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ürkiye’de hazır ilaç ve kozmetik üretimini

başlatan ilk eczacılardan olan Süleyman

Ferit (Eczacıbaşı), 1885’de İzmir’in İkiçeş-

melik semtinde dünyaya geldi. 

Süleyman Ferit Bey, daha çocukluk yıllarında okuma-

ya ve öğrenmeye ilgi göstermişti. İkiçeşmelik semtin-

den Havra Sokağı’na ve Başdurak Caddesi’ne inen

sokaklarda Musevi ve Türk çocukları arasında yapılan

mahalle savaşlarına katılmaz ve birdirbir, misket gibi

oyunlara pek fazla ilgi göstermezdi.

Bir çocuk yüreği ve eczacılık...
Süleyman Ferit Bey’in babası Hacı Hafız Şakir Efendi,

İzmir Şehremaneti (Belediyesi) Başkantarcısı’ydı. An-

nesinin adı Şerife Hanım’dı. Süleyman Ferit, yaşa-

mında babasından ve annesinden sonra en derin et -

kileri anneannesi Fatma Hanım’dan aldığını ifade et-

miştir. Onun eczacılık mesleğini seçmesinde bile bir

gün anneannesinin ağır biçimde hastalanmasının

doğurduğu sonuçlar yatar. Süleyman Ferit o yılları

şöyle anlatıyordu:

“Ninem, şifalı otlardan ev ilaçları yapmakta başarılıy-

dı. Çocukluğumda İzmir’deki hastanelerin hepsi ya-

bancılarındı. Osmanlı’nın İzmir’de kurduğu ilk hasta-

ne, Guraba-i Müslimin yani “Kimsesiz İslamlar” adı-

nı taşıyordu. Hastanenin adı bile yalnızca İzmir’in de-

ğil, tüm devletin içinde bulunduğu durumu anlatma-

ya yeterliydi. “Türk” diyemiyor, “İslam” diyebiliyor-

Bafleczac› Süleyman Ferit Bey

Süleyman Ferit Eczacıbaşı,

üzerinde Osmanlı Tu ğ r a s ı

olan ve fermana benzeyen

“Eczacılık Şahadetnamesi”ni

aldığında henüz 19 yaşına

g i rmek üzere y d i .

Süleyman Ferit Eczacıbaşı (sağ başta), 1907 yılında Guraba-i Müslimin
Hastanesi’ndeki eczanesinde yardımcıları ile birlikte çalışırken.

T

Eczacıbaşılılar olarak, çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmanın ve sağlıklı bir

geleceğe hizmet etmenin ne anlama geldiğini kavrayabilmek için, bizi biz yapan

değerlerin oluştuğu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı yıllara dönmek gerekiyor.

Eczacıbaşı’nın bugününe ve yarınına ışık tutacak bu değerlerin oluşmasında,

korunmasında ve aktarılmasında Topluluğun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın ve

ondan sonra gelen kuşağın titiz ilgi ve emeklerinin rolü çok büyük. 

Ancak, tüm yaşamını, bu değerlerin oluşması ve elde edilen tüm başarılar için gerekli

zeminin, altyapının, dünya görüşünün ve vizyonun yapılandırılması, “Eczacıbaşı” adının

çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olma temel amacı ile özdeşleşmesi yolunda

ilk adımların atılmasına adamış biri var: Başeczacı Süleyman Ferit ya da “Eczacıbaşı”

unvanı verildikten sonraki adı ve soyadıyla Süleyman Ferit Eczacıbaşı.

Eczacıbaşılılar ile “Eczacıbaşı’nın Kökleri”ne bakmaya, Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın

başarılarla dolu yaşamından başlamak istedik. 
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duk. Kavrayabildiğimiz en önemli gerçek ise, İslam’ın

mutlak yoksul ve garip olacağıydı. Hazin bir tabloy-

du bu...”

“12 yaşındaydım. Hamidiye İlkokulu’na, hocalarım

Halil ve İzzet efendilerin sınavıyla altı yaşımın başın-

da girdiğim için, 12 yaşında İzmir İdadisi’nin (Lise)

ikinci sınıfına devam ediyordum.  Ninem ağır biçim-

de hastalanmıştı. İzmir’in tanınmış doktorlarından

Rum İstalyanos Efendi’yi getirdik. Reçete yazdı. O za-

manın ilaçları, günümüzdeki gibi hazır ambalajlar

içinde satılmazdı.  Eczanelerde kazanlar, imbikler

içinde yapılır, havanlarda dövülür ya da geniş kava-

nozlarda dakikalarca sallanarak karışım haline getiri-

lirdi. Babam, beni derhal Rum Lazarides’in eczanesi-

ne gönderdi. Koşarak eczaneye gittiğimde “Seyahat

dolayısıyla kapalıdır” yazısını üzülerek okudum. Bu

kez yine koşarak Eşrefpaşa’ya çıktım. Ermeni Şahin-

yan’ın eczanesinde uzun bir süre bekledikten sonra

ilaçları yaptırdım. Eczaneden çıkarken akşam olmuş-

tu ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. 

O akşam eve dönerken yüreğim yaralı, gözlerim yaş-

lıydı. Çok sevdiğim ninem hastalandığı zaman, eğer

evde kendimiz kocakarı ilaçları yapmayı beceremez-

sek, kent içinde başvuracağımız tüm doktor ya da

eczacılar azınlık ya da yabancıydı. Doktor ya da ecza-

cı olma düşüncesi, o yağmurlu gecede elimde ilaç şi-

şeleriyle ninemin başucuna dönerken, çocuk kalbim-

de bir ideal ve özlem olarak belirmişti.”

En genç eczacı...
İzmir Sultani İdadisi’ni 1900 yılı başında, 18 yaşında

başarıyla bitiren Süleyman Ferit 1903’te İstanbul Tıp

Fakültesi’ne bağlı Eczacılık Yüksek Mektebi’ni bitire-

rek “Eczacı” diplomasını aldı. Böylece, İmparatorlu-

ğun en genç eczacısı olmuştu. Süleyman Ferit, diplo-

masını aldıktan sonra nelerle karşılaştığını şöyle özet-

ler:

“Üzerinde Osmanlı Tuğrası olan ve fermana benze-

yen Eczacılık Şahadetnamemi aldığım zaman 19 ya-

şıma girmek üzereydim. Hayatımın en büyük sürpri-

zinin beni beklemekte olduğunu nereden bilebilir-

dim? Normal öğrenim yıllarının hesabıyla ancak 20

yaşında böyle bir okuldan mezun olunabileceği res-

mi makamlarca belirlenmişti. Ben ise iki yıl erken dip-

loma almıştım. Yaşım tutmadığı için görev alacağım

hastanenin üç ay süreli kursunun kurasına beni sok-

madılar. Gençlik duygularının halet-i ruhiyesi içinde,

sanki dünya başıma yıkılmıştı. Üzüntüm sonsuzdu.

Ne yüzle İzmir’e dönecektim?...”

Süleyman Ferit, genç yaşta aldığı eczacı diplomasıyla

kendi başına bir eczane açmak üzere İzmir’e dönü-

yordu ama, o yıllarda bağımsız eczane kurarak çalış -

ma yaşamına atılabilmek Türk eczacılar için bir düş

gibiydi. 

Süleyman Ferit, 1903 yılı sonunda geldiği İzmir’de,

bir süre sonra, kentin tek Türk hastanesi olan Gura-

ba-i Müslimin’de görev alacaktı. Süleyman Ferit, yur-

dun hazin koşulları içinde garip, kimsesiz ve dayanık-

sız halka, hekim ve eczacıların bütün güçleriyle hiz-

met vermeleri gerektiğini düşünüyordu:

“...Guraba, garip, kimsesiz ve dayanıksız anlamına

geliyordu. Demek ki devlet o günlerde, kendi halkı-

nın özelliğini bu tanımla belirtiyordu. Gerçekte, sağ-

lık kuruluşları açısından 1900’lerde yalnızca İzmir’de

değil, bütün ülkede bu benimsenen ada uygun acı

koşullar egemenliğini sürdürüyordu. İzmir’de Rum-

lar’ın, Ermeniler’in, Museviler’in, Levantenler’in ve

bu arada İngiliz, Fransız, İtalyanlar’ın, daha sonraları

da Alman ve Amerikalılar’ın hastanelerinin hiç birinin

adında bu tür bir garibanlık damgası yoktu. Bu sıfat,

içinde bulunduğumuz kötü durumu yüzümüze vura-

rak, onurumuzu rahatsız ediyordu.

Yüreğime ve beynime yerleştirdiğim, İzmirime sağlık

tesisleri yoluyla hizmet etme özlemi, ilk devlet göre-

vimde bu acı görüntülerden kopup gelerek bir ideale

dönüşüyordu.”

Süleyman Ferit Bey, Guraba-i Müslimin Hastane-

si’nde  “ikinci eczacı” olarak göreve başladıktan bir

süre sonra, Bornova’da İlyadis adlı bir Rum’un sahibi

olduğu Aristoteles eczanesinde de Cuma günleri ve

tatil günleri sorumlu müdürlük yapmaya başlamıştı.

Süleyman Ferit Bey, İlyadis’in eczanesinde başından

geçen bir olay şöyle anlatır:

“Bir Cuma günü, Bornova’daki eczanenin laboratu-

var bölümünde daha o günlerde yapmayı tasarladı-

ğım müstahzarlardan nane ruhu üstünde çalışıyor-

dum. İlyadis yoktu. Eczanenin önünde, tarım ürünle-

rinin develerle İzmir’e taşındığı yollar uzanıyordu. Bu

devecilerin çoğu, Aydın’lı yörüklerdi. O gün yine bir

deve kervanı geçiyordu. Giyiminden Aydınlı olduğu-

nu anladığım yaşlı bir köylü, çekinerek eczanenin ka-

pısına yaklaştı, içeri girmekte tereddüt ediyordu. Ka-

pıya çıktım ve ne istediğini sordum. İzmir lehçeli bir

Türk oluşuma şaşırmış bir durumu vardı. Zavallı ka-

dıncağız bir eczanede üstü beyaz önlüklü bu kadar

Eczane geceleri de açıktı.

Yoksul hastaların doktor ve

ilaç paraları yoksa, Şifa

Eczanesi’ne uğradıklarında

her türlü kolaylık ve

y a rdım onları

beklemekteydi ve bu

hizmetlerin karşılandığı yıl,

1 9 1 1 ’ d i .

“Eczacıbaşı” unvanı...
Süleyman Ferit Bey, Guraba-i Müslimin

Hastanesi’nden ayrılırken, genç yaşta

çalışmaları ve ilaç yapımı denemelerini de

gerçekleştirdiği laboratuvardaki başarıları

sebebiyle, yaşamının en büyük mesleki

onuruna sahip oldu. Kendisi o günü şöyle

anlatıyor:

“Ömür boyu taşımam kayıt ve şartıyla İzmir

Vilayeti Genel Meclisi tarafından Eczacıbaşı

unvanıyla onurlandırılmıştım. İzmir’im ve

hemşehrilerim, bana ve aileme böylece

ömürler boyunca taşıyacağımız en büyük

nişanı takmış oluyorlardı. 

