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Eğitim alanında yapılacak her yatırım, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Eğitimimize 

sahip çıkarak geleceğimize de sahip çıkacağız.

Dimağ Çağıner
Uluslararası Final Üniversitesi

Mütevelli Heyeti  Başkanı

Final, insana yapılan yatırımın ülkeye ve dünyaya yapılmış en büyük yatırım olduğu-

na inanır. Uluslararası Final Üniversitesi araştırmayı ve akademik başarıyı önem-

sediği kadar, mezunlarının mesleki başarısını da önemser. Mezuniyet sonrasında iş 

dünyasına atılırken de mezunlarının yanında olur.

İbrahim Taşel
Uluslararası Final Üniversitesi

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

Uluslararası Final Üniversitesi, öğrencilerini seçtikleri alanla ilgili bilgilerle donatmanın  

yanında, özgüveni yüksek, dürüst ve güvenilir, eleştirel düşünebilen, girişimci, işbirliğine 

açık, doğaya ve çevreye duyarlı, kültürel çeşitliliğe saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi ben-

imsemiş ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi önemseyen 

bir üniversitedir.

Prof. Dr. Hüseyin Yaratan
Uluslararası Final Üniversitesi

Rektör
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Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), 2015 yılında Türkiye’nin eğitim markası Final Eğitim Kurum-

ları ve KKTC turizm sektörünün önderlerinden DMG-Akgünler Grubu işbirliği ile KKTC’nin Girne 

ilçesinde kurulmuş ve 2016-2017 akademik yılında 3 Fakülte ve 1 Yüksekokul bünyesinde 7 lisans 

programı ile kapılarını öğrencilerine açmıştır. Üniversitemiz, 2021-2022 Akademik Yılında 9 fakülte, 

3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü bünyesindeki 12 yüksek lisans, 34 lisans ve 6 ön 

lisans programı ile öğretime devam etmektedir.

Final, Türkiye’de 40 yıla yaklaşan bir süredir eğitim-öğretim faaliyeti yapmaktadır. Şimdiye kadar

600’e yakın eğitim kurumu ile anaokulundan liseye her kademede öğrenci yetiştirmiştir. Final Eğitim 

Kurumları’nda eğitim almış dört buçuk milyonu aşkın genç hayallerine ulaşmıştır. Bünyesinde bu 

amaca hizmet eden 21 bin çalışan görev almaktadır. Final, dergi ve kitap yayıncılığında da Türkiye’nin 

en etkin markalarından biridir. Bütün bu faaliyetlerine ek olarak, 2015 yılında Uluslararası Final 

Üniversitesini kurmuş, böylelikle eğitim yelpazesine yükseköğrenim faaliyetlerini de dâhil etmiştir.

Üniversitemizin diğer kurucusu olan DMG-Akgünler Grubu, 1978 yılında Akgünler Turizm adı ile 

başladığı faaliyetlerine, konaklama, ulaşım, turizm pazarlaması ve kargo hizmetleri alanlarında 

yatırımlarla devam etmiş, faaliyet yaptığı alanlarda öncü konuma gelmiştir. KKTC’nin en önemli 

otellerinden Acapulco başta olmak üzere çok sayıda turizm tesisinin de yatırımcısıdır. Tur orga-

nizasyonlarında, hava ve deniz taşımacılığında da KKTC’nin önde gelen kuruluşlarından biridir.

Türkiye’nin uzman eğitim kurumu Final Eğitim Kurumları ile KKTC’nin turizm sektörünün önde gelen 

şirketi DMG Akgünler’in oluşturduğu bu güçlü ortaklık, yükseköğrenim alanında da büyük başarılara 

imza atmaya başlamıştır ve bu çizgide gelişmeye devam ederek ilerlemeyi amaç edinmiştir.
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Misyonumuz

Uluslararası Final Üniversitesi olarak misyonumuz, günümüz teknolojisini etkin 

şekilde kullanma becerisine sahip, etik değerler çerçevesinde özgür olduğu 

kadar özgün de düşünebilen, küreselleşmenin getirisi olan hızlı devinime ayak 

uydurabilmiş, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal ve duygusal zekası 

yüksek takım liderleri ve oyuncuları yetiştirmektir. Üniversitemiz, toplum ve pay-

daşlarımızla birlikte, akademik başarıyı kariyer fırsatlarına dönüştüren gerçek 

yaşam deneyimleri ile pratik becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonumuz 

