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TEKNOLOJİYİ 
DEMOKRATİKLEŞTİRMEK

Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 
Başkanlığından yeni görevinize geçiş sürecinde 
neler yaşadınız? İkisini karşılaştırır mısınız?
Benzerliklerle başlayayım: İkisinde de belirsizlik 
çok yoğun. Şimdi, var olmayan bir kategori 
oluşturmaya çalışıyorum. Giyilebilir teknolojilerde 
ürünü, kategoriyi, oyuncuları tanımlamanız, pazarı 
oluşturmanız gerekiyor. Eski işim de buna benzer 
mücadelelerle doluydu. Hiç teknoloji kullanmayan 
bölgelere teknoloji götürüyorduk. Niçin önemli 
olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Farklı yönlerine 
gelecek olursak; Türkiye’de 10 yılda bir araya 
getirdiğim çok iyi oturmuş, birbirine bağlı bir ekip 
vardı. Bütün bölgelerin genel müdürlerini atamış, 
yapıyı oturtmuştum. Amerika’ya giderek sıfırdan bir 
şirket kurdum diyebiliriz. Sandalyesinden tasarımına, 
stratejisinden üretimine her şeyiyle ilgilenmem gerekti. 
Benim için hem yeni hem de heyecanlı bir girişim. 

How was the transition from being Intel Regional 
Director for Middle East and Africa to your new 
assignment? Can you compare the two?
Let me start with the similarities. Both jobs have 
the element of uncertainty. Now, I’m trying to 
create a category that is non-existent. In wearable 
technologies, you have to define the product, the 
category and the players, and create a market. My 
old job had these kinds of challenges as well. We 
were bringing technology to regions that weren’t 
used to technology at all. As for the differences, I had 
a really solid and allied team in Turkey which I built 
over a decade. I assigned general managers to all 
the regions, and built a structure. We can say that by 
going to the US I founded a new company. I had to 
take care of everything from chairs to design, strategy 
to production. It’s both a new and an exciting initiative 
for me.
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Amerika’ya giderek yepyeni bir ekip kurdunuz. 
Peki, iyi bir ekip ne tür özelliklere sahip olmalı?
Ekibinizdeki her bir bireyin ayırt edici bir uzmanlığı 
olmalı. Hep aynı özelliklere sahip insanlar alırsanız 
başarısız olursunuz. Ekip, birbirinden farklı 
insanların uyumlu halde çalışması demek. Belirsizlikle 
başa çıkabilen, sıfırdan iş kurmuş, risk alabilen 
insanları işe almaya çalıştım. Öte yandan bir ekibi 
ekip yapan, zaman ve tecrübedir; uzun bir dönem ve 
zorlu bir yolun sonunda oluşur. Biz de çetin ama çok 
keyifli bir yıl atlattık. Yavaş yavaş bir ekip olmaya 
başladığımızı hissediyorum.

Silikon Vadisi’nde olmak nasıl bir duygu? 
Silikon Vadisi çok zeki insanların bir arada olduğu 
bir yer. Heyecan verici, herkesin kendi alanında aşırı 
uzmanlaştığı ve çok deneyimli insanları barındıran bir 
teknoloji merkezi. Sonsuz ve güvenilir bir tecrübeye 
sahipler. Böyle insanlarla bir arada olmak hayatı 
kolaylaştırıyor, ilerlemenizi hızlandırıyor.

Intel’in giyilebilir teknolojik ürünlerinden 
bahsedebilir misiniz?
Geçen bir yılda pek çok ürün piyasaya çıkardık. 
Akıllı bilezik Mica, akıllı saat Basis Peak, akıllı 
kulaklık BioSport ile birlikte Galileo ve Edison adlı iki 
platform ürettik. Senenin ikinci yarısında da Curie 
platformu gelecek. Bu ürünlerin kullanımı içlerine 
yerleştirilen sensörlerle çeşitlendirilebilir. Örneğin 
Basis Peak, içinde bulundurduğu altı sensörle 
vücut ısınızı ve kalp atışınızı ölçerek bir algoritma 
oluşturuyor ve size stres seviyenizi bildiriyor.

You’ve created a whole new team in the US. What 
do you think are the characteristics of a good 
team?
Each member of your team should have a distinctive 
expertise in something. You’ll fail if you hire people 
with more or less the same qualities. A team means 
different people working with one another in 
harmony. I tried to hire people who could deal with 
uncertainties, who built something from the start and 
who could take risks. On the other hand, time and 
experience are the things that make a team what it is; 
it’s created after a long and challenging period. We 
came through a very hard but pleasant year. I feel that 
we’re slowly becoming a team.

