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Merhabalar,

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet 
Keleşoğlu aramızdan ayrılalı henüz çok kısa 
bir süre geçti. Geçen her gün; Ahmet Bey’in 
anısının ve kendisinin bizlere bıraktığı eserlerin 
yaşatılmasının ne kadar önemli olduğunu 
kanıtlıyor. Bu doğrultuda Ahmet Bey’in örnek 
yaşamını ve başarılarını, geleceğe bıraktığı 
eserleri, yine kendisinin bizlere mirası olan 
Denge Dergisi’nde, özel bir sayıda sizlerle 
paylaşmayı kendimize görev bildik. 

Sayın Ahmet Keleşoğlu centilmenliği, 
yardımseverliği, mütevazılığı, yüce gönüllülüğü 
ve iş ahlakıyla bizlere örnek olmuş, eşsiz bir 
liderdi. 1958 yılında kurulmuş olan ve bugün 
Türkiye ilaç dağıtım sektörünün lideri haline 
getirdiği Selçuk Ecza Deposu ailesinin bir 
parçası olup, O’nun yanında yer aldığımız için 
çok şanslıyız.

Ahmet Keleşoğlu’nu sonsuzluğa uğurlamak 
hem bizim için son görev hem de büyük ve 
anlamlı bir sorumluluğun başlangıcıydı. Öyle ki 
iş adamı ve insan yönüyle bir çok değeri bizlere 
emanet ederek aramızdan ayrıldı. 

Ahmet Keleşoğlu da ülkesine sadece iş 
dünyasında ürettiği değerlerle ya da ödediği 
vergilerle değil, üstün bir anlayışla, bir ahlakla, 
bir duruşla hizmet etti ve bu doğrultuda 
eğitime, kültüre, sanata ve diğer sosyal alanlara 
katkılarını hiç eksik etmedi. Kazandıklarını 
sorumluluk bilinciyle daha çok yarınların umudu 
gördüğü çocuklara ve gençlere eğitim kurumları 
yaparak değerlendirdi, herkese örnek oldu. Bu 
nedendendir ki, Sayın Ahmet Keleşoğlu’nun 
bizlere miras bıraktığı bu duruşu, bu anıyı 
yaşatmak bizler için vazgeçilmezdir. 

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ahmet Keleşoğlu’nu ebediyete uğurlamamız 
vesilesiyle kendisine ve anısına ithaf ettiğimiz bu 
özel sayıda bizlerin yakinen tecrübe ettiği eşsiz 
insanı daha iyi tanıyabilmenizi temenni ediyoruz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Sonay Gürgen
Selçuk ve AS Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören 
Selçuk ve AS Ecza Depoları’nın kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Keleşoğlu, 
14 Ocak 2015 Perşembe günü hayata gözlerini 
yumdu. 

91 yaşında vefat eden hayırsever iş adamı Ahmet 
Keleşoğlu, 16 Ocak 2015 Cuma günü Konya’da 
düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

Ahmet Keleşoğlu için ilk olarak 15 Ocak 2014 
Perşembe günü saat 13.00’te Selçuk Ecza 
Deposu’nun Nakkaştepe’de bulunan Genel 
Merkezinde bir tören düzenlendi. Törene ailesi, 

Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilaç ve eczacılık 
sektörü temsilcileri, çok sayıda iş adamı ve Ahmet 
Keleşoğlu’nun çalışanlarının yanı sıra yaptırdığı 
okullardan öğrenciler katıldı. 

Genel Merkezde gerçekleşen törende konuşan 
Selçuk Ecza Deposu Genel Müdürü Sonay 
Gürgen, Keleşoğlu’nun her zaman nazik, kibar, 
centilmen, mütevazı, adil, yardımsever bir insan 
olduğunu belirtti. Gürgen: “Aynı zamanda eğitime 
çok büyük önem veren bir hayırseverdi. Yaptırdığı 
okullarda halen yaklaşık 25 bin öğrenci eğitim 
görüyor” dedi.

Sevenleri Ahmet Keleşoğlu’nu Gözyaşları ve Dualarla Uğurladı
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16 Ocak’ta Konya’da gerçekleşen törene, 
programının yoğunluğu nedeniyle katılamayan 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ise Ahmet 
Keleşoğlu’nun yakınlarını telefonla arayarak 
taziyelerini iletti. Başbakan Davutoğlu ayrıca sosyal 
medya hesabından: “Konya’nın yetiştirdiği önemli 
hayırseverlerden Ahmet Keleşoğlu’nun vefatını 
büyük üzüntü ile öğrendim. Muhterem Keleşoğlu’na 
Allah’tan rahmet diliyor, tüm sevenlerine taziyelerimi 
iletiyorum” mesajını paylaştı.

Büyük bir katılıma sahne olan İstanbul’daki törenin 
ardından çalışanları ve dostları Ahmet Keleşoğlu’nu 
gözyaşlarıyla toprağa verileceği Konya’ya uğurladı. 

16 Ocak 2015 Cuma günü sabah saatlerinde, 
adının verildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde 
düzenlenecek anma töreni için fakülte binasına 
getirildi. 

Buradaki törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, AK Parti Konya Milletvekili Cem 
Zorlu, Konya Valisi Muammer Erol, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Türk Eczacıları Birliği (TEB) 
Genel Sekreteri Harun Kızılay, yakınları, Selçuk 
Ecza Deposu yetkilileri, öğretim görevlileri, çok 
sayıda iş adamı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Merhumun yakınları ve Selçuk Ecza Deposu 
çalışanları adına duygu ve düşüncelerini ifade 
etmek üzere konuşan Selçuk Ecza Deposu Genel 
Müdürü Sonay Gürgen yaptığı konuşmada: “Bugün 
Türkiye’nin ulu bir çınarını kaybetmenin üzüntüsü 
içerisinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendisi 
bizlere her zaman yol gösteren, vizyon sahibi,  
çalışanlarıyla, eczacılarla, yaptırdığı okullardaki 
öğrencilerle bir araya geldiğinde ziyadesiyle mutlu 
olan bir insandı. Nazik, kibar, centilmen, mütevazı, 
adil, yardımseverdi. Çalışmayı ve çalışanlarını çok 
severdi. 

İş hayatında onun şiarı olan “güven, denge ve 
istikrar” kriterlerini hiçbir zaman kaybetmedi. Güven 
onun için her şey demekti. 2006 yılında Selçuk 
Ecza Deposu’nun halka açılmasını sağladı. O 
günden bu güne, kredi ihtiyacı olmayan bir şirket 
yarattı. Bu durum Türkiye’nin bugünkü şartlarında 
bir mucizedir. 

İleriyi çok iyi planlardı. Tedbirliydi. 2008 yılında 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nı kurdu. 
Eğitime çok önem verirdi. Yaptırmış olduğu 
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okullarda yaklaşık 25 bin öğrenci var. Onun 
ardından bizim görevimiz; vakıf olsun, şirketlerimiz 
olsun, çalışanlarımız ve ailesi olsun devraldığımız 
bu kurumları en iyi şekilde ileriye götürmek ve 
sürdürmek olmalıdır” dedi. Selçuk Ecza Deposu 
Genel Müdürü Sonay Gürgen, Keleşoğlu’nun 
Ermenekli olmaktan büyük gurur duyduğunu ve   
Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu olarak anılmak istediğini 
de sözlerine ekledi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Kırbıyık ise fakülte adına yaptığı 
konuşmada Hz. Hadimi’nin “Kamil odur ki bıraka 
her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller 
eser” beytini hatırlatarak şunları söyledi: “Mesajını 
idrak etmiş, maddi ve manevi birçok esere imzasını 
atmış, cömert, yiğit, abidevi bir şahsiyet olan Ahmet 
Keleşoğlu’nun başardıkları sadece sağlık, turizm, 
sanayi alanında ülkemize kazandırdıklarıyla sınırlı 
değildir. 

Dürüstlük, doğruluk, çalışkanlık, özverili olmak 
gibi değerleri benimsemiş ve hayat düsturu 
haline getirmiştir. İnsanımıza eğitim, kültür, sosyal 
sorumluluk projelerinde de yardım amaçlı büyük 
maddi ve manevi destekleri söz konusudur. Kendisi 
herkese örnek, güzide ve hayırla yâd edilmeyi hak 
etmiş bir kişilik olarak, Türkiye’nin en büyük eğitim 

fakültelerinden biri olan bu fakültedeki öğrencilerin 
hamisi kimliğiyle hatıralarda kalmayı hak etmektedir. 

İsmini şerefle taşıdığımız 55.000 metrekarelik bu 
fakültede 400’e yakın akademisyen ve 10.000’i 
aşkın öğrenci çalışmakta ve eğitim almaktadır. 
Ahmet Keleşoğlu kıyamete kadar ışık saçmaya 
devam edecektir.” Kırbıyık, konuşmasının sonunda 
Keleşoğlu’nun ailesine, iş çevresine ve üniversite 
camiasına başsağlığında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay 
ise Ahmet Keleşoğlu’nun ilaç ve eczalık sektöründe 
çok önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek: 
“Faaliyet alanı içerisinde bulunduğu ecza depoları, 
Türkiye’de ilaç dağıtım kanalları içerisinde amiral 
gemisi olmuştur. Bugün Türkiye’de ilaç ve eczacılık 
alanında vatandaşlarımızın ilaca daha hızlı ulaşması 
noktasında kendisinin kurduğu şirketler çok önemli 
görevler üstleniyorlar” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ise şimdiye kadar yapılan 
konuşmalarda Ahmet Keleşoğlu’nun birçok 
güzel özelliğine değinildiğini ve hepsine katıldığını 
belirterek: “Bu nesil Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
nesli. Benim babam da 90 yaşındaydı ve o da 
Anadolu’da zorluklarla yetişerek İzmir’e göç etmişti. 
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Dört yıllık bir askerlik süreci geçirdiğini, II. Dünya 
Savaşı sıralarını yaşadığını ve Cumhuriyet’in 
kurulmasında ne denli zorluklar yaşadıklarını hem 
Ahmet Amca’dan hem de babamdan dinlemiş biri 
olarak, bu neslin kıymetinin bilinemediğinin farkına 
varmıştım. 

Kıt kanaat şartlarda, Torosların eteğinden çıkıp, 
kökenini unutmadan, milli değerlere saygılı kalmak 
ve ticari hayatta başarı göstermek için azimle 
gecesini gündüzüne katan bir şahsiyet olarak, 
kazancının da gelecek nesillere harcanması 
yönünde vakfetme özelliğine sahip bir bireyden 
bahsediyoruz. Bu anlamda kendisi paranın ne 
kadar zor kazanıldığını ve bu süreçte ne kadar 
disiplinli ve dikkatli davranılması gerektiğini de 
anılarından bahsederken anlatmıştı. 

Kendisinin Allah vergisi, büyük bir iş zekâsına sahip 
olduğunu düşünüyorum ki bunu son anına kadar, 
aklı başında bir şekilde hayata geçirdiğine şahit 
olarak belirtiyorum. Ahmet Amca’mıza Allah’tan gani 
gani rahmet diliyor, kalanlarına da sabrı cemiller 
niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. 

YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şişman, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileyerek şunları söyledi: “Hz. Ali, öldükten sonra 
da yaşamak istiyorsak ölmez bir eser bırakmamızı 
söylüyor. Eğitim fakültesi öğrencilerimizin ifadesi ile 
Ahmet Keleşoğlu bunu başarmış bir insan. Elbette 
eserleriyle anılacak ve yapmış olduğu yardımlarla 
amel defteri hiç kapanmayacaktır. 

İçinde bulunduğumuz binanın da onun eserleri 
arasında olduğunu biliyorum. Burada binlerce 
öğretmen adayımız eğitim görüyor. Onu her zaman 
şükranla yâd edeceklerdir. Eğitim bir ülkenin en 
önemli alanıdır. Eğitime yapılan yatırım en büyük 
yatırımdır. Ahmet Amca da bu alanda pek çok 
hayırlar yapmıştır. İnşallah bu hayırların amel 
defterine çok katkısı olacaktır.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 
konuşmasının başında eğitim camiası adına 
başsağlığı dileyerek, ölümün herkese bir gün 
geleceğini, önemli olan şeyin dünyada yapılanlar, 
sadaka-i cariyeler ve gittikten sonra hayırla anılmak 
olduğunu söyledi. 
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Bu noktada Ahmet Keleşoğlu’nun örnek bir insan 
olduğunu belirten Erdem şöyle devam etti: “Kendisi 
Konya, Karaman daha doğrusu Anadolu aşığıydı. 
Ankara’da toplantılar düzenler, Konya’ya ne 
yapılabileceği konusunda bizlere ışık tutardı. 

Onun yetiştiği topraklar, onun hayatına güzel 
mesajlar sundu. Hz. Hadimi: “Kamil o dur ki koya 
her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller 
eser” derken, Hz. Mevlana: “Bir mum, başka bir 
mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” 
der. Ahmet Bey de hem birçok eser bıraktı hem 
de çok mum yaktı. Kurduğu vakıf onun misyonunu 
devam ettirecek.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise 
başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, 
Ahmet Keleşoğlu’nun yetiştirdiği insanların ve 
yakınlarının, yaptığı önemli hizmetleri devam 
ettireceğini düşündüğünü belirtti. Akyürek: “Bu 
topraklarda gençlerimiz ve insanlarımız için güzel 
ve hayırlı örnekler, rol modeller yetişmiştir. Ahmet 

Amca da bunlardan birisiydi. Torosların zor 
şartlarından çıkıp, Konya’da küçük bir müessese 
olarak başlayıp, sonra da ülkesinde kendi 
sektörüne yön veren bir insan haline gelmesi ve 
en nihayetinde doğduğu topraklara gelerek burada 
defnedilmesi gerçekten ibretlik olaylardır” diyerek, 
onun bıraktığı güzelliklerin devam ettirilmesi için 
çaba sarf edileceğini umduğunu belirtti.

Konya Milletvekili Cem Zorlu, Ahmet Keleşoğlu’nun 
tırnaklarıyla kazıyarak bu günlere geldiğini belirterek: 
“Babadan kalan malı vermek kolaydır. Ama 
tırnaklarıyla kazıyarak kazandığı malı vermek o kadar 
kolay değildir. Hayır yapmak herkese nasip olmaz. 
Peygamberimiz diyor ya bir kişi vefat ettiği zaman 
3 şey mezara kadar onu takip eder; malı-mülkü, 
evladı-akrabası ve ameli. Mezara gittiğinde diğerleri 
onu bırakacak ve yaptığı sadaka-i cariyelerle amel 
defteri hiç kapanmayarak onunla kalacak. Cenabı 
Hak hepimize böyle yaşamayı ve ölmeyi nasip 
etsin” dedi. Son olarak merhumun yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığında bulundu.
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Konya Valisi Muammer Erol konuşmasında “Nasıl 
yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle 
dirilirsiniz” hadisini naklederek: “Ahmet Amca güzel 
yaşadı. Dünyasını yaptığı bu güzelliklerle doldurdu. 
İyilik yaptı, mutlu oldu. Biz burada, yaptığı bu güzel 
işlere şahadet edenler, fidanlar olarak bu ulu çınarı 
dualarımızla Hakk’a uğurluyoruz. Böylesi bir hayatın 

herkese örnek olmasını diliyorum. Allah rahmet 
eylesin. Mekânı cennet olsun. Yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.   

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 
gören öğrenciler adına konuşan lisansüstü 
öğrencisi Mehmet Aşıkcan ise Peygamber 
Efendimizin; “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı 
olandır” hadisini hatırlatarak, Keleşoğlu’nun içinde 
yetişmiş olduğu topluma büyük hizmetler verdiğini 
belirtti. Fakülteye başlayan bütün öğrencilerin ilk 
işinin fakültenin adından dolayı Ahmet Keleşoğlu 
ismini araştırmak olduğunu belirten Aşıkcan, onu 
her zaman rahmet ve minnetle anacaklarını ifade 
etti. 

Törenin sonunda merhum Keleşoğlu için dua 
edildi ve helallik alındı. Daha sonra Keleşoğlu’nun 
omuzlara alınan tabutu cenaze namazının kılınacağı 
Konya Mürşit Pınar Camii’nin avlusuna getirildi. 
Buradaki cenaze törenine, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti 
Konya Milletvekili Kerim Özkul, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Muammer 
Erol, Karaman Valisi Murat Koca, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ermenek Belediye 
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Başkanı Uğur Sözkesen, Göktepe Eski Belediye 
Başkanı Bayram Şahin, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan, törenin ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada: “Ahmet Amca çok sevdiğimiz, 
saydığımız, sadece Ermenek’te değil, Karaman’da, 
Konya’da da çok sevilen büyük bir hayırsever iş 
adamımızdı” dedi.

Keleşoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına, Konyalı 
ve Ermeneklilere başsağlığı dileyen Elvan, şunları 
kaydetti: “Çok üzüldük. Ahmet Bey’in geçmişine 
şöyle bir baktığımızda; aslında küçük bir ilçeden, 
dağlık bir yöreden çıkıp, tabiri caizse tırnaklarıyla 
kazıyarak, büyük bir iş adamı, sanayici konumuna 
geldiğini, ülkesini, milletini, hayır etmeyi çok seven, 
çok değerli bir büyüğümüz olduğunu görürüz. 

Özellikle Ermenek ve Konya’ya çok büyük hayırları 
olmuş, okul, üniversite aklınıza ne geliyorsa 
gerçekleştirmiş, Sayın Başbakanımızın da çok 
sevdiği, saydığı bir iş adamıydı. Sayın Başbakanımız 
tüm hemşerilerimize başsağlığı diliyor.”

Keleşoğlu’nun cenazesi, cuma namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından Musalla 
Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Cenaze 
defnedilirken, Ahmet Keleşoğlu’nun doğduğu, 
Karaman’ın Ermenek ilçesinden getirilen toprak da 
mezarına konuldu.
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Başarıya Adanmış 
Bir Yaşam Öyküsü

acı Mustafa Efendi ve Emine Hanım’ın 
beşinci çocukları Ahmet, 1924’te 
dünyaya gelir. Ahmet Keleşoğlu’nun 

annesi de babası da Ermenek’in Susaklı 
Mahallesi’ndendir. Ahmet Keleşoğlu’nun baba 
tarafı olan ve “İncikler” adı ile tanınan ailenin 
yoğunlukla ikamet ettiği bu mahalle, “İncikler’in 
Mahallesi” olarak da anılırdı: 

“Çocukluğumda mahallemizin resmi adı olan 
Susaklı pek kullanılmazdı. İncikler’in Mahallesi 
denilirdi.” 

1934’te Soyadı Kanunu çıktığında evin büyük 
oğlu Emin, aileye “Keleş” soyadını alır. Yıllar 
sonra bu soyadını Keleşoğlu’na çeviren Ahmet 
Keleşoğlu ise, ailenin ve çevrenin geçmişten 

beri benimsemiş olduğu İncikoğlu’nun soyadı 
olarak alınmış olmasını gönlünden geçirdiğini 
dile getirir. 

Ahmet Keleşoğlu’nun babası İncikzâde Hacı 
Mustafa Efendi (1865-1950), Birinci Dünya 
Savaşı’nda Galiçya ve Arabistan cephelerinde 
bulunmuştur. O da tıpkı babası gibi ticaret ile 
uğraşmış, Orman İdaresi’nin izniyle yapılan 
kereste kesimi ve ticareti işiyle uğraşmıştır. 

İncikzâde Hacı Mustafa Efendi çalışmayı çok 
severdi. Aktif iş hayatından çekildikten sonra 
da boş durmamak için bağ bahçe işleriyle 
uğraşmayı sürdürdü. Baba Hacı Mustafa 
Efendi,  Ahmet Keleşoğlu’na çalışma tutkusunu 
da aşılamıştır: 

“Ne zaman bağda boş kalsak babam bana; 
“Oğlum, şurayı belleyelim...” derdi, boş 
durmamızı istemezdi. Her zaman “İnsanın 
çalışması lâzım, çalıştığı zaman sağlam kalır, 
sağlam yetişir” der ve böylece beni de boş 

H

Ermenek’ten çıkan insanların 
başarılı olmalarının nedeni biraz 
da mecburiyetten... Sıfırdan 
gelip tırnaklarıyla kazan insanlar... 
Ermenek’ten çıkarken gemiyi 
yakıyorsun, bir daha dönüşü yok; 
döndüğün zaman rezil olmak var. 
“Beceremedi” derler ve hayatın 
biter. O zaman da başarılı olmaya 
mecbursun…

Dr. Ahmet Keleşoğlu
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durmamaya, bir şeylerle uğraşmaya alıştırırdı. 
60’lı yaşlarına rağmen babamla birlikte toprağı 
beller ve ekime hazırlardık.”

Hacı Mustafa Efendi, diğer oğulları ticarette 
umduğu gibi başarılı olamadığı için, otoriter 
kimliğiyle küçük oğlu Ahmet’in daha da fazla 
üstüne düşecektir. Hacı Mustafa Efendi’nin 
otoriter kimliği ve ticarete ilişkin başarı 
beklentileri Ahmet Keleşoğlu’nun üzerinde etkili 
olur, hayatının akışını büyük ölçüde değiştirir. 

Önce Dini Eğitim, Sonra Okul

İncikzâde Hacı Mustafa Efendi, diğer çocukları 
gibi küçük oğlu Ahmet’in de sıkı bir dini terbiye 
alması işini bizzat üstlenir. Bu nedenle, yedi 
yaşına gelen Ahmet, ilkokula başlamadan 
önce iki yıl süreyle babasından Kur’ân-ı Kerîm 
okumayı, namaz kılmayı öğrenir:

“Çocukluğumda rahmetli babam her sabah 
kalkar Yasin okurdu. Yedi yaşına girdiğim zaman 
bana, “Hadi kalk câmiye!” dedi. O yaşta sabah 
erken saatte kalkmak zor gelse de yapacak bir 
şey yoktu...” 

Aklı sokakta oyun oynayan çocuklarda kalan 
Ahmet, birkaç kez Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenirken 
babasının verdiği ödevleri yerine getirmediği için 
onun sert tepkisiyle karşılaşır:

“Bir, iki defa ezber yapmadığım için babamdan 
tokat yedim.” 

1933 yılında Cumhuriyet’in 10. yıldönümü 
görkemli törenlerle kutlanmıştı. Okula 
başlamakta yaşıtlarından iki yıl geç kalan 
Ahmet Keleşoğlu, bu törenleri tüm canlılığıyla 
hatırlamaktadır. Yaşıtlarının kendisinden önce 
başladığı okul hayatı Ahmet Keleşoğlu için 
çok önemlidir. Öyle ki okula kayıt olmak için 
kendisi de girişimde bulunur ve 1934 yılında 
Merkez İlkokulu’na gitmeye başlar. Evde aldığı 
eğitimden ve aile terbiyesinden sonra okul onun 
için ikinci bir eğitim yuvası olur: 

“Kayıt olacağım diyerek okula gittim. Mısırlılar 
diye anılan ve annemin akrabası olan aileden, 
Nesibe Hanım da o sırada okulda bulunuyordu. 
Gel! dedi ve beni ön sıraya oturttu, böylece 
okula başladım. Öğretmenler çok donanımlıydı 
ve o dönemde ilkokullarda çok şey öğretirlerdi. 

Bütün dersleri severdim, en çok sevdiğim ders 
ise matematikti. Okula iki yıl geç başladığım 
için sınıf arkadaşlarımdan büyük duruyordum. 
Sınıf mümessiliydim, ayrıca başarılı olduğum 
için de kimi zaman öğretmenim talebelere ders 
anlattırırdı.”

Küçük bir kaza olan Ermenek’te ulusal 
bayramların nasıl coşku ile kutlandığını Ahmet 
Keleşoğlu şöyle dile getirir:

“23 Nisan ve 29 Ekim gibi tarihler Ermenek’te 
büyük törenlerle, herkesin katılımıyla kutlanırdı. 
Cumhuriyet’e ve Atatürk’e, Ermenek’te ciddi bir 
inanmışlık, bağlılık vardı.”

Ahmet 
Keleşoğlu’nun 
annesi Emine 
Hanım ve babası 
İncikzade Hacı 
Mustafa Efendi
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Ermenek’te Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in 
kurucusu Atatürk’e duyulan bağlılık ve saygı, 
Atatürk’ün ölümü üzerine tutulan yas ile kendini 
gösterir:

“Atatürk’ün sağlık durumuna ilişkin haberleri, 
Halkevi’nde bulunan radyodan takip ediyorduk. 
Vefat haberini de radyodan duyduğumuzda, 
büyük, küçük herkes ağladı ve günlerce yas 
tuttu.” 

Ahmet Keleşoğlu 1939’da ilkokuldan mezun 
olur. Başarılı bir ilköğretim hayatının ardından, 
babasının “tüccar” olarak yetiştirmek istediği 
Ahmet Keleşoğlu; eğitimine devam etme 
arzusundadır. Ahmet Keleşoğlu’nda bu 

isteği gören öğretmenleri çok güvendikleri 
bu öğrencilerinin okuyabilmesi için Ermenek 
Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Muzaffer 
Cebe’den de bir referans yazısı alarak, Ahmet’in 
Konya Askeri Ortaokulu’na başvurmasını 
sağlarlar. Sınavı kazanır. Ancak sağlık 
muayenesinde gözlerinin askeri eğitime elverişli 
olmadığı gerekçesiyle okula kabul edilmez. 

O zaman çok üzüldüğü bu olayı yıllar sonra 
hatırlayan Ahmet Keleşoğlu bu durumu; “Her 
şeyde bir hayır vardır. Büyük bir istek ve hevesle 
sınavlara katıldım kazandım, eğer askeri okula 
kabul edilseydim iş adamı olamayacaktım” 
sözleri ile ifade eder. Ahmet Keleşoğlu, 
Cumhuriyet’in ilk yılları içinde yetişmiş, yeni 
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değerlerle olgunlaşmış bir kuşağın başarılı 
bir temsilcisidir. Bu kuşağın oluşumunda 
Cumhuriyet’in eğitim kurumları kadar kültür 
kurumları da önemli rol oynar. Bunlardan biri de 
Halkevleri’dir. 

Ahmet Keleşoğlu, ilkokulu bitirdiği 1939 yılından 
askere gittiği 1943 yılına kadar geçen sürede 
Konya Halkevi’nde aktif olarak görev alır. 
İlkokuldan sonra eğitimine devam edememişse 
de bilgi birikiminin artması ve kişisel gelişiminde 
bu kuruluşun büyük rolü olur. Özellikle ileriki 
yıllarda İstanbul’a geldikçe tiyatro oyunlarını 
izlemeye çalışan Ahmet Keleşoğlu’nun sanata 
ilgisinin uyanmasında Halkevi’nin büyük etkisi 
olmuştur:

“Halkevi’nde kütüphane vardı. Oradan ödünç 
kitap alır okurdum. O dönemde çok okudum. 
Ne bulursam okurdum, tarih, roman... 
Akşamdan sabaha kadar okuduğum olurdu. 
Bitireceğim diye, kafaya koyar okur, bitirirdim. 
Halkevi Temsil Kolu’nun başkanıydım. Temsiller 
verirdik. Ben de piyeslerde oynadım.”

Önemli Bir Dönüm Noktası

İncikzâde Hacı Mustafa Efendi, Ahmet’ten 
büyük olan iki oğlunun ticarette umduğu 
başarıyı gösterememesini bir hayal kırıklığı olarak 
hep içinde yaşatır. Bu yüzden, küçük oğlu 
Ahmet’in istediği gibi iyi bir ticaret adamı olması 
için çaba gösterir. Bu beklentisini de evde, sık 

Ahmet Keleşoğlu 
öğretmenleri Vefa 
Gür, Niyazi Ülkü, 
sonradan baldızı 
olacak Nazmiye 
Gürgen ve 3. sınıf 
arkadaşları ile 
birlikte
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sık Ahmet’in yanında; “Oğlum, ağabeylerin gibi 
olmayasın, seni tüccar yapacağım…” sözleriyle 
ifade eder. 

Ahmet açısından telkin niteliğindeki bu 
beklenti, gelecekte iş hayatında elde edeceği 
başarılar için önemli bir motivasyon unsuru 
olur. Ancak geleneksel değerlere sahip bir 
kişi olan İncikzâde Hacı Mustafa Efendi, iyi bir 
tüccar olarak yetişmesini istediği oğlu Ahmet’in 
ilkokuldan sonra eğitimine devam etmesinin 
gerekli olmadığına inanır. Onun için, ilkokul 
eğitiminin sunduğu okuma-yazma olanağı ve 
hesap yapabilme becerileri, bir tüccar için 
eğitimden alabileceği yegâne kazanımdır. 

O dönemde Ermenek’te İlkokulu bitirenlerin 
ortaokul için gidebilecekleri en yakın yer 
Karaman’dır. Bu da ailelerin rızası ve maddî 
desteğine bağlıdır. Ahmet, babasının karşı 
olduğu bu isteğini hayata geçirmek için 
annesinin desteğini elde eder. Annesinin 
okuması için yapacağı masrafı karşılamak 
üzere altınlarını vermesini ve “Al bunları, baban 
duymasın, git oku…” sözlerini yıllar sonra 
gözyaşlarıyla hatırlar. Annesinin desteğine 
rağmen Ahmet, hem çok sevdiği, hem de 
saydığı babasına karşı gelemez. Bundan 
da önemlisi babasının diğer oğullarının 
başaramadığını ondan beklemesi ve bu konuda 

babasının güvenine layık olma kaygısı ağır 
basar. Bunu da şöyle ifade eder:

“Babama saygısızlık yapmamak için okula 
gitmedim. Çünkü onun güvenini kaybetmek 
istemiyordum.” 

Daha sonraki yıllarda, iş ve özel hayatında; 
“İnsanların güvenini kazanmayı ve bunu 
kaybetmemeyi” başarısının altında yatan 
unsurlardan birisi olarak sıkça ifade eden Ahmet 
Keleşoğlu, bu özelliğini babasına karşı duyduğu 
sorumlulukla kazanmaya başladığını söyler. 

İlk İş Deneyimi

İlkokulu bitirdikten sonra babası, Ahmet 
Keleşoğlu’nun ticarete ısınması için ilk adımları 
atar. Çamlıca Köyü’nde sahip oldukları, birkaç 
köyün ihtiyacını gören su değirmeninin aynî 
olarak ödenen kirasını bir süre Ahmet Keleşoğlu 
tahsil eder. 

