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SILIKON VADISI  
GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA YAKIN!
Eğer yaptığınız işe heyecan dolu bir tutkuyla bağlıysanız ve kendinize bir fırsat gözüyle 

baktırabiliyorsanız dünya lideri şirketlerle iş ortağı olup zirveye oynamanızın önünde hiçbir engel yok.
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Son yıllarda İstanbul dahil 
dünyanın çeşitli şehirlerinde 
önemli gelişmeler yaşansa 
da Silikon Vadisi hâlâ 

gezegenimizin teknoloji ve girişim 
karargâhı olmayı sürdürüyor. Bölge 
malum Facebook, Google ve LinkedIn 
gibi günlük hayatımızın demirbaşı 
sayısız şirket merkezine, daha doğrusu 
tatil köyüne ve Stanford Üniversitesi’ne 
ev sahipliği yapan renkli bir yer. Bu 
nedenle, Mayıs ayı başında GTM 
Teknoloji kurucuları Silikon Vadisi’nde 
başta Supermicro ile olmak üzere 
yapacakları bir dizi iş görüşmesinde 
kendilerine eşlik etmemi isteyince 
hiç düşünmeden hemen bavulumu 
hazırladım.

San Francisco en az iki aktarmalı 
uçuşla ve ancak 20 saati aşan sürede 
gidebileceğiniz bir şehir. Bu süreye bir de 
10 saatlik zaman dilimi farkı nedeniyle 
aynı günü tekrar yaşamak eklenince 
biraz sarsıldık tabii! Havaalanına varıştan 
sonra dikkatimizi ilk çeken her nevi 
ürün ve hizmetin satışında kullanılan 
kiosk ve otomatlar ile elektrikli araba şarj 
ünitelerinin yaygınlığı oldu. Fakat terzi 
kendi söküğünü dikemez misali, Silikon 
Vadisi şirketleri de dünyayı değiştirirken 
kendi bölgelerini ihmal etmişler. Kentsel 
yaşamda inovasyonun bu saydıklarımın 
çapını aşan izlerini çok göremedik.

İş görüşmelerimize Supermicro’nun 
50 dönümlük şirket kampüsünü gezerek 
başladık. Türkiye’de rakipleri IBM, Dell 

ve HP kadar tanınmadığını bildiğimden 
hemen belirteyim, sunucu sistemleri ve 
dijital veri depolama gibi iş amaçlarıyla 
kullanılan patentli, yüksek performanslı 
donanım çözümlerinin tasarım ve 
üretimini yapıyorlar. Dört sene önce 
Metin Saraç ve Serkan Karaarslan 
tarafından İstanbul’da kurulan GTM 
Teknoloji ise Supermicro’nun en büyük 
yerel iş ortağı olarak ithal ettiği 
ürünleri Türkiye ve sınır 
komşumuz ülkelerde 
satıyor, sistemler 
kuruyor ve projeler 
yürütüyor. 
Kuruluşundan 
bugüne her 
yıl yüzde 100 
büyüme sağlamış 
bir şirket olarak 
Fransa’da evvelki 
sene düzenlenen zirvede 
Avrupalı rakiplerini de geçerek 
en hızlı çıkış yapan şirket ödülünü 
kazanmışlar.

Üretim tesisini gezerken bize 
anlatılan Japonca kelimelerle süslü 
yalın üretim sistemini dinliyor, bir 
yandan da bilişim sektörünün ne kadar 
öngörülemez olduğunu düşünüyordum. 
Silikon Vadisi eskiden daha dar bir 
bölgeyi ifade eder ve üreticilerden 
çok yazılımcıları bağrına basarken, 
bugün neredeyse San Francisco körfez 
bölgesinde kurulu tüm firmalar kendini 
Silikon Vadili olarak tanımlıyor. Öte 

yandan, son yıllarda sınırlar giderek yok 
olmuş, mekânsal avantajlar azalmış ve 
burada iş kurma ve yaşam maliyetleri 
yükselmişti. Bölgenin artık sadece 
sembolik bir değerinin kaldığı ama asıl 
cazibesini yitirdiği düşünülmekteydi. 
Oysa bugün bir gazetede 
Supermicro’nun Vadi’de 150 dönüm 
daha arazi aldığı, Ar-Ge ve üretim tesisi 

kuracağı yazıyordu!
Bu arada Supermicro’nun 
Almanya ofisinden Alen 

Eryoldaş’ın da aramıza 
katılmasıyla bir dizi 
toplantı, eğitim ve 
sohbet birbirini takip 
etti. İlerleyen günlerde 
şirketin Kurucu Genel 
Müdürü ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Charles 
Liang ve başka üst düzey 

yöneticilerle tanışıp görüştük. 
Açıkçası Türkiye’ye bu kadar 

ilgi ve destek göstereceklerini tahmin 
etmemiştik. Ama neyse ki, yeterli sayıda 
nazar boncuğu ve lokum setimizle 
hazırlıklı gelmiştik!