Uluslararası araştırmalara ve çalışmalara da imza atabilecek, ulusal ve uluslararası 

gelişmelere duyarlı, yeniliklere açık, evrensel bakış açısına sahip, bilgili, yetenekli 

ve seçtikleri kariyer alanlarında lider mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fırsat Eşitliği

Uluslararası Final Üniversitesi, tüm bireylere, etnik köken, ırk, cinsiyet, renk, 

bedensel engel ve dış görünüş, yaş, medeni ya da ailevi durum ve politik görüş 

ayrımı yapmaksızın, hem eğitim hem istihdam alanında eşit muamele ve fırsatlar 

sunmaktadır. Ayrıca, altyapımızı geliştirirken engelli öğrencilerimizin desteklenmesi 

ve fiziki erişim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli özen gösterilmiştir.



Eğitim Bilimleri Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği
Tüm öğretmenlik programları için merkezi yerleştirme 
sınavı ile gelen Türk öğrenciler AYT’den DİL puan türünde 
en düşük 300 bin başarı sırası elde etmelidir. 

İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programları, 

Eğitim Bilimleri Fakültemiz bünyesinde 2015 yılında kurulmuş olup 2016-2017 Akademik Yılında ilk öğ-

rencilerini kabul etmiştir. Türkçe Öğretmenliği Programı, Eğitim Bilimleri Fakültemiz bünyesinde 2017 

yılında kurulmuş olup 2017-2018 Akademik Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Özel Eğitim Öğretmenliği 

Programı, Eğitim Bilimleri Fakültemiz bünyesinde 2018 yılında kurulmuş olup 2018-2019 Akademik Yılında 

ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Eğitim Bilimleri Fakültesinin amacı, çağdaş dünyanın ihtiyaç duyduğu, 

araştırmacı, problem çözebilen ve yaratıcı öğretmenleri uygulama alanlarıyla yoğun etkileşim içeren 

bir sistem içinde yetiştirmektir. Araştırma verilerinden faydalanarak bilimsel birikime ve sonrasında 

uygulama alanlarına katkıda bulunmak Eğitim Bilimleri Fakültesi için öncelikli değerdir. Mezunlarımızın 

diplomalarının YÖK tarafından denkliği sağlanmaktadır. Bu bölümlerimizden mezun olan öğrencilerimize 

Final Eğitim Kurumları’nda iş garantisi verilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği
Türkçe
Tüm öğretmenlik programları için merkezi yerleştirme 
sınavı ile gelen Türk öğrenciler AYT’den en düşük 300 
bin başarı sırası elde etmelidir. 

Özel Eğitim Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Rehberli k ve Psikolojik 
Danışmanlık

Bu program için merkezi yerleştirme sınavı ile gelen 
Türk öğrenciler AYT’den EA puan türünde en düşük 
300 bin başarı sırası elde etmelidir.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Türkçe

Psikoloji Programı, Fen Edebiyat Fakültemiz bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olup 2017-2018 Akademik 

Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Psikoloji (İngilizce) Programı, Fen Edebiyat Fakültemiz bünyesinde 

2018 yılında kurulmuş olup 2018-2019 Akademik Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. UFÜ Fen Edebiyat 

Fakültesi, günümüz ve yakın geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kendi alanındaki gelişmeleri 

takip ederek araştırma ve uygulama çalışmaları ile hem kendilerine hem çevrelerine hem de topluma 

katkı getirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımızın diplomalarının YÖK tarafından 

denkliği sağlanmaktadır. Bu bölümlerimizden mezun olan ve eğitim psikolojisi alanında çalışmak iste-

yen öğrencilerimize Final Eğitim Kurumları’nda iş garantisi verilmektedir.
Psikoloji İngilizce

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İngilizce

Disiplinlerarası bir yaklaşım sunan işletme programında öğrencilerimiz, günümüz küresel teknoloji ve iş 

uygulamalarındaki son gelişmelerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim almaktadır. Öğrenciler, uluslararası 

ekonomilerin ve endüstrilerin gereksinimlerinı karşılmak üzere aldıkları eğitimin yanı sıra, işletme ala-

nında çözüm odaklı pratik araştırma yürütebilmeyi tecrübe ederler.

