
44 KPMG GÜNDEM  —  KIŞ 2016

GSK Tüketici 
Sağlığı 
Türkiye  
Genel Müdürü 
Amit Shukla

DANIŞMANLIK

“Son 10 aydır KPMG danışmanlık 
ekibinden aldığımız destek 
kesinlikle paha biçilemez! 
İhtiyaç duyulan anlarda aldığımız 
program yönetimi desteği ve 
işlevsel desteğiniz olmadan bu 
yolculukta bu denli ilerlemeyi 
nasıl kaydederdik bilemiyorum. 
Bu birleşme sürecinden geçen 
tüm pazarlar arasında en hatasız, 
hızlı ve etkin birleşmelerden birini 
sağladık“
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Artık neredeyse 3,5 yıldır Türkiye’de 
çalışıyorsunuz. Burayı nasıl buldunuz?
Türkiye’deki görevim benim için önemli 
bir öğrenme deneyimi oldu. İstanbul’a 
geldiğimde buradaki pazar, insanlar ve kültür 
hakkında çok az bilgiye sahiptim. Önyargısız 
ve zorlu bir ortamda başarılı olmak için 
istekli bir şekilde geldim. Buradaki her yılın 
kendine göre zorlukları oldu ve bu zorlukların 
çoğu kontrolümüz dışında gelişti. Kontrol 
edebildiğimiz şey ise bu zorluklara nasıl karşılık 
vereceğimiz ve onların nasıl üstesinden 
geleceğimizdi. Türkiye’deki insanların çoğu 
ülkenin geleceği için ümit vaat eden bir 
öğrenme ve gelişme arzusuna sahip ve bu 
kişiler ile çalışmak benim için çok keyifli. 
Oldukça güçlü bir ekip kurduk ve son 3,5 yılda 
işimizi 5 katı  büyüttük. Ayrıca, şirketimizin  
yüzde 70’i büyüklüğünde bir şirketle (Novartis 
OTC, GSK Tüketici Sağlığı Ürünleri’nin 
yaklaşık yüzde 70’i büyüklüğündedir) en az 
sorunla karşılaşarak bir birleşme sağladık. 
Memnuniyetle söyleyebilirim ki geçen 3,5 yıl 
boyunca başka herhangi bir pazarda bu denli 
öğrenme fırsatı yakalayamazdım.

Yoğun çalıştığınızı biliyoruz, ancak küresel 
bir firmanın genel müdürü bu harika şehirde 
iş dışında neler yapar?
Türkiye’yi zengin kültürü, tarihi, gelenekleri ve 
yemekleri için seviyorum! Nereye giderseniz 
gidin 1000 yıl önce yapılmış ya da keşfedilmiş 
yeni şeylerle karşılaşıyorsunuz. Her şeyin en 
fazla 300 yıllık olduğu ABD’den buraya gelen 
benim için bu oldukça memnun edici bir 
değişim. Ülkenin farklı bölgelerini dolaşıp farklı 
pazar yerlerini gezmeyi, tarihi bölgeleri görmeyi 
ve buradaki zengin mirası deneyimlemeyi 
seviyorum. Bunun dışında; strateji, örgütsel 
değişim ve benzeri konularda desteğe ihtiyacı 
olan STK ve benzeri organizasyonlara yardımcı 
olmak için farklı ekip ve gruplarda da gönüllü 
olarak yer alıyorum. 

Bir birey ve bir genel müdür olarak ne tür 
farklılık ve zorluklarla karşılaştınız?
Kişilik olarak, oldukça esnek ve hep strateji 
odaklı bir yapıya sahibim. Aklımda net amaç ve 
hedef olmadan hiçbir şey yapmam. Bu yüzden 
Türkiye’ye uyum sağlamak bir birey için nasıl 
olması gerekiyorsa öyle oldu. İyi bir insansanız, 
başınıza genellikle iyi şeylerin geleceğine 
inanmışımdır daima. 