“Çamlıca Köyü’nde babamın 2–3 köyün 
ihtiyacını karşılayabilen bir su değirmeni vardı 
ve kiraya verilirdi. Kira bedeli buğday ve mısır 
olarak aynî bir şekilde tahsil edilirdi. Tahsilat 
için değirmene katır sırtında üç saatte gider, 
yükü yükler yürüyerek üç saatte geri dönerdim. 
Çünkü satılan zahireden babam bana da 

Ahmet Keleşoğlu,
arkadaşlarıyla 

birlikte sahneye 
koyup rol aldığı 

oyunlardan 
birinde
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pay verirdi. Aynı şekilde diğer köylerdeki arazi 
ve besi hayvanlarının kirası olan zahire, yağ 
ve peyniri de yine katır sırtında tahsil etmeye 
giderdim. Böylece beni ticarete ve para 
biriktirmeye alıştırmış oluyordu.”

Askerlik ve İlk Kez İstanbul’a Gidiş

Anadolu’nun genelinde askerlik, bir erkek için 
çocukluktan yetişkinliğe geçişin simgesidir. 
Ermenekliler için de bu böyledir. Ahmet 
Keleşoğlu’nun deyimi ile “Buralarda askerliğini 
yapmayana kız da, iş de vermezler...” 

1943 yılında askere gider. Askerlik, Ahmet 
Keleşoğlu için hayata atılma yolunda aşılması 
gereken önemli bir engel olmasına rağmen, ona 
ilk kez İstanbul’a gitme imkânını da verir.

II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı ortam askerin çok 
güç koşullarda yaşamasına yol açıyordu. Bu 
olumsuz koşullar, askerlerin sağlıklarını çabucak 
yitirmelerine sebep olmaktadır. Ahmet Keleşoğlu 
da kirli sulardan dolayı sarılık olur:

“Yedikule’deki Askeri Hastane’ye sevk edildim. 
Orada bir buçuk, iki ay kadar tedavi gördüm. 
İyileştikten sonra tekrar birliğime döndüm. 
Daha sonra bir-bir buçuk ay geçti geçmedi, 
sol ayağımda bir sivilce peyda oldu, enfeksiyon 
kaptığı için ateşlendim. Beni 40 derece 
ateşle, alayın seyyar hastanesine, baygın 
olarak kaldırmışlar. Oradan Gümüşsuyu Asker 
Hastanesi’ne sevk ettiler. Burada uzun bir tedavi 
gördüm...” 

Ahmet Keleşoğlu’nun iş ve toplum 
hayatında gösterdiği büyük başarının temel 
unsurlarından olan insan ilişkilerindeki becerisi, 
Ermenek dışında ilk kez, Gümüşsuyu Asker 
Hastanesi’nde tedavi için bulunduğu dönemde 
kendini gösterir:

“Tedavim uzun sürdü, bu esnada hastanedeki 
doktor ve hemşirelerin sevgisini ve güvenini 
kazandım. Daktilo kullanmayı, termometre 
ile ateş ölçmeyi orada öğrendim. Tedavim 
tamamlandığı halde, birliğime dönmemi 
istemedikleri için dönüşümü ertelediler. Ancak 
istemesek de dört ay kaldıktan sonra, birliğime 
dönmek zorunda kaldım.” 

Ahmet Keleşoğlu yaklaşık dört yıl süren askerliği 
süresince hafta sonlarında arkadaşları ve 
hemşerileriyle ile görüşmek ve gezmek amacıyla 
İstanbul’a gelip gider.

Üstte:
Asker Ahmet 
Keleşoğlu (solda)
bir asker arkadaşı 
ile

Altta:
Ermenek’in 
en beğenilen 
mağazalarından 
birinin sahibi 
Ahmet Keleşoğlu
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Nezahat - Ahmet 
Keleşoğlu’nun 

düğün fotoğrafı

Elli Reşat Altını Sermaye 

Ahmet Keleşoğlu 45 ay süren askerlik görevini 
tamamlayarak 1947’de memleketi Ermenek’e 
döner. Artık, hayata atılmak, bir iş tutmak ve 
evlenmek için önünde aşması gereken engel 
kalmamıştır. Çocukluğundan beri iyi bir tüccar 
olmasını dileyen, askere gidinceye kadar 
bu amaçla ufak tefek işler yaptıran babası 
İncikzâde Hacı Mustafa Efendi için de küçük 
oğlu Ahmet’in ticaret hayatına girmesinin vakti 
gelmiştir. 

Küçük yaşından itibaren çalışmaya başlayan 
Ahmet Keleşoğlu, babasının ticarete dair telkin 
ve tavsiyelerini dinleyerek büyümüştür. Babası, 

iş hayatına atılması için ağabeylerine verdiği 
sermayeyi kendisine de vaat etmiştir. Baba 
İncikzâde Hacı Mustafa Efendi bu vaadini yerine 
getirir ve oğlunun ticarete atılması için gereken 
ilk sermayeyi sağlar. 

“Rahmetli babam sermaye olarak elli reşat 
altını verdi. Onları tanesi kırk dokuz liradan 
bozdurarak ilk dükkânımı açtım. Manifatura 
yanında tuhafiye ve ayakkabı da vardı. Genç ve 
güçlüydüm. Gece gündüz işimin başındaydım. 
Yanımda henüz kimse çalışmıyordu. Hafta 
sonları Ermenek dışındaki pazarlara malları 
katırlara yükleyip giderdim. Sabah erken yola 
çıkar, akşam karanlıkta dönerdim. Babam 
baktı işler yolunda gidiyor, Kargara Köyü’ndeki 
tarlasını sattı, oradan aldığı iki bin lirayı 
sermayeme katmam için bana verdi.” 

Ermenek Dışında İlk İş Deneyimi

Ahmet Keleşoğlu’nun sanıldığı gibi Ermenek 
dışındaki ilk iş deneyimi, 1958’de Selçuk Ecza 
Deposu’nun kurulması ile başlamaz. Ahmet 
Keleşoğlu bu tarihten çok önce, ticarete atıldığı 
ilk yıllarda Ermenek dışındaki ticari faaliyetlerine 
başlar. 1949 yılında, Ermenek’in yakınında 
bulunan ve bugün olduğu kadar büyük olmasa 
da, o zaman da önemli bir iktisadi merkez olan 
Mersin’de sebze, meyve ticaretiyle uğraşır. 

“Ermenek’te mağazada işler yolunda gitmeye 
başladıktan sonra bir ortak buldum. Ortağım 
Şakir Bey dürüst bir adamdı. Mağazayı emanet 
edebileceğimi düşündüm. Ticaret yapmak 
için Mersin’e gittim. Kabzımallık yapmaya 
başladım. Halden sebze, meyve alır Erzurum’a,  
Eskişehir’e, İstanbul’a, Konya’ya, Ankara’ya 
sevk ederdim. Ancak sattığım malın parasını 
tahsil etmekte zorluklarla karşılaşmaya başladım. 
Baktım bu şekilde ticaret yürümeyecek, işi 
tasfiye etmeye karar verdim ve Ermenek’e geri 
döndüm.”

Evliliğe İlk Adımlar 

“Askerden dönünce, babam ölmeden beni 
evlendireceğini söylemeye başladı. Bense 
çalışmaya yeni başlamıştım ve o gün için “Beş 
bin liram olmadan evlenmem...” diyordum. 
İşler yolunda gitti. Beş bin liradan da fazla 
para kazandım. Önce beni bir akraba kızıyla 
evlendirmek istediler. Bunu kabul etmedim. 
Sonra babam Mustafa Karpuzcu’nun küçük kızı 
Nezahat’i bana isteyeceğini söyledi. Bu teklifi 
kabul ettim.” 



/ 17

Anne Ayşe 
Karpuzcu, 
kızları Nezahat 
Keleşoğlu, 
baba Mustafa 
Karpuzcu

Ahmet Keleşoğlu babasının kendisini 
evlendirmek istemesini böyle anlatıyor. 
İncikzâde Hacı Mustafa Efendi oğluna eş 
olarak Ermenek’in muteber ailelerinden 
Karpuzcular’dan Mustafa Efendi’nin kızı 
Nezahat’i uygun bulur. 

Ancak İncikzâde Hacı Mustafa Efendi, Mustafa 
Karpuzcu’nun kızını hemen isteyemez. Hacı 
Mustafa Efendi, istemeye yakın Mustafa 
Karpuzcu’nun mağazasına daha sık gidip 
gelmeye başlar. Bunu fark eden Mustafa 
Karpuzcu, Hacı Mustafa Efendi’nin kızını 
istediği günün akşamında evde eşiyle konuşur. 
Nezahat Keleşoğlu’nun ifadesiyle babası 
annesine; “Yahu, bugün Hacı Mustafa Efendi 
yine geldi, ağzındaki baklayı çıkardı. Oğlu 
Ahmet’e Nezahat’i istedi” der.

Mustafa Karpuzcu’nun Damat Adayına İlişkin 
Kanaati

İlk girişimden kısa bir süre sonra Nezahat 
Hanım babasından resmen istenir ve söz kesilir. 
Mustafa Karpuzcu’nun, kızının Ahmet Keleşoğlu 
ile evlenmesine hiç tereddüt etmeden onay 
vermesinde, Ahmet Keleşoğlu’nun babası 
İncikzâde Hacı Mustafa Efendi ile olan dostluğu 
ve birbirlerine karşı besledikleri güvenin etkisi 
olduğuna hiç kuşku yoktur. Ancak Mustafa 
Karpuzcu, kızının evlenmesine yalnızca onunla 
evlenmek isteyen erkeğin babası ve ailesine 
duyduğu güvene dayanarak rıza göstermez.
 
Kızıyla evlenmek isteyen erkeğin de bu güven 
duygusunu uyandırması çok önemlidir. Ahmet 
Keleşoğlu, bu duyguyu Mustafa Karpuzcu 
nezdinde daha damadı olmadan çok önce 
uyandırır. Buna ilişkin olarak Nezahat Keleşoğlu 
babasının evde henüz Ahmet Keleşoğlu ile 
evlenmeden, hatta bu düşüncenin ifade 
edilmesinden çok önce O’nun çalışkanlığından 
övgü ile söz etiğini anlatır: 

“Babası Ahmet’i birkaç kez mal almak için 
İstanbul’a giden babamın yanına nereden, 
kimden, nasıl mal alınır öğrensin diye vermiş. 
Babam da Ahmet ile birlikte her İstanbul’a 
gidişlerinin dönüşünde evde Ahmet’i 
kastederek, Hacı Mustafa Efendi’nin küçük 
oğlunu çok beğendiğini söylerdi.”

Mustafa Karpuzcu, oğlu Nazım Bey’in 
yaşadığı ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle, 
çiftin evlenmesine önce nikâh yapılması, 
Nazım Bey’in sağlığına kavuşmasından sonra 

ise düğün yapılması koşuluyla rıza gösterir. 
Keleşoğlu çiftinin nikâhı Ekim 1949’da, 
düğünleri ise 28 Şubat 1950’de yapılır. 

Ahmet Keleşoğlu’nun babasına ait iki katlı evin 
üst katı yeniden düzenlenerek müstakil bir 
daireye dönüştürülür. Nezahat-Ahmet Keleşoğlu 
çifti evlendiklerinde burada yaşamaya başlarlar.

Ahmet Keleşoğlu Kayınpederi ile Ortak Oluyor

“Evlendikten 6 ay sonra kayınpederim bana, 
“Gel ortak olalım…” dediği zaman, ben 
dükkânımı saydım, envanter yaptık 4.800 lira 
çıktı; kayınpederin dükkânını saydık, onunki de 
7.200 lira civarında çıktı. Bana “40-60 ortak 
olalım” dedi ve ben de kabul ettim.” 

Evlendikten kısa bir süre sonra kayınpederinin 
yaptığı ortaklık teklifini bu sözlerle anlatan Ahmet 
Keleşoğlu, sahip olduğu sermaye ile kendi işini 
sürdürme imkânına sahipti. Ancak saygın bir 
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düşünen Ahmet Keleşoğlu, ortaklıktan ayrılma 
kararını Nezahat Hanım ile de görüşür. Onun 
da desteğini aldıktan sonra kayınpederine nihaî 
kararını iletir. 

Kayınpederi ile ortaklıktan ayrılan Ahmet 
Keleşoğlu, dayısının ortaklık teklifini de 
geri çevirir ve Ermenek’te yeniden kendi 
mağazasını açar. Mağaza kendi ifadesine 
göre bir “bonmarşe” görünümündedir. 
Kumaş, parfümeri, tuhafiye, ayakkabı, her şey 
satılmaktadır. 

1958 yılına gelindiğinde Ermenek, Ahmet 
Keleşoğlu’na artık dar gelmektedir. Ermenek’ten 
ayrılıp çeşitli işler yapmak üzere İstanbul’a 
gitmeyi düşünür. Hatta bu düşüncesini hayata 
geçirmek için İstanbul’da bir mağaza kiralama 
girişiminde bile bulunur: 

Ancak tam bu sırada Ahmet Keleşoğlu, iş 
hayatının akışını değiştirecek bir teklif alır. 
Kayınpederi ve iki kayınbiraderi Konya’da ortak 
bir ecza deposu kurmayı planlamaktadırlar. 
Onun da ortak olması istenir. Böylece 
Ahmet Keleşoğlu’nun iş hayatını İstanbul’da 
sürdürmesi kararı yaklaşık yirmi yıl ertelenmiş 
olur. 

Selçuk Ecza Deposu’nun Kuruluşu 

Bir ecza deposu açma fikrini 1958 yılında 
ecza depoculuğunun sağlam ve istikrarlı 
bir iş olduğunu gören Mustafa Karpuzcu 
gündeme getirmiştir. Mustafa Karpuzcu 
önce eczacı oğlu Nevzat ile konuyu görüşür. 
Ancak bu işte başarıya ulaşabilmeleri için 
damadı Ahmet Keleşoğlu’nun da kendileriyle 
birlikte olması gerektiğine inanır. Yıllar sonra 
Ahmet Keleşoğlu’nun eşi Nezahat Keleşoğlu, 
babasının bu görüşmeler sırasında çocuklarına 
“Ahmet olmazsa bu ecza deposu işi olmaz” 
dediğini söyler. 

Mustafa Karpuzcu, oğulları ve damadı Ahmet 
Keleşoğlu bir dönüm noktasındaydılar. 

Ermenek’teki kurulu 
düzenlerini bozmaları 

gerekecekti. 

tüccar olan kayınpederi ile ortaklık kurmanın 
sermaye gücünü arttıracağına da kuşku yoktu. 

Mustafa Karpuzcu’nun damadı ile ortaklık 
kurmak istemesinin en önemli nedeni ise 
Ahmet Keleşoğlu’nun iyi bir tüccar olmasıydı. 
Gerçekten bu ortaklık her iki taraf için de elzem 
değildi. Ancak ortaklığın gerçekleşmesi hâlinde 
ciddî bir güç birliğinin oluşacağı aşikârdı. Bu 
konuyla ilgili olarak Nezahat Keleşoğlu şunları 
anlatıyor: 

“Ahmet günü izlerdi, modayı bilirdi, müşteriye 
de çok nazik davranırdı. Alışveriş yapmak 
isteyen kadınlar babam mağazadan daha erken 
ayrıldığı için onun gidişini bekleyip Ahmet’ten 
mal almayı tercih ederlerdi. Babamın yaşı 
ilerlemişti, zor beğenen müşteri oldu mu onları 
tersleyiverirdi. Sonra Ahmet ortaklıktan ayrılıp 
tekrar kendi mağazasını açtığında çok kişi, 
malının çeşidinden ve Ahmet’in iyi bir satıcı 
olmasından onu tercih etmeyi sürdürdü…” 

Ahmet Keleşoğlu Tekrar Kendi Mağazasını 
Açıyor

1953 yılında sağlık nedenleriyle yüzbaşı 
rütbesiyle ordudaki görevinden ayrılan Nazım 
Karpuzcu memleketi Ermenek’e döner. Babası 
Mustafa Karpuzcu, oğlunun da kendileri ile 
birlikte çalışmasını ister. Damadı ve ortağı 
Ahmet Keleşoğlu’na bu düşüncesini “Evladım! 
Nazım da geldi, biz üç ev olduk, onun da 
bizimle çalışmasını istiyorum ne dersin?” diye 
sorar. Ahmet Keleşoğlu ise “Ben bir düşüneyim” 
cevabını verir. 

Ayrılacağı ortağının her hangi biri olmadığını, 
eşinin babası olduğunu göz önüne alarak 

hiçbir kırgınlığa yol açmadan bu 
ayrılığı gerçekleştirmeyi 

Selçuk Ecza 
Deposu’nun 

Türkiye 
Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde 
yayımlanan 

mukavelenamesi
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Mustafa ve Nazım Karpuzcu mağazalarını, 
Nevzat Karpuzcu da Ermenek’in tek eczanesini 
kapatmayı göze alarak sermayelerini ecza 
deposu işine yatıracaklardı. Damatları Ahmet 
Keleşoğlu da Ermenek’te çok rağbet gören, 
yüksek cirolu bir mağazaya sahipken, hatta 
İstanbul’a gitme planları yaparken işini tasfiye 
etmeyi göze alıyordu. Üstelik 1958’de bir ecza 
deposunun olduğu Konya’da ikincisini açmayı 
düşünmek önemli bir riski de göze almak 
demekti. 

Ancak ticaret, risk almayı gerektiriyordu. Bu 
dört kişinin en iyi yaptıkları işi bırakıp bir başka 
iş yapmayı, üstelik bütün sermayelerini ve ticarî 
birikimlerini bu alana yatırmayı düşünmeleri 
ise yalnızca cesaret ile açıklanamaz. Ticarete 
konu olan mallar değişebilir, ancak ticaretin 
belli kuralları olduğu düşünüldüğünde 
manifatura veya ilaç fark etmez. Tüccar eğer 
gerçekten ticareti iyi biliyorsa başarısız olması 
düşünülemez. Dolayısıyla, Selçuk Ecza 
Deposu’nun kurucuları ecza deposu işinde 
gelecek olduğunu düşünmüşler, kendilerine, 
birbirlerine ve ticari tecrübelerine duydukları 
güvenle başka bir alanda ticaret yapmaya 
soyunmuşlardır. 

Ermenek Noterliği’nde 10 Ekim 1958 tarih ve 
1055 sayılı mukavele ile Selçuk Ecza Deposu 
Kollektif Şirketi kurulur. 20 Ekim 1958 tarihinde 
Konya Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil 

edilen şirketin, 25 Ekim 1958 tarihli 497 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan 
mukavelenamesine göre ortakları Nevzat 
Karpuzcu, Ahmet Keleş, Nazım Karpuzcu ve 
Mustafa Karpuzcu’dur. Konya merkezli şirketin 
iştigal konusu ilaç, sıhhî malzeme, ıtriyat, 
toptancılık ve ithalatçılığıdır. Şirket Konya’da 
İstanbul Caddesi, Kadılar Sokak 20 numarada 
bulunan Gülgör Apartmanı’nda faaliyete geçer. 

Ayaktakiler 
soldan sağa: 
Ahmet 
Keleşoğlu, 
Nazım 
Karpuzcu, 
Gündüz 
Gürgen

Oturanlar:
Nezahat 
Keleşoğlu, 
Feriha 
Karpuzcu, 
Nevzat 
Karpuzcu, 
Nazmiye 
Gürgen

Selçuk Ecza’nın 
kurulduğu 
yıllarda Ahmet 
Keleşoğlu
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Ahmet Keleşoğlu, şirketin adının “Selçuk Ecza 
Deposu” konulmasını şöyle açıklıyor: 

“Şirketin kurulduğu Konya’nın Selçukluların 
merkezi olması ve Selçuklu eserlerinin bütün 
görkemi ile burada ayakta durması bize esin 
kaynağı oldu. Ayrıca Selçuklulara duyduğumuz 
saygının ve bu ismin uğur getireceğini 
düşünmemizin de etkili olduğunu söylemeliyim.”

Dört ortaktan eczacı olan Nevzat Karpuzcu 
şirketin mesul müdürlüğünü üstlenir, Nazım 
Karpuzcu muhasebeyle ilgilenir, Ahmet 

Keleşoğlu mal alımı-satımı ve müşteri ilişkilerini 
yürütür, Mustafa Karpuzcu ise genel olarak 
işlere göz kulak olurdu. 

Terekler, Tahta Sandıklar ve Bisiklet ile Dağıtım

Ahmet Keleşoğlu Selçuk Ecza Deposu’nun 
kurulduğu sırada ilaç sektörü ve Konya’daki 
durumu kısaca şu sözlerle tarif eder:

“O yıllarda ecza depoları genellikle İstanbul, 
Adana ve İzmir gibi büyük şehirlerde 
bulunuyordu. Konya’da da bir depo vardı. 
Bizim kurduğumuz ikinci depo aslında fazlaydı 
bile. Ama biz onu göze almıştık. Konya’daki 
eczanelerin birkaçı Nevzat Bey’in sınıf 
arkadaşıydı... İlk alışverişi onlar yaptılar. İlk 3-4 
ay sıkıntı çektik. İlk intibak döneminin ardından, 
yani bir sene geçtikten sonra kendimizi 
toparladık, çalışma hızımız ve ciromuzla Konya 
Ecza Deposu’nun önüne geçtik.

O yıllarda ilacın yaklaşık üçte biri yerli üretimdi. 
Üçte ikisi ise ithal edilirdi. İlaç fabrikalarından 
ve ithalatçı firmalardan mal almak için ayda 
bir Nevzat Bey ile İstanbul‘a gelirdik. Fabrika 
ve ithalatçı, deponun cirosuna göre tevziat 
yapardı. Aldığımız ilaçları Konya ve civarındaki 
eczanelere satardık. O yıllarda Konya’da 17, 
kazalarında ise 2’şer, 3’er eczane vardı.” 

Motorize Dağıtıma Geçiş 

Konya içinde küfe ve bisikletle başlayan 
sevkiyat Konya’nın çevresine otobüslerle yapılır. 
Ancak Selçuk Ecza Deposu’nun ilaç sattığı 
eczane sayısı ve bu eczanelerin coğrafî dağılımı 
arttıkça yeni dağıtım araçlarına ihtiyaç duyulur. 
Bu amaçla 1959’da bir Skoda pikap alınır. 
Bunun kasasında yine küfeler içinde ilaçlar sevk 
edilir.   

1960’ların son aylarında yeni bir uygulamaya 
başlarlar: Ahmet Keleşoğlu, sipariş almaksızın 
kamyonet ile eczane eczane dolaşarak ilaç 
pazarlamaktadır. Bu uygulama, kısa sürede 
şirketin cirosunda olumlu sonuçlar vermeye 
başlar. Konya ve yakın çevresi dışında çeşitli 
illerdeki eczane ve ecza dolaplarına ıskontolu 
olarak yapılan satışlar sonucu beş ay gibi bir 
sürede 330.000 TL ciro gerçekleşir. Bu miktar, 
aylık satışların %20 civarında artması anlamına 
gelir. 

Mustafa Karpuzcu’nun Selçuk Ecza 
Deposu’nun kuruluşu sürecinde damadı Ahmet 

Üstte:
İlk yıllarda 

şehir içinde 
ilaç dağıtımı 

için kullanılan 
üç tekerlekli 

bisiklet üzerinde 
çalışanların bir 

bölümü

Altta:
1959’da dağıtım 

için alınan 
Skoda pikap
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Keleşoğlu’nu kastederek; “Ahmet olmazsa bu iş 
olmaz” demesinin altında yatan sebep böylece 
anlaşılmaktadır. İlk günden itibaren müşteri 
odaklı bir pazarlama anlayışı ile eczanelerle 
birebir kurduğu ilişkiyi Ahmet Keleşoğlu şöyle 
anlatır:  

“Bölgede çalışan kaç tane eczane var, her 
eczacının evindeki hanımının, çocuğunun 
ismine kadar bilirim. Gittiğim zaman da onların 
hatırlarını ismiyle sorarım. Böyle ilişkileri o 
günden beri çok sağlam tuttum. Yani eczanenin 
kaşıklığında kaç kaşık var bilirim. Müşteriyle ilişki 
kurma, pazarlamada ön plandadır. Onu mutlu 
etmek, memnun etmek ve onun sıkıntısı olduğu 
zaman yanında olmak ama yine de hesabını 
bilmek... Düsturum bu oldu.” 

Ancak Ahmet Keleşoğlu’nun girişimi ile 
başlayan seyyar ilaç satışı işi, bölgede faaliyet 
gösteren diğer depoların ve Türkiye Ecza 
Depocuları Cemiyeti’nin itirazları ile karşılaşır. 
Selçuk Ecza Deposu da bu uygulamadan 
“meslektaşlarla iyi geçinmek ve meslek 
tesanüdünü bozmamak” gerekçesiyle 1961 yılı 
Nisan ayında vazgeçer. 

Bunun üzerine şirket yönetimi; “Civar vilayet ve 
kazalardaki seyyar satış sırasında münasebet 
kurduğumuz müşterilerle bundan sonra 
devamlı olarak çalışabilmek için bir binek 
otomobil alınarak, bilhassa Niğde, Aksaray, 
Nevşehir, Bor, Silifke, Mut, Akşehir, Afyon, 
Eskişehir, Isparta ve civarındaki eczane ve 
ecza dolaplarına en az on beş günde bir defa 
uğrayarak sipariş almak suretiyle ciromuzun 
arttırılması için gayret sarf edilmesi...” kararını 
alır. 

Bu karar, Selçuk Ecza Deposu’nun Ahmet 
Keleşoğlu’nun önderliğinde daha sonraki 
yıllarda kazandığı geniş müşteri ağının 
oluşumunu sağlayan aktif pazarlama çabası ve 
müşteriyle iyi ilişkiler kurma anlayışının başlangıcı 
olur.

Telefon ile Sipariş Kabulü ve Reyon Sistemi

1960’ta Selçuk Ecza Deposu sektörde bir 
ilki gerçekleştirir ve telefonla sipariş almaya 
başlar. Ancak o yıllarda Türkiye haberleşme ve 
özellikle şehirlerarası telefon görüşmelerinde 
altyapı yetersizliğinden dolayı sıkıntı içindedir. 
Ama Selçuk Ecza Deposu çalışanları insan 
ilişkilerindeki başarılarını kullanarak bu sorunun 
üstesinden gelirler.

Haberleşme imkânlarının yetersiz olduğu bu 
ilk yıllarda zorluk yalnızca eczanelerin telefonla 
siparişlerini almakta yaşanmıyordu. Plasiyerlerin, 
siparişleri Konya’ya iletmeleri de haberleşme 
sorununa takılıyordu. Ahmet Keleşoğlu’nun 
bulduğu siparişi telefonla teybe okuma 
uygulamasını Ayhan Soyubelli şöyle anlatır: 

“Siparişe çıkan plasiyer arkadaşlarımız, uzak 
bölgelere gidiyorlar, gittikleri bölgeden sipariş 
alıyorlar, gündüz konuşmaları imkânsız, gece 
muhaberat daha rahat oluyor. Hem zamandan 
tasarruf ediyorsunuz, hem paradan tasarruf 

Üstte:
Selçuk Ecza 
Deposu’nun ilk 
çalışanlarından, 
Ayhan Soyubelli 
telefonla sipariş 
alıyor

Solda:
İlk zamanlar 
depo içinde 
ilaçların 
yerleştirildiği 
ahşap raflar
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ediyorsunuz, çünkü gece tarifesi daha ucuz 
oluyor, biz onları düşündük. Arkadaşlarımız 
gece arıyor, siparişleri yazdırıyorlardı, bu 
da otomatik olarak teybe kaydediliyordu. 
Sabahleyin ben veya diğer arkadaşlar sipariş 
var mı diye bakıyorduk. Varsa, bantı başa alıyor, 
kaydı deşifre ediyorduk. Siparişler de ona göre 
hazırlanıyordu.”

Reyon sistemine geçene kadar ecza 
depolarında ilaçlar raflarda karışık olarak dizilirdi. 
Reyon sistemi ile ilaçların üretici şirkete göre 
dizilme uygulaması başlar. Sipariş hazırlamayı 
kolaylaştıran reyon uygulamasına Selçuk Ecza 
Deposu’nda 1962’de geçilir. 

Ahmet Keleşoğlu’nun İlk Yurt Dışı Gezisi

Türkiye’de ecza depoculuğunun gelişme hızının 
ve hizmet kalitesinin yükselmesine genellikle 
Selçuk Ecza Deposu öncülük etmiştir. Ahmet 
Keleşoğlu, 1977’den itibaren 25 yılı aşkın 
bir süre Türkiye Ecza Depocuları Derneği’nin 
başkanlığını yapmıştır. 

Ahmet Keleşoğlu eczacı veya kimyagerler gibi 
ilaç sektörünün içinden biri olmadığı halde 

ecza depoculuğunda elde ettiği başarıyı iyi 
gözlemci olması ve bilgiye önem vermesine 
bağlar. Bu amaçla gerçekleştirdiği ilk yurt dışı 
gezisinde dahi gittiği ülkelerde ecza depolarını 
incelemeye çalışmıştır: 

“Almanya’da ve İsviçre’de ecza depolarını 
gezdik. Bu gezide ecza depolarının nasıl 
çalıştığını inceleme imkânı buldum. Oradaki 
düzene uymamıza imkân yoktu; çünkü orada 
her şey otomatikleşmişti, bizde daha telefon 
manyetoluydu, otomatik telefonumuz yoktu. 
Bu incelemelerin ardından 1970’te şimdi 
AS Ecza Deposu’nun Konya Şube binası 
olarak kullanılan binayı yaptırdım. Bu binadaki 
raf düzenini, çalışma şeklini, mal hazırlama 
sistemlerini Avrupa’dakilere benzetmeye 
çalıştım.” 

Selçuk Ecza Anonim Şirket Oluyor

Selçuk Ecza Deposu Kolektif Şirketi’nin ortakları 
Mustafa Karpuzcu, Ahmet Keleşoğlu ve Nazım 
Karpuzcu 4 Aralık 1970’te bir araya gelerek 
“daha modern ve daha geniş çapta sistemli ve 
prensipli olarak çalışabilmek amacıyla şirketin 
anonim şirket haline getirilmesine” karar verirler.

Ahmet Keleşoğlu 
Selçuk Ecza 
Deposu’nun 

ilk binasındaki 
depoda
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Selçuk Ecza 
Deposu 
Kollektif Şirketi 
ortaklarının 
karar defteri 
ve bu defterde 
anonim şirket 
olma kararının 
yer aldığı son 
sayfa

Selçuk Ecza Deposu’nun anonim şirket haline 
dönüştürülmesi gerçekten de ortaklarının 
beklentileri doğrultusunda sonuçlar vermeye 
başlar. Bu süreçte Selçuk Ecza Deposu’nun 
aktif dağıtım zincirinin dinamizmini oluşturan 
bölge-şube ağının temelleri atılır. Önce 
1970’te Adana, Ankara ve Antalya’da irtibat 
büroları açılır. Ahmet Keleşoğlu bizzat faaliyet 
gösterdikleri şehirleri kapsayan seyahatlere 
çıkar. Siparişlerin hızla sevk edilmesi için de seri 
çalışılır:

“Konya’dan çıkar Ankara, Kırıkkale, Yozgat 
üzerinden Sivas’a giderdim. Erzincan, Malatya, 
Maraş, Adana, Mersin ve Silifke üzerinden 
tekrar Konya’ya dönerdim. Bu tur bir hafta 
sürerdi. Sonra batıya giderdim. Isparta, Burdur, 
Antalya... 2-3 ayda bir bu turları yapardım. Bu 
dönemde Afyon, Eskişehir, Adapazarı’na kadar 
ilaç gönderirdik. 