How does it feel to be in Silicon Valley?
Silicon Valley is home to a lot of very smart people; 
an exciting place where you see experienced people 
who are experts in their fields. They have limitless and 
reliable experience. Being with these kind of people 
makes your life easier and your progress faster. 

Can you talk about Intel’s wearable technologies?
We put many products on the market in the last year: 
Smart bracelet Mica, smart watch Basis Peak, smart 
earbuds BioSport and the platforms Galileo and 
Edison. There will also be Curie platform in the second 
half of the year. The usage of these products can be 
diversified with sensors placed inside. For example 
Basis Peak has six sensors inside and can measure 
your body heat and heart beat. It constitutes an 
algorithm and reports your stress level.

Giyilebilir teknolojilerin tasarımı da çok önemli 
tabii...
Endüstriyel tasarımcılarla çalışıyoruz. Giyilebilir 
teknolojileri gerçekten sürekli kullanılabilir kılmak 
için görünümünün de şık ve zarif olması gerekiyor. 
Bu ürünleri ancak hayatlarının bir parçası yaparsanız 
bir anlamı olur. Örneğin, akıllı bilezik Mica’nın 
tasarımını New Yorklu moda evi Opening Ceremony 
yaptı. Önceliğimiz estetik görünümü, teknoloji 
ikinci planda. Bu cihazla mesajlarınızı, burcunuzu, 
ajandanızı kontrol edebilir, SIM kartla mesaj 
yollayabilirsiniz. Bunun amacı yüzlerce problemi 
çözmek değil, ihtiyacınız olanı, insanlarla iletişimde 
bulunabilmenizi sağlamak.

Sizce giyilebilir teknolojiler, lüks kavramının 
yeni tanımı olabilir mi?
Lüks eşyalar akıllı hale gelebilir. Bu akıllı bilezik 
Barneys’te 495 dolara satılıyor. Bir kadın akıllı 
olmayan bir bileziğe de o parayı verebilir. 
Önemli olan var olan bir şeyi akıllı hale getirip 
getiremeyeceğimiz. Lüks eşyaları da akıllı hale 
getirebiliriz.

Sürekli kullandığınız teknolojik aksesuarlar var 
mı?
Akıllı bilekliğim Mica ve akıllı kulaklığım hayatımı 
kolaylaştırıyor. Bu yüzden hiç yanımdan ayırmıyorum.  

You also pay great attention to the design of the 
wearable technologies.
We’re working with industrial designers. For wearable 
technologies to be always used, their design has to be 
chic and elegant. It only means something if you make 
these products a part of the customer’s daily life. For 
instance, the smart bracelet Mica was designed by 
the New York design house Opening Ceremony. Our 
priority is aesthetics; technology comes the second. 
This device enables you to check your messages, daily 
horoscope or calendar, and send a message through 
a SIM card. The reason for this is not to solve hundred 
different problems; it’s to give you what you need - the 
opportunity to contact people. 

Do you think the wearable technologies can be 
the new definition of the concept of luxury?
Luxury goods can be smart, too. This bracelet is sold 
at Barneys for 495 USD. A woman may well pay that 
price for an ordinary bracelet. What’s important is 
whether we can make an ordinary object smart. We 
can turn luxury goods into smart ones as well. 

Do you have any technological accessorizes that 
you always use?
My smart bracelet Mica and my smart headphones 
make my life easier. I never leave without them.
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Gelişmekte olan pazarlarda belirsizliklerle nasıl 
başa çıktınız?
Pazarın boyutunu ve neler kullanıldığını 
gözlemlemelisiniz. Bir yerden sonra kendi deneyim 
ve gözlemlerinizden çıkarımlar yapmaya ve geleceği 
tahmin etmeye başlıyorsunuz. Orta Doğu, Afrika gibi 
bölgelerde hem teknolojiye dair hiçbir fikri olmayan 
hem de şehrin göbeğinde teknolojiyle içli dışlı yaşayan 
insanlar var. Bu durumda ne yapmalı? Önemli olan 
izlemek değil, buna dair çok spesifik politikalar, 
stratejiler, programlar geliştirip orta gelir grubundaki 
insanlara teknolojiyi tanıtmak, devletlerle işbirliği 
yapmak, yöneticilerinizi ikna etmek, birçok kuruma 
‘Gelin bu işe beraber girelim’ diyebilmek. Risk, kontrol 
edebilmeyi gerektirir. Zor durumlarda yapılması gereken 
şey avantajı tespit edip fırsata çevirmektir. Ne kadar 
kontrol ederseniz o kadar başarılı olursunuz.

