Sevgili Öğrencimiz,
Superdorm’a hoş geldiniz! Bizi seçmiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki öğrenciliğiniz sırasında size ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız.
Bu el kitabı Superdorm ile ilgili ihtiyacınız olabilecek gerekli bilgileri vermek ve tüm
öğrencilerimize Superdorm kurallarını tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır.
Resepsiyon ekibimiz 24 saat boyunca görev başında olacaktır. Herhangi bir sorunuz veya
desteğe ihtiyacınız olması durumunda temasa geçmekten çekinmeyin (Tel: 1001/1002).
Web sitemiz üzerinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi güncel duyurularımızı ve haberlerimizi de
takip edebilirsiniz. El Kitabının güncel versiyonuna ulaşmak için de web sitemizi
kullanabilirsiniz.
Misafirimiz olmaktan memnun kalacağınızı ümit ediyor ve başarılı bir akademik yıl diliyoruz.

Superdorm Yönetimi

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ- SUPERDORM
Uçaksavar Kültür ve Spor Tesisleri Cengiz Topel Caddesi
Etiler 34337, İstanbul
Tel. 212-359 77 00 (pbx)
Faks. 212-257 89 03
Resepsiyon Tel: 1001/1002
www.superdorm.info

SUPERDORM
1998-99 Akademik yılında açılan Superdorm, Üniversitemizin Uçaksavar Kültür ve Spor
Tesisleri Kampüsünde yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından bağışlarla
yaptırılıp Üniversite’ye devredilmiştir. Toplam daire sayısı 130 olup, her daire içinde 2 ila 5
arasında değişen bireysel odalar bulunmaktadır. Oturma alanı, açık mutfak, duş, tuvalet ve
lavabo ortak kullanıma sahiptir. Alışılagelmiş, ”bir odada, ranza tipi yataklarda çoklu yaşam”
anlayışından uzak, herkese kendi odasına sahip olma şansı veren iç düzenlemesiyle
Superdorm, öğrencilerin öncelikli seçimi olmaktadır.
Günlük temizlik, kesintisiz sıcak su, doğalgazlı merkezi ısıtma, internet erişimi, grup
çalışmalarına uygun 2 adet salon, çamaşırhane, market, kafeterya ve 24 saat resepsiyon
hizmeti, Superdom’u farklı yapan diğer hizmetlerimizdir.
İstanbul’un seçkin semtlerinden Etiler’de, Uçaksavar Kampüsü içerisinde yer alan
Superdorm, güvenlik amacıyla 24 saat Kapalı Devre Televizyon kameraları ile izlenmektedir.
Superdorm’u huzurlu bir yaşam alanı haline getirme, konuklarımızın deneyim ve
gelişimlerine katkıda bulunacak olanakları sağlama ve sürdürebilme yolundaki çabalarımız
kesintisiz sürmektedir.
Superdorm’da kalacak konuklarımızın güvenliği ve rahatı için toplu yaşamın zorunlu kıldığı
bazı kural ve uygulamalar dizini oluşturulmuştur. Konuklarımızın birbirlerine, düzen içinde
yaşamanın gereklerine ve yasalara saygılı olmaları temel beklentimizdir.
SUPERDORM’A BAŞVURU
Superdorm'da sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenciler kalabilir.
Her yıl Nisan ayının son haftasında bir sonraki akademik yıl için Superdorm fiyatları ve
başvuru açılış ve kapanış tarihleri açıklanır. Buna göre, yaklaşık 1-10 Mayıs arasında,
Superdorm'da kalmakta olup aynı odada kalmaya devam etmek isteyen öğrencilerin
başvuruları, yine yaklaşık 10-20 Mayıs arasında ise, öncelikle Superdorm'da kalmakta olup
değişik bir odaya çıkmak isteyenler ile Superdorm'a yeni gelmek isteyenlerin başvuruları
alınır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Superdorm’da kalan öğrenciler:
Başvuru Formu (Eksiksiz ve okunaklı doldurulmuş)
1 adet yeni çekilmiş fotoğraf
Kaporo Dekontu

