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Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak 12 Mart 2020 Perşembe gününden 

beri Covid-19 salgını kaynaklı aldığımız tedbirler çerçevesinde, biz de 

faaliyetlerimizi evlerimizden sürdürmekteyiz. Bu süre zarfında öğrencilerle 

dayanışmaya devam ediyor, öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar neler, Covid-

19 öğrencileri nasıl etkiliyor soruları üzerine araştırma yapıyor ve ne gibi 

önlemler alınabilir/çözümler üretilebilir diye düşünüyoruz. 

 

Tüm bu çalışmalarımızı Türkçe ve İngilizce web sitelerimizden ve sosyal 

medya hesaplarımız üzerinden takip edebilir, bize ulaşmak 

için merhaba@civicspacestudies.org adresine mail atabilirsiniz. Öte yandan 

öğrenci kulüpleriyle/inisiyatifleriyle/topluluklarıyla ve öğrenci aktivistlerle 

online görüşmelere devam ediyoruz. Özellikle çalışmamız kapsamında, 

dernek olarak size destek olabileceğimizi düşündüğünüz bir konu varsa, yine 

aynı mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

Covid-19 Öğrencileri Nasıl Etkiliyor? 

 

 

 

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/
http://civicspacestudies.org/
mailto:merhaba@civicspacestudies.org


 

Covid-19 salgını öncesince, 2019’un son haftasında İstanbul 

Üniversitesinde başlayan İstanbul Teknik'e, Özyeğin'e, Gebze Teknik'e, Boğaziçi'ne 

ve birçok üniversiteye yayılan yemekhane eylemleri, öğrencilerin özellikle sosyo-

ekonomik anlamda yaşadıkları zorlukları, son dönemde en çok açığa çıkartan 

kampüs eylemleriydi. Hatta ve hatta, öğrencilerin mağduriyetlerine dikkat 

çektiğimiz yazıda da bahsettiğimiz üzere, "gelir eşitsizliğin yalnızca görünen 

kısmıydı". Bunun yanı sıra öğrenciler günümüz koşullarında oldukça yetersiz kalan 

kredi ve burslarla, durmaksızın açılan soruşturmalarla, KYK yurtlarındaki 

sorunlarla baş etmeye çalışıyordu. Peki Covid-19 salgınıyla beraber, öğrenciler 

neler yaşadı? 

 

  

Karantina bölgesi seçilen öğrenci yurtlarından öğrencilerin 

çıkartılmasıyla başlayan süreç, daha sonra eğitimin uzaktan devam etmesi ve 

beraberinde eğitim hakkı ihlallerini doğurdu. #KYKÖğrencileriMağdur etiketiyle 

Twitter üzerinden konuya dikkat çekmeye çalışılırken, bir yandan da uzaktan 

eğitimle gelen altyapı yetersizlikleri ve internete erişim 

sorunu #UzaktanEğitimİstemiyoruz diyen öğrencilerin tweet'leriyle gözler önüne 

serildi. Sonrasında öğrencilere eğitime devam etmekte zorlanıyorlarsa kayıt 

https://twitter.com/itudayanisma/status/1234500307821961223
https://twitter.com/GTUOgrencileri/status/1234872022489919494)
https://gencgazete.org/2019un-ogrenciler-icin-ekonomik-bilancosu/
https://gencgazete.org/2019un-ogrenciler-icin-ekonomik-bilancosu/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/04/16/covid19-salgini-onlemleri-ogrencileri-daha-fazla-magdur-etmesin/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/04/16/covid19-salgini-onlemleri-ogrencileri-daha-fazla-magdur-etmesin/
https://twitter.com/hashtag/Kyk%C3%96%C4%9FrencileriMa%C4%9Fdur?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/uzaktane%C4%9Fitimistemiyoruz?src=hashtag_click&f=live


 

dondurma hakkı sunuldu. Biz de sorduk: "Kayıtlar dondurulabiliyor belki ama 

hayat gerçekten bu şekilde dondurulabiliyor mu?" 

 

 

 

Öğrenciler bu sıra en çok vize ve finallerin nasıl yapılacağı ile ilgili kaygılanıyor. 

