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Geleceğinizi FİNAL’le belirleyin...

Eğitim alanında yapılacak her yatırım kutsal 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 

olduğuna inanır. Uluslararası Final Üniversitesi araştırmayı ve akademik başarıyı 

önemsediği kadar, mezunlarının mesleki başarısını da önemser. Mezuniyet 

sonrasında iş dünyasına atılırken de mezunlarının yanında olur.

İbrahim Taşel
Uluslararası Final Üniversitesi

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

Bizler öğrencilerimizin sadece bilgelikleriyle ön plana çıkmasını değil, aynı 

zamanda onların gelecekteki iş hayatlarında ve kariyerlerinde; topluma ve 

çalışmış oldukları kurumlara katma değer yaratacak bireyler olmalarını da 

hedeflemekteyiz. 

Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak
Uluslararası Final Üniversitesi

Rektör
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ULUSLARARASI
FİNAL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (UFÜ), 2015 yılında Final Eğitim Kurumları ve DMG-Akgünler Grubu 

işbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne ilçesinde kuruldu. 2019-2020 akademik yılında Üniversitemiz, 

7 fakülte ve 2 yüksekokul bünyesinde 19 program ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir. 

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 paydaşlarımızla 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 ve yeniliklere 

açık, evrensel bakış açısına sahip, bilgili, yetenekli ve seçtikleri kariyer alanlarında lider mezunlar yetiştirmeyi 

hedeflemektedir.

Fırsat Eşitliği
Dünyanın her yerinden başvuru kabul eden ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ; etnik köken, ırk, cinsiyet, 

renk, bedensel engel, dış görünüş, yaş, medeni ya da ailevi durum veya politik görüş ayrımı yapmaksızın tüm 

bireylere hem eğitim hem de istihdam alanında eşit fırsatlar sunmaktadır.
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe

Antrenörlük Eğitimi Türkçe

Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Türkçe

Turizm ve Otel İşletmeciliği İngilizce

Yüksekokullar ve Programlar Program Dili

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği İngilizce

Elektrik - Elektronik Mühendisliği İngilizce

Yazılım Mühendisliği İngilizce

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimarlık İngilizce

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme İngilizce

Uluslararası Finans İngilizce

Hukuk Fakültesi

Hukuk Türkçe

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Türkçe

Psikoloji İngilizce

Fakülteler ve Programlar Program Dili

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği İngilizce

Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe

Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe

Türkçe Öğretmenliği Türkçe
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MEZUNLARIMIZA
İŞ GARANTİSİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’nin sağladığı en büyük ayrıcalık, mezunlarına sunduğu iş garantisidir. 

UFÜ, aşağıda belirtilen programlarından mezun olan öğrencilerine, alanlarına göre Final Eğitim Kurumları 

ya da DMG Grup bünyesinde iş garantisi vermektedir. Öğrenciler, iş garantisi sertifikalarını mezun olmadan 

önce almaktadırlar.

İş garantisi verilen programlar :
•	 İngilizce Öğretmenliği

•	 Okul Öncesi Öğretmenliği

•	 Özel Eğitim Öğretmenliği

•	 Psikoloji (Türkçe)

•	 Psikoloji (İngilizce)

•	 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

•	 Turizm ve Otel İşletmeciliği

•	 Türkçe Öğretmenliği

•	 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

•	 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

•	 Antrenörlük Eğitimi
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Derslikler ve Laboratuvarlar
Dersliklerimiz, eğitim-öğretim kalitesini artırmak ve öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak için tasarlanmıştır. 

Bunun için tüm derslikler, akıllı tahta ve internet erişimine sahiptir. Öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmek 

ve alanları ile ilgili uygulamalara hâkim olabilmelerini sağlamak için laboratuvarlarımız son teknolojilerle 

donatılmıştır.