Uluslararası Finans ve 
Bankacılık

Program, para ve bankacılık, risk yönetimi, yatırımlar ve uluslararası kurumlar finansmalarını kapsayan, 

hem teorik hem de uygulamalı dersleri içeren, disiplinlerarası bir yaklaşım sunmaktadır. Programın me-

zunları, bankacılık ve uluslararası finansın kilit alanlarında küresel bir finansal uygulama anlayışı geliştirir 

ve geniş alandaki çeşitli kavramları uygulamak üzere eğitim alırlar.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimarlık

İngilizce
Merkezi yerleştirme sınavı ile gelen Türk öğrenciler 
AYT’den SAY puan türünde en düşük 250 bin başarı 
sırası elde etmelidir.

Uluslararası Final Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2017 yılında kurulmuştur. Program, 

etik ve eleştirel düşünme standartlarına sahip; kendini, kavramsal düşünme ve vasıflı üretim yapmaya 

ve kültürel ve çevresel değerleri göz önüne alarak, toplumun bilinirliğini arttırmaya adamış; mesleki 

sorumluluk sahibi ve sorumlu sanatçı ve mimarları eğitmek için tasarlanmıştır. Mezunlarımızın diploma-

larının YÖK tarafından denkliği sağlanmaktadır.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Türkçe 
Merkezi yerleştirme sınavı ile gelen Türk öğrenciler 
AYT’den EA puan türünde en düşük 125 bin başarı 
sırası elde etmelidir.

Hukuk Lisans Programı, Hukuk Fakültemiz bünyesinde 2018 yılında kurulmuş olup 2018-2019 Akademik 

Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Ülkemizde hukuk hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak 

üzere, nitelikli hukukçular yetiştirmek hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Mezunlarımızın diplo-

malarının YÖK tarafından denkliği sağlanmaktadır.

FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR



Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği

İngilizce 
Merkezi yerleştirme sınavı ile gelen Türk öğrenciler 
AYT’den SAY puan türünde en düşük 300 bin başarı 
sırası elde etmelidir.

Mühendislik Lisans Programı, Mühendislik Fakültemiz bünyesinde 2015 yılında kurulmuş olup 2015-2016 

Akademik Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Mühendislik hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak 

amacıyla, nitelikli mühendisler yetiştirmek hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Mezunlarımızın 

diplomalarının YÖK tarafından denkliği sağlanmaktadır.

Elektrik - Elektronik Müh.

Yazılım Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği

2021-2022 Akademik yılında KKTC’de Beden Eğitimi ve 

Spor alanlarına özel yetenek ile öğrenci alımı yapılması 

planlanmaktadır. YÖK ile yapılan yazılı görüşmeler 

sonucunda 2020 -2021 yılında verilen Beden Eğitimi 

ve Spor alanlarına merkezi yerleştirme ile alınması 

yönünde verilen karar durdurulmuştur. Bu sene yayın-

lanacak kılavuzda bu alanlara özel yetenek ile alım 

yönünde karar çıkması beklenmektedir. Programlara 

%50 indirim ile yerleştirilen adaylara, ek olarak %20 ve 

Ücretli olarak yerleştirilen adaylara %50 + %20 indirim 

uygulanacaktır. Final Okulu mezunları ve ilk 3 tercihe 

%50 + %30 indirim uygulanacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 

öğrencileriyle eğitim faaliyetine başlamıştır. Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulumuz bünyeside 2019 yılında kurulmuş olup 2019-2020 Akademik Yılında ilk öğrencilerini 

kabul etmiştir. Programlarımızın temel amacı; özgüveni ve toplum bilinci yüksek, etik değerlere sahip, 

hızla değişen günümüz bilgi akışına ve teknolojiye uyum sağlayabilen, alandaki bilgi ve becerilerini 

çevresine aktarabilen, akademik olarak yetkin ve dünya standartlarında mesleki yeterliliklere sahip 

beden eğitimi öğretmenleri, her branştan antrenörler ve serbest zaman eğitmenleri ile alanında kamu 

– özel kurum ve kuruluşlarda faal olarak görev yapabilecek ve çağın gereksinimlerine uygun kalifiye 

spor insanlarının yetiştirilmesidir. 