Yani Başvurular:
Üniversite sınavı ya da yatay geçiş sonucu Boğaziçi Üniversitesine yeni gelecek öğrencilerin
başvuruları, akademik ön kayıtlarına göre 3 gün süren süreçte alınarak hemen ardından
yerleştirmeler yapılır. Bu aşamada, oda sayısının başvurulara göre yetersiz olması
durumunda kullanılan ölçüt, öğrencinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olmasıdır.
Bunun dışında, kız öğrencilere kayırmacı ayırım yapılmaktadır.
Yerleştirme sonuçları güvenlik nedeniyle internete verilmemektedir. Telefonla bilgi alınabilir.
Öğrenimi süren öğrencilerin oda seçimleri Haziran ayında tamamlandığı için yeni gelen
öğrenciler boş kalan odalara, istekleri (koşullar elverdiğince karşılanmak üzere) dikkate
alınarak yerleştirilirler. Seçenekleri dışında bir odaya/daireye yerleştirilenler dönem içinde
yurtta yer açılırsa oda değişikliği yapabilirler.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvuru Formu (Eksiksiz ve okunaklı doldurulmuş)
Yerleşim Belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
1 adet yeni çekilmiş fotoğraf
Depozito ve Kaporo dekontu
Yabancı uyruklu öğrenciler ise başvuru formuna, fotoğraf ve dekont dışında pasaport ve
oturma izni belgesinin fotokopilerini eklemek zorundadırlar.

ÖDEMELER
Superdorm ile ilgili her türlü ödeme (Kaporo, depozito, taksitli ödeme, toplu ödeme, hasar
bedeli, yaz okulu), BÜTEK A.Ş.’nin Garanti Bankası, Rumeli Hisarüstü Şubesi’ndeki
IBAN No. TR88 0006 2001 2950 0006 2997 96
numaralı hesabına öğrenci ismi ve ödeme cinsi olduğu belirtilerek yapılır.

KONAKLAMA
Superdorm’da 4 ayrı daire tipi yer almaktadır. Bu daireler 2,3, 4 ve 5 kişilik dairelerdir. Her
dairede bir ortak alan ve ayrıca yatak odaları yer almaktadır.
Ortak Alan/Oturma Salonu: Açık mutfağı da içeren salonda yemek masası ve sandalyeler, 2
adet 2 kişilik kanepe, TV sehpası, orta sehpa bulunmaktadır. Mutfaklarda buzdolabı (5 ve 4
kişiliklerde çift kapılı büyük boy, 3 ve 2 kişiliklerde ise ofis tipi) aspiratör vardır. Superdorm
konuklarına mutfak eşyası temin etmemektedir. Mutfak ve salon tavanlarında ısı-duman
alarm cihazları bulunmaktadır.

Oda boyutları: Oda ölçüleri 2,35 m x 2,75 m x 2,70 m ile yaklaşık aynı olup, oturma salonu
ölçüleri farklılık gösterebilmektedir. Genelde, 2 ve 3 kişilik daireler en küçük boyutta salona
sahiptir.
Oda demirbaş eşyaları: Odalarda yer alan demirbaş eşyalar; baza ve yatak ( 90cm x 190 cm),
büyük çalışma masası, mantar pano, duvarda sabit okuma lambası ve telefon, tekerlekli ofis
sandalyesi, kalın ve tül perde ve korniş, duvarlarda sabitlenmiş dolaplar, elektrik-internet
prizleri ve tavanlarda genel aydınlatma ile duman alarm cihazı.
Tüm Misafirlerin kendi kişisel banyo havluları (havlu, bornoz vb.), yatak takımları (çarşaf,
yastık, yastık kılıfı, yorgan vb.) ile banyo malzemeleri ve temizlik ve kişisel bakım tüketim
malzemelerini (sabun, şampuan, duş jeli, deterjan, tuvalet kâğıdı vb.) kendilerinin sağlaması
beklenmektedir.
SUPERDORM’DAKİ DİĞER İMKÂNLAR
Genel Çalışma Odaları
Grup çalışması yapan ya da kendini daha ciddi çalışma ortamında hissetmek isteyen
öğrencilerin sıkça kullandıkları 2 adet büyük odada ise masa ve sandalyeler vardır. Bu
odalardan bir tanesi sesli çalışma odası diğeri ise sessiz çalışma odası olarak kullanılmaktadır.
İnternet Erişimi
İnternet erişimi Üniversite’nin ağından sağlanmakta ve bunun için de her odada, kapıdan
girişte sağ veya sol duvarda internet bağlantı prizi bulunmaktadır. Öğrenci, internet
kablosunu kendisi sağlar. 2014 yılı Haziran ayı itibarı ile Superdorm’un tamamı Wi-Fi ağı ile
donanmıştır.
İnternet bağlantısı için öğrencilerden ek ücret talep edilmez.
Telefon
Her odanın ayrı bir dahili telefon numarası ve duvarda sabit telefon cihazı bulunmaktadır.
Bina içinde ve kampüsler arası telefon görüşmeleri ücretsizdir. Dışarıdan aramalar, otomatik
yanıttan sonra dahili numaranın tuşlanması ile veya resepsiyon görevlileri tarafından
bağlanmak şeklinde sahibine ulaşır.
Oda dahili telefon numarası telefon cihazı üzerindeki etikette yazılı değilse öğrenmek için “9”
tuşlayarak resepsiyon görevlilerinden bilgi alınabilir.
Şehir içi, şehirlerarası ya da milletlerarası telefon görüşmeleri için lobideki kartlı telefondan
yararlanılabilir.
Kablo TV
Her dairenin salonunda ve TV-Dinlenme salonunda Kablo TV bağlantısı vardır. Bunun için ek
bir ücret talep edilmez.