Küçücük çocukken evde yaptığı ilaçların

şifası üstüne kendisinden çok şey

dinlediğim ve bilinçaltımda etkilendiğim

büyükannem başta olmak üzere,

babaannem, annem ve babam, henüz 24

yaşındaki torun ve oğullarının, İzmir gibi bir

kentte eriştiği bu onurlu mevkiden dolayı

sevinç gözyaşları dökmüşlerdi.” 

Şifa Eczanesi, İzmir.
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genç bir Türk’ün bulunabileceğine inanamı-

y o rdu. Ne istediğini öğrendim. İstediklerini

v e rdim. Tam ayrılacakken, dayanamadı ve sor-

du: Evladım… Sen İslam mısın? Evet dediğim

zaman, gözlerinden yaş geldiğini hatırlıyo-

ru m . ”

Süleyman Ferit Bey, 
“Başeczacı” oluyor. . .
1905 yılında Guraba-i Müslimin Hastanesi’nde

“ikinci eczacı”lık görevinden “Başeczacı”lık gö-

revine atanan Süleyman Ferit Bey, yavaş yavaş

herkes tarafından sevilen olgun ve sade kişiliğiyle,

ç e v rede de tanınmaya başlıyordu. Yoğun çalışmalarıy-

la hastaneye önemli ölçüde gelir de sağlamaya başla-

mıştı. Bu konuda, Dr. Hikmet Aladağ şunları yazmıştı:

“..Ferit Bey, eczanenin gelir ve giderlerini çok munta-

zam ve aylık olarak tutmaktaydı. Mesela, mayıs ayın-

daki cetvele bakılırsa, hastanenin dışarıya ve hapisha-

neye ilaç yaptığı, saf su ve gülsuyu imal ederek sattı-

ğı, böylece hastaneye gelir sağladığı görülmekte-

d i r...” 

Süleyman Ferit Bey, başeczacılığa atandıktan son-

ra, eczaneyi çok daha bakımlı  ve itinalı bir şekilde

yönetmeye başlar. Bir süre sonra yanında çalışan

kalfaların tümü, Türk kökenli olmuştu. O, bu Türk

çocuklarına eczacılığı öğre t e rek onları da modern

eczacılığa alıştırmaktaydı. İlk yetiştirdiği Lütfü, Asım,

Fuat adlı kalfalar, daha sonra mesleklerinde ilerlemiş-

l e rdi. Bunlardan Lütfü (Krom), İzmir’in en ünlü ecza

depolarını kurmuştu. 

Düş gerçekleşiyor. . .
1909 yılında, Osmanlı Devleti yoğun iç ve dış soru n-

larla iç içe, en zorlu toplumsal bunalımı yaşarken, Sü-

leyman Ferit Bey de yaşamının büyük bir dönemecin-

den geçmek üzereydi. Tüm özlemlerinin odaklaştığı

“özel eczane” açma düşüncesi, bir fırsat sonucu ger-

çekleşme yoluna giriyordu. Ti l k i l i k ’teki Eczane-i Umu-

mi satışa çıkarılmıştı. Süleyman Ferit Bey, o günkü ge-

lişmeleri şöyle anlatır:

“…O yıl İzmir’de 22 özel eczane vardı. Bunların için-

de Giritli Mehmet Esat Bey’in Kemeraltı ve Hüseyin

Rıfat Bey’in Şifa eczanelerinden başka Türk eczanesi

yoktu. Bir de, içlerinde iki Türk doktorunun da

bulunduğu sekiz doktorun açtığı Ti l k i l i k ’teki Ec-

zane-i Umumi bulunmaktaydı. 

Eczane-i Umumi’nin sahipleri işlerinin başında

b u l u n a m ı y o r l a rdı. Bu yüzden kalfalar tarafından

yürütülen Eczaneyi sonunda 215 altına satılığa çı-

k a rd ı l a r. Babamın evinde kaldığım için bir miktar

para biriktirebilmiştim. Dördü Rum, ikisi Ermeni ve

ikisi Türk olan eczane sahiplerine 100 altın ödedim.

115 altını ise borçlandım.

Böylece artık benim de bir eczanem vardı. En büyük

isteğim gerçekleşmişti. Babaannem Hatice Hanım,

anneannem Fatma Hanım, annem ve babam, bu gi-

rişimimden dolayı çok sevinmişlerdi. Babamın, bana

şöyle bir nasihatte bulunduğunu hatırlıyoru m :

“ İ z m i r’de bizim milletimizden eczane sahibi yok de-

necek kadar az... Yalnızca para kazanmaya değil, ulu-

sal onurumuza ağır gelen bu boşluğu doldurmaya da

çalışmalısın. Bu yönde hizmetin olursa seninle iftihar

e d e r i m . ”

Çocuk eczacı...
Guraba-i Müslimin Hastanesi ile eczanesi arasında

mekik dokuyan Süleyman Ferit Bey, eczane ile ilgili

ç e v reden gelen tepkileri şöyle anlatıyor:

“ Tilkilik semtinin o günlerde Türkler’le dolu olması-

na karşılık, yönetimimdeki bir Türk eczanesinin çev-

re tarafından bile yadırgandığını biraz da acıyla ha-

tırlarım. Bir gün, ağır hastası için bir Rum doktoru n

reçetesini getiren, devlet kademesinde yeri olan

yaşlı bir kişi, “Eczacıyı çağır çabuk... Sen eczacı de-

ğilsin” diye direnmişti. O yetkili, ancak diplomamı

g ö rdükten sonra ikna olabilmişti. Ne yazık ki, adım

da böylece “çocuk eczacı”ya çıkmıştı...”

Eczacıbaşı, müstahzar 
yapımına başlıyor. . .
Ti l k i l i k ’teki Eczane-i Umumi, Süleyman Ferit Bey ta-

rafından satın alındıktan sonra, yeni bir işlevi de ye-

rine getirecekti. Bu iş, Türkler arasında yok denecek

kadar az olan müstahzar yapımıydı. Süleyman Ferit

Eczacıbaşı, Eczane-i Umumi’de yapmaya başlayaca-

ğı müstahzarlarıyla, ilaç yapımı konusunda tüm

Ege’de önemli bir üretim sürecini de açmış olmak-

taydı. Eczacıbaşı, müstahzar yapımı konusundaki

gelişmeleri şöyle anlatıyor:

“...Bana Eczacıbaşı unvanını veren İzmir Vilayet Ge-

nel Meclisi’nin hakkımdaki kararını, meslek ha-

yatımın en değerli varlığı olarak sürd ü rmek bir

onur borcumdu. Çevre halkının mali duru m u n u

yakından bildiğim için, eczanenin adını Kanaat

Eczanesi olarak değiştirmiştim. Gerçekten az ka-

zanca kanaat ederek, öteki eczanelerden daha

ucuza ilaç yapımına başlamıştım.

Bu yapım sözcüğü belki yadırganır ama yerinde

k u l l a n ı l m ı ş t ı r. Çünkü, o dönemde, daha sonra ha-

van eczacılığı olarak adlandırılan değişik bir sistem

söz konusuydu. İlaçların ham ya da ilk maddeleri

e c z a n e l e rde bulunur ve eczacılar, doktorların re ç e-

telerine göre, çeşitli karışımlar yaparak, ilaçları has-

talara verirlerdi. 

Eczane-i Umumi’yi satın alırken borçlandığım 115

altını, burada yaptığım ilk ilaçlarımın geliriyle ödü-

y o rd u m .

İnsan yaşamında büyük yeri olan modern farm a k o-

loji bilimi ve ilaç sanayisinin daha sonra gösterd i ğ i

dev gelişme karşısında küçümsenebilecek olan bu

ü r ü n l e r, 1900’lü yılların ortamı içinde büyük bir 

c e s a ret örn e ğ i y d i . ”

Eczacıbaşı, Kemeraltı’nın 
tarihsel Şifa Eczanesi’ni 
a l ı y o r. . .
Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey, 1911 yılında, İzmir’ i n

tanınmış tüccar ve işadamlarından Caferizade Ke-

mal Bey’in büyük kızı Saffet Hanım ile evlenir. 

Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey, aynı yıl Kadızade Hü-

seyin Rıfat Efendi’nin İzmir’deki ilk Türk eczanesi

olarak bilinen Kemeraltı Şifa Eczanesi’ni, sonradan

d e v rettiği Moraiti adlı Rum Eczacıdan 250 altına sa-

tın alır. Kemeraltı’nın başında Hükümet Konağı’nın

hemen yanıbaşında bulunan Şifa Eczanesi, Süley-

man Ferit Bey’in yönetiminde İzmir’de, giderek tüm

Ege’ye ve sonra Türkiye çapında üne kavuşacaktı.

Önce biraz uzakta, Arap Fırını Sokağı’nda tuttuğu

bir depoda kolonyacılığa başlayıp sonra Birinci Bey-

ler Sokağı başında kurduğu laboratuvarında ilk

ürünlerini daha da geliştire rek pazarlayan ve yaptı-

ğı kokularla da halkın büyük beğenisini kazanacak

olan İzmir’in bu genç eczacısı için yaşam, geniş halk

yığınlarına doğru yayılan yepyeni hizmetleri getir-

m e k t e y d i .
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Alışılmamış ilan…
28 Eylül 1911 tarihli Ahenk Gazetesi’nde yayınlanan

bir ilan İzmirliler’in dikkatini çeker. Çünkü o zamana

kadar hiç görülmemiş bir tanıtım tekniği ile düzen-

lenmiştir:

Şifa Eczanesi’nde, taşradan gelen tüm istekler

derhal yerine getirilerek hastanın ayağına ka-

dar ilaç gönderiliyordu. Hasta kente inmek is-

terse, eczaneye bir haber verdiğinde hastayı

ağırlayacak otel ya da han odası bile bulunarak

her türlü kolaylık sağlanıyordu. En ünlü doktor-

lar, uzmanlar, operatörler, hatta kadın hastalar

için bayan diş hekimi eczanede hazır bekliyor-

du. Her türlü ilaç ve Şifa Eczanesi’nin kendi

yaptığı ürünler, sağlık hizmetine sunulmuştu.

Sağlığına kavuşan hastalar, gazetelere ilan ve-

rerek bu nedenle şükranlarını duyurmaktaydı-

lar.

Eczane geceleri de açıktı. Yoksul hastaların

doktor ve ilaç paraları yoksa, Şifa Eczanesi’ne

uğradıklarında her türlü kolaylık ve yardım on-

ları beklemekteydi ve bu hizmetlerin karşılandı-

ğı yıl, 1911’di.

İzmir ve Egeli’lerin Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nı

“şifa dağıtan insan” olarak tanımlamalarının nedeni

buydu. İzmir’de daha birçok eczane vardı. Ama,

halkla ilişkilerde bu anlamda ileri girişimler içinde

olan, hastayı ve halkı böylesine bağrına basan  bir

başka eczane görülmemişti.

