
> GlaxoSmithKline, süreçlerin yönetimi 
açısından oldukça yenilikçi bir firma. 
Kurumunuzun bu yenilikçi yaklaşımı IT 
tarafına nasıl yansıyor? 
Dünyanın önde gelen yenilikçi ilaç ve 
sağlık şirketlerinden biri olan (GSK), 
insanların daha aktif daha iyi ve daha 
uzun yaşamalarını destekleyerek yaşam 
kalitesini yükseltmek için çalışıyor. 
50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de ilaç 
sektöründe faaliyet gösteren GSK 
yaklaşık 950 çalışanla yenilikçi sağlık 
çözümleri hizmeti sunuyor. KOAH, en-
feksiyon, grip, akıl sağlığı, hepatit, nadir 
hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları ile 
kalp damar ve sindirim hastalıkları gibi 
başlıca alanlarda yenilikçi ilaç ve tedavi-
ler sunmasının yanı sıra, kansere karşı 
yeni tedaviler geliştirmeye özel bir önem 
veriyor. GSK ayrıca, toplum sağlığını 
korumak ve geliştirmek açısından büyük 
öneme sahip olan aşılar konusunda da 
lider ve zengin bir portföye sahip.

GSK’nın benimsemiş olduğu yenilikçi 
yaklaşımlar tüm iş bölümlerinde ön 
planda olduğu için Bilgi Teknolojileri ola-
rak biz de ürettiğimiz tüm çözümlerde 
bu ilkeyi öncelikli olarak uyguluyoruz. 
Geleneksel çözümlerin sağlamış olduğu 
güvenli iş modeli yerini yenilikçi çö-
zümler ve daha etkileyici iş sonuçlarına 
bırakmış durumda. Böylece biz yaratılan 
iş çözümleri ile şirketimize rekabetçi 
bir avantaj sağlama yolunda başarılı bir 
şekilde yol alıyoruz.

> Etkili IT çözümleri; zaman yönetimi, 
verimlilik ve iş sonuçlarının düzgün 
şekilde izlenebilmesi/raporlanabilmesi 
açısından büyük önem taşıyor. Bahsetti-

ğiniz yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde 
siz GSK olarak IT tarafında ne gibi yeni-
likçi çözümler kullanıyorsunuz? 
GSK yenilikçi ve gelişime çok önem 
veren bir firma. Bu yaklaşımın temelinde, 
gelişmekte olan pazarlarda büyümek için 
iş yapış şeklimizi yeniden şekillendirmek 
var.  Tüketici sağlığı ve aşı alanlarında 
büyümek, Ar-Ge’yi yeniden yapılandır-
mak, üretim ve operasyonel anlamda 
basitleştirmek ve yenilikçi çözümlere 
yatırım yapmak yeni iş yapış şeklimizin 
temellerini oluşturuyor. Burada GSK’nın 
Ar-Ge yatırımları alanındaki yaklaşımına 
ve Türkiye’nin sahip olduğu aktif role ay-
rıca değinmek isterim. Türkiye, GSK’nın 
aşı alanındaki Ar-Ge çalışmaları için ön-
celikli ülkeler arasında yer almakta olup, 
2014 yılı itibariyle ilaç alanındaki Ar-Ge 
çalışmaları için de yatırım yapılacak 
öncelikli ülkeler listesine (GSK Clinical 
Country Footprint) girmiş durumda. Bu 
gelişme ile Türkiye, herhangi bir tedavi 
alanında planlanan klinik çalışmalar için 
GSK Global tarafından değerlendirilen 
ilk ülkeler arasında bulunuyor. Böylece 
klinik araştırmalar merkezi haline gelen 
Türkiye’de GSK’nın hedefi, Ar-Ge’nin 
yanı sıra üretim yatırımı da yaparak 
ürün portföyünü jenerik ilaçlarla zen-
ginleştirmek ve bu süreçte Türkiye’ye 
teknoloji transferi gerçekleştirmektir. Bu 
açıdan bakıldığında sadece IT süreçleri 
anlamında değil, ilaç sektöründe bilgi 
teknolojilerindeki gelişim ile birlikte 
ilerleyen yenilikçi alışmalar ve bulgular 
açısından da birçok yatırımı Türkiye 
pazarına taşıma isteği içindeyiz.  

