REKTÖRÜN
MESAJI
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Değerli okurlar,
Uluslararası Final Üniversitesi KKTC’nin güzide kentlerinden olan Çatalköy/Girne’de 2016 – 2017 eğitim yılında, eğitim – öğretim faaliyetlerine
başlamıştır. Kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın, Türkiye’nin Final Eğitim Kurumları’nın 38 yıllık deneyimi ve KKTC’nin turizm, taşımacılık ve lojistik
alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren DMG grubun güçlü geçmişini arkasına alarak yola bir adım önde başlamıştır.
Üniversitemiz, YÖDAK onayı ile yedi programla başladığı eğitim hayatını bugün on üçü YÖK tarafından tanınmış toplam on dört programıyla
sürdürmektedir. Üniversitemiz, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
ile Fen Edebiyat Fakülteleri altında toplam on dört bölümüyle hizmet verirken, gelecek yıl programlarına Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi, Gastronomi ve
Hukuk Bölümlerini de eklemek için hazırlıklarına başlamıştır.
Kurulduğu günden itibaren, kaliteyi merkez alan bir anlayışla faaliyetlerine başlayan ve Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı Standartlarını rehber alan
üniversitemiz, teorik eğitimin yanında, pratik bilgiyle donanmış bireyler yetiştirmek için kolları sıvamıştır. Üniversitemizin en iddialı yanlarından biri de
bilgilerini uygulayarak pekiştiren iş yaşamına hazır bireyler yetiştirme hedefidir.
Üniversitemizin iddialı olduğu daha pek çok konu olmakla birlikte, daha önce de vurgulamış olduğum gibi Final Eğitim Kurumları ile olan işbirliği
nedeniyle Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin eğitim kalitesi güçlü bir altyapıyla iddialı fakültelerimizden biridir. Söz konusu fakülte mezunlarına Final Eğitim
Kurumları’nda sunulan iş garantisi öğrencilerimiz için güvenli bir gelecek anlamına gelmektedir.
Öte yandan, bir turizm kenti olan Çatalköy/Girne’de konuşlanmış olması bakımından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize bağlı Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümümüz öğrencilerimize turizmin kalbinde eğitim alma olanağı sunmaktadır. Bunun yanında DMG grubun bünyesinde bulunan
turizm işletmeleri öğrencilerimiz için gerçek bir laboratuvar hizmeti verirken, pratik bilginin teorik bilgiyle eş zamanlı gelişmesini sağlaması
bakımından bir ayrıcalık sunmaktadır. DMG Grup da Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine verdiği iş garantisiyle önemli bir avantaj
sağlamaktadır.
Üniversitemizin adının başında “uluslararası” ifadesinin bulunması bir tesadüf değildir. Bu aynı zamanda üniversitemizin uluslararası öğrenci ve
akademisyen çeşitliliği ile uluslararası standartlarda eğitim verme vizyonunun da bir göstergesidir. Üniversitemiz dünyanın birçok ülkesinden
akademisyen ve öğrencileriyle uluslararası kimliğini pekiştirmektedir
Kaliteli eğitim vermenin yanında, hizmetlerimizi sürdürdüğümüz ülkemizin gelişimine katkı koymak, bilimsel yaklaşımlarla ekonomik ve toplumsal
konulara görüş açıları sunmak, kuşkusuz bilim yuvası olan üniversitemizin görevleri arasındadır. Bu bilinçle çıktığımız yolda, kısa süre içinde ekonomi,
turizm ve psikoloji alanlarında kapsamlı konferans ve seminerler gerçekleştirilmiştir.
Okumakta olduğunuz ilk sayısı yayınlanan üniversitemizin dergisi ile siz okurlara merhaba derken, üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili
kamuoyunun bilgilendirilmesi yanında, sizlerle bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlamaktayız. Bundan böyle düzenli olarak yayınlanacak dergimizde
üniversitemizin eğitim, bilim ve kültürel alanlardaki faaliyetlerini sizlerle paylaşacağız.
Eğitim almak için üniversitemizi tercih etmiş olan öğrencilerimize de söyleyecek birkaç lafım olacaktır. Bizler için her biri ayrı ayrı kıymetli olan siz
öğrencilerimiz, öğrenci odaklı eğitim anlayışında olan bir aile ortamına gelmiş bulunmaktasınız. Gerek yönetim gerek eğitim kadrosu ile birebir
iletişim kurabilmeniz için her türlü olanağın yaratıldığı bu ortamda, sizlere düşen çok çalışarak, alanında aranan profesyoneller olarak yetişmektir.
Gelecekte dünyada gerek KKTC’nin gerekse Uluslararası Final Üniversitesi’nin birer elçisi olacak siz gençlere güvenimiz tamdır.
Sevgi ve saygılarımla...
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Kıbrıs, Akdeniz’in doğusunda yer alan 9.250 km²’lik yüzölçümüyle Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Türkiye’nin 64 km güneyinde yer alan adanın
kuzeyinde 3.355 km2’lik yüzölçümüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alırken, adanın güneyinde ise Kıbrıs Rum Kesimi yer almaktadır. 15 Kasım
1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yönetim şekli cumhuriyettir. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere altı
ilçesi bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfusu ise resmi verilere göre 230 bin 747’dir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
olan Kıbrıs tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle bilinmektedir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölge yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
İklime bağlı olarak bitki örtüsünü makiler oluşturur. Ancak Beşparmak Dağlarında seyrek orman örtüsüne rastlanır. Ana geçim kaynakları hizmet
sektörlerinden oluşan adada, turizm ve eğitim sektörü başlıca ekonomik yapısını oluşturmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, doğası, sakin ve
güvenli ortamıyla üniversite eğitimi için oldukça avantajlı bir ülkedir.
• Sakin ve huzurlu bir çevre; ada dünyada en düşük suç oranına sahip yerler arasındadır.
• Kolay ulaşım; İstanbul, İzmir, Ankara gibi Türkiye’nin uluslararası havaalanlarının bulunduğu kentlerinden sadece 1 saat uçuş mesafesi
uzağındadır.
• Hoşgörüye dayalı samimi kültür; ada insanları misafirperverliği ve sıcaklığı ile bilinir.
• İnançların özgürlüğü; ada dünyanın birçok yerinden gelen insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu bakımdan 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 dili Türkçe olması ve Türkiye ile aynı ortak tarihi ve inancı paylaşıyor olması nedeniyle kültürel uyum süreci öğrenciler için kolay olmaktadır.
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ULUSLARARASI
FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 2015 yılında Türkiye’nin eğitim markası Final Eğitim Kurumları
ve KKTC turizm sektörünün önderlerinden DMG-Akgünler Grubu işbirliği ile KKTC’nin Girne
ilçesinde Çatalköy’de kurulmuş ve 2016-2017 akademik yılında 3 Fakülte ve 1 Yüksekokul
bünyesinde 7 lisans programı ile kapılarını öğrencilerine açmıştır. 2017-2018 akademik yılında
15 program ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Uluslararası Final Üniversitesi,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve
Koordinasyon Kurulu tarafından tanınmaktadır. Uluslararası bir üniversite olan Uluslararası Final
Üniversitesi, dünyanın farklı ülkelerinden öğretim kadrosu ve hala hazırda 25 farklı ülkeden
öğrencileriyle eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Uluslararası Final Üniversitesi kurucularından Final, Türkiye’de 40 yıla yaklaşan bir süredir eğitimöğretim faaliyeti yapmaktadır. Şimdiye kadar 415 eğitim kurumu ile anaokulundan liseye her
kademede öğrenci yetiştirmiştir. Final Eğitim Kurumları’nda eğitim almış üç buçuk milyonu
aşkın genç hayallerine ulaşmıştır. Bünyesinde bu amaca hizmet eden 12 bin öğretmen görev
almaktadır. Final, dergi ve kitap yayıncılığında da Türkiye’nin en etkin markalarından biridir. Bütün
bu faaliyetlerine ek olarak, 2015 yılında Uluslararası Final Üniversitesi’ni kurmuş, böylelikle eğitim
yelpazesine yükseköğrenim faaliyetlerini de dahil 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. Adanın önemli
otellerinden Acapulco başta olmak üzere çok sayıda turizm tesisinin de yatırımcısıdır. Tur
organizasyonlarında, hava ve deniz taşımacılığında da KKTC’nin önde gelen kuruluşlarından
biridir.
Akademik özgürlük, disiplinler arası yaklaşım, şeffaflık ve dürüstlük, her kademede katılımcılık,
disiplin, sorumluluk, paydaşlarla işbirliği, kurumsal adalet, etik değerlere bağlılık, sevgi, saygı
ve hoşgörü gibi değerleri merkezine alarak eğitim veren üniversitenin misyonu 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.
Uluslararası Final Üniversitesi’nin geleceğe yönelik vizyonu ise uluslararası araştırmalara ve
çalışmalara da imza atabilecek, ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı ve yeniliklere açık,
evrensel bakış açısına sahip, bilgili, yetenekli, seçtikleri kariyer alanlarında lider mezunlar
yetiştirmektir.
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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
Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı
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UFÜSÖYLEŞİ