Bu bölgelere hakim olmak için bürolar açtık. 
Büro o gün aldığı siparişleri akşam 7-8’e kadar 
Konya’ya bildirirdi. Gece çalışır, hazırlar, sabah 
altı buçuk yedide arabaya doldurur, saat 10 
gibi Ankara’daki eczanede olurduk. Ankara’da 
kurulu olan depolar ise aldığı siparişi ancak 2. 
gün gönderirken biz akşam aldığımız siparişi 
ertesi sabah ulaştırıyorduk.”

Ticaret, Fırsatları Değerlendirmeyi Gerektirir

Ticarette fırsatları değerlendirmek konusunda 
atak davranan Ahmet Keleşoğlu iş akışını 
hızlandıracak teknolojik yeniliklerden de Selçuk 
Ecza Deposu’nun yararlanması için gayret sarf 
eder. Bu bağlamda 1970’te ilk kez elektronik 
hesap makinelerini, 1974’te ise sipariş alımında 
teleks kullanımını devreye sokar.

İstanbul’a Adım Atış

Şirket, 1973’te Mustafa Karpuzcu’nun 
vefatından sonra yeniden biçimlenir. Buna göre 
sermayenin %52’si Ahmet Keleşoğlu’na, %45’i 
Nazım Karpuzcu’ya ve %3’ü Nazmiye Gürgen’e 
aittir.

Ahmet Keleşoğlu’nun daha çocukken 
babasının işlemeye başladığı, ardından 
kayınpederinin fark ettiği ticarî becerisi ile 
biçimlenen Selçuk Ecza Deposu, 1970’lerin 
ortalarına gelindiğinde sektörün lideri olur. 
Ahmet Keleşoğlu’nun ticarî becerilerinden ve 
bunun sonucu olan başarılarından yalnızca 
iş çevresi değil dostluk kurduğu siyasetçiler 
de etkilenir. Bunlardan biri eski bakan ve 
milletvekillerinden ekonomi profesörü Fethi 
Çelikbaş’tır. 

Fethi Çelikbaş, Selçuk Ecza Deposu’nun 
Konya merkezli bir şirket olarak daha fazla 
büyüyemeyeceğini görmüş ve bu yöndeki uyarı 
ve tavsiyelerini Ahmet Keleşoğlu’na iletmiştir:

“1970’lere geldiğimizde Konya’daki 
tek depoyla Türkiye’de birinci 

sıraya oturmuştuk. O günlerde 
başka işle uğraşmayı da 

düşünmüyordum. Hanımla 
beraber Konya’da cemiyet 

hayatı içinde iyi bir 
muhit edindik. 
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Pek çok dostumuz vardı. Demas Şirketi’ndeki 
ilişkilerimizden dolayı bir dostluk daha kurduk. 
Orada Murahhas Aza’ydım. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Prof. Fethi Çelikbaş’tı. Bakanlık 
ve milletvekilliği yapan Dr. Vefa Tanır ile de 
dost olduk. İki bakan da senede birkaç defa 
Konya’ya gelirler, Selçuk Ecza Deposu’nun 
toplantılarına katılırlardı. Fethi Hoca, “Ahmet Bey, 
sen daha çok büyüyeceksin, ancak Konya’da 
büyüyemezsin, büyük balık büyük denizde olur, 
senin İstanbul’a gitmen lazım...” diyordu. Israrla 
üzerinde durdu, sonunda beni de, hanımı da 
ikna etti.”

Fethi Çelikbaş’ın da cesaretlendirmesi ile ticarî 
olabilirliğini değerlendiren Ahmet Keleşoğlu, 
1975 yılında İstanbul’da Selçuk Ecza 
Deposu’nun ilk şubesini açmaya karar verir:

“O zaman İstanbul’da 20’ye yakın ecza 
deposu vardı. Hemen hepsi Eminönü’nde 
ve Karaköy’de yoğunlaşmıştı. Biz tuttuk, ta 
Gayrettepe’de yani uzak bir bölgede depo 
açtık. Diğer depolar o dar bölgede kalmışlar... 
İstanbul’un çok geniş bir yapılanması var. 
Mecidiyeköy yeni yeni merkeziyet kazandığı için 
orada açmayı düşündüm. Bir yenilik de yapmış 
olduk.”

İstanbul’dan sonra Selçuk Ecza Deposu’nun 
ikinci şubesi 1977’de Adana’da açılır. Böylece 
Selçuk Ecza Deposu ilk çok şubeli ecza 
deposu hâline gelir.
 
Yeni Yatırımlar ve AS Ecza Deposu’nun 
Kuruluşu

12 Eylül 1980 Askerî Müdahalesi’ne uzanan 
süreçte ülkede yaşanan siyasal gerilim, uzun 
süreli grevler, sokak çatışmaları ve ekonomik 
sorunlar Ahmet Keleşoğlu üzerinde de 
karamsarlık duygusu uyandırır. Bu nedenle bir 
iş adamı olarak yatırım yapmaya karşı duyduğu 
tedirginliği 12 Eylül’den hemen sonra üzerinden 
atar ve İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayii 
AŞ’nin, Deva Holding’in sahip olduğu hisselerini 
satın alarak bu şirketin %51’ine ortak olur.  

Bu arada Ahmet Keleşoğlu Selçuk Ecza 
Deposu’nun büyümesi ve sektördeki liderliğini 
sürdürmesi için yeni adımlar atmaya da devam 
eder. 1980’de Selçuk Ecza Deposu tatil 
günlerinde de hizmet vermeye başlar. 1984’te 
o gün için yeni bir haberleşme aracı olan faks 
kullanımına geçilir. Siparişler faksla alınmaya 
başlanır. Bu arada ikinci bir dağıtım kanalı olarak 
1987’de AS Ecza Deposu kurulur. 

Ahmet 
Keleşoğlu’nun 

Selçuk Ecza 
Deposu’nu 

İstanbul’a 
taşıması için 

öneri ve ısrarda 
bulunan eski 
bakanlardan 

Prof. Fethi 
Çelikbaş ve 

Ahmet Keleşoğlu 
Demas AŞ’nin 

bir Genel Kurul 
toplantısında
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AS Ecza Deposu’nun hangi gerekçelerle 
kurulduğunu Ahmet Keleşoğlu şöyle 
anlatmaktadır:

“Selçuk Ecza Deposu’yla aralarında ihtilaf 
olan, darılan eczaneler oluyordu. Özellikle tevzi 
mallardan darılıyorlardı. Daha çok İstanbul’da 
oldu. Oradaki müdürün veya çalışanların 
yanlış hareketlerinden dolayı kırılan, alışverişi 
kesen eczanelerin sayısı çoğalmıştı. Bunları 
kazanabilmek için ikinci bir marka yaratmak 
düşüncesiyle AS Ecza Deposu’nu kurduk. 
AS’ın Selçuk’un olduğunu biliyorlar, ancak 
bunu görmezden geliyorlardı. Çünkü müşteri 
müesseseye kızmıyordu, oradaki müdüre veya 
çalışana kızıyordu. 

Piyasadan ikinci bir markayla da pay alabilmek, 
başka sektörlerde de görülüyordu. Şubelerden 
biri çeşit bakımından zaman zaman eczanelere 
tam hizmet veremeyebiliyor. Bu durumda 
eczane ikinci bir depoyla çalışmak mecburiyetini 
hissediyor. Böyle hallerde ikinci depo olarak 
AS Ecza’yı seçsinler istedik. Ahmet’in A’sı ile 
Selçuk’un S’sini alarak “AS” ismini koyduk.”

AS Ecza Deposu bugün Adana, Denizli, 
Eskişehir, İzmir, İstanbul Güneşli ve Maltepe’de 
bulunan 6 şubesi ve bu şubelere bağlı 
Gaziantep, Hastaneler, Şanlıurfa, Uşak, İstiklal, 
Kütahya, Bahçelievler, Çapa, Gaziosmanpaşa, 
Bornova, Manisa, İzmit ve Kadıköy bölge 
depolarıyla hizmet vermektedir. 

1994, 1997 ve 2001 Krizleri ve Selçuk Ecza 
Deposu

Ahmet Keleşoğlu Türkiye’nin yakın tarihinde 
yaşadığı ekonomik krizlerin ecza depoculuğuna 
etkilerini şöyle anlatıyor:

“1977-1978’den itibaren ecza deposu sayısı 
birden çoğaldı, sayı 70-75’i buldu. Dövizimiz 
yok, ilaç gelmiyor, hammadde gelmiyor. İlaç 
temin etmek zor, satmak çok kolay… Pazarda 
satış sıkıntısı çekilmeyince depo sayısı arttı. 
70-75 olan ecza deposu sayısı, 1990’lara 
geldiğimizde, 400’lere çıktı. Ecza deposu sayısı 
70’ten 300-400’lere çıkarsa meslek enflasyonu 
olur. Döviz bollaştı, ilaç rahatladı, piyasa 
kendine geldi. Satışta rekabet başladı. Rekabet 
başlayınca dayanamayanlar battı. Sektör, 90-
98 arasında büyük bir kriz geçirdi. Ne demek; 
bir iş kolunda %90’ı batacak, %10’u ayakta 
kalabilecek.”

Ecza depolarının önemli bir bölümünün battığı 
bu süreçten yara almadan çıkar Selçuk Ecza 
Deposu. Başta Ahmet Keleşoğlu olmak üzere 
yöneticilerinin ekonomik çalkantı ve krizlere 
karşı gerekli önlemleri zamanında almaları bu 
başarının elde edilmesinde etkili olur: 

“Aralık 1993’te hükümet bir kararname çıkardı. 
Hiç doğru bulmadım. Şirket içerisinde, depoda 
dolaşıyorum, çalışanlarıma paralarını dövize 
yatırmalarını söylüyorum. Ben bütün paramı, 

Selçuk Ecza 
Deposu’nun 
İstanbul 
Gayrettepe’de 
açtığı ilk şubenin 
önünde çalışanlar 
bir arada. Ayakta 
duranlardan 
sağdan ikinci 
Nezahat, üçüncü 
Ahmet Keleşoğlu 
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kendi stoklarımı, varlığımı dövize yatırdım, 
15,5 TL’den dolar aldım. Krizin geleceği 
gözüküyor. Şubat, Mart veya Nisan 1994’te 
döviz oldu 23, 24, 25 TL. Temmuz’a doğru 
35, 38, 40’a çıktı. Daha da yükselir diye ben 
bozdurmadım. Sene sonuna doğru 15,5’ten 
aldığım doları 31-32 TL’den bozdurdum. En iyi 
para kazandığım dönemlerden biridir. Onun için, 
94 krizinde iyiydik. Bankadan faiz alarak yüksek 
para kazandım. Ecza depolarının birçoğu 
batarken, 1994 en iyi para kazandığım yıldır.

Bu dönemde ana faaliyetimizden de para 
kazandık. Çok batan olurken sağlam kalan 
daha iyi, istikrarlı kazanıyor; daha sağlam 
yere satıyorsun, daha çok satıyorsun, ciron 
artıyor. 1997 krizinde biraz sıkıntı çektik; biraz 
yatırımımız vardı. Yeni bölgelerde depolar 
açmıştık. Antalya’daki oteli aldım. 97-98’e doğru 
25-26 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştım. O 
yatırım beni biraz sarstı. 97’de sıkıntı yaşadım. 

2001 krizini hiç beklemiyordum. 94’te nasıl 
hazırlıklı idiysem, aksine 2001’e girerken 
de borçluydum. Ocak 2001 sonu itibarıyla 
sanıyorum bankalara 41,5 milyon dolar 
borçluyduk. Yeni şubeler açmıştık, dolayısıyla 
yatırımdan kaynaklanan borcumuz vardı. 
Ödemeyi aksattığınız zaman krediler de kapanır. 
Sanayideki kredin de kapanır, adam sana bir 
daha ilaç vermez. Onu ayakta tutmak lazım... 
Nasıl büyük firmalar tutamamışsa biz de 
tutamayabilirdik. Politikacılara inanarak yatırım 
yapmanın cezasını o zaman çektim. Ben 

2001 Haziran’ına kadar hazırlık yapacaktım, 
programım öyleydi. Haziran’a kadar bir şey 
olmayacağını Maliye Bakanı ilan etmişti. O 
beyana güvendim; güvendiğim için de kendimi 
o krizin içinde buldum… 

Sene sonunda bilânçomuzu düzelttik. 20 
milyon dolar kur farkı ödemişiz. Buna rağmen 
20 trilyon TL kâr beyan ettik. Bu büyük kriz 
döneminde bile hiçbir bankanın, hiçbir firmanın 
parasını geciktirmeden ödedim, temdit 
ettirmedim, vade istemedim. Allah’a bin kere 
şükür bunları yapmadım. Onun için de, satıcı 
firmalar bizi kale gibi gördü ve Selçuk’a güven 
içinde rahatlıkla mal sattı. Deneyimleri yaşaya 
yaşaya artık sağlam bir yapıya kavuştuk.” 
 
Depreme Rağmen Yatırım

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da Marmara 
Bölgesi’nde meydana gelen deprem felaketi 
Türkiye’nin ekonomik olarak ve beşerî sermaye 
itibarıyla en gelişmiş bölgelerinden birini 
vurur. Deprem nedeniyle ekonominin %6,4 
küçülmesiyle yatırım yapma tedirginliğinin 
yaşandığı bir dönemde Selçuk Ecza 
Deposu’nun Adapazarı Şubesi açılır: 

“Depremden önce Adapazarı’nda şube açma 
hazırlıklarına girmiştik. Deprem geçti. Depremde 
herkes acı içinde kaldı, sıkıntı çektik. Birçok 
eczanede paramız kaldı; çünkü eczane yıkıldı, 
mahvoldu gitti ve takip etmedik, üzerine 
gitmedik. Öyle birkaç eczanede paramız da 

İstanbul 
Altunizade’de 

Genel Müdürlük 
binasının temeli 

atılıyor
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battı. Bazılarında sıkıntı çektik. Ona rağmen, 
depremden 3-4 ay sonra 1 Aralık 1999’da 
Adapazarı’ndaki depoyu açtım. Bu krizde benim 
oraya yardımcı olmam lazımdı. Karar verdim… 
Deprem var diye o bölgeyi yalnız bırakamazdım 
ve depremin hemen akabinde Adapazarı’nda 
şube açtım. Orada çalışan insanlar, eczacılar 
bize çok teşekkür ettiler. Hizmet götürdüm, ilaç 
götürdüm o bölgeye, iş imkânı yarattım, yani 
yaralarını sarmak için katkıda bulundum...” 

Biraz İnşaat, Biraz Turizm

Ahmet Keleşoğlu, Selçuk Ecza Deposu’nun 
başarısında başka sektörler ve işlerle 
fazlaca uğraşmayıp, depoculuk üzerinde 
yoğunlaşmasının da etkisi olduğunu söyler:  

“Bir koltukta iki karpuz taşınmaz dedim. 
Sanayiye girdiğimde diğer sanayicilerin bakışı 
farklı olacak. Sanayi içinde kendi kendine 
rekabet; başka başka firmaların aynı türden 
ilaçları var. Depomda ben kendi ilacımı tercih 
etmeye çalışacağım belki; o, sanayinin diğer 
kolunu rahatsız edecek. Benim düşüncem 
hep depodaki sağlıklı gidişi korumak, depoyu 
yükseltmekti. Sanayiye girersem denge bozulur 
diye düşündüm. 

50 senedir depoda ne kazanmışsam içinde 
muhafaza ettim; büyümemi buna borçlu 
olduğumu düşünüyorum. Şimdi dev bir 
kuruluşuz. Günümüze geldiğimizde, tüm 
ilaç sektörü içerisinde en yüksek vergi veren 
kurumuz. Bunu başarmak başka türlü olamazdı. 
Başka iş kollarına dağılsaydım Selçuk Ecza bu 
kadar büyümeyebilirdi. Bir koltuğa iki karpuz 
sığmaz diye atasözü var; onu dikkate alarak 
depoculuk dışındaki işlere ağırlık vermedim. Bu 
sayede istikrarlı bir şekilde devam ettik ve her 
sene kâr ettik. 50 yıldır kademeli olarak gelişme 
gösterdik.” 

Ahmet Keleşoğlu, 1990’lardan itibaren 
küçük çaplı inşaat ve turizm yatırımlarında da 
bulunmaya başlar: 

“Kendi depolarımızın sayısını arttırmaya 
çalışıyorduk, arttırırken, kendi binalarımızı 
kendimiz yapalım, standartlarımızı koruyalım 
tezinden hareketle İnşaat Şirketi’ni kurduk. 
1990’ların ortasında ise Antalya’daki Phaselis 
Rose Otel gündeme geldi.”

Ahmet Keleşoğlu ve Selçuk Ecza Grubu’nun 
sahip olduğu tek otel Antalya’daki otel değildir. 
Ahmet Keleşoğlu memleketi Ermenek’te de 

Club Hotel 
Phaselis Rose
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bir otel inşa ettirmiş ve Selçuklu Otel adıyla 
hizmete açmıştır. Bu otelin öyküsünü de 
kendisinden dinleyelim:

“Ermenek’teki otel de bir hayır işi; çünkü 
Ermenek gibi küçük bir yere otel yapmak 
bir sosyal hizmet... 2003’te memleketim 
Ermenek’e gittim. Krizden çıkmışız. Bir hayır işi 
yapmak istiyorum. Gönlümüzden kimsesizler 
yurdu yapmak, okul açmak, yaşlıların 
barınabileceği bir huzurevi yapmak geçiyor. 

Ermenek’e girmeden, 2-3 
kilometre 

kala bir meydanda yörenin ileri gelenleri beni 
karşıladı. Orman İdaresi’nin olduğu yerde 
sohbet ettik, sonra şehre girdik. Belediye 
Başkanı otel yapmamızı istedi. Ben otelin hayır 
işi olmadığını, bize dua edilecek, Allah razı olsun 
denilecek, daha çok kimsesizler yurdu, okul gibi 
yerler yaptırmak istediğimi söyledim…

Etraftaki gönüllü gönülsüz bazı kimseler, bizim 
dediğimiz gibi, kimsesizler yurdu, okul isterken, 
ağırlıklı bir kısım da sosyal gelişime katkı sağlar 
diye otel istedi. Ermenek’te konaklayacak yer 
yok, otel, han yok. Gelen kişiler ya evlerde 
misafir ediliyor ya Belediye’nin üç yataklı 
misafirhanesinde, o da yer varsa. Belediye 
Başkanı ileri görüşlü bir insan. Beni ikna etmeye 
çalıştı ama ben tam ikna olmadım. 

İstanbul’a döndüm, kararsızdım. Ermenek 
Gazetesi bizim gıyabımızda otel kararını 
vermiş. “Otel şöyle olacak, böyle olacak...”, 
“Ahmet Bey söz verdi, bize otel yaptıracak...” 
gibi haberler çıktı. Tekzip de edemiyorsun. 
Gönüllü gönülsüz otel yapmaya razı olduk. 
Yaptıktan sonra Ermenek’in ileri gelenlerinden 
o kadar takdir, tebrik aldım ki, biz yöreye bu 
kadar yararlı olacağını bilemiyorduk. Açtığım 
hiçbir iş yerinde Ermenek’e yaptığım otel kadar 
teşekkür, tebrik almadım. Bu yatırımın ticarî 
olmadığını, zarar edeceğimizi biliyordum ama 
miktarını bilmiyordum. İlk senelerde yıllık 250 
milyar zarar etti. Sonra zararlar azaldı. Zarar 

Ermenek 
Selçuklu Otel

Yeşil Ermenek 
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Selçuklu Otel 
hakkında çıkan 

bir haber
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ederken bile gönlüm rahattı. Ermenek’e bir 
hayır işlediğime, sosyal anlamda bir katkıda 
bulunduğuma gerçekten inandım ve onun için 
de huzurluyum…”
 
Halka Açılma

19-21 Nisan 2006’da Selçuk Ecza Deposu 
Ticaret ve Sanayi AŞ hisselerinin %20’si halka 
arz edilmiş, 26 Nisan 2006’dan itibaren ise 
İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. Halka 
arz kararının altında uzun bir süredir yabancı 
yatırımcıların Selçuk Ecza Deposu ile ilgilenmesi 
etkili olur. Böylece Selçuk Ecza Deposu 
hisseleri İMKB’de işlem görmeye başlayan ilk 
ecza deposudur. Keleşoğlu bu gelişmeyi şu 
sözlerle özetleyip değerlendirir:

“Uluslararası dağıtım kanalları, uluslararası ecza 
depoları 20 senedir bizim peşimizdeler, ortaklık 
teklif ederler. Ben bu ortaklık tekliflerine hiç 
sıcak bakamadım. Ben ulusal bir yapılanmayı 
korumak istedim. Mevcut yapıyı bozmak 
istemedim. Aslında benim halka açılmamın 
tek sebebi, kurumsallaşmak, yani denetim ve 
kurumsallaşmanın benden sonraki senelerde 
de gerekli olduğuna inandığım içindir. SPK’ya 
girdiğimiz zaman, o denetimin, o kontrolün bizi 
daha sıkı kurumsallaştıracağına inandığımdan 

halka açılmaya karar verdim. Yani bu açılma acil 
sermaye ihtiyacından kaynaklanmıyor.”

İş Adamı ve İnsan Ahmet Keleşoğlu

Ahmet Keleşoğlu, iş hayatında geldiği yeri 
değerlendirirken ilk gençlik yıllarında kendisinin 
bir gün bu yere ulaşabileceğini aklına bile 
getirmediğini ve bu başarısına dair hayretini şu 
sözlerle ifade eder: 

“Ben sıfırdan aldım, babam bana ecza deposu 
kur demedi. Ticaret yap dedi. Ermenek’ten 
çıkacaksın, Türkiye’de ilaç sektöründe zirveye 
ulaşacaksın; ben de böyle bir yere geleceğimi 
hiç düşünmemiştim.”

O, zaman zaman kendi başarısına dönüp 
baktığında hayret hissine kapılabilir. Ancak 
iş hayatında mucizelere yer yoktur. Her şey 
çok somuttur ve her başarının arkasında, 
başarıyı üreten kişinin dayandığı ilkeler vardır. 
Ahmet Keleşoğlu’nun da başarısının arkasında 
onun bazı kişilik özellikleri ve dayandığı 
ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler Selçuk 
Ecza Deposu’nun da ilkeleri olan “güven, 
denge ve istikrar”dır. Bu ilkelerden özellikle 
“güven”, Ahmet Keleşoğlu’nun bütün hayatını 
biçimlendiren bir ilkedir:

Ahmet Keleşoğlu 
ve ekibi, İş Yatırım 
Genel Müdürü 
İlhami Koç ile 
halka arz için 
yapılan hazırlık 
çalışmalarından 
birinde
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“Çocukluktan beri temelde güven kazanma 
isteği var. Çok küçükken, ağabeylerimin yaptığı 
hatalardan dolayı babamın evde, onlara güvenini 
kaybettiği şeklindeki söylemlerini işitirdim. Bunlar 
benim kulağıma küpe oldu. 

Ben o hataları yapmayayım, ben o güveni 
kaybetmeyeyim, babama, anama karşı o 
güvensizliği yaratmayayım düşüncesi ve azminin 
bana verdiği, çizdiği bir istikamet oldu. İnsanların 
güvenini kaybetmemeye oradan başladım.
 
Ben çocukken anam da babam da bana 
çok güvenirlerdi, çünkü hep doğru hareket 
etmişimdir. Okul, arkadaşlık, çevre, aşk, sevda, 
dostluk; bunların içinde hep güven vardır.

Hayatımda hiç dürüstlükten ayrılmadım. 
Çalışanlarıma şunu söylerim: “Dürüst olacaksınız, 
doğruluktan ayrılmayacaksınız.” Kimsenin 
doğruluktan ayrılmasını istemedim. Hep doğru 
olmayı, dürüst olmayı, hilesiz hurdasız çalışmayı 
empoze ettim. Benim için itibar en büyük nimet, 
kazançlarımın en büyüğü bu…” 

Ahmet Keleşoğlu için “denge” sözcüğü ölçülü 
olmayı temsil eder. Ölçülü olmak, Ahmet 
Keleşoğlu’nun iş hayatının yanı sıra özel 
hayatında da başarısının anahtarlarından olur: 

“Çok ölçülü oldum. Dışarıdaki üzüntümü de 
iş yorgunluğumu da eve aksettirmedim. Eve 
geldiğimde, eşimle o işlerden uzak bir ortama 
girdim; zamanla kendimi buna alıştırdım. Evet, 
üzülüyordum, eve gelince onu belki hanım 
da hissediyordu, ama bir şey söylemiyordum, 
aktarmıyordum; ona çok özen gösterdim. 
Ev huzuru, eşimin üzülmemesi konusundaki 
özenimi hep korudum, hiç aksatmadan devam 
ettirdim. Üzüntümü, işle ilgili konularımı çalışma 
arkadaşlarımla paylaşmaya özen gösterdim.” 

Ahmet Keleşoğlu için ölçülü olmak her zaman 
hesabını da bilmek demektir. Bunu da “Beş 
kuruşum olursa, ikisini harcar gerisini saklardım” 
diye ifade eder. Ahmet Keleşoğlu için ölçülü 
olmak “istikrar”ın ön şartıdır. Başarmak 
önemlidir. Ancak başarıyı sürekli kılmak daha 
zor olduğu gibi başarmaktan daha önemlidir. 

Sağ sayfa

Üstte:
Ahmet Keleşoğlu, 

Kaya Turgut, 
Adil Karaağaç

Ortada:
Nezih Barut 

Bülent Eczacıbaşı,
Ahmet Keleşoğlu

Altta:
Cengiz Celayir,

Ahmet Keleşoğlu
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Ahmet Keleşoğlu’nun 80 yılı bulan iş hayatının 
ve Selçuk Ecza Deposu’nun yarım yüzyılı aşan 
başarısının arkasında ölçülü ve istikrarlı olmaya 
verilen önem vardır: 

“50. yıla geldiğimizde beklediğim neticeleri 
almaya başladım; huzurlu olmayı, mutlu olmayı, 
istikrarlı olmayı. Şirketimiz hedeflediğim yere, 
noktaya gelmiş durumda. Onun için, o kadar 
huzurluyum ki... Bir kere, finans bakımından 
çok güçlü olmamız beni mutlu ediyor. Bu 
gücümüzün de eksilmeden devam etmesini 
istiyorum; bütün arzum bu. Bütün çalışmalarım 
buna bağlı, bu sistem üzerine oturmuştur; son 
senelerde geliştiğimiz ölçülerin geriye gitmeden, 
azar azar da olsa ileriye gitmesini ve istikrarlı 
devam etmesini istiyorum. Mühim olan çok 
değil, istikrarlı, düzeni bozmadan büyümek. 

Meslektaşlarımız arasında da düzeni bozmak 
istemiyorum, sektör içerisindeki ahengimizin de 
hiçbir zaman için eksilmesini istemiyorum. Yıkıcı 
değil yapıcı rekabet edelim. Mühim olan hizmet 
kalitesini yükseltmek… Biz hiçbir depo aleyhine 
konuşmadık, konuşmayız da; eksiğini de görsek 
söylemeyiz. Biz rakibimizi dost olarak kabul ettik, 
meslektaş olarak kabul ettik; meslektaşlarım 
bunu bilirler de. Bu neticenin sağlanmasında da 
büyük çabam olmuştur. Belki çoğu iş kolunda 
böyle bir ahenk bulamazsınız. 

Meslektaşlar arasında Selçuk Ecza’nın büyük 
bir itibarı var. Ecza depoları arasında gizli 
gizli bir rekabet vardır. Her zaman olur ama 
bu rekabet centilmencedir; 25 seneyi bulan 
Türkiye Ecza Depocuları Derneği başkanlığım 
süresince depocu meslektaşlarımı buna 
alıştırmaya çalıştım. Hep birleştirici oldum, ayırıcı 
ve yıkıcı değil. Bu da bana mutluluk veriyor. Ne 
demek; bir iş kolundasınız, rakiplerinizle kavgalı 
olmayacaksınız, barışık olacaksınız, herkes sizi 
sevecek, herkes Selçuk Ecza Deposu’ndan 
sitayişle bahsedecek. Hadi ilaç üreticileri bizi 
över, eczane över, ama meslektaşlarımızın 
övmesi benim yaratıcılığımdan gelmektedir; beni 
ilgilendiren işin biraz da o tarafıdır.”

Açık Fikirli Bir Lider

Ahmet Keleşoğlu’nun iş hayatındaki başarısında 
her düşünceye açık olmasının da etkisi vardır: 

“Akıllı gelişmeye ve her türlü yargılamaya, 
konuşmaya açığım. Çalıştığım müdürlerimle, 
çalışanlarımla hep arkadaş gibi oldum. 
Mütevazı, ölçülü, istikrarlı bir düzen takip 
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ettik. Kimseyi kısıtlamadım, ama herkesin aile 
düzeninin düzgün olmasını ve işinde başarılı 
olmasını istedim. Ölçülü olarak eğlenmesine, 
yaşamasına hiç kısıtlama getirmedim, hatta 
serbest de bıraktım. Yetkili arkadaşlarım, “Ahmet 
Bey olsaydı, bu işte nasıl bir karar verirdi diye 
düşünürüz, ona göre karar veririz” diyorlar. Bu 
çok güzel bir düstur. Benim de yanlış verdiğim 
kararlar olabilir. Onları fark ettiğim zaman bir 
daha yapmamaya özen gösteririm. Çalışanlarımı 
muhtemel hatalara karşı baştan uyarır ve 

yönlendiririm. Buna rağmen bir hata yapılmışsa 
onun kesinlikle tekrar edilmemesini isterim. Bu 
benim için çok mühimdir. Bir kişi aynı hatayı 
tekrar tekrar işliyorsa zaten ondan hayır gelmez 
demektir.”