İş dışında sık seyahat ediyor musunuz? 
Ben macera seyahatine çok düşkünüm. 70’in üzerinde 
ülkeye gittim. Sırt çantamla, arabayla, motosikletle; 
her şekilde gezdim. Geçen yaz Moğolistan çölünü 
motorlarla gezdim. Bir yandan yelken yapıyorum. 
Olabildiğince adrenalini yüksek aktiviteler yapmaya 
çalışıyorum. O şekilde beynimi sıfırlayabiliyorum. 
Böylece çok daha kolay düşünebiliyorum, üretkenliğim 
artıyor.

70 ülke içinde en sevdikleriniz nereler? 
Bir numarada Suriye yer alıyor. Suriye’yi çok geç 
keşfettim ve hâlâ onun acısını çekiyorum çünkü dünyanın 
en muhteşem ülkelerinden biri. Çeşitliliği ve kültürüyle 
harikulade bir yer. Bir diğeri, Vietnam. Fransızların eski 
kültürüyle komünizmin karmasından çok ilginç bir kültür 
çıkmış. O tezatlığı seviyorum Vietnam’da. Herkes küçük 
motosikletlerin üzerinde geziyor. Hanoi’da motosikletle 
dolaşmaya, resim galerilerine gitmeye bayılıyorum. 
Şaşırtıcı ve nefes kesici bir yer.

Bir de tabii arkeoloji merakınız var...
Evet, arkeoloji ve tarihle de ilgileniyorum. Kazıların 
yapıldığı arkeolojik yerlere gidiyorum sıklıkla. Türkiye’de 
inanılmaz yerler var. Bunlardan biri de Karatepe 
Aslantaş Milli Parkı. Bir tepenin üzerinde arkeolojik 
sit alanı; aşağıda muhteşem bir nehir, karşıda görünen 
bir köy ve göz alabildiğine yeşillik... Finike ve Hitit 
hiyeroglif yazılarının bir arada kullanıldığı yazılar... 
Bunun bir benzeri yok.

Bir sonraki destinasyonunuz neresi?
Sırada Latin Amerika var.

How did you deal with uncertainty in the 
developing markets?
You have to observe the size of the market and what’s 
being used. At one point, you start deducing from your 
own observations and predicting the future. In a region 
such as Middle East Africa, there are people who both 
have no idea about technology and live in the heart of 
the city very close to it. What should you do? What’s 
important is not to observe this; it’s to develop very 
specific policies, strategies and programs, to introduce 
technology to middle-class people, to cooperate with 
the government, to convince your managers and other 
companies to become your partners in this initiative. Risk 
means controlling. What needs to be done during hard 
times is to determine the advantage and turn it into an 
opportunity. The more you control, the more you’re likely 
to succeed.

How do you spend your leisure time?
I really enjoy adventure travel. I’ve been to more than 70 
countries. I’ve travelled in all ways – with my backpack, 
by car, on motorcycle. I wandered the desert in Mongolia 
last summer. I’m also interested in sailing. I like to try 
things which are high in adrenaline. That’s how I can 
reset my brain. Therefore my head becomes clearer and 
my productivity is increased.

What are your favorite destinations among those 70 
countries?
Syria is number one. I discovered Syria very late and 
I’m still saddened by that because it’s one of the most 
beautiful countries in the world. It’s a wonderful place 
with its diversity and culture. Another one is Vietnam. 
A very strange blend of the old French culture and 
communism lives there. I love that contrast in Vietnam. 
Everybody rides around on their tiny motorcycles. I 
really enjoy wandering around Hanoi on a motorcycle 
and visiting galleries. It’s a surprising and breathtaking 
place.

And of course, you’re also interested in archaeology.
Yes, I’m also interested in archaeology and history. I often 
visit archaeological excavation sites. Turkey has amazing 
places, one of which is the Karatepe Aslantaş National 
Park. An archaeological site situated on a hill that has a 
view over a wonderful river, a lovely village and a verdant 
landscape. It’s home to inscriptions in which Phoenician 
and Hittite hieroglyphs are used together. It’s peerless.

What’s your next destination?
Latin America is next.
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Bir ekiBi ekip Yapan şeY zaman ve 
tecrüBeDir; UzUn Bir Dönem ve zorlU Bir 

YolUn sonUnDa olUşUr.

TImE AND ExPErIENcE ArE THE THINGs THAT 
mAkE A TEAm WHAT IT Is. IT’s crEATED AfTEr 

A LoNG AND cHALLENGING PErIoD.


