
NOVU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile anlaşmalı bir öğrenci rezidansıdır.



?NOVU DA

NESI



? ?
? ?Üniversite öğrencileri ne sever, ne ister diye düşünülüp tasarlanmış,

her ihtiyaca cevap veren, hem rahat hem de eğlenceli bir yer NOVU. 

Heyecanların, mutlulukların ve aklına gelen ne varsa hepsinin
paylaşıldığı çok özel bir yer NOVU.

Birlikte yaşamayı sevdiren, aynı zamanda özel olduğunu sana
her fırsatta hissettirmeyi beceren nadir bir yer NOVU.
 
Sen ve senin gibilerin, aynı anda aynı şeylerden keyif alarak yaşadığı, 
sevmediğin hiçbir şeyin kapısından içeri giremediği bir yer NOVU.
 
Farklı düşüncelerle beslenenlerin, yeni keşifler yapmayı sevenlerin
buluştuğu bir yer NOVU.
 
Tam da “şöyle bir yer olsa” dediğin yer var ya.
İşte orası NOVU.

Sen de gelsene



?
?

Resepsiyon
Sana gerektiğinde 24 saat 
yardımcı olacak birinin bulunduğu 
bir resepsiyon.



NEDEN NOVU’YU

SEcEYiM?



Ortak Sosyalleşme Alanları
NOVU’dakilerin rahatlayıp
dinlendiği, iki muhabbet edip
kafa dağıttığı alan. 

Sessiz Çalışma Alanları
Kafanı toplayıp sınavlara
çalışacağın, sakin sakin ödevini
hazırlayacağın yer burası. 



?
Spor Salonu

NOVU’da sporcuları severiz.
Sonuçta sağlam kafa sağlam

vücutta bulunur. 



?
Müzik Odası
Kendi müziğini yaparken sesi
sonuna kadar aç. Burada “kapıya
dayanan komşu” derdi yok. 

Çamaşırhane
Topla kirlileri gel Çamaşırhane’ye.
Şu halini annen görse gurur duyar. 



Sinema Salonu
Al filmini, patlat mısırını, topla

arkadaşları. Sinema salonunda
film başlıyor. 



Oyun Alanı
Çalış çalış nereye kadar? Arada
bilardo ya da masa tenisi oynayıp
kafa dağıtmak da lazım. Bilardo,
masa tenisi, langırt, satranç ya da
tavla. Hepsi Oyun Alanı’nda.





NOVU’nun, bir blok 432 yataklı kız öğrenci rezidansı,
bir blok da 405 yataklı erkek öğrenci rezidansı olmak üzere iki binası var.

NOVU’da tek, çift ve 4 kişilik oda seçenekleri var. Her odada yatak, çalışma 
masası, dolap, banyo, tuvalet, ekstra depolama alanı ve buzdolabı var.

Her öğrencinin dolabında özel eşyalarını koyması için kasa da var.
Daha ne olsun? Yok, cidden soruyoruz. Eksik gördüğün bir şey varsa 

mutlaka haberimiz olsun.



Tek Kişilik Oda

Çift Kişilik Oda



Dört Kişilik Oda



NEREDE BU NOVU?
NOVU, Merter’de, metro ve metrobüse sadece 5 dakikalık yürüme mesafesinde.



BU internet SiTESi

BU DA CAGrI merkezi 444 9 633

novu.com.tr


