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Otacı kadınların iş dünyasında etkin Olmasına verdiği önemi tüm süreçlerine yansıtıyOr. 
Ortaklarının yüzde 82’si, yönetim kurulunun yüzde 90’ı, persOnelinin ise yüzde 62’si kadın Olan 
Otacı, Kurtsan Bilim sanat VE Eğitim VaKfı Kanalıyla da, çoğunluğu Kız öğrEncilErdEn 
oluşan Başarılı üniVErsitEli gEnçlEri KarşılıKsız Bursla dEstEKliyor 

Otacı bitkilerin şifasını kadınların 
dokunuşlarıyla sunuyor

tüketicinin günlük kullanım alış-
kanlıklarının içine girmeyi hedef-
leyerek gelişmesine devam eden 
bir markadır.  
Otacı ürünleri, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avrupa, Uzakdoğu, 
Ortadoğu ve Afrika kıtası dahil 
olmak üzere 25 ülkeye ihraç 
edilmektedir. Fason üretim ile 
başlayan ihracat hikayemiz yakın 
geçmiş itibariyle Otacı markası 
ile ülkemizi yurt dışında gururla 
temsil etmeye başlamıştır. Otacı’yı 
yurt dışında farklı kılan en önemli 
değer Anadolu bitkilerinin sağla-

dığı şifadır. 

Kadınlar otacı’nın HEr 
alanında 
>Kadınların istihdamı ve yöne-
timde temsili açısından güncel 
durumunuzdan ve çalışma kültürü 
inşasında kadınlara yönelik yakla-
şımınızdan bahseder misiniz? 

Otacı, kadınların istihdamına 
önem veren bir şirkettir. Otacı ve 
Kurtsan Şirketler Grubu olarak 
şirketlerimizde kadın istihdamına 
büyük önem veriyoruz. Ar-Ge, 
Kalite, Pazarlama, İnsan Kay-

nakları, Ruhsatlandırma, Kalite 
Güvence ve Kalite Kontrol gibi 
birçok önemli birimimiz kadınlar 
tarafından yönetilmektedir.
Ekibimizin büyük bir kısmını oluş-
turan ileri görüşlü, güçlü ve üret-
ken kadınların oranına değinecek 
olursak, ortaklarımızın yüzde 82’si 
kadın, yönetim kurulumuzun 
yüzde 90’ı kadın. Otacı kadın 
personel oranı ise yüzde 62’dir.

alıp bilimin gücü ile şekillendik 
ve geliştik. Bugün hala modern 
teknolojilerin ışığında en doğalı 
sizlere sunmak için çalışıyoruz.

türKiyE’nin ilKlErini 
dünyaya da taşıyor
>Otacı ulusal ve uluslararası 
pazarda nasıl bir konuma sahip?
Otacı’nın Türkiye’deki vizyonu 
doğadan gelen sağlıklı yaşam 
denince akla ilk gelen marka 
olmaktır. Otacı, Türkiye’de ilk-

lere imza atmış; özgün, yenilikçi 
bir kozmetik ve gıda takviyeleri 
markasıdır. 42 sene önce ülkenin 
ilk doğal ve bitkisel ürünlerini; 
kozmetik (ilk bitkisel şampuan), 
ilaç (ilk bitkisel pastil) ve gıda (ilk 
sağlıklı atıştırmalık Brunch) alan-

larında geliştirmiştir. 
Otacı, doğallığıyla, bitkiselliğiyle 
ve köklü eczacılık geçmişiyle 
güvenilir bir markadır. Sami-
mi, modern, yenilikçi ve çekici 
kimliğiyle günlük ritüellerin ve 

oğanın bitkilere yansıyan 
şifasını bilimin gücü ve 

modern teknoloji ile şekillendirip 
insanlara sunan Otacı, özgün ve 
yenilikçi kozmetik ürünlerinin 
yanı sıra ilaç ve gıda takviyeleri ile 
Türkiye’de ilklere imza atan bir 
marka. 
Ortaklık yapısından, yönetim kad-

rosuna beyaz yaka personelinden, 
üretim alanlarına kadar kadının iş 
hayatında etkin olmasına verdiği 
önemi yansıtan Otacı, bu konuda 
farkındalık yaratmak ve ilham 
olmak adına yapılan çalışmalara 
destek verirken, sivil toplum 
örgütleriyle de işbirliği yapıyor.
Anadolu bitkilerinden gelen şifayı 
Türkiye dışında 25 ülkeye ulaştı-
rırken, kadın emeğinin gücünden 
büyük ölçüde destek alan Otacı’yı 
bünyesinde yer aldığı Kurtsan 
Grup İcra Kurulu Başkanı/
CEO’su Aylin Kurt ile konuştuk.
>Otacı’nın faaliyet geçmişi ve 
alanında yarattığı farkları aktarır 
mısınız?
İnsan sağlığını her zaman ön 
planda tutarak büyüyen Otacı’nın 
temelleri 1955 yılında atılmıştır. 
Doğanın gücünü daha küçük 
yaşta keşfeden ve kendisini bitki-
lerin dilini, sanatını keşfederek, 
insanları iyileştirmeye adayan 
Eczacı Niyazi Kurtsan’ın hikayesi, 
bugün hala her türden araştırma 
ve geliştirmeler için bizlere bir yol 
gösterici oluyor. Şifalı bitkilerle 
tedavi eden bilge anlamına gelen 
Otacı olarak, geride bıraktığımız 
67 yıl boyunca doğadan ilham 

kurtsan
grup icra 
kurulu 
başkanı/ceO 
aylin kurt
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Üretim alanlarımızda da, beyaz 
yakamızda da kadın istihdamını 
çok önemsiyoruz. Bugün üretim 
alanlarımızda birçok kadın üretim 
operatörü ve şefi görmek müm-

kün. Kadının üretime katılımını 
her platformda desteklemeye 
özen gösteriyoruz. Örneğin her 
yıl mart ayında Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı’na katkıda 
bulunuyoruz. Yakın zamanda 
İstanbul NKolay Maratonu’nda 
Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı ile birlikte koşarak kadının 
üretime katılımına destek verdik.