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA DENİZLİ’Yİ AĞIRLADI
Türk futbolunun başarılı ve ünlü teknik direktörü
Mustafa Denizli, Uluslararası Final Üniversitesi’nde üniversite
öğrencileri ve futbolseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.
Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Türkiye ve KKTC’de Futbolun dünü, bugünü, yarını” konulu sohbet toplantısında sporseverlerle
bir araya gelen Denizli, futbol ile ilgilenen gençlere, çok çalışmalarını tavsiye etti. Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan
Hasırcı’nın yönettiği söyleşide, Hasırcı, öncelikle Denizli’nin profesyonel kariyeri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Konuklarla futbol dünyasındaki
anılarını paylaşan Denizli, yöneltilen soruları da cevapladı.
Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından, Türkiye’nin çeşitli futbol takımlarında teknik direktörlük yapmış, Süper Lig takımlarından, Beşiktaş,
Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla şampiyonluk yaşamış başarılı teknik direktör Mustafa Denizli, Uluslararası
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DÜNYA,TÜRKİYE VE KKTC
FUTBOLUNU DEĞERLENDİRDİ
Final Üniversitesi’nde, gerçekleştirilen söyleşide, kariyerinin
başlangıcından bu güne kadarki anılarını paylaştı. Uluslararası
Final Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yanı
sıra, KKTC futboluna hizmet veren teknik direktörler ve halkın
katılımıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında Denizli, gelen
soruları da yanıtlayarak, dünya, Türkiye ve KKTC futbolu hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Denizli, altyapının önemine vurgu

GENÇLERE
TAVSİYELERDE BULUNDU

yaptığı konuşmasında, günümüz futbol anlayışında altyapıya
gereken önemin verilmediğini, gereken kaynağın ayrılmadığınım

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin yönelttiği sorular

ifade ederek, futbol kalitesinin artırılması için altyapının

çerçevesinde futbol ile ilgilenen gençlere tavsiyelerde bulunan Den-

güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

izli, kendine güven ve çok çalışmanın önemine dikkat çekti. Denizli,
futbolda başarılı bir oyuncu ve teknik direktör olabilmek için öncelikle

Farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptığı yıllardaki anı ve
deneyimlerini de paylaşan Denizli, özellikle Alemania Achen’i
çalıştırırken Alman Futbolu’nun ve disiplininin çok üst düzeyde

kişinin güvensizliklerinden arınması, eksik yönlerini güçlendirmek için
yılmadan çalışması gerekliliğine vurgu yaptı. Futbolun tekrar gerektiren bir spor olduğunu belirten Denizli, başarılı bir futbolcu olabilmek
için tekrarın çok önemli olduğunu söyledi. Her fırsatta gençlerle bir

olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Denizli, bir turist olarak dahi

araya gelerek deneyimlerini paylaşmaktan son derece mutlu old-

gitmek istemediği İran’a bir günlüğüne de olsa gittiğinde oradan çok

uğunu belirten Denizli’ye söyleşi sonunda Uluslararası Final Üniversite-

etkilendiğini ve üç yıl kalarak İran’da güzel şeyler yaptığını anlattı.

si Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından plaket taktim edildi.
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UFÜGEZİ

GAZİVEREN’DE MANDALİN TOPLAMA ETKİNLİĞİ

Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari
personelinin katılımıyla Lefke bölgesine gezi düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde
Gaziveren narenciye bahçelerine gidildi, ardından Soli Harabeleri ziyaret edildi,
Yeşilırmak bölgesinde deniz kenarında yemek molası verildi. Öğrenciler denizle
iç içe keyifli dakikalar yaşadı.

12

“DOĞA
İLE İÇ İÇE
BİR GÜN”

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından, gerek

bahçelerinde öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirdi,

üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sınav

mandalina toplama imkanı buldu. Ardından, gidilen

haftasının ardından stres atması, gerekse yabancı

Soli Harabeleri’nde öğrenciler bölgenin tarihi

öğrencilerin KKTC’ni ve kültürünü daha iyi tanıması

hakkında bilgi edindi. Dillirga Piknik Alanı’nda denizin

amacıyla, Gaziveren ve Yeşilırmak’a gezi düzenlendi.

hemen yanı başında yemeklerini yiyen öğrenciler

Gezinin ilk durağı olan Gaziveren’de mandalina

geride kalan sınav haftasının stresini attı.
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UFÜ ATÖLYE ÇALIŞMASI
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NDE
“ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE YENİ EĞİTİM MODELLERİ”
Uygulamalı dilbilimi uzmanı Prof. Dr. Mehdi Riazi’den, Uluslararası Final
Üniversitesi’nde seminer ve atölye çalışması
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Uluslararası Final Üniversitesi, uygulamalı dilbilimi alanında önemli

21. yüzyılda yaşam, okuryazarlık ve öğrenme becerileri kavramları,

eserleri olan Avustralya Macquarie Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

neleri kapsadıkları ve tüm üniversite eğitim programları için

Dr. Mehdi Riazi’yi ağırladı. Riazi, Uluslararası Final Üniversitesi’nde,

neden önemli oldukları hakkında bilgiler verdi. Prof. Riazi, güncel

“Üniversite Eğitim Programlarında 21. yüzyıl Öğrenme Becerilerini Bir

yaklaşımlar doğrultusunda “öğrenmenin değerlendirilmesi” gibi

araya Getirme (Incorporating 21st Century Learning Skills in University

geleneksel kavramların “öğrenme için değerlendirme” olarak yeniden

Educational Programs)” konulu bir seminer ve atölye çalışması

kavramsallaştırılması ihtiyacı üzerine odaklanılması gerektiğini belirtti.

gerçekleştirdi. Seminerde, uygulamalı dilbilimi kapsamında geliştirilen
model ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Riazi, atölye çalışmasında ise
öğrenme çıktıları, öğretim ve öğrenme aktiviteleri ile değerlendirme
konu başlıklarında üniversite akademisyenleriyle bir çalışma
gerçekleştirdi.