Önce Diyalog

Ahmet Keleşoğlu’nun iş hayatında benimsediği 
ve uyguladığı ilkelerden biri de eleştirilerini 
çalışanlarla diyalog içinde, yapıcı bir 
biçimde dile getirmesidir. Böylece sorunun 
büyümesini önler, çözümünü hızlandırır, bilgi ve 
deneyimlerini çalışanlarına aktararak gelecekte 
aynı hataların yapılmasını engeller:   

“Hayatım boyunca müdürlerimle ve 
çalışanlarımla yüksek sesle konuştuğum 
olmamıştır. Bağırarak, öfkelenerek bir yere 
varılmayacağını çok iyi biliyorum. Çalışanınıza 
öfkelenirseniz, bağırırsanız onun morali bozulur, 
zaten sizi dinlerken söylediklerinizi duymaz bile. 
Korkutursunuz. 

Ben, korkutma yerine konuşmayı tercih 
ediyorum ve bunun da çok faydasını gördüm. 
Yanlış yapana bile bu yanlışın neden olduğunu 
sorarım. O da izah eder, özür diler. Ben 
de uyarırım, öğütler veririm. İstişare eder, 

Ahmet 
Keleşoğlu çeşitli 

toplantılarda 
ekibiyle birlikte
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konuşuruz. Sonunda morali bozulmadan 
yanımdan ayrılır. Böylece daha dikkatli 
davranacağına inancım artar.”

Ahmet Keleşoğlu iş hayatında ilk günden 
itibaren müşteri memnuniyetini hedeflemiştir. 
Bu amaçla çalışanlarını da bu hedefe yöneltir: 
“Her şeyden evvel, yapılan işe karşı, müşteriye 
karşı dürüst olmalarını, doğru olmalarını, 
bunu ön planda tutmalarını istedim. Müşteri 
velinimettir dedim. 50 yıl önce de eczane 
ziyaretlerimde müşteriye saygılı oldum. Hizmet 
sektöründe alçak gönüllü ve bilinçli olmak 
gerekir. 

Hep öğrettiğim, alıştırmaya çalıştığım bir şey 
oldu. Bir eczane ödemesini aksatırsa, ilaç 
vermeyeceklerse bile onu nazikçe, kırmadan, 
gerekçelerini anlatarak izah etmelerini 
öğütledim. Ama bunun tam uygulanmadığı 
zamanları da gördüm. 

Geriye dönüp şöyle bir baktığımda, birçok 
konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. 
Çalışanlarımda bütünüyle bir iş ahlâkı, hesap 
yapma ahlâkı gelişti. 

Alırken akıllı almak, satarken akıllı satmak, 
müesseseyi zarar ettirmemek, kâr ettirmeye 

çalışmak; bir kere bu esastır. Bunun yanında, 
neler yapacaklarını dönem dönem yaptığımız 
eğitimlerde anlatıyoruz. Bunu iyi kavrayanlar, 
başarılı oluyorlar.” 

Düzenli ve Ölçülü Bir Hayat

Ahmet Keleşoğlu’nun başarısının arkasında 
yatan en önemli kişilik özelliklerinden biri de 
kuşkusuz çok çalışkan olması ve çalışmayı 
sevmesidir. Ancak Ahmet Keleşoğlu, 

Ahmet Keleşoğlu 
üstte çocukluk 
arkadaşları ve altta 
kızkardeşleri ile 
birlikte
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çevresinde çalışmayı bildiği gibi yaşamayı 
da bilen bir kişi olarak tanınır. Bu özelliğini de 
“Ot gibi bir ömrüm olmadı, hem çalıştım hem 
yaşadım” diye ifade eder. İş ile özel hayatı 
birbirinden ayırmasını bilen bir iş adamı olarak 
Ahmet Keleşoğlu’nun başarısında kuşkusuz eşi 
Nezahat Keleşoğlu’nun da desteği vardır: 

“Eşim ilk zamanlardan beri bana başarımla 
ilgili hep destek oldu, çalışmamı engellemedi. 
Haftalarca seyahat nedeniyle eve gelmediğim 
dönemler oldu, anlayışla karşıladı. Ben de onu 
hep el üstünde tuttum, saygı duydum, çünkü 
saygı duyulacak bir hanımdır. Çok vefalıdır. 
Birbirimizi ilk günlerdeki gibi seviyoruz, sayıyoruz, 
değer veriyoruz; bu çok mühim bir şey.”

Ahmet Keleşoğlu özel hayatını ihmal etmez, 
ancak özel hayatında da tıpkı iş hayatında 
olduğu gibi ölçülü olmayı benimser. İş hayatı ile 
özel hayatı ayırmasın bilir. 

Gençlik yıllarında gündüzleri daha yoğun bir iş 
temposu içinde yaşayan Ahmet Keleşoğlu o 
yıllarda daha az uyurmuş: 

“Sabahları 6 gibi kalkardım. 7.30-8.00 
gibi işbaşı yapardım veyahut da seyahate 
çıkardım. Günümüz daha çok arabayla 
seyahatlerde geçerdi. Tabii, eczane ziyaretleri 
vardı. İlk zamanlarda eczane ziyareti yapacak 
elemanlarımız yoktu. Bu ziyaretleri bizzat kendim 
yapıyordum. Gerekli ilişkileri kuruyordum. 
Eczane ziyaretlerini, ilişkilerini, ikili münasebetleri 
seviyordum. 

İş dışında akşamları Ermenek’teyken Şehir 
Kulübü’ne giderdim. Konya’da yaşamaya 
başladıktan sonra daha hareketli bir cemiyet 
hayatımız oldu. Yediklerime hep dikkat ettim. 
Yeni evlendiğimde midemde gastrit vardı. Perhiz 

Ahmet Keleşoğlu 
eşi Nezahat 

Keleşoğlu ile 
eğlenmeyi ihmal 

etmezdi
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yemekleri yemem de beni düzenli yaşamaya 
sevk etti. Dikkatli yemek yemeye, baharatlı ve 
yağlı yemeklerden uzak durmaya, kızartma 
yememeye özen gösterdim. 

Kırk sene önceki elbisemi şimdi giyebiliyorum. 
Çünkü kırk sene önce de 70-71 kiloydum, 
şimdi de aynı kiloyu koruyorum. 1 kilo 
alırsam 15 gün içinde onu veriyorum. Sabah 
kalktığımda ilk işim terazinin üstüne çıkmak. 
Eşimle birlikte genç yaşlardan itibaren evimizde 
egzersiz yapmaya başladık. 1970’lerden beri 
de eşimle birlikte senede bir defa check-up 
yaptırmak alışkanlık oldu. 

Giyimime eskiden beri dikkat ederim. Çocukken 
yeni bir ayakkabım, iyi bir gömleğim varsa, onları 
görüneceğim zamanlarda giyerdim. Elbisenin 
iyisini saklardım. Saçıma iyi bakardım, tıraşımı 
olurdum. Eskiden giyim alışverişi yapmayı 
severdim ama son senelerde çok az alışveriş 
yapıyorum. 

İş amaçlı seyahat etmeyi çok severim. Böyle 
gezilere eşimle birlikte giderdik. Otomobille 
gitmemiz halinde araba kullanmayı severdim. 
Yurt dışı seyahatlerde de eskiden çok alışveriş 
yaparak dönerdik. 10 senedir de otele 
düşkünüz. Yaz aylarını Antalya Tekirova’daki 
otelimizde geçiriyoruz. Dostlarımızı davet 
ediyoruz.”

Spor ve Eğlence

Gençlik yıllarından itibaren Ahmet Keleşoğlu 
sporu ve eğlenmeyi ihmal etmez. Elli yaşlarında 
öğrendiği kayak ve su kayağını yıllarca yapar, 
son yıllarda Antalya’da geçirdiği yaz aylarında 
ise eskisine göre daha çok yüzer: 

“1980 kışında Nezahat Hanım’la Uludağ’a 
gittik. Hanımla öğle yemeği yerken yanımıza 
bir kayak hocası geldi. Sohbet ederken, “Siz 
kaydınız mı?” diye sordu. “Bu yaştan sonra 
kayamam” dedim. “Niye kayamazsınız efendim, 
bir deneyelim” dedi. Zorla aldı, kayak merkezine 
götürdü. Beni 2 saat çalıştırdı. Akşamüstü 
1 saat kadar daha çalıştırdı. Ertesi gün de 
çalıştırdı. Baktım ki yapılabilir bir iş... 

Hemen öğrenemedim tabii, ancak 
yapabileceğime dair güvenim geldi. Konya’da 
bir hafta veya 10 gün kaldıktan sonra hanıma, 
“Ben bir haftalığına daha Uludağ’a gideceğim” 
dedim. Bu sefer yalnız gittim. Hocayı buldum. 
Bir hafta dolu dolu çalıştım. Ondan sonra 

hanımla bir daha geldik. O da öğrendi… 
1995 yılına kadar kayak yapmaya devam ettik. 
Kayak sevgisi büyük bir tutkuydu. O arada 
bir kalp rahatsızlığım oldu, damarda tıkanıklık 
görüldüğü için doktor izin vermedi. Öylece 
kayağı bıraktık. Hanımın da benim de kayak 
takımlarımız dağda kaldı. 1984’te Kemer’de 
Fransız Tatil Köyü’nde tatile gittik. Orada da su 
kayağını öğrendim, bir hayli su kayağı yapar 
oldum. 1960’ların ortalarında İstanbul’a her 
gelişimizde Beyoğlu’nda dans dersi alırdık. O 
zaman çeşitli dansları yapmayı öğrendik. Uzun 
süre de fırsat buldukça dans etmeye devam 
ettik.”

Üstte: 
Ahmet Keleşoğlu  
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı 
yaptığı İbrahim 
Etem Ulagay 
İlaç Sanayii AŞ 
toplantılarından 
birinde konuşma 
yaparken

Dr. Murat Koraltürk’ün “Ahmet Keleşoğlu: 
Başarıya Adanmış Yaşam” adlı kitabından derlenmiştir.
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Sayın Ahmet Keleşoğlu, şirketimizin kurucusu ve 
lideri olarak, yıllar boyunca bize her alanda örnek 
oldu, çok şey öğretti. Ticaret hayatındaki büyük 
başarısı, kişisel yaşamındaki seviyeli ama sevecen 
duruşu ile çevresinden hep saygı gördü. 

Ticaret hayatında hep atak bir insandı. Sorunlara 
pratik çözümler üretmeyi bilirdi. Müthiş bir ticari 
dehaya sahipti. Bizler Ahmet Bey ile birlikte 
çalışma sansı elde edenler olarak ticaretin püf 
noktalarını kendisinden tecrübe ettik. Krizler ve 
çeşitli olaylar karşısında nasıl davranılmasıyla ilgili 
müthiş dersler aldık. Bugün şirketimiz başarılı bir 
çizgi yakalamışsa bunun en temel sebebi Ahmet 
Bey’in çalışma hayatındaki ticari ilkelerini Selçuk 
Ecza ailesi olarak takip etmemize borçluyuz.  

Ahmet Bey ticari hayatın ötesinde de örnek bir 
kişilikti. Hayat dolu, seyahat etmeyi seven, özellikle 
çalışanlarıyla, eczacılarla bir arada olmaktan, 
güncel konuları paylaşmaktan keyif alan bir 
insandı. İçindeki bitmez tükenmez pozitif enerjisini 
çevresindekilere de yansıtmayı başarırdı. 

Şimdi O aramızda değil. Boşluğu asla 
dolmayacak. Ama biz, ardında bıraktıkları, 
ilkelerini bıraktığı yerden devralarak, gücümüz 
yettiğince yaşatmayı sürdüreceğiz ve O’nu asla 
unutmayacağız… 

Sonay Gürgen

Selçuk ve AS Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı
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Hakkında o kadar çok şey yazılıp çizildi ki. Ama 
hepsinden daha önemlisi “ülkemizin en hayırsever 
insanlarından biri” ifadesidir. Topluma mal olmuş 
bu büyük insanın ardından, onu daha iyi anlatan, 
başka ne yazılabilir ki… 

Sayın Ahmet Keleşoğlu ile uzun yıllar boyunca 
birlikte çalışmış olmanın onurunu ve mutluluğunu 
yaşayanlardan biriyim. Biz, Ahmet Bey ile birlikte 
çalışırken, kendisinden yalnızca iş hayatının 
inceliklerini öğrenmedik. Sadece çalışma 
hayatında değil özel yaşantısında da tüm benliğiyle 
benimsediği disiplini ve ahlakı da tecrübe ettik, 
örnek aldık. Bu doğrultuda, bu ilkeleri bizler de 
birincil önceliğimiz kabul ettik.

Karakterin ve karakterli olmanın hem çalıştığımız 
kurum hem de birey olarak bizler için ne denli 
önemli bir unsur olduğunu kendisinden öğrendik. 
O aramızdan ayrıldı ama bundan sonra bizler, 
Ahmet Bey’in bizlere miras bıraktığı karakterli 
duruşu şirketimizin kurum kültürünün temeli olarak 
benimsemeyi ve en önemi çalışma prensibimiz 
olarak kabul etmeyi sürdüreceğiz. Nurlar içinde 
yatsın, cennet mekânı olsun.

İbrahim Haluk Öğütçü

Selçuk Ecza Deposu
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli büyüğüm Ahmet Bey hakkında söylenecek 
çok şey var. Ahmet Bey’i yakından tanıyan kime 
sorarsanız, hiçbiri olumsuz bir şey söylemez. 
Çünkü herkese babalık, abilik, arkadaşlık, 
dostluk ve iyilik yapmıştır. Kısaca kimseye kötülük 
yapmamıştır. 

Benim de söyleyecek çok şeyim olacak. Ahmet 
Bey insanlara çok değer verirdi. Kapısı herkese 
açıktı. Telefonunu herkes arayabilirdi. O an cevap 
veremese bile daha sonra mutlaka geri döner 
ve dinlerdi. Problemlerin çözümü için her zaman 
uğraş verirdi. Herkesi usanmadan, sonuna kadar 
dinler, çözümü için ne gerekiyorsa yapardı. 

Çalışkan ve verimli olan kişileri severdi. Bunu da 
davranışlarıyla belli ederdi. İnsanları çok iyi analiz 
eder ve onlar hakkında doğru kararlar verirdi. 
Ahmet Bey’in çözümsüz hiçbir konusu olmazdı. 
Her zaman; “Her işte bir hayır vardır” diye pozitif 
düşünürdü.

Birebir çalışma fırsatı bulduğum değerli insanı 
kaybetmek beni derinden etkiledi. Çalışanlarının 
babasıydı. Herkesi kendi ailesinden biri gibi görür 
ve o şekilde davranırdı. Kendisine Allah’tan rahmet 
diliyorum. Allah ondan razı olsun.

Mehmet Yılmaz

Selçuk Ecza Deposu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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Ahmet Bey; olası riskleri isabetli tahmin 
edebilen, öngörüsü yüksek, yol gösterici, bilge, 
hoşgörülü ve son derece mütevazıydı. Birlikte 
çalışma onuruna erişmiş bir mali işler yöneticisi 
olarak, kendisinin tanımıyla altı bine yaklaşan 
evlatlarından, hem de çok yakınında çalışan biri 
olduğum için kendimi çok şanslı addediyorum.

Ahmet Bey’in insan sevgisi ile ne kadar dolu 
olduğunu anlatan bir anımı aktarmak istiyorum. 
Yıllar önce şirketimizde gerçekleşen bir olaya 
şikâyetimiz üzerine emniyet güçleri el koyup, 
zanlıları sorguya almak için Ahmet Bey’den izin 
istediler. Polis şefinin bu isteğine Ahmet Bey; 
“Sakın ha sakın, para pul hiç önemli değil, hiçbir 
personelimin şüphe üzerine haksız yere canlarının 
yanmasını asla istemem. Kimseden şikâyetçi 
değilim, bu meseleyi de burada kapatalım” 
diyerek, çalışanlarının yaptığı hataya karşın, 
yaşamlarının kararmasına izin vermemiş ve ne 
kadar insancıl bir kişiliğe sahip olduğunu bir kere 
daha göstermişti.

Her zaman tebessümle anacağımız sayısız 
hatıralar bıraktı, Ahmet Bey’i unutmamız mümkün 
değil. Her zaman rahmetle yâd edeceğiz. Ruhu 
şad olsun.

Değerli büyüğüm, saygıdeğer amcam, hayatın 
her noktasında başarılı olmanın, şatafatlı sıfatlarla 
değil, ahlaklı, disiplinli ve çok çalışmakla mümkün 
olacağını, tüm yakın çevren, çalışanların ve bizlere, 
yaşamınla bir örnek olarak gösterdin. Geldiğin yeri 
ve özünü unutmamanın, gelenekselliğin, kalite ve 
profesyonelliğe hiç bir zaman engel olmayacağını; 
işinde ehil olmanın önemini, çocuklara, gençlere, 
eğitime verdiğin destek ve öğütlerle bize öğrettin.

İnsan sevgisinin her şeyin önünde olduğunu; 
namuslu, ahlaklı olmanın en büyük zenginlik 
olduğunu, yardımseverlik ve paylaşmanın 
paradan çok daha değerli olduğunu senden 
öğrendik. Çevrendeki herkesin saygısını, sevgisini 
kazanmayı ve bunu boşa çıkaracak hiçbir şey 
yapmayacak kadar istikrarlı bir yaşam sürmenin 
değerini sende gördük. İş ve aile yaşamında, 
her şeyden önce güvenilir ve dengeli olmanın, 
başarının ve huzurun temeli olduğunu bize 
gösterdin. 

Hayatımızın her noktasında, daha onlarca şeyi 
öğrettiğini, yaşadıkça göreceğime eminim. 
Yaptıklarınla, öğrettiklerinle, öğütlerinle ve en 
çok da yaşamınla ilelebet unutulmayacağını 
biliyoruz. Tüm değerlerini, eserlerini ve ilkelerini 
yaşatacağımızı bilmenin huzuruyla ışıklar içinde 
uyu. Değerli insan, amcam, mekânın cennet 
olsun... Seni hep özleyeceğiz... 

Mustafa Keleş

Selçuk Ecza Deposu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Akcan

Selçuk Ecza Deposu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Bende Yerin Bir Başkadır

Bazı insanlar vardır. Cesaretleri, çalışkanlıkları 
ve zekâlarıyla benzerlerinden öne çıkarlar. İşte 
amcam Ahmet Keleşoğlu bu insanlardan biriydi. 
Ermenek’in Susaklı Mahallesi’nde, yokluğun ve 
sınırlı imkânların içinde sıradan bir çocuk olarak 
başlamıştı hayata. Kim derdi ki, o çocuk bir gün 
büyüyecek ve Türkiye’nin sayılı iş adamlarından 
biri olacak… 

Her şeye rağmen, tüm cesaretiyle doğup 
büyüdüğü topraklardan ayrılmış; çalışkanlığı, 
zekâsı ve ileri görüşlülüğü ile daima ilerlemişti. 
Mesleğinde basamakları hızla tırmanırken 
çevresindekilere de her zaman örnek olmuştu. 
Doğup büyüdüğü yerleri asla unutmamış, 
hayırsever ve merhametli kişiliği ile her zaman 
kendi insanının yanında olmuştu. 

Ahmet Keleşoğlu, insanların içinde özel bir 
insandı. Bizlere düşen bu örnek insanı unutmamak 
ve onun emanetlerine sahip çıkmaktır. Bana hayatı 
öğreten insan… 

Sevgili amcam! Ben de yerin bir başkadır…

Emin Gönül

Selçuk Ecza Deposu 
Merkezi Satın Alma Müdürü / Yönetim Kurulu Üyesi

İlk işe başladığımda Aralık ayıydı. Eski Genel 
Merkez inşaatı devam ediyordu. Ahmet Bey bana 
Anadolu’da inşaat yapacağını, gitmem gerektiğini 
söyledi. Ben önce Özak İnşaat, sonra Sestur ve 
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. olan firmanın tek 
mühendisiydim. Bugün, 20 yıl sonra, 1.600 kişi 
çalışan, senelik 70 - 80 milyon dolar iş yapan 
bir firma haline geldi. Anadolu’nun her yerinde 
Van’dan, Edirne’ye, Trabzon’dan Ermenek’e 100’e 
yakın imza attık. 

Güneşli Ecza Deposu ile başlayan yolculuğumuz, 
bugün depo binaları, otel, iş merkezi, ilk-orta-
lise-üniversite binaları, lojistik, lüks konut, kültür 
merkezleri ile devam etti. 

Sen bize sadakat, güven, iş ahlâkı, dürüstlük, hak 
yememe gibi ahlâki değerleri öğrettin.

Bugün senin bize emanet ettiğin şeyleri 
korumak, büyütmek bizim asli görevimiz. Seni 
unutmayacağız. 

Sen bizim patronumuz, babamızdın. Rahat uyu…

H. Hulki Yücel

Selçuklu İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür
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Sayın ağabeyim, sizinle çalışmaya başladığımda 
17 yaşındaydım. 4 ay geçmişti ki yılbaşı geldi. 
Zamlar performansa göre yapılırmış. En yenileri 
olduğum halde, eski arkadaşlardan fazla zam 
almıştım. Çalışmam ödüllendirilmişti. İş hayatında 
ilk kuralın bu olduğunu o zaman öğrendim. 
Babam ilk ayakkabımı sizden aldığını söylemişti. 
O ayakkabı, 46 yıl birlikte yürüyeceğimizin 
işaretiymiş. İstediğiniz gibi sizi hiç patron olarak 
görmedim, fikrimi hep açıkça söyledim, siz de 
güveninizi belirttiniz. Ruhunuz şad, mekânınız 
cennet olsun.

Abdullah Alkan

Selçuk Ecza Deposu 
Konya Şube Müdürü

Selçuk Ecza Holding şirketlerinden birinde 
çalışmaktan onur, gurur ve kıvanç duyuyorum. 
57 yıldır sektörde “Güven, Denge, İstikrar” 
ilkesinde olan bu şirketin bayrağını her daim 
gururla ve sevgiyle taşıyacağım. Işığın her daim 
yolumuzu aydınlatacaktır. Işıklar altında uyu 
Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu. Sen etrafına hayırlı ve 
faydalı bir insandın. Ruhun şad, mekânın cennet 
olsun.

Celal Kaya 

AS Ecza Deposu 
İzmir Şube Müdürü

İnsanların idolleri vardır. Bu kişiler insanlara yol 
gösteren birer kutup yıldızı gibidir. Yaydıkları pozitif 
enerji ile karanlık yollara ışık olurlar. Sayın Ahmet 
Keleşoğlu da benim için ışık olmuştur. İşe ve 
hayata dair çok şey öğrendiğim ve hiçbir zaman 
unutamayacağım özel bir şahsiyetti. Bıraktığı bu 
müstesna bayrağı daima ileriye doğru taşımak, 
bizim vazgeçilmezimiz olacaktır. Allah rahmet 
eylesin, mekânı cennet olsun.

Ayhan Akyüz

Selçuk Ecza Deposu
Pendik Şube Müdürü

Ahmet Balıkçı

AS Ecza Deposu 
Adana Şube Müdürü

1970’te çok muhterem büyüğümün şirketinde 
kendisinin himayesi altında çalışmaya başladım. 
Halen aynı şevkle, gururla ve azimle devam 
etmekteyim. Çok değerli babamızın aramızdan 
ebediyete intikal etmesinin tarifsiz üzüntüsü 
içerisindeyim. Bu büyük üniversitede ondan 
öğrendiklerimizi en iyi şekilde uygulamaya devam 
edeceğiz. Bize bıraktığı bu büyük ismi, davayı 
ömrümüzün yettiği kadar ileriye taşıyacağız. 
Ruhu şad olsun. 
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Sayın Ahmet Keleşoğlu, hepimiz için olduğu gibi 
benim için de bir lider, yönlendirici, öğretici, idol ve 
büyük bir ailenin reisiydi. Çok yoğun ve stresli bir 
dönemde beni aradı ve dedi ki; “Cengiz, aramızda 
yaş farkı olduğundan, saygından dertleşmiyorsun. 
Beni arkadaş gibi gör ve 24 saat, istediğin 
zaman ara”. Bu söylemi beni motive etmiş ve iz 
bırakmıştır. Büyüğüme Allah’tan rahmet dilerim. 
O içimizde hep yaşayacak. 

Cengiz Yılmaz

Selçuk Ecza Deposu 
Kağıthane Şube Müdürü

Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nun “Güven, Denge, 
İstikrar” ilkeleri holdingimizin damarlarında 
ebediyen dolaşacak ve bize rehber olacaktır. 
Omuzlarımızda daha fazla sorumluluk taşıyoruz. 
Ahmet Keleşoğlu’nun eşsiz zekâsı, pratik, 
sevecen ve alçak gönüllü yönünü gören bir 
kuşak olarak, bizlere düşen görev; kendisinden 
öğrendiğimiz, gruba aidiyet duygusuyla bağlılığını, 
pozitif iş enerjisini, sarsılmaz güven verme 
sorumluluğunu çalışanlarımıza aktarmaktır.

Ferhat İpşir

Selçuk Ecza Deposu 
Güneşli Şube Müdürü

Bir lideri lider yapan, sahip olduğu özelliklerdir. 
25 yıldır çalıştığım Selçuk Ecza Holding’de, Şube 
Müdürü olarak ilk kez karşılamaya gittiğimde, 
aracın arka koltuğuna oturacağını düşünürken; 
“Senin yanına oturup, sohbet ederek gitmek 
istiyorum” diyerek bana önemli bir ders vermişti. 
Kimi zaman patron, kimi zaman baba, kimi zaman 
arkadaş oluşu, her zaman örnek alınması gereken 
yönleriydi. Güvenilirlik, sorumluluk, mütevazılık, 
samimiyet gibi birçok erdemi bize miras bıraktı. 
Kendisini rahmetle anıyorum.

Cemil Akçay

Selçuk Ecza Deposu 
Antalya Şube Müdürü

Ertuğrul Karakoç

Selçuk Ecza Deposu 
Samsun Şube Müdürü

Selçuk Ecza ailesinde dört senedir Şube 
Müdürlüğü yapmaktayım. Merhum Sayın 
Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu ile birlikte çalışma 
imkânım fazla olmadı. Fakat ortaya koyduğu ilkeler 
olan “Güven, Denge, İstikrar” konuları bizlere her 
zaman kılavuz olacaktır. Şu an beraber olmasak 
da Selçuk Ecza ailesi olarak kendisini gönlümüzde 
hep yaşatacağız. Ruhu şad olsun.
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Bölge müdürlüğü yaptığım yıllarda bir arkadaşımız, 
hoş olmayan bir olayla karşımıza geldi. Ben de 
arkadaşımızı alıp Sayın Ahmet Keleşoğlu’nun 
yanına götürdüm ve aramızda kısa bir konuşma 
geçti. Ne düşündüğümü sordu. İşine son verilmesi 
gerektiğini söylediğimde; “Peki bu arkadaşı 
kazanabilir misin?” dedi. “Olabilir” diye yanıtladım. 
“O zaman bu insanı kazan, çünkü böyle insanları 
çıkarırsan toplum da biz de kaybederiz” dedi. 
Ahmet Bey’in söyledikleri neticesinde bir şans 
daha verip o arkadaşı geri kazandık. Mekânı 
cennet olsun.

Ahmet Bey 2003’te reyoncu olarak çalıştığım 
Çapa’da yaptığı konuşmasında, kurduğu 
şirketlerin kendisinin değil, çalışanlarının olduğunu 
ve bugün şirketlerinde yönetici olarak çalışanların 
depo tabanından yetiştiğini, depoculuğun 
okulunun olmadığını, kendimizi yetiştirip gelecekte 
bu şirketlerde yönetici olabileceğimizi söylemişti. 
Ben de bu düsturla bugünlere geldim. Kurduğu 
şirketlerdeki misyonunu ve vizyonunu büyük bir 
gurur ve onurla yaşatacağız, ruhu şad olsun.

Harun Reşit Özbek

Selçuk Ecza Deposu 
Adapazarı Şube Müdürü

İsa Nohuz

Selçuk Ecza Deposu 
Diyarbakır Şube Müdürü

Fikret Gezicioğlu

Selçuk Ecza Deposu 
Trakya Şube Müdürü

Ahmet Bey; çalışanına değer veren, her fırsatta 
ilerlemenin yollarını öğütleyen, alçak gönüllü bir 
liderdi. Sohbet ederken kendisine yeni yapılan 
yatırımlarını sorduğumda; bunların yan işler, 
asıl işinin ecza depoculuğu olduğunu, kurduğu 
şirketin bu büyüklüğe ulaşmasının sebebinin 
ecza depoculuğu olduğunu söyledi. “Güvenin 
sağlanması için çalışanlarınla hep iletişim halinde 
ol ve eczacılarınla ilişkilerini en üst seviyede tut. 
Bizimle çalışmayan eczanelerle de ilişkilerin iyi 
olsun, bu seni başarıya götürecektir” en önemli 
tavsiyesiydi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Büyük insan, baba... Yıllarca yanında çalışmanın 
verdiği huzur ve güven içinde, varlığının ne kadar 
önemli olduğu aşikârdı. Sizi bir baba olarak 
benimseyişimden dolayı huzurlu ve mutluyum… 
Ölümünüzden sonra sizi tanıyan, tanımayan 
herkesin gösterdiği sevgi, saygı ve ilgi takdire 
şayandır. Yaptığınız iyilik ve yardımlar gönüllerde 
derin izler ve anılar yaratmıştır. Çalışanlarınız olarak 
minnettarız. Ruhunuz şad, mekânınız cennet 
olsun.

Kamer İncesu

Selçuk Ecza Deposu 
Erzurum Şube Müdürü
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1987’de İstanbul’a, şirket merkezimize bilgisayar 
kursuna geldim ve ikinci gün Ahmet Bey ismimle 
hitap edince çok etkilenmiştim. Depoya her 
gelişinde personelle tokalaşır, çalışanlara büyük 
bir motivasyon sağlardı. Ahmet Keleşoğlu eğitime 
verdiği katkılarla geleceğin Türkiye’sinin çağdaş 
yüzü olmuştur. Hayat var olduğunca, yaptığı 
yardımlarla anılacak ve tüm çalışanlarının kalbinde 
ebediyen yaşayacaktır.

Mahmut Diri

Selçuk Ecza Deposu 
Adana Şube Müdürü

Adapazarı şubesinin açılmasına günler kala, 
Ahmet Bey beni ve Harun Reşit Özbek’i yanına 
çağırdı; “Çocuklar depoyu açıyoruz, çok çalışın, 
işinizin başında olun, siz de kazanın biz de 
kazanalım” dedi. Biz de dediğini yaptık, şubemizi 
iyi duruma getirdik. Ahmet Bey sayesinde iyi bir 
yaşantımız oluştu. Minnettarız. Sen rahat uyu, 
bizler işimizin başındayız, mekânın cennet olsun.

Metin Olgun

Selçuk Ecza Deposu 
Adapazarı Şube Müdürü

Başarılarla dolu 91 yıllık hikâyesiyle, yaptıklarıyla, 
söyledikleriyle herkese ilham kaynağı olan Ahmet 
Keleşoğlu, liderliğini “Güven, Denge, İstikrar” 
üzerine kurmuştur. Bu ilkeleri bizlere aşılayan 
büyük insan, babamız, seni hep saygı ve sevgi 
ile anacağız. İnşa ettiğin bu yolda ileriye doğru 
yürüyeceğiz. Huzur içinde uyu.