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, online sınav kaynaklı aksaklıklar olduğu 

takdirde, bunun telafisi olmayacağını açıkladığında, 

öğrenciler #PaüAdaletİstiyor diyerek hashtag çalışması yürüttü. Bir yandan da 

öğrenciler, finallerin örgün şekilde yapılması durumuyla karşı karşıya. Örneğin 

Medeniyet Üniversitesi öğrencileri yaşanacak olası mağduriyeti engellemek için 

geçtiğimiz günlerde #İmüÖrgünSınavİstemiyor  dedi.  

https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1252564582402580481
https://twitter.com/ogrncifaaliyeti/status/1255477376219316225
https://twitter.com/OgrenciHaber/status/1256646816487137282
https://www.youtube.com/watch?v=JO8a1ZHUWc4


 

 

 

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Özyeğin Komitesi, Covid-19 salgını 

sonrası öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve taleplerini yönetime 

iletebilmek için 610 Özyeğin öğrencisine ulaştı  ve 40 sayfalık bir rapor hazırladı. 

Buna rağmen öğrencileri muhatap bulamadı ve #ÖZÜÖğrenciyiDinle hashtag'iyle 

Twitter Türkiye gündemine 28. sıraya yükseldi.  

 

Bu süreçte, özellikle vakıf üniversitelerinde haksız bir şekilde alınan eğitim 

ücretlerine karşı, ortak mücadeleyi hedefleyen bir ağ oluşturuldu: Vakıf 

Üniversiteleri Komitesi. Talepleri, (1) bahar dönemi öğrenim ücretlerinin iadesi ve 

(2) yaz okulunun ücretsiz yapılması.  

https://drive.google.com/file/d/1d9Es0EbuK9GiNuePDq-MTM4D49JMmsnf/view
https://twitter.com/hashtag/%C3%96Z%C3%9C%C3%96%C4%9FrenciyiDinle?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C3%96Z%C3%9C%C3%96%C4%9FrenciyiDinle?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C3%96Z%C3%9C%C3%96%C4%9FrenciyiDinle?src=hashtag_click
https://twitter.com/OzUKomitesi/status/1255222618346700809
https://twitter.com/vakifogrenciagi/status/1254373353726623745
https://twitter.com/vakifogrenciagi/status/1254373353726623745


 

 

Yazılarımız -> Öğrencilere Covid-19 salgın sürecini 
nasıl geçirdiklerini sorduk: 

 

 

 

Çalışan Öğrencilerin 1 

Mayıs'ı 

“Bu durum beni çok zorluyor tabii 

ki. Kira ve faturaları nasıl 

ödeyeceğim, uzaktan eğitime nasıl 

katılacağım derken derken, 

bunlardan başka bir şeyle 

ilgilenemez duruma 

geldim.”  (Görsel Aslı Alpar'a aittir.) 
 

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/05/01/calisan-ogrencilerin-1-mayisi/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/05/01/calisan-ogrencilerin-1-mayisi/
https://www.instagram.com/aslialpar/


 

 

COVID-19 Türkiye’de, Öğrenciler 

Nerede?  

"Sokağa attılar işte bizi. Alın eşyalarınızı bir an 

önce terk edin dediler. Ne durumun farkına 

varabildik ne eşyalarımızı toplayabildik. [...] 

Yanımıza alamadığımız eşyaları teslim 

alamayacağız bundan eminim.” 

 

Uzaktan Eğitim, Neye 

Uzak? 

“Bir kere dondurma hakkı diye bir 

şey olabilir mi? Ona eğitim hakkının 

engellenmesi denir." 

 
 

Tutuklu ve Mahpus Öğrenciler  

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/03/26/covid-19-turkiyede-ogrenciler-nerede/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/03/26/covid-19-turkiyede-ogrenciler-nerede/
http://https/sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/04/08/uzaktan-egitim-neye-uzak/
http://https/sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/04/08/uzaktan-egitim-neye-uzak/


 

#HükümlülerSerbestTutuklularTehlikede Mahpuslar kadar tutukluların 

da sağlıkları tehdit altındadir ve tutuklular da serbest kalmalıdır!  

