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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


 

Çevrim İçi Eğitim Süreci ve Final Zamanı 
Öğrenciler İçin Nasıl Geçiyor?  

 

 

 

Çevrim İçi Eğitim ve Sınav Karnesi: Notumuz FF 
Bu süreçte hakları için mücadele eden bütün öğrencilere ise notumuz 

AA! Mücadeleye devam! 

Mayıs ve Haziran ayları, üniversite öğrencilerinin final zamanını nasıl 

geçireceklerinin muğlaklığı ve paniğiyle geçti. YÖK’ün geç 

gelen açıklamasından önce, salgın devam ederken, örgün bir şekilde final 

sınavlarına gireceğini düşünen öğrenciler, sosyal medyada çeşitli etiket 

çalışmaları yaparak, örgün sınav istemediklerini söylediler.  

Sınavların çevrim içi bir şekilde yapılacağı kesinleştikten sonra, öğrenciler 

bu sefer de, ‘kopya çekebilecekleri’ ihtimaline karşı üniversitelerin aldığı 

‘önlemlerle’ mücadele etmek zorunda kaldı. 2 cihaz kullanılarak sınav 

sürecinin kaydedilmesi beklentisi, sınav öncesinde ve/veya sınav 

esnasında sistemin hata vermesi ve kişilerin mahremiyetinin ihlal edildiği 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/07/01/cevrim-ici-egitim-ve-sinav-karnesi-notumuz-ff/
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1260187623148195843
https://twitter.com/OgrenciHaber/status/1256646816487137282
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1260490012531011584
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1272478846667960320
https://www.youtube.com/watch?v=AIbDAugkm6g&feature=emb_title


 

talepleri içeren mailler üzerine öğrenciler, bu ihlallere karşı ortak 

mücadele ederek kazanımlar elde ettiler. İTÜ’lü öğrenciler, çözüm 

önerileri içerecek şekilde taleplerini dile getirdi. Sosyal medyadaki bu 

hareketlilik, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde olduğu gibi 

çeşitli kazanımlarla sonuçlandı ve bazı üniversitelerde sınav süresince 

görüntü ve ses kaydının alınması engellendi. 

Öte yandan, salgın sebebiyle okul ücretlerinde indirime ya da ücret 

iadesine gidileceğini düşünen öğrenciler, üniversitelerin zam haberleriyle 

karşılaşınca harekete geçti ve sosyal medyadan seslerini çıkarttılar. 

Bu süreçte, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden sonra,  Ankara 

Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri de anket çalışmaları 

düzenleyerek, pandemi sürecinde öğrencilerin durumuna dair rapor 

hazırladılar. 

 

LGBTİ+ Öğrenciler Kampüste! 
#BenNeredeyim  

 

 

https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1268849245395787776
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1265639880165597186
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1271022899533688833
https://twitter.com/hashtag/uskudarunizamahay%C4%B1r?src=hashtag_click
https://twitter.com/OzUKomitesi/status/1255215282508963846
https://twitter.com/idari_sube/status/1258721225809047552
https://twitter.com/idari_sube/status/1258721225809047552
https://twitter.com/yildiztech1911/status/1277227406076645376
https://twitter.com/hashtag/BenNeredeyim?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=bzj7A1nfVug&feature=emb_title


 

Ayrımcılığın yaşanmadığı, dayanışmayla kuvvetlenen, gullümlü ve 
güvenli bir kampüs tahayyülü ile, Türkiye’deki bütün kampüslerin 

gökkuşağının renklerine boyanacağı bir yarının hayaliyle ile diyoruz 
ki, LGBTİ+ öğrenciler kampüsteler ve varlar! 

 

 

#BenNeredeyim 
Ben kampüsteyim, kütüphanedeyim, laboratuardayım, yurt 
odasındayım, cezaevindeyim, evdeyim. Ben gökkuşağıyım, 

buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. 

  

 

 

Stonewall’dan Türkiye’deki 

LGBTİ+ Öğrencilerin 

Direnişine 
Kampüste yürüdüğümüz her 
yürüyüşümüz, onur 
yürüyüşüdür bizim!” 

Üniversite öğrencisi 
LGBTİ+’larla kampüste 
LGBTİ+ olmak üzerine bir dizi 
röportaj gerçekleştirdik.  

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/22/lgbti-ogrenciler-kampuste/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/benneredeyim/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/12/stonewalldan-turkiyedeki-lgbti-ogrencilerin-direnisine/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/12/stonewalldan-turkiyedeki-lgbti-ogrencilerin-direnisine/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/12/stonewalldan-turkiyedeki-lgbti-ogrencilerin-direnisine/
https://www.youtube.com/watch?v=UrrVjDaw9G0&feature=emb_title


 

 

Aşk Örgütlenmektir, Bir 

Düşünün Rektörler! 
Üniversitelerdeki LGBTİ+ 
topluluklarının kulüpleşme 
süreçlerinin mücadelesini 
derledik.  

 

 

Yazılarımız ->  
 

 

 

ÖTK Seçimlerinde OHAL 

Şartları: “Terörle İltisaklı 

Olmamak” 

"Aday öğrencilerden adli sicil 

kaydı istenecek." 

 

  
 

 

 

İfade, Eylem, Örgütlenme: 

Öğrenciler Online! 

