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LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
“Hayata Bir Adım Önde Başlamak İçin”

Değerli Öğrenciler,

Lefke Avrupa Üniversitesi olarak, yaşamınızın  yeni bir başlangıç dönemi  olan 
üniversite hayatınıza, daha kolay uyum sağlayabilmeniz amacıyla, 
‘LAÜ Özel Yurtlar Kitapçığı’ hazırlanmıştır. 

Üniversitemiz, 5 kıta 74 farklı ülkeden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. 
Özellikle  Yurtdışından üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin en temel 
ihtiyaçlarından biri olan  yurt ve konaklamalarda, ayrıntılı bilgi edinebilmeleri ve  
doğru başlangıçlar yapabilmeleri açısından, farklı fiyat aralıkları ve kategoride yurt 
seçenekleri sunulmuştur. 

 Lefke Avrupa Üniversitesi ve özel yurtlar müdürlükleri, öğrencilerimizin yurt 
yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve yaşayabilecekleri sorunlara yol 
gösterici olabilmek amacıyla işbirliği içerisinde   kesintisiz görev yapmaktadır.  
Böylelikle öğrencilerimizin üniversite yaşamına adaptasyon süreçleri kolaylaştırılıp 
kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanmaktadır.
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01
AKDENİZ EVLERİ
ÖĞRENCİ YURDU

www.akdenizevleri.com.tr

İletişim:
+90 533 886 1626
+90 392 727 8412

Akdeniz Evleri Öğrenci Yurdu; Lefke 
Avrupa Üniversitesi’ne yürüyüş 
mesafesinde olup, 23000 m² alan 
üzerine kurulmuştur. Toplam  754 yatak 
kapasitesine sahiptir.
 
Akdeniz Evleri Öğrenci Yurdu, kız ve 
erkek öğrencilere hizmet vermektedir. 
Tüm odalarda mobilyalı bulunmakla 
birlikte,  tercihe bağlı olarak tek 
kişilik, iki kişilik VIP oda ve daireler 
bulunmaktadır.  Standart çift kişilik 

odalar 26 m² olup, VIP odalar 32 m²  
tek kişilikler 26 m² villa tipi dairelerimiz  
36 m² ve 90 m², Premium tek kişilik 
daireleri ise 26 m²’dir.  Tüm odalarda 
balkon bulunmaktadır. 

Öğrenci memnuniyeti odaklı anlayışla 
kurulan yurt, uzman yönetici ve çalışan 
kadrosu ile öğrencilerine güvenlikli, 
konforlu, rahat ve huzurlu ortam 
sağlamaktadır. 



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yürüme 
mesafesinde 
Kız ve erkek ayrı Katlarda
Market
Asansör
Bahçe
24 saat aralıksız hizmet veren 
güvenlik
Jeneratör
Yarı olimpik Yüzme Havuzu
Reserve osmosis sistemi ile üretilen 
içme suyu

ODA ÖZELLİKLERİ
                                                            
Buzdolabı
Klima
Çalışma masası ve sandalyesi
Çamaşır makinesi
Elbise dolabı
Yatak (bazalı)
Elektrikli şofben
Televizyon



02
AYMU ÖĞRENCİ 
YURDU

www.aymuogrenciyurdu.com

İletişim:
 +90 533 865 2020
+90 533 851 1992

Aymu Öğrenci Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne 200 metre mesafede 
olup, 14000 m² alan üzerine kurulmuştur. 
Yurt mimarisi ve iç tasarımı ile toplam 4 
ve 6 katlı olup 10 bloktan oluşmaktadır. 
480 yatak kapasitesine sahiptir. 

Aymu Öğrenci Yurdu, kız ve erkek 
öğrencilere hizmet vermektedir. Tüm 
odalarda mobilya bulunmakla birlikte, 
tercihe bağlı olarak tek kişilik, iki kişilik 
ve süit olmak üzere düzenlenmiştir. 

Standart 2+1 odalar (55 m² ve 100 m²), 
1+1 odalar (30 m²) ve süit odalar (22 m² 
ve 30 m²)’dan oluşup tümünde 4m²’lik 
balkon bulunmaktadır.
 
Yurt yönetimi ve çalışanları öğrencilerin 
kendilerini evlerinde hissedebilmeleri 
için gerekli özen ve gayreti 
göstermektedir. Öğrenci ve aileleri için 
önem teşkil eden,  güvenlikli, konforlu, 
rahat ve huzurlu ortam mevcuttur. 