Dört yıl önce toplantı için İstanbul’a gelmiştik. 
Akşam yemeğine gitmek için arkadaşlarla 
servise binmek üzereyken Ahmet Bey’in özel 
aracı da kendisini bekliyordu. O sırada Ahmet 
Bey yanımıza gelerek; “Çocuklar ben de sizlerle 
gelmek istiyorum” dedi ve servis minibüsüne 
bindi. Yemeğe gidene kadar bizlerle sohbet etti. 
Ahmet Bey’in bu davranışı hepimizi çok etkilemişti. 
Gerçek bir lider olduğunu ve bizlere verdiği değeri 
bir kez daha göstermişti. Bundan sonra da adını, 
bizlere bıraktığı kıymetli emanetini ve değerlerini 
gururla yaşatmayı sürdüreceğiz. Nur içinde yatsın.

Mahir Balıkçı

Selçuk Ecza Deposu 
Bursa Şube Müdürü

Mehmet Tutuş

Selçuk Ecza Deposu 
Malatya Şube Müdürü
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Murat Bizimfıçıcı

AS Ecza Deposu 
İstanbul Şube Müdürü

“Güven, Denge, İstikrar” ilkelerinden ödün 
vermeden, sayısız başarılar elde etmiş olan 
şirketimizde, çalışmalarınız bizlere her zaman ışık 
tutacak, kılavuz olacak. İkinci kuşak bir Selçuk 
Ecza çalışanı olarak hem şahsımı, hem de çalışma 
arkadaşlarımı hep bir evladınız olarak gördünüz. 
Ne mutlu ki bizler, bu büyük başarının birer parçası 
olabildik. Şirketimizin, başarılarının daha uzun yıllar 
sürdürülmesi, bizlerin ana görevi olacaktır.

Ahmet Bey, her zaman çok güzel konuşur, 
gündelik olaylar ve işim konusunda beni zaman 
zaman uyarırdı. “Bu işte böyle yapmalısın” derdi. 
Çalışma hayatım boyunca kendisine danışarak 
ve bilgi alarak ilerledim. Büyük bir lider, büyük bir 
insandı. Ahmet Ağabey, seni çok seviyoruz, ruhun 
şad, mekânın cennet olsun…

Mustafa Acar

Selçuk Ecza Deposu 
Gaziantep Şube Müdürü

Mustafa Ekerel

AS Ecza Deposu 
Eskişehir Şube Müdürü

Merhum Sayın Ahmet Keleşoğlu, hayatını ülkesine 
ve sağlık sektörüne hizmete adamış asırlık bir 
çınardır. Kurmuş olduğu Selçuk Ecza Deposu’nun 
57 yıllık aralıksız yükselişi, kendisinin ticari zekâsı 
ve çalışkan olmasının yanı sıra “Güven, Denge, 
İstikrar” ilkelerini benimsemesi ve uygulaması ile 
doruk noktasına ulaşmıştır. Ahmet Keleşoğlu ismi 
eğitim, öğretim ve diğer birçok alanda bıraktığı 
eserlerle yaşamaya devam edecektir. Mekânı 
cennet, ruhu şad olsun.

Elbette her veda hüzünlüdür. Ama aynı zamanda 
birleştirici bir özelliği vardır ve bunu ancak Ahmet 
Bey gibi “Güven, Denge, İstikrar” diyerek, dürüst 
bir kişilik sergileyerek başarabilirsiniz. İlkelerinden 
ödün vermeyen Ahmet Bey için başarı, bir varış 
noktası değil, hep bir sonrakine yolculuktur. 
Eğitime çok önem verdiği için de Selçuk Ecza 
Deposu kendi sektöründe bir okul olmuştur. Bizler 
de evlatları olarak, çizdiği yolda ilkelerini yaşatarak 
ilerleyeceğiz.

Mustafa Özdemir

Selçuk Ecza Deposu 
Aydın Şube Müdürü
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2. kuşak ve 20 yıldır çalışanı olarak, başka 
şehirlerde Selçuk-AS aracını görünce 
duygulanacak, heyecanlanacak bir aidiyetle, 
şirketimize bağlanmamızı sağladın. “Güven, 
Denge, İstikrar” düsturun ömrüm boyunca 
pusulam, doğrum ve sırtımı yasladığım dayanağım 
olacaktır. Gösterdiğin yol, öğrettiğin tartışılmaz 
doğrular, çalışkanlığın ve iş ahlakın bana tarifi 
olmaz bir rehber olacak ve her geçen gün daha 
başarılı olmak için çalışacağım. Mekânın cennet, 
ruhun şad olsun.

Savaş Akyazı

Selçuk Ecza Deposu 
İzmir Şube Müdürü

Ahmet Bey’in iş hayatındaki başarısının yanı 
sıra, mizah duygusu ve eğlenceli kişiliğinden 
bahsetmek istiyorum. 2008 yılında Selçuk Ecza 
Deposu’nun kuruluşunun 50. yıl kutlamalarında 
bütün günün verdiği yorgunluğu atmak için 
gecenin sonunda lobide otururken; “Çocuklar, 50. 
yıl kutlamalarında çok yoruldum, 100. yıl kutlaması 
yapmayı düşünmüyorum” demesi hepimizi 
kahkahalara boğmuştu. Ruhun şad olsun, 
Ermenekli Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu. 

Şanver Baytekin

AS Ecza Deposu 
Denizli Şube Müdürü

Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu, mütevazı, zeki, dürüst, 
hayırsever ve memleketine olan bağlılığını örnek 
aldığım büyük bir insandı. 18 yıldır çalışmış 
olduğum şirketinde kendisinin iş yaşamında her 
zaman bir adım sonrasını düşünerek hareket 
etmesi, olaylara sakin ve soğukkanlı yaklaşarak 
karar vermesi yöneticiliğime yön verdi. Bizler 
bu ilkeler doğrultusunda büyük uğraşlarla 
kurmuş olduğu bu güzide şirketi daha iyi yerlere 
taşıyacağız.

Ahmet Bey’in yanında yıllardır çalışma 
onuruna ulaşmış biri olarak kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Ben Ahmet Bey’den sadece “iş” 
öğrenmedim; iş ahlakını, disiplinini ve ciddiyetini 
de öğrendim. Kendisinden öğrendiklerimi 
hayatımda hep düstur edindim. Kendisinden 
öğrendiğim en önemli çalışma prensibi ise kurum 
kültürünü oluşturan kurum karakteriydi. Çünkü 
Ahmet Bey’e göre karakter sahibi insanlar, 
çalıştıkları kurumun şuurudur. Karakter ahlakla da 
iç içedir. Şirketler, kurumlar parasızlıktan değil, 
karaktersizlikten çökerler.

Reşit Çelik

AS Ecza Deposu 
Maltepe Şube Müdürü

Süleyman Uyar

Selçuk Ecza Deposu 
Ankara Şube Müdürü
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1998 yılında, Trabzon şubemizin açılışının ikinci 
ayıydı. Ahmet Bey aradı; “Yusuf, Şube Müdürleri 
ile Amerika’ya gidiyoruz. Sen de geliyorsun, 
pasaportunu hazırla” dedi. Çok heyecanlandım, 
mutlu oldum. Sesim titreyerek; “Efendim, şubemiz 
daha yeni, izin verirseniz ben gelmesem olur 
mu?” diyebildiğimi hatırlıyorum. Ahmet Bey; “Peki 
o zaman, seni başka bir zaman götürürüz” dedi. 
1999’un Temmuz ayında, 1 haftalık Amerika 
ziyaretine gittik. Ahmet Bey, söylediğini, söylenileni 
hiç unutmayan bir insandı. O hep kalbimizde 
yaşayacak.

Yusuf Kutlu

Selçuk Ecza Deposu 
Trabzon Şube Müdürü

Yaşar Peçe

Selçuk Ecza Deposu 
Kayseri Şube Müdürü

Değerli büyüğümüz, babamız, iş dünyasının 
saygıdeğer ismi sayın Hacı Ahmet Keleşoğlu’nu 
kaybetmenin acısını derinden yaşamaktayız. Tek 
amacı ülkesine hizmet etmek olan ve kazandığını 
yine bu ülkenin geleceği için yatırım yapmaktan 
büyük keyif alan vefâkâr, fedakâr ve çalışkanlığı 
ile tüm iş dünyasına ve çalışanlarına örnek 
olmuş liderin bizlere açtığı yolda ve gösterdiği 
hedefte yürümekte kararlıyız. Keşke seninle, 
senin gençliğinde tanışıp daha uzun yıllar beraber 
çalışabilseydik… Allah rahmet eylesin, mekânın 
cennet olsun….

Selçuk Ecza Deposu’nda üçüncü yılımda tahsilat 
görevindeydim. İki tahsilatçı arkadaşımla birlikte 
Ahmet Bey’den randevu istedik, kabul etti. 
Kendisinden iş istedik, biran durdu; “Siz zaten 
çalışmıyor musunuz” diye sordu. Biz de daha fazla 
sorumluluk istedik. Gözlerindeki parlamayı dün gibi 
hatırlıyorum. Ahmet Bey çalışmayı ve çalışanı çok 
severdi, bir süre sonra daha önemli görevlerde 
çalışma fırsatı bulduk. Siz bize güvendiniz, sizi 
yanıltmayacağız. Nurlar içinde yatın, mekânınız 
cennet olsun.

Volkan Pesen

Selçuk Ecza Deposu 
Merkez Şube Müdürü

Zafer Kabataş

Selçuk Ecza Deposu 
Trakya Şube Müdürü

Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu; ilkelerinden ödün 
vermeden yaşamayı ve milli sermayenin yurt 
içinde kalmasını prensip edinmiş, ülkenin en 
önemli sorunlarından olan eğitim ve istihdama 
karşılıksız yatırımlar yapmış ve destekler sağlamış, 
bizim yol göstericimiz, önderimiz olmuştur. Beşeri 
hayatta geçerli olan ahlak kavramını, ticari hayatta 
benimsemiş saygı değer büyüğümüz, mekânın 
cennet olsun.
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Cemiyet içinde hayatı kolaylaştıran insanlar 
vardır. Sosyal sıkıntıların, ekonomik zorlukların 
“dayanışma” ile aşılabildiği anlarda, hep o 
insanların omuzlarını görürsünüz. Rahmetli 
Ahmet Keleşoğlu bu insanların başında gelirdi. 
Kıvrak zekâsını “Güven, Denge, İstikrar” 
ilkeleri ile birleştirdi. Başarılı bir iş hayatı oldu. 
Yardımseverliği, eğitim ve öğretime çok önem 
vermesi, kendisini çevresinde daha müstesna 
bir yere taşıdı, eğitime yaptığı yatırımlar asla 
unutulmayacak. Benim için örnek kişi olacak...

Naci Arıcı

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi

Değerli büyüğüm, insana değer vererek yapmış 
olduğunuz hizmetlerden dolayı sizi daima 
minnet ve şükran duygularımızla anmaktan 
mutluluk duyacağız. Sizden almış olduğumuz 
güven ve feyzle bizlere bıraktığınız emaneti 
daha iyi yerlere getirmek için istikrarlı bir şekilde 
çalışacağız. Vermiş olduğunuz nasihat ve 
öğütlerinizin çok değerli olduğunu ve bizleri 
başarıya nasıl götürdüğünü hep beraber gördük. 
Bizimle yaşamaya devam edeceksiniz, sizi 
unutmayacağız, mekânınız cennet olsun.

Dinçer Özdoğan

AS Ecza Deposu 
Güneşli Şubesi Satın Alma Müdürü

Saygıdeğer büyüğüm, sizi kaybetmiş olmanın 
büyük üzüntüsünü duymaktayım. Sizinle 
birlikte 17 sene çalışmış olmanın şerefini 
hep taşıyacağım. Tanıdıklarıma, çocuklarıma 
ve kısmet olursa torunlarıma sizinle çalışmış 
olmanın ve sizi tanımış olmanın şerefini ve 
ayrıcalığını gururla anlatacağım. Allah gani gani 
rahmet etsin, mekânınız cennet olsun, kabriniz 
ışık olsun. 

Sizi geç tanıdım. Keşke iş yaşamımın başında 
tanıyabilseydim… Ne mutlu ki attığınız tohumlar 
yeşermiş, ürünler toplanıyor ve toplanacak da… 
Ülkeye ve çevresine vizyonu ile öncülük etmiş 
bir kişi olarak, her zaman iyilikle ve güzellikle 
anılacaksınız. Nurlar içinde huzurla yatmanızı 
dilerim.

Mustafa Aşıkoğlu

Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdür 

Doç. Dr. Tülay Yazar Öztürk

Selçuk Ecza Deposu
Yönetim Kurulu Üyesi



/ 49

Dayım Ahmet Keleşoğlu anneme; “Abla ayaklarını 
yere sağlam bas, sana bir şey olursa sıra bana 
gelir” derdi. Geleceğe dair planlarını da şöyle 
anlatırdı; “100 yaşına kadar yaşayacağım, sonra 
emekliliğin keyfini çıkaracağım”. Allah kısmet 
etmedi ve 100 yaşına kadar yaşayamadı ama 
ömrünü hayır işleriyle, çalışkanlıkla, azimle herkese 
örnek olacak şekilde tamamladı. Dayım, güzel 
insan, ışıklar içinde yat, mekânın cennet olsun.

Mehmet Darçın

Yeğeni

Dayım çok mütevazı, sevecen bir insandı. 
“Dayıcım sen Türkiye’nin ikinci Atatürk’üsün” 
derdim. Sevinirdi; “Kaşlarım falan çok benziyor 
değil mi” der, ağlardı. “Seni çok seviyorum, 
benim iç aynamsın” derdi bana. Öylesine 
samimiydik, severdik birbirimizi. Çok çalışkan, 
hep ileriyi düşünen bir insandı. Hiçbir zaman ani 
karar vermezdi. O ancak yaşanır, anlatılmaz. O 
kadar büyük bir liderdi. Dileğim o ki bıraktıkları 
eksilmeden yürüsün, anısı hep yaşasın. Biz ve 
bizden sonra gelenler dayımı layıkıyla anmaya 
devam etsin.

Kübra Külahçı

Yeğeni

Nazım Karpuzcu

Selçuk Ecza Deposu 
Yönetim Kurulu Üyesi

Ecz. Nevzat Karpuzcu

Nevzat Ecza Deposu Onursal Başkanı ve
Drogsan İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm zorluklarına karşın ticari dehasıyla her zaman 
öne çıkan Ahmet Keleşoğlu, eğitim almadan 
birçok eğitimli insandan daha fazla işi başarmıştır.
Sadece eniştem değil, aynı zamanda iş 
arkadaşımdır. 50’li yıllarda ticareti, müşterinin 
gelmesini beklemek yerine, ürünü alıcının ayağına 
götürerek, yeni bir satış-pazarlama stratejisi 
yaratarak ecza depoculuğunda da büyümenin 
temellerini atmış ve Selçuk Ecza Holding Ahmet’in 
öngörüsüyle bugünlere gelmiştir, ticaretin yanı 
sıra eğitim ve kültür hayatına katkıları da takdire 
şayandır. Ruhun şad olsun Ahmet, nur içinde yat.

1958 yılında ilk kuruluşunu beraber yaptığımız 
ve 4 yıl boyunca çalıştığımız Selçuk Ecza 
Deposu’nun Yönetim Kurulu Başkanı sevgili 
eniştem Ahmet Bey’i kaybetmenin büyük acısı 
içinde ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çalışkanlığı, 
becerikliliği, ileri görüşlülüğü, örnek kişiliği, yardım 
severliği ve daha pek çok meziyetleri olan eniştem 
Ahmet Keleşoğlu’nun vefatı bütün ailemiz için çok 
büyük bir kayıp olmuştur. Kendisini hiçbir zaman 
unutamayacağız ve kalbimizde yaşatacağız. Nur 
içinde yatsın, mekânı cennet olsun.
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Öğrenciler 
Çocukları, Vakfettiği 
Okullar Evi Oldu

hmet Keleşoğlu kurmuş olduğu 
Selçuk Ecza Holding AŞ bünyesinde 
ilaç, sanayi, turizm ve inşaat 

alanlarındaki faaliyetlerine devam ederken, 
Türk Milli Eğitimi’ne de katkıda bulunarak, 
Nezahat - Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu ve 
Selçuk Ecza 50. Yıl İlköğretim Okulu’nu eğitimin 
hizmetine sundu.

Çocuklara duyduğu sevgi ve eğitime verdiği 
önem Ahmet Keleşoğlu’nu daha fazlasını 
yapmaya itti. Bu doğrultuda Üsküdar Ahmet 
Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve Ahmet Keleşoğlu 

İlköğretim Okulu’nun yapımına katkıda bulundu. 
Hafize Özal İlköğretim Okulu’nun spor salonu 
ve 36 dersliği kapsayan ek bina inşaatlarını 
Ahmet Keleşoğlu yaptırdı. 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ahmet 
Keleşoğlu Multimedya ve Araştırma Merkezi’nin 
yapımını Ahmet Keleşoğlu üstlendi. 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
derslikleri, kütüphanesi ve eczacılık müzesinin 
onarımı ve donanımlarının sağlanması yüksek 
eğitime yaptığı önemli katkıları arasındaydı.

Bu alanda en büyük katkılarından biri ise 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’ni baştan aşağıya yeniden 
yaptırmasıydı. 

Ahmet Keleşoğlu’nun Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne yaptığı katkılar 

A
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nedeniyle fakültenin adı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile “Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi” olarak 
değiştirildi.

Kültüre ve Sanata Desteğini Eksik Etmedi

Ahmet Keleşoğlu eğitimin yanında kültür 
alanında da pek çok destekte bulunmuştu. 
Bu doğrultuda Konya Selçuklu Belediyesi’nin 
tahsis ettiği alanda yapılan Ahmet Keleşoğlu 
Kültür Merkezi, 5 Mayıs 2007’de hizmete girdi. 

Ermenek’te inşa edilen Nezahat - Ahmet 
Keleşoğlu Camii 2008 yılında hizmete açıldı.

Karaman’ın Başyayla ve Ermenek ilçelerinde, 
yapımları Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen “Ahmet Keleşoğlu 
Kültür Merkezleri” 22 Temmuz 2011 tarihinde 
açıldı. 

Restorasyon çalışmaları Selçuk Ecza Deposu 
tarafından gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Müzesi 
6 Haziran 2012’de ziyarete açıldı. 

5. Bölge Konya Eczacı Odası Ahmet Keleşoğlu 
Sosyal Tesisleri ise 3 Mayıs 2013 tarihinde 
yapılan törenle hizmete girdi. 

En Büyük Hayali ve Mirası 

Ahmet Keleşoğlu’nun üretim, hizmet, ticaret 
alanlarındaki çalışmalarını ve sosyal sorumluluk 
faaliyetlerini devam ettirecek bir yapı oluşturma 
hedefi doğrultusunda en büyük arzusu olan 
“Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı”nın 
kuruluşu 11 Mart 2009 tarihinde gerçekleşti. 

Ahmet Keleşoğlu vefatından önce Selçuk 
Ecza Deposu’nun da %51 hissesini bu vakfa 
bağışladı. 

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Ermenek’te 
geçen yıl yaşanan maden kazası sonrası 
da önemli bir görev üstlenerek, vefat eden 
18 madencinin çocuklarının eğitim hayatları 
boyunca burs bağlandı.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2009 yılında 
kurulmuş olmasına rağmen, kısa bir sürede 
Türkiye’nin en büyük ilk 3 vakfı arasına girmeyi 
başardı. 

Böylece Ahmet Keleşoğlu vefatından önce, 
en büyük hayalinin gerçek olduğunu ve 
“yarınımızın teminatı çocuklarımız” dediği 
öğrencilerinin emin ellerde olduğunu görmenin 
mutluluğunu ve gururunu yaşadı…

Ahmet ve 
Nezahat 
Keleşoğlu 
vakıf kuruluş 
toplantısında
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Nezahat - Ahmet 
Keleşoğlu İlköğretim 

Okulu

Üsküdar 
Ahmet Keleşoğlu 

Anadolu Lisesi

Sarıgazi 
Ahmet Keleşoğlu 
İlköğretim Okulu
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Hafize Özal 
İlköğretim Okulu

Marmara 
Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
Ahmet Keleşoğlu 
Multimedya ve 
Araştırma Merkezi

Selçuk Ecza 50. Yıl 
İlköğretim Okulu
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet 

Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet 

Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi

Selçuklu Belediyesi 
Ahmet Keleşoğlu 

Kültür Merkezi

SOSYAL SOSYAL SORUMLULUK
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Ermenek 
Nezahat - Ahmet 
Keleşoğlu Camii

Başyayla 
Ahmet Keleşoğlu 
Kültür Merkezi

Ermenek 
Ahmet Keleşoğlu 
Kültür Merkezi
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Konya Eczacı Odası 
Ahmet Keleşoğlu  

Sosyal Tesisleri

Konya Eczacı Odası 
Ahmet Keleşoğlu  

Sosyal Tesisleri 
bünyesinde 
oluşturulan 

Müze Eczane

İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Tarihi 
Müzesi

SOSYAL SOSYAL SORUMLULUK
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Tırnaklarıyla 
Kazıyarak 
Zirveye Çıktı

hmet Keleşoğlu, 1950’li yıllarda 
ticaret hayatına atılmış ve 1958 yılında 
Konya’da Selçuk Ecza Deposu’nu 

kurmuştu. İş yaşamındaki başarılı çalışmalarını 
ilaç dağıtım sektöründe de geliştirerek devam 
ettiren Ahmet Keleşoğlu yönetimindeki 
Selçuk Ecza Deposu, 1970’li yıllarda İstanbul 
ve Adana şubelerini açarak, ulusal alanda 
sektörün ilk “Çok Şubeli Ecza Deposu” 
unvanını kazanmıştı. 

1987 yılında Selçuk Ecza Deposu’nun içinde 
bulunduğu “Selçuk Ecza Holding AŞ’nin” ikinci 
dağıtım kanalı olan AS Ecza Deposu kuruldu.

1980 yılında İ.E. Ulagay İlaç Sanayii AŞ’ye ortak 
olan Ahmet Keleşoğlu, şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevine devam ediyordu. 

Ahmet Keleşoğlu ecza depoculuğu ve ilaç 
sektörü dışında, Selçuk Ecza Holding çatısı 
altında Mamsel İlaç AŞ ile 1991 yılında 
“Humana Milchunion AG”nin Türkiye’deki 
distribütörlüğünü üstlenerek bebek maması 
pazarına girmişti.

1998 yılında gruba dahil olan Selçuklu Turizm 
ve İnşaat AŞ ile önce Kemer Tekirova’da “Club 
Hotel Phaselis Rose”, daha sonra 2003 yılında 
Ermenek’te “Ermenek Selçuklu Otel”i Türk 
turizminin hizmetine açmıştı.

Ahmet Keleşoğlu 1977’den itibaren 25 yılı aşkın 
bir süre Türkiye Ecza Depocuları Derneği’nin 
başkanlığını yapmış, bu uzun süreç boyunca 
pek çok başarılı faaliyete imza atmıştı. Bu 
özverili çalışmaları nedeniyle 2004 yılında 

A

Ahmet Keleşoğlu, 
10 Temmuz 

2008’de Türkiye 
Büyük Millet 

Meclisi Üstün 
Hizmet Ödülü’nü, 
dönemin TBMM 

Başkanı Köksal 
Toptan’ın elinden 

alırken
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Dernek Genel Kurulu tarafından “Onursal 
Başkan” seçilmişti.

Zirvede Kalmanın Ödülü

Ahmet Keleşoğlu bir Anadolu çocuğu olarak bu 
topraklar üzerinde çalıştı ve kazandı. Ekmeğini 
yediği, suyunu içtiği ülkesine bir yandan 
sahip olduğu girişimci gücü ve becerileri 
ile ekonomide büyük kazançlar sağlarken 
diğer yandan eğitim, kültür ve sosyal fayda 
yaratacak alanlarda da ülkenin gelişmesine katkı 
sağlayacak projelere destek oldu. 

Bütün bu sosyal sorumluluk projelerini hayata 
geçirirken aldığı keyfi, bu katkılarının bilindiğini 
gösteren ödüller alarak arttırdı. Bu ödüllerin 
en önemlilerinden biri Selçuk Üniversitesi 
Senatosu’nun ülkeye ve Selçuk Üniversitesi’ne 
katkılarından dolayı Ahmet Keleşoğlu’na fahri 
doktora unvanı vermesiydi. Fahri doktora 

diploması takdim töreni ise 1 Eylül 2005 
tarihinde gerçekleşti.   

Selçuk Üniversitesi’ne katkılarını sürdüren 
Ahmet Keleşoğlu’nun adı 12 Haziran 2006 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne verildi. Buna 
göre fakültenin yeni adı “Selçuk Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi” oldu. Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 27 Aralık 2011 
tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’ne bağlandı. Böylece 
fakültenin adı “Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi” oldu.

Bu ödüllerin içinde kuşkusuz Ahmet 
Keleşoğlu’nu en çok etkileyen ise TBMM Üstün 
Hizmet Ödülü’ne layık görülmesiydi. Ahmet 
Keleşoğlu eğitim, kültür ve sağlık alanındaki 
hizmet ve katkılarından dolayı layık görüldüğü 
bu ödülü 10 Temmuz 2008’de aldı.

Ahmet Keleşoğlu 
Fahri Doktora 
diplomasını 
dönemin Selçuk 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman 
Okudan’ın elinden 
alırken
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Ahmet Keleşoğlu 
11 Eylül 2003 

tarihinde Eğitime 
%100 Destek 

kampanyasına 
katkılarından ötürü 

verilen ödülü dönemin 
Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 

elinden alırken

Ahmet Keleşoğlu 
22 Eylül 2005 

tarihinde 2004 yılı 
vergi rekortmenlerine 

verilen ödülü dönemin 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler’den 

alırken

Nezahat ve Ahmet 
Keleşoğlu, 

Nezahat - Ahmet 
Keleşoğlu İlköğretim 

Okulu’nun açılış 
töreninde dönemin 

İstanbul Valisi 
Muammer Güler’den 

plaket alırken
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Ahmet Keleşoğlu, 
ERÇEV Vakfı’nın 
teşekkür plaketini 
spordan sorumlu 
eski Devlet Bakanı 
Fikret Ünlü’nün 
elinden alırken

Ahmet Keleşoğlu, 
dönemin 
Konya Selçuklu 
Belediyesi Başkanı 
Doç. Dr. Adem 
Esen’den teşekkür 
plaketi alırken

Ahmet Keleşoğlu, 
Ecza Depocuları 
Derneği Başkanı 
Ethem Sancak’tan 
Onursal Başkanlık 
ödülünü alırken
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Ahmet Keleşoğlu, 
Ermenek Belediyesi 

Başkanı Uğur 
Sözkesen’in elinden 

teşekkür plaketi 
alırken

Ahmet Keleşoğlu 
2009 yılında eğitime 

verdiği destekler 
nedeniyle dönemin 
Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan’dan 
plaket alırken

Ahmet Keleşoğlu, 
2009 yılında 

Sarıgazi Ahmet 
Keleşoğlu İlköğretim 

Okulu Konferans 
Salonu’nun açılış 

töreninde dönemin 
Sancaktepe İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
İsmail Gürpınar’dan 

plaket alırken
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Ahmet Keleşoğlu,  
Selçuk Ecza Deposu 

50. Yıl kutlamaları 
sebebiyle konuşma 

yaparken
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Uzun yıllar ismini duyduğum ama kısa bir 
süre önce tanışma imkânı bulduğum, 

tanışmaktan da büyük onur 
duyduğum Ahmet 

Keleşoğlu’nun kaybını 
öğrenmekten büyük üzüntü 
duydum. Önemli eserler ve 
hoş seda bırakarak gittiler. 

Mekânın cennet olsun Ahmet 
Ağabey… İnanıyorum ki bıraktığın hayırlı 

nesiller eserlerini yaşatacaklar. Sadaka-i 
cariyeleriniz amel defterinizin açık kalmasına 

vesile olacaktır. Buna inanıyoruz. 

Allah rahmet eylesin, kabrin cennet bahçen olsun.

Faruk Çelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ahmet Keleşoğlu’nun yaşamı, romanlara konu 
olacak derinlikte bir hayat hikâyesidir. Türkiye 
için, Ermenek için büyük bir kayıptır. Özellikle 

rahmetli babası Mustafa Efendi’nin daha o yıllar 
ilkokul çağındaki oğlunda gördüğü üstün iletişim 
ve girişim yeteneğini yönlendirmesi ise başka bir 

mucizedir. Allah rahmet etsin.

Büyük acınızı paylaşıyorum.

Fikret Ünlü
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı

Değerli Ermenekli Büyüğümüz,

Prof. Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nu kaybetmenin 
üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini ve iyilikseverliğini 

bir hemşerisi olarak unutmayacağız. 

Mekânı cennet olsun.

Dr. Abdurrahman Arıcı
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı 

Değerli Büyüğüm,

Sizi belki çok geç tanıdım ancak tanıdığım andan 
itibaren nasıl kadirşinas, münevver ve hayırsever 
olduğunuzu görüp dualarımda herkesin sizler gibi 

olmasını diledim. Yüce Mevla’m yapmış olduğunuz 
hayırlı işler ve ortaya koyduğunuz güzel eserler 
sayesinde kıyamete kadar sevap hanenizi açık 
tutacağını vaat ediyor. Ne mutlu sizlere, yüce 

yaradan ruhunuzu şâd etsin. 

Harun Tüfekçi
Konya Milletvekili

Çok Değerli ve Kıymetli Ahmet Bey,
Mekânınız cennet olsun. Yaptığınız hizmetler için 
ülke size minnettardır. Hepimiz size dua ediyoruz.
 

Ali Koplay
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi

Saygıdeğer Ahmet Amca,

Sizi tanımakla hayatımda bazı şeylerin değiştiğini 
itiraf ediyorum. Ermenek gibi tekerleğin değmediği 

bir bölgede, yalnız bir şekilde, adeta meydan 
okurcasına verdiğiniz mücadele ve kurduğunuz 
şirketin Türkiye’nin sayılı firmaları arasına gelişi 
gıpta edilmeyecek bir olay değil. Sizinle yüz 
yüze görüştüğümüz günü, şahsıma yapmış 

olduğunuz iltifat ve nezaketi asla unutmayacağım. 
Sizi devamlı hayırla yâd edecek ve daima 

hatırlayacağım.

Nur içinde yatın.