Kadınların iş gücünE 
Katılımı EKonomiyi yuKarı 
taşıyor
>Kadınların başta yer aldığınız 
sektör olmak üzere iş dünyasında 
nasıl bir fark ve katkı yarattığını 
düşünüyorsunuz?
Küreselleşen düzende ülkeler 
çerçevesinde ekonomik ve sosyal 
alanda kadının iş gücüne katılımı 
çok önemlidir. Ekonomi alanında 
kadının iş gücüne katılımındaki 
artışın ekonomik büyümenin aynı 
zamanda kişi başına düşen milli 
gelirin artışında etkili olduğu 
açıktır. Buna rağmen kadının iş 
gücüne katılımının önemi dünya 
genelinde gerekli farkındalığa 
ulaşmış olsa da hem Türkiye’de 
hem de dünya genelinde kadın 
istihdam oranı erkek istihdam 
oranını yakalayamamaktadır. 
TÜİK’in 2022 yılı ilk  çeyrek 
dönemine ait yayınladığı “İşgücü 
İstatistikleri Raporu” verilerine 
göre, Türkiye’de işgücüne katı-
lımda kadınların oranı yüzde 34,2 
iken, erkeklerde yüzde 71,3.
Hayatın genelinde erkeklere naza-

ran kadınların daha çok sorum-

luluğu ve şapkası bulunmaktadır. 
Özellikle çok çalışan bir kadının 
iş ve özel hayat dengesini koruma-

sı çok zorken, kadınlar pratiklikle-

ri, çözüm odaklı oluşları, analitik 
bakış açıları, zamanı iyi yönetebil-
meleri, titiz çalışmaları sebebiyle 
zorlukların üstesinden çok kolay 

gelebiliyor. Kadınlar olarak yap-

mamız gereken potansiyelimizin 
farkında olmak, cam tavanlardan 
sıyrılmak, önyargıları yıkmaktır. 
Böylelikle daha görünür olmayı 
hedefleyip, değer yaratarak ve 
güçlü bir toplum yaratmanın 
temelinde biz kadınların oldu-

ğunun bilincinde olarak hareket 
etmeliyiz.
Kadınların istihdamda yer alma-

larında gerekli eğitim politikaları 
düzenlenmeli ve nitelikli kadın 
iş gücü yetiştirmeye odaklanılma-

lıdır. Türkiye’de tüm sektörler 
arasında yapılan insan kaynakları 
araştırmaları, kadınların yönetici 
düzeyinde, en çok sağlık sektö-

ründe işe başladığını gösteren 
araştırmalar bulunmaktadır. Dile-

rim, hem sektörümüzde hem ülke 
genelinde kadınların iş gücüne 
katılımı daha fazla desteklenir. Biz 
de her zaman bu konuda üzerimi-
ze düşeni yapmaya hazır olacağız. 

HEm mEVcut VE HEm 
PotansiyEl Kadın 
çalışanlara dEstEK
>Kadınların iş hayatında ve lider-
lik rollerinde temsilinde aldığınız 
ya da planladığınız inisiyatifler 
neler? 
Bir üst düzey yönetici olarak 
şirketlerimizde kadın istihdam 
oranını artırmayı çok önemsiyor 
ve pozisyonlara kadınları yerleştir-
meye özen gösteriyorum, onlara 

olabildiğince liderlik etmeye, iş ve 
özel hayat dengesini korumasına 
yardımcı olmaya çalışıyorum. 
Kurtsan Bilim Sanat ve Eğitim 
Vakfı’nda başarılı üniversiteli 
gençler arasından çoğunlukla 
kız öğrencileri karşılıksız burs ile 
desteklemeye çalışıyoruz. Bunun 
dışında yakın zamanda ilaç sektö-

ründe ‘’Geleceğin Kadın Lider-
lerinin Gelişim Programı’’nda 
mentorlük yaparak geleceğin 
kadın liderlerinin gelişim süreci-
ne katkıda bulundum.
  

BElirsizliKlEri doğru 
yönEtErEK BüyümEyi 
sürdürülEBilir KılacaK
>2022 yılı kurumsal hedefleriniz 
nelerdir? 
2022 yılı global enerji fiyatlarında 
artışın, tedarik ve lojistikte küresel 
sıkıntıların, hammadde & amba-

lajda artan maliyetlerin, dolayı-
sıyla düşen karlılıkların temel 
konular olduğu, belirsizliklerle 
dolu bir yıl. Böyle bir yılda artan 
maliyetleri sürekli kontrol ederek, 
cirolarımız ve karlılıklarımızı sür-
dürülebilir kılmak, bütçelerimizi 
olabildiğince doğru yönetmek en 
önemli gündemimiz. İhracatın 
toplam ciromuz içindeki payını 
yeni pazarlara girerek artırmayı 
çok önemsiyoruz. Elbette istikrarlı 
büyüme için insan, inovasyon, 
makine, teknoloji yatırımlarını 
da göz ardı etmiyoruz.