Yerleşke ve Ulaşım 
Üniversitemiz servisleri ile Lefkoşa, Girne, Alsancak ve Gazimağusa’dan yerleşkemize ücretsiz ulaşım imkânı 

bulunmaktadır. Servis durakları ve saatlerine ilişkin güncel bilgilere Üniversitemiz web sitesindeki

(www.final.edu.tr) Yerleşke ve Ulaşım sayfasından erişilebilir. 

Sağlık Hizmetleri
Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi’nde, öğrencilerimize ayakta teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir. 

Tüm öğrencilere KKTC Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu sağlık sigortası yaptırılmakta ve böylece devlet 

hastanelerinden de sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanmaktadır.
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KÜTÜPHANE
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ yerleşkesi içerisinde, bir ana bölüm ve bir serbest çalışma odasından oluşan 

kütüphanemiz, pazar günleri hariç her gün 08.30-17.30 saatleri arasında (sınav öncesi ve sınav dönemlerinde 7 

gün 24 saat) hizmet vermektedir. Kütüphanemiz, TÜBİTAK, ANKOS ve ULAKBİM üyeliklerinin yanı sıra, yerleşke 

içinde sunulan veri tabanları ile elektronik kaynaklara ve dijital kitap koleksiyonlarına da sınırsız erişim imkanı 

sağlamaktadır. 
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KULÜPLER VE TOPLULUKLAR
Üniversitemizde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre dahil olabilecekleri çok sayıda 

kulüplerimiz ve topluluklarımız mevcuttur. Öğrencilerimiz bu kulüp ve toplulukların birine 

ya da birkaçına katılarak bir yandan boş zamanlarını değerlendirebilmekte, diğer yandan da 

bilgi ve becerilerini geliştirebilmektedirler.

Yeni öğrenci toplulukları siz öğrencilerin ilgi ve talepleri doğrultusunda oluşturulacaktır.

•	 Radyo Topluluğu (Radyo Final)

•	 Bilgisayar Topluluğu

•	 Fotoğrafçılık Topluluğu

•	 Sinema Topluluğu

•	 Doğa Yürüyüşleri ve Doğa Topluluğu 

•	 Müzik Topluluğu 

•	 İngilizce Konuşma Kulübü 

•	 Model United Nations Topluluğu (MUN-FIN)

•	 Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu 

•	 Verbal Jousting (Roasting) Kulübü 

•	 El Sanatları ve Resim Kulübü 

•	 Tiyatro Topluluğu

•	 Satranç Topluluğu 

•	 Türkçe Konuşma Kulübü 

•	 Dans Topluluğu (Halk Dansları/Dünya Dansları) 

•	 Turizm ve Mutfak Sanatları Kulübü 

•	 Psikoloji Kulübü 

•	 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü 

•	 Okul Öncesi Eğitimi Kulübü 

•	 Bilardo Kulübü 
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YAŞAM MERKEZLERİMİZ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ, kaliteli ve konforlu konaklama seçenekleri ile öğrencilerine huzurlu 

ve güvenli yaşam alanları sunmaktadır. Girne’de bulunan UFÜ yaşam merkezleri ve Üniversite arasında okul 

servisleri ile ücretsiz ulaşım sağlanmaktadır.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ bünyesinde bulunan ve aşağıda kısaca tanıtılan yaşam merkezleri ile 

ilgili güncel bilgiler ve görseller için Üniversitemiz web sayfasındaki (www.final.edu.tr) Konaklama sayfasını 

ziyaret ediniz.

Beylerbeyi Kız Yaşam Merkezi
Yedi yaşam biriminden oluşan bu merkezimizdeki her birimde salon, açık mutfak, 3 yatak odası, banyo ve 2 

tuvalet bulunmaktadır. Her yatak odasında bir ranza, çift kişilik dolap, 2 çalışma masası ve klima; salonda oturma 

grubu, TV, klima, bir bilgisayar ve internet mevcuttur. Açık mutfakta ocak, buzdolabı, yemek masası, klima, fırın 

ve mikrodalga fırın vardır. Ayrıca yatak odaları katında çamaşır makinesi bulunmaktadır. 