Ferit Bey’in simgesi: 
Türk Bayraklı Kız…
Süleyman Ferit Bey, ilaçlarında, Yunan işgalinde bile

değiştirmeyeceği Türk Bayraklı Kız simgesini kullanı-

yordu. Ferit Bey, Şifa Eczahanesi’nde ve depo olarak

kullandığı Birinci Beyler Sokağı’ndaki laboratuvarın-

da 1911 yılından itibaren birçok ilaç ve müstahzar

yapmaktaydı. Bunların çoğu ülkede büyük ün kaza-

narak, aranan markalar olmuştu. Bu ürünler arasın-

da şunlar vardı:

İlaçlar: Ferit Kuvvet Şurubu, Ferit Nane Ruhu, Ferit

Hafakan Ruhu, Ferit Diş Suyu, Ferit Selamet Nezle

İlacı, Ferit Kudret Hapı, Ferit Asit Borik Merhemi, Fe-

rit Oksitdözenk Merhemi, Nasır Kremi.

Tuvalet Müstahzarları: Ferit Saç Suyu, Briyantin, Ferit

Tuvalet Pudrası, Ferit Yağsız Krem, Acı Bademli Gece

Kremi, Ferit Diş Macunu, Talk Pudrası, Çiçeksuyu,

Gülsuyu, Tuvalet Sabunu, Katranlı Sabun.

Kolonya üretimi başlıyor…
Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Şifa Eczanesi’ni satın al-

dıktan sonra hızlandırdığı ilaç ve müstahzar yapımı-

nın yanı sıra kolonya üretimine de başladı. Süleyman

Ferit Bey’in ürettiği kolonyalara dönemin ünlü şairle-

ri isim vermekteydi. O dönemi Süleyman Ferit Bey

şöyle anlatır:

“Tanınmış romancı Reşat Nuri Güntekin’le İkiçeşme-

lik’te birlikte büyümüştük. Celal Sahir, Ahmet Haşim,

Orhan Seyfi gibi yakın dostlarım olan İstanbullu şair-

ler, İzmir’e geldiklerinde konuğumuz olurlardı. Bu şa-

irlere isim konusunu açardım. Bazıları Osmanlıca ka-

rışık terkipler, bazıları da kulağa hoş gelen yabancı

kelimeler önerirlerdi. O günlerde İzmir’de olan Halit

Fahri Ozansoy ise, şöyle demişti: “Ürünlere takılacak

adlar hem söylenmesi kolay, hem de anlamlı olmalı.”

“Unutma Beni” adlı kolonyamın isim babası, Halit

Fahri Ozansoy’dur. Sonra öteki adlar da arka arkaya

geldiler. Bahar, Manolya, Beş Çiçek, Yaz Yağmuru,

Dalya ve Altın Damlası… Yalnız Altın Damlası’nın

adını ünlü şairlerimiz değil, bizzat ben koydum.”

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, 1944 yılında İktisadi Yürü-

yüş dergisinde yayınlanan bir yazıda “Altın Damlası”

kokusunu nasıl bulduğunu şöyle anlatır:

“Fransa’da Corte d’Azur’de bir seyahat yapmıştım.

Orada Grasse adında küçük bir şehir vardır. Bu şeh-

rin, dağı ve taşı çiçektir. İnsan bu memleketin içinde

veya civarında gezerken, çiçek kokusundan

mestolur, baygınlıklar geçirir. İşte Fransa’nın ve hatta

dünyanın en maruf kokuları bu diyarlardan her

tarafa yayılır. Oradan tedarik ettiğim bazı esansları

birbirine karıştırarak ve birleştirerek Altın Damlası’nı

vücuda getirdim.”

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, bu  çalışmalarına ek

olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle, 1911 yılında

İzmir Milli Kütüphanesi’nin ve Hilal-i Ahmer İzmir

Şubesi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

1913 yılında Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın ilk evladı

olan Nejat Eczacıbaşı dünyaya geldi.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Balkan ve I. Dünya Savaşı

yıllarında görevlendirildiği askeri hastanelerde kolera

ve tifüs salgınlarına karşı yoğun bir savaş verdi ve bu

çalışmalardan dolayı Harp Madalyası’na layık görül-

dü. 23 yıl sonra Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kül-

türel ve siyasal gelişimini sürdürdüğü bir dönemde

Süleyman Ferit Eczacıbaşı bir Avrupa gezisine çıktı. O

y ı l l a rda Nejat Eczacıbaşı, Berlin Üniversitesi’nde

biyokimya dalında doktorasını yapmaktaydı. Süley-

man Ferit Eczacıbaşı, Nejat Eczacıbaşı ile, Al-

manya’daki Bayer Tesisleri’ne yaptıkları geziyi

şöyle anlatıyor:

“Oğlum Nejat ile Almanya’daki Bayer fab-

rikalarını geziyorduk. Köşede çok basit ve

küçük bir eczane örneği gözümüze ilişti.

Bunun ne olduğunu mihmandarımızdan sor-

duğumuzda, Bayer fabrikasının aslının bu ol-

duğunu ve fabrikanın bu küçük eczanenin

gelişmesinden meydana geldiğini söylediler.

Bunu öğrenince oğlum Nejat’a, İzmir’deki ec-

zanemizin bundan çok daha mükemmel ve

büyük olduğunu, bu hale göre bir Türk genci

olarak, kendisinin Bayer fabrikasından daha

mükemmel bir fabrika yapması için hiçbir

maninin bulunmadığını söyledim. Allah, ken-

disini daha da muvaffak kılsın. Çalıştı, sahasın-

da iki doktora yaptıktan sonra kardeşleriyle bir-

likte Levent’teki ilaç ve seramik fabrikalarını kurdu.”

Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın 1950’ler sonrasında

Şifa Eczanesi’nde günlük uğraşlarını sürdürürken en

büyük önem vereceği iş, bu kez çekilmiş bulunduğu

köşeden, kente çağdaş toplumsal ve kültürel alt-

yapıyı kazandırmaya çalışmak olacaktı. 

“Kazandığımı kentime 
iade edeceğim”
Süleyman Ferit Eczacıbaşı, İzmir’de 1950’lerd e n

itibaren çeşitli eğitim ve sağlık tesisleri armağan et-

meye girişti. “Çok çalıştım. Kazandığımı artık ken-

time iade edeceğim” diyen Eczacıbaşı, bir ”örnek

yurttaş”, bir örnek “kent insanı” olduğunu da kanıt-

lıyordu. 

Bu, bir yanıyla Şifa Eczanesi’nin başında, Kemeraltı

ve çevresine sağlık, ışık ve umut saçan bir insanın öy-

küsüydü. Öte yanıyla da, birbiri ardına ilkokullar, or-

taokullar, verem dispanseri, ana ve çocuk sağlığı

merkezi, kanser hastanesi yaptıran bir “modern

yurttaş”ın öyküsü…

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, 18 Nisan 1973’te, 88

yaşında hayata gözlerini yumdu.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, 
gençlere şu tavsiyelerde 
bulunuyordu:

“Tuttukları her işte, bilhassa tahsil hayatında çok

ciddi ve samimi olarak çalışmalıdırlar”

“Bilmedikleri herşeyi öğrenmek için gayret

sarfetmeli. Sıkılmadan her şeyi sorarak

inceleyerek iyi öğrenmelidirler.”

“Parayı kazanmasını ve aynı zamanda yerine

göre sarf etmesini öğrenmelidirler. Zira para

yerinde sarfedilirse bir kıymet ifade eder.”

“Kendi canı ve ailesi kadar başkalarını da

düşünmeli ve yaşamlarını buna göre

düzenlemelidirler.”

“İnsan ömrü çok kısadır. Çabuk sona erer. Başka

aleme göçerken yanında birşey  götüremezsin.

Huzur içinde ölümü karşılamak kadar da insan

için tatmin edici bir mükafatın olabileceğini

zannetmiyorum. Bu huzuru ise geride kalan

faydalı eser ve evlatlar sağlayacaktır.”

Muhterem Ahalimizin Nazar-›  Dikkatine

fi‹FA ECZANES‹

‹zmir-Hükümet Caddesi

Safiyet-i deva   istikamet-i muamele     itidal-i fiat
(saf ilaç)           (do¤ru hizmet)      (uygun fiyat)

Tilkilik’teki Eczane-i Umumi’de muhterem ‹zmir ve

mülhakat çevre ahalisi taraf›ndan mazhar oldu-

¤um teveccüh ve ra¤betin ve memnuniyet-i umumi-

yeyi celp için arzetti¤im ciddi hizmetimin bahfletti¤i

cesaretle, bu defa Kemeralt›’ndaki fiifa Eczahane-

si’ni dahi sat›n alarak, en halis ve saf edviye (ilaç-

lar) ve her türlü müstahzarat-› mükemmele ile yeni-

den tanzim ve küflat eyledim (düzenledim ve aç-

t›m). fiifa Eczahanesi’nde müflterilerime her türlü

kolayl›k ve süratle ifa-i hizmet olunur. 
….

Geceleri aç›kt›r. Fukara (yoksullar), alelumum her

suretle muavenet (yard›m) görür. 

Süleyman Ferit

Süleyman Ferit Bey, eşi Saffet Hanım ve oğlu Doktor Nejat 
F. Eczacıbaşı ile Levent’teki Eczacıbaşı İlaç Tesisleri’nin açılışında.
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afleczac› Süleyman Ferit Eczac›bafl›'n›n en büyük
o¤lu, Eczac›bafl› Toplulu¤u'nun kurucusu Dr.
Nejat F. Eczac›bafl›, Ocak 1913'de ‹zmir'de do¤-
du. Ard›ndan s›ra ile Vedat, Kemal, Haluk, Me-

lih ve fiakir Eczac›bafl› dünyaya geldi. Nejat Eczac›bafl› ilko-
kul ça¤›na geldi¤i zaman, Yunan iflgali sebebiyle aile bir
süre ‹stanbul'da Beylerbeyi semtine yerleflir. 

‹lkokul e¤itimi ‹stanbul'da eve gelen özel ö¤retmenlerle
bafllayan Nejat Eczac›bafl›, 1921'de aile tekrar ‹zmir'e dön-
dü¤ünde bir süre ‹talyan Okulu'nun ilk bölümüne devam
eder. Orta ö¤renimini 1924-1927 y›llar› aras›nda ‹zmir K›-
z›lçullu'da bulunan Amerikan Koleji'nde sürdüren Nejat
Eczac›bafl›, lise ö¤renimini kardeflleri Vedat ve Kemal Ecza-
c›bafl› ile birlikte ‹stanbul'da Robert Kolej'de tamamlar.