RİAZİ’NİN SUNUMUNA
YOĞUN KATILIM
Prof. Dr. Mehdi Riazi, gerek üniversite akademisyenleri ve öğrencileri,

ATÖLYE ÇALIŞMASI
VERİMLİ GEÇTİ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği sunumun ardından,
üniversitenin akademisyenleriyle bir araya gelen Prof. Riazi, bir atölye
çalışması da gerçekleştirdi. Atölye çalışmasında, ‘Öğrencilerin ne
öğrenmesini istiyoruz?’ (Öğrenme Çıktıları), ‘Bunu nasıl öğrenecekler?’
(Öğretim ve Öğrenme Aktiviteleri), ve ‘Öğrendiklerini nasıl bilecekler?’

gerekse diğer kurumlardan akademisyenlerin yoğun katılımıyla

(Değerlendirme) gibi müfredat geliştirme ve ders izlencelerinin

gerçekleştirilen seminerde, geleneksel eğitim uygulamalarını

tasarlanmasında temel alınan sorular üzerine yoğunlaşıldı. Müfredatın

günümüz modelleriyle karşılaştırdı. 21. Yüzyılın teknolojik olanaklarının

hedef ve çıktılarına ulaşmak üzere dersler için etkin müfredat

eğitime etkileri ve bu olanaklardan nasıl yararlanılabileceği üzerinde

geliştirmenin öğretmenlerin karşılaştığı önemli ama zor bir görev

duran Riazi, öğrencilerin öğrenme faaliyetine aktif olarak katıldığı,

olduğunu belirten Prof. Riazi, müfredatın tüm bileşenlerinin (içerik ve

öğretmenin dikte eden değil öğrenciye yol gösteren konuma

amaçlanan çıktılar, öğretim yöntemleri, ve değerlendirme teknikleri)

yerleştiği bir eğitim anlayışının gerekliliği üzerinde durdu. Riazi,

birbirlerine hizalanmış olması gerektiğini vurguladı.
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE

İŞ GARANTİ
SERTİFİKALARI VERİLDİ
16

Uluslararası Final Üniversitesi’ne kayıt yaptıran Eğitim Bilimleri,

Uluslararası Final Üniversitesi yönetiminin eğitime ticari olarak

Psikoloji ve Turizm Bölümü öğrencilerine, mezuniyet sonrasında Final

yaklaşmadığını ifade ederek, amaçlarının meslek alanlarına donanımlı

Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde tercih etmeleri halinde

elemanlar yetiştirmek olduğunu kaydetti. Kaliteli eğitim konusunda

istihdam edileceklerine dair garanti sertifikaları verildi. Öğrencilere

son derece hassas olduklarının altını çizen Taşel, öğrencilerini

garanti sertifikaları, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı

uygulama destekli programlarıyla, mezuniyet sonrasında ek bir

ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

eğitime ihtiyaç duymadan hemen görev alabilecek nitelikte eğitmek

İbrahim Taşel tarafından takdim edildi. Taşel, sertifika töreninde

anlayışında olduklarını söyledi. Törene katılan öğrencilere Uluslararası

öğrencilere de hitap ederek, üniversitenin felsefesi hakkında bilgiler

Final Üniversitesi’nin sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanarak

verdi, meslek hayatına yönelik tavsiyelerde bulundu.

kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Taşel, İngilizce başta
olmak üzere yabancı dilin önemine vurgu yaptı.

İŞİNİN EHLİ ELEMANLAR
YETİŞTİRECEĞİZ
Uluslararası Final Üniversitesi’ne kayıt yaptırıp başarıyla mezun olan
öğrencilerine Final Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde

İŞ GARANTİ BELGLERİ,
İBRAHİM TAŞEL
TARAFINDAN VERİLDİ

iş garantisi verilmesi ile ilgili garanti belgeleri, ilgili bölümlerin

Taşel’in konuşması sonrasında öğrencilere sertifikalarının takdimine

öğrencilerine düzenlenen törenle verildi. Törende öğrencilere hitap

geçildi. Sahneye çağrılan öğrencilere Final Eğitim Kurumları Yönetim

eden Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası

Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan

Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel,

Yardımcısı İbrahim Taşel tarafından sertifikaları takdim edildi.
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NDE
“MAKARNA KÖPRÜSÜ YARIŞMASI”
MAKARNALAR KÖPRÜYE
DÖNÜŞTÜ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde üniversitelerarası “Makarna Köprüsü
Yarışması” (Spagetti Bridge Competition) düzenlendi. Dünyanın
çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilmekte olan, Mühendislik Bölümü
öğrencilerinin takım çalışmasını teşvik etmek ve teknik derslerde
öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen

YARATICI TASARIMLAR
ORTAYA ÇIKTI
Uluslararası Final Üniversitesi’nde üç üniversiteden öğrencilerin
katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya Uluslararası Final Üniversitesi,
Girne Amerikan Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs üniversitelerinden
toplam 35 öğrenci katıldı. Yarışma, açılış konuşmaları ve öğrencilerin
yarışma kuralları hakkında bilgilendirilmesiyle başladı. Açılış töreninin
ardından yarışmaya katılan öğrenciler, önce projelerinin çizimini yaptı

yarışmada, öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Yarışma Onan Ltd.

ardından da makarnalardan köprüler inşa etti. On iki grubun bir arada

sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yarışmanın birinciliğini 10.02 kg ağırlık

çalıştığı yarışmada yaratıcı köprü tasarımları ve örnekleri ortaya çıktı.

kaldırmayı başaran köprü örneğini inşa eden grup kazandı.

Açılış konuşmalarının ardından, öğrencilere köprüler hakkında kısa
bir film izletildi ve Uluslararası Final Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
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Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Amin Riazi yarışma kuralları hakkında
bilgiler verdi. Ardından, tasarımlarını yapmaları ve uygulamaları için
üçer saat süre verilen yarışmacılar projelerini uyguladı. Projelerin
tamamlanmasının ardından test edilmesi aşamasına geçildi. Heyecanlı
ve eğlenceli bir ortamda geçen yarışma tamamlandıktan sonra
ödül töreniyle dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Kapanış
konuşmasının ardından tüm katılımcı öğrencilere katılım sertifikası
verildi.