Antrenörlük Eğitimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik İngilizce
Sağlık Bilimleri Fakültemiz 2018 yılında kurulmuştur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı

ile 2018-2019, Beslenme ve Diyetetik programı ise 2021-2022 Akademik yılında ilk öğrencilerini kabul 

etmeye başlamıştır. Amacımız Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik alanlarında 

bilgi beceri ve yeterlilikleri yanı sıra toplum yararını gözeten, araştırıcı, sorgulayıcı, öğrenme ve kanıta 

dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe

Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları

Türkçe

Turizm İşletmeciliği, Bölümü 2015 yılında İktisari ve İdari Bilimler Fakültesi altında, eğitim faaliyetine baş-

lamıştır. 2017-2018 akademik yılında Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu altında öğrenci alımına de-

vam etti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Yüksekokulumuz bünyesinde 2018 yılında kurulmuş 

olup, ilk öğrencilerini 2018-2019 akademik yılında kabul etmiştir. Programlarımızın temel amacı; profes-

yonel bir ortamda, uluslararası ve yüksek kalitede eğitim sunmak ve uluslararası turizm sektöründeki 

farklı hissedar grupların ihtiyaç duyduğu becerilere sahip insan kaynağının oluşmasını sağlamaktır. Bu 

bölümlerimizden mezun olan öğrencilerimize DMG Grup bünyesinde iş garantisi verilmektedir.

Turizm İşletmeciliği İngilizce

Adalet Meslek Yüksek Okulu

Adalet Türkçe

Adalet Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kurumu ve YÖDAK onayı ile kurulmuş olup, 2020-2021 öğre-

tim yılında eğitim-öğretime başlayacaktır. Adalet Meslek Yüksekokulu Programında Türk hukuku eğitimi 

verilmektedir. Temel dersler olan Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare 

Hukuku, Mesleki Bilgisayar (Klavye Kullanımı I), Avukatlık, UYAP ve Adalet Kalem Mevzuatı yanında çok 

sayıda seçmeli ders Yüksekokulumuzun programında mevcut bulunmaktadır. Mezunlarımızın diploma-

larının YÖK tarafından denkliği sağlanmaktadır.

Meslek Yüksek Okulu

Aşçılık Türkçe

Aşçılık önlisans bölümü 2021 yılında açılmış ve 2021-2022 akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünye-

sinde ilk öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır. Ülkemizde ve uluslararası düzeyde ‘Aşçılık’ mesleğine 

ilgi artışı gösteren yiyecek içecek sektörü, trend bir sektör haline gelmiştir. Programımızın temel amacı; 

profesyonel uygulama alanlarında, uluslararası ve yüksek kalitede eğitim sunmak ve yiyecek içecek 

sektörüne donanımlı bireyler yetiştirmektir.
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Mezunlarımıza İş Garantisi

Uluslararası Final Üniversitesinin sağladığı en önemli ayrıcalık, mezunlarına sunduğu iş garantisidir. UFÜ, 

belirli programlardan mezun olan öğrencilerine, alanlarına göre Final Eğitim Kurumları ya da DMG Grup 

bünyesinde iş garantisi vermektedir. Öğrenciler, iş garantisi sertifikalarını, noter onaylı olarak eğitime 

başladıkların ilk yılda, yani mezuniyetten önce almaktadırlar.

KARİYER  İMKANLARI
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Staj Olanakları

Birçok akademik programda, üçüncü ve/veya 

dördüncü yıl uygulanmak üzere çalışma deneyimi 

programa entegre edilmiştir. Müfredatlarımızın 

içerisinde bulunan staj zorunlulukları, edinilen 

bilgi ve becerilerin sadece teorik olmamasını, 

aynı zamanda da öğrencileri iş hayatına hazırla-

mayı hedeflemektedir.

İş Garantisi Verilen
Programlar

• İngilizce Öğretmenliği

• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Türkçe Öğretmenliği

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

• Antrenörlük Eğitimi



DERSLİKLER VE
LABORATUVARLAR
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Dersliklerimiz, eğitim - öğretim kalitesini artırmak ve öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak 

için tasarlanmıştır. Bunun için tüm derslikler, akıllı tahta ve internet erişimine sahiptir. Öğrencile-

rin pratik becerilerini geliştirmek ve alanları ile ilgili uygulamalara hâkim olabilmelerini sağlamak 

için laboratuvarlarımız son teknoloji cihaz ve yazılımlarla donatılmıştır.

