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5G Kamu Ticari Ortaklığı Konsoriyumuna
seçimle ben de seçildim. Tek Türk üyeyim. 

n Fiber altyapının olmadığı yerde 4G tek-
nolojisinin gerçekleşmesinin mümkün ol-
madığı söyleniyor. Fiber altyapı olarak ne
durumdayız ülke olarak? Yapmamız gere-
kenler neler?
Her ne kadar makro baz istasyonları şu an-
daki 2G ve 3G lokasyonlarında konuşlandı-
rılacak ise de baz istasyonu sayısındaki artış
kaçınılmazdır. Her yeni nesilde baz istasyo-
nu kapsaması daraltılarak baz istasyonun
kullandığı bir  frekans başka yerlede kulla-
nılmaya gidilmiştir. Bu noktada fiber alt yapı
çekmek önemlidir. Bunun için geniş bant
ulaşımı insanlar için bir insan hakkı olmalı
ve belediyelerin temel görevlerinden birisi
olmalıdır. Nasıl konut hakkı olarak belediye-
ler elektrik ve su getirmek zorunda ise geniş
bant bağlantısıda sağlamak zorunda olmala-
rı ülke için iyi bir atılımdır. 

n 4G ve 5G data center ihtiyacımızı yoğun
olduğu, bu noktada istenen durumda olma-
dığımız söyleniyor.
Türkiye'de data center ihtiyacı vardır. Ülke
olarak verilerimizin yüzde 22'si kadarı ülke-
de kalıyor geri kalanlar dışarda saklanıyor.
Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 90'ların
ötesindedir. Data center yatırımı önemlidir,
örneğin Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzi-
oğlu'nun data center için serbest bölgeler
yani teknoloji vadileri kurulmalı önerisi
kayda değerdir. Bu internet şirketlerinin de
bizim ülkede yatırım yapmasının önünü
açar.  Örneğin  Apple kısa zaman önce iki
data center Avrupa'da açmıştır. 

n Bu sıkıntıların nedenleri bütüncül olarak
nelerdir sizce?
Yerli telekom endüstrisi için risk yatırımı ge-
rekir ve devlet bu konuda ilk adımı attı.
ULAK projesi bir anlamda baz istasyonu
ürününü geliştirme ve satma konusunda de-
neyim kazandıracaktır. Bu projelerin ve şir-
ketlerin sayılarının artırılması gerekir. Bu da
en son Cumhurbaşkanımız tarafından Tür-
kiye'nin önüne vizyon olarak konulan 5G ile
olması muhtemeldir. 5G ile  araştırma faali-
yetlerimizden ekonomik değer kazanmayı
sağlamalıyız. Buda patentler ve patentlerin
standartlara sokulma çalışmasını getirir. Bu
bir nevi ürün odaklı şirketlerimizi de besle-
yerek bir ekosistem ortaya çıkacaktır. 

n Türkiyeli bir bilim insanı olarak çözüm
önerileriniz, atılması gereken adımlar ne-
lerdir?
Devlet bir futbol takımı gibi koordine olursa
bir tarafı kaleyi tutarken diğeri gol atar veya
attırır. Bu örnek Kore'de, şimdi Hindistan'da
daha önce Çin'de denenmiş ve onları haber-
leşme teknolojileri ligine çıkarmıştır. Şu
anda da gözlemim bu tip aktivitelerin Tür-
kiye'de arttığı ve farkındalık ile birlikte faali-
yetlerin başlamaya yakın olduğu yönünde-
dir. Genel olarak eşitlikçi yapılanmanın ge-
tirdiği verimsizliği ve sonuçsuzluğu atmalı-
yız. Daha subjektif çalışmalı ve daha hızlı
kararlar vermeliyiz. Belki en subjektif olarak
örtülü ödenek gibi bir teknoloji ödeneği çı-
karılmalı ve o dönemin yönetimleri istedik-
leri gibi dağıtmalıdır. Sonuç olarak yönetim-
lerinde kaç tane Türk şirketi global olmuş
ve kaçı NASDAQ gibi borsalara kote olmuş
biz halk olarak ona bakmalıyız. Kime, neye,

niçin harcadığına değil. Elbette böyle bir
yöntemi gerçekleştirmek bizi dünya ligine
sokar. Emin olun bu subjektivite ve hızlı ka-
rar mekanizması büyük ülkelerde öyle veya
böyle vardır.  Her alana subjektif karar al-
mayı yaymalıyız ve insanı güçlendirmeli ve
içindeki cevheri ortaya çıkaran insanlar se-
çiçi olmalıdır. Çalışanı hiçleştiren, insanı
mediocre'lığa (yavanlığa) iten anlayışlardan
ve kişilerden ülke kurtulmalı. Bunun için
hala Mark Zuckerberg genç yaşına rağmen
Facebook şirketinin başında. ABD bu hatayı
zamanında Apple'da yaptı, Steve Jobs iş-
ten atıldı ve tekrar işe alındığında, li-
der koltuğuna geçtiğinde Apple bat-
mak üzereydi. Ve Steve Jobs, batan
bir şirketi terkar zirveye oturtan-
lara verilen lakap ile "turn-aro-
und" CEO oldu. 

n Teşekkürler.
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