
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği 
Öğrenci Haberleri Bülteni 

 
#KampüsteNeOluyor  

Eylül-Ekim 2020 
 
 
 
 
 
 

  



 

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. 

 

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği 2 Yaşında! 

 

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/
http://civicspacestudies.org/
mailto:merhaba@civicspacestudies.org
https://www.youtube.com/watch?v=pgzQLycu1V8


 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak, 2018 senesinden beri ifade, 
toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile birlikte, hak savunucularının 
desteklenmesi ve buna bağlı çeşitli destek mekanizmalarının 
yaratılması için çalışıyoruz. Bu sene ikinci yılımızı kutluyoruz. 
  

Geçtiğimiz sene, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci aktivizmini 
güçlendirmek ve sürdürülebilirliğine katkı sunmak adına “Kampüste 
İfade Özgürlüğü” adında bir çalışma başlattık. Bu zamana kadar neler 
yaptığımız hakkında detaylı bilgi için tıklayın. 

 

 

Kampüste İfade Özgürlüğü Çalışması kapsamında başlattığımız, anket 

ve mülakatlardan oluşan araştırmamıza katılım için son 1 ay!  

 

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

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

 

 

  

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/11/03/kampuste-ifade-ozgurlugu-calismasi-neler-yapiyoruz/
https://t.co/WfLCDuHW8S?amp=1
https://t.co/M6Lxlfj3qK?amp=1


 

Üniversitelerde Yeni Dönem Çevrimiçi Başladı 

 

 

Öğrenciler yeni döneme çevrimiçi/yerinden/hibrit eğitim modeli tartışmaları 

altında başladı. Hibrit eğitim modeli uygulanmasını talep eden 

öğrenciler, #ÜnileriYÖKEtme, #YÖKHibriteSesVer ve #ÜnililerSokağaYÖKİstifaya

 gibi birçok etiket oluşturarak sesini duyurmaya çalıştı. Ancak Yükseköğretim 

Kurulunun (YÖK) tavsiye kararını açıklamasının ardından üniversiteler büyük 

oranda çevrimiçi olarak açıldı. 

 

Öğrenciler, bir yanda çevrimiçi eğitimin yarattığı sorunlarla uğraşırken, bir yandan 

da harçlarda ve öğrenim ücretlerinde hiçbir değişiklik yapılmamasına karşı 

mücadele etmeyi sürdürdü. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, indirim ve yeni 

ücretlerin düzenlenmesi talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Sabancı 

Üniversitesi öğrencileri de #SabancıÜniHoldingDeğil diyerek zamların geri 

çekilmesini talep etti. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri ise üniversite önünde 

bir basın açıklaması gerçekleştirerek bursların kesilmesini ve yüksek zamları 

protesto etti. 

 

Devlet üniversitelerinde de durum farklı değildi. Çevrimiçi eğitimle beraber 

giderlerin azalması sebebiyle öğrenciler, harçların kaldırılmasını talep 

etti. #OnlineEğitiminHarcıOlmaz diyen öğrenciler Balıkesir Üniversitesinde ve 

İstanbul Üniversitesinde harçların kaldırılmasını talep etti. CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Gökçe Gökçen de yaptığı yazılı açıklamayla harçların kaldırılması 

talebini dile getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ise öğrencilerin 

desteklenmesi için burs çağrısı yaptı. 

 

Öğrenciler çevrimiçi eğitimde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla çok defa 

sesini duyurmaya çalıştı. Pamukkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Uşak Üniversitesi gibi birçok üniversitede, öğrenciler çevrimiçi eğitim 

sistemlerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. 