"... Üniversite temelinde bir 

araya geldiğimiz bütün alanlarda 

(online olanlar dahil!) 

öğrencilerin hakları için 

mücadele sürüyor." 
 

 

  

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/ask-orgutlenmektir-bir-dusunun-rektorler/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/ask-orgutlenmektir-bir-dusunun-rektorler/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/18/otk-secimlerinde-ohal-sartlari-terorle-iltisakli-olmamak/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/18/otk-secimlerinde-ohal-sartlari-terorle-iltisakli-olmamak/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/18/otk-secimlerinde-ohal-sartlari-terorle-iltisakli-olmamak/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/08/ifade-eylem-orgutlenme-ogrenciler-online/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/08/ifade-eylem-orgutlenme-ogrenciler-online/


 

 

Bir Hukuk Öğrencisinin İş 

Başvurusu: “KYK Kredisinden 

Az Ücret İçin Yalvarmamız 

Bekleniyor” 

 

Röportajlar ->  

 

 

Derneğimizin başkanı Berna Akkızal, 
JurnalTR ile yaptığı röportajda çevrim 
içi eğitim sürecini ve özellikle 
öğrencilerin sınav zamanı yaşadıklarını 
değerlendirerek, hak ihlallerine dikkat 
çekti.  

 

 

Öğrencilerle Toplantılarımız 

 

 

  

Derneğimizin avukatı Baran Kaya'nın katılımı ile Mayıs ve Haziran 

aylarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, onların sorularını 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/bir-hukuk-ogrencisinin-is-basvurusu-kyk-kredisinden-az-ucret-icin-yalvarmamiz-bekleniyor/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/bir-hukuk-ogrencisinin-is-basvurusu-kyk-kredisinden-az-ucret-icin-yalvarmamiz-bekleniyor/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/bir-hukuk-ogrencisinin-is-basvurusu-kyk-kredisinden-az-ucret-icin-yalvarmamiz-bekleniyor/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/06/26/bir-hukuk-ogrencisinin-is-basvurusu-kyk-kredisinden-az-ucret-icin-yalvarmamiz-bekleniyor/
https://jurnaltr.com/sivil-alan-arastirmalari-dernegi-baskani-berna-akkizal-pandemi-surecinde-ozel-universitelerin-isletme-giderleri-azaldi-buna-ragmen-zam-talep-edebiliyorlar/
https://www.youtube.com/watch?v=qLr7dKWJFPY&feature=youtu.be
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/05/17/1350/
https://www.youtube.com/watch?v=UNgt-GGHLGU&t=1s


 

yanıtladığı iki ayrı Zoom buluşması düzenledik. KYK Burs ve Kredi 

Davaları toplantısının kaydına şuradan ulaşabilirsiniz.  

 

Tutuklu ve Mahpus Öğrenciler  
 

 

 

İfade özgürlüğü haklarını kullandıkları için cezaevlerinde olan ve aslında ‘tutukluluğu 

sürecin her aşamasında kaldırılabilecek’ binlerce öğrenci, pandemi koşullarında 

büyük risk altında! 

Mahpuslar kadar tutuklular da tehlikededir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UNgt-GGHLGU&t=3s
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/05/21/tutuklu-ogrenciler-derhal-serbest-birakilsin/
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1247166293435768835
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1247166293435768835
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1247166293435768835
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1247166293435768835
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1247166293435768835
https://www.youtube.com/watch?v=Mh9AlIQ2JL4&feature=emb_title


 

 

5 Ocak’tan beri kayıp olan Munzur 

Üniversitesi öğrencisi Gülistan 

Doku’nun bulunması için Gülistan'sız 

geçen 170 güne vurgu yapmak 

amacıyla 22 

Haziran'da #Gülistansız170gün etiketiyle 

sosyal medya çalışması yapıldı. Adalet 

talebi sürüyor.  

 

#GülistanDokuNerede 

 

LGBTİ+ Öğrencilerle Dayanışma Gösteren Dernek 
ve Topluluklar* 

 

 

Kampüste Lubunya 

Genç LGBTİ+ Derneği 

UniKuir Derneği 

SPoD  

 Lambda LGBTİ+ Dayanışma Derneği 

 Şişli LGBTİ+ Meclisi 

Kaos GL 

17 Mayıs Derneği 

 Eskişehir Anadolu LGBTİ+ Topluluğu 

 Bursa Özgür Renkler Derneği 

 Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi 

 Pembe Hayat LGBT+ Dayanışma Derneği 

* Bütün dernek ve toplulukları kapsayamadık, bize maille ulaşırsanız, sizi de 

listemize eklemek isteriz! 
  

https://twitter.com/hashtag/Gul%C4%B1stans%C4%B1z170gun?src=hashtag_click
https://twitter.com/KampusteLubunya
https://twitter.com/genclgbti
https://twitter.com/unikuir
https://twitter.com/spodlgbti
https://twitter.com/lambda_istanbul
https://twitter.com/lgbtimeclisi
https://twitter.com/KaosGL
https://twitter.com/17mayisdernegi
https://twitter.com/anadolulgbti
https://www.facebook.com/ozgurrenklerdernegi/
https://twitter.com/kadikoylgbti
https://twitter.com/pembehayat_lgbt


 

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/

