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İ
nsan sağlığını her zaman ön planda tutarak 
emin adımlarla büyüyen Kurtsan Şirketler 
Grubu’nun temelleri 65 yıl önce genç bir ec-

zacı tarafından İstanbul’da açılan Güneş Ecza-
nesinde atılmış. Henüz “doğal yaşam” ve “alter-
natif tıp” gibi kavramların yaygın olmadığı bu 
yıllarda Eczacı Niyazi Kurtsan, bitkilerden ilaç-
lar ve sağlıklı ürünler geliştirmeyi kendine mis-
yon edinmiş başarılı bir girişimciymiş. Aynı za-
manda da yaratıcı ve üretken bir bilim adamı.

ECZACILIKTAN DÜNYAYA AÇILAN KAPI
Bugün Kurtsan şirketler grubunun bünye-

sinde; dermatoloji ve soğuk algınlığı ilaçları gi-
bi alanında uzmanlaşmış olan Kurtsan İlaçla-
rı, tıbbi flasterler, yara bantları ve ortopedi gibi 
medikal malzeme üreten ve dağıtan, Roll mar-
kasıyla tanınmış Kurtsan Medikal ve doğadan 
gelen sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk mar-
ka vizyonuyla bitkisel pastillerin, doğal takviye-
lerin, bitkisel saç ve cilt bakımının tanınan mar-
kası Otacı şirketleri bulunuyor. Kendisini işine 

T
he foundations of Kurtsan Group of Com-

panies, which has grown confidently by 
always keeping human health at the fore-

front, were laid 65 years ago by a young pharmacist 
in Güneş Pharmacy, which was opened in Istan-
bul. In these years, when concepts such as “natural 
life” and “alternative medicine” were not common 
yet, Pharmacist Niyazi Kurtsan was a successful 
entrepreneur whose mission was to develop med-
icines and healthy products from plants. He is also 
a creative and productive scientist.

THE DOOR TO THE WORLD FROM 
PHARMACY

Today, within the Kurtsan group of compa-
nies; Kurtsan Pharmaceuticals, which special-
izes in dermatology and cold medicines, Kurtsan 
Medikal, which produces and distributes medi-
cal materials such as medical plasters, band-aids 
and orthopedics, and Kurtsan Medikal, which is 
known for its Roll brand, and with the vision of 
the first brand that comes to mind when it comes 
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ECZACILIKTAN
DÜNYAYA  

AÇILAN KAPI
Otacı, Roll gibi markaları bünyesinde bulunduran Kurtsan’ın üç kuşaktır 

süren hikayesi, Türk Sağlık Sektöründe çığır açmaya devam ediyor.

THE DOOR TO THE WORLD FROM PHARMACY
The three-generation story of Kurtsan, which includes brands such as Otacı  

and Roll, continues to break new ground in the Turkish Health Sector.
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“DURING THIS NEW 

NORMALIZATION 

PERIOD, WE ARE 

EXPERIENCING THE 

EXCITEMENT OF 

WORKING ARM-IN-

ARM AGAIN WITH 

OUR TEAMMATES 

THAT WE STAYED 

AWAY FROM.”

“YENİ GİRDİĞİMİZ 
BU NORMALLEŞME 
DÖNEMİNDE UZAK 
KALDIĞIMIZ EKİP 

ARKADAŞLARIMIZLA 
YENİDEN KOL KOLA 

ÇALIŞMA HEYECANINI 
YAŞAMAKTAYIZ.”

to healthy life from nature, it offers herbal loz-
enges, natural supplements, herbal hair prod-
ucts and Otacı, the well-known brand of skin 
care. Niyazi Kurtsan, who devoted himself to his 
work and his family, drew his wife Meral Kurt-
san and later his daughters Meltem Kurtsan and 
Deniz Kurtsan into the water of that rudder, 
which is, pharmacy, by telling and inculcating 
logic in his first pharmacy years. However, they 
have come a long way in their personal develop-
ment and institutionalization of their companies 
by putting one stone on another.