Zeytinlik Yaşam Merkezi
Zeytinlik Yaşam Merkezi’nde 2 apart seçeneği mevcuttur.

•	 4 kişilik (2+1) apart: 4 kişilik 2+1 apartlar, salon, açık mutfak, 2 yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. 

Salonda kanepe, yemek masası ve TV; her yatak odasında 2 yatak, çift kişilik dolap ve 2 çalışma masası; açık 

mutfakta ocak ve buzdolabı bulunmaktadır. Salon ve yatak odalarında klima mevcuttur. 

•	 2 kişilik (1+1) apart: 2 kişilik 1+1 apartlar, salon, açık mutfak, yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. 

Salonda kanepe, yemek masası ve TV; yatak odasında 2 yatak, çift kişilik dolap ve 2 çalışma masası; açık 

mutfakta ocak ve buzdolabı bulunmaktadır. Salon ve yatak odasında klima mevcuttur. 

Yaşam merkezinde bulunan çamaşırhanede jetonla çalışan çamaşır makinesi ve kurutma makinesi mevcuttur.
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Üç Öğün Yemek Dahil Paket Programlar
Çatalköy Yaşam Merkezi’nde ve Liman Yaşam Merkezi’nde üç öğün yemek ve konaklamanın dahil olduğu bir 

paket program sunulmaktadır. Üç öğün tabldot yemek servisi hafta sonları da dahil olmak üzere, akademik 

takvimde belirtilen derslerin başlangıç tarihi ile dönem sonu sınavlarının son tarihi arasında geçerlidir. Akademik 

tatil dönemlerinde ve resmi tatillerde yemek uygulaması olmamaktadır. Kahvaltı ve yemekler yaşam merkezinde 

değil, Üniversite bünyesinde bulunan yemekhane, kafeterya ve restoranlarda verilmektedir. Yemek saatlerinde 

ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanmaktadır. 

Önemli Notlar:

•	 Yaşam merkezlerimizde evcil hayvan beslenmesine izin verilmemektedir.

•	 Yaşam merkezlerimizde sigara ve alkol kullanımına izin verilmemektedir.

•	 Yaşam merkezlerine saat 23.30’a kadar giriş yapılabilmektedir.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ bünyesinde bulunan yaşam merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, fotoğraflar 

ve 360° sanal tur için Üniversitemiz web sitesindeki (www.final.edu.tr) Yerleşke ve Servisler - Konaklama sayfasını 

ziyaret edebilirsiniz.

Liman Yaşam Merkezi
Liman Yaşam Merkezi’nde 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 1 ranza, çift kişilik dolap, 2 çalışma masası ve klima bulunmaktadır.

•	 6 kişilik apartta 4 kişilik oda: 4 kişilik 1 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 Merkezi’ndeki her katta ortak mutfak bulunmaktadır. Mutfaklarda buzdolabı, yemek masası, klima, 

ocak, fırın, mikrodalga fırın, TV ve jetonla çalışan çamaşır makinesi mevcuttur. 

Çatalköy Yaşam Merkezi
•	 Bağımsız 2 kişilik oda: Üniversiteye yürüme mesafesinde olan bu merkezimizdeki her odada 2 yatak, çift kişilik 

dolap, 2 çalışma masası ve klima bulunmaktadır. Her odanın diğer 2 kişilik bir odayla paylaşacağı mutfakta 

buzdolabı, ocak, fırın ve çamaşır makinesi mevcuttur. 

Yapımı devam etmekte olan bu merkezimize ön kayıt ile öğrenci alınacaktır. Kayıtlarda birinci sınıf öğrencilerine 

öncelik tanınacak, yer kaldığı takdirde üst sınıflardan öğrencilere de kontenjan verilecektir.
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KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki koşulları sağlayarak 

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’ne kayıt yaptırabilirler.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç diğer tüm programlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavları sonucunda dört yıllık programlara yerleştirilmiş olmak,

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için ise 2019 - TYT’den (Temel Yeterlilik Testi) en az 150 ham 

puan almış olmak ve UFÜ tarafından düzenlenecek olan özel yetenek sınavında* başarılı olmak gerekmektedir.