Nejat Eczac›bafl› yüksek ö¤renimini kimya üzerine yapma-
ya karar verdikten sonra, kimya e¤itiminin ulaflt›¤› aflama
ve yeni bir dil ö¤renme f›rsat› sebebiyle 1932 y›l›nda Al-
manya'ya Heidelberg Üniversitesi'ne gider. Almanya'da
Hitler dönemine tan›k olan Nejat Eczac›bafl› Heidelberg
Üniversitesi'nden kimyager diplomas›n› ald›ktan sonra
1934'de bir burs yard›m›yla Amerika Birleflik Devletle-
ri'ndeki Chicago Üniversitesi'ne yüksel lisans e¤itimini yap-

mak üzere gider. Nejat Eczac›bafl› Chicago Üniversite-
si'ndeki bir an›s›n› flöyle anlat›r:

"Chicago Üniversitesi'nde bulundu¤um dönemde Birleflik
Amerika'da pek az Türkiye yurttafl› yaflard›. Türk ö¤renci-
ler de çok az say›dayd›. Koskoca Chicago Üniversitesi'nde
1935'te benden baflka Türk yoktu hiç... Tan›flt›¤›m Ameri-
kal›lar bu buluflmay› adeta garip karfl›lad›lar, Türkler'i bam-
baflka tasavvur ettiklerini söylerlerdi. Bir özel toplant›da, o
gece tan›flt›¤›m bir bayan konuflma s›ras›nda bana önem-
li bir haberi oldu¤unu söylemifl, ev sahibinden ö¤rendi¤i-
ne göre toplant›ya bir Türk'ün gelece¤ini müjdelemiflti.
Amerikal› han›m bir Türk'le tan›flmak üzere olman›n heye-
can› içindeydi. Ben de muziplik olsun diye kendisinden,
beklenen Türk toplant›ya gelince bana da göstermesini ri-
ca ettim. 'Ayol göstermenin ne gere¤i var? Türk dedim si-
ze iflte... Toplant›ya girer girmez kendiniz görür anlars›n›z!'
dedi. Konufltu¤u kiflinin beklenen Türk'ün ta kendisi oldu-
¤unu ö¤renince bayan›n düfltü¤ü hayreti unutamam. ‹flte,
1930'larda biz Türkler Amerika'da ancak böylesine tan›n›-
yorduk."

Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans›n› baflar› ile tamam-
layan Nejat Eczac›bafl›, 1930'lu y›llar›n ikinci yar›s›nda, Hit-
ler'in Berlin'ine geri döner. Eczac›bafl›, Berlin Üniversite-
si'nde önce kimya doktoras› yapacak, ard›ndan da Kaiser
Wilhelm Enstitüsü'nde görev al›p teorik bilgilerini pratikle
zenginlefltirmeye çal›flacakt›r. 

Yirmibirinci yüzy›l kuflkusuz 
"biyoloji ça¤›" olarak tan›nacak...
Berlin Üniversite'sinde kimya doktoras›n› yapan Nejat Ec-
zac›bafl›, yirmibirinci yüzy›l›n biyoloji ça¤› olarak tan›naca-
¤›na olan inanc›n› flöyle dile getiriyordu:

"‹nsan›n yap›s›n›, biyolojik olanaklar›n›, eksiklerini sapta-
yan ve sa¤l›kl› geliflme hatta de¤iflmesine olanak sa¤layan
bir bilimden daha önemlisi bulunmasa gerekir. Hücre için-
deki kromozomlar› yeni biçimlerde yönlendirerek insan›
kal›t›mla geçen hastal›klardan kurtaran, kronik illetlerden

Çağdaş bir yaşama adanmış 80 yıl...

Süleyman Ferit Eczac›bafl›, bir

giriflimci ve önsanayici olarak,

yar›na uzanan ›fl›¤› yakm›flt›. 

O¤lu Dr. Nejat F. Eczac›bafl› ise,

o ilk ›fl›ktan bütün gelece¤i

kucaklayan gerçek bir sanayi

toplulu¤unu yaratmaktayd›.

Böylece ‹zmir'in Eczac›bafl›'s›,

sonunda tüm ülkenin de

Eczac›bafl›'s› olacakt›.

B

Dr. Nejat F. Eczac›bafl›...

Kimya yüksek öğrenimini yapmak üzere Heidelberg Üniversitesi’ne giden Nejat F. Eczacıbaşı,
Hitler’in iktidara gelişi ile birlikte Almanya’nın nasıl değiştiğini de yakından izlemek fırsatını
bulmuştu. Fotoğraf, 5 Mart 1933’te çekilmişti.

Avrupa’da o dönemin en tanınmış öğrenim
kurumları arasında yeralan Heidelberg
Üniversitesi’ne giden genç Eczacıbaşı, 21
Kasım 1933’te laboratuvarda yapılan bir
sınavda.



Eczac›bafl›’n›n Kökleri

17

koruyan, hastal›k olarak nitelendirilen 'ihtiyarl›k' sorununu
yok eden, ömrü al›fl›lagelen durumuyla ilgisi bulunmayan
boyutlara getiren bir bilim dal›ndan daha önemlisi olabilir
mi?"

Eczac›bafl›, kimya doktoras›n› bitirdikten sonra modern bi-
yolojinin ilk düflünürlerinden, 30 yafl›nda profesör olmufl
ve Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nün Biyokimya Bölümü Direk-
törlü¤ü'nü yapan Nobel ödüllü Adolf Butenandt'›n asista-
n› olarak çal›flmaya bafllar. Nejat Eczac›bafl›, Prof. Bute-
nantd ile tan›flmas›n› flöyle anlat›yor:

"Kendisiyle görüflmek için randevu ald›¤›m zaman bu ün-
lü kiflinin yüzünü daha hiç görememifl, meslekteki gelifli-
mini ancak yay›nlardan izlemifltim. Randevu gün ve saatin-
de Berlin-Dahlem'deki Enstitü'ye girince, ilk rastlad›¤›m ki-
fliden Prof. Butenantd'›n bürosunu sormufltum. Koridorda
rastlad›¤›m çok genç ve alabildi¤ine yak›fl›kl› beyaz göm-
lekli kifli, 'Buyurun, beni izleyin' dedi yan›t olarak... Genç
adam önde, ben onun ard›nda bir süre koridorda yürü-
dük. Binan›n ikinci bölümündeki merdivenlerden üst kata
ç›k›p üstünde Prof. Butenantd'›n kart› bulunan odaya gel-
dik. Genç adam vurmaya gerek görmeden kap›y› pervas›z-
ca açt›, masan›n bafl›na oturdu ve 'Buyurun, anlat›n baka-
l›m, Ben Butenantd' dedi.

Nejat Eczac›bafl›, Almanya'da biyokimya alan›nda çal›fl›r-
ken uzmanl›¤›n› özellikle vitamin ve hormon bölümlerinde
sürdürür. Doktoras›n› tamamlayan Eczac›bafl›, ‹zmir'e dö-
nüp babas›n›n eczanesinde çal›flmak ve Beyler Soka-
¤›'ndaki laboratuvar›n sorumlulu¤unu üslenmek yerine
ö¤rendiklerini uygulayabilece¤i yeni alanlara yönelmek is-
tiyordu. Düflüncelerinde birtak›m tasar›lar oluflup duruyor
ve sanayi alan›nda giriflimler planl›yordu. 

‹stanbul'da ilk giriflimcilik y›llar›...
Nejat Eczac›bafl›, tasar›lar›n› gerçeklefltirmeyi denemek
amac›yla ‹stanbul'a gelir ve Laleli'deki Günseli Apartma-
n›'na yerleflir. Ayl›¤› 27.5 lira olan bu apartmandan üni-
versite e¤itimi için ‹stanbul'a gelen kardeflleri için 50 lira
kirayla yine Laleli'deki Kanatl› Apartman›'n›n dört odal› bir
dairesine yerleflir. ‹lk iflleri, ‹kinci Dünya Savafl› günlerinde
büyük s›k›nt› ve yokluklar içinde yaflayan topluma çok ge-
reksinim duydu¤u üç ürünü sunmak olur.

Yeni yetiflmekte olan çocuklardan yafll›lara kadar hemen
herkesin bafll›ca vitamin kayna¤›, o y›llarda genellikle Nor-
veç'ten getirtilen bal›kya¤›d›r. Bal›kya¤›, 1940'l› y›llarda sa-
vafl ve döviz zorluklar› nedeniyle kolay bulunamamaktad›r.
Nejat Eczac›bafl›, biyokimya e¤itiminden gelen bilgiyle ba-
l›kya¤›n›n benzerini yapmay› düflünür. Eczac›bafl›, ayn› za-
manda laboratuvar olarak da kulland›¤› evin mutfa¤›nda
üretti¤i ilk bal›kya¤›n›n öyküsünü flöyle anlat›r:

"Asl›nda, bal›kya¤› diye kullan›lan kötü kokulu ve itici
lezzetli ya¤ morina bal›¤›ndan al›nma bir
kar›fl›mdan baflka fley de¤ildi. Bunun içinde
etkili madde olarak, A ve D vitaminlerinin
bulundu¤unu biliyorduk. Türkiye'de rafine
ya¤ fazlas›yla bulundu¤una göre, ‹ngilte-
re'den küçük paketçikler içinde getirtti¤im
kristalize Vitamin D ve Vitamin A'y› rafine
ya¤›n içerisine belirli ölçülerde kar›flt›rarak
haz›rlanan s›v›y›, onar graml›k fliflelere dol-
duruyordum. Akflamlar› apartman›n mutfa-
¤›nda haz›rlanan bu "Konsantre Bal›kya¤la-
r›", befler onar adetlik paketler halinde ec-
zanelere da¤›t›l›rd›. Müstahzar›n ad› D-Vi-
tal'di. Fiyat› 105 kurufltu."

Savafl›n ortadan kald›rd›¤› bir baflka ürün, ço-
cuk mamalar›yd›. Bir arkadafl›n›n önerisiyle
genç Eczac›bafl› bu sorunu çözümlüyor, Vital

adl› çocuk mamas›n› yaparak, bebeklere güvenle verilebi-
lecek bir baflka vitamin ve besin kayna¤› sa¤l›yordu. 

Nejat Eczac›bafl›'n›n Yunus, Kartal'daki ilk seramik fabri-
kas›na dönüflen üçüncü girifliminin de ilginç bir öyküsü
vard›r. 1940'lar bafl›nda Gülhane Askeri Hastanesi'nde
yurt görevini yapmaya bafllayan Dr. Nejat F. Eczac›bafl›, o
zaman k›tl›¤› çekilen ensülini üretmeyi baflar›r. Bu bafla-
r›n›n ard›ndan, ordunun gereksinim duydu¤u elektrolitik
bak›r üretimi için kollar› s›vamas› yönünde bir emir al›r.
‹stanbul'da bu amaçla Yunus'ta kurulan ilk tesis, ordu-

nun tasar›lar›n›n sonradan de¤iflmesi nedeniyle baflka bir
üretim alan› olarak Eczac›bafl› tarihinde yerini alacakt›.
D›flal›mlar›n durmas› sonucunda ülkede kahve fincan› bi-
le bulunamaz olmufltu. Yunus'taki tesis bu koflullarda se-
ramik kahve fincan› yap›m›na yönelecekti. Kahve fincan-
lar›n› bir süre sonra, seramik mutfak eflyalar›n›n yap›m›
izleyecekti. 