ÖZTOPRAK: MÜHENDİSLİK
GRUP ÇALIŞMASI
GEREKTİREN BİR MESLEK
“Makarna Köprüsü Yarışması”nın açılışında konuşan Uluslararası Final
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, konuşmasında
ülkemizin çeşitli üniversitelerinden öğrencileri Uluslararası Final

10.02 KG AĞIRLIK KALDIRAN
KÖPRÜ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
GETİRDİ
Yarışmaya katılan grupların makarnalardan inşa ettiği köprüler
kaldırabildikleri ağırlık dikkate alınarak değerlendirildi. Tüm
yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen final bölümünde her bir
köprü kum doldurulan leğenlerle kaldırabildiği ağırlıklar test edildi.
Toplam 10.02 kg ağırlık kaldırmayı başaran köprü örneğini inşa eden

Üniversitesi’nde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek
başladı. Mühendislik mesleğinin grup çalışması gerektiren bir meslek
olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Öztoprak, yarışmanın, öğrencilerin
işbirliği içinde çalışmayı deneyimlemesi açısından son derece önemli
olduğunu kaydetti.

DENİZ: TEORİK BİLGİNİN
UYGULAMAYLA
PEKİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ

grup birinciliği alırken, 8.93 kg ağırlık kaldıran köprüyü inşa eden grup

Uluslararası Final Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

ikincilik ödülünü aldı. Üçüncülük ödülünü ise 8.19 kg ağırlık taşımayı

Dr. Derviş Z. Deniz de yaptığı konuşmada, yarışmanın öğrencilerin

başaran köprüyü inşa eden grubun oldu. Yarışmada ayrıca iki gruba

derslerde öğrendiği bilgileri pekiştirmesi açısından faydalı bir etkinlik

da tasarımlarıyla en iyi birinci ve ikinci tasarım ödülü verildi. Yarışmada

olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin öğrenmesi, öğrendiklerini

birincilik ödülünü Feras Aljamal, Rama Mosalli, Osama Saeed’in

uygulaması yanında, grup çalışmaları ile sosyalleşmesi açısından da bu

oluşturduğu takım elde ederken, ikincilik ödülünü Waleed Ahmed,

organizasyonun önemli olduğuna dikkat çekti. Üniversiteler ile özel

Omer M. M. Khalaf, Esat Furkan Parlatan’dan oluşan takım, üçüncülüğü

sektörün işbirliğinin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Deniz, yarışmayı

ise Ahmed Karmo, Maamoun Alyasın, Shahd Karmo’dan oluşan takım

destekleyen Uluslararası Final Üniversitesi Rektörlüğü ve Genel

kazandı.

Sekreterliği ile sponsör olan Onan Ltd. yetkililerine de teşekkür etti.
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Her alanda ülkemiz ve
dünya insanlığı
için birer yıldız olacak
insanları yetiştirmek
için sabırsızlanıyoruz.
Sizleri umut dolu bir
geleceğe ve başarıya
çağırıyoruz.
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SOYUT HİKAYERLER ŞEKLE BÜRÜNDÜ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN PROJELERİNDEN OLUŞAN SERGİ İZLEYENLERİN
BEĞENİSİNE SUNULDU.
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Uluslararası Final Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi,

davetlilerin izlenimine sunuldu. Mimarlık kuramlarına bağlı kalarak,

Mimarlık Bölümü’nün “Temel Tasarım Dersi” kapsamında öğrenciler

soyut fikirlerin biçime dönüştürüldüğü projeler görsel izleyenlere bir

tarafından yapılan bitirme projeleri, öğrenci, öğretim görevlileri ve

şölen sundu.

MİMARLIK TEKNİKLERİ
UYGULANDI
Temel Tasarım Dersi Öğretmeni Uluslararası Final Üniversitesi Mimarlık
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ehsan Reza yönetiminde
gerçekleştirilen sergide, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 2017 –
2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ders kapsamında edindikleri
teorik bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tasarımlar sunuldu. Mimarlık
Bölümü öğrencilerinin mimari tasarımları için sunum standartlarını
öğrenmeleri amacıyla, müfredatta bulunan temel tasarım dersi
dönem bitirme projesi kapsamında her bir öğrenci kendilerinin
yarattığı hikayelerden yola çıkarak, soyut fikirleri mimari tekniklerle
projelerine yansıttı. Serginin açılışı Uluslararası Final Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mimarlık ve Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derviş Z. Deniz tarafından
gerçekleştirildi.
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“ÇOCUĞUNUZA YAPACAĞINIZ EN GÜZEL İYİLİK,
SPORU SEVDİRMEK”
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNDEN MESUT
BATIHAN, ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK, ZİHİNSEL VE BEDENSEL GELİŞİMİ
İÇİN HAREKETSİZLİĞİN ZARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ.
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Uluslararası Final Üniversitesi, tarafından çocukların sağlıklı

Yüksek Okulu akademisyenlerinden Uzman Mesut Batıhan,

büyümesine katkı amacıyla hayata geçirilen Spor Okulu’nda

çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi için sporun önemine dikkat

eğitsel oyunların da dahil edildiği spor programlarıyla

çekerek, günümüzde hareketsiz yaşam koşulları, çocukların

çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine yönelik çalışmalar

bilgisayar başında uzun vakitler geçirmesi gibi nedenlere

yapılıyor. Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

bağlı olarak, çocuk yaşta obezite ve diyabetin yaygınlaştığını

kaydetti. Batıhan, çocukların sağlıklı gelişimine katkı koymak amacıyla,
Uluslararası Final Üniversitesi olarak, halka yönelik Spor Okulu’nu
hayata geçirdiklerini belirterek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“TEKNOLOJİ ÇOCUKLARI
HAREKETSİZLEŞTİRİYOR”

“UFÜ SPOR OKULU’NDA
SPOR AKTİVİTELERİ
EĞİTSEL OYUNLARLA
DESTEKLENİYOR”
Uzman Mesut Batıhan, çocukların düzenli spor yapmasının, zihinsel

Günümüzde, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının çocuklar arasında
kullanımının yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak hareketsiz kalan
çocukların, yanlış beslenme alışkanlıkları da eklenince ileriki yaşlarda
kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarına açık hale
geldiğini belirten Batıhan, çocuklara düzenli spor ve doğru beslenme
alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Hareketsiz
büyüyen çocukların, zihinsel olarak da gelişiminin sekteye uğradığını

gelişimi ile kişilik gelişimine de katkı sağladığını belirterek, Uluslararası
Final Üniversitesi Spor Okulu’nda çocuklara pratik düşünme
becerileri ve paylaşım duygusunu kazandırmak ile yenme ve yenilme
kavramlarını oluşturmaya yönelik programlar hazırladıklarını belirtti.
Batıhan, antrenman programlarının yaş gruplarına göre eğitsel
oyunlarla da desteklendiğini de belirtti. Halkın katılımına açık olan spor
okulunda şu an itibarıyla basketbol ve futbol çalışmalarının kırka yakın
öğrenciyle sürdürdüklerini belirten Batıhan, ilerleyen projeleri arasında

belirten Batıhan, “Çocuklarımıza yapacağımız en güzel iyilik onları

spor dallarını çeşitlendirmek ve çocuklara yönelik güncel aktivitelere

sporla tanıştırarak, kendi ilgileri alanında bir spor dalında aktif olmasını

yönelik de kurslar vermek olduğunu söyledi.. Batıhan, ilerleyen

sağlamaktır” dedi.

günlerde, aileler için doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasına
yönelik seminerler de gerçekleştireceklerini kaydetti.
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“BİR ELİN NESİ VAR?”

Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersi kapsamında “Bir Elin Nesi
Var?” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan renkli ve yaratıcı eğitim materyallerinin sergilendiği etkinlikte, üniversite öğrencileri
ve akademisyenleri de aktivitelere katılarak becerilerini sergiledi. Uluslararası Final Üniversitesi’nin uygulamalı eğitim felsefesi çerçevesinde,
öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamada pekiştirmesini sağlayan etkinlik, aynı zamanda Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
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RENKLİ STANDLAR, İLGİNÇ
İSİMLERİYLE SERGİYİ
GEZENLERLE BULUŞTU
Okul öncesi eğitimde yaratıcı eğitim materyallerinin çocukların
öğrenme becerilerini artırması ve yaratıcılıklarını geliştirmesinden

materyalleri bir araya getirerek görsel kompozisyonlar oluşturdu.

yola çıkılarak Okul Öncesi Öğretmenliği programı, ‘Yaratıcılık ve

Etkinlikte yer alan birbirinden renkli stantlar, “Bence yaratıcılık”, “Deyim

Geliştirilmesi’ dersi kapsamında, bölüm öğrencileri tarafından

deyim, ne ‘deyim’?, “Bil bakalım nereden geliyor?”, “Resimli yolculuk:

hazırlanan eğlenceli, renkli ve yaratıcı eğitim materyalleri sergilendi.

Foto-Roman”, “Şiirim şekil, önümden çekil?”, “Sen hiç Filebek gördün

“Bir elin Nesi Var?” adıyla gerçekleştirilen sergi, Uluslararası Final

mü?”, “Sanki biraz karıştırdık”, “Bak postacı geliyor, gelecekten selam

Üniversitesi kütüphane katında gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından

veriyor”, “Tamam mı, devam mı?”, “Beyin yakan sorular”, “Önüm-arkam,

hazırlanan interaktif sergide, sergiyi izlemeye gelen Uluslararası

sağım-solum; resim”, “Neydi, ne oldu?”, “Tekrar tekrar, tekrar eden

Final Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli

tekrarlar” ve “Bence bu sergi…” isimleriyle içerikleri hakkında ipuçları

de aktivitelere katılarak bulmacalar çözdü, resimler çizdi ve çeşitli

verdi.
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GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER KAMPIYLA
ÖĞRENCİLERE DESTEK
Uluslararası Final Üniversitesi lise son sınıf öğrencilerinin geleceklerine

Taşel lise son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Üç günlük programı

yön verirken bilinçli tercihler yapabilmesine katkı koymak amacıyla,

tamamlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

üç gün süren ‘Girişimcilik ve Kariyer Kampı’ düzenledi. Kamp süresince
iş ve eğitim dünyasından önemli isimler ve psikologlar öğrencilerle
bir araya geldi. Çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği
kampta, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası

“SEVDİĞİNİZ MESLEKLERE
YÖNELİN”

Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda
TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Malpas Otel Genel Müdürü Mert
Bölükbaşı, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı CNN Türk Programcısı Sait
Gürsoy, Psikolog Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış
Başel, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet
Gülsün Şirin ve Teknoloji Uzmanı ve Lala Eğitim Kurucusu Furkan
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Uluslararası Final Üniversitesi tarafından organize edilen ve üç gün
süren “Girişimcilik ve Kariyer Kampı”, gerek profesyonel hayata gerekse
üniversite eğitimine hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin önemli
bir dönemeçte bulundukları bu süreçte, çizecekleri yolu belirlerken
kendilerini tanımaları, profesyonel hayattan örneklerle karşılaşmaları ve

bilinçli bir şekilde geleceklerine yönelik yol haritası belirleyebilmelerine

Doğru Programı Yapımcısı ve Eğitim Uzmanı Sait Gürsoy, “Yeni Sınav

destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. Kampın açılış töreninde

Sistemlerinin Getirdiği Kariyer ve Girişimcilik Modelleri”, Rehberlik

konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.

Uzmanı Servet Gülsün Şirin “Sınavdır Geçer”, Lala Eğitim Kurucusu,

Öztoprak, gelecek hayatlarının önemli bir bölümünü oluşturacak

Teknoloji ve Bilişim Girişimcisi Furkan Taşel “Girişimcilik Hikayem, Türk

mesleklerini belirleme sürecinde gençlere destek olmak amacıyla

Girişimcilik Ekosisteminde Yatırım, Ürün Geliştirme ve Türk

Uluslararası Final Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk üstlendiklerini

Toplumunda Girişimcilik Algısı” ve Malpas Otel Genel Müdürü, Turizm

belirtti. Kişilerin sevmedikleri alanlarda başarılı olamayacağını belirten

Girişimcisi Mert Bölükbaşı “Turizm Sektöründeki Başarı Hikayem”

Öztoprak, gençlerin karar verirken kendilerini iyi tanımalarının

başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

önemine dikkat çekti.

ZENGİN İÇERİKLİ BİR PRGRAM

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Gerek Türkiye gerekse KKTC’nin iş ve eğitim dünyasından başarılı

Katılımcı lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarının da

isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya geldiği kamp süresince,

gerçekleştirildiği kamp süresince Sosyal Hizmet Uzmanı, Öğretim

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı, UFÜ Mütevelli Heyeti

Görevlisi Barış Başel ve Öğretim Üyesi Psikolog Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim

Başkan Vekili ve TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, “Gençlere Deneyimle

atölye çalışmalarında katılımcılarla bir araya gelerek tüm gün süren

Biriktirdiği 16 Öneri”, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı, CNN Türk Başarıya

çalışmalar gerçekleştirdi.
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BESYO ÖĞRENCİLERİ,
GÖSTERİLERİYLE TAKTİR TOPLADI
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ,
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ
BİTİRME PROJELERİ KAPSAMINDA DANS GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ikinci sınıf öğrencileri, “Ritim Eğitimi ve Dans” dersi bitirme projesi

içinde dans ve ritim öğesi varlığının kavranmasını sağlamak amacı
ile müfredatta bulunan Ritim Eğitimi ve Dans dersi kapsamında

kapsamında, dans gösterisi sundu. Uluslararası Final Üniversitesi
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen gösteri, üniversite akademik ve idari
kadrosu tarafından beğeniyle izlendi. Öğrencilerin hareket mekaniği
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hazırlanan bitirme projesinde öğrenciler, jimnastik ve dans öğelerini
bir araya getirerek muhteşem bir gösteri sundu.