Superdorm odalara TV cihazı sağlamamaktadır. Dileyen öğrenciler kendi TV cihazlarını
getirebilirler.
Temizlik
Dairelere günlük olarak temizlik hizmeti verilmektedir. Öğrenci odasını kilitli tuttuğu veya
talep etmediği sürece yatak odalarına girilmemektedir. Ancak hazırlanan program
çerçevesinde belli aralıklarla bireysel odalara da girilerek temizlik yapılması gerekmektedir.
Bu konuda öncelikle öğrenci kendisi temizlik personeline odasına ne zaman girilmesini
istediğini belirtebilir, aksi halde talep ekipten öğrenciye yapılır.
Market
Superdorm bünyesindeki özel işletmelerden bir diğeri olan market öğrenciye dışarı çıkmadan
gereksinimlerini karşılama olanağı sunmaktadır. Faks gönderme – faks alma, bilgisayar çıktısı
edinme gibi hizmetler yanında bir çok yiyecek ve içecek Marketten sağlanabilir.
Çamaşırhane
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, hocaları ve çalışanlarına açık çamaşırhane de özel işletme
olup Pazar hariç her gün çamaşırlar, görevliler tarafından yıkanıp isteğe bağlı olarak ütüsü de
yapılarak sahibine hazır halde teslim edilmektedir.
Çamaşırhane hizmeti ücretlidir.
Güvenlik
Superdorm Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü içinde bulunmasına karşın, bina
dışarıdan “Kapalı Devre TV Kameraları” ile 7/24, çepeçevre gözlenmektedir.
Teknik Hizmetler
Bina içi teknik donanımların günlük bakım ve kontrolü ile daire/oda içindeki ufak bakımonarım çalışmaları teknik servisimiz tarafından yapılmaktadır.
Kayıp anahtar yenileme
Her öğrenciye girişte, 1 adet daire anahtarı, 1 adet iç oda anahtarı ve 1 adet kilitli çekmece
anahtarı olmak üzere 3 adet anahtar imza karşılığında teslim edilir.
Anahtarların,





kaybedilmesi
başka yerde unutulması
bulunamaması
kırılması

halinde, resepsiyondaki form imzalanarak, görevlinin kimlik karşılığı vereceği yedek
anahtar(lar) ile giriş yapılır. Öğrenciye teslim edilen anahtarın hemen iade edilmemesi