‹flte bu ilk giriflimler, Dr. Nejat F. Eczac›bafl›'n›n elinde,
1950'ler Türkiye'sinde hem  ilk modern ilaç fabrikas›n›n,
hem de ilk modern seramik sa¤l›k gereçleri fabrikas›n›n
kurulufluna öncülük edeceklerdi.  

‹lk modern Türk ilaç fabrikas›...
Nejat Eczac›bafl›, 1950 y›l›nda, özel sanayi giriflimlerine
kaynak sa¤lamak üzere Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›
kurulur kurulmaz kredi için baflvurur. Amac› Galata'da
Mumhane Caddesi'ndeki Aya Andrea Han›'nda bulunan
befl odal›, on iflçi ile çal›flan ilaç imalathanesini bir ilaç fab-
rikas› kurarak büyütmektir. ‹nflaat ve tesisat gereksinimle-
rini karfl›lamak üzere istenilen kredi 820 bin lirad›r. Nejat
Eczac›bafl›, Almanya'da ö¤renimden dönüp ilk günlerinde
babas›n›n ‹zmir'deki eczanesinde bulundu¤u y›llarda, bir
akflam yafll› bir han›m›n eczaneye girip elindeki reçeteyi

uzatarak,  "Evlad›m, aman bana bunun Avrupa's›n›
yap" dedi¤ini unutamam›flt›r. Kredi için görüflmeye
gitti¤i komisyon üyelerine flunlar› anlat›r:

"Toplumun Türkiye'de yerli ürünlere güven duymama-
s› halk›n kötü niyetinden de¤il, sanayicinin kapal› bir
ekonominin verdi¤i olanaklar› kötüye kullanarak, ürün-
lerinin denetimine ve standartlar›na önem vermemesin-
den ortaya ç›km›flt›. Ulusal sanayimiz, dünyadaki örnekle-
rinde görüldü¤ü gibi üretimde gerekenleri yapt›¤› ve bu-
nu da topluma anlatabildi¤i taktirde, halk›n iyi niyetinden
kuflku duymamak gerekir."

Nejat Eczac›bafl›'n›n komisyonda verdi¤i s›nav anlafl›labile-
ce¤i üzere baflar›l› geçer ve Levent'teki ilaç fabrikas›n›n ya-
p›m haz›rl›klar›na bafllan›r. ‹stanbul Levent'te 1951 sonla-
r›nda temeli at›lan ilk modern Türk ilaç fabrikas›, 23 Kas›m
1952'de aç›l›r. Dr. Nejat F. Eczac›bafl›'n›n, 28 fiubat 1953
tarihli ‹ktisadi Yürüyüfl dergisinde de yer alan aç›l›fl konufl-
mas›nda flu ifadeler yer almaktad›r:

"‹sim ve firmalar nesilden nesile intikal eden varl›klard›r.

Bu varl›klar› teslim alan nesil bu vediay› flahsi menfaatlere

hadim bir malikane addetmeyip, bunu mu-

hiti hesab›na daha faydal› olmak yolunda

her zaman daha ileriye ve daha mütekami-

le do¤ru götürmekle mükelleftir. Muhte-

rem babam›n bundan k›rk küsür y›l önce

‹zmir'in bir köflesinde tesis etti¤i eczanenin

çap› belki küçük fakat teflebbüste memle-

ket muhabbetinin besledi¤i iman büyük

idi. Biz bu imanla ve tekamül kaidelerine

uyarak muhite borçlu bulundu¤umuz hiz-

meti ifa yolunda Yak›n fiark'›n en büyük ve

en modern ilk Türk ilaç fabrikas› olarak hu-

zurunuza ç›k›yoruz."

Ülkenin sa¤l›k gereksinimlerini titizlikle kar-
fl›lamaya yönelen Eczac›bafl› ‹laç, birbirini iz-
leyen ek yat›r›mlar sonucunda Türkiye'nin

1951 Kasım’ında bir bayram havası içinde yapılan Eczacıbaşı İlaç tesisinin temel atma töreninde, ilk
harcı dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ atmıştı. 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, 1956 Haziran’ında, Levent’teki ilaç tesislerinin önünde.
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en güçlü ilaç kurumuna dönüflüyordu. Uluslararas› alanda
sa¤l›k hizmetine giren en son bulufllar böylece k›sa süre
içinde Türkiye'de de üretilmeye bafllanm›flt›. Antibiyotik-
lerden hormonlara, vitamin ve mineral bileflimlerinden
analjezik ve kortizon türevlerine, kalp ve damar sistemi
ilaçlar›ndan psikoterapötik ilaçlara kadar insan sa¤l›¤›yla il-
gili her ürün art›k Eczac›bafl›'nda yap›lyordu. Eczac›bafl›, bir
yandan gelifltirdi¤i ilaçlar› üretirken, bir yandan da bat› ül-
kelerinde gelifltirilen yeni ilaçlar› lisans ve patent anlaflma-
lar›ndan yararlanarak Türkiye'deki sa¤l›k hizmetine sun-
maya bafllad›. Levent fabrikas›n›n üretime geçiflinden iti-
baren on y›l içinde, dünyan›n en ünlü kurulufllar› aras›nda
yer alan Parke Davis, Upjohn, Schering, Bristol Myers,
Warner Lambert, Specia, Astra, Pharmacia, Leo, Beiers-
dorf, Fujisawa, Biochemie, Eaton gibi ünlü 17 kuruluflun
lisanslar› al›nd›. 

Dr. Nejat F. Eczac›bafl›, 1946 y›l›nda Beyhan Ergene ile ev-
lendi. 25 Ekim 1949'da büyük o¤lu Bülent Eczac›bafl›, 15
Haziran 1954'te de küçük o¤lu Faruk Eczac›bafl› dünyaya
geldi.

Baxter serumlar› ve Eczac›bafl›...
1957 y›l›nda Eczac›bafl›, lisans veren kurulufllar›n ço¤alma-
s› sebebiyle bir süre için yeni lisans anlaflmalar› yapmama
karar› ald›. Bu s›rada Amerika Birleflik Devletleri'nde kuru-
lu Don Baxter laboratuvarlar› yetkilileri Türkiye'ye gelerek
serum ürünlerini Eczac›bafl› ‹laç Fabrikas›'nda yapt›rmak is-
tediklerini söylemifllerdi. Eczac›bafl›, atefl yapmayan, piro-
jensiz parenteral solüsyon haz›rlama tekni¤inin bulucusu
Don Baxter'in öneminin fark›ndayd›. O y›llarda, baflar›l›
operasyonlara ra¤men, hastaya ameliyattan sonra verilen
pirojenli parenteral solüsyonlardan ötürü ölüm olaylar›na
rastlan›yordu. Kuruluflun temsilcisi Eczac›bafl› ‹laç'a iki san-

d›k serum b›rak›p ülkesine döndü. Aradan k›sa bir süre
geçtikten sonra, Türkiye'de o zamanlar bulunmayan bu iki
sand›k pirojensiz parenteral solüsyon, Dr. Nejat F. Eczac›-
bafl›'n›n üç yafl›ndaki o¤lu Faruk Eczac›bafl›'n›n hayat›n›
kurtard›. Eczac›bafl› ‹laç, hayat kurtaran bu serumlar› Türk
t›bb›n›n hizmetine sunmak için, Don Baxter laboratuvar›y-
la serum üretimi için anlaflma yapt›. 

Seramik tesisi sa¤l›k 
gereçlerinde uzmanlafl›yor 
1950'li y›llarda, giderek artan nüfus ve kentleflme, ülkenin
konut gereksinimini art›rm›flt›. 1957'de Kartal'daki sera-
mik tesisinin geniflletilmesi karar› al›nd›. Bu genifllemenin,
seramik sanayisinin yap› sektörüyle en yak›n iliflkide oldu-
¤u alan olan sa¤l›k gereçleri üzerine yap›lmas› uygun bu-
lundu. Eczac›bafl›, bir y›l sonra Türkiye'nin ilk modern se-
ramik sa¤l›k gereçleri tesisini Kartal'da kurdu. Eczac›ba-
fl›'n›n Vitra markas›yla üretti¤i seramik sa¤l›k gereçleri, her
yerde aranan bir ürün oldu. 1960'lar sonras›nda, ekono-
mik büyüme ve kentleflme daha da h›zlan›nca, Eczac›bafl›,
1977 y›l›nda en ileri teknolojilerle Vitra seramik gereçlerini
üreten Bozüyük'teki EYAP kompleksini açt›. Bozüyük Vit-
ra tesislerinin bafllang›çta 10 bin ton olan y›ll›k üretim ka-
pasitesi, 1979'da iki kat›na ç›kar›larak 20 bin tona yüksel-
tildi.

Eczac›bafl›, yap› sektöründeki geliflimini 1970'li y›llarda ye-
ni at›l›mlarla sürdürdü. Öncelikle seramik sa¤l›k gereçleri-
nin tüm Türkiye'ye en etkin biçimde da¤›t›lmas› ve tüketi-
ciye sunulmas› amac›yla önce genifl bir yetkili sat›c›lar a¤›
kuran Eczac›bafl›, ça¤dafl bir da¤›t›m ve sat›fl düzenini ger-
çeklefltirmek için 1970'de Dasa Da¤›t›m ve Sat›fl A.fi.'yi
kurdu. Bundan sekiz y›l sonra ikinci önemli aflama olarak,
Eczac›bafl› ile yetkili sat›c›lar aras›nda, yap› kesiminin öteki

alanlar›nda da yat›r›m, üretim ve sat›fl ifllerini gerçeklefltir-
mek üzere ‹ntema ‹nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat›r›m ve
Pazarlama A.fi. kuruldu. 