Celil Yağız
Güneyyurt Belediye Başkanı

Örnek ve Öncü İnsan Ahmet Ağabey,

Erçev toplantısı için buradayız. Sizi çok yönlü 
konuştuk. Cüretiniz, cesaretiniz ve her şeyden 

öte, kararlılığınız sizi Taşeli’nde, Türkiye’de, 
dünyada ebediyen yaşatacaktır. Sizlerle her 

zaman, her yerde övüneceğiz, gururlanacağız, 
sizi önder göreceğiz, göstereceğiz. Bu duygu 
ve düşüncelerimizle size rahmet, Selçuk Ecza 

Ailesi’ne başsağlığı dileriz. 

Saygılarımla…

Hayri Samur
Sarıveliler Belediye Başkanı

NE YAZM
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Gözlerinizdeki azim, heyecan ve ışıltıyı 
Ermenek’ten aldığınızı ve her zaman Ermenekli 

olduğunuzu iftiharla belirten siz değerli 
büyüğümüz. Hayatınız, mücadeleniz ve başarınız 

ders kitaplarına sığmayacak kadar büyük. Her 
zaman sizi örnek almaya çalıştım. Bundan 

sonraki yaşamımda da bana ve hemşerilerinize 
örnek olacaksınız. Ermenek’imize, Konya’mıza ve 
ülkemizin her köşesine büyük hizmetler yaptınız. 

Sizi rahmetle yâd ediyorum. 

Ebedi istirahatgâhınızda huzur içinde yatınız. 

Önünüzde saygı ile eğiliyorum.

Uğur Sözkesen
Ermenek Belediye Başkanı

Hastam, Ağabeyim, Dostum

Ahmet Bey’in arkasından yazı yazmak için 
herkes hazırlıksız yakalanmıştır sanırım, çünkü 

hiç bir zaman ortadan kaybolmayacak, her 
zaman yanımızda olacak şekilde güven vererek 

etrafındakilerle birlikte olmuştur.

Yirmi yılı aşkın bir süre sağlığını birlikte yönetmek, 
zor zamanları birlikte aşmak, bana doktorluk 

mesleğinin en zor ve en mutluluk verici yanlarını 
bir arada yaşatmıştır. Ahmet Bey’in şahsi doktoru 

olarak, yanında geçirdiğim zamanlarda hayat adına 
bana öğrettikleri benim için çok değerli olmuştur. 
Bunlardan en önemlisi kimseyi kırmadan ilişkileri 

yönetmek; ancak bunu kendisi kadar iyi yapan bir 
kişi ile daha karşılaşmadım. Bu nedenle etrafındaki 

herkes eksikleri ve fazlaları ile Ahmet Bey’i çok 
sevmiş ve hayatlarında önemli bir yere koymuştur.

Ahmet Bey unutulması zor bir kişi olarak 
aramızdan ayrılmış olsa da birçok insan ve kuruluş 
gibi ben de her fırsatta hatırlanması için elimden 

geleni yapacağım.

Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.

Dr. Emin Paçacı
Pensa İlaç 

Türkiye Ülke Müdürü

Türk iş dünyasının saygın ismi, sektörümüzün 
duayeni, sevgili ağabeyim Ahmet Keleşoğlu’nu 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.
 

Hayata ve insana olan bağlılığı, hayırseverliği, 
mütevazılığı ve çalışkanlığı ile herkese örnek olan 
muazzam bir kişiydi. Emekleri, fedakâr çalışmaları 
ve her türlü zorlu koşula rağmen yılmayan hizmet 
tutkusu ile nesilden nesile aktarılacak çok sayıda 

başarı hikâyesini bizlere miras bıraktı.
 

Ahmet Keleşoğlu şimdi tarihteki yerini alıyor.
 

İçimizdeki özlem günden güne büyüyecek.
Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. 

 
Ruhu şad olsun.

Nezih Barut
İEİS

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaklaşık 57 yıl önce temellerini attığı Selçuk Ecza 
Deposu ile bir taraftan ilaç dağıtımının ülkemizdeki 
gelişimine katkı sağlamış, bir taraftan da sektörde 
standartların yükseltilip geliştirilmesine büyük emek 

harcamış, sektörünün duayen isimlerinden 
Dr. Ahmet Keleşoğlu’nun vefatının sektörümüz 
açısından büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. 

Okul, kültür merkezi yapımı yanı sıra 
TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile Türkiye’nin 

En Büyük 3. Bağışçısı unvanı kazanmış olan, 
ayrıca sektöre ve ülke ekonomisine verdiği 

destekler nedeniyle de yeri doldurulamayacak 
Ahmet Bey’in aramızdan ayrılışının bizleri derinden 

üzdüğünü paylaşmak isterim. 

Girişimci kişiliği ve vizyonu ile ilaç dağıtımından 
turizm ve inşaata kadar birçok alanda başarılı 
işlere imza atan Ahmet Keleşoğlu gibi önemli 
bir şahsiyeti tanımış olmaktan dolayı büyük 

mutluluk ve gurur duyuyorum. Hem kişiliği hem de 
arkasında bıraktığı eserler ile iş dünyasının örnek 
insanlarından biri olan Ahmet Bey’i her zaman 

sevgi ve saygı ile anacağız.

Dr. Emin Fadıllıoğlu 
AIFD

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ahmet Keleşoğlu, “Akıllı gelişmeye ve her türlü 
yargılamaya, konuşmaya açığım, çalıştığım 

müdürlerimle, çalışanlarımla hep arkadaş gibi 
oldum. Mütevazı, ölçülü, istikrarlı ve disiplinli 

bir düzen takip ettik. Kimseyi kısıtlamadım ama 
herkesin aile düzeninin düzgün olmasını ve işinde 
başarılı olmasını istedim. Diyalogdan kaçınmadım. 

Terbiyeli olmak şiarım oldu” diyen bir liderdi. 
Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz sevgi duyan, 

çağa ayak uyduran, uygar bir insandı.
İyi bir Fenerbahçeliydi. Bundan gurur duyardı.

Yaşar Kemal’in dediği gibi; “O güzel adamlar, 
o güzel atlara bindiler ve gittiler.” Evet, bu güzel 

adamlar o güzel atlara binerek gittiler. Aramızdan 
ayrılan bu iki çınara tanrıdan rahmet diliyorum. 

Ruhları şád olsun.

Kaya Turgut
İEİS / İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 

Onursal Başkanı

Büyük İnsan;
 

91 yılın en az 80 yılını çok çalışarak, fark yaratarak, 
kalıcı, yararlı ve hayırlı işlere imza atarak yaşadınız. 
İlkeleriniz vardı; çoğu insanın bilmediği bilenlerin 
ise uygulayamadığı… Özetle büyük insandınız! 
Böyle anılmak zor iştir. Herkese nasip olmaz. 

Bunun için ilkeli, dürüst, ileri görüşlü, istikrarlı ve 
güvenilir olmak gerekir. Çünkü “büyük insan” 

yaradılış gayesini bir an dahi aklından çıkarmayan, 
bu hedefe yürüyen, hiçbir zaman şaşmayan ve 

bu yoldan ayrılmayandır. Davası, hedefi, himmeti 
büyük ve nefsini yenmiş olandır. Nihayet “büyük 
insan” büyüklük kompleksi olmayandır. Sizi çok 

özleyeceğim.

 Cennet mekanınız olsun. Nur içinde yatın.

Ecz. Cengiz Celayir
TİSD / Türkiye İlaç Sanayi Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli ağabeyimiz Ahmet Keleşoğlu’nu kaybetmiş 
olmanın üzüntüsü çok büyük. Toplumumuza, 

ekonomimize, sektörümüze tüm katkıları için derin 
şükran duyguları ile doluyuz.

Ruhu şâd olsun…

Bülent Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Topluluğu

Yönetim Kurulu Başkanı

“Liderlik etmek hizmet etmektir. İşte ve hayatta 
gerçekten yükselmek için mümkün olduğu kadar 

çok insana, mümkün olduğu kadar çok değer 
vermeye odaklanmanın, işin püf noktası olduğunu 
düşünüyorum. Son derece seçici olun. Her sosyal 
platformda bulunmak, her telefona cevap vermek 
ve her buluşmayı kabul etmek zorunda değilsiniz. 

Kusursuz bir şekilde uyguladığınız takdirde sizi 
zirveye taşıyacak birkaç önceliği bilmeniz yeterli.” 

Uzun yıllar en çok satan kitaplar listesinde 
zirvede kalan “Ferrari’sini Satan Bilge” adlı kitabın 
yazarı, ünlü liderlik gurusu Robin Sharma, liderlik 
konusunda bunları önermekte ve “liderlik etmek 

hizmet etmektir” demektedir. 

55 yıllık dostum, iş arkadaşım, rahmetli Ahmet 
Keleşoğlu, liderlik vasıflarının yanına tevazu, 
sükûnet, dostluk ve mesafe koymasını da 

bilerek ilaç ve eczacılık camiasının önde gelen 
ender liderlerinden biri olmuştur. 50 yılı aşkın iş 
yaşamında hedeflediği amaca ulaşmış; pek çok 

ünlü gibi yamaçta kalmamıştır. 

Ahmet Keleşoğlu, büyüklüğünü küreselleşmede 
nitelikli milliyetçiliğini kaybederek değil, milli 

varlıklara özen ve inanç göstererek elde etmiştir. 
Pek çok kimse, ben de dâhil yabancı işbirlikleri ile 
istedikleri amaca ulaşabileceklerini umut ederken 

O, başarıya milli imkânlarla ulaşabileceğine 
inanarak, güvenerek ulaşmıştır. 

2015 yılının ilk iki ayında ülkemiz kendi sahalarında 
ölümsüz iki ulu çınarını kaybetmiştir. Yaşar Kemal 
sanat ve edebiyatın dünya çapında devi, Ahmet 
Keleşoğlu ise eğitim; ilaç ve eczacılık sektörünün 
yeri doldurulamayacak bir çınarıydı. Her ikisi de 

gerekli eğitimi alamamalarına rağmen kendilerinin 
genlerinde var olan yetenek, azim, çaba ve 

bitmeyen enerjileri ile eşsiz ve toplumsal birer 
simge haline gelebilmişlerdir. Aldıkları ödüller bu 

emek ve fedakârlığın tescili olmuştur.
 

Ahmet Keleşoğlu, eğitim noksanlığını zekâsı ve 
becerisiyle aşabilmiş, eğitime olan tutkusunu 

yaptığı bağış, sayısız tesis ve on binlerce kültür 
savaşçısı ile giderebilmiştir. Kurduğu aile vakfı ile 
ülkeye ve ülke insanına yüzyıllar sürebilecek bir 

sosyokültürel miras bırakmıştır.

Ahmet Keleşoğlu, Ermenek’te doğmuş, Konya’yı, 
Selçukluyu sevmiş olmasına karşın, kurmuş 
olduğu müesseseler ve sağlık sektöründeki 

üreticiden tüketiciye ulaşan kusursuz, çağdaş 
hizmet ağı ile tam bir Türkiyeliydi. 

Kendisini ebedi yolculuğuna uğurlayanların 
sayısı 6.000’i aşkın yetenekli ve iyi eğitimli, ufukları 
açık çalışanının, bıraktığı eserlerini aynı başarı ile 

yürüteceklerine ve yaşatacaklarına 
yürekten inanıyorum. 
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Değerli Büyüğüm Ahmet Amca,

Baba dostu, hayırsever, hatırşinaz, mütevazı, 
iyi insan. Ülkemize, sektorümüze ve eğitime 

yaptıklarınızla hepimize örnek ve önder oldunuz.
Başta Selçuk ailesi olmak üzere hepimizin 

başı sağ olsun. Ruhunuz şad, mekanınız cennet 
olsun. Nur içinde yatın.

Ali Arpacıoğlu
Adeka İlaç A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

       

Değerli büyüğümüz, hayırsever insan Ahmet 
Keleşoğlu’nun topluma ve sektörümüze olağanüstü 

katkıları hep akıllarda kalacaktır. 
Bıraktığı eserler onun hatırasını hep yaşatacaktır, 

ışıklar içinde uyusun.

Murat Barlas
Liba Laboratuvarları A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Muhterem Ahmet Bey,

Pamukbank Genel Müdürü olduğum 1977 yılından 
beri şahsınız ve Selçuk Ecza Deposu ile tanıştım. 

Tam 38 yıl olmuş. Bu uzun yıllar boyunca sizin 
çizginiz hiç değişmedi. Hep istikrarlı bir şekilde 
yönettiğiniz şirketlerinizi başarıya ulaştırdınız. 

Birçok iş adamı gibi bilmediğiniz işlere girmediniz. 
Türkiye’mizde örnek bir şirket yarattınız. 

Mekânınız cennet olsun. Bütün yaptığınız hayırlar 
sizin hanenize yazılmıştır. 

Nur içinde yatmanızı temenni ederim.

Hüsnü M. Özyeğin
FİBA Holding / Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Öğretmenim,

Tarifsiz kederler içerisindeyiz. Bizi bıraktın, uzun ve 
ebedi bir yolculuğa gidiyorsun. Binlerce sevenin, 

öğrencin arkandan ağlıyor ve üzüntüsünü bir türkü, 
bir ağıt gibi terennüm ediyor. Sizi hayırla ve rahmetle 

yâd ediyor. Ne mutlu bize senden çok şey 
öğrendik. Ne mutlu sana ki her tanıyan rahmetle 

anıyor. Arkanda bıraktığın eserlerin ebediyen 
yaşasın ve sana rahmet okunmasına vesile olarak 
Allah seni cennetine alsın ve rahmetine gark etsin. 
Nur içinde ve rahat uyu. Dualarımız biz yaşadıkça 
seninle olacak ve biz yaratanın huzurunda senin iyi 
ve etrafına hayırlı bir Müslüman olduğuna şahitlik 

edeceğiz. Güle güle öğretmenim. 
Mekânın cennet olsun. Hasret ve sevgi ile…

Ethem Sancak

Güle Güle Ahmet Ağabey,

Nereye Ahmet Bey nereye? Binlerce, on binlerce, 
evlâdını bırakıp nereye gidiyorsun? İnanın bu 

uzun, aynı zamanda kısa ömrünüzde hiç ama hiç 
kimse size doyamadı. Bizler çok şükür sayenizde 

ayakta durabiliyoruz, ama binlerce insanın 
gerek yatırımlarınıza gerekse hayırseverliğinize 
çok hem de çok ihtiyacı var. Şuna inanıyoruz 
ki yetiştirdiğiniz, yıllarca yanınızda olan yönetici 
insanlar sizin çizdiğiniz yoldan ilerleyecekler. 

Eserlerinize ve hayırseverliğinize katkıda 
bulunacaklar. Seni asla unutmayacağız. 

Yerin aydınlık olsun, rahmetle dolsun. 

Ecz. Berat Beran
Berko İlaç / Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin yetiştirdiği örnek insan Ahmet Ağabey, 
nur içinde yat. Sektörün dengesini her zaman sen 

sağladın. Seni her daim hatırlayacağız

Ecz Kemalettin Akalın

Muhterem Ahmet Keleşoğlu, 

Türkiye’de soyu yerli olan ilk ecza deposunu 
hayata geçiren insan olarak sizleri tanırdım. 

Ecza depoculuğu mesleğini kurtaran rahmetli; 
seni saygı ile selamlıyorum. Eserlerinizle 

yaşayacaksınız.

Mekânınız cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

Dr. Mustafa Topal / Dr. O. Mutlu Topal
Keymen İlaç Sanayi A.Ş.

 
Çok Kıymetli Selçuk Ecza Deposu Ailesi,

Ülkemizin, çok özel, ender yetişen bir büyüğünü 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Konyalı 

bir hemşerisi olarak; şehrimize, ülkemize kattığı 
değerler için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
Zatıâlilerine ebediyette giden Allah’tan rahmet 

diliyorum, cennet mekânı olsun. 

Kendisini hiç unutmayacağız, dualarımızla, 
yâd edeceğiz.

Tahir Büyükhelvacıgil
Zade Vital / Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Büyüğümüz,

Bıraktığınız izlerin peşinden gideceğiz.
Nur içinde yatın.

Tanju – Korhan Acar

 
Değerli Selçuk Ecza Deposu Ailesi,

Başarıya adanmış bir yaşamın öncüsü, lideri, örnek 
insanı, kıymetli büyüğümüz, babamız, her şeyimiz 
Sayın Ahmet Keleşoğlu’nu kaybetmenin acısını 
ve üzüntüsünü sizlerle paylaşmaya ömür boyu 

hazırım. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor; sizlere 
sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler vermesi için 

rabbimizden niyaz ve dua ediyorum. 
Acımız çok büyük… Onu hiç unutmayacağız…

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 
Zade Vital / Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Sizinle hep gurur duyduk, sizden çok şey öğrendik. 
Hatıralarınızı yaşatacağız. Sizinle yıllarca birlikte 

çalışmanın onurunu ve keyfini yaşadım. Ruhunuz 
şâd, mekânınız cennet olsun. Sizleri gönlümüzde 

daima yaşatacağız. Saygılarımla…

Varol Türker
ORO İlaçları A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Rahmetli Ahmet Bey,

Tanışıklığımız çok uzun senelere dayanıyor. 
İş hayatınız ve yaşam tarzınız, çalıştığınız ilaç 

firmalarına ve eczanelere eğilim tavrınız, verdiğiniz 
değerler, şahsınız nezdinde çok önemli öğütler 
olmuştur. Rahmete kavuştuktan sonra da sizin 

anlayışınızın firmanız tarafından aynen korunacağına 
emin olarak.  Allah’tan rahmet dileğimi sunarım. 

Dr. İsmet Sözen
Kansuk İlaç A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

İlaç sanayisinin bugünlere gelmesinde emeğiniz 
büyüktür. Sizi her zaman çok güçlü duygular 

ile yâd edeceğiz. Yaptığınız bütün filantropilerle 
sonsuza kadar hatırlanacaksınız. Saygılarımla…

Alp Karaağaç
Generica İlaç / Yönetim Kurulu Başkanı 

İyi İnsan, İyi Patron, 

Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Seni 
tanımak çok güzeldi. Allah geride kalanlara da 

sabırlar versin. Ruhun şâd olsun.

Aydın Uçkan
Uçkan Medikal A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Ağabeyimiz,

Hedef Alliance ailesi olarak önünüzde saygı ile 
eğiliyoruz. Şahsen tanışamamış olmak en büyük 
hayal kırıklığımdır. Tanrı sizin gibi iş adamlarımızı 
çoğaltsın, bizlere örnek etsin. Allah gani gani 

rahmet eylesin. Saygılarımla…

M. Tayfun Öktem
Hedef Alliance Holding A.Ş. / CEO

Çok net ki ardınızda sizi çok seven insanlar ve çok 
kıymetli eserler bırakmışsınız. Sizin kadar şanslı 

insan doğal olarak çok az. 

Mekânınız cennet olsun.

Selim Taşo
Hedef Alliance Grup / CEO ve Y. K. Üyesi

Biz sizin ilaç sanayisindeki başarı öykülerinizle 
büyüdük. Sizden yardımsever olmayı, hatırşinas 

olmayı, böbürlenmemeyi öğrendik. Başımız 
sıkıştığında; “Ahmet Bey ve Selçuk Ecza ailesi 

arkamızda” dedik. Allah rahmet eylesin.
Nur içinde yat. Rahat uyu, adın hep yaşayacak. 

Dr. Olcay Gündüz
Biofarma & Münir Şahin İlaç San. / CEO 

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı, ilaç 
sektörünün duayeni, kıymetli iş adamı, hayırsever 
insan, değerli büyüğümüz Ahmet Keleşoğlu’nu 

kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Tek tesellim 
kendisi ile kurduğumuz bağda, verdiğimiz sözün 
yerine getirilmesinin mutluluğunu Ahmet Bey ile 

paylaşmam oldu. 

Allah mekânını cennet etsin, ailesi ve tüm 
dostlarına başsağlığı dileklerimi sunarım.

Uğur Bingöl
İbrahim Etem Ulagay İlaç A.Ş. / Genel Müdür



/ 69

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

1993’te Adana Eczacı Odası Başkanlığım 
sırasında odamızı ziyarete gelmiştiniz. O günden 
sonra iyi bir dostluğumuz oluştu. Yıllar itibarıyla 
zaman zaman görüşmelerimiz oldu. İlk günkü 

tavrınız hiç değişmedi; güler yüzlü, sevecen, daima 
dost, arkadaş kimliğiniz hiç zarara uğramadı. 

Sevgili ağabeyim, başarılarla dolu bir hayatla 
beraber çok dost, çok arkadaş, çok anı bıraktınız 
geride. Sizi yaptıklarınızla hatırlayacak binlerce insan 

ve büyük bir abide olarak Selçuk Ecza Deposu 
ismini bıraktınız. 

Ahmet Keleşoğlu = Selçuk Ecza Deposu = Denge, 
Güven, İstikrar özeti bu… 

Sizi her zaman rahmetle anacağız.

Mekânınız cennet olsun.

Ecz. Erdoğan Çolak
Türk Eczacıları Birliği / Genel Başkanı

Sayın Büyüğüm, 

Vakıf insanı olmak kolay değildir. Siz yaptığınız 
yardımlarla, eserlerle bu ülkenin insanına 

örnek oldunuz. 

Allah sizden razı olsun. Ruhunuz şâd olsun. 

Ecz. Harun Kızılay 
Türk Eczacıları Birliği / Genel Sekreteri

Değerli Büyüğümüz, Kıymetli İnsan, Ulu Çınarımız,
Türk milletine ve memleketinize, mesleğinize 

verdiğiniz katkılardan dolayı müteşekkiriz. 
Sizi hiç unutmayacağız.

Ecz. Cemil Karakap
Konya Eczacı Odası Başkanı

Sayın Duayen,

Eczacılık mesleğine yapmış olduğunuz katkı ve 
destek ile ayrıca büyük önderimiz Mustafa Kemal 

ATATÜRK’e ve Atatürkçü düşünceye vermiş 
olduğunuz destek ile, bilim adına yapmış olduğunuz 

hizmet ile daima sevgi ve saygı ile anılacaksınız.
Yattığınız yer cennet, ruhunuz şâd olsun.

Ecz. Süleyman Güneş
Ankara Eczacı Odası Başkanı

Sayın Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu,

Sağlık sektörüne, özellikle eczacılık mesleğine 
ve tüm insanlığa yapmış olduğunuz hizmetler 

için teşekkür ederiz. “Her canlı ölümü tadacaktır” 
derler, ancak ölümsüzlüğünüz eserlerinizde vücut 

bulacak. Her şey için teşekkürler.
Mekânınız cennet, toprağınız bol olsun.

Ecz. Onur Ferhat Karacan 
Samsun Eczacı Odası Başkanı

Değerli Büyüğüm, Saygıdeğer İnsan,

Eğitim ve kültür alanına müthiş eserler kazandırmış, 
yeri doldurulamayacak mümtaz bir şahsiyeti, 

örnek bir iş adamını kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünya fanidir. Ancak 

dünyada güzel işler yapmak, insanlığa hizmet 
etmek, ihtiyacı olanlara hayırlar yapmak bakidir. 

Ardında büyük eserler bırakan, başta eğitim 
olmak üzere hayırlı işler yapan ve son yıllarda 

kazandıklarının büyük bir kısmını hasenata ayıran 
bu büyük insanın unutulması mümkün değildir. 
Bilhassa eczacılık alanında yaptığı hizmetlerle 

gönlümüzde taht kurmuştur. Ahmet Keleşoğlu, 
geride bıraktığı eserleri gibi, sonsuza kadar 

kalbimizin en müstesna köşesinde yaşayacaktır. 
Eczacılar kendisini asla unutmayacaktır. 

Ruhu şâd olsun.

Ecz. Halit Hezkıl Uslu
Trabzon Eczacı Odası Başkanı

Sizi meslek hayatım boyunca kendime örnek 
almaya çalıştım. Yaptığınız hizmetlerden uzun yıllar 

bahsedilecektir. Kimlere nasip olur bilmem. Siz 
bu fani dünyada görevinizi en iyi şekilde yerine 
getirdiniz. Biz sizden razıyız Cenabı Allah’ım da 

inşallah mekânınızı cennet yapacaktır.
Büyük insan ne mutlu size… Saygılarımla…

Ecz. M. İhsan Gürses
Hatay Eczacı Odası Başkanı

Çok Kıymetli Büyüğümüz,
Meslekte eczacıyı çok düşünen, eğitime çok 

değer ve katkı verip 20.000 üzerinde öğrenciye 
eğitim ve burs veren Sayın Ahmet Keleşoğlu’na 

tanrıdan rahmet, tüm Meslektaşlarım adına 
camiaya başsağlığı diliyorum. Saygılarımla...

Ecz. Zeki Özgen
Osmaniye Eczacı Odası Başkanı 
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“Eşek ölür kalır semeri; yiğit ölür kalır eseri…” 
Sağlık, eğitim ve sosyal alanda temelinde mana, 
kökünde asalet bulunan aziz milletimize ve güzel 
ülkemize yapmış olduğunuz tüm katkılar için size 

müteşekkiriz. Allah’ın merhametiyle muamele 
edeceği dua ve dileğiyle sizleri bir kez daha 

selamlıyorum.

Ruhunuz şâd olsun.

Ecz. Mehmet Gül
Osmaniye Eczacı Odası Genel Sekreteri

1962’de Ermenek’te ilk eczaneyi açtım. 1963’te 
askere gitmem icap etti, eczaneye mesul 

müdür bulamadım. Ahmet Ağabeye durumu 
anlattım. Mesul müdür bulalım diye söyledim. 

Ahmet Ağabey Konya’da işini bıraktı, Mersin’de 
eczacılığı bırakan bir eczacının peşine düştük. Ben 

Mut’a geldim. Konya’dan gelerek beni Mut’tan 
aldı. Mersin’e gittik, fakat eczacıyı Ermenek’e 

götüremedik. Sağ olsun, şimdi nur içinde yatsın. 
Allah razı olsun. Eczanemi hükümet tabibine 

büyük bir hisse ile ortak ettim. İki sene bana ortak 
oldu. Bu iyiliğini hiç unutmam.

Ecz. Mustafa Üstündağ

Değerli büyüğümüz ve ağabeyimiz Ahmet 
Keleşoğlu’nu kaybetmenin sonsuz üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Biz eczacıların hep örnek alacağı, 

fikirlerinden yararlanacağımız duayen, müstesna 
insanı saygı ile son yolculuğuna uğurluyoruz. 

Ne mutlu ki onu tanıdık. 

Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Ecz. Adnan Sabuncu

Eczacılığın en büyük destekçisi, depoculuk 
mesleğinin piri, değerli vakıf insanı, sevgili Ahmet 
amcanın benim ve ailemizin yanındaki yeri çok 
farklıdır. Kendisi bize her zaman büyük destek 
vermiştir. Bu desteği kendisinin şahsında depo 

yöneticileri de hep vermişlerdir. Ayrıca oda 
başkanlığım zamanında oda binası yapımında 

gösterdiği büyük cömertlik hiçbir zaman ne ben 
ne de meslektaşlarım tarafından unutulmayacaktır.

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. 

Ecz. Tevfik Göçer

Sizi tanımak ne büyük bir şanstı. Nur içinde yatın. 
Ruhunuz şâd olsun.

Ecz. Metin Bayramin

Bu kadar değerli bir beyefendi ile yolumun 
kesişmesi benim için bir gurur, kaybı ise yurdumuz 
için üzüntü verici. Sayın Ahmet Keleşoğlu, ruhunuz 
şâd olsun. Işıklar içinde uyuyun. Bıraktığınız eserler 

hep parlamaya devam edecek.

Ecz. İnci Oyalin Yılman

Canım Üstadım,
Seni bir baba gibi sevdim. Çok şey paylaştık. 
İyi ki seni tanımışım. Seni çok özleyeceğim.

Ecz. Osman Nizamoğlu

Yüreğinde taşıdığı sevgiyi aklıyla birleştirebilen 
ve yaşattığı dünyası ile güneş gibi ışıldayan 

büyüğümüz Ahmet Keleşoğlu’nu saygı ve sevgiyle 
hatırlıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz.

 
Ecz. Nilgün Güner

Ecz. Levent Mehmet Güner

İnsanlığa ve eczacılığa yapmış olduğunuz 
hizmetler, size gerçek hayatınızda ışık olacaktır. 

Sonsuza kadar yaşatacaktır.

Ecz. Mehmet Şapçı

Sayın Başkan,
Eczacılığa çok özen gösterdiniz. Saygılar, 

hürmetler.

Uzman Ecz. İlker Alpay

Saygıdeğer Ağabeyim,

Siz benim babam gibiydiniz. Siz, iyi günde kötü 
günde sevinç ortağım-dert ortağımdınız. Siz, yalnız 

benim değil, ülkemizin dert ortağıydınız. Size ne 
kadar övgü yazsam azdır. Ebedi dünyanız cennet 

olsun. Huzurlu uykular dileğiyle.

Ecz. Ahmet Sezer

NE YAZMIŞLAR?NE YAZM
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Hepimizin başı sağ olsun. O kadar çok insana 
dokunmuş, hayatlarında iz bırakmış Ahmet Bey’i 
her zaman saygıyla ve sevgiyle anıyor olacağız. 

Ecz. Pınar Arı Şentuğ

Sayın Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu,

Sağlık sektörüne, özellikle eczacılık mesleğine 
ve tüm insanlığa yapmış olduğunuz hizmetler 

için teşekkür ederiz. “Her canlı ölümü tadacaktır” 
derler, ancak ölümsüzlüğünüz eserlerinizde vücut 

bulacak. Her şey için teşekkürler.
Mekânınız cennet, toprağınız bol olsun.

Ecz. Ferhat Tokalak – Ecz. Ömer Bir

Muhterem Ahmet Ağabey’ime,

Kendilerini 41 yıldır tanıyorum. Bir hemşerisi olarak 
hep kendileriyle onur duydum. O bitmez tükenmez 

enerjisi, başarısı, insani değerleri ve mütevazılığı 
ile hepimize iyi bir örnek oldu. O, ilaç sektörünün, 
dağıtım kanallarının duayeniydi. Kendi deyimiyle 

krizlerden başarı ile çıkmasını bildi. 
Ermenek’ten çıkıp dünya ile entegre olan bir 
holding meydana getirdi. Yaptığı hayırlarla, 
kurduğu şirketlerle herkese örnek olacak. 

Şirketlerin ve vakfın emin ellerde. 

Ruhun şâd, mekânın cennet olsun.

Ecz. Fikret Abitağaoğlu

Ben, bu büyük insanı, 1972 senesinde tanıdım. 
Hem müşterisi, hem de bir müddet çalışanı 

oldum. 43 yıldan beri hiç ayrılmadım. 
Kendisi hakkında söylenen güzel sözlere 

yürekten katılıyorum. Böyle bir insanı tanıdığım için 
kendimi şanslı hissediyorum. 

Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. 
Mekânın cennet olsun makbul ve büyük adam.

Ecz. Hüseyin Elif Hasırcıoğlu

Değerli Ahmet Amcamız,

Çok ekmeğini yedik, mekânın cennet olsun. Biz 
senden memnunuz ve haklarımızı helal ediyoruz. 
Allah da senden razı olsun, yattığın yer nur olsun.

Ecz. Taner Tunal

İyi ki tanımışım sizi. Başarılarla dolu bir hayat ve 
bu kadar çok sevilmek herkese nasip olmaz. Biz 
eczacılara her zaman sevgi ve saygı doluydunuz. 

Sizi hep örnek aldık. Sizi anlatmaya kelimeler 
yetmiyor. Ruhunuz şâd, yolunuz nur içinde olsun. 

Sizi çok sevdik ve asla unutmayacağız.

Ecz. Mine Gökmen

Muhterem Ahmet Keleşoğlu hemşerimin 
eczacılık sektörüne ve Konya’ya yaptığı hizmetler 

unutulmaz. İnşallah amel defteri ebediyen 
kapanmayacak, hayır ve hasenatını Allah makbul 

kılacaktır. Dua ve rahmet dileklerimle, 
mekânı cennet olsun.

Ecz. Ali Kocamaz

Değerli Ahmet Keleşoğlu, 30 yıldır tanıdığım ve 
gerek insani gerek ticari ilişkilerinde son derece 

düzeyli ve istikrarlı bir liderdi.
Kendisini hep rahmet ve sevgiyle anacağım.

Ruhu şâd olsun.

Ecz. Yekta Alper

Konya’mızın hayırsever, asil, müstesna, özel insanı 
Ahmet Keleşoğlu’nun hayatımda ve eczacılığı 

seçmemde özel bir yeri vardır. Ben Ahmet 
Bey ile 1972 yılında ilk Selçuk Ecza Deposu 

binasının inşaatında tanıştım. Yakışıklı, şık giyinen, 
hayranlıkla seyrettiğim bir insandı. Yıllarca depoya 

yanına uğrar, yemeğini yer, çayını içerdim. 
Sonay Bey’in eşi Nurdan Hanım ile beraber 

bisiklete biner, oyun oynarken gençleri sever, 
bizlere takılırdı. Çok güzel anılarımız olmuştu. 
Konya’nın ve eczacılık sektörünün kaybı çok 

büyük. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

Ecz. Kazım Taşkapu

Saygıdeğer Büyüğümüz, Allah rahmet eylesin, 
mekânın cennet olsun. Ülkene ve halkına büyük 

bir zevkle, özveriyle hizmet ettin. Bu ülkenin 
yetiştirdiği bildiğim, tanıdığım, saygı duyduğum bir 
büyüğümüzü kaybetmenin acısını sağlık camiası 

olarak yaşıyoruz. On binlerce insana iş verdin 
ama aynı zamanda babalık yaptın. Bizler seni hiç 

unutmayacağız.

Ecz. İbrahim Karabay
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İnsanlığın Yetiştirdiği Büyük İnsan,

Bu dünyada beşeriyet için yaptığın 
hizmetlerin, uhrevi âlemde mizanınla rabbimin 

huzuruna çıkması dileğiyle. 
Ruhun şâd olsun Ahmet Ağabey.

Ecz. Mevlüt Sarı

Değerli Büyüğüm, 

Bizi biz yapan, değerimize değer katan, 
kendimiz ve eczacı olmamız değil, sizin seneler 

önce kurmuş olduğunuz Selçuk Ecza Deposu’dur. 
Sizin ortaya çıkarmış olduğunuz misyona 

ortak olmaktan gurur duyuyorum.
Mekânınız cennet olsun.

Ecz. Cihangir Yaman

Sevgili Ahmet Amca,

Ben sizi 70’li yıllarda ağabeyimin arkadaşı olarak 
tanımış, sonrasında eczacılığa girmem için teşvik 
ve desteğinizi almıştım. Eczacı olduktan sonra 

da gerek sizin şahsi gerekse personelinizin 
destekleriyle eczanemi çalıştırmıştım. Tabi ki 

yıllar içerisinde yalnız bana değil, tüm eczacılık, 
sağlık ve sonrasında da tüm eğitim kurumlarınca 

desteklerinizi hep gördük. Ben sizi hep 2006 
yılında Ramazan Bayramı’nda Kemer’deki 

otelinizde bir baba olarak bayram sabahı bizleri 
toplayıp bayramlaşmanız ve çocuklarımızı 

torunlarınız olarak lanse etmenizle hatırlayacağım. 
Tabi ki hepimizin geleceği yere, daha 

yapacaklarınız bitmeden gittiniz. Nur içinde yatın, 
ama şundan da emin olun ki arkanızdan okunan 
dualar ve sizinle ilgili anlatılanlar yıllar boyu devam 
edecektir. Huzurunuzda saygıyla eğiliyorum ve sizi 

hiç unutmayacağım. 

Ecz. Gültekin Koç

Saygıdeğer Büyüğümüz,

Her fani gibi hakkın rahmetine kavuştunuz. Sizi 
kaybetmekten son derece üzüntü duymaktayım. 

Eczacılık camiasına ve sosyal hayata dair 
yaptığınız hizmetler sitayişle her dönem yâd 

edilecektir. Bu vesileyle yaratanımız cenabı haktan 
sizlere gani gani rahmetler diliyorum. 

Mekânınız cennet olsun.

Ecz. Hikmet Kart

Saygıdeğer Büyüğümüz, 

Ne mutlu ki bu dünyada bir iz bıraktınız. Meslek 
hayatımızda, bizlerin en kötü gününde bile 
yanımızda oldunuz. Sizi minnetle anıyoruz. 

Mekânınız cennet olsun.

Ecz. Serpil Öztürk 
Ecz. Güler Pulcuoğlu

Muhterem Ahmet Bey,

90 yıllık mümtaz bir ömrün insanı olarak, 
memlekete ve insanlara yapmış olduğun 

güzellikler, yardımlar, eserler emin ol seninle 
birlikte kapanmayan amel defterinde yaşayacaktır. 

Ben de bir eczacı olarak senin bu 
mekânında olmaktan dolayı son derece 

mutluyum. Cenabı Allah’ın katında yerinin 
cennet olduğu kanısını taşıyorum. 

Ruhun şâd olsun.

Ecz. Sunar Ülgen

Ülkemiz için çok değerli olan Ahmet Keleşoğlu’nu 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Nur 

içinde yat, mekânın cennet olsun iyi insan.

Ecz. Mücahit Birik

Hakkında hiç kötü söz duymadığım nadir 
insanlardan, nadir büyüklerdendiniz Ahmet Bey. 
Mekânınız cennet olsun. Yaptığınız hizmetler için 

minnettarız. Nur içinde yatın.

Ecz. Gül Nihal Aytaç

İlaç sektörünün duayeni güzel insan. İyi ki tanışma 
şansına sahip oldum. Mekânın cennet, hepimizin 

başı sağ olsun.

Ecz. Yaşar Duran Keskinkaya

Eczacılık camiasının sevilen insanlarından, emek 
veren, katkı koyan, iyi insan Ahmet Keleşoğlu’na 
Allah rahmet etsin. Toprağı bol olsun. Hizmetlerin 
ve yardımların unutulmaz. Sizi tanımış olmak bana 

gurur veriyor.

Ecz. Ahmet Duman
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Sayın Ahmet Keleşoğlu,

İlaç sektörüne verdiğiniz hizmetlerden dolayı,
özellikle de ilaç dağıtım kanalı haricinde 
hiçbir sektöre zamanınızı ve yatırımlarınızı 

ayırmadığınız için teşekkür ederiz.

Ecz. Bülent Orçan

Eczacılık camiasının duayeni muhterem Ahmet 
Ağabey’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Ecz. Eyüp Şahin

Eczacılık sektörümüzün büyüklerinden Ahmet 
Keleşoğlu’na Allah’tan rahmet diliyoruz. Narlıhan 

eczacılarımız adına…
 

Ecz. Tayfun Taner
Ecz. Murat Türk

Ecz. Memduh Eskioğlu

Değerli Büyüğüm,

Hediye Eczanesi olarak varsam Merhum Hacı 
Ahmet Keleşoğlu sayesinde bu duruma geldik. 

Maddi ve manevi desteklerini gördük. Allah rahmet 
eylesin. Mekânı cennet olsun.

Ecz. Nergül Orhan

Konya’mızın medarıiftiharı, sayın büyüğümüz, 
çok değerli insan, Ahmet Amca. 

Mekânın cennet olsun.

Ecz. Adem Açıkgöz

Sizi, bu ülkeye çok güzel bir dağıtım kanalı 
kazandırdığınız için takdir ediyorum.

Ecz. Erol Altınok

Türkiye ilaç sektöründe başarılı bir firmanın 
temellerini atarak ülkemize ve Türk eczacılık 

camiasına hizmet ettiniz. Emeklerinizden dolayı 
sizlere minnettarız. Allah’ın rahmeti sizlerle olsun.

Ecz. Resul Şahin Albayrak

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Mesleğe başlangıç yılım 1973’ten beri tanımış 
olmaktan büyük mutluluk duyduğum ilaç 

sektörünün duayenlerinden Ahmet Keleşoğlu’nun 
kaybı içimizde tarif edilemez bir boşluk bırakmıştır. 

Bir bilge kişi der ki: “Yürüdüğünüz yolda ışıklar 
bulacak, sizler de ışıklar bırakmaya çalışacaksınız.” 

Sayın Keleşoğlu’nun bıraktığı ışıklar ile karanlığın 
giderilmesi zaman içerisinde ülkemizde 
devam edecektir. Işıklar içinde olsun…

Ecz. Güzin Tümer 
Ecz. Cengiz Tümer

Yıllar önce Konya’daki ecza deposunda 
tanıştığım ve birlikte olduğum Sayın Ahmet Bey 
ile olan bu hatıram beni her zaman etkilemiştir. 

Misafirperverliğini hiç unutamam. 

Daha sonra Phaselis Rose Otel’deki özel 
masasında akşam yemeklerindeki hali ve tavrı, 

yakınlığını hiç unutamıyorum. 

Ben özel hatıralarımdan bahsettim, ama bu 
sektöre katkıları, önderlik ruhu, emekleri, 

yardımseverliğini de hiç kimse inkâr edemez. 
Ahmet Bey’i saygıyla anıyorum.

Ecz. Haşim Şahin

Vakıf Adamı Ahmet Bey,

Anadolu’nun bağrından çıkmış, kendisini mesleğe 
adamış ve sektörde her zaman öncü ve yenilikçi 

olmayı başarmış, hayatı başarılarla dolu örnek 
insan, hepimiz seni çok özleyeceğiz. 

Ecz. Mahmut Yazıcıoğlu

Türkiye ilaç sektöründe başarılı bir firmanın 
temellerini atarak ülkemize ve Türk eczacılık 

camiasına hizmet ettiniz. Emeklerinizden dolayı 
sizlere minnettarız. Allah’ın rahmeti sizlerle olsun.

Ecz. Resul Şahin Albayrak

Mekânınız cennet olsun. En kalbi ve temiz 
duygularımla…

Ecz. Murat Taşkın
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Sevgili Ahmet Amca, Ermenek’te eczacılık 
yapan birisi olarak sizinle hep gurur duydum. İlaç 
sektörüne ve ilçemiz Ermenek’e yaptığınız büyük 

yatırımları hep takdir ve minnetle andım. Eksikliğiniz 
daima hissedilecek. Ruhunuz şâd, mekânınız 

cennet olsun.

Ecz. İmran Yılmaz

İlaç Sektörümüzün Duayenine,
Geldiniz…

İnsanlığa hizmet taşıyan sektöre can verdiniz…
Güzel insandınız ülkemiz gibi…

Oysa yiten ne çok şey var bir bir giderken…
Siz de katıldınız. Bize kalan sizi konuşmak oldu…

Ecz. Kazım Karadağ

Rahmetli büyüğümüzü tanıdığımda ben henüz 
stajyerdim ve kendileri 40 yaşında bir depocuydu. 

Mut’a siparişe gelir, liste ile geri giderdi. 
Hemşerimiz olduğu için çok ilgi duymuş ve çok 
sevmiştim. 46 yıl önce eczanemi açtığımda ilk 

malı kendilerinden almıştım. Çeşitli vesilelerle her 
karşılaşmamızda bana geleceğini, birlikte balık 

yiyeceğimizi söylerdi. Bir balık alacaklı gitti buradan 
rahmetli. Ondan çok şeyler öğrendik, 

kalbimizi ve eczanelerimizi kazandı. Nur içinde 
yatsın, mekânı cennet olsun.

Varsa hakkımız sonuna kadar helal olsun.

Ecz. H. Yılmaz Manav

Saygıdeğer Dr. Ahmet Keleşoğlu,
Lojistiğin duayeni, hayırsever büyük insan. Sizi 

daima hatırlayacağız. Ruhunuz şâd olsun. 

Allah rahmet etsin. Mekânınız cennet olsun.

Ecz. Necdet Şenbaba

Her zaman duayenlere ihtiyaç vardır. 
Toplumun önderleri sadece siyaset alanında 

değil, örnek insan olarak iş hayatında da vücut 
bulabilirler. Sayın Keleşoğlu, toplumun bu 

değerli önderlerinden biriydi. Rahmet diliyor, 
saygıyla anıyorum. 

Bayrağı devralacak aileye devam, aynı öngörüye 
sahip kişilere de kolay gelsin diyorum.

Ecz. Alev Ersan

Saygıdeğer büyüğümüzü kaybetmekten üzüntü 
duyuyoruz. Allah rahmet etsin, mekânı cennet 

olsun. Eğitime katkılarından dolayı minnetle 
anıyorum. Kendisi ile tanışma fırsatı bulduğum ve 

güzel sohbetlerinden faydalandığım için mutluyum. 

Camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd olsun.

Ecz. Nejat Turan

Yurduna büyük hizmetler vermiş, ardında saygın 
bir isim bırakmış biriyle tanışmış olmak benim 

için bir onurdur. Phaselis Rose Otel’de bu şerefe 
eriştim. Adının, hizmetlerinin anılması devam 

etmesi dileğiyle… Saygı ve rahmetle anıyorum.

Ecz. Nuran Oruç

Büyük Acınızı Paylaşarak, Özlemle,

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza gösterdiğiniz 
özverili katkı ve destekler hep saygı ile 

hatırlanacaktır. Ayrıca eğitime ve gençlere 
gösterdiğiniz özveri herkese örnek olmalıdır. 
Sizi rahmetle anarak Selçuk Ecza ailesine ve 

camiamıza başsağlığı diliyorum. Saygılarımla…

Ecz. Fatih Tambay

Sevgili Ahmet Amca, 

Tam 41 yıldır sizi tanıyorum. Sene 1973, ilk 
eczanemi sizin deponuzdan yaptım ve hala sizinle 

çalışıyorum. Ahmet Amca seni unutmayacağız. 
Senin çizdiğin ticaret yolunda devam edeceğiz. 

Sen her zaman kalbimizde yaşayacaksın. Yattığın 
yer cennet mekânı olsun. Toprağın bol, nefesin 
bizimle olsun. 41 yıldır ekmeğini yedik, suyunu 
içtik. Helal et. Bizden yana da helal olsun. Ulu 
bir çınarı kaybettik. Hep senin yanındayız. Allah 

rahmet eylesin.

Ecz. Durhasan Farça

Sayın Büyüğümüz, Değerli İnsan,

Yerin doldurulamaz, ilaç sektöründeki hizmetlerin 
ve diğer hizmetlerin unutulmaz. Mekânın cennet 

olsun. Nur içinde yat. Allah rahmet eylesin. Geride 
kalanların başı sağ olsun. 

Ecz. Zeynep Ocakçıoğlu
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Anadolu bozkırında yetişerek ülkemizin ilaç ve 
eczacılık alanında örnek mücadeleler veren 

değerli insan. Seni saygı ve rahmetle anıyorum. 
Hizmetlerini ve ürettiklerini daha da ileriye 

taşıyacağız. Özellikle eğitim alanına yaptığın 
yatırımlar ülkenin aydınlık geleceğine katkı 

sağlayacaktır. Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

Ecz. Faik Burakgazi

İstikrarlı, güvenli, anlayışlı, her zaman eczacının 
yanında olan hayırsever ve yaratılanı yaratandan 
ötürü seven bir insandın. Aramızdan ayrılman 
camiamız için çok büyük bir kayıp. Ama senin 

bıraktığın bayrağı gücüm yettiğince, senin 
gösterdiğin yolda taşıyacağım. Ruhun şâd olsun.

Ecz. Ali Tunçdemir

Eczacılığa attığım ilk adımda Adana Selçuk Ecza 
Deposu ile tanıştım. Ahmet Keleşoğlu prensipleri

 ile de tanışmıştım. Etik ve dürüst eczacılık 
yapmanın, etik satış sistemlerinin etkisiyle 

gelişebileceğini ondan öğrendik. 36 yıldır aynı 
prensiplerle ilaç sektöründe birlikte olduk. Daha 
uzun yıllar sürecek bu dürüst çalışma sisteminin 

babası, nur içinde yat…

Ecz. Bilge Üstündağ

Sağlık camiasının başı sağ olsun. 
En büyüklerinden birini kaybetti. Nur içinde yatsın. 

Ecz. Ö. Yüce Oğulcan

Saygıdeğer büyük iş adamı ve eczacı dostu Ahmet 
Keleşoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Yattığı yer 

nur olsun. Kaybından derin üzüntü duydum.

Ecz. Cahide Yıldız

Sayın Ahmet Keleşoğlu’nu uzun yıllardır tanıyorum. 
Eczacılara gösterdiği sevgi ve saygıyı, ilacın 

zor günlerinde bize yaptığı yardımları, 
yemeklerdeki kuzu şovunu hiç unutmuyorum. 

Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. 
40 yıllık mesleğimdeki ilk çalıştığım depocu olarak 

ruhu şâd olsun.

Ecz. Saadet Duruca

Ahmet Ağabey,

Seni unutmayacağız. Ancak seni çok özleyeceğiz. 

Nur içinde yat. 

Ecz. Fatih Özer

Çok Değerli Duayenimiz,
Eczacılık mesleğine başladığımdan bu yana 

isminizi duydum. Bu sektörde yaptığınız çalışmalar 
hep eczacının lehine olmuştur. Bu yüzden sizi her 
zaman takdir ettik. 20 yıllık meslek hayatımda bu 

sektörün duayeni sizdiniz, hep öyle kalacak. 

Mekânınız cennet olsun.

Ecz. Sibel Bilik

Güçlü kişilik, maalesef aramızdan bilgi yüklü bir 
varlık gitmiş bulunuyor. Tüm camiaya başsağlığı 

diliyorum. Ahmet Bey gibi bilge insanların yetiştiğini 
umuyor, nurlar içinde yatsın diyorum.

Ecz. Ferhat Değer

İnsanlığınız ve sevecenliğinizle, Türk sanayisine 
ve eğitimine katkılarınızla, herkesin gönlünde 

taht kurduğunuz bu dünyadan gittiniz. Bedenler 
gidebilir, önemli olan gönüllerde kalmaktır. 

Siz bunu başardınız. 

Mekânınız cennet, melekler yoldaşınız olsun.

Ecz. Müberra Şeben

Saygıdeğer Ulu İnsan,

Eczacılığa ve eğitim sektörüne yaptığınız hizmetleri 
hiç unutamayacağız. Nur içinde yatın. Siz bu 

dünyanızı da ahretinizi de ihya ettiniz. 

Cennet mekânınız olsun…

Ecz. Gülşen Atalay Elmas

Verdiğiniz hizmetlerden dolayı çok teşekkürler. 
Mekânınız cennet, yattığınız yer nur içinde olsun.

Ecz. Derya Ünsal
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Saygıdeğer iş adamı Ahmet Keleşoğlu, 
gerek eğitim gerekse diğer sanayi ve turizm 

yatırımlarınızla geride kalanlara büyük bir 
eser bıraktınız. 

Her zaman anılacaksınız. 

Sizlere sonsuz teşekkürler, yeriniz cennet olsun.

Ecz. İbrahim Barlin

İnsanlığa hizmet etmeyi ilke edinmiş 
sayılı olgun insandan biri olan ve beş bin kişiye 

ekmek kapısı açıp balık tutmayı öğreten 
merhuma Allah’tan cennetin kapılarını, 

ahretin huzurunu niyaz ederim. 

Ecz. Zehra Beller

Eczacılık mesleğine ve ülkemize yapmış olduğu 
katkıları her zaman takdir ve saygıyla takip ettiğim 

değerli insan Sayın Ahmet Keleşoğlu, 
mekânın cennet olsun. 

Hepimizin başı sağ olsun.

Ecz. Elif Aylin Cömert

Sevgili Eczacı Dostu,

Sizinle 1978’lerde tanıştık. İyi günlerdi. 
Hizmetiniz hep eczacılara olduğu için 

eczacı olarak size minnettarız. 

Eğitime ve Türk milletine bıraktığınız miras ve 
güzel duygularınız için teşekkürler. 

Rahat uyuyunuz. Milletimize hizmet ettiniz.

Ecz. Menderes Yıtırık

Değerli Hayırsever Hemşerim 
Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Giderken yaptığınız iyilikleri, güzellikleri ve hayırları 
beraberinizde götürüyorsunuz. Allah yolunuzu açık 

etsin, rahmetini esirgemesin.

Prof. Dr. Faruk Alkan 

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Sizi gıyabınızda çok iyi tanıdım. 
Vatanseverliğinizi, eğitime olan desteğinizi, 

çalışmalarınızı biliyorum. Yarattığınız eserlerle, 
binlerce kişiye iş, milyonlara sağlık verdiniz. 

Ruhunuz şâd olsun.

Prof. Dr. Nejat Nazlı

Saygıdeğer Ahmet Amca,

Mekânınız cennet olsun. Sizinle yaptığımız 
son sohbet halen hafızamda. Engin görüş ve 

sohbetinizle nice insanlara ufuk açtınız. 
Bu dünyada unutulmayacak izler bıraktınız. 

Allah tekrar rahmet eylesin.

Prof. Dr. Mustafa Aslan

Büyük İnsan, Büyük İş Adamı, Büyük Hayırsever 
 
Her işinde zirveye oynadın. Türkiye’nin lider ecza 
deposunu yarattın. Lider vakfını kurdun. Okulları, 
kültür merkezlerini, otellerini, camileri, aşevlerini 
yaptırdın. Bunlar senin amel defterini daima açık 

tutacak. Sen bu dünyada hoş seda bıraktın. 

Ruhun şâd, mekânın cennet olsun.

Dr. Mehmet Atay

Değerli büyüğümüz, saygıdeğer Ahmet 
Keleşoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Allah rahmet eylesin. Saygılarımla…

Dr. Erdal Tütün
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Konya’mızın yüz akı iş adamlarından merhum 
Ahmet Keleşoğlu’nu kolay kolay tarif etmek 

mümkün değil. İş hayatında yaptıklarının yanında, 
sosyal hayattaki yardımları çok az insana 

nasip olmuştur.

 İstanbul Konyalılar Vakfı’na da desteklerini 
esirgemeyen Ahmet Ağabey’imizi rahmetle 

anıyoruz. Nur içinde yatsın. Allah’ımızın mağfireti 
üzerine olsun. Kurduğu vakfı ve yaptığı eserler 

ilelebet yaşayacaktır.

Mustafa Birim
İstanbul Konyalılar Vakfı Adına

Sayın Ahmet Keleşoğlu, Kıymetli Büyüğüm,

Aramızdan ayrılışın bizleri fazlasıyla üzdü. 
Kıymetlerimizin değeri gidince daha da iyi 
anlaşılmakta, bunun hüznünü yaşıyoruz. 
Bıraktığınız eserler ve Konya’mıza yapmış 

olduğunuz katkılarla her daim saygı ve şükranla 
anılacaksınız. Konya’mızın geleceğine, insanlarına 

ışık tutarak aramızdan ayrıldınız.

Mekânınız cennet olsun. Nurlar içinde yatın.

Abdullah Başçı
KONSİAD Başkanı

Konya’mızın yetiştirdiği en büyük iş 
adamlarımızdan, sıfırdan zirveye nasıl çıkılacağının 
rol modellerinden Sayın Ahmet Keleşoğlu ile bir 
Konyalı olarak hep iftihar ettik, iftihar etmeye de 
devam edeceğiz. Bıraktığı eserler ve değerler 

insanlığa ve Konyalıya hizmete devam edecektir. 
Buna canı gönülden inanıyorum. 

Ruhu şâd olsun. Allah rahmet eylesin.

Kudret Fikirli
Konyalılar Dernek Başkanı

Ömrünü hizmete adamış müstesna bir insandı. 
Allah mekânını cennet, makamını âli etsin, mekânı 

cennet olsun. 

Amel defteri kapanmasın inşallah…

Mevlüt Bayram
KON TV 

Değerli Büyüğümüz, 

Camiamızın en kıdemli, başarılı, bilgili ismi 
Sayın Ahmet Keleşoğlu’nu her zaman kalbimizde 

yaşatacağımızı bilmenizi isterim. Selçuk Ecza 
ailesine başsağlığı, merhuma 

Allah’tan rahmet, kalanlara sabırlar dilerim.

Mustafa Kart
Şifa Kimya İlaç ve Kozmetik A.Ş. / Y.K. Başkanı

Ebedi istirahatınızda rahat uyuyun. Sektörünüz 
sizden öğrendikleriyle, yol göstericiliğinizle 
yürümeye devam edecektir. Elbette sizin 

yokluğunuz hissedilecek, ama bunu kapatmak için 
belki bugünden daha çok çaba göstereceğiz ve 

bu eksiği gidermeye çalışacağız.

Dr. Ersan Küçük
Drogsan İlaç A.Ş.  / Genel Müdür

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Zigavus ailesi olarak, başta Selçuk Ecza ve 25 bin 
öğrencinin acısını emin olun ki bizler de yaşıyoruz.

 Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânın cennet olsun. 

Ahmet Polat 
Zigavus İlaç Kozmetik / Genel Müdür

Saygıdeğer Büyüğümüz,

Sizi ebediyete uğurlarken gördüm ki geride 
bırakılan hoş sedalar çok ama çok önemliymiş. 

Allah yaptığınız iyilikleri ahrette size yoldaş eylesin. 
Başka bir şirkette çalışıyor olsam da 

yanınızda çalışan binlerce insan adına size 
teşekkür ediyorum. 

Mekânınız cennet olsun. Saygılarımla…

Nadi Algın
Ali Raif İlaç / Satış Müdürü

Büyük İnsan, nur içinde yat. Dualarımız seninle…

Veis Pilgir
Şanlı İlaç / Bölge Müdürü
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Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Sektör ve memleket için yaptıklarınız herkes 
tarafından yakından bilinmekte. Sanırım insanın 

hayatındaki en büyük eser, arkasında 
bıraktığı üzgün topluluğun kendisini saygı 

ve şükranla anmasıdır.

Mekânınız cennet olsun.

Günay Aşık
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. 

Satış Müdürü

Değerli Ahmet Keleşoğlu,

Sizi Konya’daki hayırseverliğiniz ile tanıyorum. 
Sizin sayenizde yapılan eğitim fakültesinde 

ÖSS’ye girmiştim. Sizi tanımasak da Rezzan 
Hanım’dan duyduklarımızla çok sevdik. 

Mekânınız cennet olsun.

Melike Kaleli
Neutec İlaç Grubu 

Sektörümüzün babası, değerli büyüğümüz 
Sayın Ahmet Keleşoğlu’nu kaybetmenin derin 
acısını hissetmekteyiz. Ahmet Baba mekânın 

cennet, yattığın yer nur olsun. Kattığın değerleri 
yaşatacağız. Hiçbir zaman unutmayacağız, 

unutturmayacağız. 

Eserlerinize her zaman daha fazla sahip çıkacağız. 

Saygı ve sevgilerimle…

Süleyman Salman

Yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında AS 
Kayseri Şubesi’nin açılışında Ahmet Bey ile 
tanışma imkânım olmuştu. İlaç sektöründe 

gerçekleştirdikleriyle uzun yıllardır ismine aşina 
olduğumuz bir büyüğümüzü, sektör duayenimizi 
sonsuz yolculuğuna uğurladık. Allah mekânını 

cennet eylesin. 

Grup çalışanlarına ve sektörümüze 
başsağlığı diliyorum.

Baki Şahin
Nextpharma İlaç 

Ankara Bölge Müdürü

Sektörün ve camianın önemli bir şahsiyeti olmanın 
yanı sıra hayırsever yapısı sayesinde ilelebet iyi bir 
lider ve iyi bir insan olarak anılacak olan merhuma 

rahmet, ailesine sabırlar dileriz.

Hasan Çelik
İstanbul İlaç Satış Müdürü

Değerli Büyüğümüz,

Bizlere her zaman örnek olmuş kişiliğinizle sizi 
takip etmeye devam edeceğim. Allah mekânınızı 

cennet eylesin. 

Sizi unutmayacağız.

İlhan Büyüktaş
Atabay İlaç 

Bölge Müdürü

Değerli Büyüğümüz Ahmet Bey,

Sektöre verdiğiniz büyük destek için teşekkür 
ederim. Sizlerin sayesinde bu sektörden ekmek 

yedim. Ve yemeye de devam edeceğim.

Nur içinde yatın.

Muhammet Gelmiş
Nexpharma İlaç 
Bölge Müdürü

İlaç sektörünün babası, güzel insan, yardımsever, 
paylaşımcı Sayın Ahmet Keleşoğlu, yattığınız yer 

nur ile dolsun. Hepimizin başı sağ olsun.

Yiğit Yıldız
Novo Nordisk 

Doğu Bölge Ticaret Müdürü

Sektörün Duayeni, Sayın Ahmet Keleşoğlu, 

Öncelikle camiaya katkılarınızdan ötürü sonsuz 
teşekkür ederim. Size Allah’tan rahmet, ailenize ve 

tüm sevenlerinize sabır diliyorum.

Nur içinde yatın.

Salih Yalçınkaya
Santa Farma 
Satış Müdürü
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Sevgili ve Kıymetli Büyüğümüz,

Bizlere her zaman örnek oldunuz. Allah mekânınızı 
cennet eylesin. Sizi her zaman hatırlayacağız.

Metin Yücetürk
Biofarma İlaç A.Ş. 

Konya Ticaret Müdürü

Koca bir çınar devrildi. Hepimizin başı sağ olsun. 
Işıklar içinde yatsın. Mekânı cennet olsun. Tüm 

camiamızın Ahmet Bey’i, kalbimizdesin. 

Seni unutmayacağız.
 

Ecz. Semra Altıok
Pharmaozon

Değerli Büyüğüm, 

Sizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Sektöre yapmış olduğunuz katkılar, 
vizyonunuz ebediyete kadar devam edecektir. 