Sizin de belirttiğiniz gibi zaman 
yönetimi ve verimlilik bizim için en 

önemli başlangıç noktaları. Ama 
bunlardan da önemli olan bir şey var 
ki; Bilgi Teknolojileri olarak biz ihtiyaç 
belirdiğinde çözüm üreten bir yapıdan 
daha çok iş trendleri ve sektörü daha iyi 
takip ederek çözümleri ihtiyaç öncesinde 
hazırlayan bir yapıdayız. GSK içinde Bilgi 
Teknolojilerinin asıl hedefi en kısa sure 
içinde  “oyun değiştirici” olmaktır. Bilgi 
Teknolojileri olarak stratejimiz GSK’nın 
hedeflerine ulaşmasında katkıda buluna-
cak güvenilir, maliyet avantajlı, süreçlere 
tam uyumlu ve gelecekteki ihtiyaçlara 
cevap verebilecek çözümler üretmek. 
GSK’nın çizmiş olduğu yol haritasında ve 
hedeflere ulaşmasında yön veren ve kat-
kıda bulunan çözümler üretirken özel-
likle dikkat ettiğimiz şey çalışanlarımızın 
içlerindeki enerjiyi ortaya çıkaracak, 
performanslarını tetikleyecek ve sınırla-
rın ötesinde düşünmelerini sağlayacak 
projeler ortaya çıkarmak.

> İş zekası araçları GSK için neden 
yenilikçi IT yaklaşımının bir parçasını 
oluşturuyor?
Kurum ya da kuruluşlar için en büyük 
problemlerden birisi üretilen faydalı veya 
faydasız verilerin şirketin karar sürecinde 
kullanılamaması. Gündelik hayatta o 
kadar çok veri akışı olmaktadır ki, bazen 
bu veri akışı baş döndürücü bir hal alır ve 
şirketler için yatırım yapılması zorunlu 
bir hale gelir. Bu veriler ister kişisel bir 
çalışma olsun, ister büyük bir kamu kuru-
mu için beş yıllık bir proje olsun, isterse 
mail trafiği, toplantılar, dokümanlar gibi iş 
yükleri olsun gündelik hayatımızda kurum 
ve kuruluşların başa çıkması gereken 
sorunlardan birisi olmuş durumda. 

YÖNETİCİ
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GSK’nın ‘QlikView İş Zekası 
Projesi’ yenilikçi yaklaşımını 
yansıtıyor   
Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birisi olan GlaxoSmithKline, QlikView desteğiyle 
hayata geçirdiği iş zekası projesi sayesinde farklı veri kaynaklarını kullanarak genel 
duruma hakim bir sistem yarattı. GlaxoSmithKline Bilgi Teknolojileri İş Ortağı Mustafa 
Con “Kullanıcı dostu ara yüz sayesinde kullanıcılar istedikleri verilere çok hızlı bir şekilde 
ulaşabilmekle kalmayıp ‘pull model’ ile veriye ihtiyaç duyduklarında farklı açılardan 
bakma fırsatını elde ediyorlar” diyor. Mustafa Con, iş zekası projelerini anlatıyor. 



