artrk 
geleneksel hale gelmig bu toplantrlar~n yeriyle 
ilgili bir tartlgma gundeme gelebilir. Bu baglamda 
1998 y111 toplantlsrnrn Erciyes'de yapllmasr 
yonunde bir istek, Doq. Dr. Aydln Erenmemigoglu 
taraflndan gundeme getirilmigtir. 
"Egitim Sempozyumlarr" dizisinin 5, toplantrsl ise 
"Elektrofizyoloji Teknikleri ve Farmakolojide Kul- 
lanrllgr" baglreryla 22 Nisan 1996 tarihinde 
Adana'da yaprlmlgtlr. Diger toplantrlarda oldugu 
gibi bu toplantlda da Cukurova Universitesi Trp 
Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallndaki hoca- 
iarrmrz ve arkadaglarrmlz, toplantlnln gerek bilim- 
sel ve gerekse sosyal yonunun eksiksiz olmasr 

iqin ellerinden gelen gayreti gostermiglerdir. Bu 
toplantllarln 6. sr ise, 26 Mays 1997 tarihinde, 
lzmir'de bulunan tum farmakoloji anabilim dal- 
larrndaki arkadaglarrmrzln katkllarryla, bu guzel 
gehrimizde yapllmrgtlr. Bu toplantlda bir "ilk" 
yaganmlg ve birqogumuzun, en azlndan kitabl 
nedeniyle tanrdlQrmlz Dr. Michael J. Rand da bu 
toplantrda "Endotel Kaynakll Vazoaktif Maddeler" 
baglrkll konugma yapmlgtlr. 1998 y~lrnln Gulhane 
Askeri TIP Akademisinin kurulugunun 100. Yrll 
olmasr nedeniyle yapllacak kutlama torenleri 
kapsamrnda Prof. Dr. Agkln Iglmer taraflndan 
"ortak etkinlik duzenleme onerisi, Yonetim Kuru- 
lumuz tarafrndan olumlu kargllanmlgtrr. Yeni 
seqilecek Yonetim Kurulunun herhangi bir qekin- 
cesi olmadrgr taktirde, 1998 y111 "Egitim Sem- 
pozyumu" GATA'da yaprlacaktrr. 
XIII. Ulusal Farmakoloji kongresi sizlerin buyuk 
katr lr mryla 4-8 Kasrm 1996 tarihlerinde Antalya- 
Tekirova'da Corinthia Resort Otel'de yapllmrgtlr. 