* Özel yetenek sınavı hakkında detaylı bilgiye Üniversitemiz web sitesinin (www.final.edu.tr) Haberler ve 

Duyurular bölümünden ulaşılabilir.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’ne 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 döneminde Üniversitemiz Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. 

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Üniversitemiz web sitesindeki (www.final.edu.tr) canlı destek hattı kullanılabilir. 

Ayrıca, sitedeki Öğrenci Adayları - Kayıt ve Başvuru sayfası ziyaret edilebilir.
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ÜCRETLER
Eğitim Ücretleri
ÖSYM ile kayıt yaptıracak olan TC uyruklu öğrencilere 

2019-2020 akademik yılında uygulanacak ücretler 

tabloda belirtilmiştir.

Tabloda belirtilen Fiyatlara Kayıt Harcı + Sosyal 

Aktivite ücreti 1700 TL (%5 KDV dahil) eklenecektir.

Eğitim ücretlerine dahil olmayan kayıt harcı, ulaşım 

ve sosyal aktivite fonu, KDV, sağlık sigortası ve ders 

kitabı ücreti tam burslu öğrenciler de dahil, kayıt 

yapan tüm öğrencilerden tahsil edilir.

Yaşam Merkezi Ücretleri
•	 Yaşam merkezi konaklama ücreti 15 Eylül 2019 - 20 Haziran 2020 tarihleri arasındaki konaklama için 

geçerlidir.

•	 Yaşam merkezi konaklama ücreti 2 eşit taksitte ödenir. Kayıt esnasında konaklama ücretinin 1. taksidi ve 

depozito ücreti, bahar dönemi kayıt yenileme tarihinde ise konaklama ücretinin 2. taksidi ödenir.

•	 Yaşam merkezine kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda belirtilen tarihler arasında yaşam merkezinde 

konaklayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Yaşam merkezinden ayrılma durumunda para iadesi 

yapılmaz ve yıllık tam ücret tahsil edilir.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ bünyesinde bulunan yaşam merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, fotoğraflar 

ve 360° sanal tur için Üniversitemiz web sitesindeki (www.final.edu.tr) Yerleşke ve Servisler - Konaklama sayfası 

ziyaret edilebilir.

2019-2020 akademik yılında uygulanacak ücretler aşağıda belirtildiği gibidir:

* Ücrete internet ve haftada bir gün oda (banyo, tuvalet ve yerlerin) temizliği dahil olup, su ve elektrik dahil 

değildir. Su ve elektrik aylık ücreti, odayı kullanan kişiler tarafından eşit miktarda paylaşılarak ödenir.

BEYLERBEYİ KIZ YAŞAM MERKEZİ*

Konaklama Şekli 2019 - 2020
2 Dönemlik Toplam Ücret

DEPOZİTO
İlk Dönem Ücretiyle 

Birlikte Ödenir

İlk Dönem
Ücret

(Depozito Dahil)

İkinci Dönem 
Ücret

2 Kişilik
(Kişi Başı) 8,500t 900t 5.150t 4,250t

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 22.000 t

Antrenörlük Eğitimi 22.000 t

Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 24.500t

Turizm ve Otel İşletmeciliği TAM BURSLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 24.500 t

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği TAM BURSLU

Elektrik - Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU

Yazılım Mühendisliği 22.000

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimarlık 24.500t

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme TAM BURSLU

Uluslararası Finans TAM BURSLU

Hukuk Fakültesi

Hukuk 29,400t

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji (Türkçe) 24.500t

Psikoloji (İngilizce) 24.500t

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği 24.500t

Okul Öncesi Öğretmenliği 24.500t

Özel Eğitim Öğretmenliği 24.500t

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 24.500t

Türkçe Öğretmenliği 24.500t

İngilizce Hazırlık Okulu 22.000t
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ZEYTİNLİK YAŞAM MERKEZİ*