THE STORY FROM KOCAMUSTAFAPAŞA 
TO THREE GENERATIONS

Saltuk Karayalçın and Duygu Nahum are the 
3rd generation members of the Kurtsan family. 
Their professional life in Kurtsan companies 
started in 2015 with the support and trust of 
their families. Two basic rules have been their 
compass in transferring this value, which their 
grandfathers established in Kocamustafapaşa 
with great difficulties and raised by their grand-
mothers and mothers, from generation to gener-
ation. The first is the conditions for gaining pro-
fessional experience and promotion according 
to company constitutions, and the second is to 
comply with the corporate organizational struc-
ture. These two young leaders have succeeded 
in the corporate organization steps in their own 
companies as well as in the international insti-
tutions they have worked for before.

Today, Duygu and Saltuk work hard to design 
the future of their companies, with their pro-
fessional managers in executive positions and 

ve ailesine adamış olan Niyazi Bey, ilk eczacılık 
yıllarında eşi Meral Kurtsan ve sonrasında kız-
ları Meltem Kurtsan ve Deniz Kurtsan’ı, man-
tıkla anlatıp telkin ederek, o dümenin suyuna, 
yani eczacılığa çekmiş. Ancak onlar taş üstü-
ne taş koyarak kişisel gelişimleri ve şirketleri-
nin kurumsallaşması konusunda çok önemli bir 
yol kat etmişler. 

KOCAMUSTAFAPAŞA’DAN ÜÇ NESİLE 
UZANAN HİKAYE 

Saltuk Karayalçın ve Duygu Nahum, Kurtsan 
ailesinin 3. Kuşak üyeleridir. Kurtsan şirketle-
rindeki profesyonel hayatları ise 2015’de, aile-
lerinin desteği ve güveni ile başlamış. Dedele-
rinin büyük zorluklarla Kocamustafapaşa’da 
kurduğu, anneannelerinin ve annelerinin bü-
yüttüğü bu değerin nesillerden nesillere taşın-
masında iki temel kural onlara pusula olmuş. 
Birincisi şirket anayasalarına göre profesyonel 
deneyim kazanma ve terfi alma şartları, ikin-
cisi ise kurumsal organizasyon yapısına riayet 
göstermek. Bu iki genç lider kurumsal organi-
zasyon basamaklarını daha önce çalıştıkları 
uluslararası kurumlarda olduğu gibi kendi şir-
ketlerinde de alın teriyle başarmışlar. 

Bugün, Duygu ve Saltuk, profesyonel yöneti-
cileri ile icrada, bağımsız Yönetim Kurulu üye-
leri ile ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği gö-
revlerinde şirketlerinin geleceğini tasarlamak 
için yoğun çaba göstermekteler. Kurtsan Şir-
ketleri bugün kadın istihdamına önem veren, 
çevreye duyarlılık konusunda öncü, yenilikçi, 
deneyimli bir kadro ve genç yetenekler ile ku-
şatılmış, Türkiye’nin önemli değerlerinden bi-
ri olarak varlığını sürdürüyor. Biz de bu şirke-
tin yeni nesil üyelerine 2022 yılının ilk çeyrek 
değerlendirmelerini ve yapılan çalışmaları Bu-
siness World Global için sorduk.

Üç kuşaktır süren hikayenizde şu an ne 

durumdasınız?

Kurtsan Şirketleri yaklaşık 500 kişilik bir ai-
ledir. Ülkemizin önemli değerleri arasında olan 
Otacı, Roll ve Kurtsan İlaçları gibi markaları-
nı var eden bu ekip sayesinde pandemi sürecini 
bir önceki yıla oranla ve hedeflerine oranla bü-
yüyerek atlatmayı başarmıştır. Başta CEO’muz 
Aylin Kurt olmak üzere, tüm ekibimizin üstün 
çabası ve profesyonel Yönetim Kurulu üyele-
rimizin deneyimi sayesinde geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi bu yıla da çok güçlü bir giriş yapmış 
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“WE HAVE THE 

JUSTIFIED PRIDE OF 

CONTINUING FOR 

3 GENERATIONS 

WITH OUR VALUABLE 

FEMALE LEADERS 

IN MANY CRITICAL 

POSITIONS.”

