
ALL FOR ONE CAMPAIGN 

The whole world is currently undergoing a very critical situation. One that affects each 

and every individual in one way or another, especially those who have not yet had the chance to 

build a path for their future. International students naturally deal with difficult circumstances 

resulting from them being away from the homes, families, culture and norms that they grew up 

with. This puts a great deal of pressure on them to try to adapt to the new society and lifestyle, all 

in the pursuit of getting a good education and better opportunities. Now, in such an unusual 

situation like the current worldwide lockdown that has occurred as a result of the Covid-19 

pandemic, the problems already facing  international students before the lockdown have been 

aggravated by present circumstances. In addition to creating much more urgent matters of 

concern for students’ survival in these tough times. 

AIM:  

 The aim of this campaign is to breach the gap between the international students and the 

local community within the Turkish Republic of Northern Cyprus in an attempt to voice the 

problems that have recently emerged as a result of the covid-19 virus, and explain precisely the 

various reasons behind them, as well as possible solutions to these problems. Not much can be 

done if members of the local community choose not to take steps towards making the lives of 

thousands of students on this island a little less stressful and granting them the much-needed 

leniency that is needed in times like this. We have great hope that we can work together as one to 

reach reasonable compromises and can keep all sides sustained till this pandemic is over.  

 

PROBLEMS STUDENTS FACE: 

- The payment of rent, water, electricity and internet bills. 

- Low funds and money supply, leading students to barely have enough money for limited 

supplies that will only last them for a certain period of time and eventually end. 

- Not being able to collect money transfer sent by family members back home, if their 

families were able to send in the first place.  

REASONS BEHIND THESE PROBLEMS: 

- Working students who used to previously provide for themselves by working part time 

have currently lost their jobs and have no other source of income to afford basic 

necessities like food and water, let alone rent and bills.  



- Students come from countries that are also implementing lockdowns like the TRNC, 

which is also causing financial difficulties for their families back home and negatively 

affecting their ability to provide to their kids abroad. 

- Not all financial services are functioning like they used to (such as Western Union and 

Money Gram) which makes it difficult for the students to get their money out of these 

places, as well as cases where their sponsors are not able to send them any money at all. 

 

 

SOLUTIONS: 

- The need to coordinate between landlords in order to sort out a partial discount or full 

pardon of rents and bills for these coming months, considering the reasons explained 

above. 

- Raising funds through text messages from Turkcell and Vodafone, to reach a great 

amount of people, and making it the easiest way to collect donations, that will be 

dedicated to helping those students who are in need. 

- Contact dorms to specially keep up with the students there, in order to make sure most 

students are getting along with their roommates, with the students being locked in 

because of the curfew and the suspension of classes, which could lead to mental and 

emotional discomfort for various students, and that does not help during tough times like 

these. 

- Reaching out to students with landlords who disagree on being lenient with the students 

and contacting their landlords in order to confirm their claims, as well as prevent more 

trouble for the student and the need to search for new accommodation in a time like this. 

Part of the funds raised will be dedicated to helping those students with uncooperative 

landlords. 

 



HERKES BİR KAMPANYAYA 

 Tüm dünya şu anda çok kritik bir duruma giriyor.  Her bireyi bir şekilde etkileyen, özellikle de gelecekleri 

için bir yol oluşturma şansına sahip olmayanlar.  Uluslararası öğrenciler doğal olarak, büyüdükleri 

evlerden, ailelerden, kültürden ve normlardan uzak olmalarından kaynaklanan zor koşullarla uğraşırlar.  

Bu, iyi bir eğitim ve daha iyi fırsatlar elde etme arayışında, yeni topluma ve yaşam tarzına uyum 

sağlamaya çalışmak için büyük bir baskı oluşturuyor.  Şimdi, Covid-19 salgınının bir sonucu olarak ortaya 

çıkan dünya çapında mevcut kilitlenme gibi olağandışı bir durumda, kilitlenmeden önce uluslararası 

öğrencilerin karşılaştığı sorunlar mevcut koşullarla daha da kötüleşmiştir.  Bu zor zamanlarda 

öğrencilerin hayatta kalmaları için çok daha acil endişe yaratan konular oluşturmaya ek olarak. 

