
Zengil, T. Arda Bokesoy, Meh- 
met Melli, Mustafa ilhan, Atila 
Bozkurt aday gosterildiler. 

Denetleme Kurulu asil ve yedek 
uyelikleri iqin Nurettin Abac~og- 
lu, Nuray Ylld~zotjlu, Melih Al- 
tan, Turgay Dalkara, Serdar 
Uma, Meral Tuncer aday goste- 
rildiler. 
Yapllan seqimler sonucunda 
agag~da oy ddkumu yapllan 
Yonetim Kurulu Asil ve Yedek 
uyeleri seqilmiglerdir. 
Asil ljyeler : Sevim Ercan, 
Kaz~m Turker, ilker Kanz~k, Ha- 
kan Zengil, Mustafa ilhan, Meh- 
met Melli. 
Yedek ~yeler  : Arda Boke- 
soy, As11 Ozer, Oguz Kayaalp, 
Atilla Bozkurt, Alaattin Akqasu. 
Denetleme kurulu asil ve yedek 
Ciyeleri seqimi agag~daki gibi 
olmustur. 
Asil ~ye le r  : Nurettin Abacl- 
oglu, Melih Altan, Meral Tuncer. 
Yedek ijyeler : Turgay Dalka- 
ra, Nuray Ylldlzotjlu, Serdar 
Uma. 
Gundem geregi donem bilanqo- 
su ile butqe tasar~s~ gorugulerek 
oy birligi ile kabul edildi. 

Dilek ve temennilerde ise 6 
ayda bir simpozyum yapllmas~ 
hususu ile kongrenin her yll 
duzenlenmesi teklif edildi. 
Toplantllarln slk duzenlenmesi 
ile ilgili uyelerden teberru top- 
lanmas~ teklif edildi_ -- - 
Ayrlca yonetim kurulu dlglnda 
bir dan~gma kurulu olugturulma- 
SI teklif edildi. 
Bagka bir teklif olmamas~ ve 
gundemin sona ermesi itibariyle 
Divan Bagkan~ Prof. Dr. Kaz~m 
Turker toplant~y~ kapattl. 

Bagkan 
Prof. Dr. Kaz~m Turker 

Bgk. Yrd. 
Doq. Dr. Nurettin Abac~oglu 

Yazman 
Ecz. Bahar Tunqtan 

GENEL KURUL 

2.4.1990 Pazartesi gunu saat 
18.00 de Turk Farmakoloji Der- 
negi'nin Olaganustu Genel Ku- 
rulu yapllmas~ istenen tuzuk de- 
gigikliklerini gorugmek uzere qo- 
gunluksuz olarak top land^. 

Yapllan yoklamada 136 uye- 
den 31 'inin toplant~ya katlldlg~ 
anlaglld~. Dernek Bagkan~ Prof. 
Dr. R. Kaz~m Turker aqllls 
konugmasln~ yaparak gundemi 
bir kez daha takdim etti. 

Giindemin 2. maddesi geregi, 
kongre divan seqimi iqin bas- 
kanllga Prof. Dr. Melih Altan, 
Baskan yard~mclllglna Doq. Dr. 
Nuray Ylldlzoglu - Arl ve yaz- 
man uyelige Ecz. Dilek Lafq 
aday gosterilerek oy birligi ile 
seqildiler. 

Gundemin 3. maddesi uyarln- 
ca eski tuzuk maddeleri ile degi- 
giklik iqeren yeni taslagln maa- 
deleri kar~~lagt~rmall olarak 
gtiruqddi); - -Degigikiik iqerm 
maddelerden 1, 2, 4, 7, 10, 12, 
17, 18, 19, 20, 21,22,23, ve 26. 
maddeler oybirlitji, 16. madde 
de oy qoklutju ile ve tuzuge bir 
geqici madde ilavesi ile kabul 
edildi. Boylece taslak kesinleg- 
mig oldu. 

Gundemin 4. maddesi geregi 
ylll~k uye aidatlar~ genel kurul 
karar~ ile agag~daki gekilde belir- 
lenmigtir. 

- Y~l l~k 20.000 TL. 
- Girig 40.000 TL. 

Gundemin 5. maddesi olan 
dilekler bolumunde kabul edilen 
tuzugun 19. maddesi geregi 
dernek bagkanlnln onay ve so- 
rumlulutju ile dernek saymanl 
taraflndan yapllacak bir defal~k 
harcama yetki slnlrl 1990 yl l~ iqin 
100.000 TL. ve 1991 y111 iqinde 
150.000 TL. olarak kabul edildi. 
Yine aynl gundem maddesi 
iqinde yonetim kuruluna,dernek 
demirba$lar~ndan kullan~lmaz 
durumda bulunanlarln (fotokopi, 
slayt makinesi vs.) gereginde 
satllabilmesi, hibe edilmesi ve 
kay~ttan dugulmesi hususunda 
yetki verilmesi kabul edildi. 

Bagka bir gorug bildirilmeme- 
si ve gundemin sona ermesi 
itibariyle divan bagkan~ Prof. Dr. 
Melih Altan toplant~y~ kapatt~. 

BASKAN 

Prof. Dr. Melih Altan 

BASKAN YRD. 

DOG. Dr. Nuray Y. An 

YAZMAN 

Ecz. Dilek Lafq 