Konaklama Şekli 2018 - 2019
2 Dönemlik Toplam Ücret

DEPOZİTO
İlk Dönem Ücretiyle 

Birlikte Ödenir

İlk Dönem
Ücret

(Depozito Dahil)

İkinci Dönem 
Ücret

2+1
(4 Kişilik) (Kişi Başı) 1,986 $ 200 $ 1,193 $ 993 $

1+1
(2 Kişilik) (Kişi Başı) 2,784 $ 200 $ 1,592 $ 1,392 $

LİMAN YAŞAM MERKEZİ*

Konaklama Şekli 2018 - 2019
2 Dönemlik Toplam Ücret

DEPOZİTO
İlk Dönem Ücretiyle 

Birlikte Ödenir

İlk Dönem
Ücret

(Depozito Dahil)

İkinci Dönem 
Ücret

2 Kişilik Apart
(Kişi Başı) 10,000t 900t 5,900t 5,000t

6 Kişilik
Apart

4 Kişilik Oda
(Kişi Başı) 8,000t 900t 4,900t 4,000t

2 Kişilik Oda
(Kişi Başı) 9,000t 900t 5,400t 4,500t

*Ücrete su dahil olup temizlik, elektrik ve internet dahil değildir. Ücret, ABD Doları üzerinden ödenir.

* Ücrete internet ve haftada bir gün oda (banyo, tuvalet ve yerlerin) temizliği dahil olup, su ve elektrik dahil 

değildir. Su ve elektrik aylık ücreti, odayı kullanan kişiler tarafından eşit miktarda paylaşılarak ödenir.

LİMAN YAŞAM MERKEZİ PAKET PROGRAM* (KONAKLAMA + 3 ÖĞÜN YEMEK DAHİL)

Konaklama Şekli 2018 - 2019
2 Dönemlik Toplam Ücret

DEPOZİTO
İlk Dönem Ücretiyle 

Birlikte Ödenir

İlk Dönem Ücret
(Depozito Dahil)

İkinci Dönem 
Ücret

2 Kişilik Apart
(Kişi Başı) Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor

6 Kişilik 
Apart

4 Kişilik Oda
(Kişi Başı) Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor

2 Kişilik Oda
(Kişi Başı) Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor

* Ücrete internet ve haftada bir gün oda (banyo, tuvalet ve yerlerin) temizliği dahil olup, su ve elektrik dahil 

değildir. Su ve elektrik aylık ücreti, odayı kullanan kişiler tarafından eşit miktarda paylaşılarak ödenir.

*Ücrete haftada bir gün oda (banyo, tuvalet ve yerlerin) temizliği dahil olup, elektrik ve su dahil değildir. 

*Ücrete haftada bir gün oda (banyo, tuvalet ve yerlerin) temizliği dahil olup, elektrik ve su dahil değildir. 

ÇATALKÖY YAŞAM MERKEZİ*

Konaklama Şekli 2018 - 2019
2 Dönemlik Toplam Ücret

DEPOZİTO
İlk Dönem Ücretiyle 

Birlikte Ödenir

İlk Dönem Ücret
(Depozito Dahil)

İkinci Dönem 
Ücret

2 Kişilik
(Kişi Başı) 12,500t 900t 7,150t 6,250 t

ÇATALKÖY YAŞAM MERKEZİ PAKET PROGRAM* (KONAKLAMA + 3 ÖĞÜN YEMEK DAHİL)

Konaklama Şekli 2018 - 2019
2 Dönemlik Toplam Ücret

DEPOZİTO
İlk Dönem Ücretiyle 

Birlikte Ödenir

İlk Dönem Ücret
(Depozito Dahil)

İkinci Dönem 
Ücret

2 Kişilik
(Kişi Başı) Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor Güncelleniyor
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BURSLAR
ÖSYM Bursu*
ÖSYM Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan tercih döneminde %100 ve %50 burslu bölümleri 

tercih ederek bu tercihlerine yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslardır. Bu burs akademik 

başarıdan bağımsız olarak öğretim süresince kesintisiz devam etmektedir. 