 AMAÇ: 

 Bu kampanyanın amacı, covid-19 virüsü sonucunda son zamanlarda ortaya çıkan sorunları dile getirmek 

ve tam olarak açıklamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası öğrenciler ve yerel 

topluluk arasındaki boşluğu ihlal etmek ve  arkasındaki çeşitli nedenler ve bu sorunlara olası çözümler.  

Yerel toplumun üyeleri, bu adadaki binlerce öğrencinin hayatını biraz daha az stresli hale getirmeye ve 

onlara böyle zamanlarda ihtiyaç duyulan çok ihtiyaç duyulan yumuşaklığı vermeye yönelik adımlar 

atmamayı seçerse çok fazla şey yapılamaz.  Makul uzlaşmalara ulaşmak için birlikte çalışabileceğimiz ve 

bu salgın bitene kadar tüm tarafları sürdürebileceğimiz konusunda büyük bir umudumuz var. 

 

SORUN ÖĞRENCİ YÜZÜ: 

 - Kira, su, elektrik ve internet faturalarının ödenmesi. 

 - Düşük fonlar ve para arzı, öğrencilerin sadece belirli bir süre boyunca sürecek ve sonunda sona erecek 

sınırlı sarf malzemeleri için yeterli paraya sahip olmalarını sağlar. 

 - Aileleri ilk etapta gönderebildiyse, aile üyelerinin gönderdiği para transferini alamamak. 

 BU SORUNLARIN ARASINDAKİ NEDENLER: 

 - Daha önce yarı zamanlı çalışarak kendilerini temin eden çalışan öğrenciler şu anda işlerini kaybetmişler 

ve kira ve faturalar değil, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılayacak başka bir gelir kaynağına sahip 

değillerdir. 

 - Öğrenciler, KKTC gibi kilitlenmeleri de uygulayan ülkelerden geliyorlar, bu da aileleri için ülkelerinde 

mali zorluklara neden oluyor ve yurtdışındaki çocuklarına verme yeteneklerini olumsuz etkiliyor. 

 - Tüm finansal hizmetler eskiden olduğu gibi (Western Union ve Money Gram gibi) işlev görmüyor, bu da 

öğrencilerin paralarını bu yerlerden çıkarmasını ve sponsorlarının bunları gönderemediği durumları 

zorlaştırıyor  hiç para. 

 

ÇÖZÜMLER: 

 - Yukarıda açıklanan nedenler göz önünde bulundurularak, önümüzdeki aylarda kısmi bir indirimi veya 

kira ve faturaların tamamının özürlenmesini sağlamak için ev sahipleri arasında koordine etme ihtiyacı. 



 - Turkcell ve Vodafone'dan kısa mesajlar yoluyla para toplamak, çok sayıda insana ulaşmak ve ihtiyacı 

olan öğrencilere yardım etmeye adanmış bağışları toplamanın en kolay yolu haline getirmek. 

 - Çoğu öğrencinin oda arkadaşlarıyla iyi geçinmesini sağlamak için oradaki öğrencilerle özel olarak 

iletişim kurmak için yurtlarla iletişim kurun, öğrenciler sokağa çıkma yasağı ve sınıfların askıya alınması 

nedeniyle kilitlendi ve zihinsel ve duygusal rahatsızlığa neden olabilir.  çeşitli öğrenciler için ve bu gibi zor 

zamanlarda yardımcı olmaz. 

 - Öğrencilere karşı hoşgörülü olmayı kabul etmeyen ev sahiplerine sahip öğrencilere ulaşmak ve 

taleplerini doğrulamak için ev sahipleriyle iletişime geçmek, ayrıca öğrenci için daha fazla sıkıntıyı ve 

böyle bir zamanda yeni konaklama arama ihtiyacını önlemek.  Toplanan fonların bir kısmı işbirlikçi 

olmayan ev sahipleri olan öğrencilere yardım etmeye ayrılacaktır. 