“BİRÇOK KRİTİK 
POZİSYONDAKİ 
DEĞERLİ KADIN 

LİDERLERİMİZ İLE 
3 NESİLDİR DEVAM 

ETTİRMENİN 
HAKLI GURURUNU 
YAŞAMAKTAYIZ.”

bulunmaktayız. Yeni girdiğimiz bu normalleş-
me döneminde uzak kaldığımız ekip arkadaş-
larımızla yeniden kol kola çalışma heyecanı-
nı yaşamaktayız. Bu motivasyonla, 2022’deki 
ilk önceliğimiz işveren markası olma yolunda-
ki şirketlerimizin insan kaynakları yatırımları-
nı artırmak olmuştur.

2022 beklentileriniz nelerdir? Yeni yatırım ve 

hamlelerinizden bahseder misiniz?

2022 yılı bilindiği üzere global enerji fiyatla-
rında artış, tedarik ve tedarik zinciri sorunla-
rı, artan hammadde maliyetleri ve kur değiş-
kenlikleri ile başlayan bir yıl oldu. Ancak firma 
olarak bu konuda doğru bir pozisyon alarak ve 
sürdürülebilirlik ve etik kurallarımızdan ta-
viz vermeden artan maliyetlerin keskin anali-
zine, üretim ve yönetim verimliliğimizi artır-
maya, her alanda dijitalleşmeye ve performans 
hedeflerimize sadık kalmaya odaklandık. Uzun 
vadede geri dönüşünü beklediğimiz önemli ye-
ni ürün yatırımları ve işbirlikleri ile işimizi bü-
yütmek için adımlar attık. Fabrikamızda ve de-
polarımızda kapsamlı verimlilik ve otomasyon 
yatırımları, süreç yönetim sistemleri yatırımla-
rı, üretim kapasite artırımları, sahada dijitalleş-
me yatırımları, ARGE Merkezi yatırımları gibi 
en ince detayına kadar kurguladığımız adımla-
rı bu dönemde attık. 

Dijitalleşmeyle ilgili neler yaptınız?

Üretimde oluşturduğumuz 6 Sigma ekipleri ve 
yapılan sürekli iyileştirmeler, hali hazıda GMP 
standartlarına uygun yapılan üretim kalitemi-
zi daha da üstün seviyeye çıkarmamızı sağladı. 

independent Board members as Deputy Chair-
man of the Board. Today, Kurtsan Companies 
continues to exist as one of the important values   
of Turkey, which attaches importance to wom-

en’s employment, is a pioneer in environmen-
tal awareness, is surrounded by an innovative, 
experienced staff and young talents. We asked 
the new generation members of this company 
about the first quarter evaluations of 2022 and 
the work done for Business World Global.

Where are you now in your story that has 

spanned three generations?

Kurtsan Companies is a family of approxi-
mately 500 people. Thanks to this team, which 
created brands such as Otacı, Roll and Kurtsan 
İlaçları, which are among the important values   
of our country, it has managed to overcome the 
pandemic process by growing compared to the 
previous year and its targets. We made a very 
strong start to this year, as we did last year, 
thanks to the outstanding efforts of our entire 
team, especially our CEO Aylin Kurt, and the 
experience of our professional Board members. 
We are experiencing the excitement of working 
arm in arm with our teammates that we have 
been away from in this new normalization pe-
riod. With this motivation, our first priority in 
2022 has been to increase the human resources 
investments of our companies on the way to be-
come an employer brand.

What are your 2022 expectations? Can you tell 

us about your new investments and moves?