Üniversitemizde bulunan uygulamalı bölümlerimiz için modern çağın gerekliliklerine uygun 

laboratuvar, stüdyo, çalışma ve uygulama vb. alanları bulunmaktadır. İnternet ve çeşitli tekno-

lojilerle donatılmış bu alanlarda gerek ders gerekse staj uygulamaları yapılmaktadır. Bunlardan 

bazıları:

• Bilgisayar Laboratuvarları 

• Fizyoterapi Laboratuvarı 

• Gastronomi Laboratuvarı 

• Mühendislik Laboratuvarları 

• Dizayn Stüdyosu 

• Sanal Stüdyo 

• Okul Öncesi Sınıfı 

• Acil ve İlk Yardım Laboratuvarı

• Hemşirelik Beceri Laboratuvarı

• Anatomi Laboratuvarı

• Diş Hekimliği Laboratuvarları

• Fizik Laboratuvarı

• Elektrik Elektronik, Devre, Mikro İşlemci Laboratuvarları

• İnşaat Laboratuvarı

• Mikroskopi Laboratuvarı

• Spor Çalışma Odası Laboratuvarı

• Multidisipliner Laboratuvarlar

• Turizm Uygulama Alanı
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KÜTÜPHANE
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Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi, Çatalköy yerleşkesi içerisinde, bir 

ana bölüm ve bir serbest çalışma odasından oluşan merkez kütüphanesi ile hafta içi her gün 

08:30-17:30 saatleri arasında (sınav öncesi ve sınav dönemlerinde 7 gün 24 saat); Serinli yer-

leşkesi içerisinde, bir ana bölüm ve bir çalışma alanından oluşan birim kütüphanesi ile de 7 gün 

24 saat hizmet vermektedir. Diş Hekimliği fakültesi içerisinde bulunan kütüphanemiz  öğrenci-

lerimizin rahatlıkla kullanabileceği bilgisayarlar ve uygun ders çalışma ortamından oluşmak-

tadır. Kullanıcılarımız, yerleşke içinde sunulan elektronik kaynaklar üzerinden akademik veri 

tabanları ve dijital kitap koleksiyonlarına da sınırsız erişim imkânına sahiptir. Kütüphanemiz 

ayrıca ULAKBİM EKUAL, ANKOS ve ÜNAK kurumsal üyesidir.
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KULÜPLER VE 
TOPLULUKLAR
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Üniversitemizde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre dahil olabilecekleri çok sayıda 
kulüp ve topluluklarımız mevcuttur. Öğrencilerimiz bu kulüp ve toplulukların birine ya da bir 
kaçına katılarak bir yandan boş zamanlarını değerlendirebilmekte, diğer yandan da bilgi ve 
becerilerini geliştirebilmektedirler.

Yeni öğrenci toplulukları öğrencilerin ilgi ve talepleri doğrultusunda oluşturulmaya devam 
etmektedir. 2021-2022 akademik yılına kadar açılmış olan kulüp ve topluluklarımız aşağıdaki 
gibidir:

• Arama Kurtarma Kulübü 

• Bilgisayar Topluluğu

• Bilardo Kulübü

• Dans Topluluğu

• Doğa Yürüyüşleri ve Doğa Topluluğu

• Düşünce Kulübü 

• Edebiyat Kulübü 

• El Sanatları ve Resim Kulübü 

• ELT Kulübü

• Erken Çocukluk Eğitimi  ‘Çocuk Gibi...’ 

• Fotoğrafçılık Topluluğu 

• Fransiz Kulübü 

• Hukuk Kulübü

• İngilizce Konuşma Kulübü

• Kızılay Kulübü 

• Matematik Kulübü

• Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Kulübü

• Model United Nations Society

• Mutlu Patiler Kulübü 

• Müzik  Kulübü

• Ombudsmanlık Topluluğu 

• Özel Eğitim Topluluğu

• Parkur Öğrenci Kulübü

• Psikolojik Danışmanlık ve Reh. Kulübü

• Psikoloji Kulübü

• Radyo Topluluğu (Radyo Final)

• Ruh Sağlığı ve Bilim Kulübü

• Satranç Topluluğu

• Savunma Sporları Kulübü 

• Seramik Kulübü 

• Sinema Topluluğu 

• Sosyal Dayanışma ve Yar. Topluluğu 

• ‘Team –A’ Kulübü

• Tiyatro Topluluğu 

• Turizm ve Mutfak Sanatları Kulübü

• Türkçe Konuşma Kulübü 

• Verbal Jousting(Roasting) Kulübü

Öğrenci Kulüp ve Toplulukları
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KABUL VE
KAYIT KOŞULLARI
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Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük 

Eğitimi programları hariç, diğer tüm programlar için, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurum-

ları Sınavları sonucunda programlara yerleştirilmiş olma koşulunu sağlayarak Uluslararası Final 

Üniversitesine kayıt yaptırabilirler.