Buradaki ilginç gözlemlerimden 
biri, yeni bir girişim yaratma (startup) 
kültürünün köklü ve büyük şirketlerce 
de hızla benimsendiğini görmek 
oldu. Örneğin Supermicro, hisseleri 
NASDAQ’ta işlem gören 20 yıllık bir 
şirket olmasına rağmen hem onlar hem 
seyahat boyunca sohbet ettiğimiz başka 
büyük şirketlerin sahipleri hâlâ yeni bir 

Güçlenen
trend “Global ol 

ama yerel davran” 
sloganını andıran, 

“Köklü ol ama 
girişimci
davran”
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girişim olmakla övünüyorlardı. Aslında 
“yeni girişim” olmayı şirketin faaliyette 
bulunduğu süre ve ciro büyüklüğünden 
çok, sürdürdükleri hızlı büyüme, çeviklik 
ve inovatif olmakla özdeşleştirmişlerdi. 
Galiba güçlenen trend “global ol ama 
yerel davran” sloganını andıran, “köklü ol 
ama girişimci davran”.

Toplantılar sürerken tesadüfen 
Supermicro’nun yeni iş ortağı Nexenta 
ekibiyle tanıştık. Yeni genel müdürleri 
Tarkan Maner’le bir akşam yemeğinde 
bir araya geldik. Eğer Silikon Vadisi’nin 
25 senedir ABD’de yaşayan, ödüllü 
girişimci ve yatırımcısı bu Türk prensinin 
adını duymadıysanız mahcup olmalısınız. 
Kendisi en çok 2007’de tükenmiş haldeki 
Wyse’ı alıp burada paylaşamayacağım 
rekor bir fiyatla 2012’de Dell’e satmasıyla 
anılıyor. Bu başarı hikâyesi onun sekiz ay 
önce Nexenta’nın başına genel müdür ve 
yönetim kurulu başkanı olarak geçmesini 
sağlamış. Nexenta yazılım üzerinden 
dijital veri depolama çözümlerini düşük 
maliyetlerle sağlamasıyla meşhur. “Esas 
itibariyle sıkıcı olan bir sektörü seksi bir 
işe dönüştürüyoruz” diyen Maner o kadar 

sıcakkanlı ve işini severek anlatıyordu 
ki, bu işte olmamama rağmen neredeyse 
ben bile, az da olsa satın alayım, 
bulunsun diyecektim!

Kıdemli bir rol model olarak 
sohbetimiz sırasında, çevrelerinde hayali 
duvarlar ve mazeretler yaratmayı bırakıp 
girişimcileri daha gözü kara ve girişken 
olmaya teşvik eden konuşmaları 
hoşuma gitti. İyi bir ekip olmanın 
önemine, anlaşıp sinerji yaratabileceğin 
insanlarla sıkı bağlar kurmanın gereğine 
değindi. Laf lafı açarken kendisinin 
daveti ve kışkırtmasıyla kendimizi 
bir anda Los Angeles’ta üç gün sonra 
başlayacak ABD’nin en büyük teknoloji 
etkinliklerinden Citrix Synergy için 
otel ve uçak rezervasyonları yaparken 
bulduk. Böylelikle bir hafta diye 
başlayan seyahatimiz iki haftaya uzadı. 
Türklerin gurbetteki bu dayanışması 
bize her dakika yeni sürprizler 
hazırlıyordu. Fırsat mı insanın karşısına 
çıkıyor, yoksa insan mı fırsatını 
yaratıyor, kim bilir...

Citrix Synergy Microsoft, IBM, 
HP ve Nexenta gibi dünyanın başlıca 

teknoloji şirketlerinin ürün lansmanları 
gerçekleştirdiği, alış-satış ve iş 
ortaklıklarının o anda sonuca bağlandığı 
özgün bir etkinlik. Maalesef haftanın 
şanslısı GTM’den başka katılımcı 
Türk firma yoktu ama az sayıda da 
olsa Türkiye’den gelen uzmanlar fuar 
alanında görüşmelerini yapıyorlardı. 
Satırlar daha fazlasını anlatmama izin 
vermiyor ama burada beni en çok 
şaşırtan şeyi paylaşmadan bitirmeyeyim: 
Etkinliğe katılan 7000’e yakın insan 
arasında kadın oranının Türkiye’deki 
benzer etkinliklerden bile daha az 
olması.

Böyle bir seyahatten sonra 
özetle, Silikon Vadisi’nin iki açıdan 
Türkiye’den göründüğünden daha 
ulaşılabilir olduğuna inandım. Birincisi, 
sembolü olduğu teknoloji, inovasyon 
ve girişimcilik çıtasını Türkiye’de 
yakalamak, yerine göre aşmak. İkincisi, 
orada yerleşik şirketlerle iş yapmak ve 
yatırımcılardan destek almak.

BOLAT; Bağımsız Danışman
serkanbolat.com


