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KKTC’ye gelecek olan öğrencilerimizin https://k iu s.csu .edu .tr/ 
adresinde Duyurular     Tüm Haberler  başlığı altında yer alan  KKTC’ye 
Dönüş Başvuru Formu’nu doldurmaları ve başvurularının cevabı 
gelmeden bilet almamaları gerekmektedir. Başvurular Üniversitemizin 
onayı ve ilgili bakanlıkların oluru ile cevaplandığı için başvuruların 
cevaplanması 10 günü bulabilmektedir.

KKTC’ye gelişleri onaylanan öğrencilerimiz ve varsa beraberindekiler 
KKTC’ye gelmeden önce yerine getirmeleri gereken prosedürleri 
https://saglik.g ov.ct.tr/ adresini inceleyerek öğrenmelidirler.

Ayrıca KKTC’ye gelişleri onaylanan öğrencilerimiz KKTC’ye geldiklerinde 
PCR test sonuçları çıkana kadar konaklama yerlerinden dışarıya 
çıkamayacaklardır. Öğrencilerimiz ve varsa beraberindekiler bu süreyi de 
göz önünde bulundurarak  KKTC’ye gelişlerini planlamalıdırlar.

Önemli Notlar:
Geçici  konaklama ücreti  öğrenci  tarafından  karşılanacaktır. 

Yurtdışında geçerli bir tarifeniz yoksa KKTC’de yapacağınız tüm 
görüşmeler,  internet kullanımı  ve  mesajlaşmalarınız  hizmet 
sağlayıcınız tarafından farklı tarife üzerinden ücretlendirilebilecektir. Bu 
nedenle telefonlarınızı  wi-fi  bağlantısı üzerinden  kullanmanızı  öneririz.

KKTC’de trafik akışı Türkiye’ye göre ters yönden olmaktadır. Bu nedenle 
bilhassa karşıdan karşıya geçişlerinizde yaya geçişlerini kullanmanızı ve 
dikkatli davranmanızı öneririz.

KKTC’ye Gelişl erde İzlenecek Yol:

KKTC’ye ve üniveristemize hoş geldiniz. 
Bu kılavuz;  Covid-19 salgınına karşı alabileceğiniz kişisel önlemler 
ile KKTC’deki yaşamınızı kolaylaştıracak önemli bilgileri içermektedir.

Sevgili öğrencil erimiz; 

#HappyCampus



Acil Durumlar İçin Üniversite İletişim Hattı: 0 392 444 57 88
KKTC’ye Dönüş Formu’nu doldurup üniversitemizin onayı ile KKTC’ye gelecek 
olan öğrencilerimizin araç ile transferi Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Transfer İçin İletişim Hattı:  (Yazılacak)
Not: KKTC’ye Dönüş Formu’nu doldurmayıp kendi inisiyatifi ile KKTC’ye gelecek 
o l a n  öğ re nc i le r i m i z  iç i n  Ün ive r s ite m i z  he r  h a ng i  b i r  s o r u m lu lu k 
üstlenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerimiz ulaşımlarını kendi imkanları ile 
sağlayacaktır.

Önemli Telefonl ar:
Polis: 155
İtfaiye: 199
Ambulans: 112
Girne Polis Müdürlüğü: 815 21 25
Girne İtfaiye Müdürlüğü: 815 21 11
Girne Devlet Hastanesi: 815 22 66

Nöbetçi  Eczaneler: http://www.kteb.org/ internet sitesinden öğrenilebilir.

Girne’de  paket servisi olan  restaurantlar:
Alesta Kebap-Uğur Mumcu Bulvarı, 0 392 815 40 91
Halil İbrahim Sofrası-Ziya Rızkı Cd, 0 533 846 06 06
Manipeni Pizza-Dr. Fazıl Küçük Caddesi 0 392 444 40 07
Dominos Pizza -Şht. Orhan Durusoy Sokak 0 392 444 37 74
Yaprak Tantuni-Bedrettin Demirel Caddesi 0 392 816 01 04
Dürümcü Baba-Karaoğlanoğlu Caddesi 36/A, 0 392 815 15 25
Enfes Çiğköfte-Yukarı Girne Mahallesi, Naci Talat Caddesi 0 542 857 32 72
Döner City Merkez-Naci Talat Cd, 0 392 815 71 32
Girne Komagene-Ziya rızkı caddesi emek apt no:4, 0 533 889 81 11
Kasap Döner-Yasemin Sk, 0 392 815 05 20

KKTC’YE GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZ İ ÇİN 
GEREKLİ B İLGİLER:

#HappyCampus



1- Maske takmadan dışarıya çıkmayınız, maskenizi ağzınızı ve burnunuzu
 içine  alacak şekilde takınız

 Kalabalık ortamlardan uzak durunuz (en az 2 metre sosyal mesafe)2-

 Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayınız3-

Su ve sabun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanınız4- 

 Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık 5-
mendille kapatınız. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanınız

 Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınınız6-

 Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayınız7-

 Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırınız, pencere ve kapıları 8-
mümkün olduğunca açık bırakınız

 Kıyafetlerinizi 60-90 C’ de normal deterjanla yıkayınız9-

 Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve 10-
deterjanla her gün temizleyiniz

 Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla 11-
temas etmeyiniz

 Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız12-

 Bol sıvı tüketiniz, dengeli besleniniz, uyku düzeninize dikkat ediniz13-

 Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, şiddetli baş ağrısı, ishal gibi 14-
belirtileriniz var ise  maskenizi takarak bir hastaneye başvurunuz.

Covid-19'dan K orunmak İçin Uyulması Gereken Kurallar:

#HappyCampus