Fazla say~da yabancr misafir konugmacrnrn ve 
oldukqa fazla saylda tebligle sizlerin katrllmlyla 
gerqeklegen kongremizde bir "ilk"e imza atllmlg 
ve kongre esnaslnda "ig toplantlsl" gerqeklegtiri- 
lerek, Dernekle ilgili qok qegitli hususlar~, genig 
bir zaman diliminde tartlgma olanagl bulun- 
mugtur. Kongrenin duzenlenmesinde, ozellikle 
bu kongrede konaklama organizasyonunu 
gerqeklegtirecek bir turizm girketiyle qalrgllma- 
mas1 nedeniyle, organizasyon komitesine buyuk 
igler dugmugtur. Yonetim Kurullarlnrn seqilmesiy- 
le, kongre tarihlerinin senkron olmamasr ve do- 
lay~slyla yeni seqilen Yonetim Kurulunun, seqim- 
den yaklaglk 10 ay sonra on hazrrl~klarr bir onceki 
Yonetim Kurulu tarafrndan yapllan bir kongreyi 
gerqeklegtirmek durumunda kalmasr nedeniyle, 
tiim zorluklarr gozonune alarak, 1997 yrlrnda 
XIV. Ulusal Farmakoloji kongresi duzenlenmigtir. 
2-7 Kaslm 1997 tarihlerinde, uyelerimizin buyuk 
qogunlugunun istegi gozonune allnarak bir onceki 
kongrenin duzenlendigi Tekirova'da Corinthia Re- 
sort Otel'de duzenlenen bu kongrede, ilk defa 
olarak EPHAR'ln resmi sponsorluQunda ve 
klinikqileri de ilgilendiren bir konuda uluslararas~ 
bir satellit sempozyum duzenlenmigtir. Maalesef, 
belki erken ve yeterli duyurusunun yaprlamamasl 
nedeniyle gerek yurtdlg~ndan ve gerekse klinik 
branglardan yeterli katrllmln olmadrgl bu toplantl, 
bundan sonra yapllmasl kaqlnrlmaz olarak 
gundeme gelecek olan uluslararasr toplantrlar 
iqin, bir baglanglq olmugtur. Son ylllarda Kong- 
relerimize katllan uyelerimizin dikkatini qeken bir 



husus, Kongrelerimizin belli bir formatlnrn olma- 
mas~dlr. Yrllar iqinde ortaya qlkan ihtiyaqlara gore 
degigse de, sabit bir kongre formatlnln olmasr; 
sadece kongre diizenleyenlere kolaylrk sagla- 
makla kalmayacak, aynl zamanda Dernegin ku- 
rumsallagmas~n~n bir gostergesi olacaktlr. Bu 
amaqla 1996 yrllnda duzenlenen XIII. Kongre es- 
naslnda kongre formatln~ duzenlemeye yonelik bir 
anket duzenlenmigtir. Yaklaglk 300 civarlnda 
uyemize gonderilen bu ankete, maalesef 32 ce- 
vap gelmigtir. Bu arkadaglarrm~za qok tegekkur 
ederiz. Bu tur anketlere fazla sayrda cevap 
gelmesi velveya sizlerin camiam~zr ilgilendiren 
konularda dogrudan goruglerinizi bildirmeniz, 
Yonetim Kurullarrn~n daha sagl~kl~ iglemesi ve 
daha rasyonel kararlar almaslnda onemli bir fak- 
tor olacakt~r. Son kongre duzenlenirken, ankete 
verdiginiz cevaplar gozonune allnarak bir prog- 
ram yap~lmrgtlr. 
Demek son ylllarda ulusal bilimsel etkinlikleri 
duzenlemede ve bunlarl neredeyse kurumsal 
hale getirmede onemli adlmlar atmlg olsa da, 
Uluslararas~ bilimsel etkinlikleri duzenlemede aktif 
davrandlglnl ileri surmek pek mumkun degildir. 
Son donemlerde bu konuda baa adrmlar 
atrlmlgtlr. Bu baQlamda, daha once bahsedilen 
XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi esnaslnda 
uluslararasr bir sempozyum duzenlemenin 
haricinde, lngiliz Farmakoloji Dernegiyle ortak bir 
bilimsel toplant1 yapmak uzere girigimlerde bu- 
lunulmug ve Bulten'de qegitli vesilelerle size duyu- 
ruldugu iizere, 5-8 Ocak 1999 tarihinde lngiliz 
Farmakoloji Demeoinin Brighton'da yapllacak top- 
lantrslna uyelerimizin katrlmas~ onerisi yap~lm~gt~r. 
Dogal olarak, ancak belli say~da uyemizin katll- 
mas1 ve sunulan tebliglerde belli bir saylya 
ulagmamlz durumunda, bu katlllmrn bir anlam1 
olacakt~r. Yonetim Kurulumuz bu konuda 
bultende yapllan duyuruya ragmen, uyelerimizden 
bir bilgi gelmemesi nedeniyle, son kararln yeni 
seqilecek Yonetim Kurulunca verilmesinin daha 
uygun olaca~lnl dugunmektedir. Ayr~ca son kong- 
re esnaslnda IUPHAR Yijnetim Kurulu uyesi,Prof. 