 

Mart ayının başında Türkiye’de 2017 senesinden beri mahpus öğrenci sayısı 

bilgisi paylaşılmadığına dikkat çekmek ve güncel mahpus öğrenci sayısını 

sormak amacıyla bir video hazırlamıştık. Tam mahpus öğrencileri 

konuşurken, Covid-19 salgını sürecinde tartışılmaya başlayan af yasası 

tartışmaları başladı. Biz de süreçte, bu sefer de tutuklu öğrenciler için, onlar 

serbest bırakılsın diye kampanya başlattık. Fakat ne yazık ki, cezaevilerindeki 

tutuklular için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için birçok tutuklu 

öğrenci hala cezaevinde. Biz 

de #HükümlülerSerbestTutuklularTehlikede etiketiyle, henüz hakkında 

hiçbir hüküm verilmemiş veya hükmü kesinleşmemiş olan tutuklu 

öğrencilerin cezaevinde kalacağına ve bunun yaşam ile eğitim hakkının ciddi 

bir ihlali olduğuna dikkat çektik. 

https://twitter.com/hashtag/H%C3%BCk%C3%BCml%C3%BClerSerbestTutuklularTehlikede?src=hashtag_click
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1237013512569921536
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1237013512569921536
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1243098311416074240
https://twitter.com/search?q=%23H%C3%BCk%C3%BCml%C3%BClerSerbestTutuklularTehlikede&src=typed_query
https://www.youtube.com/watch?v=k8-Yet4ssdE


 

Güncel mahpus öğrenci sayıları neden paylaşılmıyor? 

Cezaevilerinde kaç tane mahpus öğrenci var? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ01vxTmNfQ


 

 

 

5 Ocak’tan beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 

bulunması için #GülistanDokuNerede etiketiyle yapılan sosyal medya kampanyası 

devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kayıp olan 21 yaşında Gülistan Doku, en son 

minibüse binerken görüntülenmişti.  Gülistan'ın nerede olduğunu sormaya, 

Gülistan bulunana kadar sormaya devam edeceğiz. #BarajBoşaltılsın 
 

 

Öğrenci haberlerini takip edebileceğiniz bazı 
hesaplar: 

 

 

Genç Gazete 

Öğrenci Haber 

Gençlik Komiteleri 

Hergele Postası 

Öğrenci Sendikası 

#GülistanDokuNerede 

https://twitter.com/search?q=%23G%C3%BClistanDokuNerede&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/hashtag/GuelistanDokuNerede?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BarajBosaltilsin?src=hashtag_click
https://twitter.com/gencgazeteorg
https://twitter.com/OgrenciHaber
https://twitter.com/komiteler
https://twitter.com/HergelePostasi
https://twitter.com/OgrenciSen_


 

Covid-19 salgını önlemleri öğrencileri daha 
fazla mağdur etmesin! 

 

  

 

Kampüste İfade Özgürlüğü 
 

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak, kampüslerdeki ifade, toplanma ve örgütlenme 

özgürlükleri ve bunların ihlalleri üzerine çalışıyoruz. Sürdürülebilir olmasını amaçlayarak 

çıktığımız bu yolculukta, kampüslerde yaşanan hak ihlallerini öğrencilerle ve öğrenciler 

vasıtasıyla görünür kılmak ve ihlallere maruz kalmış öğrencilerle dayanışma amacı taşıyoruz. 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak, din, dil, ırk, etnisite, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, 

bedensel farklılıklar ve engellere karşı yapılan her türlü ayrımcılığa karşı bir duruş 

benimsiyoruz. Dayanışma halinde olacağımız öğrenci aktivistlerin, kulüplerin, inisiyatiflerin ve 

toplulukların da bunu gözettiğini düşünüyor ve onları bu konuda teşvik ediyoruz.  

https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1250755611379318784
https://www.youtube.com/watch?v=2yKR8xv4vHw


 

 

  

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği 
 

merhaba@civicspacestudies.org 
 

+90 216 330 42 30 
İstanbul / Türkiye 

  

mailto:merhaba@civicspacestudies.org
https://www.youtube.com/watch?v=IMVwg4MABdI


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

https://www.facebook.com/sivilalanarastirmalaridernegi/
https://twitter.com/CivicSpace_tr
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/
https://www.linkedin.com/company/civic-space-studies-association
https://www.instagram.com/sivilalanarastirmalari/