‘Türkiye bizim için 
güven ve umut 
ışığı demek’ 
GlaxoSmithKline (GSK) Tüketici Sağlığı Türkiye Genel Müdürü 
Amit Shukla, Türkiye’de 3,5 yıldır görev yapıyor. Genel müdürlüğü 
döneminde GSK Tüketici Sağlığı’nın, sektörün bir başka devi 
Novartis OTC ile Türkiye'deki birleşme sürecinin liderlerinden Amit 
Shukla, birleşmeyi KPMG Türkiye’nin desteğiyle kısa sürede en 
az sorunla tamamladıklarını söyledi. “Türkiye bizim için bölgenin 
güven ve umut ışığı“ diyen Shukla, KPMG Gündem’in sorularını 
yanıtladı.
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GSK Türkiye Tüketici Sağlığı ve KPMG güçlü bir 
küresel ve bölgesel ilişkiye sahip. Nisan 2015’ten 
beri Türkiye Novartis OTC ve GSK Tüketici Sağlığı 
birleşmesini yürütmek için Yönetim Danışmanlığı 
ekibimizle çalışıyorsunuz. Şimdi geriye baktığınızda 
bu dönemi nasıl değerlendiriyorsun? 
Son 10 aydır KPMG danışmanlık ekibinden aldığımız 
destek kesinlikle paha biçilemez. İhtiyaç duyulan 
anlarda aldığımız program yönetimi desteği ve işlevsel 
desteğiniz olmadan bu yolculukta bu denli ilerlemeyi 
nasıl kaydederdik bilemiyorum. Bu birleşme sürecinden 
geçen tüm pazarlar arasında en hatasız, hızlı ve etkin 
birleşmelerden birini sağladık. KPMG ekibi, özellikle 
de Gençer, yorulmaksızın ve en önemlisi, son derece 
stratejik bir tutumla bu inanılmaz zorluğun üstesinden 
gelmek için çalıştılar ve bu işi, Türkiye’de tam birleşme 
yönünde daha basit yapı taşlarına çevirdiler.

Birleşme sırasında hem siz hem ekibiniz ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız?
Dürüst olmak gerekirse herhangi bir zorlukla 
karşılaşmadık. Hissettiğimiz ve gördüğümüz, yalnızca 
kendi kendimizi sınırlayıcı bazı bariyerlerdi. Temel 
bariyerler genellikle sistemsel, iş süreçleriyle ilgili, kültürel 
ve ekip seçimiyle ilgili bariyerlerdi. Ekip, zaman zaman 
devreye soktuğumuz yeni işletme yapısı nedeniyle ve 
yeni şirkette bir rolleri olup olmayacağı konusunda çok 
gergindi. Bu durum, söylemeliyim ki ben dâhil hepimiz 
için oldukça zorlayıcıydı. Tüm bu değişim boyunca bile 
kendime devamlı şunu hatırlattım: “Eğer iyiysen ve 
yeteneklerine güveniyorsan o halde yoluna çıkan tüm 
engelleri aşacak ve iyi bir sonuç alacaksın.” 

Bu zorlu birleşme için ekibi nasıl oluşturdunuz? Bize 
birleşme öncesindeki yaklaşımınızdan ve yapılan 
hazırlıktan bahsedebilir misiniz lütfen?
Üst yönetimle birlikte çalışarak birleşmeyi üç odak alanına 
böldük; işlerimiz, insanlar ve birleşme. Her pazar nispeten 
birbirinden farklı olduğu için globalden bize verilmiş 
tanımlanabilir bir yaklaşımımız olmadı. Fakat birleşme için 
merkezden pek çok araç ve fazlasıyla destek aldık.

İlk olarak, tüm değişimlerin ortasında bizim toplam gelir 
ve net kârı verebilmemiz için işletme odağına ihtiyaç 
vardı. 