As it is known, 2022 has been a year that start-
ed with the increase in global energy prices, 
supply and supply chain problems, increasing 
raw material costs and currency fluctuations. 
However, as a company, we focused on sharp 
analysis of increasing costs, increasing our pro-
duction and management efficiency, digitali-
zation in all areas, and staying true to our per-
formance targets, by taking the right position 
in this regard and without compromising our 
sustainability and ethical rules. We have taken 
steps to expand our business with significant 
new product investments and collaborations, 
which we expect to return in the long term. In 
this period, we took steps that we planned down 
to the smallest detail, such as comprehensive 
efficiency and automation investments, process 
management systems investments, production 
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capacity increases, digitalization investments 
in the field, and R&D Center investments in our 
factory and warehouses.

What have you done about digitization?

The 6 Sigma teams that we created in produc-
tion and the continuous improvements made 
have enabled us to raise our production quality, 
which is already made in accordance with GMP 
standards, to a higher level. With the interde-
partmental integration processes of our ERP 
systems, we have implemented important ap-
plications that directly contribute to efficiency 
in our technological infrastructure. Thanks to 
the efficiency we achieved in our supply chain 
and production processes, we managed to mini-
mize the effects of this difficult quarter.

You have many products in the health sector. 

How do your products attract attention in the 

market? 

As one of Turkey’s 35 pharmaceutical R&D 
centers, it has developed nearly 140 formulas, 7 
patents it has applied for during the pandemic, 
and scientific articles published as a result of 
university collaborations, by researching Tur-
key’s herbs and traditional treatment methods, 
making herbal medicines, supplements and per-
sonal care products. We offer care products to 
domestic and international markets. Otacı Rose 
Cure skin care series, which was developed espe-
cially as a result of our studies on the rose water 
of Isparta, Clinical dandruff and hair loss hair 
care products created specifically for pharma-
cies on the effects of garlic on the hair, and Otaci, 
which was developed with the effects of many 
of our plants such as marshmallow flower and 
thyme on colds and immunity. food supplements 
are some of the R&D activities we have carried 
out recently. In addition, we have started coop-
eration with the universities of our country. Dear 
students and professors of Istanbul University 
Faculty of Pharmacy and pharmacist Kurtsan 
family’s 38-year Otal Skin care products that we 
developed specially for acne-prone and problem-

atic skin, inspired by its formula, have also taken 
their place on the shelves today.

We know that you have a place in the world 

market, what position are you in now?

With the aim of explaining the healing of Ana-
tolian herbs to the world and creating a global 

ERP sistemlerimizin departmanlar arası enteg-
rasyon süreçleri ile teknolojik altyapımızda ve-
rimliliğe doğrudan katkı sağlayan önemli uygu-
lamaları devreye aldık. Tedarik zinciri ve üretim 
süreçlerimizde sağladığımız verimlilik sayesin-
de zorlu geçen bu çeyreğin etkilerini minimu-
ma indirmeyi başardık.

Sağlık sektöründe birçok ürününüz bulunuyor. 

Ürettiğiniz ürünler piyasada nasıl ilgi görüyor?

Türkiye’nin 35 ilaç AR-GE merkezinden biri 
olarak, 140’a yakın geliştirdiği formülü, pande-
mi süresince başvurduğu 7 patenti ve üniversite 
işbirlikleri sonucu yayınlanan bilimsel makale-
leri ile, Türkiye’nin bitkileri ve geleneksel tedavi 
yöntemleri üzerinde araştırmalar yaparak bitki-
sel ilaçlar, takviyeler ve kişisel bakım ürünlerini 
yerli ve yurtdışı pazarlarına sunuyoruz. Özellik-
le Isparta’nın gül suyu üzerinde yaptığımız ça-
lışmalar sonucu Otacı Gül Kürü cilt bakım serisi, 
sarımsağın saç üzerindeki etkileri üzerine ecza-
nelere özel oluşturulan Klinik kepek ve dökül-
me saç bakım ürünleri, ve hatmi çiçeği, kekik gi-
bi birçok bitkimizin soğuk algınlığı ve bağışıklık 
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“Türkiye’nin bitkileri 
ve geleneksel 

tedavi yöntemleri 
üzerinde araştırmalar 

yaparak bitkisel 
ilaçlar, takviyeler 
ve kişisel bakım 

ürünlerini yerli ve 
yurtdışı pazarlarına 

sunuyoruz.”