Diğer Burslar ve İndirimler*
Final Eğitim Kurumları’ndan ve Türkiye’nin kurumsal anlaşmalı diğer eğitim kurumlarından mezun olan 

ve ÖSYM aracılığı ile ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSITESİ’nde bulunan programlardan birine yerleşen 

öğrencilere ödemeleri gereken eğitim ücretinin %20’si kadar kurumsal indirim uygulanmaktadır. 

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. 

Üniversitemizde eğitim-öğretim süresince öğrencilerimiz gösterecekleri başarıya göre de burs ve 

indirimlerden yararlanırlar.

*Burslar yalnızca öğretim ücretini kapsamaktadır.
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•	 Sakin ve huzurlu bir çevre: KKTC dünyada en düşük suç oranına sahip yerler arasındadır.

•	 Kolay ulaşım: İstanbul, İzmir, Ankara 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 yapmaktadır. 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.

•	 Dil ve inanç ortaklığı: Ana dilin Türkçe olması ve Türkiye ile aynı ortak tarihi ve inancı paylaşıyor 

olması nedeniyle kültürel uyum süreci öğrenciler için kolay olmaktadır. 

ULUSLARARASI 
FİNAL ÜNİVERSİTESİ 
VE KUZEY KIBRIS
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin denizle iç içe, kültürel zenginliği, 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.
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NEDEN
FİNAL
ÜNİVERSİTESİ?

Beste Püren Yaşar
Türkiye

Her alanda en iyi olmayı hedeflemiş 
olan Final’de hocalarımızın yakın ilgisi, 
güler yüzlülüğü ve derslere olan büyük 

katkıları sayesinde şimdiden sayılı 
üniversiteler arasında yerini almaya 

zemin hazırlamıştır. 

Serap Karataş 
Türkiye

Uzman akademik kadrosu, ilgili 
personeli ve hiç bitmeyen birbirinden 
güzel aktiviteleri ile Uluslararası Final 

Üniversitesi ailesinde yer almaktan 
mutluluk duyuyorum. 

Rigersa Cara
Arnavutluk 

UFÜ öğretmenleri bir şeye ihtiyacımız 
olduğunda, her zaman yardıma hazır 

durumdalar. 

Simay Ünlü
Türkiye

Pek çok ülkeden gelen yabancı 
arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler ve 
donanımlı öğretmenlerimiz bize yabancı 

dilimizi geliştirme imkânı verdi. Final 
ailesinde yer almaktan çok mutluyum. 

Illia Besstrashnyi
Rusya

Girne bölgesi ziyaretçileri ve öğrencileri 
için oldukça cana yakın bir atmosfere 
sahip. İlginç bir tarihe sahip güzel bir 

şehir.

Robin Taşcı
Türkiye

Akademik olarak iyi bir kadroya sahip 
ve eğitim açısından da kaliteli bir okulda 

olduğuma inanıyorum. 

Alina Zubair 
Pakistan 

Üniversitenin ilk öğrencileri arasında 
olmak güzel bir ayrıcalıktı. Burada 

bulunan herkesin cana yakın ve aile gibi 
olması çok hoşuma gidiyor.

Dania Karma
Suriye

Üniversite benim evim. Bu ülke ise 
tehlikelerden uzak ve arkadaş canlısı 

insanlarla dolu.

Mohanned A.S.B. Mansur
Libya

Öğretmenler oldukça başarılı ve bu 
yüzden İngilizcem günden güne gelişiyor. 

Her gün bilgi dağarcığıma yeni bilgiler 
ekleniyor.