1970'li y›llarda Eczac›bafl› 
bir sa¤l›k simgesi haline gelmiflti...
‹laç ve seramik alanlar›nda çal›flan Eczac›bafl› tesisleri,
1960'l› y›llar›n sonuna do¤ru, o günün ölçüleri içinde ge-
liflmelerini tamamlam›fl ve yeni kurulufllar için fon yarat›r
duruma gelmifl durumdayd›. Dr Nejat F. Eczac›bafl› o dö-
nemdeki geliflmeleri flöyle anlat›yor:

"O s›ralarda ka¤›t, konserve, besin ve ambalaj üretimi ile
ilgili baz› planlar›m›z vard›. Yeni giriflimler bafllamadan ön-
ce bütün kurulufllar› bir holding alt›nda toplamay› düflün-
dük. Haz›rl›klar›m›z 1960 y›l› sonlar›na kadar sürdü ve Ec-
zac›bafl› Holding 1970 bafl›nda kuruldu. Yeni tasarlanan
giriflimler içinde ilk devreye giren ‹pek Ka¤›t kuruluflu oldu.
Ka¤›t üretimi uzun y›llar kamu kesiminin elinde kalm›flt›.
1960'l› y›llar›n sonuna do¤ru özel giriflimin de ka¤›t üreti-
mine yat›r›m yapmas› uygun bulunmufltu. Ka¤›d›n çeflitli
alanlar›ndan biri olan krepli ka¤›t üretimine girmeyi be-
nimsemifltik. Bu alan›n seçimi için çeflitli nedenlerimiz bu-
lunmaktayd›. Öncelikle krepli ka¤›d›n temizlik ve sa¤l›kla
iliflkisi vard›. Eczac›bafl›, ilaç, seramik sa¤l›k gereçleri gibi
yöneldi¤i belli bafll› bütün alanlarda adeta bir sa¤l›k simge-
si olmufltu. Sonra krepli ka¤›t gereksinimi ülkenin kentlefl-
me h›z› ölçüsünde art›yor ve özlenen turizm patlamas›nda
da bu sanayi koluna önemli görevler düflüyordu. Eczac›ba-
fl› Holding'in o dönemde Türkiye'ye yeterli bir ka¤›t tesisi-
ni meydana getirecek fonlar› vard›. Teknoloji bulmak da
güç olmad›. ‹pek Ka¤›t, 1970 y›l›nda Karamürsel tesisleri-
ni kendi olanaklar›yla gerçeklefltirdi. 1973'de Yakac›k'ta
kurulan Kaynak Tekni¤i fabrikas›nda da yat›r›m yine Ecza-
c›bafl› Toplulu¤u'nun kaynaklar› ile gerçeklefltirildi."

Eczac›bafl›, sermaye 
piyasas›nda da öncü oluyor...
Dr. Nejat F. Eczac›bafl› ilk kuruluflundan itibaren Eczac›-
bafl› Toplulu¤u'nun bir gün gelip sermaye piyasas›na aç›-
laca¤›n› düflünüyordu. 1970'lerde özel giriflimin art›k ser-
maye piyasas›na aç›lmas› zorunlulu¤u do¤mufltu. O ta-
rihlerde piyasada iki türlü tafl›n›r de¤er belgesi vard›: Tah-
vil ve hisse senedi... Bu iki tafl›n›r de¤erin de kendine gö-
re yat›r›mc›y› çeken yönleri bulunuyordu ama ayr›ca ikisi-
nin de sak›ncal› yanlar› vard›. Eczac›bafl› Toplulu¤u, 1974
y›l›nda, tahvilin ve hisse senedinin olumlu yönlerini top-
layan ama ikisinin de sak›ncalar›n› ortadan kald›ran bir
sistem getirdi. Halka aç›lmay› böylece yat›r›m ortakl›¤› bi-
çiminde gerçeklefltiren ilk kurum Eczac›bafl› Yat›r›m Hol-
ding oldu. Eczac›bafl› Yat›r›m Holding'in hisse senetleri-
ne büyük ra¤bet gösterildi ve bir gün içinde eldeki bütün
hisse senetleri sat›ld›. 

Eczacıbaşı Seramik tesislerinin 1957’deki açılış töreninde, (soldan sağa) Beyhan Eczacıbaşı, 
Nejat Eczacıbaşı, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı ve Bülent Eczacıbaşı.

Yunus’taki Eczacıbaşı Seramik Fabrikası’nın Ekim
1958’de gerçekleştirilen açılışında,
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’la birlikte dönemin
Başbakanı Adnan Menderes de bulunmuştu.
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1982'de ise sermaye piyasas›nda yat›r›mlara güvenli
bir ortam sa¤layan Eczac›bafl› Menkul De¤erler kurulu-
flu, tescil edildi ve genifl ölçekli borsa bankerli¤i etkin-
liklerine bafllad›. Ayn› y›l, en geliflmifl teknolojilerle ku-
rulan Eczac›bafl› Serum ve ‹laç Hammaddeleri tesisleri,
‹stanbul Ayaza¤a'da üretime bafllad›. 1983 y›l›nda da
Artema Bozüyük tesisleri aç›ld› ve Almanya'ya seramik
d›fl sat›m› bafllad›.

Toplumsal sorumluluk ve Eczac›bafl›...
Dr. Nejat F. Eczac›bafl› okul s›ralar›nda ve meslek yaflam›n-
da normal görevler d›fl›nda birçok konuyla da ilgilendi. An-
cak bunlar›n içinde politika hiçbir zaman olmayacakt›. Ec-
zac›bafl›, politika ve toplumsal sorumluluk ile ilgili görüflle-
rini flöyle anlat›r:

"Politika, u¤raflt›¤›m konular içine girmedi. Hiçbir zaman
bir siyasi partiye ba¤l› olamad›m. Hangi parti program›n›
ülkemin yarar›na gördümse, onun yanl›s› oldum. D›fla dö-
nük çal›flmalar›mda beni neyin yönlendirdi¤ini tam de¤er-
lendiremiyorum. Bu kiflisel bir e¤ilim de olabilir, aile görgü-
sü de... Babam da ömrü boyunca kendi ifli d›fl›ndaki konu-
larla ilgilenmiflti. Hangi nedenle olursa olsun, kendi dar
çevremiz d›fl›na tafl›p toplumumuzun sorunlar›yla ilgilen-
menin zorunlulu¤una inand›m. Bir kurumu hiçbir maddi
yarar beklemeden meydana getirmek, beni yeni bir tesis
kurmufl kadar mutlu k›ld›."

Cemal Gürsel'in Sanayi 
Bakanl›¤› önerisi...
27 May›s 1960 sonras›nda kurulan Cemal Gürsel Pa-
fla'n›n ilk kabinesinden baz› bakanlar ayr›l›r. Bir akflam,
Dr. Nejat F. Eczac›bafl› geç saatte bürosundan ç›kmak
üzereyken Ankara'dan aran›r ve Eczac›bafl› telefonu
eline al›nca hatt›n öbür ucunda Gürsel Pafla'y› bulur.
Pafla hemen konuya girer ve Nejat Eczac›bafl›'n› Sana-
yi Bakan› tayin etti¤ini belirtir ve derhal Ankara'ya gel-
mesini ister. Cemal Gürsel Pafla, gülümseyerek, "Gel
bakal›m, Sanayi Bakan› Eczac›bafl›" diye hitab eder.
Nejat Eczac›bafl›'n›n yan›t› ise flöyledir:

"Paflam, beni gerçekten hayat›m boyu unutmayaca¤›m
ölçüde onurland›rd›n›z. Fakat maalesef bu emrinizi yeri-
ne getirmem mümkün de¤il. Böyle bir göreve getiril-
mem benim için büyük bir fleref olur, ancak bu sizin hü-
kümetinize büyük zararlar getirebilir. Ben bugün birkaç
kuruluflun kurucusu, sahibi ve yöneticisiyim. U¤rafl› ala-
n›m sanayi... Sizin emretti¤iniz ise, Sanayi Bakanl›¤›. Ba-
kanl›k, bir uygulama görevidir. ‹nand›¤›m için bile olsa
verdi¤im bir karar tesadüfen kurulufllar›mdan birine bü-
yük yararlar sa¤larsa, toplum bunu nas›l karfl›lar? Böyle
bir sak›ncay› düflünmenin korkusu alt›nda verilen karar-
lardan ise ne yarar beklenir?" 

Cemal Gürsel Pafla, biraz düflünür ve flöyle der: "Do¤ru be
evlat, bak ben bu taraf›n› hiç düflünmemifltim. Hadi öyle
ise seni terhis ediyorum."

Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Konferans Heyeti kuruluyor...
1961 Anayasas› Türkiye'ye yeni bir ortam getirmiflti.
1950'lere ve ondan önceki dönemlerdeki tutumlara karfl›
bir tepki belgesi de olsa, baz› sak›ncalar› ile birlikte 1961
Anayasas› ülkeye genifl bir demokrasi anlay›fl› sa¤lam›flt›.
Anayasa, baz› çevrelerde telafl uyand›rm›fl, baz› çevrelerce
de kuflkuyla karfl›lanm›flt›. Özel kesim bir fleyler yap›lmas›
gerekti¤ine inan›yordu. Nejat Eczac›bafl› o dönemi flöyle
anlat›yor: 

"Birtak›m özel teflebbüsçüler paran›n her fleyi çözece-
¤ine inan›yorlar, büyük paralarla mücadeleye girmeyi
öneriyorlard›. Ben, ›l›ml› ve tarafs›z olmay› daha sa¤l›k-
l› say›yordum. Yap›lan toplant›larda do¤an görüfl ayr›-

l›klar› sonuçta kat›lanlar› iki gruba ay›rd› ve ›l›ml› yakla-
fl›m› öngören kiflilerle Ekonomik ve Sosyal  Etüdler Kon-
ferans Heyeti'ni kurduk. 1960'lar bafllar›nda toplumun
üç önemli bölümü birbirinden tümüyle kopuktu. Dev-
let özel giriflime güvenmez; özel giriflim devlet otorite-
sinden ürker; üniversitelerimizin bilim adamlar› ise top-
lumdan ötede yaflarlard›. Konferans Heyeti, toplumu-
muzun bu üç önemli bölümünü biraraya getirmekle ifle
bafllam›flt›."

Müzik tutkusu ve ‹stanbul Festivali...
Robert Kolej y›llar›nda müzik e¤itimine bafllayan Dr. Nejat

F. Eczac›bafl›, müzik merak›n›n toplumsal katk›ya dönüfl-

mesinin öyküsünü flöyle anlat›r:

"Müzi¤e olan merak›m›, e¤itimim süresince keman de-

nen o güç çalg›yla gidermeye çal›flt›m. Robert Kolej'dey-

ken, özel ö¤retmenlerden dersler al›r ve Prof. Estes yö-

netimindeki küçük okul orkestras›na kat›l›rd›m. Alman-

ya'daki ö¤renimim s›ras›nda keman e¤itimimi Berlin

Konservatuvar›'nda sürdürmüfltüm. ‹stanbul Kültür ve

Sanat Vakf›'n›n kurulmas›n› ve Uluslararas› ‹stanbul Fes-

tivali'nin düzenlenmesini, müzi¤e karfl› merak›ma ve ‹s-

tanbul'un böyle bir festival için her türlü olanaklarla do-

nanm›fl bir kent olmas›na ba¤lam›fl›md›r. Festivalin ilk

haz›rl›klar› oldukça s›k›nt›l› geçti. Festival kavram›, pek

az kifli taraf›ndan anlafl›lm›flt› Türkiye'de. Önce sanat

festivalinin bir kültür hizmeti oldu¤unu anlatmak zorun-

luydu. Uluslararas› niteli¤inin toplumumuza ne ölçüde

katk›da bulunaca¤›n› ayd›nl›¤a kavuflturmak gerekiyor-

du. Festivallerin para kazanmak flöyle dursun, topluma

dönük bir kültür hizmeti olarak daima destek bekledi¤i-

ni anlatmak bir baflka zorunluluktu. Baflka ülkelerde bi-

let sat›fllar›n›n festival giderlerinin ancak yüzde 10 ile

yüzde 25'ini karfl›lad›¤›na, kalan›n da devlet, yerel yöne-

timler ve ilgili kifliler taraf›ndan sa¤land›¤›na neredeyse

inan›lm›yordu. ‹lk festival için Türkiye Cumhuriyeti'nin

kuruluflunun ellinci y›l› olan 1973 y›l›n› seçtik."