Yaptığınız hayırlar gerçek âlemde sizin yanınızda 
olacaktır. 

Mekânınız cennet olsun. Saygı ve sevgilerimle…

Tolga Öncül
Abdi İbrahim 

Ticaret Müdürü

Değerli Büyüğümüz, 

14 yıldır ilaç sektörünün içerisinde yer alıyorum. Bu 
süreçte Türkiye’nin birçok noktasında görev aldım 
ve görev aldığım her yerde Selçuk Ecza Deposu 
çalışanları ile iletişimimiz diğer müşterilerimizden 

farklı oldu. Bunun tek sebebi bu kuruma kültürünü 
veren siz değerli büyüğümüzsünüz. 

İlaç sektöründe de her zaman işverenin mutlak 
suretle sizinle bir anısı var ve bugüne gelmelerinde 

mutlak payınız olduğu tartışılmaz. Bu sektörün 
örnek alınacak kişisi Ahmet Keleşoğlu’nun vefatı 

Selçuk Ecza Deposu’nun değil hepimizin kaybıdır. 

Mekânınız cennet olsun.

Mustafa Doğan
Berko İlaç 

Ankara Bölge Müdürü

Saygıdeğer Büyüğümüz,

Öncelikle sektör çalışanı olarak saygı ve 
minnettarlığımı sunarım. Küçük bir Anadolu 
kentinden çıkarak, İstanbul gibi bir büyük 

kentte ayakları üzerinde dimdik duran, kendini 
ve çalışanlarını bugüne dek taşıyabilme azmini 

gösteren, saygıdeğer Ahmet Keleşoğlu önünde 
saygı ile eğiliyorum. 

Allah mekânını cennet eylesin…

Akan Ergün
Pharmactive İlaç A.Ş. 

Bölge Müdürü 

Saygıdeğer Büyüğümüz,
İlaç sanayisine kattığınız değerler, hizmet, güven 

sizlerin sayesinde yüceldi. 

Mekânınız cennet olsun.

Mehmet Kale
Farma Ege 

Satış Müdürü

Saygıdeğer Büyüğüme,

Yaptığınız hizmetler, bıraktığınız emanetlerden 
dolayı, sizlere sonsuz teşekkürler… İnşallah 

emanetleriniz ehil arkadaşlarınız sayesinde daha 
da ileriki nesillere büyüyerek intikal edecektir. Allah 

size gani gani rahmet etsin, mekânınız cennet 
olsun. Saygılarımla…

Uzm. Dr. İbrahim Karabacak
İlko İlaç 

Satış Pazarlama Direktörü

Değerli Büyüğümüz,

Selçuk Ecza’nın organize ettiği bir maça oğlumla 
gitmiştim. Oğlumun yanına gelip ilgilenmeniz, 

sohbet etmeniz beni çok etkilemişti. 
Alçakgönüllü ve sevgi dolu yüreğiniz olduğunu 

o gün göstermiştiniz. 

Mekânınız cennet olsun.

Saver Kılıç
Novartis 

OTC Bölge Müdürü
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Sektörümüzün duayeni, örnek insan Ahmet 
Keleşoğlu’na Allah’tan rahmet, kurduğu büyük 

kuruluş çalışanlarına sabırlar dilerim.

Adil Kemal Başol
Koç İlaç 

Satış Müdürü

Sayın Büyüğüm,

Kaç kişiye nasip olur topluma mal olmak ve 
toprak yerine gönüllere gömülmek… Kaybınız 
acımızdır. Ne mutlu ki sağlığınızda sizi tanıma 

ve dinleme imkânı buldum. “Memleketinizi seviniz, 
çalışkan olunuz” diyordunuz. Hep de öyle 

olmaya çalıştım. 

Bizlere azmeden, inanan, mücadele eden bir 
insanın nerelerden nerelere gelebileceğinin en 

güzel örneğisiniz. Bıraktığınız eserler ve hayırsever 
kimliğiniz gelecek nesillere kalacak en büyük 
mirasınızdır. Mevlana torunu güzel insan… 

Mekânın cennet, toprağın bol olsun… 
Saygılarımla…

Ozan Canyurt
Sanovel İlaç

Değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, tüm 
ailesine, sevenlerine ve Selçuk Ecza ailesine 

başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.

Mekânı cennet olsun.

Çetin Karmanoğlu
Koçak Farma 

Değerli Büyüğümüz,

Hayırsever ve güzel insan. Yaşamınız boyunca 
yapmış olduğunuz tüm güzellikler ve hayırlar için 

şükranlarımı sunarım. 

Sizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Ruhunuz şâd olsun.

Erol Vural
Corena İlaç

Saygıdeğer Onursal Başkanımız 
Dr. Ahmet Keleşoğlu,

Seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. 
Bizlere göstermiş olduğun hoşgörü, iyi niyet 

ve örnek davranışlarından dolayı sana binlerce 
teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin, mekânın 

cennet olsun. Daima kalbimizde yaşatacağız seni.

Sait Duman
Ecza Depocuları Derneği

Ülkemizin en değerli kişilerinden Sayın Ahmet 
Keleşoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü en 
derinden yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. 

Seni hiç unutmayacağız.

Hüseyin Tezer

Sevgili büyüğümüze, babamıza Allah’tan rahmet; 
kalanlarına sabır dilerim. Mekânı cennet olsun.

Aysun Şahin

Sizin ne kadar isabetli işler yaptığınızı tüm Türkiye 
Ermenek’teki maden ocağı kazasında gördü ve 
yakından yaşadı. Felaket nedeni ile Ermenek’e 
gelen devlet ve sivil toplum mensupları açıkta 
kalmadılar, yaptırdığınız otelde yorgunluklarını 

giderdiler. Yaptırdığınız camide madende 
kaybettiğimiz insanların cenaze namazı kılındı. 

Ruhun şâd olsun, rahat uyu.

Hasan Şimşek

Dostum, Arkadaşım, Babam,

Seninle beraber olduğum 35 yılda senden 
hayatla ilgili o kadar şey öğrendim ki bunları 

70 yaşına geldiğim bugüne kadar hep 
uyguluyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. 
Ben şimdi kandillerde, dini bayramlarda kimi 
arayacağım. 2-3 yıl önce yine bir bayramda 

benden önce beni arayıp bayramımızı kutlamıştın 
ve o muzip gülüşünle; “Gördün mü yine senden 
önce davrandım, hep sen arayacak değilsin ya” 

demiştin. 

Benim değerli büyüğüm, hocam, 
babam nur içinde yat. 

Mertkan San
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Değerli iş adamı ve hayırsever Dr. Ahmet 
Keleşoğlu Ağabey’imizi kaybetmiş bulunmaktayız. 

Allah rahmet eylesin. Taşeli ve Başdere 
babasız kaldı. 

Süleyman ve Hasan Uğurelli

Saygıdeğer Büyüğümüz,

Sektörümüzde duayen ve girişimci kişiliğiniz 
bize hep ışık verdi. Üzüntü verici haberi almış 

bulunuyorum. Belki de son yıllarda sektörümüzde 
yaşanan en büyük kayıp. Biocodex ailesi olarak, 
ailenize, yakınlarınıza başsağlığı diliyoruz ve acınızı 

yürekten paylaşıyoruz.

Abdullah Can

Ahmet Bey bize mesleğimizin ne kadar değerli ve 
saygın olduğunu öğretti. Ve hep biz, kendisinin 

nezaketini, işine saygısını ve insana verdiği değeri 
örnek aldık. 

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

Levent Gül

Değerli Büyüğümüz Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Senin bizlere yaşattığın güzellikler inşallah ahrette 
karşına çıksın. Mekânın cennet olsun.

Şeref Arıcı

Değerli Büyüğüm, Kıymetli Ağabeyim,
30 yıl önce tanıdım ve hayatımdaki başarılarıma 

katkılarını unutmam mümkün değil.
Mekânın cennet olsun.

Gürsel Bayat

Seninle tanışıp görüşmek ve tecrübelerinden 
faydalanmak isterdim ama nasip olmadı. Senin 
geriye bıraktığın işlerinden bizler de bir şeyler 

öğrenerek ilerleyeceğiz. Senin düzgün, iradeli ve 
kararlı kişiliğinden çok etkilendim. Yaptığın güzel 
işlerden ben de yapmak ve geriye güzel şeyler 
bırakmak istiyorum. Seni hiç unutmayacağız…

Şerife Varlışeflek / Eda Varlışeflek

Türkiye’nin Nadir Yetiştirdiği Çok Değerli İnsan,

Günümüzün girişimci gençlerine örnek oluşturacak 
zekâ ve karakterde bir insandı. Hep iyilikleri ile 

anılacaktır. Allah gani gani rahmet eylesin. 
Huzur içinde uyusun.

Selami Zorlu
Hemşerisi

Saygıdeğer Büyüğümüz,

Taşeli Platosu ve Torosların yetiştirmiş olduğu 
başarılı iş adamlarından biridir. Ruhu şâd olsun, 

Allah rahmet eylesin.

Halil Atalay 

Ahmet Amca,

Seninle tanışamadık, seni hiç görmedim ama 
senin başarılarını hep dinledim. Yaptıkların 

sayesinde farkında olmadan çok kişiye ilham 
kaynağı oldun. 

Yaptığın hayırsever yatırımlar sayesinde 
insanların ufkunu genişlettin. Adını verdiğin eğitim 

fakültesinden mezun, sizden ilham almış bir 
sevdiğim var. Aslında farkında olmadan ne kadar 

çok şeyi değiştirmişsin.

Ruhun şâd olsun, rahat uyu.

Kayahan Okumuş

Ebedi Âlemdeki Değerli Hemşerim, 

Ey cömert, hayırsever insan. Sağlığında yaptırdığın 
eserleri gurur duyarak takip ettim. Seninle hemşeri 

olmaktan şeref duydum. “İşte bizim insanımız 
imkâna kavuşunca böyle olur. Böyle yapar” 

diyerek övündüm. 

Şimdi fani dünyadan göçtün, öldün diyemiyorum. 
Eserlerin senin yaşadığını haykırıyorlar. İnsan 
doğar, yaşar ve ölür. Bu kurala eser ve isim 

bırakarak uydun. İnsan ölür, eseri kalır.

Mekânın cennet olsun.

Yaşar Çalışkan
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Türkiye’de tanıma şerefine ulaştığım, en büyük 
yardımsever insanlardan Sayın Ahmet Keleşoğlu; 

mekânın cennet olsun. Bunca insanın hayır 
duasını almak kolay değil. Yaşamınız boyunca 

bu güzel memlekete sağladığınız faydalı 
hizmetlerde görev yapanlar, eminim ki sizlere 

hep dua edecektir. Sektörde çalışan birisi olarak, 
kazandığım ekmek paramda da sizin payınız vardı, 

hakkınızı helal edin. Bıraktığınız eserler eminim 
ki güçlenerek vatana hizmet etmeye devam 
edecektir. Bizler de elimizden geldiği kadar 

destek olacağız. 

Seni unutmayacağız, rahat uyu!

Yavuz Çiftçi

Babamın ve annemin halkevinden, tiyatro kolundan 
arkadaşı, hayırsever insan, nur içinde yat.

Necip Gürcan

Çok Saygıdeğer Büyüğüm Ahmet Bey,

Sektörümüzde yolumuza tuttuğunuz ışıkla 
ilerlemeyi ilke ediniyoruz. Ruhunuz şâd olsun, 
Allah rahmet eylesin, mekânınız cennet olsun.

En derin saygılarımla…

İbrahim Doğan

Ruhu şâd olsun. Allah rahmet eylesin. Eserleri ile 
yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Ejder Albayrak

Ruhu şâd olsun, yeri doldurulamayacak büyük 
insan. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mehmet Pirgon

Sevgili Büyüğümüz Ahmet Bey,

Yemeğini yediğimiz, çayını içtiğimiz bu kurumlarda 
yapmış olduğunuz çalışmalar ve birikimler için 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
Mekânınız cennet olsun.

Özcan Yıldız

Değerli Ağabeyim,

En şanslı günüm sizi tanıdığım gündü. Yaşınıza 
rağmen çalışma aşkınız, heyecanınız ve 

çalıştırdığınız elemanlarınıza karşı tutum ve 
davranışlarınız beni çok etkiledi. Sizi tanıdıktan 

sonraki iş performansım daha da arttı. 
Mekânınız cennet olsun.

Fevzi Çimşit

Saygıdeğer Büyüğüm,

İlaç sektörüne kılavuz oldunuz. Pek çok insanı 
büyük patron, iş sahibi yaptınız. Ekmeğinizi yedim. 

Mekânınız cennet olsun. Saygılarımla…

Mehmet Ali Aydın

Sevgili Ahmet Ağabeyim,

Gidişinle içim hep yaralandı, gözyaşlarımı içime 
akıtıyorum. Seni ebedi âleme yolcu ettik ama 
bu fani âlemde hep bizimlesin, yanımızdasın. 
Güler yüzün hep içimizi ısıtacak, rehberimiz 

olacak. Öbür âlemde mutlu olacağına inanıyorum. 
Seni çok seviyorum. Ruhun şâd olsun.

Ecz. Muhammet Ali Manav
SED Meram Mesul Müdürü

Gaziantep Selçuk Ecza Deposu açılışında sizleri 
tanımak mutluluğuna eriştim. Beyefendi güler 
yüzünüz, tatlı diliniz dün gibi aklımda. Günün 
sonunda protokol dağılınca; “Hadi çocuklar 

biraz neşelenelim” deyince tüm depo çalışanları 
sizinle ve ekipleriyle kaynaşıp coşku ile oynamıştı. 

Çok zengin biri olduğunuzu biliyordum. Çok 
servetiniz vardı. Ama bunlardan önemlisi çok 
mütevazı kişiliğiniz, dostane gülümsemeniz ve 
hayırseverliğinizle hepimizin kalbini kazandınız. 

Eminim şu anda cennette bizi izliyorsunuz. On 
binlerce gencimizi okutmak için verdiğiniz destek 
şükrana değer. Binlerce insana iş kapısı açtınız. 

Milyonlarca hastaya ilacı erişebilir kıldınız. Ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Tüm dualarımız sizinle… 

Kabriniz nur dolsun, toprağınız bol, 
mekânınız cennet olsun.

Ali Rıza Torun 
Sağlık Dergisi
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Büyüğümüz, babamız, ağabeyimiz, patronumuz, 
yardım sever insan Hacı Ahmet Keleşoğlu hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. Toprağı bol, mekânı 
cennet olsun. Kendisini asla unutmayacağım. 

2005 yılında ayrılmayı düşünmüştüm. “Biz beraber 
geldik, beraber gideceğiz” demişti. Şimdi ben ne 

yapayım? Ruhun şâd olsun.

Ali Uyar

Ey Büyük İnsan,

Senin arkandan ne kadar yazı yazılsa da seni 
anlatacak kelimeleri bulmak çok zor. Sen Allah’ın 

kullarına bahşettiği bir insandın. Ama ne yapalım ki 
Allah seni bizlerden daha çok seviyormuş. Seninle 

geçirdiğim 55 yılda bana çok şey öğrettin.

Sen arkanda bıraktığın müthiş eserle de örnek 
olduğunu cümle âleme gösterdin. Sen rahat 

uyu, Allah seni cennetine alacaktır, buna inancım 
tamdır. Geride bıraktığın eserlere insanlar gıpta 

ile bakacaklardır. Senin gösterdiğin yoldan 
ayrılmayacaklardır. Söylediğin her söz bir 

vecibedir. İnsanlık seni her zaman rahmetle 
anacaktır.

Allah da rahmetini senden esirgemesin, 
nurlar içinde yat. Beni Azrail’in elinden aldın, 
bana hayatımı bağışladın, dualarım daimdir. 

Mekânın cennet olsun.

Ayhan Soyubelli

O Hep Vardı Hep Olacak

Bir çınar vardı
Kökü derinlerden gelen

Altında oturanları serinleten
Dalları ile insanlara kol kanat geren

O çınar insanlara ekmek kapısı
O çınar insanlara umut yuvası

O çınar geçmişimizde oldu
O çınar geleceğimize de ışık tutacak

İşverenimiz Sayın Ahmet Keleşoğlu’na 
her zaman minnettarız, her zaman duacıyız, 
acımız çok büyük anlatılamaz, yüreğimiz kan 

ağlıyor yazılamaz.

Yattığı yer nur, mekânı cennet olsun.

Cemile Alkan

Değerli Büyüğümüz,

43 yıllık ticari hayatımda sizlerden aldığım bilgi ve 
tecrübelerle belli bir yere geldim. 

Yeriniz cennet olsun, nur içinde yatın.

U. Yaşar Han ve Ailesi

Sevgili Ahmet Ağabey ile tanışmamız 1964 
yılına dayanır. O tarihlerde ben Mustafa Nevzat 
İlaç’ta mümessildim. Selçuk Ecza Deposu tahta 

sandıklarla eczanelere ilaç gönderirdi. Ahmet 
Ağabey, eczaneleri dolaşır, dostluk kurardı. 

1967 yılında ben Konya’da Mustafa Nevzat İlaç’ta 
bölge müdürü oldum. Ahmet Ağabey ile Sivas, 
Kayseri, Yozgat, Afyon ve daha bir sürü yere 

beraber gittik. Ahmet Bey, tırnaklarıyla bugünlere 
geldi. Birlikte çok hatıramız var. Çok üzgünüm. 

Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun.

Önder Onat

Nesiller boyu izi silinmeyecek güzel izler bırakarak 
ebediyete intikal eden Ahmet Bey’e yüce Allah’tan 

rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. 
En derin saygılarımla…

Av. Sedat Yorulmaz
 

Biricik Dayımız Hacı Ahmet Keleşoğlu,

Sen bizim hayatımıza bir güneş gibi doğdun. 
Senin yeğenlerin olduğumuz için ömür boyu 

gurur duyacağız. Sen bizim sadece dayımız değil, 
atamız oldun. Allah bize de senin gibi güzel bir 

insan olmayı nasip etsin… Sen babaannemin bir 
tanecik ağabeyi, bizim ise en değerli dayımızsın. 

Allah ailemize senin gibi güzel bir insan nasip 
ettiği için her gün şükrediyoruz. Mekânın cennet 

olsun. Seni hiç unutmayacağız.

Fatma – Ali Tokyürek

Değeri Ölçülemeyecek Kadar Büyük Dayımız,
Hakkın rahmetine kavuştuğunuz bugünlerde 
ve ömrümüz olduğu müddetçe sizi rahmetle 
ve saygıyla anıyoruz. Cenabı Allah katında da 

değerinizin büyük olacağına inanıyoruz. 
Ruhunuz şâd olsun, mekânınız cennet olsun.

Ayşe Güzey – Nuri Güzey
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Ailemizin ve kendisini tanıyan herkesin hayat ışığı 
olan değerli insan Sayın Ahmet Keleşoğlu’nu 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah’tan 
rahmet diler; manevi huzurunda saygıyla eğilirim. 

Mekânın cennet olsun. Huzur içinde yat.

Mehmet Darçın

Saygıdeğer Ahmet Keleşoğlu,

Sizin vefatınız bizleri derin üzüntüye boğdu. 
İnşallah öbür dünyada, bu dünyada yaptığınız 

hayırların mükâfatını alır, cennetin bir köşesinde 
olursunuz. Bizler de sizin yeğenleriniz olarak sizin 

gururunuzu taşıyacağız.

Mustafa Küçükgencay / Yeğeni

Sevgili Büyük Dedemiz,

Seni geç de olsa tanımak şerefine nail olmak çok 
güzel. Çocuklarımla bile güzel bir anı hatırlamak 
beni mutlu ediyor. Çok fazla vakit geçirmemiş 

olsak da hep duacınım. Çocuklarıma anlatacak 
seninle ilgili anımın olması bana gurur veriyor. 

Eserlerinle yaşayacaksın. Işıklarda uyu.

Murat Nihan Koçak / Yeğeni

Değerli Büyüğümüz, Eşimin Amcası,

Sizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. 
Cennet mekânınız, Allah’ın rahmeti üzerinize olsun. 
 Seni hiç unutmayacağız…

Sami Elibol

Kıymetli Amcacığım, Baba Yarısı,

Canımız sana kurban. Gidişinle garip kaldık. Allah 
mekânını cennet etsin. Bizi öksüz bıraktın. 

Son gününde yanında olmaktan gururluyuz. 

Yokluğundan hüzünlüyüz.

Mustafa Naci Gönül
Yeğeni

Ahmet Dayı, ben sizin bize yaptığınız iyilikleri 
hiçbir zaman ödeyemem, en kötü günlerimin 

dayanağı oldunuz. İnşallah çocuklarım da 
sizler gibi büyük, başarılı, iyiliksever olur. 

Sizinle yüz yüze konuşup, size sarılmak isterdim. 
Acımız büyük, sizi çok seviyorum.  

Tüm ailenizin başı sağ olsun.

Nuran Arıcı
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Ümraniye Milli Eğitim Müdürü’yken kendisiyle 
tanışma şerefine nail olmuştum. O zaman 

Dudullu’da 5 dönüm bir arsası vardı. Telefonla 
aradım, kendisi yoktu, sekreterine şunları 

söyledim: “Ümraniye’de bir arsası var, arsayı 
bağışlarsa bir okul yaparız. Kendi adını veya 

anne-babasının adını okula veririz.” Yarım saat 
geçmeden aradılar. Hem arsayı verdier hem de 

36 derslikli modern bir okul yaptırdılar. 

Allah razı olsun. İstanbul’a ve Türkiye’nin her 
tarafına çok sayıda okul ve benzeri eserler 

kazandırmıştır. İşte öldükten sonra amel defterine 
sevap yazılacak hayırsever insanlardan biridir 

Ahmet Keleşoğlu. 

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

İlyas Tekin
Eski Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü

Nezahat Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu olarak 
Allah’tan rahmet diler, geride kalanlara sabır 

ve başsağlığı dileriz.

Bilal Çulha
Nezahat Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu Müdürü

Değerli Ahmet Keleşoğlu,

Selçuk Ecza 50. Yıl İlköğretim Okulu ile başlayan 
tanışmamız vesilesi ile sizlerin ne kadar iyi yürekli 

bir eğitim gönüllüsü olduğunuzu gördüm. 
Sizlerle tanışmak şerefti. Her şey için teşekkürler. 

Sizleri unutmayacağız. 

Ali Yaşar Düzcü
Selçuk Ecza 50. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Ben annesi 30 yıldır sizinle birlikte çalışmış olan 
ve halen sizin isminizi taşıyan Ahmet Keleşoğlu 

Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Can Diri. 

Ben, sizin fark etmeden eğitiminde çok 
önemli bir yer aldığınız on binlerce öğrenciden 

sadece biriyim. 

Aynı zamanda sizin, gerek burslarınızla gerek 
yaptığınız çeşitli yardımlarla okuyan öğrencilerin 
arkadaşıyım ve bu yüzden sadece iş alanında 

değil, aynı zamanda eğitime verdiğiniz destek ve 
önemi de çok iyi biliyorum. 

Sizi sadece küçükken bir kere görmeme rağmen 
çevremdeki ve okuldaki insanlardan aldığınız 

hayır dualarını gördükçe ne kadar büyük ve yüce 
gönüllü bir insan olduğunuzu anlıyorum. 

Bu yüce gönüllü insanın vefat haberini alınca 
ne kadar üzüldüğümü belirtmek istiyorum. 

Öncelikle okulum Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 
öğrencileri adına, sonrasında da eğitime verdiğiniz 

bütün önem ve destekler için çok teşekkür 
ediyor, sadece teşekkür etmekle de kalmayıp, 

sizin okullarda verdiğiniz en büyük öğüdünüz olan 
“çalışmak, çok çalışmak” ilkesini sonuna kadar 

gerçekleştireceğimin sözünü veriyorum. 
Mekânınız cennet olsun.

Mert Can Diri
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 

Öğrencisi

Yaşadığım üzüntünün tarifi mümkün değil inanın. 
Öyle güzel yürekli bir insanın bu dünyadan 

gitmesinden derin üzüntü duyuyorum. 

Yıllardır kendisinden burs alıyorum. Allah izin 
verirse bu yıl mezun oluyorum. Öğretmen 

olacağım. Yaşadığı süre boyunca hep dua ettiğim 
Sayın Ahmet Keleşoğlu’na bundan sonra da hep 
dua edeceğim. Yıllar geçse de bana ettiği yardımı 

aklımdan çıkarmayacağım. Keşke kendisini 
görebilseydim ve ne kadar minnettar olduğumu 

söyleyebilseydim.

Üniversiteye başladığımda babamı kaybettim. 
Sayın Ahmet Keleşoğlu da benim için bir baba 

olmuştu. Hiç görmesem, konuşmasam da ayrı bir 
sevgi oluşmuştu bende. 

Bursu her alışımda gözlerim dolu dolu dua 
ederdim, hala da ediyorum. Nurlar içinde yatsın. 

Günahları varsa hepsi bağışlansın. Ömrümün 
kalanında büyük bir minnet duygusuyla ve özlemle 

hep aklımda olacak güzel insan, dualarımız 
seninle.

Fatma Özkan

Değerli Büyüğümüz,
Sizi çalıştığım kurum olan Ahmet Keleşoğlu 

Anadolu Lisesi’ne adınızın verildiği gün tanıdım. 
Bunun için çok mutluyum.Türk milli eğitimine 
katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Allah 

rahmet eylesin. Saygılarımla...

Birsel Özcan
Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
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Tüm samimiyetimle söylüyorum ki hayatınız, size 
dair her şey gerçekten beni etkilemişti. İçimdeki 
yardımseverlik duygusunu yavaş yavaş açığa 

çıkarıyordum. Sizdeki bir özellik beni çok etkiledi 
ve kendimden bir kez daha utanmıştım.

Yaptığınız iyiliklerin hepsini karşılık beklemeden 
yapıyordunuz. Ben de şöyle diyordum:

“O da benim işimi görür, yaptıklarım boşa gitmez”. 

Daha sonra kendime aynen şöyle dedim:
 “Senin yaptığın iyilik iyilikten başka her şeymiş.” 
Ben yardım ediyorum diye kendimi kandırmışım. 

İnsanın yıllardır doğruyla yaşıyorum deyip o 
yaşadığı şeyin aslında büyük bir yanlışlık olduğunu 
bilmemesi kötü ama insanın sonradan öğrendiği 

şeyler de aklında daha büyük yerler tutuyor. 
 

Önemli olan geç de olsa doğruyu bulmaktır ve 
ben de bu yolda gidenlerdenim. Yaşanılan olaylar 
insanı küçük bir sınavdan geçirdikten sonra büyük 

dersler veriyor. Ben dersimi aldım. En büyük 
yardımcım da siz oldunuz.

İşin en güzel tarafı da sizin yaptıklarınız ve bizim, 
sizin sayenizde yaptıklarımız geleceğe umut 

kaynağı olacak. 

Kuru ve cansız bir ağaçken bir anda yeşerip, 
canlanacağız. İşte insanın örnek aldığı bir 

kişinin yaşattığı deneyim ve tecrübe bu kadar 
fark yaratabiliyor. Hiçbir zaman yokluğunuzu 

hissetmeyeceğiz ve şundan hiç kuşkum yok ki 
sizin de düşüncelerinizde biz varız. Böyle birisi 

tarafından unutulmadığını bilmek bile insanı 
çok mutlu ediyor. 

Hiçbir zaman tek değilsiniz. Hiç kimsenin sahip 
olamadığı kadar geniş bir aileye sahipsiniz. 

Önemli olan insanın yanında değil düşüncelerinde 
olmaktır. Her zaman bizimle ve düşüncelerimizle 
var olacaksınız. Yaptığınız her şey bize emanet, 

o emanete de en iyi şekilde sahip çıkacağız.

Sevgi ve saygıyla anıyorum… 

Ayşe Tozdan
Rebii Karatekin Orta Okulu 8-C Öğrencisi

NE YAZMIŞLAR?NE YAZM

Sayın Ahmet Keleşoğlu,

Yaptığınız şeylerden dolayı gerçekten yürekten 
teşekkürlerimi sunuyorum. Çoğu kişinin hayatının 

bir parçası oldunuz ve mutsuz ve renksiz 
hayatlarına renk kattınız. 

Binlerce kişinin kapanan umut kapılarının 
açılmasına, hayata yeni bir adım atmasına vesile 

oldunuz. 

Sizi örnek alan, sizin yolunuzda ilerleyen binlerce 
gençten biri olmanın gurur ve onurunu taşıyorum. 

Attığınız adımlarla yürünmez denen yolları, aklınızın 
gücüyle yıkılmaz denen duvarları yıktınız. Kararlı ve 
doğrudan şaşmayan halinizden hiçbir zaman ödün 

vermediniz.

İşte bu yüzden arkanızda mutluluk kaynağınız, 
desteğiniz olan gençler var. Sizin verdiğiniz güven 

duygusuyla hayatta emin ve dimdik adımlarla 
yürüyoruz. 

Bir kişi bir şeyi tüm içtenliğiyle yapması için attığı 
adımdan geri dönmeyen, tam anlamı ile kendisine 

iyi bir örnek arayışına çıkar. 

İşte o aranan en güzel örneklerden birisi sizsiniz.

Her halinizde ruhumuzun en kıymetli en unutulmaz 
yerindesiniz. 

Böyleyken durum sizin gibi birini unutmak 
mümkün mü? 

Yardımseverlik denildiğinde ilk akla gelen 
kişilerdensiniz. 

Hayatta olmasanız bile şu an sizin arkanızdan 
sizi tebessümle anan birilerinin olması çok güzel 
bir duygu. İşte bu yüzden sizin gibi birisi olmayı 

istiyorum. İnsanların sevgi ve saygısını kazanmak 
gerçekten kolay bir şey değildir. Ve siz şu an 

binlerce insanın kalbini kazandınız.

Sizin yaptıklarınızı gördükten sonra aklımdaki 
gereksiz şeyleri atıp, yerine hem benim 

hem insanlık için yararlı olan şeylere kafa 
yormaya başladım. 
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O, Türkiye’nin sağlık deposunu yaratma hedefiyle yola çıktı 
ve 1958 yılında 10 kişiyle kurduğu Selçuk Ecza Deposu’nu 
kısa zamanda ilaç dağıtım sektörünün lideri haline getirdi.

O, ömrünü insanlığa, sağlığa, eğitime ve geleceğimizin 
teminatı çocuklarımıza adadı. Bu adanmışlık ve memleketine 

duyduğu sevgiyle durmaksızın çalıştı ve asla yılmadı. 
En nihayetinde, yüzyıllarca ayakta kalacak eserlere ve örnek 

alınacak başarılara imza attı.

Onu, asla unutmayacağız!





Ahmet Keleşoğlu’nun diploma defterinde bulunan fotoğrafı


