
Sayın hocalarım ve sevgili arkadaşlarım, 
 
4-6 Mart 2009 tarihlerinde geleneksel olan Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası 
Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları'nın onsekizincisi 2007 yılında kaybettigimiz rahmetli hocamız 
Prof. Dr. Hasan GACAR anısına düzenlenecektir. Toplantımız Ilgaz/Kastamonu’da bulunan Ankara 
Üniversitesi Öğrenci Eğitim, Spor, Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi (ÖRSEM)’de yapılacaktır. Bu 
toplantının duyurusu ayrıca internet sayfamız (www.tfd.org.tr) ve bültenimiz aracılığı ile de 
yapılacaktır. Bültenin sizlere geç ulaşabileceğini düşünerek sizlere bu duyuruyu e-posta yolu ile de 
yapacağız. 
 
İnternetteki sayfamızda 1993 yılından beri yapılan bu toplantılarımız ile ilgili bir rapor "TFD Farmakoloji 
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Çalışma Programı ve Takvimi" adı 
altında sizlerin bilgisine sunulmuştur. Hepimizin çok iyi bildiği gibi bu toplantıların amacı, Türk Farmakoloji 
Derneği Üyesi olan ve uzmanlığını/doktorasını bitirmiş, ancak doçent olmamış arkadaşlarımızın 
"uzmanlık/doktora eğitimleri sonrasında gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapmış oldukları çalışmaları" 
akademik nezaket ölçüleri içinde dinlemek, tartışmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak ve bu arkadaslarımıza 
daha sonraki çalışmalarında bilgi ve deneyimlerimize dayanarak yol göstermektir. Ayrıca, yılda en az bir kez 
de olsa, birbirimiz ile yaşadığımız şehirlerden ve ortamlardan değişik bir yerde buluşmak, sohbet etmek, 
eğlenmek ve aynı zamanda dinlenmek olanağını bulmaktır. Bu toplantıda ayrıca meslekte 40 yılını dolduran 
hocalarımıza plaket ve "R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü-2008" ödülü verilecektir. 
 
Bu amaçlar ile, sizlerden ricam en geç 26 Ocak 2009 tarihine kadar konuşmacı olmak isteyen 
arkadaşlarımızın konuşma başlıkları ile birlikte bana haber vermeleridir. Konuşmacıların belirlenmesinde 
gözönünde bulundurulacak kriterler aşağıda belirtilmiştir: 
 
1. TFD üyesi olmaları 
 
2. Farmakoloji alanında uzmanlık/doktora derecesi almış olmaları 
 
3. Uzmanlığını/doktorasını bitirmiş, ancak doçent olmamış kişilerin "uzmanlık/doktora eğitimleri sonrasında 
gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapmış oldukları çalışmaları" sunacak olmaları 
 
4. Toplantının amaçlarından birine uygun olarak 2009 veya 2010 yılı içinde doçentlik sınavına girecek 
olmaları 
 
5. Daha önceki yıllarda konuşmacı olmak isteyip de, bazı nedenlerden dolayı olamamaları 
 
6. Türkiye'deki değişik şehirler ve anabilim dallarından olmaları 
 
7. Adına toplantı yaptığımız hocamız ile aynı anabilim dalından birinde görev yapmaları 
 
Saygı ve sevgilerimle, 
 
Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN 
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