TÜS‹AD'›n kuruluflu...
Dr. Nejat F. Eczac›bafl› 1971 y›l› A¤ustos ay›nda kurulan
Türk Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i'nin (TÜS‹AD) ku-
rucular› aras›nda yer ald› ve y›llar boyunca yetkili kurulla-
r›nda görev yapt›. Eczac›bafl› TÜS‹AD'›n kuruluflunu flöyle
anlat›r:

"Geliflmifl toplumlar, varl›klar›n› yasalardan almayan özerk
kurulufllara gerek duymufllard›. Yasalara ba¤l› kurulufllar-
daki baz› yükümlülükler, baz› sak›ncalar› da do¤urmufllar-
d›. 1971'de kurulan TÜS‹AD o sak›ncalardan korunmas›
mümkün görülen bir kurulufla duyulan özlemden do¤-
mufltu."

Eczac›bafl› ve spor...
Eczac›bafl› kurulufllar›nda çal›flanlar aras›nda spora duyu-
lan ilgi, 1950'li y›llarda bafllar. Daha o zaman fabrikalarda
özel tak›mlar oluflturulur, grubun içindeki kurulufllar birbir-
leriyle ve baflka kurulufllar›n tak›mlar›yla karfl›laflmalar ya-
pard›. Dr. Nejat F. Eczac›bafl›, spor kulübünün do¤uflunu
flöyle anlat›yor:

"Türkiye'de yaflayan insanlar›n yar›s›n›n yafl›, yirminin
alt›ndad›r. Dünyadaki toplumlar içinde nüfusu en genç
olan ülkelerden biriyiz. Vücut ve ruh sa¤l›¤›n›n birbiri-
ne ba¤lant›s› da çok iyi bilinen bir gerçek... Oysa Tür-
kiye'de amatörce çabalar bir yana, profesyonel düzey-
de spor yapan kurulufllar bile uluslararas› standartlara
ulaflam›yor; sporcular, ça¤›n istedi¤i nitelikteki ölçüle-
re ç›kam›yorlard›. fiakir Eczac›bafl›, 1966 y›l›nda sporla
ilgili düflüncelerini dile getirdi. Bu görüfllerden, Eczac›-
bafl›'n›n bu alanda da öncülük etmesi olana¤›n›n bu-
lundu¤u seziliyordu. Sporda sorunlar, Türk gençli¤inin
yeteneksizli¤inden de¤il, ortam›n yetersizlik ve olanak-
s›zl›klar›ndan do¤maktayd›. Bilgi ve disiplinli çal›flmay›
yeterli olanaklar ve tesislerle biraraya getirince, baflar›-
l› olaca¤›m›za inan›yorduk. Eczac›bafl› Spor Kulübü,
1966'da bu düflüncelerin ›fl›¤›nda do¤du."

Kültür, bilim ve sanatta 
Eczac›bafl›...
Ekonominin yan› s›ra, ülkenin sa¤l›kl› biçimde geliflmesin-
den de derin sorumluluk duyan bir kurum olan Eczac›ba-
fl› Toplulu¤u, özellikle bilim, sanat, e¤itim ve kültür alanla-
r›nda sürekli katk›larda bulunmufltu. Yurt içinde ve d›fl›nda

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 1974 Haziran’ında, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı adına İstanbul Müzik Festivali’nin
açılış konuşmasını yaparken.
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yank›lar yaratan Eczac›bafl› Renkli Foto¤raf Y›ll›klar›, ulus-
lararas› ödüller alan Eczac›bafl› Kültür Filmleri gibi etkin-
likleri, 1977'de Dr. Nejat F. Eczac›bafl› Vakf›'n›n kurulma-
s› izledi. Türkiye'nin sanat, kültür, bilim ve e¤itim yaflam›-
na çeflitli alanlarda genifl destekler sa¤layan Dr. Nejat F.
Eczac›bafl› Vakf›, bunlar›n yan› s›ra, seçkin yap›tlar yay›n-
l›yor, tan›nm›fl ressamlar›n özenle seçilmifl tablolar›ndan
oluflan Eczac›bafl› Türk Resim Koleksiyonu'nu düzenliyor,
ola¤anüstü yetenekli genç müzikçilerin yurt d›fl›nda ye-
tifltirilmesine olanak sa¤l›yordu. Eczac›bafl› Vakf› her y›l,
en iyi Türk filmleri ile yönetmenlerini ve genç grafik sa-
natç›lar›n› ödüllendiriyordu. Özellikle t›p, kimya ve ecza-
c›l›k dallar›nda bilimsel araflt›rmalar› destekleyerek ödül-
lendirmek için 1959'da Eczac›bafl› Bilimsel Araflt›rma ve
Ödül Fonu kuruldu. 

1980'li y›llarda seçilmifl alanlarda 
uzmanlaflan Eczac›bafl›...
Eczac›bafl› kurulufllar›, 1980'li y›llar boyunca d›fla aç›k bir
ekonomi içinde, seçilmifl alanlarda derinlemesine uzman-
laflma do¤rultusunda köklü bir biçimde yenilendi. Üç ana
üretim grubunda yatay ve dikey bütünleflmeye yönelik bü-
yük yat›r›mlara giriflen Eczac›bafl›, öncelik verdi¤i çal›flma
alanlar›nda ileri teknolojilerle uluslararas› standartlarda
ürünler yapan ve d›fl pazarlara girmeye bafllayan bir toplu-
luk görünümü ald›. ‹laç, yap› ve ka¤›t alanlar›n›n en yetkin
uluslararas› kurumlar›ndan baz›lar›yla Eczac›bafl› Toplulu-
¤u kurulufllar› aras›nda ortak yat›r›m anlaflmalar› yap›ld›.
Yeni ortak yat›r›mlar›n bafll›ca amac›, iflbirli¤inde bulunu-
lan alanlardaki en son teknolojilerin Türkiye'de kurulacak
tesislere de tümüyle sa¤lanmas›yd›. Eczac›bafl› Toplulu¤u
50. y›ldönümüne, tüm ça¤dafl normlar› benimsemifl bir
sanayi toplulu¤u kimli¤iyle giriyordu.

1980'erde artan kurumsallaflma çal›flmalar› sonucun-
da, Topluluk ‹cra Kurulu oluflturuldu. Toplulu¤un yeni
stratejisi, Eczac›bafl›'n›n "Sa¤l›kl› bir yaflam" çerçeve-
sinde odaklaflan üç ana grubu ile bunlar› bütünleyen
üretim ve ifl alanlar›ndan oluflmas›n› ana ilke olarak be-
nimsedi. Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Nejat F.
Eczac›bafl›, ‹cra Kurulu Baflkan› fiakir Eczac›bafl›, ‹cra
Kurulu Üyeleri ise Bülent Eczac›bafl›, Sezgin Bayraktar
ve Çetin Tokcan'd›.

50. y›lda befl yeni yat›r›m...
Eczac›bafl› Toplulu¤u 1992'de 50. y›l›n› kutlarken, befl ye-
ni yat›r›m gerçeklefltirdi. Eczac›bafl› Yap› Grubu taraf›ndan
Bozüyük'te kurulan Eczac›bafl› Karo Seramik tesisleri, karo
seramik alan›n›n öncülerinden ‹talyan Marazzi kuruluflu-

nun ortakl›¤› ile kuruldu. Ayn› y›l, Almanya'n›n ünlü kuru-
luflu Bulthaup'un teknolojisiyle Türkiye'de modern mutfak
tak›mlar› yapan Eczac›bafl› Banyo ve Mutfak Gereçleri Sa-
nayi ve bir dünya markas› olan Amerika'n›n Ideal Standard
kurulufluyla modern akrilik banyo küvetlerini üreten Ecza-
c›bafl› Banyo Küvetleri Sanayi kurulufllar›n›n Tuzla'da ger-
çeklefltirdikleri tesislerin de aç›l›fl› yap›ld›.

Eczac›bafl› Ka¤›t Grubu'nun, tan›nm›fl ABD kuruluflu
Procter&Gamble'›n üstün teknolojisiyle, Türkiye'de çocuk
ve kad›n sa¤l›k ürünleri yapan Sanipak tesisleri, 17 Haziran
1992 günü törenle aç›ld›.

50. y›lda aç›l›fl› gerçeklefltirilen dördüncü yat›r›m, Eczac›ba-
fl› Ka¤›t Grubu içinde yer alan ‹pek Ka¤›t'›n, Birleflik Ameri-
ka'n›n James River Corporation  kuruluflu önderli¤indeki
Avrupa'n›n tan›nm›fl ka¤›t konsorsiyumu Jamont ile ortak
olarak, Karamürsel'de kurdu¤u yeni tesisleri olmufltu. Dün-
ya temizlik ka¤›tlar› teknolojisindeki en son yenilikleri Türki-
ye'de gerçeklefltiren tesis, 23 Temmuz 1992'de aç›ld›.

En modern tesis....
Eczac›bafl› Toplulu¤u'nun 50. y›l kutlama program›nda, en
sonunda s›ra, Eczac›bafl› ‹laç Grubu taraf›ndan Lülebur-
gaz'da kurulan Eczac›bafl› ‹laç tesislerinin, 3 Eylül 1992 gü-
nü aç›lmas›na gelmiflti. Sa¤lad›¤› en ileri teknolojilerle, Ec-
zac›bafl›'n›n ilaç üretim kapasitesini iki kat art›flla y›lda 200
milyon birime ulaflt›ran yeni tesis, o günlerin Cumhurbafl-
kan› Turgut Özal taraf›ndan "d›fla aç›lman›n, rekabetin ha-
rika bir ürünü", "ultra-modern tesisler," dönemin Baflba-
kan› Süleyman Demirel taraf›ndan ise "Türkiye'nin Avru-
pa'daki parças›na dikilmifl bir onur an›t›" fleklinde nitelen-
dirilmiflti. Dr. Nejat Eczac›bafl›, aç›l›fl konuflmas›nda flu söz-
lere yer vermiflti:

"Ellinci y›l›n› kutlamakta olan Eczac›bafl› Toplulu¤u'nun bu
y›l hizmete açt›¤› beflinci yat›r›m› olan Lüleburgaz ilaç
kompleksi, 960 bin metrekarelik aç›k alan üstünde, 60 bin
metrekarelik kapal› alana kurulu. Lüleburgaz tesislerimizin
özelli¤i, Birleflik Amerika ve Avrupa Toplulu¤u'nda mo-
dern ilaç üretiminde öngörülen tüm nitelikleri, tek bir
kompleks içinde bütünlefltirmifl bulunmas›d›r. Tesisin alt
yap›s› planlan›rken, GMP denilen iyi üretim kurallar› titiz-
likle uyguland›. En yeni tesis, en modern tesis demektir.
Gelecekte teknolojilerin daha neler yarataca¤› bilinmez
ama, biraz sonra Eczac›bafl› ‹laç tesislerini gezerken, ken-
dinizi bugünkü dünyan›n en yeni teknolojisiyle donat›lm›fl
bir ortamda bulacaks›n›z."