MÜZİK VE DANS
AKTİVİTELERİ

kendi dans koreografilerini oluşturarak, öğretmenlerinin karşısına
çıktı. Cimnastik ve temel hareket bererilerini uygulamak, geliştirmek,
ve gurup uyumuna yönelik yapılabilecek değişik müzikli aktiviteleri

Öğrencilerini teorik - uygulamalı derslerle ve pratik alanda tecrübe

organize edebilmek gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik olan Ritim

kazanarak mezuniyet sonrasına hazırlama temel felsefesiyle ders

Eğitimi ve Dans Dersi kapsamında gerçekleştirilen final gösterisi, Beden

müfredatını oluşturan Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Beden

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin dersi tamamlayabilmesi

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri, alanlarında öğretmenlik

ve ders kapsamında öğrendiği bilgileri pratiğe uygulayabilmesi

ve eğitmenlik yaparken, müzik ve dans aktiviteleri organizasyonu

amacıyla organize edildi. Öğrencilerin son derece başarılı olduğu

yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla verilen ders kapsamında,

gösteri, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı.
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TARİH KOKAN GEZİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÜLKE ÖĞRENCİLERİ
ÇANAKKALE-GELİBOLU VE İSTANBUL’U GEZDİ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde (UFÜ) okuyan yabancı ülke

gününde bölgenin önemli kültür zenginliklerinden oluşan yoğun bir

öğrencilerinin Türkiye’yi daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla

gezi programı yapıldı. İlk olarak, Çanakkale ile Gelibolu yarımadasında

bir Çanakkale, Gelibolu ve İstanbul gezisi düzenlendi. Türkiye

Eceabat ilçesinin bir köyü olan Kilitbahir Köyü’ne giden öğrenciler

Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen ve 3 gün süren gezi

burada Çanakkale Boğazı’nın en dar noktasını da gözlemledi. Ardından

çerçevesinde, UFÜ öğrencileri Çanakkale, Gelibolu ve İstanbul’un tarihi

burada bulunan şehitlik turu gerçekleştirildi.

ve sembolik yerlerini gezerek bilgi aldı.

Öğrenciler daha sonra Çanakkale Savaşları sırasında önemli rol
oynayan Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası’nı gezdi. Daha sonra

ÖĞRETİCİ GEZİ PROGRAMI

Çanakkale cephesinde 276 kg ağırlığındaki top mermisini kaldırarak
tarihe adını yazdıran Seyit Onbaşı’nın anıtı ve Mecidiyet Tabyası’nı
ziyaret etti. Bölgedeki şehitlikleri de gezen öğrenciler, Soğanlı Dere
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Gezi programı çerçevesinde UFÜ öğrencilerinin ilk durağı Çanakkale

Hastanesi Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş

oldu. Çanakkale’de sırasıyla Çimenlik Kalesi ve Deniz Müzesi, Aynalı

Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra Ertuğrul Koyu’na geçti.

Çarşı, Çanakkale Saat Kulesi ve Truva Atı gezildi. Gezi programının ikinci

Çanakkale-Gelibolu programının Kuzey cephesi turunda UFÜ

öğrencileri, Çanakkale savaşları sırasındaki önemli cephelerden birinin
bulunduğu Anzak Koyu’nu gezdi. Türk askerinin yüksek ahlakını
temsil eden Mehmetçiğe Saygı Anıtı’nı da ziyaret eden kafile, Kanlı

İSTANBULUN TARİHİ
MEKANLARI GEZİLDİ

Sırt, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Gelibolu Yarımadası’nın güney
cephesinde bulunan, Çanakkale savaşının en kritik dönemi ve dönüm

Gezi programının üçüncü gününde öğrenciler İstanbul’un tarihi ve

noktası olarak kabul edilen Conkbayırı’nı da gezdi. Çanakkale-Gelibolu

önemli mekanlarından oluşan bir tur gerçekleştirdi. Gezinin İstanbul

gezisinin son durağı ise Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi oldu,

ayağında Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii, Türk İslam Bilim

öğrenciler burada üç boyutlu görüntüler ve ses efektlerinden oluşan

Müzesi, Pier Loti Tepesi, Eyüp Sultan Camii ziyaret edildi. Üç gün süren

tanıtım destanını izleme şansı buldu.

gezi programında öğrenciler Türkiye’nin tarihi, doğası, insanları ve
yemek kültürüne dair bilgiler edinirken keyifli dakikalar yaşadı.
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SILA HASRETİ
SILA HASRETİ KAVRAMI SIZIN İÇİN BİR
ANLAM İFADE EDİYOR MU?
Hazırlayan
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK MERKEZİ
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Yeni bir dizi film ya da eski bir şarkı/türkü adı olabilir mi? Bugün-

ayrılıyorsanız, sorun daha da şiddetlenecektir. Her yıl, sizler gibi

lerde yayınlanan bir roman? Hiçbiri değil! Bir şekilde evinden,

milyonlarca insan üniversiteye başlamak için evlerinden ayrılarak

yuvasından uzaklaşmış, büyük bir bölümü öğrenci olan mily-

başka yerler gitmekte ve bu öğrencilerin önemli bir bölümü (%35-

onlarca insanın yaşadığı özel bir sorunun adıdır “Sıla Hasreti”.

70) burada sözü edilen sıla hasreti ile tanışmaktadırlar. Uzunca

Memleketimizden ayrılıp yeni bir üniversiteye başlarken; alışkın

bir süredir kurulan hayallerin gerçekleşmesinin, yeni bir ortama

olduğunuz şeyler, insanlar ve yerlerden uzaklaşıp; yeni şeylere,

girilmesinin, göreli olarak kazanılan bağımsızlığın başlangıçta

yeni insanlara ve yeni yerlere uyum sağlama zorunluluğu kolay

yarattığı mutluluk ve heyecan yerini bir süre sonra sıla hasreti’ne

bir şey değildir elbette. Bir de evinizden-çevrenizden ilk defa

bırakabilmektedir.

SILA HASRETİNİN BAŞLICA BELİRTİLERİ
•

Kendini üzgün, mutsuz, yalnız, güvensiz veya hiçbir yere ait değilmiş gibi
hissetmek.

SILA HASRETİ İLE BAŞA
ÇIKMAYI KOLAYLAŞTIRACAK TUTUM VE
DAVRANIŞLAR

•

Durup dururken ağlama isteği ya da ağlama.

•

Normalde hoşlanılan şeylerden keyif almama.

•

Normalden çok fazla ya da az uyuma.

•

Tatillerden okula dönüşte isteksizlik.

kabullenmek, hayatınızı zehir etmenizi gerektirmez. Sadece biraz zamana

•

Enerji azlığı bitkinlik.

ihtiyacınız var. Yaşadığınız bu sorunun geçici olduğunu bilin. Bir süre sonra

•

Tuzağa yakalanmışlık ya da hapsedilmişlik duygusu.

uyum sağlayacak ve kendinizi evinizde hissetmeye başlayacaksınız. Hatta

•

İnsanlardan uzaklaşma, sürekli yurttaki ya da evdeki odasında yalnız kalma

bir süre sonra memleketinize gittiğinizde burayı özlerseniz şaşırmayın!

isteği.

• Memleketinizi ve oradaki sevdiklerinizi özlemek normaldir. Bunu

•

Yeni çevrenizi tanımaya çalışın. Bu size tanıdık bir çevrede olma duygusu

•

Sık sık memlekettekileri düşünme ve özlem duygusu.

•

Evini, memleketini anımsatan şeylere yönelik nostalji duygusu.

•

Yeni gelinen çevreye ilişkin her şeyden rahatsız olma.

•

Üniversiteyi bırakıp eve dönme isteği.

