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Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak 12 Mart 2020 Perşembe 
gününden beri Covid-19 salgını kaynaklı aldığımız tedbirler 

çerçevesinde, 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. 

 

 

 

Kampüste İfade Özgürlüğü Çalışması kapsamında başlattığımız, anket 

ve mülakatlardan oluşan araştırmamıza, siz üniversite öğrencilerinin 

katılımını bekliyoruz! 

 

Ankete katılım için: https://bit.ly/37oxKPS 

Detaylı bilgi için: https://bit.ly/3e0wa9q 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/
http://civicspacestudies.org/
mailto:merhaba@civicspacestudies.org
https://t.co/WfLCDuHW8S?amp=1
https://t.co/M6Lxlfj3qK?amp=1


 

 

Covid-19 Salgını Koşullarında 
Türkiye'deki İfade Özgürlüğü, Öğrenci 

Hareketleri ve Sivil Toplum ->   
 

Yardımcı direktörümüz Zeynep 
Serinkaya Winter’ın İsveç PEN/Opp’ta 

yayımlanmış makalesidir. İngilizce 
metne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Yeni Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Dolu Bir 
Merhaba! -> 

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/27/covid-19-salgini-kosullarinda-turkiyedeki-ifade-ozgurlugu-ogrenci-hareketleri-ve-sivil-toplum/
https://www.penopp.org/articles/new-perspectives-free-expression-turkey-during-covid-19
https://www.penopp.org/articles/new-perspectives-free-expression-turkey-during-covid-19
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/09/08/yks-sonrasi-yeni-ogrencilere-dayanisma-dolu-bir-merhaba/
https://www.youtube.com/watch?v=sCU2FWaiUFk&ab_channel=CivicSpaceStudiesAssociation


 

Yaz Dönemi Öğrenciler İçin Nasıl Geçti ve 
Üniversitelerde Yeni Dönem Nasıl Başlıyor? 

 

 

Öğrenciler, çevrim içi sınavlar esnasında yaşadıkları problemleri dile 

getirmeye Temmuz ayında da devam etti. Karadeniz Teknik, Yıldız 

Teknik ve Doğuş Üniversitesi öğrencileri, sınavlarda yaşanan sorunlara ve 

gerekli telafi mekanizmalarının oluşturulmamasına karşı ses çıkarttı. 

Anadolu Üniversitesinde de yaz okulunun Senato kararı ile açılmayacağı 

bilgisi üzerine başlayan itirazlar, kazanımla sonuçlandı ve akabinde yaz 

okulu açıldı.  

 

Bir yandan da psikoloji öğrencileri ve mezunları, açıköğretimde psikoloji 

bölümünün açılacağı duyurusu üzerine hem sosyal medyada eylemlerini 

sürdürdüler hem de sonrasında Beyazıt'ta bir basın açıklaması 

gerçekleştirdiler. Süren tepkiler neticesinde, alınan karar 25 gün sonra 

geri çekildi ve süreç kazanımla sonuçlandı.  

 

Vakıf üniversiteleri, Ağustos ayında öğrencilere zam haberleriyle geldi. 

Eğitimlerin çevrim içi olmasına rağmen indirim yapılmadığı bu dönemde, 

öğrenciler bir de zam haberleri almaya başladı. Bunun üzerine ses 

çıkartmaya başlayan öğrenciler, ayrı başladıkları eylemlerine, sonrasında 

birleşerek devam etti. 

#YeditepeliHakkınıArıyor, #bilgilisusmuyor ve #ÖZÜİndirimYap 

diyen Yeditepe Topluluğu, Bilgili Susmuyor Platformu ve Özyeğin 

Komitesi ile Vakıf Üniversiteleri Komitesi, bu süreçte hızlı bir şekilde 

dayanışma örgütleyerek #OnlineEğitimdeZamOlmaz dediler. YÖK, 

üniversitelerin nasıl açılacağını, üniversite yönetimlerinin inisiyatifine 

bıraktı. Hala daha belirsizlik bulunan üniversitelerde öğrenciler sosyal 

medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. 

https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1280087962194247680
https://twitter.com/ytudayanisma/status/1282575302577750016
https://twitter.com/ytudayanisma/status/1282575302577750016
https://twitter.com/DouOgrencileri/status/1287709890815897602
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1281153880244568064
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1283023838159286274
https://twitter.com/ogrencileriz/status/1283744477669142528
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1291699578891362306
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1297868630617620486
https://twitter.com/hashtag/YeditepeliHakk%C4%B1n%C4%B1Ar%C4%B1yor?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/bilgilisusmuyor?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C3%96Z%C3%9C%C4%B0ndirimYap?src=hashtag_click
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1298917328986439680
https://twitter.com/nkudayanismasi/status/1300504837709344768


 

Tercih Süreci ve Dayanışma 

 

 

 

Üniversite Tercihimiz: Dayanışma -> 
 

Mert Batur 

 

Dernek olarak, bu yıl tercih yapmış 

öğrencilerle ve onların sorularına cevap veren 

üniversitelilerle bir araya geldik. Dayanışma 

ve mücadelenin, öğrencilerin gündemine bu 

yıl neden bu kadar yoğun şekilde girdiğini ve 

tercih sürecinde hangi konuların merak 

edildiğini sorduk. 