halinde takip eden gün, daire içindeki tüm odaların kilitleri değiştirilerek toplam bedel
öğrenciden tahsil edilir. Ayrıca, yeni anahtar takımı verilmesi, onarım listesinde yer alan
bedelin ödenmesi sonrası yapılabilir.
Isı-Duman Alarm Sistemi
Dairelerin tümünde, ısı ve duman detektörleri bulunmaktadır. Bu erken uyarı sistemine ek
olarak, koridorlarda yangın muslukları ile yangın tüpleri bulunmaktadır.
Otopark
Özel işletme olan otoparktan Superdorm’da kalan öğrenciler belli bir kontenjan dahilinde
ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.
Acil çıkış kapıları
Sadece içeriden açılan mekanizmaya sahip kapılarla donatılmış acil çıkışlar her katta 3 ayrı
yerde bulunmaktadır. Bu çıkışlar, ışıklı tabela aracılığıyla gösterilmektedir. Acil çıkış kapıları
detektörleri ile alarm sistemine bağlıdır. Bu kapıların açılması ile alarm sistemi devreye
girmektedir.
Isınma
Binada merkezi ısınma doğal gaz ile sağlanmaktadır.
Depo Kullanımı
Daire içinde bulunan deponun kullanılması: Öğrenci bir sonraki akademik yıl da aynı odada
kalmayı talep etmiş ve yerleştirilmişse, daire içinde bulunan depoya eşyasını bırakabilir.
Ancak, yaz boyunca yurtta değişik gruplar konaklama yapacağından, yurttan ayrılmadan önce
deponun görevlilere kilitletilmesinden öğrenci(ler) şahsen sorumludur(lar). Depo
kilitlenmeden yurdun terk edilmiş olması durumunda Yurt Yönetimi, depoya konan eşyadan
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Genel kat depolarının kullanılması:
Depoya kaldırılacak eşyalar, karton kutular içine konarak kapakları açılamayacak şekilde
kapatılmalı ve üzerine öğrenci adı ve soyadı yazılmalıdır. Depoya, naylon torbalara
doldurulmuş veya açıkta eşya kabul edilmez. Depolar, 09-17 saatleri arasında görevlilerce
açılır. Eşyasını, kat deposu önüne taşıyıp hazırlayan öğrenci, resepsiyondaki depo istek fişini
doldurarak görevlinin gelmesi için sıra alır.
Genel Kurallar: Bir sonraki yıl için başvuru yapmamış ve mezun olan öğrencilerin eşyası
depolara bırakılamaz/alınmaz. Aynı şekilde, bu öğrenciler yurtta kalacak başka bir öğrenci
adına da depolara eşya bırakamazlar. Her şeye rağmen bırakılan eşyanın geri alınabilmesi,
Yurt Yönetimi’nin vereceği izin ve iş yoğunluğuna göre, uygun göreceği tarihte/saatte
mümkün olabilir.

Depozito İadesi
Yurttan kesin olarak ayrılanlara depozito iade süreci, odanın tamamen boşaltılıp anahtar
teslimini takip eden oda kontrolü sonrasında başlar. Bu aşamada öğrencinin resepsiyondan
temin edilebilecek hazır dilekçe formunu doldurup imzalamış olması gerekir. Banka hesabına
iade, çıkışı takip eden hafta içinde yapılır. Çıkışların yoğun olduğu, özellikle Haziran
döneminde, oda kontrollerinin tamamlanması zaman aldığından depozito iadelerinde kısa
gecikmeler yaşanabilir.
Tütünlü Ürünler Kullanımı
Superdorm Binasının tümünde, kişisel odalar ve Kafeterya önü avlu dahil, her tür tütünlü
ürün kullanımı 4207 sayılı Yasa uyarınca yasaktır.
Ziyaretçi Girişi
Superdorm’da kalan öğrenciler belli kurallar dâhilinde odalarına ziyaretçi kabul edebilirler.
Ziyaretçiler için binaya en erken giriş yapma saati sabah 09:00 olup ziyaretçi, mutlaka
resepsiyona uğrayarak kimlik göstermek, ziyaret edeceği kişiye telefonla haber verilip
odasında olduğu ve ziyaretçiyi kabul edeceği kesinleştikten sonra kayıt yapılarak ziyaretçi
kimliği almak ve en geç, ziyaret bitiş saati olan, gece 01:00 de binayı terk etmek zorundadır.
Disiplin İşlemleri
Superdorm yaşayanlarının birbirlerine, düzen içinde yaşamanın gereklerine ve yasaya saygılı
olmaları temel beklentimiz olmakla birlikte aksine davranışlar da Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar
Yönetmeliği ile çerçevelenmiştir. Superdorm’da kalmak üzere sözleşme imzalayan her
öğrenci bu Yönetmelik’i okumuş ve "Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar"a uygun davranmak
zorunda olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