•

İştah kaybı ya da aşırı yemek yeme.

•

Yoğun değersizlik ya da suçluluk duygusu.

•

Küçük sağlık sorunları ve kendini hasta hissetme.

•

Ana-babaya kızgınlık, evdeki kalan kardeşi kıskanma.

gibi kendilerini yalnız ve mutsuz hissediyor olabilirler. Belki de ilk adımı

•

Anlaşılmamışlık ya da yanlış anlaşılma veya garip biri gibi algılanma kaygısı.

sizin atmanız çok iyi arkadaşlıklar kurmanızın yolunu açabilecektir.

•

Karar verme ve odaklanma problemleri.

•

Gereksiz yere aşırı kaygılanma, sinirlenme.

•

Gündelik etkinlikleri (okula gitme, çamaşır-bulaşık yıkama, odayı toplama,

kazandıracaktır. Odanızda evinizi hatırlatacak küçük bir takım eşyalar
bulundurarak da bu duyguyu artırabilirsiniz.
•

bulunacaktır.
•

•

Aşağıdakilere benzer düşünceler:
•

Keşke şimdi evde olsaydım.

•

Keşke buraya gelmeseydim.

•

Ben buraya ait değilim

•

Buradan kaçmak istyorum.

•

Burada konuşabileceğim kimse yok.

•

Herkes benim ev ile telefonlaşmalarımdan bıktı.

•

Başkalarının da moralini bozuyorum

•

Ailemi/arkadaşlarımı ya da kız/erkek arkadaşımı düşünmeden
Burada kimse benim gibi değil.

•

Hiçbir şey umurumda değil.

•

Ben burada yapabileceğimi sanmıyorum.

Yukarıdaki belirtilerden bir bölümünü yaşıyorsanız, “sizde de sıla hasreti var”

•

Üniversite hayatına ilişkin beklentileriniz gerçekçi olsun. Üniversite tam
zamanlı çalışma ya da tam zamanlı eğlenme yeri değildir. Çalışma,
dinlenme ve eğlenme arasında sağlıklı bir denge kurun. Bu denge
hem okul başarınızı artıracak hem de sizi bunaltmayacak bir hayat tarzı
oluşturmanıza katkı sağlayacaktır.

•

Beslenmenize, uykunuza dikkat edin. Bir de unutmayın ki; içki sigara gibi
zararlı şeyler sizin sorunlarınızı çözmez artırır.

•

Fiziksel egsersiz, stres ve kaygı ile başa çıkmada çok etkili bir araçtır. Hiç bir
şey yapamıyorsanız bolca yürüyün.

•

Zaman zaman memleketinizdeki sevdiklerinizle iletişim kurun, mümkünse
arada bir onların da sizi ziyaret etmelerini isteyebilirsiniz.

•

Günlük hayatınızın akışı için rutinler oluşturun. Bu sizin hayatınızın
normalleştiği duygusuna katkı sağlayacaktır.

diyebiliriz. Moralinizi bozmayın; sıla hasreti hem normal hem de başa çıkılabilir
bir durumdur ve bu sorunun belirtilerini yaşamanız sizin zayıf biri olduğunuzu

Uzun vadeli amaçlarınızı hep aklınızda tutun. Üniversiteye neden
sıkıntılara katlanma gücünüzü artıracaktır.

duramıyorum.
•

Yeni arkadaşlar edinmeye çalışın. Unutmayın ki; onların da bir bölümü sizin

geldiğiniz, sonuçta ulaşmayı amaçladığınız hedefleriniz, sizin küçük

arkadaşlarla zaman geçirme vb.gibi) sürdürmede problemler.
•

Kulüplere ve etkinliklere katılın. Ait olma ihtiyacınızı karşılamanıza katkıda

•

göstermez. Aşağıda sıla hasreti’nin şiddetini artırabilecek ve başa çıkmada yararlı

Memleketinize gidiş için kesin bir tarih belirleyin ve biletinizi alın. Bu sizin
ani bir karar verip ziyarete kalkışmanızı önleyecektir.

olabilecek tutum ve davranışlar ayrı ayrı sunulmuştur.

SILA HASRETİNİN ETKİSİNİ ARTIRACAK
YANLIŞ TUTUM VE DAVRANIŞLAR

•

Sıla hasretini yoğun yaşadığınız dönemlerde önemli kararlar vermeyin.
Belirtilerin biraz hafiflemesini bekleyin. Gerekiyorsa, güvendiğiniz birileriyle,
hocalarınızla ya da danışmanlarınızla konuşarak onların önerilerini de alın.

•

Sıla hasreti yaşadığınızı reddetmek.

Uluslararası Final Üniversitesi PDR Merkezi

•

Bulunduğunuz çevreye çok yabancı olmak.

Kaynaklar:

•

Duygularınızı içinize atmak kimse ile paylaşmamak.

https://www.unf.edu/uploadedFiles/sa/housing/resources/Homesickness.pdf

•

Ev ile iletişim kurmaktan kaçınmak.

https://www.dundee.ac.uk/student-services/counselling/self-help/homesickness/

•

Ev ile çok fazla iletişim kurmak.

•

Eve çok fazla gitmek.

http://www.montana.edu/counseling/documents/Homesickness.pdf

•

Eve uzun süre hiç gitmemek.

https://www.surrey.ac.uk/currentstudents/Files/Homesickness.pdF

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/documents/Homesickness-1-1.pdf
https://counseling.uiowa.edu/assets/Uploads/Homesickness.pdf
https://www.bradford.ac.uk/counselling/self-help/148795-Selp-Help-Leaflet-HOME-SICKNESS.pdf
https://www.worc.ac.uk/counselling/documents/Homesickness.pdf
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KUZEY KIBRIS İLE İLGİLİ
İZLENİMLERİ
Sylvia, Kuzey Kıbrıs’tan etkilendiğini söylüyor. Güzel manzaraları, dağları,
plajları, flora ve faunası ile Kuzey Kıbrıs’ı gizli bir mücevhere benzetiyor. En
çok da, bölünmüş şehri, tapınakları, surlarla çevrili şehirleri ile yaşam biçimi
etkilemiş Sylvia’yı… Kıbrıs’ın yemek kültürünü de sevdiğini söyleyen Sylvia,
dünyadaki eşsiz ülkelerden biri, ‘zeytinin toprağı’ diyor Kıbrıs için.

ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTEİ İLE İLGİLİ
DÜŞÜNCELERİ
On bir ay önce Uluslararası Final Üniversitesi’nde eğitime başlayan Sylvia,
üniversitedeki bir çok farklı ülkeden öğrencilerle tanışıp kaynaştıklarını
ve kendisini sıcak bir ortamın içinde bulduğunu söylüyor. Üniversite
yönetiminin kendileriyle yakından ilgilendiğini, konaklama için imkan
yarattığını ve rahat olduğundan emin olmak için çalıştıklarını dile
getiriyor. Kıbrıs’I tanımak için üniversitenin turlar düzenlemesinden
oldukça memnun olan Sylvia, öğretim kadrosunun nezaketli tutum
ve yaklaşımının kendisini mutlu ettiğini de vurguluyor. Üniversitenin
iyi organize edilmiş ve standartları yüksek bir eğitim sistemi olduğunu
söyleyen Sylvia, Uluslararası Final Üniversitesi’ne gelmek isteyen
öğrencilere kesinlikle doğru karar verdiklerini iletiyor.