R. J. Gryglewski ile yapllan on gorugmelerden 
sonra 2006 Dunya Farmakoloji Kongresini 
duzenlemeye niyetli olduljumuz IUPHAR'a 
bildirilmigtir. Bu konunun hayata gegmesinde, 
bundan sonraki Yonetim Kurullar~na buyuk 
gorevler dupmektedir. 
Derneain bilimsel aktiviteleri duzenlemek kadar 
onem verdigi bir husus; uyelerinin gok gegitli 

platformlardaki qrkarlarlnl koruma gayretidir. Bu 
kapsamda, Tababet Uzmanl~k Tuzufiunde 
degigiklik qallgmalar~ esnaslnda Farmakolojiyle 
ilgili yap~lmasr dugunulen degigikliklerin cami- 
amlzln beklentilerine uygun gekilde yapllmasr iqin 
qegitli girigimlerde bulunulmugtur. Bunun 
haricinde uyelerimizin kurumlarrnda kargrlagtrklarl 
ve Dernek Yonetimine aktardrklarr qe~itl i  problem- 
leriyle ilgili olarak, gerek YOK ve gerekse hi- 
versiteleri nezdinde gerekli girigimlerde bulunul- 
mugtur. 
DerneQin uye saylslna gelince; gu an toplam 397 
uyemiz bulunmaktadlr. 1996 yrlr iqinde 82 uye, 
1997 ylll iqinde 47 uye olmak ijzere toplam 129 
uye kaydedilmig, 1 uyemiz ise istifa etmigtir. Top- 
lam uye saylmlzln neredeyse 113'unun son iki 
yrlda kaydedilmesi, Dernege verilen ilgiyi 
gostermesi aq~slndan, bizleri qok sevindirmigtir. Ig 
adresi degigen bazr uyelerimizin bu konuda bizleri 
haberdar etmemeleri nedeniyle, kendileriyle 
iletigim sagl~yamlyoruz. Bu durumdaki uye- 
lerimizin daha duyarl~ olmaslnl bekliyoruz. 
Bultenin her yeniyll say~slnda uyelik formlar~nl 
basarak, farmakoloji topluluijuna yeni katllan 
arkadaglarrmlz~ uye olmaya tegvik ediyoruz. 1998 
yllr iqin uyelik aidatlnln 600.000.-TL, girig aidatlnln 
1.200.000.- TL olrnasln~, 1999 yllr iqin ise, uyelik 
aidat~n~n 1.000.000.- TL, girig aidatlnln da 
2.000.000.- TL olrnasln~ oneriyoruz. 
Turk Farmakoloji Derneoinin bilimsel toplant~lar 
duzenlemek, farrnakoloji egitimiyle ilgili qallgma- 
larda bulunmas~nrn otesinde onemli bir gorevide, 
kamu yararlna qal~gan bir dernek olmanrn 
sorumluluguyla ilaq konusunda kamuoyunu bil- 
gil6ndirme.k ve resmi otoriteye bu konuda do6ru- 
Ian aktarmak ve dan~gmanlrk yapmaktrr. Yaln~z 
birqok uyesi zaman zaman Saal~k Bakanllfiln~n 
ilaqla ilgili qok onemli komisyonlar~nda gorev 
almlg bir demek olarak resmi otoriteyi bil- 
gilendirici ve gereoinde yonlendirici gorevimizi 
laylklyla yerine getirdigimiz soylenemez. SaQllk 
Bakanll@nln ilaqla ilgili qegitli komisyonlarrnda 
Derneoin resmen temsil edilmesi iqin girigim- 
lerimiz olmug, gu agamada bu girigimden bir 
sonuq al~namamlgtrr. Bu konuda, Derneoin asli 
gorevlerinden birinin de bu oldugu gozonune 
allnarak daha fazla gayret gosterilmesi dogru ola- 
caktlr. 
Bu vesileyle, Yonetim Kurulu adlna tum uye- 
lerimize saygl ve sevgilerimizi sunarrz. 

TURK FARMAKOLOJ~ D E R N E ~ ~  YONET~M KURULU 




