p a nsiyo n & restaura n t

Sevgili Anne ve Babalar;
Ticari kaygı gütmeden sevgi ve mutlulukla ülkemiz gençlerine hizmet edebileceğimiz bir alanda
çalışmak istedik, ve bu misyonla Divisey Erkek Öğrenci Evini kurduk.
Burada gençlerimize, öğrenim hayatları boyunca geleceğe huzur içerisinde ve uygun koşullarda
hazırlanmalarını sağlamayı ve onların başarılı olmaları için uygun ortamları sunmayı hedef ve
misyon edindik.
Anne ve babalar için en değerli varlıklarını, gözleri arkada kalmadan, güvenerek emanet edebilecekleri bir ortam bulmanın zorluğunu bilerek ve Ünye’deki bu eksikliği gidermek adına 2012
yılında bu işe giriştik. Sorunsuz, kaliteli, sevgi ve disipline dayanan, siyasi yaklaşımlardan uzak,
yenilikçi ve çağdaş yönetim anlayışımızla gurur duymaktayız. Gençlerimize aile ortamınızı aratmayacak, evinizin sıcaklığı ve rahatlığında, sevecen, güvenli, sağlıklı bir yurt arıyorsanız; doğru
tercih yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

İmkanlarımız;
• Öncelikle; Güler yüzlü, samimi
personel eliyle sunulan bir hizmet.
• Güvenlik (Yurdumuz 24 saat dijital
kameralarla kontrol edilmektedir.)
• Bina girişinde çelik kapı.
• Her odada Televizyon.
• Her katta Buzdolabı.
• Her odada Uydu TV yayınları.
• Her öğrenciye Ders çalışma Masası.
• Her öğrenciye çalışma sandalyesi.
• Her öğrenciye lüks, ortopedik
sandıklı baza.
• Tüm Odalarda antibakteriyel halılar,
elbise dolapları, komidinler..
• Kablosuz İnternet Ağı Wireless & Wi-Fi
( Her Katta Access Point Desteğiyle )
Sınırsız ve Yüksek Hız
• Modern ve hijyenik mutfak, temiz bir

yemekhane.
• Kesintisiz 24 saat sıcak su hizmeti.
( Elektrikli Şofben ve Güneş Enerjisi )
• Merkezi ısıtma sistemi.
( Merkezi Kat Kaloriferi )
• Telefon Santrali.
( Her kata özel telefon bağlantısı )
• Yurdumuzdaki tüm ortak alanlar;
banyo, tuvalet, salon ve koridorlar vs..
personellerimiz tarafından düzenli
olarak temizlenmektedir.
• Çamaşırhane hizmeti.
( Çamaşır Maki naları,
• Günlük Gazete ve Dergi.
• Geziler ve diğer sosyal aktiviteler.
• Yurt binamız deprem
yönetmeliğine uygundur.
• Sığınak.

Not: Zeminde kullanılan fotoğraf,
Yurdumuzun Balkonundan Çekilmiştir!

DOĞRU HEDEFLERE
DOĞRU SEÇİMLERLE ULAŞILIR...

• Üniversiteye 5 Dakikalık yürüyüş
mesafesinde;
• 1,2,3 ve 4 kişilik güvenli, aydınlık ve
ferah odalar.
• Deniz manzaralı yemyeşil bir çevre ve
seçkin ve temiz bir semt.
• Temiz ve kendinizi evinizde
hissedebileceğiniz imkanları siz
değerli öğrencilere sağlamak.
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1,2,3 ve 4 kişilik güvenli aydınlık ve ferah odalar...

Üniversiyeteye 5 dakikalık
yürüyüş mesafesinde!
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