
hayal ettiğiniz gibi
bir yurtta yaşamaya Sizi

Düşlediğiniz, kendinizi güvende 
hissedeceğiniz konforlu bir mekanda 

yaşamak istemez misiniz ?

davet ediyoruz...

Yurdumuz Sakarya Üniversitesi Esentepe Yerleşkesi çıkışında yurtlar 
bölgesinde olup yerleşke girişine 8 dakika yürüme mesafesindedir.  
Şehir merkezine minibüs veya otobüs ile 8 dakikada ulaşılabilmektedir. 
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Hayata geçirdiği tüm 
projelerde kaliteli, sosyal 

ve nitelikli yaşam alanları sunmayı 
hedefleyen Özel Adatoria Öğrenci 
Yurdu çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor. İstanbul’dan sonra şimdi 
de Sakarya’da…
Özel Adatoria Öğrenci Yurdu olarak 
İstanbul’un 3 farklı bölgesinde hizmet 
veren kurumumuz, 2010-2011 eğitim 
öğretim yılında, Sakarya Üniversitesi 
öğrencileri için hizmete girmiştir. Yurdumuz, 
“Koşulsuz Öğrenci Memnuniyeti” ilkesine 
dayalı çalışma prensibi ile çalışmalarına 
kararlılıkla devam etmektedir. Yurdumuz, 
Toplam Kalite Yönetimi’nden ödün verme-
den, sürekli meslek içi eğitimle kendini 
yenileyen ve iyi yetişmiş insan gücü ile 
desteklenen uzman kadrosu ile otel 
normlarında hizmet sunmaktadır. Özel 
Adatoria Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu 
Sakarya Esentepe’de 2 bin 500 metreka-
relik kapalı kullanım alanında modern 
özelliklere sahip toplam 70 yatak 
odasına, 400 m2 ek sosyal tesislere 
sahiptir. Özel Adatoria Öğrenci 
Yurdu tüm bayan öğrencilerin 
hizmetinde...

Özel Adatoria Yüksek 
Öğrenim Kız Öğrenci 

Yurdu, öğrencilerimizin 
huzuru yanında güvenli-
ğini de esas almaktadır. 
Yurdumuzun güvenliği, 
24 saat boyunca kameralar 
tarafından sağlanıyor. 

Özel Adatoria Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu öğrencilerimizin güvenliğini düşünmenin 
yanında ailelerinde huzurunu da merkeze alan 
bir anlayışla hizmete girmiştir. Bunun için yurdu-
muzda konaklayan tüm öğrencilerimiz, parmak 
izlerini tanıyan güvenlik sisteminden geçerek 
yurda girebilmektedirler. 



Yurdumuz, öğrencilerimize otel normlarında hizmet 
vermek amacıyla 1-2-3 kişilik odalardan oluşmak-

tadır. Odaların tamamının içerisinde kendine ait duşa 
kabinli banyo, hilton lavabo ve WC, LCD TV bulun-

maktadır. Odalar öğrenciye özel sandıklı baza, birin-
ci sınıf yatak ve nevresim takımı, elbise dolabı, çalışma 

masası ve kitaplık, iç hatlı telefon, ücretsiz internet erişimi, 
dumana duyarlı yangın alarm sistemi ve yangın söndürme 

sistemi bulunmaktadır. Bedensel engellileri de unutmayan yur-
dumuz engellilere özel odalar da tasarlamış bulunmaktadır. Odala-

rımızın zeminleri ses geçirmez lamine parke ile kaplıdır. Aynı zamanda 
öğrencilerimizin sağlığı ve yaşadıkları ortam bizim için çok önemli olup 
haftada iki gün yurdumuzun tüm kullanım alanları ile birlikte odalarımız 
temizlenmekte ve yatak düzenlemeleri yapılmaktadır. Her 15 günde bir 
nevresim takımları temizleriyle değiştirilmekte olup, bütün bu temizlik 
işlerimiz profesyonel bir temizlik ekibi tarafından bayan görevlilerce ya-
pılmaktadır. Ayrıca odalarımızda kişiye özel tasarımlar yapılabilmektedir.



Temizlik, önceliğimizdir. 
Yurdumuzun deneyim-

li personelleri tarafından 
günlük olarak tüm kat ve 
odalarımız temizlenmektedir. 
Bunun yanında öğrencilerimizin 
kullanabilmesi için çamaşır ve ütü 
odamız bulunmaktadır. Çamaşır 
yıkama  hizmetimiz kapsamında, 
ortalama 15 günde bir olmak üzere   
öğrencilerimizin nevresimler   
yıkanmaktadır.

Yurdumuzda hijyenik, steril  
ortamıyla konforundan ve 

malzeme kalitesinden ödün 
vermeden, konusunda uzaman 
bayan kadrosuyla sizlere hizmet 
etmeyi amaç edinin bir kuaför 
salonumuz bulunmaktadır. 



Özel Adatoria Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu’nun kafeteryası, sabah 06: 30’dan akşam 

saat 24.00’e kadar açıktır. Kafeteryamızda soğuk-sıcak 
içeceklerin yanında tost gibi fast-food yiyecekler bulun-

maktadır. Kaliteden ödün vermeden hizmet veriyoruz. 
Öğrencilerimiz, nezih bir ortamda hem dinlenecek hem 

de cafe hizmetimizden faydalanacaklardır. Ayrıca Yurdumuzda 
kalan öğrencilerin başarılı olmaları ve derslerini rahatlıkla çalışabil-

meleri için, onlara sessiz ve sakin ortamlar sağlıyoruz. Etüt salonumuz 
bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Yurdumuzda bulunan etüt salo-
nu yanında öğrencilerimizin konaklamış olduğu odalarında da çalışma 
masası bulunmaktadır. Ders çalışabileceğiniz oldukça rahat bir ortam…



Binamızın her katında kablosuz   
internet sistemi bulunmakta olup  

öğrencilerimize ücretsiz olarak internet 
hizmeti verilmektedir. Ayrıca kendi bilgisa-
yarı bulunmayan öğrencilerimiz için internet 
salonumuz bulunmaktadır. Bunun yanında, 
yurdumuzda kablosuz internet ağı bulun-
makta ve öğrencilerimiz istedikleri yerden 
ücretsiz olarak internete bağlanabilmektedir.

İnsanların başarı ve huzurunu sadece konakları mekânların modernliği 
sağlamaz. Yeşille ve doğayla barışık olması önemlidir ve bir ayrıcalıktır. Özel 

Adatoria Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu yeşil bir doğa ile içicedir. Öğ-
rencilerimiz yeşilin her tonunu taşıyan bahçemizin içinden geçerek odalarına 
ulaşmaktadır. 

Başarılı ve sağlıklı olmanın yolu spordan geçer. Bunun için Yurdumuzda 
spor salonu hizmet veriyoruz. Spor Malzemeleri, Koşu Bandı, Bisiklet 

vb. spor malzemelerinin bulunduğu salonumuz, ücretsiz olarak  öğrenci-
lerimizin hizmetindedir. Teknolojinin vermiş olduğu yoğunluğu ve tek 
düzeliği biraz olsun hayatımızdan kaldırabilmek, yaşantımıza sağlık ve ke-
yif katabilmek amacıyla tercih ettiğimiz mekânlardan olan spor salonları 
sağlıklı yasam için çoğu zaman tercih ettiğimiz merkezlerin başında gelir. 