 

 

Öğrenci Haberleri Yapan Twitter Hesaplarına 
Kısıtlama  

 

 

 

 

Ağustos ayının başında İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ait haber 

portalı Hergele Postası ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

öğrencilerinin kullandığı haber portalı Politik Baykuş‘a gelen Twitter 

kısıtlamalarından sonra, öğrenci haberlerini derleyen Öğrenci Haber‘le 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/12/universite-tercihimiz-dayanisma/
https://twitter.com/HergelePostasi
https://twitter.com/politikbaykus
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/04/ogrenci-haber-portallarina-gecici-kisitlama-hergelepostasi-ve-politikbaykus/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/04/ogrenci-haber-portallarina-gecici-kisitlama-hergelepostasi-ve-politikbaykus/
https://twitter.com/OgrenciHaber


 

gençliğin iletişim, dayanışma, mücadele ağı olan Gençlik Komiteleri‘nin 

hesaplarına da benzer bir kısıtlama getirilmişti. Ağustos ayının sonunda 

da derneğimizin Twitter hesabının erişimi kısıtlandırıldı.  

 

Kısıtlamalara karşı sergilenen dayanışma sayesinde, hesaplar yeniden 

kullanıma açıldı.  

 

#İstanbulSözleşmesiYaşatır 

 

 

 

Üniversite kulüpleri ve öğrenci toplulukları, İstanbul Sözleşmesinden 
yana olduklarını, #İstanbulSözleşmesiYaşatır diyerek sosyal 

medyada gösterdiler. 
 

Ayrıca bir çağrı yaparak "İsimlerini sayamadığımız katledilen onlarca 
kadının ve LGBTİ+’nın yanına daha fazla isim eklenmemesi ve 

faillerin gereken cezayı alması için İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanmasını istiyor, “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR” 

diyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni sahipleniyor ve 
savunuyoruz." dediler. Metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

https://twitter.com/komiteler
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/21/dernegimizin-twitter-hesabina-kisitlama/
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1291355276780679168
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1293819440849653761
https://www.youtube.com/watch?v=FnutQjqC9Us


 

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerarası 
İletişim Ağı ve Cinsel Taciz Önleme Birimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Akademide taciz haberlerinin artmasıyla beraber (1) (2) (3), buna 
karşı mücadele edenler de safları sıklaştırdı. Cinsel Taciz ve Saldırıya 

Karşı Üniversitelerarası İletişim Ağı, #CTSHepYanında diyerek, 
akademide tacizle karşı karşıya kalanların yanında olduğunu ve buna 

karşı mücadele edeceklerini duyurdu. Bununla beraber, 23 
Temmuz'da feminist öğrencilerin kazanımları sonucunda, Yıldız 
Teknik Üniversitesinde "Cinsel Taciz Önleme Birimi" kurulması 

kararı alındı.  

https://twitter.com/Dmlkmci/status/1280999362290683910
https://twitter.com/KampusCadilari/status/1282948877633626112
https://twitter.com/FatmayaSesOl/status/1288792294083223552
https://twitter.com/cts_iletisimagi/status/1290728434574987265
https://twitter.com/OgrenciHaber/status/1286957256840491009


 

ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası 

 

 

 

9. ODTÜ Onur Yürüyüşü Davasının üçüncü duruşması 10 Temmuz 
2020 tarihinde, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecekti. 

Ancak yargılanan öğrenciler ve davanın savunmasını üstlenen ODTÜ 
LGBTİ+ Dayanışması avukatları, baroların çoklu baro düzenlemesine 

karşı nöbet çağrısıyla toplanan avukatlarla dayanışmak için Kuğulu 
Parka gitti. 

 

Hazel Başköy'ün Hakları İade Edildi! 

 

 

Hazel Başköy, Anadolu Üniversitesinde 
doktora çalışmalarını sürdürmekteyken, “Bu 

Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı metni 
imzalamıştı. Daha sonrasında Barış İçin 

Akademisyenler davasından beraat etti. Bu 
karara karşın, Anadolu Üniversitesi, Hazel 

hakkında açtığı disiplin soruşturmasını azami 
süreye rağmen tamamlamamıştı. Buna 

http://https/sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/07/10/odtu-onur-yuruyusu-davasinda-3-durusma-avukatlarla-dayanismaya-geldik/
https://twitter.com/BaskoyHazeL/status/1290372882929979397


 

direnen  BAK Bildirisi imzacısı Hazel 
Başköy’ün bütün öğrencilik hakları Ağustos 

ayının başında iade edildi. -> 

 

 

Tutuklu ve Mahpus Öğrenciler  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Hapiste Öğrenci Ağı, hapisteki öğrencilerin eğitim süreçlerinin 
Covid-19 salgınından nasıl etkilendiğini Adalet Bakanlığına sordu. -> 

 
Hapiste Öğrenci Ağı, mahpus  öğrencilerle dayanışmayı 

hedefleyen/dayanışan aktivistler, STK’lar ve akademisyenlerden 
oluşan bir ağdır.  

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/04/bak-imzacisi-hazel-baskoyun-butun-ogrencilik-haklari-iade-edildi/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/08/19/covid-19-salgini-sonrasi-hapisteki-ogrencilerin-durumu/
https://www.youtube.com/watch?v=BX5REEwpRnY


 

#GülistanDokuNerede 

 

 

 

5 Ocak’tan beri kayıp olan 

Munzur Üniversitesi öğrencisi 

Gülistan Doku hala bulunamadı. 

Gülistan'sız 8 ay geçti. Adalet 

talebi 

sürüyor. #GülistanDokuNerede 
 

 

Basında Biz ->  
 

 

 

24 Saat gazetesi, derneğimizin başkanı 
Berna Akkızal ile bir röportaj 

gerçekleştirdi. Akkızal, çevrim içi eğitim 
sürecini ve öğrencilerin bu süreçten nasıl 

etkilendiğini değerlendirdi. ->  

 
 

  

 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/G%C3%BClistanDokunerede?src=hashtag_click
http://www.24saatgazetesi.com/akkizal-cevrimici-ders-dinleme-ve-sinavda-hak-ihlalleri-var/


 

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.  

 

 

  

 

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/

