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Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 17-

23 Mart Kaliforniya Ziyareti 
 

AKP İktidarının temel insan ve prostesto haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türk Amerikan 
Gezi Platform’u Fikri Işık’ın Kaliforniya ziyaretini anlamsız bulmakta ve kınamaktadır. 

 
San Francisco, CA – 17 Mart 2015 Salı günü, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikret Işık, Los Angeles Türk Konsolosluğu’nda gerçekleştirilen bir 
davetle Kaliforniya ziyaretine başlayacaktır. Bu daveti takiben Berkeley Ulusal 
Laboratuvarı, Stanford Üniversitesi ve ODTÜ San Francisco ziyaretleri yer alacaktır. 
 
Türkiye’de iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi, düşünce ve protesto özgürlüğüne ve 
insan haklarına karşı baskıcı tutumlarıyla, akıl almaz ihlallerde bulunmaktadır. AİHM’nin 
552 ifade hürriyeti ihlal kararının %42’si Türkiye’ye aittir. Twitter ve YouTube gibi internet 
siteleri hükümet tarafından defalarca kullanıma kapatılmış, birçok gazeteci fikir 
beyanında bulunduğu için tutuklanmış, protesto eden vatandaşlar sokaklarda 
acımasızca katledilmiştir. Hükümet aynı zamanda haber kaynaklarında çarpıtmalar 
yaparak halkı yanlış yönlendirmiş ve öldürdüğü direnişçileri halka terörist olarak lanse 
ederek, protestocuların ailelerini de halka hedef göstermiştir. 
 
İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve fikir özgürlüğünü ilke edinmiş bir sivil 
toplum örgütü olan Türk Amerikan Gezi Platformu, yukarıda belirtilen gerekçeler 
sebebiyle Bakan Fikri Işık’ın Silikon Vadisi’ne ziyaretini kınamaktadır. Adalete güvenin 
olmadığı, özgürce düşünme ve ifadenin engellendiği, matematik eğitiminde dünyada 
sondan üçüncü olan bir toplumda bilimsel gelişmenin olamayacağını görmemekte 
direnen iktidarın, bu tür ziyaretlerinin turistik olma dışına çıkamayacağını kamu oyunun 
dikkatine sunarız.  
 
TAGP kimdir? Türk Amerikan Gezi Platformu, Türkiye’deki Gezi olaylarının özgürlük, 
adalet ve demokrasi ilkelerine katkıda bulunacağı inancıyla biraraya gelmiş bireylerden 
oluşan bir sivil toplum örgütüdür. 
 
Facebook ve Twitter’da bizi takip edin: Facebook.com/TurkishAmericanGeziPlatform 
and Twitter.com/TAGeziPlatform ve bize epostayla ulaşın contact@geziplatform.org.  
 
KİM: Türk American Gezi Platformu  
 
NE: Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 

Kaliforniya Ziyareti 
 
NE ZAMAN: Mart 17-23 

 
NEREDE:  Los Angeles, Berkeley, San Francisco ve Stanford Üniversitesi 

 
BİLGİ İÇİN: contact@geziplatform.org 
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