https://twitter.com/OgrenciHaber/status/1303350201214738432
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1310914822175887361
https://twitter.com/hashtag/UEnililerSoka%C4%9FaYOEKistifaya?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UEnililerSoka%C4%9FaYOEKistifaya?src=hashtag_click
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/09/09/bahcesehir-universitesi-ogrencilerinden-imza-kampanyasi/
https://twitter.com/hashtag/Sabanc%C4%B1ueniholdingde%C4%9Fil?src=hashtag_click
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/09/15/sabanci-universitesi-ogrencilerinden-itiraz-sabanciuniholdingdegil/
https://twitter.com/OzUKomitesi/status/1306584225714442240?s=20
https://twitter.com/iuogrdayanisma/status/1302913686374354944
https://twitter.com/iuogrdayanisma/status/1302913686374354944
https://twitter.com/baunogrencileri/status/1304436236342435844
https://www.evrensel.net/haber/413550/chpli-gokcenden-ikinci-ogretimden-harc-kaldirilsin-talebi?utm_source=paylas&utm_campaign=twitter_ust&utm_medium=haber
https://twitter.com/YTUMeclisi/status/1304797332794474497
https://twitter.com/hashtag/PA%C3%9CDersleriKaydet?src=hashtag_click
https://twitter.com/Marundayanisma/status/1315539995118178305?s=20
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/12/gazi-universitesinde-ders-sistemi-coktu-guzem/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/12/gazi-universitesinde-ders-sistemi-coktu-guzem/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/12/ogrenciler-ders-sistemine-baglanamiyor-usakuniversitesi/


 

Yeni Öğrenciler Çevrimiçi Kulüp Toplantılarında! 

 

 

 

Kulüp Masalarından Online Toplantılara: 

Dayanışma Dolu Bir “Merhaba!” -> 

 

Osman Gönülveren - Dernek olarak, online 

eğitim koşullarında yeni gelen öğrencilere 

dayanışmayla "Merhaba!" diyen öğrenci kulüp 

ve topluluklarıyla görüştük ve bu dayanışma 

sürecinin nasıl işlediğini, nasıl organize 

olduklarını, öğrencilerden ne gibi dönüşler 

aldıklarını sorduk. 

 

 

Online Eğitim Sürecinde Eğitim Hakkı İhlalleri 

 

 

 

Online Bir Hak İhlali: E-ğitim -> 

 

Mert Batur - Yükseköğretim kurumları da 

dahil olmak üzere çoğu kurumda uygun bir 

altyapı olmaması, internet erişiminin eşitsiz 

olması, her alanın online eğitime uygun 

olmaması gibi pek çok sebeple online eğitim, 

öğrencilerin eğitim alamadığı bir durumu 

resmi ifadesi haline geldi. 

 

 

 

  

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/13/kulup-masalarindan-online-toplantilara-dayanisma-dolu-bir-merhaba/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/05/online-bir-hak-ihlali-e-gitim/


 

        
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen krediler, 

uygulanan faizler ve yüksek işsizlik oranı sebebiyle uzun zamandır ödenemiyor. 

KYK borçluları, borçların silinmesi talebiyle bir kampanya başlattı. KYK Borçluları 

Hareketi adı altında bir araya gelen gençler, borçların silinmesini ve icraya verilen 

arkadaşları hakkındaki yasal işlemlerin durdurulmasını talep ediyor. 

 

KYK borçluları, sosyal 

medyada #KYKBorcumuzuSil ve #DiplomayıAlBorcuSil etiketlerine tweet atarak 

sesini duyurmaya çalıştı. Ayrıca KYK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. 

 

Daha önce derneğimizden Av. Baran Kaya ile gerçekleştirdiğimiz KYK Burs ve 

Kredi Davaları konulu online panele buradan ulaşabilirsiniz. 

 

2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

KYK burs ve kredilerini de gündemine aldı. Biz de bu konuşmada cevaplanmayan 

bazı soruları derledik. 

 

 

 

 

 

 

  

KYK Borçlularından Kampanya:  
#KYKBorcumuzuSil 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/19/borclular-mucadelede-konu-gundemde-kyk-borclari-silinsin/
https://twitter.com/search?q=%23kykborcumuzusil&src=typeahead_click
https://twitter.com/hashtag/Diplomay%C4%B1AlBorcuSil?src=hashtag_click
https://twitter.com/kykborclulari/status/1318515925256077315?s=20
https://twitter.com/kykborclulari/status/1318515925256077315?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=UNgt-GGHLGU&feature=emb_title
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/15/akademik-yil-acilis-toreni-cevaplanmayan-sorular/


 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Bimeks İşçileriyle 
Dayanışma İçinde 

 

 

 

Bimeks işçileri, maaş ve tazminat hakları için patronlardan birinin 

akademisyen olarak görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem 

gerçekleştirdi. 