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Üniversite’ye 200 metre mesafede
Kız ve erkek aynı katlarda
Tek / Çift oda seçeneği
Yarı olimpik yüzme havuzu
Restoran
Kafe     
Market (Odalara market servisi)
Asansör
Bahçe
Güvenlik kameraları
Güvenlik görevlisi
Jeneratör
Sıcak su
Haftada 1 oda temizliği
Kuaför
Kırtasiye
Teknik servis

ODA ÖZELLİKLERİ
                                                            
Suit odalar (22 m² ve 30 m²)
1+1 odalar (30 m²)
2+1 odalar (55 m² ve 100 m²)
Tüm odalar balkonludur
Mutfak
Ocak
Fırın
Led TV (merkezi uydu ve Lig TV)
Klima
Çamaşır makinesi
Tuvalet ve banyo
İnternet (her odada modem)                                   
Çalışma masası ve sandalyesi
Yemek masası
Koltuk
Yatak



03
CANSO ÖĞRENCİ 
YURDU

İletişim:
+90 533 861 5108
+90 533 888 5656 

Canso Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne 100 metre mesafede 
olup, 1500 m² alan üzerine kurulmuştur. 
Yurt mimarisi ve iç tasarımı ile toplam 5 
katlı ve daire şeklinde  olup 120 yatak 
kapasitesine sahiptir. 
Canso Yurdu, kız ve erkek öğrencilere 
hizmet vermektedir. 

Tüm odalarda mobilya bulunmakla 
birlikte,  3+1 daireler 80 m² daire içinde 
tek kişiye ait  odalar ise 12 m²’dir.

Huzurlu ve güvenli ortam sağlamak 
amacıyla, Öğrenci memnuniyeti odaklı 
anlayışla kurulan yurt, uzman yönetici 
ve çalışan kadrosu ile, öğrencilerine, 
konforlu ve rahat ortam sağlamaktadır. 



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Üniversite yakınında
Güvenlik kameraları
Her dairede çamaşır makinesi
24 saat sıcak su

ODA ÖZELLİKLERİ

Mutfak
Ocak
Led TV
Buzdolabı
Klima
Kablolu/kablosuz internet                                      
Tuvalet ve banyo
Çalışma masası ve sandalyesi
Kitaplık
Yemek masası
Boy aynası
Koltuk ve puf

                                                            



04
DOĞUŞ
(APT) YURT

İletişim:
+90 533 862 9595

Doğuş (Apt) Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne 50 metre mesafede 
olup, 1000 m² alan üzerine kurulmuştur. 
Yurt mimarisi ve iç tasarımı ile toplam 
5 kattan oluşup,100 yatak kapasitesine 
sahiptir. 

Doğuş (Apt) Yurdu, kız ve erkek 
öğrencilere hizmet vermektedir. Tüm 
odalarda mobilya bulunmakla birlikte, 
tercihe bağlı olarak iki kişilik ve balkonlu 
odalar  olmak üzere düzenlenmiştir. 

Standart çift kişilik odalar 85 m² olup 
tümü balkonludur.

Öğrenci memnuniyeti odaklı anlayışla 
kurulan yurt, uzman yönetici ve çalışan 
kadrosu ile, öğrencilerine güvenlikli, 
konforlu, rahat ve huzurlu ortam 
sağlamaktadır. 

www.kibrisdogusinsaat.com



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Üniversite’ye 50 metre mesafede
Güvenlik kameraları
Güneş enerjisi su ısıtma
Yurt karşısı kafe ve market

ODA ÖZELLİKLERİ

Çift kişilik (85 m²) tümü balkonlu oda
Deniz ve dağ manzaralı odalar
Kişiye ait mutfak
Kişiye ait ocak ve fırın
LED TV
Buzdolabı
Klima
Kişiye ait kablolu/kablosuz İnternet                                      
Tuvalet ve banyo
Çalışma masası ve sandalyesi
Yemek masası
Koltuk takımı
Yataklar  



05
GAMZELİ
ÖĞRENCİ YURDU

İletişim:
+90 533 863 4303

Gamzeli Öğrenci Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne 150 metre mesafede 
olup, 3800 m² alan üzerine kurulmuştur. 
Yurt  mimarisi ve iç tasarımı ile 2 bloktan 
oluşmakta, yurt binası 6 katlı, apart 
kısmı ise 3 katlıdır. Toplam 140 yatak 
kapasitesine sahiptir.
 
Gamzeli Öğrenci Yurdu, kız ve erkek 
öğrencilere hizmet vermektedir. Tüm 
odalarda mobilya bulunmakla birlikte, 
tercihe bağlı olarak 1+0 tek kişi, 1+0 
iki kişi, 1+0 üç kişi, 1+1 tek kişi, 1+1 
2 kişi  ve 2+1 daireleri vardır. 1+0 tek 

kişilik odalarımız 17 m² olup balkonlu 
ve balkonsuz olmak üzere 2’ye ayrılır. 
Standart çift kişilik odalar 1+0 ve 1+1’ler 
25 m² olup balkonlu ve balkonsuz 
olmak üzere 2’ye ayrılır. 1+1 tek kişilik 
odalarımız ise 20 m²’dir. 1+0 3 kişilik 
odalarımız 35 m² alana sahiptir
.
Kız ve erkek öğrenciler için ayrı katların 
oluşturulduğu yurtta, öğrencilere 
huzurlu bir ortam sağlanması bilinciyle, 
talep ve istekleri değerlendirmekte ve 
bu doğrultuda hizmet vermektedir.   