Aslı Aktaş
Türkiye

Pek çok üniversitenin sağlayamadığı 
imkanları öğrencileriyle 

buluşturabilme potansiyeline sahip 
olduğu için UFÜ.

Dorins Mbimon Dijan 
Kamerun

UFÜ kampüsünün oldukça havalı ve 
benzersiz olduğu düşüncesindeyim. 

Çünkü, kampüs oldukça temiz ve 
kampüste yapılacak çok aktivite var.

Leman Tatlıcı
KKTC

Final isminin oluşturduğu imaj beni hiç 
yanıltmadı. Tüm UFÜ ailesinin ilgi ve 

alakası samimi ve içten. 4 yıl sonunda 
üzülerek ayrılacağımı biliyorum. 

UFÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. 

Kamuran Nur Gül
Türkiye

Üniversitemi tercih etme sebebim, 
mezun olduktan sonra iş garantisi 

vermesiydi. ‘Seçtiğim meslekte en iyi 
olma’ hayalimin sadece bir hayal olarak 
kalmayacağının da garantisini verdi. Bu 

yüzden iyi ki ‘FİNAL’

Seval Öztürk
KKTC

Okul öncesi öğretmenliği olarak 
bize en iyi atölyeyi sundular. Tüm 

öğretmenlerimiz sadece teorik değil, 
daha iyi öğrenmemiz için uygulamalı da 

dersler yaptırıyorlar. İyi ki UFÜ!

Eylül Emine Örki
Türkiye

Bizimle yakından ilgilenen ve 
bir derdimiz olduğunda kapısını 

çalıp rahatlıkla konuşabildiğimiz 
yöneticilere ve öğretmenlere sahibiz. 
Bir üniversiteden beklediğiniz her şey 

Final’de mevcut.

Feras Aljamal 
Filistin

Üniversitemizde sıkça düzenlenen 
etkinliklerde eğitim kadrosu ve 

çalışanlar da yer alıyor. Biz büyük bir 
aileyiz.

Sylvia Wanja Njeri
Kenya

UFÜ’de değişik ülkelerden öğrenciler 
bulunmakta. Farklı yerlerden gelen 
kişilerin aynı ortamda uyum içinde 

olması üniversitenin başarıları 
arasında...

E. Furkan Parlatan
Türkiye

Final sadece bir üniversite değil, 
bir ailedir. Eğitimin en kalitelisini 

burada alıyoruz, dostlukların da en 
güzelini burada kazanıyoruz. Evinden 

uzaklarda olsan bile evinde gibi 
hissettiğin bir yuvadır.

Tivakhun Baltabayev 
Kazakistan

Buradaki iklim, deniz ve palmiye 
ağaçları hoşuma gidiyor. Aynı 
zamanda buradaki insanlar 

oldukça iyimser ve cana yakın...

Ahmet Ardıç
KKTC

Üniversite içi iletişim çok güzel. 
Eğitim alanında düzenlenen etkinlik 
ve konferanslar da bizlere çok fayda 

sağlıyor.

Hasan Halil Aksoy
KKTC

Üniversiteye başlarken; 
hocalarımız,çalışanlar ve 

öğrencilerden oluşan bir aile ortamı ile 
karşılaşacağımı bilmiyordum. Benim 

için güzel bir süpriz oldu. Final ailesinin 
üyesi olmaktan dolayı çok mutluyum.
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AKREDİTASYONLAR ve ÜYELİKLER
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ akreditasyonların ve üyeliklerin yelpazesini sürekli genişletmeyi 

amaçlamaktadır. Bugüne kadar alınan akreditasyonlar ve üyelikler şunlardır: 

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ, ayrıca diğer yükseköğretim kurumları, işverenler ve kuruluşlarla 

yerel, bölgesel ve uluslararası ortaklıklar geliştirmeyi hedeflemektedir. 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 çalışmalarını 

sürdürmektedir. 
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