SYLVIA NJERI

ÜLKE: KENYA
BÖLÜM: TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ

HOBİLERİ
Şarkı söylemek, kitap okumak

GELECEK PLANLARI
Gelecek planları arasında öncelikle Uluslararası Final Üniversitesi’ndeki
dört yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamak ve eğitimini daha ileri
noktalara taşımak var. Çok çalışarak yeteneklerini geliştirmek isteyen Sylvia
geleceğe umutla bakıyor.
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KURTOĞLU VE SERMİK SAMİMİ
TAVIRLARIYLA ÖĞRENCİLERDEN
TAM NOT ALDI
Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, akademik faaliyetler yanında kültürel
ve sanatsal etkinliklerle hem öğrencilere sosyal
aktivite sunmak hem de KKTC halkına hizmet
etmek amacıyla çeşitli sanat aktiviteleri yapılmaya
devam ediliyor. Bu bağlamda, KKTC’nde oyuncu
yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren, BSK Academy Actor Studio ile üniversite işbirliğinde Aydın
Kurtoğlu ve Onur Sermik Uluslararası Final Üniversitesi’nde sahne aldı. Onur Sermik’in tek kişilik
gösterisiyle başlayan gecede, Sermik esprileri ile
öğrencileri güldürürken, oyunculuk eğitimi ve
mesleği üzerine öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Sonrasında sahneye çıkan Aydın Kurtoğlu ise
popüler şarkılarıyla öğrencilere keyifli dakikalar
yaşattı. Kurtoğlu’na şarkılarında eşlik eden öğrenciler, Kurtoğlu’yla fotoğraf çektirmeyi de ihmal
etmedi.
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MASA TENİSİ KADIN TAKIMIMIZ
ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ
Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 - 2018 Üniversiteler arası Masa Tenisi
Turnuvası’nda Uluslararası Final Üniversitesi Kadın
Masa Tenisi Takımı üçüncülük elde etti.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
SATRANÇ TAKIMI İKİNCİ OLDU
Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Üniversite Sporları
Federasyonu tarafından düzenlenen, Üniversitelerarası
Satranç Müsabakaları’nda erkek ve kadın takımlarıyla katıldı,
üniversitenin ilk kez katıldığı turnuvada satranç erkek takımı

ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ, KKKTC
FERDİ BOKS MÜSABAKASI’NDA
BİRİNCİ OLDU
Uluslararası Final Üniversitesi öğrencisi Yunus
Kurbanov, KKTC Boks Federasyonu tarafından
gerçekleştirilen KKTC Ferdi Boks Müsabakası’nda
69 kg kategorisinde birincilik elde etti. Kurbanov,
turnuvada karşılaştığı ilk rakibini mağlup ederek
final turuna çıktı. Final müsabakasında başarılı

ikincilik elde etti. Uluslararası Final Üniversitesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan yapılan açıklamada,
öğrenci sayısının gün geçtikçe artmasıyla çeşitli dallarda
spor takımlarını oluşturan Uluslararası Final Üniversitesi’nin
ilk kez katıldığı böylesi önemli bir müsabakada ikincilik
elde etmesinin gurur verici olduğu kaydedildi. Uluslararası
Final Üniversitesi, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu
tarafından düzenlenen, Üniversitelerarası Satranç Müsabakaları, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Sporcu Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Erkeklerde altı, kadınlarda dört üniversitenin katıldığı
müsabakalarda, Uluslararası Final Üniversitesi sporcuları
katıldıkları ilk müsabaka olmasına karşın, büyük başarı

performansıyla dikkat çeken Kurbanov, finalin iki

gösterdi. Erkeklerde Oleksandr Zahoriichuk, Dias Nurkin,

galibinden biri oldu.

Yamaç Samani, Metehan Türkeş’in, kadınlarda Kübra Ekici,
Kübra Tezcan, Teslime Özdemir, Aysun Naim, Hatice Bahçe-

KKTC Boks Federasyonu tarafından Lefkoşa’da
Başaran Spor Salonu’nda gerçekleştirilen KKTC Ferdi Boks Müsabakası’na katılan Uluslararası Final
Üniversitesi’nin Türkmenistan uyruklu öğrencisi
Kurbanov, Haziran ayında yer alan Lösemili Çocuklara Yardım Turnuvası’nda da üniversiteye birincilik
getirmişti.

ci’nin temsil ettiği Uluslararası Final Üniversitesi takımları
diğer üniversite takımlarıyla çekişmeli karşılaşmalar yaşadı.
İlk kez katıldığı müsabakada ikincilik elde eden Uluslararası Final Üniversitesi Erkek Satranç Takımı, Girne Amerikan
Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi takımlarıyla karşı karşıya geldi. Dört karşılaşmayı galibiyetle bitiren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile finale katılmaya
hak kazanan UFÜ sporcuları, müsabaka bitiminde ikincilik
elde etti.
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UFÜ KISA HABER

ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ YIL PARTİSİ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde öğrenciler ve
üniversite personelinin bir araya geldiği yeni yıl partisi
düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler dans gösterileriyle
renkli dakikalar yaşandı.

YİRMİBEŞ ÜLKEYE AİT MÜZİK EŞLİĞİNDE
EĞLENCE
Öğrenciler için yemek standının kurulduğu gecede
Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri dans
gösterileri sundu. Üniversite personeli ve öğrencilerin
bir arada eğlendiği yeni yıl partisine katılanlar Dj
performansı ile doyasıya dans etti. 25 farklı ülkeden
öğrencisi bulunan Uluslararası Final Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen partide, her ülkenin yöresel
müziklerinde yer verildi, öğrenciler kendi ülkelerine ait
müzikler eşliğinde geleneksel danslarını sergiledi. Yeni
yıl öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen
üniversite akademik ve yönetsel personeli de bir arada
eğlenerek kaynaşma fırsatı buldu.
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ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ’NDEKAN BAĞIŞI
KAMPANYASI
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Kuzey Kıbrıs
Türk Kızılayı işbirliğinde bir kan bağışı kampanyası
gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi
kampüsünde 22 Şubat 2018 Perşembe günü
gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine halkın ilgisini
gördü.

HERKES BİR GÜN İHTİYAÇ DUYABİLİR

Toplumsal sorunlara duyarlı olma ve topluma katkı
sağlama misyonuyla sosyal sorumluluk projesi
çalışmalarıyla da öne çıkan Uluslararası Final
Üniversitesi, ülkede sürekli artan kan ihtiyacının
karşılanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın
“Kan Bağışçısı Kazanım Programına Destek Projesi”na
destek verdi.

ÖĞRENCİLERE SEMİNER

Kampanyaya üniversite idari ve akademik personeli,
öğrencileri de katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracı
üniversitenin öğrenci giriş kapısında gün boyu bağışlar
için hazır bekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, aynı
gün üniversite öğrencilerini kan bağışı konusunda
bilinçlendirmek amacıyla, öğrencilere yönelik bir de
seminer gerçekleştirdi.