www.gamzeliyurdu.com



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Üniversite’ye 150 metre mesafede
Çeşitli oda seçeneği
Çizim odası
Her odada çamaşır makinesi
Asansör
Bahçe
Güvenlik kameraları

ODA ÖZELLİKLERİ

Çeşitli oda seçeneği
Kartlı giriş sistemi
Mutfak
Ocak
TV
Buzdolabı
Klima
Tuvalet ve banyo
Yemek masası
Fırın (apart binasında)
Boy aynası
Koltuk
Çamaşır makinesi

  







06
LAPAZ
ÖĞRENCİ YURDU

İletişim:
+90 548 874 7474
+90 533 874 7474 

Santral:+90 548 855 2729
85 LAPAZ

bilgi@lapazogrenciyurdu.com

Lapaz Öğrenci Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne 200 metre mesafede 
olup, 5000 m² alana inşa edilmiştir. Yurt 
mimarisi ve iç tasarımı ile toplam 4 katlı 
olup 2500 m² kapalı alana sahip bir 
binadır. Yurdumuzda 50 adet öğrenci 
odası mevcuttur. 

Lapaz Öğrenci Yurdu, kız ve erkek 
öğrencilere hizmet vermektedir. 
Odalarımız 32 m² dir. Her odada 
balkon bulunmakta olup, tümü 

güneş görmektedir. Kız ve erkek 
karışık konaklama imkanının yanında 
sadece kız öğrenciler için ayrı bir kat 
oluşturulmuştur.

Öğrenci memnuniyeti odaklı anlayışla 
kurulan yurt, uzman yönetici ve çalışan 
kadrosu ile, öğrencilerine güvenlikli, 
konforlu, rahat ve huzurlu ortam 
sağlamaktadır. 
  

www.lapazogrenciyurdu.com



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Üniversite yakınında
Kız ve erkek aynı katlarda (1 kat kız 
öğrenciler için ayrılmıştır)
Tek / çift oda seçeneği
Çalışma odası (çizim masası)
Oyun odası
Kafeterya
Revir
Çamaşırhane
Haftada 1 kez oda temizliği ve 
nevresim değişikliği
Güvenlik
İç-dış mekanlarda güvenlik 
kameraları bulunmaktadır

ODA ÖZELLİKLERİ

1+0 daire (iki kişilik tasarlanmıştır)
Bazalı yataklar ve koltuklar
Çalışma masası ve sandalyesi 
Kitaplık
Yemek masası
Sehpa
Balkon masası
Mutfak
Ocak
Led TV
Büyük boy buzdolabı
Dahili telefon
Kablolu/kablosuz internet                                      
Boy aynası
Tuvalet ve banyo
  



07
ŞEN APARTS
ÖĞRENCİ YURDU

İletişim:
+90 533 889 2680

info@senaparts.com

Şen Apartmanları, narenciye bahçeleri, 
yeşili, bol suyu ve temiz havası ile ünlü 
Lefke kasabasına bağlı, Gemikonağı 
LAÜ Kampüsü yolu üzerinde, modern 
4 bina ve 150 yatak kapasiteli yetişkin 
öğrenci rezidansıdır.

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne kısa  
yürüme mesafesinde, kaliteli malzeme 
ve işçilikle inşa edilen lüks ve modern 
apartman dairelerinden oluşmaktadır.

Kalın, izalasyonlu, sağlam, ses 
geçirmeyen, ısı kaybını azaltan duvar, 
çift cam pencereler ve (balkonlar için) 
sürme kapılar; güneş enerjisi ile ısıtılan 
bol ve temiz suya sahiptir.

Her dairenin yatak odası + salon/mutfak 
+ banyo odası vardır. Klimalıdır ve tüm 
odaları kendi balkonuna açılmaktadır.

www.senaparts.com



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Deniz kıyısına ve Lefke Avrupa 
Üniversitesine yürüme mesafesinde
Tek / çift  yatak odası seçeneği
Güneş enerjisi ile ısıtılan bol ve temiz su
Hızlı internet imkanı
Kartlı elektrik ve su sayaçları
Araba Otoparkı
Otopark’ta elekronik bariyer 
(Kişiye özel kotlanmış uzaktan kumanda 
ile giriş)
7/24 güvenlik 
24 saat sıcak su

ODA ÖZELLİKLERİ

1+1 50 m², 2+1 80 m² olmak üzere 
balkonlu odalar
Led TV
Buzdolabı
Klima
Çamaşır makinesi
Hızlı internet
Elektrik sayaçları                                      
Her dairede tuvalet ve banyo
Çalışma masası ve sandalyesi
Kitaplık
Yemek masası
Mutfak 
Koltuk 
Ortopedik yataklar  



08
TREN YOLU
ÖĞRENCİ YURDU

İletişim:
Selahattin Hacı: +90 533 874 9477
Filiz Hacı Suphi: +90 533 860 0088

Trenyolu Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne 1 km mesafede olup, 
550 m² alan üzerine kurulmuştur. Yurt  
mimarisi ve iç tasarımı ile toplam 4 katlı 
olup 84 yatak kapasitesine sahiptir.
 