Uluslararası Final Üniversitesine kayıt yaptırma hakkı elde eden öğrenciler, kayıt için gerekli 

belgeleri https://www.final.edu.tr/ekayit adresinden sisteme yükleyip ödeme sayfasından 

ödemelerini yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Belgelerin asılları, akademik kayıt dö-

neminde üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programları hakkında detaylı bilgiye 

üniversitemiz web sitesinin (www.final.edu.tr) Haberler ve Duyurular bölümünden ulaşabilirsi-

niz.

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, üniversitemiz web sitesindeki (www.final.edu.tr) canlı destek hat-

tını arayabilir veya Aday Öğrenci sayfasını (aday.final.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz.



Program Adı Puan 
Türü Kontenjan En Küçük 

Puan
Başarı 

Sıralaması

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 2 - - 

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 6 29.200 29.200

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 32 - 78.039

Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 4 - - 

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 44.700 44.700

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 38 - 298.709

Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 9 - 298.163

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 27.000 27.000

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 34 214.000 214.000

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 5 216.000 216.000

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 15 - 258.479

Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 62.800 62.800

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 15 - 266.489

Program Adı Puan 
Türü Kontenjan En Küçük 

Puan
Başarı 

Sıralaması

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji (Ücretli) EA 13 770.000 770.000

Psikoloji (Burslu) EA 11 196.000 196.000

Psikoloji (%50 İndirimli) EA 46 - 972.968

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 6 - 942,873

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 7 287.000 287.000

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 37 - 989.192

Hukuk Fakültesi

Hukuk (Ücretli) EA 2 - 110.513

Hukuk (Burslu) EA 9 44.900 44.900

Hukuk (%50 İndirimli) EA 49 - 119.360

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 5 - 940.666

Uluslararası Finans ve Bankacılık 
(İngilizce) (Burslu) EA 3 - 701.704

Uluslararası Finans ve Bankacılık 
(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 3 - 746.743

2020 YKS Puan ve Kontenjanları



Program Adı Puan 
Türü Kontenjan En Küçük 

Puan
Başarı 

Sıralaması

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 3 - - 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 3 - - 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 - 197.840

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 3 - 216.030

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8 293.000 293.000

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12 - - 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 7 - - 

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 - - 

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 27 - - 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 1 - - 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 5 423.000 423.000

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 29 - 691.335

Program Adı Puan 
Türü Kontenjan En Küçük 

Puan
Başarı 

Sıralaması

Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ 2 - 418.390

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 5 189.000 189.000

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 23 - 781.329

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) EA 5 - 577.802

Adalet  Meslek Yüksek Okulu

Adalet (Burslu) TYT 30 - 1.710.000

Aşçılık  Meslek Yüksek Okulu

Aşçılık (Ücretli) TYT 5 - - 

Aşçılık (Burslu) TYT 10 - - 

Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 20 - - 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi (Burslu) EA 7 728.000 727.904

Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) EA 7 - 988.781

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) EA 3 - 191.076

Beden Eğitimi ve Spor Öğret. (%50 İndirimli) EA 17 - - 
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BURSLAR
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ÖSYM Bursu*
ÖSYM yükseköğretim kontenjanları kılavuzundan %100 ve %50 burslu bölümleri tercih ederek 
bu tercihlerine yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslardır.

Bu burs, akademik başarıdan bağımsız olarak, UFÜ’de öğretim gördüğünüz sürece kesintisiz 
olarak devam edecektir.

Diğer Burslar ve İndirimler*
Final Eğitim Kurumları’ndan ve kurumsal anlaşmalı diğer eğitim kurumlarından eğitim alan ve 
ÖSYM aracılığı ile Uluslararası Final Üniversitesinde bulunan programlardan birine yerleşen 
öğrencilere, ödemeleri gereken eğitim ücretinin %20’si kadar kurumsal indirim uygulanmak-
tadır.

Üniversitemiz programlarına ilk 5 tercihi arasında yer verip yerleşen öğrencilerimize tercih 
bursu; branşlarında üstün başarı gösteren ve başarılı olduklarını belgeleyen milli ve üst düzey 
sporculara ise spor başarı bursu verilmektedir. Ayrıca, şehit çocukları, öğretmen çocukları, 
TSK ve emniyet mensubu çocukları ile kardeşler için indirimler mevcuttur. Burslara göre eğitim 
ücretini, web sitemizdeki (https://www.final.edu.tr/ucretrobotu) ücret hesaplama robotunu 
kullanarak görebilirsiniz.

Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince üniversitemizde gösterecekleri başarıya göre de 
burs ve indirimlerden yararlanırlar.

*Burslar yalnızca öğretim ücretini kapsamaktadır.
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YAŞAM
MERKEZLERİ
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Uluslararası Final Üniversitesi, kaliteli ve konforlu konakla-

ma seçenekleri ile öğrencilerine huzurlu ve güvenli yaşam 

alanları sunmaktadır. Girne’de bulunan UFÜ yaşam mer-

kezleri ile üniversite arasında servislerimizle ücretsiz ulaşım 

sağlanmaktadır.

Beylerbeyi  Kız Yaşam Merkezi

Yedi yaşam biriminden oluşan bu merkezimizdeki her birimde, salon, 

açık mutfak, 3 yatak odası,1 adet banyo ve 2 tuvalet bulunmaktadır. 

Her yatak odasında bir ranza, 1 adet çift kişilik dolap, 2 adet çalışma 

masası ve klima; salonda oturma grubu, TV, klima, bir bilgisayar ve 

internet mevcuttur. Açık mutfakta ocak, buzdolabı, yemek masası, 

klima, fırın, mikrodalga fırın ve çamaşır makinesi vardır. Yaşam mer-

kezine son giriş saati 23.00’tür.
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YAŞAM
MERKEZLERİ
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Liman Yaşam Merkezi

Liman Yaşam Merkezinde 3 oda seçeneği vardır.

• Bağımsız 2 kişilik oda: 1 oda, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Her odada bir ranza, çift 
kişilik dolap, 2 çalışma masası ve klima bulunmaktadır.

• 6 kişilik apartta 2 kişilik oda: 2 kişilik bir oda ve aparttaki diğer 4 kişiyle ortak kullanımlı 
banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Odada bir ranza, 1 çift kişilik dolap, 2 çalışma masası ve 
klima bulunmaktadır.

• 6 kişilik apartta 4 kişilik oda: 4 kişilik bir oda ve aparttaki diğer 2 kişiyle ortak kullanımlı 
banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Odada 2 ranza, 4 kişilik dolap, 4 çalışma masası ve klima 
bulunmaktadır.

Liman Yaşam Merkezindeki her katta ortak mutfak bulunmaktadır. Mutfaklarda buzdolabı, yemek 
masası, klima, ocak, fırın, mikrodalga fırın, TV ve jetonla çalışan çamaşır makinesi mevcuttur. 

Yaşam merkezine son giriş saati 23.00’tür.

Çatalköy Yaşam Merkezi

Üniversiteye yürüme mesafesinde olan bu merkezimizdeki her odada 2 yatak, çift kişilik do-
lap, 2 çalışma masası ve klima bulunmaktadır. Her odanın diğer 2 kişilik bir odayla paylaşacağı 
mutfakta buzdolabı, ocak, fırın ve çamaşır makinesi mevcuttur. Kayıtlarda birinci sınıf öğrenci-
lerine öncelik tanınmakta, yer kaldığı takdirde üst sınıflardaki öğrencilere de kontenjan veril-
mektedir. Yaşam merkezine son giriş saati 23.00’tür.
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YAŞAM
MERKEZLERİ
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Serinli Yaşam Merkezi

Serinli Yaşam Merkezi, 2 kişilik ve 4 kişilik odalardan oluşan 

konaklama, sosyal ve sportif yaşam alanıdır. Yaşam merke-

zinde 1 adet yüzme havuzu, spor alanları, etüt merkezi, peyzaj 

alanı ve sosyal yaşam alanları mevcuttur. Serinli Yaşam Mer-

kezinde kalan öğrencilerimiz, yüzme havuzu ve spor alanla-

rından indirimli olarak yararlanabileceklerdir. Her odada TV, 

mini buzdolabı, klima, banyo ve tuvalet mevcuttur. Odalarda 

haftada bir gün genel temizlik hizmeti verilmektedir. Yaşam 

merkezinde bulunan mevcut çamaşırhanede öğrencilerimiz 

yıkama hizmetlerinden ücretli olarak faydalanabilmektedir. 