Stanford Üniversitesi’nden Prof. 
Andreas Weigend’in belirttiği gibi, 
“Veriler yeniçağın petrolüdür; aynı 
petrol gibi, kullanılmadan önce rafine 
edilmelidir.” Nasıl ki petrolün kullanımı 
rafine edilmesi ile sağlanabiliyor ve 
insanlar için kullanılabilir hale getiriliyor, 
veriler de bu şekilde süzülüp, analiz 
edilerek kurum ve kuruluşların kullanı-
mına sunulduğunda fayda getirir. Buna 
ilaveten günümüzde, veri azlığı değil 
veri fazlalığı da dikkat çekici bir unsur 
haline gelmiştir. Bu noktada, ana konu-
larımızdan biri olan “verileri anlamlı hale 
getirebilmek” dediğimizde karşımıza iş 
zekası kavramı çıkıyor. Üretilen verilerin 
kuruluş yararına kullanılması konusunda 
faklı veri kaynaklarından elde edilen 
veriler harmanlanarak anlamlandırılıyor. 
Günümüzde Google, Facebook, Yandex 
gibi şirketler, kullanıcılarla ilgili yapmış 
oldukları ileri analizler teknikleri ve veri 
sınıflandırması ile ön plana çıkan şirket-
ler konumundalar. Günlük milyonlarca 
verinin analiz edilerek kullanıcılara 
anlamlı veri sunumu gerçekleştiriyorlar.  
Ayrıca sosyal medyanın da tüm dünyada 
yaygınlığı göz önüne alındığında günlük 
milyonlarca veri üretimi gerçekleştirili-
yor. Böylesine büyük verilerin üretildiği 
bir ortamda kurumlar kendilerine değer 
katacak olan veriye ulaşmada zorluklarla 
karşılaşmaya başladı.

İş zekası uygulamalarını, kurumların 
geleceğe yönelik stratejilerinin başarı-
sını artırmak için verinin toplanmasını, 
depolanmasını, analizini ve bu veriler ile 
planlama yapılmasını sağlayan tekno-
lojiler bütünü olarak düşündüğünüzde, 
kurumların operasyonel süreçleri sonra-
sı analize, raporlamaya, modellemeye, 
iş sonuçlarını daha iyi, daha hızlı, daha 
kolay anlamaya ve ileriye dönük tahmin-
ler yapmaya olan ihtiyaçları ile birlikte 
iş zekasının GSK için oldukça önemli bir 
uygulama olduğunu düşünüyorum. 

> İş zekası aracının kullanımı kapsamın-
da GSK bünyesinde sağladığınız fayda-
ları özetleyebilir misiniz? Süreçlerinize 
doğrudan etki eden somut örnekleri 
alabilir miyiz?
Martin Luther’in dediği gibi, “Uçamıyor-
san, koş; koşamıyorsan, yürü; eğer yürü-
yemiyorsan, sürün, ama hareket etmeye 
devam et. Geleceğe yürümeyi sürdür…”. 
Burada iki durum dikkati çekiyor; birin-
cisi hareket etmeye devam, ikincisi ise 
geleceğe yürüme… İş zekası için önce 
harekete geçilip, mevcut durumumuzu 
gözden geçirecek, sonra gelecekle 
ilgili çalışmalar yapmalıyız. Önce var 

olan verilerimiz için iş zekası kavramını 
uygulamaya geçirip, sonrasında olacak 
durumlar için iş zekası kavramını 
kullanacak ve üst yönetim için anlamlı 
veri üreterek, karar mekanizmalarına 
katkı sağlamalıyız. GSK olarak biz de bu 
yaklaşım ile iş zekası projeleri yapıyoruz. 
Öncelikle ele aldığımız konu tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerinin şirket 
performansına sağlamış olduğu katkıyı 
değerlendirebilecek çözümler üretmek 
oldu. İş zekası uygulamalarından önce 
raporlamalar Excel tabloları üzerinde 
veri paylaşımı ile yapılıyordu. Analizlerin 
oluşturulması kullanıcılara bırakılmış ve 
her kullanıcının kendi yorumu ile rapor-
lar oluşturuluyordu. Tabi bütün bunlar 
yapılırken Excel’in kısıtlamaları, veri pay-
laşımında mail’in kullanılması dolayısıyla 
sıkıntılar yaşanmaktaydı.