Moskova'da "Eczac›bafl› 
Drugstore zinciri"...
Eczac›bafl› Toplulu¤u'nun kuruluflunun 50. y›l›nda, Mos-
kova'da "Eczac›bafl› Drugstore" ad›yla kurulan eczaneler
zinciri Dr. Nejat F. Eczac›bafl›'n› çok duyguland›rm›flt›. Ec-
zac›bafl› Toplulu¤u, Rusya Federasyonu'nda bir eczaneler
zinciri oluflturmak amac›yla, Eczac›bafl› Health Care Pro-
ducts Joint Stock Co. ad›yla, Moskova'daki ilk yabanc› özel
sermayeli ilaç kuruluflunu tek bafl›na kuruyordu. Eczac›ba-
fl› o günü flöyle anlat›yor: 

"EHP'nin açt›¤› Moskova'daki ilk ma¤aza nedeniyle dü-
zenlenen törenden sonra, bir sat›fl bankosunun arkas›na
yerleflmifl, Moskoval›lar'›n s›ralar oluflturup Eczac›bafl›'n›n
ürünlerini almalar›n› izliyordum. An›lar›m beni, tam elli y›l
öncesine, Laleli'de üç odal› apartman›n mutfa¤›nda ge-
celeri üretti¤im D-Vital paketleriyle, befler onar adet ürün
sat›fl› için eczaneleri dolaflt›¤›m gecelere götürmüfltü. O
günlerde apartmandan ç›karken birisi beni kap›da karfl›-
layarak, 'Aradan elli y›l geçtikten sonra, Moskova'da bir
eczaneler zinciri açaca¤›m' kerametini söylemek cesare-
tinde bulunsayd›, korkar›m, bunu ancak bir alay sanar-
d›m!."

23 Kasım 1992’de düzenlenen Cumhuriyet
Dönemi III. Tıp Ödülü töreninde Prof. Dr. Gazi
Yaşargil, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın elinden almıştı.

Eczacıbaşı İlaç Lüleburgaz tesislerinin 3 Eylül 1992’de düzenlenen açılış törenine dönemin Başbakanı
Süleyman Demirel de katılmıştı.

İpek Kağıt’ın Karamürsel’deki modern tesisleri,
Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50. yılında açılmıştı.
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Dr. Nejat F. Eczac›bafl›, ifl yaflam›n›n ellinci y›l›n› doldu-
rurken 1993 y›l›nda Eczac›bafl› Toplulu¤u'nun Onur
Baflkan› oluyor ve kendisinden sonra gelen kuflaklar
için flunlar› söylüyordu:

"‹fl yaflam›m›n ellinci y›l›n› ve yaflam süremin seksenin-
ci y›l›n› doldurdu¤um 1993'e girerken, Eczac›bafl› Top-
lulu¤u'nun yönetimini de art›k genç ellere b›rak›yo-
rum. Deneyimli kardeflim fiakir Eczac›bafl›, yerime Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› oluyor; büyük o¤lum
Bülent Eczac›bafl› da, ola¤anüstü parlak bir e¤itim ve
genifl deneyimlerle dolu bir yönetimden sonra, Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›'n›n yan› s›ra,
kurumun bafll›ca sorumlulu¤unu üstlenerek, Murah-
has Üye görevine de getiriliyordu. Berlin Üniversite-
si'nde iflletme e¤itimini baflar›yla bitirip bir süre Eczac›-
bafl›'n›n çeflitli yönetim kadrolar›nda çal›flan ikinci o¤-
lum Faruk Eczac›bafl› ise, üyesi bulunudu¤u Eczac›bafl›
Holding Yönetim Kurulu'nun Genel Sekreter'i seçili-
yordu. Elli y›ll›k yo¤un bir u¤rafl›n ard›ndan, beni izle-
yecek kufla¤›n, içtenlikle inand›¤›m de¤erlere ba¤l›l›k-
lar›n› görmek, büyük bir sevinç kayna¤›na dönüyordu.
Hele çocuklar›m›n, ifl ve toplum düzeninde, Eczac›bafl›
Toplulu¤u'nun kimli¤ini ve ekonomik baflar›s›n› çok
daha yükseklere tafl›yacaklar›na inanmak, ifl yaflam›-
m›n sonunda, insan›n ulaflabilece¤i en büyük mutlulu-
¤u vermekteydi. Ça¤dafl, yetenekli, dinamik insanlar-
dan kurulu üst yönetimiyle Eczac›bafl› Toplulu¤u,
2000'li y›llarda da yepyeni baflar›lara güven içinde yö-
nelecekti elbet..."

Kurumlar›n da anayasalar› vard›r...
6 Ekim 1993'te aram›zdan ayr›lan Eczac›bafl› Toplulu-
¤u'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczac›bafl›, gelecek ku-
flaklara Eczac›bafl› Toplulu¤u'nun kurumsal de¤erlerini
flöyle anlat›yordu:

"Kurumlar›n da anayasalar› vard›r... Giriflimin kurucu-
su, gelifltirdi¤i kuruma belli kurallara ba¤l› bir görünüm

getirir ve bunun sürdürülmesini ister. Dikkat edilirse,
bir kifliden söz edildi¤i zaman, fazla düflünmeye gerek
kalmadan o kiflinin kuruluflu hakk›nda da hemen
olumlu ya da olumsuz ça¤r›fl›mlar do¤ar. Bugün, örne-
¤in Afrika'da, kabile savafl›n› hala sürdüren, anayasa
benzeri kurallarla hiç ilgisi olmayan ülkeler bulundu¤u
gibi, Türkiye'de de baflar›s›n› yasalar› atlatmada arayan
baz› firmalar görülebilir; karakterden yoksun, kendine
salt maddi ç›karlar› amaç edinmifl kiflilere rastlanabilir.

Eczac›bafl› Toplulu¤u, kurum olarak, kamuoyu önün-
deki görünümüne en küçük bir gölge düflürecek tu-
tumlar içine girmek istememektedir. Onun için -söz ye-
rindeyse- bu kurumun da bir tür anayasas› olacakt›r.
Gelece¤ini çal›flt›¤› kurumla birlefltirmek isteyen, yar›n›-
n› burada arayan kifli böylece nerede bulundu¤unu bi-
lecek; o kurallar›n bilinci ve güvencesi içinde, kiflisel ye-
teneklerini rahat rahat gelifltirecektir. Kurumu teslim
alacak kifliler, toplumun ekonomik  alanlar›nda görev
yapman›n ne demek oldu¤unu kavram›fl, kendilerini bi-
reysel yetenek ve çabalar›yla yetifltirmifl, varl›klar›n› bafl-
kas›n›n korkusunda de¤il kendi kendine sayg›da bul-
mufl; insan iliflkilerinde huzursuzluk do¤urmak bir yana,
dengeli yap›lar›yla huzuru yaratm›fl, baz› kötü politika-
c›lar gibi kendi baflar›s›n› baflkas›n›n baflar›s›zl›¤›nda ara-
mak yerine herkesin onuruna sayg›l› ve kiflinin hakk›n›
teslim eden yap›daki kimseler olacakt›r.

Ekonomik alanda oldukça ilkel görüfllere sahip kiflilerin
yo¤un biçimde bulundu¤u bir ülkede, bir kurumu say-
g›n duruma getirmek kolay olmad›. Geride b›rakt›¤›m
çal›flma dönemlerinde çok sanc›l› günler geçirdim;
içimden k›r›ld›¤›m olaylarla karfl›laflt›m; bazen insanüs-
tü çabalar gösterme zorunlulu¤unu duydum. Ama,
her fleye karfl›l›k bu günü bulduk. Bu bayrak yar›fl›nda
emaneti teslim alacak kifliler; yönetimlerindeki kurumu
bundan öncesine oranla daha da ileriye götürecekler,
yerleflen standartlara daha da olumlu yenilerini kata-
caklard›r."

ençlere e¤ilimleri do¤rultusunda meslek seç-
melerini, mesleklerini seçtikten sonra önlerine
ne engel ç›karsa ç›ks›n y›lmadan sürdürmele-

rini ve çok çal›flmalar›n› öneririm. Ayr›ca, dünyada gel-
mifl geçmifl en varl›kl› birkaç kifliden biri olarak tan›nan
Paul Getty'nin on alt›n kural›n› an›msatmak da yararl›
olabilir:
• Hemen hemen ayr›ms›z olarak çok para kazanman›n
bir tek yolu vard›r: O yol da insan›n kendi bildi¤i iflten
geçer.
• ‹fl yaflam›nda amaç, daha çok insana daha iyi mal› da-
ha ucuza satmak olmal›d›r.
• Tasarrruf, bafl kurald›r.
• Önce para kazanmay› düflünün, paray› sarfetmek on-
dan sonra gelir.
• ‹flini geniflletmek olumlu bir e¤ilimdir. Ne var ki, fazla
yay›lmaktan muhakkak kaç›n›lmal›d›r.
• ‹fli baflkalar›na da vermek, sorumluluk da¤›tmak ve
yetki tan›mak do¤ru tutumlard›r ama ifl sahibi hiçbir za-
man görev verdi¤i insanlar üzerindeki kontrolünü
unutmamal›d›r.
• ‹fladam› çal›flt›¤› konudaki geliflmeleri daima ilgiyle iz-
lemeli, ürününü daha ucuza maletmenin yollar›n› ara-
mal›, verimlilik ve sat›fllar›n› art›rma olanaklar›n› gelifltir-
melidir.
• Bir ifladam› elbette "risk" alacakt›r. ‹yi planlamak ve
hesap etmek kofluluyla ifladam› hem kendi paras›n›
hem de kredilerini "risk"e sokacakt›r.
• ‹fladam› daima yeni f›rsatlar ve yeni piyasalar için uya-
n›k olmal›d›r.
• Topluma verece¤iniz en büyük güvenlik, ifladam› ola-
rak yapt›¤›n›z üründe kiflili¤inizin güvencesini sunmufl
olman›zd›r.
• Toplad›¤›n›z servet ne ölçüde olursa olsun bunu yafla-
d›¤›n›z dünyadaki koflullar› iyilefltirmekte kullan›n›z.

Eczac›bafl› Toplulu¤u’nun kurucusu Dr. Nejat

F. Eczac›bafl›, 80 y›ll›k ömrünü daha uygar

yar›nlara adam›fl bir öncü olarak, özlemleri ile

yaflam süresi içinde baflard›klar›n›n birbiri ile

özdeflleflti¤ini görmenin mutlulu¤unu duydu.

Dr. Nejat F. Eczac›bafl›'n›n
giriflimci gençlere önerileri
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