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Başbakan Erdoğan, Silikon Vadisi’nde 
Silikon Vadisi’ndeki Microsoft, Apple ve Google gibi 
teknoloji devlerini ziyaret eden başbakan, gezisi 
sırasında “Google Glass” isimli teknolojik gözlüğü ve 
şoförsüz otomobili de test etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti 
Washington’daki resmi temaslarının ardından 19 Mayıs 2013’te geldiği San Francisco’da 
Silikon Vadisi’ni gezdi. İlk olarak Microsoft’u ziyaret eden Erdoğan, burada Microsoft 

CEO’su Steve Ballmer tarafından karşılandı. Bu ziyarete 
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ile Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Microsoft 
Türkiye Kamu İşleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Müdürü Erdem Erkul da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB) Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) projesiyle ilgilenen Ballmer, hazırladıkları eğitim 
yazılımları hakkında Erdoğan’a brifing verdi. Başbakan 
Erdoğan, Microsoft’ta Google Maps isimli programla 
İstanbul’u izledi.

Daha sonra Apple’da incelemelerde bulunan Erdoğan, 
ardından Google’ı ziyaret etti. Google’a gelişinde “self 

driving car” olarak anılan sürücüsüz otomobili inceleyen Erdoğan, kendi kendine yolunu bulan 
otomobille tur attı. Erdoğan, Google’daki temasları sırasında test aşamasındaki “Google Glass” 
adı verilen akıllı gözlüğü de taktı.
Google’ın İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Seval Öz, sensör, lazer ve GPS desteğiyle kendi 
yolunu bulan, kendi kendini kullanabilen otomobillerin ve bu teknolojinin dünya geneline 
yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti. 
Öz, “Zaten bu teknolojiyi şimdiye kadar elde etmemiz gerekirdi. Bilgisayarlar otomobillerden 
önce icat edilseydi, bilgisayarlarımız arabalarımızı kullanacaktı. Yılda 1 milyon 200 bin insan 
trafik kazalarında ölüyor, buna gerek yok” diye konuştu.
Yeni geliştirilen telefon ve bilgisayar işlevi gören gözlüğü de tanıtan Öz, gözlüğün, akıllı 
telefonlardan daha hızlı şekilde bilgiyi, görüntüyü sosyal paylaşıma sunabildiğini vurguladı. 
Daha sonra Google kampüsünü dolaşarak, çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Silikon 
Vadisi’nden ayrılırken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gelecek hafta FATİH projesiyle ilgili bir ihale düzenleneceğini anımsatan Erdoğan, “Bu ihale 
öncesinde Silikon Vadisi’ni görmek suretiyle bilişim teknolojisinde neler oluyor, yeni gelişmeler 
neler, bunları yerinde görelim istedik. Çünkü, bizim bu proje benzeri bir projeyi İstanbul’da 
gerçekleştirme hedefimiz var. Bu konuyla ilgili daha önce arkadaşlarımızı çalıştırdık. Şimdi de 
FATİH projesinde ilk hedef 10 milyon 600 bin tablet üretimi söz konusu. Üretimin ardından da 
2-2,5 milyon tablet üretimi olacak” açıklamasında bulundu.
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