İkinci olarak, sahip olduğumuz en önemli varlıklar 
çalışanlarımız olduğu için bu değişim ve çalkantı 
zamanında onlarla ilgilenilmesi gerekiyordu. Birçoğu 
daha önce bu denli kapsamlı bir değişim sürecinden hiç 
geçmemişti!

Üçüncüsü, en iyi birleşmeyi sağlamak için farklı ve 
daha cesur bir yaklaşım benimsedik. KPMG’ye gittik 
ve onlardan GSK Türkiye Tüketici Sağlığı kaynakları 
karşısında birleşmeyi desteklemek için en iyi kaynaklarını 
sunmalarını talep ettik. Geriye dönüp baktığımda, ortak 
girişim birleşmesindeki bu üç odaklı yaklaşımımız 9 aydan 

Bir genel müdür olarak Türkiye’de, özellikle kurumlarda üst 
seviyelerdeki yetenek hazırlığı karşısında çok şaşırmıştım. 
İnsanlar ya çok hiyerarşikti ya da risk almaktan 
korkuyorlardı. Yeni bir şey geliştirmek, yöneticilere bunu 
beğendirmek ve sonrasında bu fikir için pilot bir program 
başlatıp başarılı olmak, teşvik edilmemiş hatta çoğu 
durumda reddedilen bir anlayıştı. Üç yıl boyunca, etrafımda 
öğrenmeye, yeni şeyler denemeye ve hatta hiyerarşileri 
kırmaya istekli insanları toplamaya çalıştım. Bu kolay 
olmadı ve henüz tamamlanmış da değil ancak bu yolculuk 
boyunca kat ettiğimiz mesafeden çok memnunum.

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, 
dünyada ilk defa iki tüketici sağlığı firmasının 
entegrasyon sürecini başarıyla gerçekleştirdi.  KPMG 
Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, GSK ve 
Novartis arasında yeni ve öncü bir tüketici sağlığı ortak 
girişimi kurmak üzere yerel bir projenin yönetimini  
Nisan 2015 – Mart 2016 tarihleri arasında devraldı.  
Süreç yönetimini gerçekleştiren KPMG Türkiye 
Kıdemli Müdürü Gençer Keser, yeni liderlik ekibi ile 
birlikte Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemi 
entegrasyonu ve diğer tüm ilgili ürünler için pazar, 
yetki transferleri sürecini de başarılı bir şekilde yönetti. 
Doğru yöntemler, araçlar ve iletişim becerileriyle GSK 
ve Novartis bir araya gedi. Yeni bir şirket olan GSK 
Türkiye Tüketici Sağlığı firması ortaya çıktı.
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kısa (en baştan sonuna kadar) rekor bir sürede her şeyi 
tamamlamamızı ve bir yandan da olağanüstü iş sonuçları 
sunmamızı sağladı. Bizimle devam eden herkese harika 
görevler verebildik, ayrılık sürecini ise tazminat ve yan 
hakların tamamını sağlayarak yönetebildik. 

Şimdiye dek pazarın birleşmeye tepkisi nasıl oldu?
Birleşme, hem küresel hem de bölgesel olarak oldukça 
olumlu tepkiler aldı. Toptancılarımız ve eczanelerimizin 
daha büyük bir ortağı haline gelerek büyüme sağladık.  
Her birleşme ve ortak girişimde doğal olarak yaşandığı 
üzere, birçok gereksiz katmanın da sistem dışına itildiğine 
tanık olduk. Pazar şimdi bizden sektörün daha kârlı, 
verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacak 
yeni iş modelleri ve çalışma şekilleriyle birlikte inovasyona 
devam etmemizi bekliyor. 

