
Hewlett Packard (HP) Cenevre’de bulunan EMEA (Europa, Middle East, Africa-Avrupa, Orta 
Doğu, Afrika) Başkanlığı’nda, Global Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan 
Hür Körnes, daha önce yazılımdan, donanıma, danışmanlıktan, müşteri yönetimine kadar 
bilişim teknolojileri (BT) sektörünün tüm alanlarında çalışma fırsatını yakaladığını anlattı. 

2011 yılında HP Türkiye’ye finans sektörü yöneticisi olmak üzere katıldığını anımsatan Körnes, “HP 
Türkiye’de görev yaptığım süreçte finans sektöründe yüzde 200’e yakın ciddi bir büyüme yakaladık” dedi. 

2014 yılında, HP Global’den gelen teklifi değerlendirdiğini söyleyen, kendisini HP’ye çeken 2 temel 
unsur bulunduğunu ifade eden Körnes, bunlardan birisinin çalışanlarına verdiği değer ve özgürlük alanı, 
ikincisinin de HP’nin sürekli inovasyon ve teknolojik liderlik vizyonu olduğunu belirtti. 

Körnes’in ağzından IBM Türkiye’deki 
çalışmaları ve HP’ye katılış öyküsü şöyle:
 
“Üniversiteden sonra iş hayatıma IBM Ankara’da 
başladım. Kamu alanında bir süre çalıştıktan 
sonra, IBM’in Türkiye’deki büyük finans 
müşterilerinin sorumluluğunu alarak İstanbul’da 
görevime devam ettim. Birkaç yıl sonra da IBM’in 
Danışmalık Bölümü’nde üst düzey yöneticilik 
yaptım. IBM çalıştığım 10 yıl süresince, BT 
sektörünün tüm alanlarında, yazılımdan, 
donanıma, danışmanlıktan, müşteri yönetimine 
kadar birçok departmanda ve değişik konularda 
roller alma ve kendimi farklı konularda geliştirme 
fırsatını yakaladım. 2011 yılında da HP’ye 
finans sektörü yöneticisi olmak üzere katıldım. 
HP Türkiye’de görev yaptığım süreçte finans 
sektöründe yüzde 200’e yakın ciddi bir büyüme 
yakaladık. 2014 yılında, HP Global’den gelen 
bir teklifi değerlendirip, Cenevre’de bulunan, 
HP EMEA Başkanlığında, Global Müşterilerden 
Sorumlu Genel Müdür olarak göreve başladım.

HP fırsatlarla dolu çok büyük bir şirket

Bilindiği üzere, HP fırsatlarla dolu çok büyük bir 
şirket. BT alanında, aklınızda ve hayallerinizde 
olan birçok alanı seçebilme, deneyimleyebilme 
ve en önemlisi de profesyonelleşebilme şansını 
sunan, 170 ülkede aktif olan bir şirket. 

Özetle, beni HP’ye çeken 2 temel unsur var. 
Birincisi, HP’yi diğer BT şirketlerinden ayıran en 
önemli özelliklerinden birisi olan çalışanlarına 
verdiği değer ve özgürlük alanı. HP’de kendinizi 
bir çalışandan, bir yöneticiden çok, bir girişimci 
(entrepreneur) gibi hissediyorsunuz. Birçok 
önemli karar alınırken sizin fikirleriniz ve 
eğilimleriniz etkili olabiliyor. İkincisi ise, HP’nin 

DNA’sına kazılı olan sürekli inovasyon ve teknolojik 
liderlik vizyonu. Innovasyon teknoloji şirketlerinin 
olmazsa olmazı fakat HP’yi diğerlerinden ayıran 
şey bana göre amaca yönelik yapılan ınovasyon 
ve bunun sonucunda insanlığa, doğaya ve gelecek 
nesillere pozitif katkılar sağlayabilmesi.
Bir Türk Yönetici olarak, HP’nin tüm insanlığa ve 
gelecek nesillere yapacağı katkılarda imzamın 
olması beni çok heyecanlandırıyor.
 
Türkiye’deki beyin göçü önlenebilir hatta 
tersine çevrilebilir 

Bildiğiniz gibi Türkiye, yoğun ve genç nüfusu 
olan, teknolojiye ilgili ve teknoloji pazarının ciddi 
büyüme potansiyeli olan bir ülke. Yapmamız 
gereken, bu enerjiyi doğru girişimlerle, doğru 
yatırımlarla, doğru hükümet desteğiyle tüm 
dünyaya taşımak ve Türkiye’yi ciddi bir BT pazarı 
haline getirmek. Yenilikçiliğin ve özgür fikirlerin 
önünü açtığımız oranda Türkiye’deki beyin göçü 
önlenebilir hatta tersine çevrilebilir.

Bunun gerçekleşebilmesi için, bana göre, 
üniversite, piyasa ve hükümet üçgeninde, 5-10-
20-50 yıllık kalkınma planlarıyla desteklenen bir 
ekosistemin kurulması ve işletilmesi gerekir.

İş dışındaki zamanını ailesiyle güzel bir 
macera olarak yaşıyor

Cenevre’ye eşim ve 2 çocuğumla birlikte geldik. 
Buraya yerleşme kararımızdan dolayı hepimiz 
hâlâ çok heyecanlıyız. İşlerimin temposu ve 
seyahatlerim bazı dönemler çok fazla olabiliyor 
fakat evime geri döner dönmez tüm ilgimi ailemle 
beraber vakit geçirip, eğlenmeye ve burada 
geçirdiğimiz zamanımızı güzel bir maceraya 
çevirmeye çalışıyoruz.

HP EMEA Başkanlığı Global Müşteriler Genel Müdürü Körnes:

“Bir Türk yönetici olarak, 
HP’nin gelecek nesillere 
katkısında imzamın olması 
beni çok heyecanlandırıyor”

Yenilikçiliğin önünün açılması oranında Türkiye’deki beyin göçünün 
önlenebileceğini, hatta tersine çevrilebileceğini belirten Körnes, bunun 
için 5’ten 50 yıla varan kalkınma planlarıyla desteklenen bir ekosistemin 
kurulması gerektiğini vurguladı. 

Fatma Ağaç

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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