Trenyolu Yurdu, kız ve erkek öğrencilere 
hizmet vermektedir. Tüm odalarda 
mobilya bulunmakla birlikte, tercihe 

bağlı olarak tek kişilik, iki kişilik ve 
balkonlu olmak üzere düzenlenmiştir. 
Standart çift kişilik odalar 34 m² olup 
balkonlu, 35 m² şeklindedir. 

Yurtta bulunan uzman yönetici 
ve çalışan kadrosu, öğrencilerine 
güvenlikli, konforlu, rahat ve huzurlu bir 
ev ortamı hissettirmektedir.  

www.trenyolu.com



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Üniversite yakınındadır
Kız ve erkek ayrı katlarda
Tek / çift oda seçeneği
Çamaşırhane
Market
Bahçe
Güvenlik kameraları
Jeneratör
24 saat sıcak su
Haftada 2 kez oda temizliği
Haftada bir nevresim değişimi

ODA ÖZELLİKLERİ

Çift kişilik (35m²) balkonlu oda
Mutfak
Ocak
Çamaşır makinesi
Led TV
Buzdolabı
Klima
Kablolu/kablosuz internet                                      
Tuvalet ve banyo
Çalışma masası ve sandalyesi
Yemek masası
Koltuk ve puf



09
YEŞİLYURT
ÖĞRENCİ YURDU

İletişim:
+90 548 844 2323/+90 548 844 2324
Mail:info@yesilyurtogrenciyurdu.com

yesilyurtogrenciyurdu@gmail.com 

Yeşilyurt Öğrenci Yurdu; Lefke Avrupa 
Üniversitesi’ne araçla 5 dk. mesafede 
olup , 4600 m² alan üzerine kurulmuştur. 
Yurt  mimarisi ve iç tasarımı ile toplam 
4 katlı olup 192 yatak kapasitesine 
sahiptir. 
Yeşilyurt Öğrenci  Yurdu, kız ve erkek 
öğrencilere hizmet vermektedir. Tüm 
odalarda mobilya bulunmakla  birlikte, 
tercihe bağlı olarak tek kişilik, iki kişilik, 
üç kişilik  balkonlu ve balkonuz odalar   
olmak üzere  düzenlenmiştir. Standart 
çift kişilik odalar 27 m², 32 m², 35 m² 

olmaktadır. Üç kişilik odalar 36 m² tek 
kişilikler ise 19 m², 25 m² ve 29 m² 
şeklindedir. 

Öğrenci memnuniyeti odaklı anlayışla  
kurulan yurt, uzman yönetici ve çalışan 
kadrosu ile, öğrencilerine  güvenlikli, 
konforlu, rahat ve huzurlu ortam 
sağlamanın yanında, öğrencinin istek 
ve taleplerinde değerlendirmekte 
ve bu doğrultuda kendini sürekli 
yenilemektedir. 

www.yesilyurtogrenciyurdu.com



YURT ÖZELLİKLERİ VE 
HİZMETLERİ 

Lefke Avrupa Üniversitesi  servis  
durağının yanında  araçla 5 dk 
mesafede  
Kız ve erkek karışık (oda haricinde)
Tek/çift/üç kişilik  oda seçeneği
Restoran
Kafe                               
Market
Asansör
Bahçe
Güvenlik kameraları
24 saat güvenlik
Alarmlı yangın sistemleri 
Jeneratör
24 saat sıcak su
Ücretli temizlik hizmeti  
Nevresim takımları 
Revir
Kuaför
Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne 5 
dk yürüme  mesafesi 

ODA ÖZELLİKLERİ

Tek kişilik (29,27,19 m²) balkonlu 
balkonsuz 
Çift kişilik (29,32,35bm²) balkonlu 
balkonsuz 
Mutfak
Ocak
Led TV
Buzdolabı
Klima (inventor)
Kablosuz internet                                      
Tuvalet ve banyo
Çalışma masası ve sandalyesi
Kitaplık
Yemek masası
Koltuk 



2019-2020 AKADEMİK TAKVİM







LAÜ Otobüs Rotası/Durakları ve
ÖZEL YURTLAR Haritası
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