We offer herbal 

medicines, 

supplements and 

personal care products 

to domestic and 

international markets 

by researching 

Turkey’s herbs and 

traditional treatment 

methods.

Duygu 
Nahum
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herbal beauty brand originating from Turkey, 
we have succeeded in offering the Otacı brand 
for sale through world-renowned big chains in 
markets where competition is intense, such as 
the USA and Europe. We started to experience 
the positive effect of increasing the share of our 
exports in our turnover on our companies. We 
are proud to both contribute to the country’s 
economy and promote our healing lands.

We heard that you have a record rate of 

employment in women’s employment. What 

is the latest status?

Our founder and grandfather, Niyazi Kurt-
san, emphasizes the importance of women’s 
employment, on the path opened by women pio-
neers such as Meral Kurtsan, Meltem Kurtsan 
and Deniz Kurtsan, we have nearly 60% female 
employees in our Otacı and Bandırma factory, 
80% women in our board of directors and CEO, 
R&D Manager, Pharmaceutical Group Sales & 
Marketing Manager, we are proud to continue 
for 3 generations with our valuable female lead-
ers in many critical positions.

“Hem ülke 
ekonomisine katkı 
sağlamak hem de 

şifalı topraklarımızın 
tanıtımını yapmak 

bizi gururlandırıyor.”

“We are proud to  

both contribute to the 

country’s economy 

and promote our 

healing lands.”

Saltuk 
Karayalçın

üzerine etkileri ile geliştirilen Ota gıda takviye-
leri son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz AR-GE 
faaliyetlerinden bir kaçı. Bunun yanı sıra ülke-
mizin üniversiteleri ile işbirliklerine başladık. 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin de-
ğerli öğrencileri ve profesörleri ile eczacı Kurt-
san ailesinin 38 yıllık Otal formülünden ilham 
alarak sivilceli ve problemli ciltlere özel geliş-
tirdiğimiz cilt bakım ürünleri de bugün raflar-
da yerini almış durumda.

Dünya pazarında yer edindiğinizi biliyoruz, şu 

an hangi pozisyondasınız?

Anadolu bitkilerinin şifasını dünyaya anlat-
mak, Türkiye’den çıkan bir global bitkisel güzel-
lik markası yaratma amacıyla Otacı markasını 
ABD ve Avrupa gibi rekabetin yoğun olduğu pa-
zarlarda dünya çapında tanınan büyük zincirler 
üzerinden satışa sunmayı başardık. İhracatı-
mızın ciromuzdaki payını artırmanın şirketle-
rimize pozitif etkisini yaşamaya başladık. Hem 
ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de şifalı 
topraklarımızın tanıtımını yapmak bizi gurur-
landırdı.

Kadın istihdamında rekor oranda istihdamınız 

olduğunu duyduk. Son durum nedir?

Kurucumuz ve dedemiz Ecz. Niyazi Kurtsan’ın 
kadın istihdamına verdiği önemi, Meral Kurt-
san, Meltem Kurtsan ve Deniz Kurtsan gibi ka-
dın öncülerin açtığı yolda, Otacı ve Bandırma 
fabrikamızda %60’a yakın kadın çalışanımız, 
yönetim kurulumuzdaki %80 kadın oranımız 
ve CEO, AR-GE Müdürü, İlaç Grup Satış & Pa-
zarlama Müdürü gibi birçok kritik pozisyonda-
ki değerli kadın liderlerimiz ile 3 nesildir devam 
ettirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.


