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Haluk Tekin

“TÜRKİYE’DE
BÜYÜMEYE
DEVAM EDECEĞİZ”
Red Hat, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri… Hibrit bulut başta
olmak üzere çok sayıda teknoloji hizmetini bankacılık, perakende ve telekom
sektörlerindeki şirketlere sunuyor. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin’in
iddialı hedefleri var. Bu iddiasını da “yerel yatırımlarımızı, ülkemizdeki varlığımızı ve
ülkemize sunduğumuz katkıları güçlendirmek” öncelikleriyle ortaya koyuyor.
RED HAT’İN TÜRKİYE VİZYONU
Türkiye’nin geçmişine baktığımızda,
bulunduğu özel jeopolitik konumdan
kaynaklanan faktörlerden dolayı
zaman zaman ekonomide çalkantılar
yaşanabiliyor. Yurt dışında da imkan
buldukça bu şekilde inişlerin ve
çıkışların normal olduğunu anlatıyorum.
Ülkemiz, orta ve uzun vadede hızlı
büyüme trendine tekrar geri dönecektir.
Türkiye’nin geleceğine yönelik
beklentilerim son derece olumlu. Bizim
sektörün en büyük beklentisi aslında
stabilite ve fiyat istikrarı. Birtakım
belirsizlikler sektördeki gidişatı en çok
etkileyen, yavaşlatan zaman zaman da
durduran konular arasında yer alıyor.
Şirketler, önünde stabil bir ortam
gördüğü zaman daha çok yatırım yapıyor.
Görmediği zaman ise yatırımlarını
durduruyor. Dolayısıyla her ne kadar
çalkantılar olsa da aslında Türkiye için
ciddi bir büyüme olmasını ve özellikle
teknolojiye yapılacak yatırımların gittikçe
artmasını bekliyorum.
Buna yönelik devletin teknoloji
sektörüne öncelik verecek şekilde
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yatırımları teşvik edecek birçok
unsuru öne çıkaracağını, sektördeki
ihtiyaçları karşılayabilecek eğitim
programı oluşturacağını düşünüyorum.
Çünkü, hem dünyada hem Türkiye’de
teknoloji dünyasına yönelik eğitim
ihtiyacı büyük bir hızla büyüyor.
Bizim de buna yetişmemiz lazım ve
ilk aşamada elimizdeki kaynakların
yurtdışına gitmemesi için belli bir
planımız olmalı. Dolayısıyla, aslında, bu
büyüme ve büyümenin getireceği eğitim
ihtiyacının, önümüzdeki senelerde en
çok konuşmamız gereken konulardan bir
tanesi olduğunu düşünüyorum.

Sektörün
profili
Ciro (2019):
152.7 milyar TL
Büyüme:
BT yüzde 21, iletişim
teknolojisi yüzde 15
İhracat (2019):
6.5 milyar TL

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN YARINI
Bu sektörün en hızlı büyüyen
endüstriler arasında yer alacağını ve
teknoloji ile yakın ilişki içerisinde olan
tüm sektörlerin de benzer bir şekilde
hızla büyüyeceğini düşünüyorum.
Önümüzdeki günlerde her şirketin birer
BT şirketine dönüşmesini ve bu mantıkta
hareket etmesini sağlayacak birtakım
gelişmeler bekliyorum. Bu dönüşümü
özellikle telekom ve perakende

