FARUK ECZACIBAŞI
ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BAŞKANI
İstanbul’da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi’nden mezun
olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans
eğitimini tamamladı.
1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışma hayatına atılan Faruk Eczacıbaşı, ilk
görevine planlama bölümünde başlar. Daha sonra Amerika’da tecrübe edinerek
Eczacıbaşı bünyesinde aktif olarak görev almaya başlar.
1996 yılında, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanan
ve halen bu görevi sürdürmekte olan Faruk Eczacıbaşı; görevi boyunca Topluluğun
“e-dönüşüm” süreçlerini yönetmiştir. Faruk Eczacıbaşı aynı zamanda holdinge bağlı olan
Eczacıbaşı Bilişim şirketinin de yöneticisidir.
Kurumsal iş insanı kimliğinin yanısıra; halen Başkanlığını üstlendiği Türkiye’nin bilgi
toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
aracılığıyla birçok araştırma raporunun hazırlanmasında ve bu konudaki politikaların
şekillendirilmesinde rol almaktadır.
Bu çerçevedeki çeşitli faaliyetleri arasında; e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı
çerçevesinde

oluşturulan

e-Dönüşüm

İcra

Kurulu’nda

üstlendiği

sorumluluklar,

TÜSİAD’la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri’nin
hayata geçirilmesinde üstlendiği etkin roller, Avrupa Birliği Müktesebatı’nın üstlenilmesine
ilişkin Türkiye Ulusal Programı’nın uygulanması çalışmaları yer almaktadır. Türkiye’de
e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik
koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etmiştir. İnternet denetimine karşı, AB
ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yapmıştır. 2013 yılında Digital
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Europe ile Türkiye ilişkilerinin güçlenmesi adına Dijital Türkiye Platformunun
kurucularından olup halen başkanlığını yürütmektedir. Sektördeki tüm bilgi iletişim
teknolojileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını koordine etmek amacıyla oluşturduğu
platformun iletişimini güçlendirmek amacıyla her ay toplantılar düzenlemekte ve bu
platformun başkanlığını yürütmektedir.
Halen TBV Başkanlık görevine devam eden Eczacıbaşı, Türkiye’nin teknoloji haritasının
çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
TBV öncülüğünde 2016 yılında kurulan Blockchain Türkiye Platformu’nun Yönetim Kurulu
Başkanı olan Eczacıbaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Bilişim Konseyi Üyeliği ve Dijital
Türkiye Platformu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.
Faruk Eczacıbaşı, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı’na devam
etmektedir.
2018 yılında yayınlanan “Daha Yeni Başlıyor” isimli kitabında; iş dünyasındaki
deneyimlerini, bilişim dünyasının gelişimini ve

teknolojik gelişmelerin getirdiklerinin

yanısıra götürdüklerini incelerken gelecekte dünyayı iyisi ve kötüsüyle nelerin beklediğini
tartışmaktadır.
Bir dönem Açık Radyo’da “Dünyanın Cazı” isimli program yapan Eczacıbaşı, evli ve iki
çocuk babasıdır.
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