
FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEGİ AMBLEMİ 

12.5.1966'da nizamnamesini hazırlayarak resmen kurulmuş olan 
Farmasötik Bilimler Ankara Derneği hem derneğin hem d~ çıkarma
ya karar verdiği bültenin bir armasını, sembolünü de saptamaya ka 
rar vermişti. Aşağıda resimleri görülen ve derneğin kurullışundan bir 
ay sonra çekilmiş olan resimdeki kurucu üyeler arasında bir-amblem 
bulma ça l ışması da başladı. 
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Bu konunun işlenmesi E. İzgü'ye verildi. Adı gecen tarafından 
çizilip kurucu üyelerin secim ve düzeltmelerine sunulan aşağıdaki bir 
kaç örnek üzerinde yapıcı fikirler oluşturuldu. 
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Bugün bülten imizin kapağında ve derneğin bütün yazışma kô
ğıtlarındaki amblem E. İZGÜ tarafından çizilmiş ve kurucu üyelerin 
yapıcı düzeltileri ile oluşmuştur. Derneğimizin onuncu yaşını doldur
duğu 19n senesi sonunda bir geçmiş zamanki hayali anımsama
ya değer. 

Prof. Dr. E. IZGÜ 
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Doç. Dr. Mevlüt E•rtan 

1945 yı lında lspaı1a'nın Gelendost Kazas ında doğdu . 1952 yıl ı n

da Gelendost'ta başlad ı ğı ilk okulu 1957 y ıl ında Po l atlı Atatürk İ l k 

Okulunda bitirdi. 1960 yılında Polatlı Orta Okulundan, 1963 yılında 

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesinden mezun oldu. 1968 y ıl ında 

A.Ü. Eczacı l ık Fakültesini bitirerek ayn ı yı l bu fakültenin Farmasötik 

Kimya Kürsüsürıe asistan olarak kabu l edildi. 1971 y ıl ında takt im 

ettiği «Rhamnus petiolaris Bois. üzerinde antrakinon türevleri yönün

den araştırma lar» konulu tezi ile eczacıl ık bilimleri doktoru ünvanın ı 

aldı. 1972 yılında, flavon sentezleri ve karbonhidrat k i myası dalın

da araştırma yapmak üzere Federa l Almanya'da Maximilian Üniversi

tesine gitti. «Bazı 1, 2, 4 - Triazol ve N - Glikozitleri üzerinde sentez 

çalışmaları» konulu tezi ile 29.11.1977 de Üniversite doçenti. ünvanını 

aldı. Evli ve bir çocuk babas ıdır. 
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Doç. Dr. Altan Bilgin 

1941 de· Merzifonda doğmuştur. Tahsi l hayatına 1949 da Gcizi
antep'te başlayarak, 1953 y ıl ında ilkokulu, 1956 yı l ında ortaokulu ve 

1959 da liseyi bit irmiştir. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fa
kültesine başlamış ve 1965 y ı l ında mezun olduktan sonra da bu Fa

kültenin Farmasötik Kimya Kürsüsüne asistan olarak intisap etmiş

t ir. 1968 yılında «İzoniazid üzerinde araştırmalar» konulu doktora te

zini tamamlayıp, yapılan sınavda başarı kazanarak, Dr. Sci. Pharm. 
(Eczacılık Bi limleri Doktoru) ünvan ı nı a l mıştır. 1969 yılında Hacettepe 

Üniversitesi Eczacıl ı k Fakültesi Farmasötik Kimya öğret im görevlili 
ğ ine atanmış olup, halen bu görevde çalışmaktadır. Evli ve iki ço
cukludur. 
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