Yaşam merkezinden üniversiteye ücretsiz servisler ile ulaşım 

hizmeti verilmektedir. 24 saat güvenlik kameraları ile izlenen 

yaşam merkezimize son giriş saati 23.00’tür.



ULAŞIM
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Üniversitemizin ulaşım hizmetleri, yurt ve yaşam merkezleri ile kampüs arasındaki bağlantıyı 

sağlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda, Girne Merkez, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya düzenli ve 

ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Servislerin saat ve güzergahları, yaşam merkezleri ve 

öğrencilerimizin yoğun olarak ikamet ettikleri bölgeler dikkate alınarak belirlenmekte ve ders 

saatleri ile sosyal aktiviteler göz önünde bulundurularak her akademik yıl başında yeniden dü-

zenlenmektedir. 

Servis durakları ve saatlerine ilişkin güncel bilgilere üniversitemiz web sitesindeki (www.final.

edu.tr) ulaşım sayfasından veya mobil cihazlara indirebileceğiniz Final Mobile ve FinalBUS 

uygulamaları üzerinden erişilebilirsiniz. Öğrencilerimizin özel araçları ile üniversiteye gelmeyi 

tercih etmeleri durumunda park alanları mevcuttur; ancak, sınırlı sayıdadır.



KUZEY KIBRIS
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Uluslararası Final Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizle iç içe, kültürel zenginli-

ği, tarihi dokusu ve doğası ile meşhur turistik kenti olan Girne’de yer almakta ve öğrencilerine çok 

kültürlü ama bir o kadar da tanıdık bir ortamda farklı bir öğrenim ve yaşam tecrübesi sunmaktadır. 

Neden KKTC’de öğrenci olmalısınız?

• Sakin ve huzurlu bir çevre: KKTC dünyada en düşük suç oranına sahip yerler arasındadır.

• Kolay ulaşım: İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay gibi Türkiye’nin uluslararası 

havaalanlarının bulunduğu kentlerinden sadece 1 saat uçuş mesafesindedir.

• Hoşgörüye dayalı samimi kültür: Ada insanları misafirperverliği ve sıcaklığı ile bilinir.

• İnançların özgürlüğü: Ada, dünyanın birçok yerinden gelen insanlara ev sahipliği yapmak-

tadır. Bu konuda açık fikirli ve hoşgörülü bir sosyal yapıya sahiptir.

• Aile değerleri: Küçük bir ada ülkesi olması nedeni ile ailevi ve toplumsal değerler önem arz 

etmektedir. Bu bakımdan özellikle kız öğrenciler için tercih sebebi olabilmektedir.

• Kültür ortaklığı: Ana dilin Türkçe olması ve Türkiye ile ortak bir tarihi paylaşıyor olması 

nedeniyle kültürel uyum süreci öğrenciler için kolay olmaktadır.



TOLES 
Test of Legal
English Skills

Akreditasyonlar ve Üyelikler

Üniversitemiz, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve 

Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından akredite edilmiştir. Bu, üniversitemizin diplomasının Türkiye’deki diğer yükse-

köğretim kurumlarını tanıyan tüm ülke ve üniversitelerde geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, üniversite-

mizin uluslararası platformda çeşitli yükseköğretim kurumlarıyla yaptığı iş birliği anlaşmaları sayesinde, öğrencilerimizin bu 

üniversitelerle değişim programlarına katılmaları da mümkündür. İşbirliği protokollerimizin olduğu yükseköğretim kurum-

ları ile ilgili detaylı bilgiyi, üniversitemiz Öğrenci İşleriyle iletişime geçerek edinebilirsiniz.

Uluslararası Final Üniversitesi, ayrıca, işverenler ve kuruluşlarla yerel, bölgesel ve uluslararası ortaklıklar da geliştirmekte-

dir. Üniversitemiz, öğrenci ve personel değişimine, seminer ya da burslara, ortak araştırma projelerine, staj ve iş deneyimi 

fırsatlarına ve daha fazlasına yönelik düzenlemeleri de göz önünde bulundurmakta ve bu bağlamda çeşitli işbirliği çalışma-

larını sürdürmektedir.

Üniversitemiz, dünya çapında akreditasyon, üyelik ve tanınma portföyünü sürekli olarak genişletmeyi hedef edinmiştir. 

Mevcut akreditasyon ve üyeliklerimizin listesi aşağıdadır:


