REKTÖRÜN
MESAJI
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Değerli okurlar,
Uluslararası Final Üniversitesi’nin 2017 – 2018 eğitim yılı “Bahar Dönemi” üniversitemizde yoğun akademik
faaliyetlerin yanı sıra eğitim hayatını zenginleştiren kültürel ve sosyal aktivitelerin de yoğun olduğu bir dönem
oldu. Elinizdeki dergimizin bu sayısı da yeni yoğun dönemin bir özeti niteliğindedir.

Sözünü etmiş olduğum gibi üniversitemizdeki akademik, sosyal-kültürel faaliyetlerden haberlerin yer aldığı bu
sayımızda üniversitemiz için gurur kaynağı olan müjdeli bir haberi de paylaşıyoruz sizlerle. Üniversitemiz istikrarlı
bir şekilde büyümeye devam ediyor. Uluslararası Final Üniversitesi, 2018 - 2019 eğitim yılına yeni programlarıyla
merhaba dedi. Mevcut fakülte ve yüksekokullarımıza hukuk, İngilizce psikoloji, özel eğitim öğretmenliği, fizyoterapi
ve rehabilitasyon, gastronomi ve mutfak sanatları programları da eklendi.

Şunu belirtmeliyim ki, eğitim sistemimize katılan her bir program üniversitemizin felsefesi olan kaliteli eğitim
anlayışından ödün vermeden titizlikle hazırlanarak öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Alanında uzman eğitim
kadrosu ve tam donanımlı fiziki altyapının başarı için vazgeçilmez olduğuna duyduğumuz inançla birbirinden değerli
akademisyenleri kadromuza kattık, öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamada pekiştirmelerini sağlayacak
fiziki altyapıyı da eksiksiz tamamladık. Amacımız öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında hayata atıldıkları
zaman kendilerine güvenli, kendi alanlarında aranan elemanlar olmalarıdır. Bizlerin bu hedefe ulaşacağımıza
inancımız tamdır. Bu inançla üniversitemizin kurucularının sahibi olduğu eğitim kurumları ile turizm alanındaki
işletmelere ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerimize iş garantisi vermekteyiz.

Yeni eğitim yılının başlangıcında yayınlanan dergimizin yeni sayısı vesilesiyle üniversitemiz öğrencileri ve
ailemize yeni katılan öğrencilerimize birkaç söz söylemek isterim. Değerli öğrencimiz, Uluslararası Final
Üniversitesi’ne gelirken kimileriniz ülkenizi ve ailelerinizi geride bıraktınız. Biliniz ki, eğitim hayatınız boyunca,
Uluslararası Final Üniversitesi en alt biriminden en üst birimine kadar tüm personeliyle sizlerin ailesi olacak
ve eğitim yaşamınız boyunca elinizi hiç bırakmayacaktır. Geleceğinizin temellerini attığınız, hayatınızın en
önemli süreçlerinden biri olan üniversite yaşantınızda Uluslararası Final Üniversitesi yönetimi ve çalışanları
adına sizleri sevgiyle kucaklar, başarılı bir eğitim yılı dilerim.
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ YENİ
EĞİTİM YILINA BEŞ YENİ BÖLÜMÜYLE BAŞLADI

Uluslararası Final Üniversitesi 2018 – 2019 akademik yılına mevcut on dört
programına yenilerini ekleyerek başladı. Üniversitenin programlarına Hukuk,
İngilizce Psikoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere YÖK onaylı beş yeni bölüm
daha eklendi.
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Mevcut fakülte ve yüksekokullarına yenilerini ekleyen üniversite

teknik altyapının hazırlanması sürecinde titizlik gösterildi.

bu yıl hukuk, İngilizce psikoloji, özel eğitim öğretmenliği,

Bu anlamda alanında uzman kaliteli akademik kadroların

fizyoterapi ve rehabilitasyon, gastronomi ve mutfak sanatları

oluşturulduğu programlarda, ilgili alanlarda bilgiyle donanmış,

olmak üzere beş yeni programıyla ÖSYM kılavuzunda yer aldı.

teorik bakımdan olduğu kadar uygulama bakımından da

Uluslararası Final Üniversitesi söz konusu beş bölümle birlikte

öğrencilere olanaklar sunan fiziki ve teknik altyapı oluşturuldu.

ÖSYM kılavuzunda on sekiz bölümüyle yer alırken üniversite

HEDEF MEZUNİYET SONRASINDA
SEKTÖRLERİNDE İŞ YAPABİLİR
BİREYLER YETİŞTİRMEK
Kaliteli hukukçular yetiştirmek amacıyla kurulan Hukuk Fakültesi
yanında, yabancı öğrenciler için İngilizce psikoloji programı
ve günümüzde eksikliği hissedilen ve uzmanlık gerektiren,
özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile gastronomi ve
mutfak sanatları gibi programlar da 2018 – 2019 eğitim yılında
öğrenci kabul etti. Üniversitenin temel anlayışı olan mezuniyet
sonrasında sektörlerinde iş yapabilir bireyler yetiştirmek için
diğer programlarda olduğu gibi, bu programlarda da yaratılan
ÖSYM ve YÖDAK onaylı toplam on dokuz bölümüyle yeni

uygulama alanlarında uygulamalı eğitime ağırlık veriliyor.

dönemde eğitim veriyor. Uluslararası Final Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi ile Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu

YENİ BÖLÜMLERİN ALTYAPILARI

programlarından mezun olan öğrencilere iş garantisi vermeyi

TİTİZLİKLE HAZIRLANDI

de sürdürüyor. Söz konusu programlara yerleşen öğrencilere
kayıt sonrasında iş garanti belgeleri veriliyor.

Uluslararası Final Üniversitesi’nin yeni bölümlerinde eğitim
alacak öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi için

AKADEMİK KADRO VE TEKNİK
ALTYAPI TİTİZLİKLE OLUŞTURULDU

ilgili laboratuvar ve ders alanları çağın gereklerine uygun
teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleriyle donatıldı. Bu
anlamda Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mahkeme oturumlarını

2015 - 2016 akademik yılında eğitim faaliyetlerine başlayan
Uluslararası Final Üniversitesi, mevcut on beş programına
yenilerini ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Üniversite
kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışından ödün
vermeden büyüme hedeflerini sürdürürken, yeni programların

deneyimleyebilecekleri

mahkeme

salonu

oluşturuldu.

Gastronomi ve mutfak sanatları programı öğrencilerinin
uygulamalı dersleri işleyebilmeleri amacıyla da tam donanımlı
ve birçok öğrencinin eş zamanlı çalışabileceği gastronomi

da uzun bir hazırlık süreci sonrasında temelleri sağlam bir

mutfakları kuruldu. Öte yandan fizyoterapi ve özel eğitim

şekilde atıldı. Yeni açılan programlar çağın ihtiyaçları gözetilerek

programları için oluşturulan laboratuvarlar gerekli eğitim

belirlenirken, gerek eğitim kadrosunun oluşturulması gerekse

materyalleriyle donatılarak tamamlandı.
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“ÖĞRENCİLERİMİZİ HUKUK
BİLGİSİ VE HUKUKÇU KİMLİĞİ İLE
MESLEĞE HAZIRLAYACAĞIZ”
Uluslararası Final Üniversitesi olarak eğitimde insan
unsurunu,  müşteri – öğrenci,   hizmetli-öğretmen,   olarak
tanımlamadıklarını ifade eden Caniklioğlu, “Bizim eğitim
faaliyetimizde öğretmen-öğrenci ilişkisinin mottosu müşteri
memnuniyeti olmayacaktır” dedi. Caniklioğlu, Uluslararası Final
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğrencilere en kısa zamanda en
kolay yoldan   garantili diploma vaadinde bulunmak gibi yollarla
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu

ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
DONANIMLI HUKUKÇULAR
YETİŞTİRMEK ÜZERE EĞİTİME
BAŞLIYOR

değil; hak edilmiş gerçek bir başarı için öğrencileri emek ve
çaba sarf etmeye yönelterek, kazandıracağı hukuk bilgisi ve
hukukçu kimliği ile mesleğe hazırlayacağının da altını çizdi.

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019
eğitim yılında eğitim vermeye başlıyor. KKTC Yükseköğretim
Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
(YÖDAK) ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanan Hukuk Fakültesi, alanında uzman eğitim kadrosu
ve fiziki altyapısıyla yeni eğitim yılına tam donanımlı başlayacak.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu,
fakülte olarak eğitim faaliyetlerine kolay yoldan diploma
kazandırmak anlayışıyla başlamadıklarını, hukukun üstünlüğüne
inanan, alanında donanımlı hukukçular yetiştirmek amacıyla
yola çıktıklarını vurguladı. Caniklioğlu, uzun yıllara dayanan
tecrübesi ile üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerine
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Pervin Taşel

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PROGRAMI İDDİALI

kazandırdığı üstün başarılarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde   

Uluslararası Final Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne

eğitimde marka olmuş Final Eğitim Kurumları’nın ve KKTC’nin

bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, 2018 – 2019

seçkin kuruluşlarından DMG Group’un geçmişteki başarılarının

akademik yılında öğrenci alarak eğitim vermeye başladı. Sağlık

geleceğe dair bir gösterge ve güvence olduğunun altını çizdi.

alanında donanımlı ve kaliteli elemanlar yetiştirmeyi amaç

edinen programda uygulamalı eğitim ön plana çıkarılarak
uygulama becerileri üst düzeyde olan fizyoterapistler
yetiştirmek hedeflendi.

“SAĞLIKTA PROFESYONELLEŞME
ÖNEMLİ”

ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ
VE MUTFAK SANATLARI
PROGRAMIYLA HIZMET
SEKTÖRÜNE KALİTELİ ELEMAN
YETİŞTİRİYOR

Uluslararası Final Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Pervin Taşel, üniversite

Yüksekokulu, 2018 – 2019 akademik yılında gastronomi

olarak YÖDAK ve YÖK’ün onayıyla 2018 – 2019 akademik

ve mutfak sanatları programıyla eğitim vermeye başladı.

yılı itibarıyla, fizyoterapi ve rehabilitasyon programına KKTC

Bir turizm ülkesi olan KKTC’nde turizm alanına şefler

ve Türkiye’den öğrenci almaya başladıklarını belirtti. Taşel,

yetiştirmeyi amaçlayan program, gerek ülkeye hizmet

sağlık alanında branşlaşmanın ve profesyonelleşmenin önem

gerekse ülke tanıtımı açısından önem taşıyor. Söz konusu

kazandığı çağımızda, sağlık sektörünün birçok alanında

bölümde Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde çeşitli

kullanılan bir tedavi yöntemi olarak fizyoterapinin önem

yemek türlerinde ünlü şefler tarafından eğitimler verilecek

kazandığını, fizyoterapistlere olan ihtiyacın giderek arttığını

atölye çalışmaları da gerçekleştirecek. Bu çerçevede atölye

ve artan talebe paralel olarak fizyoterapistlik mesleğinin de

çalışmaları halka açık olacak. Atölye çalışmaları, et yemekleri,

her geçen gün geliştiğini anlattı. Taşel, bu programdan mezun

zeytinyağlılar, pastacılık, peynir yapımı başta olmak üzere

olacak öğrencilerin geniş bir iş imkanına sahip olduğunu

birçok yemek çeşidi üzerine alanında uzman şefler tarafından

vurgulayarak, yataklı tedavi merkezleri, üniversite hastaneleri,

gerçekleştirilecek.

kamu ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, birinci
basamak sağlık hizmetleri, üniversite, yüksekokul, araştırma
enstitüleri, spor ve sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör

DONANIMLI GASTRONOMİ
MUTFAKLARIYLA EĞİTİM

spor kulüpleri, huzurevleri, kaplıca/termal tesisleri ve AR-GE

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları

laboratuvarları gibi pek çok alanda çalışabileceklerini belirtti.

Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, programın
Türkçe dilinde dört yıllık bir program olduğunu belirtti.
Mezunlarının uluslararası alanda geniş çalışma olanakları
bulunması dolayısıyla dil eğitimine de önem verilen bölümde
İngilizce ve Fransızca dil eğitiminin de verildiğini belirten
Güden, bölümün eğitim kadrosunun da dünyaca ünlü
şefler ve uzman akademisyenlerden oluştuğunu ifade etti.
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin teorik eğitim
yanında uygulamalı eğitimi gerektirdiğinin altını çizen Güden,
Uluslararası Final Üniversitesi olarak ağırlıklı uygulamalı
eğitim verilebilecek donanımlı gastronomi mutfakları
oluşturduklarını anlattı.

Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KALİTEYİ
SÜRDÜRMEKTE KARARLI
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, katıldığı
televizyon programında Uluslararası Final Üniversitesi’nin 2018 - 2019 akademik
yılına öğrenci sayısını %46.51 oranında artırdığını söyledi. Üniversitenin yeni
dönem hazırlıkları, yeni bölümleri ve iş garantili bölümleri hakkında bilgiler
de veren Öztoprak, üniversitenin kaliteden ödün vermeden büyümesini
sürdürdüğünü belirtti.
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Kıbrıs TV’de katıldığı Hasan Hastürer’le Bugün programında
Uluslararası Final Üniversitesi’nin yeni dönemi hakkında bilgiler verdi, üniversite sektörünü değerlendirdi. Öztoprak, programda
Uluslararası Final Üniversitesi’nin YKS ile aldığı öğrenci sayısını bu yıl % 46.51 oranında artırdığına değinerek, bu artışı gelecek yıllarda
da sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti. Öztoprak, üniversite sektörünün en önemli sorununun ölçme ve değerlendirme
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olduğuna dikkat çekerek, kalitenin artırılması için YÖDAK’ın
koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

“BAŞARIMIZI SÜRDÜRME
KARARLILIĞINDAYIZ”
YKS’den gelen öğrenci sayısını % 46.51 oranında artıran
üniversitenin, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden

“YÖDAK’IN MALİ ÖZERKLİĞİ
OLMALI”
Rektör Öztoprak, yükseköğrenimin sorunlarına da değindiği
programda, KKTC’nde üniversite sektörünün en önemli
sorunlarından birinin ölçme değerlendirme olduğuna dikkat
çekti. YÖDAK’ın denetimlerini sürdürebilmesi için özerk bir

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na gelecek öğrencilerin KKTC

mali yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayan Öztoprak,

ve dünyanın diğer ülkelerinden gelecek yabancı öğrencilerle

yükseköğrenimde kalitenin artırılması için YÖDAK’ın koşullarının

birlikte bu sayıyı artıracağını kaydetti. Öztoprak, üniversitenin

iyileştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Öztoprak, KKTC uyruklu

adında var olan uluslararası kimliğin kendileri için son derece
önemli olduğuna vurgu yaparak 25 farklı ülkeden öğrencisi
olan üniversitenin eğitim kadrosunda da birçok farklı ülkeden
akademisyenin bulunduğunu anlattı. Öztoprak, “Üniversiteler,

öğrencilerin KKTC üniversitelerine yerleştirilmesi için merkezi
bir sınavın yapılmasının da kaliteyi artırmak için bir gereklilik
olduğunu söyledi.

hocası, öğrencileri, akreditasyon ve uluslararası üniversitelerle
işbirliğiyle uluslararası bir üniversite vasfı kazanır” dedi.

İŞ GARANTİLİ BÖLÜMLER
İş garantili bölümleri hakkında da bilgiler veren Rektör Öztoprak,
üniversitenin ortaklarının sahibi olduğu eğitim ve turizm
alanlarında öğrencilerine noter onaylı iş garantisi verdiklerini
hatırlattı. Öztoprak, iş garantisi verdikleri bölümleri, psikolojik
danışmanlık, matematik, İngilizce, Türkçe, özel eğitim, okul
öncesi eğitim öğretmenlikleri ve turizm ve mutfak sanatları
programları olarak sıraladı.
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“ÖĞRENME ORTAMI NASIL YARATILIR”

Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
konferansta çocukların yetiştirilmesi sürecinde yapılan yaygın hataları ele
aldı, dış ve iç kaynaklı eğitim konularına değindi.
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Eğitim alanında önemli akademik çalışmaları bulunan, çeşitli

eden Bolat, uygulamalı eğitimin çocuk gelişimi açısından

kurum ve kuruluşlarda eğitim danışmanlığı yapan, eğitim

önemine değindi. Bolat, öğrencilerin öğrenmesinin uygulamalı

alanındaki televizyon programları ve kitaplarıyla bilinen Dr.

faaliyetlerle zenginleştirilmesi gerekliliğine dikkat çekerek,

Özgür Bolat, Uluslararası Final Üniversitesi’nde “Öğrenme

ancak öğrendiğini uygulayabilen, aynı zamanda anlatabilen

Ortamı Nasıl Yaratılır?” başlıklı bir konferans verdi. Uluslararası

çocukların öğrenme sürecinin gerçekleşmiş olduğundan söz

Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de yer alan konferans

edilebileceğini belirtti.

Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari kadrosu,
öğrencileri yanında halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖĞRENME SÜRECİ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta
Bolat, çocukların yetiştirilmesi sürecinde yapılan yaygın hataları
ele aldı, dış ve iç kaynaklı eğitim konularına değindi. Çocukların
eğitimi sürecinde ailelerin tutumları ve okullardaki eğitim
sisteminin önemini vurgulayan Bolat, mevcut sitemin kendine
güvenli bireyler yetiştirilmesinde yetersiz kaldığını vurguladı.
Öğrenme sürecinin deneyimle yakından ilgili olduğunu ifade
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİNDEN
ULUSLARARASI KONFERANS
Dünyanın birçok ülkesinden matematik ve mühendislik alanında alanında
uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Uygulamalı
Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı, Uluslararası Final Üniversitesi,
Fırat Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi işbirliğinde yoğun katılımla
gerçekleştirildi
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’nde 3. Uluslararası
Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı
gerçekleştirildi. Matematik alanında birçok bilim insanını bir
araya getiren konferans, Uluslararası Final Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi’nin işbirliğinde
Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi.
Açılış töreniyle başlayan konferans üç gün sürdü ve yirminin
üzerinde ülkeden dört yüze yakın bilim insanı eş zamanlı
oturumlarda bilimsel çalışmalarını paylaştı. Dünyanın çeşitli
ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen
konferansta ABD, İtalya, İspanya, Romanya, Güney Amerika,
Kuveyt, Almanya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Fas, Kamerun,
Mısır, Pakistan, İran, Çin, Tunus, Hindistan, Azerbeycan ve
diğer ülkelerden bilim insanları ağırlandı.

13

ÜST DÜZEY AKADEMİK KATILIM
Konferans, KKTC ve Türkiye üniversitelerinden de üst düzey akademik katılımla gerçekleştirildi. Konferansta Türkiye’den Antalya
Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile KKTC’nden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer de yer aldı.

MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK PAYLAŞIM
3. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı açılış töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Rifat Çolak, konferansa katkı koyanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, konferansın matematik ve
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mühendislik alanında bilgi alışverişini ve bu alanlardaki yeni
buluş ve bilgilerin paylaşımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde
organize edildiğini belirtti. Çolak, bu tür konferansların farklı
ülkelerden katılımcıların aktif katılımıyla konuları müzakere etme
ortamı yaratması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ
Konferansın organizasyon komitesinde yer alan, Moulay Ismail
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakia Hammouch da yaptığı
konuşmada, Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik
Bilimi Konferansı’nı matematik ve mühendislik alanlarında
bilimsel çalışmalar üreten bilim insanlarını bir araya getirmek ve
bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade
etti. Hammouch bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen konferansın
her geçen gün daha fazla katılımla devam ettiğini belirterek, üç
üniversite tarafından gerçekleştirilen konferanstaki işbirliğinin
devam etmesi temennisini de dile getirdi.

YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL
EĞİTİM ANLAYIŞI

akademik kadroya ve öğrenci varlığına sahip olduğunu
ifade eden Öztoprak, uluslararasılaşmanın üniversitenin
temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi. Üniversitenin

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.

öğrenme yaklaşımı ve müfredatını tasarlarken Avrupa ilke ve

Öztoprak, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği

standartlarını temel aldığını ifade eden Öztoprak, yirmi birinci

yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı

yüzyıl mezunlarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri

konuşmasında, organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti.

tanımlayan hayat boyu öğrenme felsefesini öğrencilerine

Uluslararası Final Üniversitesi’nin çok uluslu ve çok kültürlü

aşıladıklarını kaydetti.
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MATEMATİK SEVGİSİNİN TEMELLERİ ATILDI

Okul öncesi öğrencilerine matematiğin sevdirilmesi ve okul öncesi öğretmenliği
programı öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesi amacıyla bölüm
öğrencileri tarafından hazırlanan eğitim materyallerinin yer aldığı interaktif
sergi gerçekleştirildi. Sergiyi izlemeye gelen Uluslararası Final Üniversitesi
öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli aktivitelere katılarak bulmacalar
çözdü, resimler çizdi ve çocuklar gibi eğlendi.
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Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul
Öncesi Öğretmenliği Programı “Matematiğe İlk Adım” adı altında
bir matematik şenliği gerçekleştirdi. Okul öncesi öğretmenliği
bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, okul
öncesi öğrencilerine matematiği sevdirerek öğretmek amacıyla
hazırlanan eğitim materyalleri sergilendi, oyunlar oynandı.
Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma
Tuğrul tarafından verilen dersin bitirme projesi niteliğindeki
etkinlikte sergilenen bölüm öğrencilerinin yaratıcılıklarını

KATILIMCILAR ÇOCUKLAR
GİBİ EĞLENDİ

kullanarak hazırladığı yüz adet eğitim materyalinin sonraki
yıllardaki öğrencilere aktarılarak yıllar içerisinde eğitim
materyallerinden oluşan bir havuzun oluşturulması da
amaçlanıyor.

MATEMATİK ZOR DEĞİL

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

Prof. Dr. Belma Tuğrul etkinlikte yaptığı konuşmada, matematiğin

programı

öğrencilerinin

yaratıcılıklarının

geliştirilmesi amacını da taşıyor. Öğrenciler tarafından

birçok kişiye zor gelmesinin bazı ön yargılarla ilişkisine dikkati

hazırlanan interaktif sergide, sergiyi izlemeye gelen Uluslararası

çekti. Matematiğin dünyayı anlama, problem çözme günlük

Final Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli

hayatımızı kolaylaştıran ilişkiler semboller ve akıl yürütme yolu

de aktivitelere katılarak bulmacalar çözdü, resimler çizdi ve

olduğunu söyleyen Tuğrul, oyun temelli matematik etkinliklerinin

çeşitli materyalleri bir araya getirerek görsel kompozisyonlar

erken çocukluk yıllarında başlamasının önemini vurguladı.

oluşturdu.
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“UNUTULMAYAN ÖĞRETMEN OLMAK VE
YARINA KALMAK”

Uluslararası Final Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul unutulmayan öğretmen olmanın ip uçlarını paylaştı;
öğretmen adaylarına, öğrencileri tek bir kalıba sokmaya çalışan, ezberci
bir öğretmen olmaktan kaçınmaları, mesleki hayatları boyunca kendilerini
yenilemeleri ve her şeyden önce mesleklerini sevmeleri tavsiyelerinde bulundu.
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“ÖĞRENCİLERİN FARKLILIKLARI
ZENGİNLİKTİR”
Tuğrul, sunumunda mesleki deneyimlerini anlatarak iyi bir
Uluslararası Final Üniversitesi’nde “Unutulmayan Öğretmen

öğretmen olarak akıllarda yer etmenin ipuçlarını verdi. Eğitimci

Olmak ve Yarına Kalmak” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

olmanın hayatın her anına yayılması gerektiğini söyleyen Tuğrul

Konferans, eğitim bilimleri ve okul öncesi öğretmenliği alanında

öğretmenin öğrencilerine öğretirken aynı zamanda öğrenen kişi

Türkiye’nin önemli akademisyenlerinden, aynı zamanda
Uluslararası Final Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, tarafından
gerçekleştirdi. Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’ın açılış konuşması ile başlayan konferans,
Prof. Dr. Belma Tuğrul’un “Unutulmayan Öğretmen Olmak ve
Yarına Kalmak” başlıklı sunumuyla devam etti. Rektör Öztoprak,

olması gerekliliğine vurgu yaptı. Öğrencilerin her birinin farklı
özelliklere ve öğrenme hızına sahip olduğunu belirten Tuğrul,
öğretmenlerin bu farklılıkları gözetmesi gerektiğini kaydetti.
Öğrencilerini dinleyebilmeyi bilen bir öğretmen olmanın son
derece önemli olduğunun altını çizen Tuğrul, öğrencileri dinleyip
anlayabilmenin öğretici olduğunu da belirtti. Eğitim Bilimleri
Fakültesi öğretmenlik bölümlerinde öğrenim görmekte olan
öğrencilere seslenen Tuğrul, öğrencileri tek bir kalıba sokmaya

öğretmen adaylarına seslenerek, Uluslararası Final Üniversitesi

çalışan, ezberci bir öğretmen olmaktan kaçınmaları, mesleki

olarak onları iyi birer öğretmen olarak yetiştirme kararlılığında

hayatları boyunca kendilerini yenilemeleri ve her şeyden önce

olduklarını kaydetti.

mesleklerini sevmeleri tavsiyelerinde bulundu.
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NİN İLK
BAHAR ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uluslararası Final Üniversitesi’nin Bahar Festivali 2018 (FİNALFEST 2018) çeşitli etkinliklerle 9-10 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Festivalde Türkiye’nin retro müzik gruplarından Retrobüs de muhteşem bir konser verdi. Uluslararası Final
Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen konserde ünlü grup 60’lı 70’li ve 80’li yılların sevilen şarkılarını seslendirdi, usta isimlerin
ses taklitleri ve kostümleri ile izleyenlerin beğenisini topladı.

KONSER ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde birçok etkinlikle gerçekleştirilen Bahar Festivali’nin son gecesinde sahne alan Retrobüs grubu,
Türkiye’nin birçok müzik türünde müzik tarihine damgasını vuran ünlü sanatçıların şarkılarını seslendirdi. Türk sinemasından
alıntılar, retro kıyafetler ve taklitleriyle müzik şölenini mizansenler eşliğinde hayranlarına sunan Retrobüs, konsere katılanlar
tarafından büyük ilgiyle izlendi. Grup konser boyunca Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses başta olmak üzere birçok
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unutulmaz ismin şarkılarını seslendirdi. Retrobüs grubunun
hareketli şarkılarına eşlik eden hayranları şarkılar eşliğinde
dans etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Retrobüs grubunu
Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari personeli ile
öğrencilerinin yanı sıra halk da yalnız bırakmadı.

ÖĞRENCİLERDEN ŞARKILAR VE
DANS GÖSTERİLERİ
FİNALFEST 2018’in son günü üniversite öğrencilerinin sahne
performanslarıyla renklendi. Festival alanında konser öncesinde
Uluslararası Final Üniversitesi öğrencilerinin gösterilerinden
oluşan program yer aldı. Uluslararası öğrencilerin modern dans
gösterileri beğeniyle izlenirken, öğrenciler arkadaşlarının
sahnede söylediği şarkılara eşlik etti. Sahneyi boş bırakmayan
öğrenciler hareketli müziklerde dans etti, halay çekti.
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ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI
Birçok ülkeden öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Final
Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası etkinliklerden biri de Uluslararası
Yemek Yarışması oldu. Etkinlik geleneksel kıyafetlerini sergileyen öğrencilerin
sunduğu görsel şölen ve farklı kültürlere ait birbirinden farklı yemeklerin
sunumuyla şölen havasında geçti.
Uluslararası Final Üniversitesi’nin Bahar Şenlikleri (Final Fest) kapsamında üniversitenin uluslararası öğrencilerinin katılımıyla
“Uluslararası Yemek Yarışması” düzenlendi. Üniversitede eğitim gören farklı ülkelerden öğrencilerin ülkelerine ait geleneksel
yemekleri hazırladığı yarışma sonunda Pakistan’lı öğrenciler birinciliği, Libya’lı öğrenciler ikinciliği, Yemen’li yarışmacılarsa
üçüncülüğü elde etti. Etkinlikte müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra, öğrencilerin kendi ülkelerine ait geleneksel kıyafetleri
sergilediği bir de defile gerçekleştirildi.
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PAKİSTANLI ÖĞRENCİLER
BİRİNCİ
Üniversitede eğitim almakta olan birçok ülke öğrencileri
oluşturdukları gruplarla katıldıkları yarışmada ülkelerine ait
yemekleri pişirerek Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Turizm ve Mutfak Sanatları

GELENEKSEL KIYAFETLER
İLGİ GÖRDÜ
Öte yandan gerçekleştirilen etkinliklerle yemek yarışması
şenlik havasında geçti. Müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra,
uluslararası öğrencilerin ülkelerine ait geleneksel kıyafetlerini
sergilediği bir defile gerçekleştirildi. Birbirinden farklı ve renkli
kıyafetlerin yer aldığı defile ilgiyle izlendi.

Yüksekokulu öğretim üyelerinin de dahil olduğu öğretim
görevlilerinden oluşan jüriye sundu. Kamerun, Somali, Kenya,
Sudan, Nijerya, Yemen, Suriye, Pakistan, Filistin, Kazakistan,
Libya, Kongo, Afganistan, Arnavutluk, Türkiye ve KKTC’den
öğrenciler üç saatlik süre içerisinde yarışma kuralları dahilinde
yemeklerini hazırladı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin
ardından farklı ülkelere ait yemekler kurulan stantlarda
misafirlere sunuldu. Yarışmaya katılan Pakistanlı öğrenciler
birincilik, Libyalı öğrenciler ikincilik ve Yemenli öğrenciler de
üçüncülük elde etti.
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EURHODIP’IN 86. GENEL KURULU
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NİN
GİRİŞİMİYLE KKTC’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EURHODIP’in her yıl iki farklı ülkede gerçekleştirilen genel kurulu bu yıl KKTC’de
gerçekleştirildi. Organizasyon çerçevesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden
adaya gelen gastronomi öğrencilerine yönelik Osmanlı-Türk muftağı ve Kıbrıs
mutfağı yemekleri içerikli bir atölye çalışması yapıldı.
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Uluslararası Final Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, turizm
ve turizm eğitimi alanında dünyanın en önemli ve seçkin
kuruluşlarından biri olan Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları
Birliği (EURHODIP)’in genel kurulu KKTC’de Acapulco Otel’de
gerçekleştirildi. EURHODIP’in 86. genel kurulu çerçevesinde
adada bulunan yabancı misafirlerin katılımıyla Uluslararası Final
Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda Osmanlı-Türk Muftağı
ve Kıbrıs Mutfağı konulu bir de atölye çalışması yapıldı.

ÖNEMLİ KONUKLAR KKTC’DE
EURHODIP’in her yıl iki farklı ülkede gerçekleştirilen genel
kurulunun bu yıl KKTC’de gerçekleştirilmesi KKTC turizmi ve
eğitim sektörünün, organizasyon kapsamında adada ağırlanan

KIBRIS VE OSMANLI-TÜRK
MUTFAĞI TANITILDI

misafirler tarafından daha yakından tanınması bakımından
önem arz ediyor. Genel kurul çerçevesinde adada bulunan

Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda Osmanlı-

EURHODIP yönetim kurulu üyeleri tüm gün süren genel kurul

Türk muftağı ve Kıbrıs mutfağı konulu atölye çalışmasında ise

toplantısı süresince EURHODIP’in geride kalan yıl içerisindeki

profesyonel şefler misafirlere hünkar beğendi, çiçek dolması,

faaliyetleri değerlendirildi, önümüzdeki süreçte izlenecek yol

kolakas, künefe, kırbaç gibi yemek ve tatlıları uygulamalı olarak

haritası planlandı.

anlattı.
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JCI 2015 DÜNYA BAŞKANI HAZNEDAR,
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NDE
GENÇLERLE BİRARAYA GELDİ
Junior Chamber International 2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar başarı
öyküsünü anlattı, gençlere fikirlerini geliştirirken önemsemeleri gereken
noktalar hakkında önerilerde bulundu.
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ VE JCI KUZEY KIBRIS İŞBİRLİĞİNDE
GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ
Uluslararası Final Üniversitesi, Genç Girişimciler ve Liderler(JCI) Derneği Kuzey Kıbrıs işbirliğinde, Junior Chamber International
2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar’ı ağırladı. Dünyanın birçok ülkesinde seçkin kuruluşlarda liderlik, strateji ve girişimcilik
konularında danışmanlık üstlenen ve eğitimler veren Haznedar, 19 Mart 2018 Pazartesi günü Uluslararası Final Üniversitesi
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Konferans Salonu’nda “Başarılı Girişim Başlatma İş Modeli ve
İnovasyon” konulu bir seminer gerçekleştirdi. Girişimcilik ve
inovasyon konularının ele alındığı seminer ilgi gördü.

İŞ FİKRİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
“Başarılı Girişim Başlatma İş Modeli ve İnovasyon” seminerinde,
Haznedar bir iş fikrini hayata geçirmek için yapılması gereken
ön hazırlık, strateji çalışması, farklılaşma, iş modelinin tasarımı
ve fizibiliteye hazırlık çerçevesinde bilgi, deneyim ve önerilerini
paylaştı. Seminerde, inovasyonun temelleri ve inovasyon
kültürünün oluşturulması da ele alındı. Öte yandan, seminer
kapsamında, girişimciliğe başlangıç olarak ilk adımı atma,
farklılaşma ve daha kaliteli çıktıları sağlayacak inovasyon
ortamını sağlamak için gerekli şartların ele alınarak, iyi örnek
uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NDE
BİR İLK: PERFORMANS ANALİZİ VE
BİYOMEKANİK LABORATUVARI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olan Performans Analizi ve Biyomekanik
Laboratuvarı, Uluslararası Final Üniversitesi’nde kuruldu. Laboratuvarın açılışı
projeye katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkililerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
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Uluslararası Final Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa

sorumlusu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Büyükelçiliği’nin katkılarıyla kurduğu ve Kuzey Kıbrıs’ta bir

Yrd. Doç.Dr. A. Taner Erdoğan, söz konusu cihazların bazal

ilk olan Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nın

metabolizma hızı ölçümü, maksimal oksijen tüketimi (vo2maks

açılışı gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi’nin eğitim

), i̇nvasiv ve noninvasiv laktat eşiği belirleme, ekg analizi, 3d

kalitesini artırmakla birlikte, spora bilimsel destek sağlayarak

kinematik analiz, solunum fonksiyon testi (sft),termal kamera

ulusal ve uluslararası sportif başarıyı en üst düzeye taşımak

testleri, koşu ekonomisi, antropometrik ölçümler, çoklu ferekans

amacıyla kurduğu laboratuvar, üniversite öğrencilerinin eğitimi

vücüt analizi (vücut yağ ve kas, su ve mineral analizi), bölgesel

yanında, spor dünyası ve halka da hizmet verecek.

yağ ve kas dağılımı (5 bölge), reaksiyon zamanı, hız, çabukluk
ve i̇vme testleri gibi analiz ve testleri yapan cihazlar olduğunu

SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR
Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nın açılışı,
Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ)

anlattı.

BÖLGE TURİZMİ AÇISINDAN
ÖNEMLİ

Ofisi Uzman Müşaviri Yasin Saatci ve Uluslararası Final
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından

Erdoğan, kurulan Performans Analizi ve Biyomekanik

gerçekleştirildi. Açılış töreninde TC Lefkoşa Büyükelçiliği

Laboratuvarı’nın KKTC’de bulunan sporculara ve yurt dışından

yetkilileri ve Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari

kamp çalışmaları için gelecek kafilelere hizmet verebileceğini

kadrosu hazır bulundu. Son teknoloji cihazlar ile donatılan

ve aynı zamanda spor turizminin geliştirilmesi açısından

laboratuvarda yer alan cihazlar hakkında bilgiler veren Proje

önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Sportif başarının elde
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edilmesinin birçok faktöre bağlı olmakla birlikte planlanan

arz ettiğini belirten Erdoğan, yılın hemen hemen her ayı

antrenman programlarının da bu başarıdaki öneminin büyük

kamp yapmaya elverişli bir iklimi olan KKTC’de yabancı spor

olduğunu vurgulayan Erdoğan, antrenman programlarının

kafilelerinin ağırlanabileceğini, dolayısıyla laboratuvarın bölge

belirlenmesinde sporcunun fiziksel performans durumunun,

turizmi açısından da oldukça önemli olduğunu ifade etti.

fizyolojik ve kinematik özelliklerinin iyi tespit edilmesi gerektiğini
kaydetti. Erdoğan, “Bu belirlemelerde birçok teknolojik ve

ANALİZLER YAPILACAK

gelişmiş cihazlar kullanılmaktadır. Özellikle KKTC’de bulunan
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ve yurt dışından sezon öncesi ve sezon arası kampı için gelecek

Erdoğan, yeni kurulan laboratuvarda yapılacak performans ve

üst düzey ve milli sporcuların bu gereksinimlerinin karşılanması

biyomekanik analizler sayesinde sporcunun performansının

gerektiğine inanmaktayız. Kurulan bu laboratuvar ile birlikte

artırılmasına yönelik antrenörlere sporcunun durumu

bu ihtiyacın karşılanacağı kanaatindeyiz” dedi. Bu nedenle,

hakkında detaylı bilgi verilebileceğini belirterek bu sayede

KKTC’de bulunan ve bölgemizde kamp yapacak yabancı

sporcuların müsabakalarda fiziksel olarak en üst başarının

sporcuların performanslarının belirlenmesinin büyük önem

yakalanmasının da amaçlandığını belirtti. Tüm bunların

yanında, Erdoğan, sakatlanma riski bulunan sporcuların
da bu test ve analizler sayesinde sakatlık risklerinin tespit
edilebileceğini ve sakatlanmaya maruz kalmadan tedavi
sürecine yönlendirilebileceğini belirtti.

BESLENME UZMANLARINA DESTEK
Erdoğan, laboratuvarda sporcu performans testlerinin yanı sıra,
kilo kontrol analizinin de yapılacağı ve bu sayede beslenme
uzmanlarına da destek olunacağını kaydetti. Erdoğan,
laboratuvarın lisansüstü eğitim ve akademik faaliyetler
açısından da önemli bir katkı yapacağına vurgu yaparak “Kaliteli
akademik yayınların yapılması ve bilimsel açıdan ülkemizin
en iyi şekilde temsil edilebilmesi için, laboratuvarımızda
gerçekleştirilecek olan lisansüstü çalışmalar ve akademik
faaliyetlere de büyük önem verilecektir” dedi.
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FİNAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ
KIBRIS’TA TOPLANDI
Final Eğitim Kurumları’nın geleneksel yıl sonu değerlendirme toplantısı Kıbrıs’ta
gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından üç yüz elli yönetici
katıldı.
Uluslararası Final Üniversitesi’nin de bir parçası olduğu, Türkiye’nin tüm şehirlerinde dört yüzün üzerinde eğitim kurumuyla
faaliyetlerini sürdüren Final Eğitim Kurumları’nın geleneksel yıl sonu toplantısı, üç yüz elli yöneticinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs’ta
Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi temsilcileri, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu ile
Temel Lise, Kampüs Okul, Akademi Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri gibi birçok eğitim kurumunun Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden
yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda geride kalan eğitim yılı değerlendirildi, geleceğe yönelik hedefler ele alındı. Uluslararası
Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, toplantıda
Uluslararası Final Üniversitesi’nin bu yıl eğitime başlayacak yeni bölümlerinin müjdesini de verdi.
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“FİNAL İLKELERİNDEN ÖDÜN
VERMEDİ”
İbrahim Taşel’in açılış konuşmasıyla başlayan değerlendirme
toplantıları iki gün sürdü. Taşel, kurum yöneticilerine seslendiği
konuşmasında, Final Eğitim Kurumları’nın küçük bir dershane

sonra 2017 – 2018 eğitim yılının değerlendirilmesi yapılarak
sorunlar aktarıldı, çözüm yolları ortaya kondu. Toplantıda Final
Eğitim Kurumları’nın geleceğe yönelik hedefleri de ele alındı.

“YENİ EĞİTİM YILINA YENİ
BÖLÜMLER”

olarak kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek
Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunun
altını çizdi. Taşel, kurumun bu büyümeyi gerçekleştirirken kaliteli

Uluslararası Final Üniversitesi’nin kuruluş sürecine de değinen
Taşel, üniversitenin kaliteli eğitim anlayışıyla eğitim bilimleri

eğitim anlayışını ticari kaygıların önünde tutarak çalıştığını ifade

başta olmak üzere birçok alanda nitelikli eleman yetiştirme

ederek, kurumun adım adım bu günlere geldiğini belirtti. Taşel,

hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Üniversitenin

ülkeye hizmet etmek ve gençleri iyi bir şekilde eğitmenin temel

yeni eğitim yılına YÖK kılavuzuna giren yeni bölümleriyle

felsefeleri olduğunun altını çizerek, bundan sonraki süreçte

başlayacağı müjdesini de veren Taşel, hukuk, fizyoterapi,

de hizmet anlayışlarından ödün vermeden yeni hedefleri

gastronomi, İngilizce psikoloji ve özel eğitim öğretmenliği

gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti. Toplantıda daha

bölümlerinin bu yıl öğrenci kabulüne başlayacağını belirtti.
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ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU PROGRAMINI TAMAMLAYAN
KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI
İngilizce eğitimi yanında sosyal aktiviteleriyle yurt dışından öğrencileri ağırlayan Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu’nu
tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Kursiyerlerin İngilizce dil becerilerini geliştirmek, gelecekteki
eğitimlerini ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak ile öğrencilerin çeşitli projeler ve etkileşimli etkinlikler yoluyla öğrenme
deneyimlerinin tadını çıkarmalarını sağlamak amacıyla organize edilen yaz okulu programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından verildi. Sertifika Töreninde Uluslararası Final
Üniversitesi Rektörü Rektör Yardımcısı Gülşen Musayeva Vefalı, Yaz Okulu Koordinatörü Mehmet Kayruhan ve yaz okulunda
eğitim veren akademisyenler de hazır bulundu.

“YABANCI DİL BECERİSİ EĞİTİM VE MESLEK HAYATINDA ÖNEMLİ
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Uluslararası Final
Üniversitesi Yaz Okulu için Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kursiyerleri üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öztoprak,
yabancı dil becerilerinin gerek eğitim gerek meslek hayatında son derece önemli olduğunu vurgulayarak, kendilerini geliştirmek
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amacıyla çaba harcayan kursiyerleri kutladı. Öztoprak, dil eğitimi
konusunda iddialı bir üniversite olduklarının altını çizerek, kaliteli
eğitim anlayışı ile sürdürdükleri çalışmalarının İngilizce eğitimi
programlarından da anlaşılabileceğini ifade etti.

“SOSYAL AKTİVİTELER VE EĞİTİM
BİR ARADA”
Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu Koordinatörü Mehmet
Kayruhan da yaptığı konuşmada, yaz tatillerinin önemli bir
kısmını İngilizce eğitimine ayıran kursiyerleri kutladı. Kayruhan,
sosyal aktiviteler ile dil eğitimini bir arada sundukları yaz okulu
programının ilk bölümünün başarıyla tamamlandığını ifade
ederek tüm katılımcıları başarılarından dolayı tebrik etti.

içerisinde sunulan eğitim programından son dere memnun
kaldıklarını, ilgili ve kaliteli öğretmenlerden aldıkları derslerin

Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu’na katılan kursiyerler

kendilerini geliştirdiğini söyledi. Kursiyerler sosyal aktivitelerin

de sertifika töreninde söz alarak programla ilgili görüşlerini

de iyi organize edilmiş olmasından duydukları mutluluğu dile

dile getirdi. Kursiyerlerin yaz okulunda eğitim aldıkları süre

getirdi.
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Uluslararası Final Üniversitesi’nde eğitim almak için Kuzey Kıbrıs’a
gelen Dilnoza, Kuzey Kıbrıs’ın gelişmekte olan bir ülke olduğu
izlenimini paylaşıyor. Yaşam standartları açısından birçok olanağa
sahip olmasının yanında Kuzey Kıbrıs’ın en cazip yanının pek
az ülkede bulunabilecek sessizlik ve huzur olduğunu söylüyor
Dilnoza. Önceleri Kıbrıs’ı doğunun batı ile buluştuğu bir yer olarak
tanımlandığını duyduğunu söyleyen Dilnoza, kendisinin Kıbrıs’ı,
Türk ve Yunan kültür ve yaşam tarzının birleştiği bir ülke olarak
algıladığını anlatıyor.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
Uluslararası Final Üniversitesi’ndeki deneyimini ‘evimde hissettim’
diye anlatan Dilnoza, üniversitenin misafirperver bir yapıya sahip
olduğunu vurguluyor. Dilnoza UFÜ eğitiminin de kalitesine
değinerek kısa sürede çok fazla yeni bilgi edindiğini anlatıyor.
Öte yandan, uluslararası bir üniversite olarak birçok ülkeden
öğrenci ağırlayan üniversitede Rus, Arap ve Türk gibi birçok farklı
kültürlerden arkadaşlar edinmekten duyduğu mutluluğu da dile
getiriyor Dilnoza. Dilnoza Uluslararası Final Üniversitesi’nde ilk
eğitim yılını geride bırakmış olmasına rağmen zamanın nasıl
geçtiğini anlamadığını ve bundan sonra da UFÜ’nün sunduğu
olanakların tadını çıkarmaya devam edeceğini belirtiyor.

HOBİLERİ

DILNOZA
BOBIEVA
ÜLKE: TACİKİSTAN
BÖLÜM: TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ

Kendisini bir ‘hobi insanı’ olarak tanımlayan Dilnoza, birkaç hobi
edinmek yerine birçok şeyi deneyimlemeyi sevdiğini bu yüzden
kısa sürelerle farklı uğraşlar edindiğini belirtiyor.

GELECEK PLANLARI
Gelecek planlarını anlatırken “Gelecek hakkında bilgi, geçmiş
hakkında bilgi almaktan çok daha değerli ve ilginçtir” diyen
Dilnoza, Uluslararası Final Üniversitesi’nde Eurhodip, MUN gibi
konferanslara katılma fırsatı bulduğunu belirterek gelecekte bunları
artırmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir yanındaki uluslararası ilişkiler
ve turizm endüstrilerine farklı yaklaşımları çok merak ettiğini
söyleyen Dilnoza, kariyeri için daha çok seyahat etmek ve turizm
organizasyonlarında yer almayı başlıca hedefleri arasında sayıyor.
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UFÜ KISA HABER

GO OYUNU ULUSLARARASI FİNAL
ÜNİVERSİTESİ’NDE
Tarihi 4000 yıl önceye dayanan, dünyanın en eski zeka
ve strateji oyunu GO, Uluslararası Final Üniversitesi’nde

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİ BİLEK GÜREŞİ
MÜSABAKALARINDA BAŞARI ELDE ETTİ

öğretiliyor. Gerektirdiği stratejik planlama ve taktik hesaplama

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada,

Antalya’da 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen

öğrencilerini gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak her alanda

Türkiye Üniversite Sporları Müsabakaları’nda Uluslararası

yetiştirmek amacıyla eğitim veren üniversitenin eğitim

Final Üniversitesi bilek güreşi dalında temsil edildi.
Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencileri, Antalya’da düzenlenen Türkiye
Üniversite Sporları Müsabakaları’ndan başarıyla
döndü. Atmışın üzerinde üniversitenin katıldığı spor
müsabakalarında Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri
bilek güreşi kategorisinde ikincilik ve dördüncülük ödüllerini
kazandı. Bilek güreşi dalında 17 üniversitenin katılımıyla
gerçekleştirilen 55 kg kategorisinde Uluslararası Final
Üniversitesi BESYO öğrencisi Muhammet Ali Altun ikincilik
elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan, 27
üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen bilek güreşi 60 kg
kategorisinde BESYO öğrencilerinden Emrehan Hekimoğlu ise
dördüncülük elde etti.
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nedeniyle bir akıl sporu olarak kabul edilen GO oyunu
Uluslararası Final Üniversitesi’nde uzman eğitmenler tarafında
öğretilmeye başlandı.
HER ALANDA ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ EĞİTİM

programında çeşitliliğe önem verdiği vurguladı. Öğrencilerin
bakış açılarını farklılaştırılması amacıyla programların
her geçen gün zenginleştirildiği belirtilen açıklamada,
GO oyununun da bu kapsamda eğitim müfredatına
eklenenebileceği ifade edildi.
GO OYUNU NEDİR?
Bir alan oyunu olan GO, 19x19’luk bir tahtada 181’i siyah, 180’i
beyaz olmak üzere 361 taşla oynanır. Taşların tahta üzerinde
yer alan çizgilerin kesişme noktalarına konmasıyla oynanan
oyun alan veya puan elde etme hedefine dayanır. Alan çevirmek
ve rakibin taşlarını esir etmek esasına dayanan oyunun
sonunda en çok puanı olan oyuncu karşılaşmayı kazanır.

SATRANÇ TURNUVASI
Eğitim faaliyetleri yanında öğrencilerin sosyal aktivitelerle
kendilerini geliştirmeleri, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin
diyalog kurmasını sağlayan öğrenci toplulukları çeşitli
etkinliklerle faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası Final
Üniversitesi, Satranç Topluluğu’nun düzenlediği Satranç
Turnuvası yoğun ilgi gördü. Turnuva sonunda birinciliği
Andrii Zhernov alırken, Olesandr Zahoriichuk ikinci, Rizvon

KURBANOV YİNE BİRİNCİ

Suleimanov da üçüncü oldu.

Uluslararası Final Üniversitesi KKTC Boks Federasyonu
Karması ile Filistin Boks Karması arasında düzenlenen
boks turnuvasında Uluslararası Final Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu öğrencilerinden
Yunus Kurbanov 69 kg kategorisinde birincilik elde
etti. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen boks
turnuvası yedi kategoride gerçekleştirildi. Yedi
karşılaşmanın yapıldığı turnuvaya, Uluslararası Final
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu öğrencisi
Yunus Kurbanov KKTC Boks Takımı’nda mücadele etti.
Kıyasıya geçen karşılaşmanın ardından Kurbanov, 69
kg kategorisinde birincilik elde etti. Uluslararası Final
Üniversitesi sporcularından Kurbanov, geçtiğimiz yıl
KKTC Boks Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC
Ferdi Boks Müsabakası’nda da birincilik elde etmişti.

BESYO ÖĞENCİLERİNDEN DANS
GÖSTERİSİ
Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencileri dönem sonu projeleri çerçevesinde
halk danslarından oluşan bir gösteri sundu. BESYO öğrencileri
müfredatlarında yer alan ve dönem boyunca eğitimini
aldıkları folklor koreografilerini izleyenlerle paylaştı.
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ANAFARTALAR LİSESİ
ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM
PROGRAMI
Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Girne Anafartalar Lisesi
mensubu eğitimcilere yönelik olarak “Pozitif Okul Ortamı İçin
Eğitsel İmece” konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitim programı, katılımcıların okullarındaki öğrencilerin
sosyal, psikolojik ve akademik gelişimlerini en üst düzeye
çıkaracak ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak
pozitif bir okul ortamı oluşturma için gerekli temel önleme ve
müdahale becerileri açısından yeterliklerini artırma amacıyla
düzenlendi.

Pİ SAYISINA ÖZEL ETKİNLİK
Ünlü matematik sabiti ‘Pi’ sayısına özel olarak ilan edilen 14
Mart Dünya Pi günü, Uluslararası Final Üniversitesi İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından
gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Uluslararası Final
Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleştirilen sunumda
bölüm öğrencileri Pi sayısının tarihini anlattı, matematik, bilim,
sanat ve yaşamın her alanındaki varlığını görsel örneklerle
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katılımcılarla paylaştı.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
Uluslararası Final Üniversitesi’nde “Demokrasi ve İnsan Hakları
Eğitimi” kursu gerçekleştirildi. 8 Aralık 2017 – 30 Mart 2018
tarihleri arasında gerçekleştirilen kursu tamamlayan kursiyerlere
sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Uluslararası Final
Üniversitesi akademik ve idari kadrosunun katıldığı eğitim
Uluslararası Final Üniversitesi öğretmen eğitmeni Rhian Webb
tarafından verildi. Avrupa stratejik hedefinin bir parçası olarak,
öğrenme ortamlarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi’nin
finanse ettiği “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi”, Avrupa
Konseyi’nin eğitim alanındaki en son yaklaşımlarını içerdi.

HİZMET İÇİ EĞİTİM
Uluslararası Final Üniversitesi’nde akademik personele yönelik
hizmet içi eğitim çerçevesinde “Program Yeterlilikleri ve Öğrenme
Çıktıları” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Uluslararası Final
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Halil Kamışlı tarafından gerçekleştirilen seminerde eğitim
programlarında hedef, hedeflerin belirlenmesi, sıralanması
sınıflanması, öğrenme çıktıları ve yazım ilkeleri konuları ele
alındı.

İNGİLİZCE ATÖLYE ÇALIŞMASI
Uluslararası Final Üniversitesi eğitim kadrosunun bilgilerini
güncellemesi çerçevesinde bir atölye çalışması gerçekleştirildi.
Sürekli mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında Yabancı Diller

EKO-TURİZM KONUŞULDU
Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası Final

Yüksekokulu tarafından organize edilen “Proje Tabanlı Öğrenme

Üniversitesi’nde “Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Eko-

ve Teknoloji Entegrasyonu” (Project-based Learning – and,

Turizm” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Üniversitenin Turizm

supporting it with EdTech…) konusundaki atölye çalışmasında,

ve Mutfak Sanatları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen

Pearson Uzman Öğretmen Eğitimcisi Tony Gurr tarafından

seminerde Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği

eğitim verildi. Proje, İngilizce dil öğretimi için eğitimcilerin

Başkanı Erkan Kilim, Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği Denetleme

becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, çalışmaya Uluslararası

Kurulu Başkanı Lois İsmail Cemal, Uluslararası Final Üniversitesi

Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce

Öğretim Görevlisi Mürüde Ertaç birer sunum yaptı.

öğretmenleri katıldı.

GELECEĞİN MİMARLARI

“FIU ENGLISH LANGUAGE DAY”

Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Mimarlık Bölümü

Uluslararası Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve
Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programı
akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından ‘FIU English
Language Day’ etkinliği düzenlendi. Renkli bir ortamda geçen
etkinlikte öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projeleri ve
posterleri sundu ve interaktif yöntemle İngilizce eğitiminin
önemine vurgu yapıldı. Konferans salonu önünde oluşturulan
alanda sergilenen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu, öğrenciler çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Etkinlik
çerçevesinde katılımcıların ödüllendirildiği bir de çekiliş
gerçekleştirildi.

öğrencilerinin dönem sonu bitirme projelerinden oluşan sergi
gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi, Mimarlık ve
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde teorik derslerin
yanında öğrencilerin tasarım becerilerini artırmaya yönelik
dersleri kapsamında ilgili tasarım programları kullanılarak
hazırlanan projeler öğrenci, öğretim görevlileri ve davetlilerin
izlenimine sunuldu. Mimarlık biliminin temel kuralları
uygulanarak yapılan projeler öğrencilerin hayal güçleriyle
buluşarak yaratıcı projelere dönüştü.
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