şirketleriyle bankalarda görüyoruz. Özellikle
büyük bir kısmının açık kaynaktan güç
aldığı 5G ve 5G ile birlikte kullanımı
ciddi ölçüde artacak yapay zeka ve makine
öğrenimi gibi gelişmekte olan teknolojiler,
geleceğin belirleyici unsurları arasında yer
alacak.
Bu teknolojiler, bugünkü hayatımızda
temas ettiğimiz her alana etki edecek.
Gelişmiş mobil bağlantı hızı, kurumsal
sınır bulut hizmetleri, nesnelerin
interneti, sıfıra yakın bekleme süresi,
telefon üzerinden tedavi, kişiselleştirilmiş
robot, zenginleştirilmiş gerçeklik, sanal
gerçeklik hizmetleri gibi teknolojilerin,
avantajlarıyla bugün belki de hayalini
bile kuramayacağımız şekilde hayatımızı
değiştireceğini düşünüyorum.
Bununla birlikte gizlilik her ne kadar
önemi her geçen gün artıyor olsa da en çok
konuşulan konu haline gelecek. Çünkü,
bugün bile hemen hemen dokunduğumuz
her yerde bir şekilde izimizi bırakıyoruz,
yeni teknolojilerle bu daha da artacak.
Gizlilik artık, her geçtiğimiz noktada,
günümüzün her alanında ele alınan bir konu
olmaya başlayacak. Biraz daha detayına
girersek, en çok kişisel gizliliği ve şirket
gizliliği konuşacağımızı düşünüyorum.
ŞİRKETİMİZİN STRATEJİSİ
En öncelikli hedeflerimizi, “yerel
yatırımlarımızı, ülkemizdeki varlığımızı
ve ülkemize sunduğumuz katkıları
güçlendirmek” olarak sıralayabilirim.
Bu kapsamda hedeflerimizden bir
tanesinin Türkiye’deki iş ortaklarımıza
yaptığımız yatırımların sayısını, miktarını
ve iş ortaklarımızın uzmanlık alanlarını
artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu
hedefimizi gerçekleştirmek için iş
ortaklarımızın ve çalışanlarının sayısını
artıracak adımlar atacağız. Her ne
kadar Red Hat olarak çeşitli konularda
danışmanlık hizmetleri sunsak da müşteri
sayımız arttıkça ve açık kaynak çözümleri
yaygınlaştıkça tek başımıza projelerin
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tamamına yetişmemiz mümkün olmayabilir.
Çünkü, son yıllarda büyük bir hız kazanan
açık kaynak artık neredeyse tüm dünyayı
içine katıyor.
Aynı zamanda bugünün ve yarının
inovasyonlarının önünü açan gücün ta
kendisi ve geleceği bugünden şekillendiren
teknolojilerde de çok önemli bir paya
sahip. Dolayısıyla, şirketler de bu inovasyon
potansiyelini gerçeğe çevirebilmek için açık
kaynağa daha fazla yöneliyor. Bu noktada
mutlaka yerel iş ortaklarımızdan destek
almaya devam edeceğiz.
Ayrıca, her sektörde referans
müşteri edinmeyi kendimize bir hedef
olarak belirledik. Ülkemizden dünyaya
taşıyabileceğimiz ve küresel anlamda
duyurusunu yapabileceğimiz markalarla
başarılı projeler ve uygulamalar geliştirmek
için çalışacağız.
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“Hibrit bulutu daha fazla anlatacağız”
Hibrit bulutun gün geçtikçe daha fazla kullanıldığı bir dönemdeyiz. Bu
teknolojiyi daha çok kişi anlıyor, daha çok kişi merak ediyor ve dinlemek,
denemek istiyor. Bu trendden güç alarak biz de pazarda bilinirliğin
arttırılabilmesi için özel bir çaba sarf ediyoruz. Daha çok anlatıyoruz ve
bu konu hakkında daha fazla webinarlar düzenliyoruz. Dinlemek isteyen
herkese “açık kültürümüzün” bir parçası olarak kapımızı açıyoruz ve
anlatıyoruz. Böylece bir önceliğimizi de bu alana vermiş olduk.

Üçüncü olarak ülkemizdeki çalışan
sayımızı arttırmayı, ekibimizi büyütmeyi ve
Türkçe konuşan bir ekiple müşterilerimizin
tüm isteklerini karşılayabilmeyi
hedefliyoruz. Tüm bu hedeflerimiz
sayesinde ülkemizdeki iş ortaklarını,
müşterileri ve ekibimizi kapsayan bir
strateji oluşturuyoruz.
YENİ DÖNEMİN 3 ÖNCELİĞİ
Pandemi döneminde ilk
önceliğimiz tartışmasız bir şekilde
çalışanlarımızın sağlığı oldu. O yüzden
ilk aşamada ofislerimizi kapattık. Çalışma
arkadaşlarımızın fiziksel ve psikolojik
sağlıklarını yüksek tutmak için çok yoğun
bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda çok
çeşitli konularda destek veriyor ve fiziksel
olarak yanlarında olamasak da her zaman
destek olduğumuzu hissettiriyoruz.
Pandemi günün birinde bitecek ve
biz bu süreçte çalışanlarımızın bize olan
güvenini her zaman ayakta tutmalıyız. Bu
yüzden bir numaralı önceliğimizi ekip
arkadaşlarımıza verdik ve sonrasına da
müşteri ilişkilerimizi yerleştirdik.
Pandemi döneminde çalışanlarımız gibi
müşterilerimiz de etkileniyor. Bu etkiyi göz
ardı etmeyerek bütçelerin mecbur olarak
kısıldığı, çalışan sayısının azaldığı bugünlerde
müşterimizin gündeminde bir sorun olarak
yer almayı kesinlikle istemiyoruz. Müşterimize
daha yakın çalışarak, onları daha iyi anlayarak,
daha çok dinleyerek geçirdiğimiz ve her türlü
yardımı yaptığımız bir dönemdeyiz. n
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