Farklı veri kaynaklarından derledi-
ğimiz bilgileri tek sayfalık bir kokpit’te 
birleştirerek daha dikkat çekici ve genel 
duruma hakim olabilecek bir sistem 
yarattık. Kullanıcılar yetki seviyelerine 
göre hem kendi performanslarını, hem 
ekiplerinin performanslarını hem de diğer 
ekipler ile olan durumlarını görebiliyorlar. 
Performanslarında problem olarak 
görülen veya dikkat çeken alanlara daha 
yakından bakabilmek için drill-down 
yapabiliyorlar. Kullanıcı dostu ara yüz 
sayesinde istedikleri verilere çok hızlı bir 
şekilde ulaşabilmekle kalmayıp “pull mo-
del” ile veriye ihtiyaç duyduklarında farklı 
açılardan bakma fırsatını elde ediyorlar. 

> İnovasyon hiçbir zaman sona ermeyen 
bir süreç. Bu çerçeveden bakıldığında, IT 
alanında GSK olarak yakın dönemde ne 
tür adımlar atmayı planlıyorsunuz?
Yenilikçi çözümler sunmak GSK’nın 

ruhuna ve çalışma modeline yansımış 
bir özellik. GSK tüm iş birimlerinde 
yenilikçiliği birinci öncelik olarak ele 
alıyor ve Bilgi Teknolojileri olarak bizde 
ürettiğimiz projelerde sadece ihtiyaca 
cevap vermek yerine bu çözümün 
rekabette bir avantaj sağlamasına 
dikkat ediyoruz. Mobil teknolojiler her 
alanda olduğu gibi GSK olarak bizimde 
gündemimizde. Artık tüm projelerimizi 
mobil kullanım olacak şekilde tasarlıyor 
ve geliştiriyoruz. Veriye her zaman her 
yerde ve kolay ulaşım birinci önceliğimiz. 
Bunun yanında büyük veriyi kullanmak 
ve oradan elde ettiğimiz bilgileri anlamlı 
hale getirmek, analiz edilebilir formatta 
kullanıcılarımıza sunmak bundan sonraki 
projelerimiz olacak.

Son olarak kendinizden kısaca
bahsedebilir misiniz?  
Ben, 2011 yılında GlaxoSmithKline Türkiye’de 
İlaç Bölümü Bilgi Teknolojileri İş Ortağı olarak 
göreve başladım ve 2014 yılı itibariyle de 
İlaç ve Tüketici Sağlığı Bilgi Teknolojileri İş 
Ortağı olarak görev yapıyorum. GSK öncesi 
kariyerimi de kısaca özetleyecek olursam; 
1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
bölümünden mezun oldum. 2002 yılında 
Yeditepe Üniversitesi’nde Elektronik Ticaret 
alanında MBA yaptım. Profesyonel iş yaşa-
mıma Coca-Cola Türkiye Bilgi Teknolojileri 
Departmanı’nda başladım ve 2001 yılına 
kadar Satış ve Pazarlama’dan sorumlu 
olarak görev yaptım. 2001 yılında Türkiye’de 
Elektronik Ticaret’in öncülerinden olan çok 
ortaklı Turk-e-Com bünyesinde Sistem 
Mimarı olarak çalıştım. 2002 yılında Sonsuz 
Teknoloji firmasını kurup Satış Gücü Otomas-
yonu alanında hizmet verdim. 2006 yılında 
British American Tobacco Türkiye’de Satış 
ve Pazarlamadan sorumlu Bilgi Teknolojileri 
İş Analisti olarak başladığım görevimde 
sırasıyla Türkiye Bilgi Teknolojileri Müdürü ve 
EEMEA Bölge İş Analisti olarak görev yaptım. 
Evli ve bir kız çocuğu babasıyım.

Mustafa CON
GlaxoSmithKline Bilgi Teknolojileri İş Ortağı


