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Türk Farmakoloji Derneği’nin 
Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı Yapıldı

Türk Farmakoloji Derneği Olağanüstü Genel 

Kurulu 04.03.2011 tarihinde saat 17:00’da 22 kişi ile 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Sarı 

Salon’da toplandı. Açılış ve saygı duruşunu takiben 

gündem okundu. Kongre divanına, divan başkanı 

olarak Prof. Dr. Mehmet Melli ve üye olarak Öğr. Gör. 

Dr. Bilgen Başgut ve Dr. Nihan Burul Bozkurt seçildi. 

Kongre divanının yetkilendirilmesinin ardından 

maddelerin görüşülmesine geçildi.

Genel kurulda gündemin üçüncü maddesi olan 

tüzük değişikliği konusunda Prof.Dr. Öner Süzer’in 

bilgi vermesinin ardından tüzük değişikliği oy birliği 

ile kabul edildi. 

Madde 4’te belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığının 

idari olarak ayrı bir sicil numarası vererek açmış 

olduğu Farmakoloji Derneği İktisadi İşletmesinin 

İdaresi ve Finansmanı ile ilgili Yönetim Kurulu’na oy 

birliği ile yetki verildi. 

Genel kurulda ayrıca mevcut Yönetim Kurulu’na 

2011 yılının sonuna kadar dernek merkezi olarak 

kullanılmak üzere Ankara’da gayrimenkul satın 

alması için oy birliği ile yetki verildi. 

Türk Farmakoloji Derneği Tüzüğünün Kabul 
Edilen Tüzük Değişikliği

Eski Hali

Madde 3.

Derneğin amacı, Farmakoloji biliminin 

ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç 

kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, 

amacına varmak için aşağıda maddeler halinde 

belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur:

….

Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 

yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel 

platformlarda farmakoloji topluluğunu temsil eder, 

üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel 

toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, 

akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve 

taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs 

verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur.

Yeni Hali

Madde 3.

Derneğin amacı, Farmakoloji biliminin 

ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç 

kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, 

amacına varmak için aşağıda maddeler halinde 

belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur:

….

Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 

yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel 

platformlarda farmakoloji topluluğunu temsil eder, 

üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel 

toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, 

akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve 

taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs 

verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur. 

Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül 

oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü 

oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik 

yönetim kurulunca çıkartılır.

Dileklerin sorulmasının ardından olağanüstü 

genel kurul saat 18:00’da kongre divanına belgelerin 

imzalanması yetkisi verilerek kapatıldı.

Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
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