 

Eyleme dayanışma gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, "Biz Bimeks 

işçilerinin verdiği derslere ön sıradan katılmaya devam edeceğiz" dedi. 

 

Eyleme dair gözlemleri ve öğrencilerin aklında kalan soruları derlediğimiz 

yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/06/bimeks-iscilerinden-acik-ders-bogazici-universitesi-onunde-ne-oluyor/
https://www.youtube.com/watch?v=_dnIMgyxrps


 

 

Üniversitelerin yeni döneme başlamasıyla beraber, lojmanlardan çıkartılmaya 

başlayan Koç Üniversitesi lisansüstü öğrencileri, bir açık mektup yayınlayarak 

duruma itiraz etti. Öğrencilerin başlattığı imza kampanyası, Covid-19 

salgınının sürdüğü şu günlerde, hem sağlık hem de kazanılmış haklar 

açısından kararın geri çekilmesi talebini içeriyor. 

 

Koç Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenciler Kaldıkları 
Lojmanlardan Zorla Çıkarılıyor 

https://www.instagram.com/kocgraduatenews/
https://twitter.com/GradKoc/status/1316821050202697732?s=20
https://twitter.com/GradKoc/status/1316790683932426242?s=20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 yılında, ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları “Tayyipler Alemi” 

pankartı nedeniyle tutuklanan dört öğrenci ile pankartı bastığı belirlenen bir 

kişi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. 

Davanın duruşması Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bir 

sonraki duruşma 11 Ocak 2021'de görülecek. -> 

  

ODTÜ Mezuniyetinde "Tayyipler Alemi" Karikatürü 
Davası  

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/27/odtulu-ogrencilerin-tayyipler-alemi-davasi-bir-sonraki-durusma-11-ocak-2021/


 

Filiz Kerestecioğlu'ndan İki Soru Önergesi: 
Pandemide Üniversiteler ve Öğrenciler 

 

 

 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara 

Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ilk olarak 

üniversitelerde pandemi düzenlemeleri ve 

öğrencilerin sorunları 

hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru 

önergesi iletti. Eylül ayının sonunda ise, çocuk 

ve yetişkin mahpusların eğitim hakkına 

erişimde yaşadıkları sorunlar hakkında, 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 

yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi daha 

verdi. 

 

 

Röportaj: Gönül Gören'le Hapiste Öğrenci Olmak 
Üzerine 

 

https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/09/10/kerestecioglundan-universitelerde-pandemi-duzenlemeleri-ve-ogrencilerin-sorunlari-hakkinda-soru-onergesi/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/09/10/kerestecioglundan-universitelerde-pandemi-duzenlemeleri-ve-ogrencilerin-sorunlari-hakkinda-soru-onergesi/
https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/09/25/filiz-kerestecioglundan-cocuk-ve-yetiskin-mahpuslarin-egitim-hakkina-erisiminde-yasanan-sorunlar-hakkinda-soru-onergesi/


 

İfade ve toplanma özgürlüğünü kullandığı için bir sene boyunca hapiste 

tutuklu kalan Gönül Gören’le hapiste öğrenci olmanın zorluklarını, 

dayanışmanın önemini, içeride işleyen bürokrasiyi, sivil toplumun tutuklu ve 

hükümlü öğrenciler için neler yapabileceğini konuştuk.  -> 

 

#GülistanDokuNerede 

 

 

 

5 Ocak’tan beri kayıp olan Munzur 

Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 

hala bulunamadı. Gülistan'sız 10 ay 

geçti. Adalet talebi 

sürüyor. #GülistanDokuNerede 

 

  

 

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://sivilalanarastirmalari.org.tr/2020/10/14/roportaj-gonul-gorenle-hapiste-ogrenci-olmak-uzerine/
https://twitter.com/hashtag/G%C3%BClistanDokunerede?src=hashtag_click


 

 

  

 

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/