Şirketiniz için 2016 yılını nasıl görüyorsunuz?
GSK Tüketici Sağlığı’nda ‘başarı formülü’ adını verdiğimiz 
bir stratejimiz var. Buna bağlı kalmaya ve her unsurunu 
kusursuz şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Formülümüzün temel unsurlarından biri, stratejik 
bakış açısıyla ve sabırlı bir şekilde, yeni iş modelimizin 
yerleşmesini sağlamaktır. 2016’da tamamıyla entegre 
olmuş bir organizasyonla birlikte yeni iş modelimizi 
güçlendirmeye odaklanacağız. Bu da, satışlarımız ve net 
kârımızda büyümeyi sağlamamıza ve bunun yanında tüm 
kategorilerde markalarımızın payını artırmamıza destek 
olacak. İlaç ve reçetesiz ilaç ve medikal pazarına (OTC), 
düşünce yapımız ve değişikliklerimizle liderlik etmeye 
devam ederek müşterilerimiz ve tüketicilerimizin GSK ve 
markalarına daha da bağlı olmaları için çalışacağız. 

Türkiye’de nasıl bir potansiyel görüyorsunuz?  
Şiddet, yaptırımlar ve siyasi problemlerle çalkalanan 
tüm Ortadoğu bölgesi içerisinde Türkiye bizim için bir 
güven ve umut ışığı olmaya devam ediyor. Ülkenin ve 
halkının, kendinden emin bir işgücü ve sağlam politikalarla 
yükselen güçlü bir ulus olarak büyümeye ve gelişmeye 
devam ettiğini görüyorum. 

Türkiye için, mesela çalışma tarzı veya tutumuyla ilgili 
bir tavsiyede bulunacak olsanız bu ne olurdu?
Türkiye’de çok iyi nitelikli insanlar var ve bunu her gün 
hem çalışma ortamında hem de iş dışında görüyorum. 
Çalışkanlar, kendilerini işlerine adıyorlar, hayatta ve 
kariyerlerinde başarılı olmak istiyorlar. Gelişmelerini 
hızlandırmak için yapabilecekleri birkaç şey şunlar olabilir: 
• Her zaman öğrenmeye istekli olmak ve bir şey tam 

anlaşılmadığında soru sormak 
• Daima “neden” diye sorarak daha stratejik bir bakış 

açısı geliştirmek
• Zorlu mücadeleler için gönüllü olmak ve bunları ortadan 

kaldırmayı başarmak

Türkiye’deki gençlere kariyerleri için tavsiyeleriniz? 
Farklı sektör ve firmalardan gençlerle iletişim içinde olmayı 
çok seviyorum. Onların hırslarını, hayallerini ve düşünce 
tarzlarını öğrenmekten keyif duyuyorum. Kendilerinden 10 
veya 20 yaş büyük insanlardan o kadar farklılar ki! Onlara 
daima üç tavsiyem oluyor:
“Devamlı öğrenin” – Öğrenmek asla son bulmayan 
bir süreçtir ve farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Yalnızca 
üniversite ve kitaplar değil, iletişim ve ilişkiler de birer 
öğrenme yoludur.
“En iyisi siz olun” – Bir şeyi yalnızca yapmış olmak için 
yapmayın. Her ne yapıyorsanız canla başla yapın.
“Dürüst olun” – Etik ve ahlak genç yaşta benimsenir, 
ama sizinle en uzun süre bunlar kalır. İşler, roller ve ülkeler 
değişir ancak ahlaki değerleriniz daima sizinle birlikte kalır.

Bir yönetici olarak sizin için bir sonraki zorlu mücadele 
ne olacak?
Benim için her gün bir mücadeledir ve daima bir önceki 
günden daha iyisini yapmaya çalışırım. Türkiye’de 
başladığımız değişim yolculuğunu başarıyla tamamlamak 
ve başka bölge ve pazarlarda benzeri başarı hikâyelerine 
imza atmak istiyorum. GSK’nın işler zorlaştığında imkansız 
görülen işleri üstlenmeye ve risk almaya istekli olacak 
daha fazla insana ihtiyacı var. 

Gençer Keser 
KPMG Türkiye 
Kıdemli Müdürü

Amit Shukla 
GSK Tüketici Sağlığı 

Türkiye Genel Müdürü

Kaveh Taghizadeh  
Yönetim Danışmanlığı / 
Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı




