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3. Sayı

MERHABA!

Haziran 2020'de yayınladığımız 2. bültenimizin ardından yeni bir sayıyla yine karşınızdayız.
Bu sayımızda Haziran bültenimizin bir devamı niteliğinde, Haziran ayından bugüne Covid-19 salgınının hem Türkiye hem de
dünyadaki öğrenci konaklama sektörüne etkilerini ve sektörü gelecekte nelerin beklediğini aktarmaya çalıştık.
Bu endişe verici ve belirsiz ortamda bizi çok heyecanlandıran güzel bir haberi de bu sayımızda sizinle paylaşmak istedik.
(Öğrenmek için lütfen bülteni okumaya devam edin.)
Ayrıca yeni YouTube kanalımız "Yurtlar"da yurt tanıtım videolarınızın yayınlanmasını istiyorsanız info@livinsoft.com
adresine videolarınızı gönderebilirsiniz. Kanala ise youtube.com/YurtlarTürkiye linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İçgörü olması dileğiyle... Keyifli okumalar.
hızlı bir sektör. Gençlerle nasıl yaşayacağını öğrenmek durumunda olan çalışanlar ve
Livinsoft, içinde genç yaşamın olduğu öğrenci konaklama tesislerinin (yurt, apart,

HABERLER

Covid-19 Yurt Sektörünü Nasıl
Etkiliyor?
Türkiye’de ve dünyada birçok
üniversite, sadece online ya da yüz
yüze ve online eğitimi birlikte içeren
hibrit yaklaşımı benimseyerek yeni
akademik dönem takvimlerini duyurdu.
Türkiye’de birçok öğrenci, aileleri ile
yaşadıkları şehirlerdeki üniversitelere
yatay geçiş yapmaya karar verdi ya
da kayıt dondurdu. Yurt dışında ise
özellikle ABD’de bazı öğrenciler haftalık
eğitim süreleri çok düşük (sadece 2
saat) olduğundan bu süreyi evde
kalarak ve işe gidip gelerek geçirmeyi

daha uygun görüyor.
ABD'deki üniversite öğrencilerinin ülke
çapındaki kampüslere geri dönmesi,
hızla yeni bir salgınının başlamasına
ve dönemin geri kalanı ile kampüsteki
öğrencilerin güvenliğiyle ilgili
endişelere sebep olacağından güz
akademik döneminde yüz yüze eğitim
planlayan bazı okullar, virüsün
yayılmasını durdurmak için online
eğitime geçiş yaptıklarını açıkladı.
Yurt Sektörü Ne Durumda?

Covid-19 salgını birçok öğrenci,

ebeveyn ve yurt işletmecisini gelecek
hakkında endişelendirmeye devam

ediyor. Türkiye’de ve dünyada birçok
üniversitenin 2020-2021 akademik

yılının ilk yarıyılını uzaktan eğitimle

yapacağını duyurması sonucu

özellikle yurt işletmecileri için bu

endişe daha da büyüdü. Üstelik bahar
yarıyılının uzaktan ya da yüz yüze

yapılması ile ilgili belirsizlik de sürüyor.

Türkiye'deki birçok öğrenci yurdu
düşük kapasite ile faaliyet gösteriyor,
ancak bu durum özellikle küçük
işletmeleri mali açıdan daha çok
etkiliyor. Belirsizlik ortamı devam
ettiğinden küçük işletmelerin birçoğu
da yatırımlarını askıya aldı. Nef ve
Erkanlı Holding gibi sektörün önde
gelen büyük işletmeleri ise
yatırımlarına devam ediyor.
Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası
(Tüyisen) Genel Başkanı Ahmet Baydar
Türkiye’de özel yurt işletmelerinin
durumu ile ilgili ise şu açıklamada
bulundu: “Sektör olarak içinde
bulunduğumuz bu zor koşulların
altından kendi imkanlarımızla
kalkabilecek durumda değiliz.
Neredeyse tamamen yok olma
noktasındayız. Devletinin yanında,
milletinin hizmetinde olan bu sektörün
ayakta kalarak, vergi ödemeye devam
edebilmesi için acil olarak desteğe
ihtiyacımız vardır. Sendika yönetimi
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olarak Kovid-19 nedeniyle üniversitelerin

görmeye devam edeceğimize
inanıyoruz. Geliştirme fırsatları her
zaman mevcut olacak ve projelerin kısa
bir süre durakladığını görsek de, bu
salgın iyileştikçe işler de hızlanacak."

uzaktan eğitim kararı almalarından

sonraki süreçte sektörümüzün ekonomik
anlamda uğradığı kayıpların

bilançosunu hazırlayıp, siyasi, bürokratik
ve hukuki platformlarda gündeme

taşıyarak sektörümüzün kayıplarını en

aza indirebilmenin çarelerini aramamız
gerekmektedir. Bu fırtına şüphesiz ki

geçecektir. Şimdi cevabını aradığımız
soru; bu olumsuz koşulların ne kadar
devam edeceği, ne kadar hasar

bırakacağı ve nasıl eskiye dönüleceğidir.
Ya birlik olup geleceğimizi kurtaracağız
ya da tek tek yok olup gideceğiz. Bu

nedenlerle birlikte hareket etmemiz, güç
birliği içinde olmamız, sektörümüzün
sorunlarını çözüme kavuşturmamız
gerekiyor.”

Sektörü Neler Bekliyor?

Türkiye’de özellikle özel yurt işletmeleri
için gelecek belirsizliğini korumaya

devam ediyor. Yurt dışında da benzer bir
belirsizlik havası hakim.

Covid-19 sonrası birçok sektörde olduğu
gibi eğitim ve yurt sektöründe de online
çözümler öncelikli. Özellikle online kayıt
özelliği sunan yurt işletmelerinin bu
süreçte ve sonrasında daha çok olumlu
izlenim bırakacağı görülüyor.
Öğrenci yurtlarını odak noktasına alan
ve küresel çapta gayrimenkul yatırım
yönetimi yapan ABD merkezli DMG
Investments’ın Operasyonlardan
Sorumlu Başkanı Jeff Amengual
sektörün ABD’deki durumu ile ilgili şu
görüşlerini aktarıyor: “Birçok
üniversitenin Covid-19 döneminde
güvenlik kurallarına uymak ve sosyal
mesafeye en uygun alanı sağlamak için
öğrencileri kampüs dışına taşıması veya
mevcut yurtlarını yenilemesi gerekecek.
Bildiğimiz bir şey var ki, o da, öğrencileri
pandemi döneminde ortak konaklama
ile tek bir alana sıkıştırmanın büyük
ölçüde sona erdiğidir. Çünkü Covid-19
salgını, bize kişisel alanın önemini
hatırlattı. Her öğrencinin kendine ait bir
yaşam alanının olduğu bir konaklama
şekli son derece önem kazanacak.

Açık alanlar giderek daha çok talep
görmeye başladı bile. Güvenli, bakımlı
bir açık hava alanı, kampüs dışında
yaşam alanı arayan öğrenciler için
olmazsa olmaz. İletişim ve enerji odaklı
müdahale planları yurt işletmecileri için
kritik öneme sahip olacak ve öğrenciler
bu müdahale planlarının kendileriyle
şeffaf bir şekilde paylaşılmasını talep
edecek. Ayrıca kampüs dışı öğrenci
yurtlarında konaklayanlar da kolayca
bulunabilen kişisel koruyucu ekipmanlar
ve temizlik malzemelerine ihtiyaç
duyacak. Öğrenciler için bu kaynakları
sağlayan işletmeler bir adım önde
olacak. Örneğin Auden Properties
öğrenci yurdu, bu zor dönemde
öğrencilere binlerce ücretsiz maske ve
temizlik malzemesi sağladı.”
ABD’nin en büyük özel yurt ve yatırım
şirketi olan American Campus
Communities (ACC) ‘in Başkan
Yardımcısı Jake Newman ise sektörün
geleceği ile ilgili şunları söylüyor;
"Covid-19 sonrası, kampüse yakın
modern, apartman tarzı öğrenci
konutlarına yönelik talepte genel bir
artış görülebilir. Pandeminin bir parçası
olarak ortaya çıkan sorunlar ışığında,
öğrenciler ve ebeveynleri, mutfak ve
banyo da dahil olmak üzere tüm yaşam
alanlarını kolayca kontrol etmelerine
olanak tanıyan apartman konutlarına
daha çok talepte bulunacak. Öğrenciler
sınıflarına yürüyerek gitmeye, kalabalık
toplu taşıma araçlarından veya
kampüste park yeri bulma sorunundan
kaçınmaya daha çok yönelecek.
2022-2023 dönemi ve sonrası için,
ekonomik ortam daha küçük
yatırımcılar veya öğrenci konutları
geliştirmede çok fazla bir geçmişe
sahip olmayanlar için daha zor
olabileceğinden, yıllık arzda bir düşüş

Livinsoft Yurt Dışı Pazarına Avustralya
İle Merhaba Dedi
Livinsoft, yurt dışı pazarına Avustralyalı
Capital Student Stays (CSS) ile giriş
yaptı.

CSS, Avustralya’nın en büyük
şehirlerinden biri olan Adelaide’de
bulunan South Australia Üniversitesi’ne
yürüme mesafesinde oldukça merkezi
bir konumda yer alıyor. 2019'dan
bugüne hizmet veren CSS, modern,
eşyalı, herşey dahil apartman
dairelerinden oluşuyor. Tesis içinde
süpermarket, restoran ve kafe, eczane
ve spor salonu gibi hizmetler yer alıyor.

CSS, verimli yurt yönetimi için Livinsoft'la
iletişime geçti. Halihazırda kullandıkları
Avustralya'nın yerel muhasebe
programına entegrasyon Livinsoft
sayesinde kolayca gerçekleşti. Ayrıca
bloklardan oluşan ve belli bir programa
oturtamadıkları farklı oda yapıları
Livinsoft’un esnek yapısı sayesinde yine
kolaylıkla dijitale dönüştürülebildi.

Livinsoft ile HES Kodu Takibi
İçişleri Bakanlığı'nın 30 Eylül 2020
tarihinde yayınladığı genelgeye göre
konaklama tesislerine HES kodu
zorunluluğu getirildi. Buna göre
müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES)
uygulaması kodu istenecek, sorgulama
sonucuna göre sadece herhangi bir
risk bulunmayan kişiler tesise kabul
edilecek.
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Livinsoft'un HES kodu takibi özelliği ile

Kasım'da mezun oluyor. 9 yıldır

şehirleri ile Class 2020'nin 10 yıllık 3

öğrencilerin risk grubunda olup

konaklama sektöründen birçok

gelecek) vurguluyor. Günümüz

mezuniyet etkinliğini pandemi koşulları

manzarasına ve ileriye götürmek için

Livinsoft üzerinden HES kodu bilgisini

gerçekleştirecek. 19 Kasım'da başlayıp

Gelecek aşamasında ise paylaşımlı

kendi profilinde QR kod olarak

yine sektörden birçok marka

şehirlerindeki yenilikçi fikirleri

geleceğe dair fikirler paylaşılacak.

öngörmek ön planda olacak.

katılımcıları, her yıl Class 2020'nin

Konferansta 4 yıldır uygulanan The

elden dijital ortamda ulaşabilecek.

edilecek. Ödüller sektördeki şirketleri ve

sektörel veriler ve makaleler

için veriliyor. İşletmeler dilerse

yaşam, yatırım, tasarım ve

da olabiliyor. Konferensa dair tüm

siz de işletmenizde konaklayacak

olmadıklarını kolaylıkla görebilirsiniz.
Bu takip işlemi aşamaları şu

şekildedir: Öğrenci kayıt olurken

girer. Öğrencinin HES kodu bilgisi

görünür. Daha sonra personel kayıt
için başvuran öğrencinin profiline

girerek HES uygulaması üzerinden
QR sorgulaması yapar. Böylelikle

düzenlenen konferanslarda öğrenci

aşamasını (geçmiş, günümüz ve

işletmeyi bir araya getiren Class 2020,

dünyasında sektörün değişen

nedeniyle bu sene sanal olarak

neye ihtiyaç duyulduğu öne çıkacak.

sona erecek yarım günlük konferansta

yaşam modelleri, eğitim ve üniversite

temsilcisinin katılımıyla sektöre ve

paylaşmak ile önümüzdeki 10 yılı

Ayrıca mezuniyet konferansının

yayınladığı yıllık trend raporuna ilk

Best in Class Awards ödülleri de takdim

göre öğrencinin yurda giriş yapıp

Class 2020 bu trend raporlarında

girişimcileri tanımak ve desteklemek

verebilirsiniz.

paylaşarak üniversite şehirlerindeki

konferansta çeşitli alanlarda sponsor

operasyonlardaki küresel trendleri

detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

öğrencinin risk grubunda olup

olmadığı görülebilir. Bu sorgulamaya
yapmayacağına kolaylıkla karar

The Class of 2020 Mezuniyetini
Kutluyor

2011'de kurulan The Class of 2020

anlatıyor. The Class Trend Report 2021

de, bilgi ekosisteminin 3 ana oyuncusu
olan eğitim, gayrimenkul ve üniversite

LIVINSOFT, ÖĞRENCİ KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜ TAMAMEN
DİJİTALLEŞTİRMEYE ODAKLANIYOR
Öğrenci konaklama sektöründe birçok

yeni operasyonel ihtiyaç ortaya çıkıyor

mesafe ve uzaktan çalışmaya imkan

dijitalleşiyor. Covid-19 ile birlikte bu

daha da kolaylaştırıyor. Kısaca bunu

ve bu ihtiyaçların büyük bir kısmı da

salgından en çok etkilenenlerden biri
olan öğrenci konaklama sektöründe

yapış şekillerinin olmazsa olmaz bir
parçası haline geldiğini daha iyi
görüyoruz. International Data
Corporation (IDC) tarafından yapılan
araştırmada 2023'e kadar dünya
çapında bulut tabanlı hizmetlere
yapılan harcamaların üçe
katlanacağı belirtiliyor.

sağlayan modülleri ile yurt yönetimini
nasıl yaptığından bahsedelim.

dijitalleşmiş bir yurt yönetimi

Pandemi sürecinde yığılmaları

öne çıktı. Livinsoft, sektörde hem dijitale

ve kolaylaştıran randevu modülü,

anlayışının önemi bu süreçte daha çok

Hemen hemen her sektör için değişen
dünyada meydana gelen sorunlar ve
krizler karşısında dijitalleşmeye daha
fazla ihtiyaç duyulduğunu
söyleyebiliriz. Covid-19 sonrası süreç
de bu krizlerden en güncel olanı.
Salgın, hayatlarımızı etkisi altına
almaya başladığından beri dijital
teknoloji ve çözümlerin günümüz iş

Özellikle pandemi sürecinde sosyal

duyulan ihtiyacı gidermeye hem de
dijital bir yurt yönetim anlayışını
geliştirmeye odaklanıyor.

Livinsoft, bulut tabanlı yapısı ile
tamamen öğrenci konaklama

sektörüne özel geliştirilmiş bir program.

önleyerek izolasyona imkan sağlayan
online kayıt, online ödeme ile

mekandan bağımsız işlem yapılmasını
sağlar. Böylece yüz yüze temas en aza
indirilebilir. Yönetici arayüzü ile

işletmeyle ilgili her türlü işlem her
yerden yapılabilir.

Giderek dijitalleşen dünyada işletme

Excel benzeri ek iş gücü gerektiren

üzerinden istenilen her yerden

arayüz ve tasarıma sahip olan

verileri ve ihtiyaçları tek bir program
yönetilebiliyor.

programların aksine kullanıcı dostu bir
Livinsoft, gelişmiş filtreleme,

dokümantasyon ve raporlama

yöntemleri ile yarım saat sürebilecek
bir işi birkaç dakikada bitirebilir.

Böylelikle işgücü ve zamandan tasarruf
edilebilir. Yine filtreleme ile öğrencinin
eğitim bilgileri, ödeme bilgileri veya
kişisel bilgileri gibi önemli detaylar
birkaç adımda rapor haline
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getirilebilir. Güçlü raporlama sistemi ile
istenilen raporlar kolayca

hazırlanabilir. Dokümanlara her yerden
ulaşılabilir; personel ve cihaz

arızalarından kaynaklanan veri

kayıpları yaşanmaz. İşletmenin farklı
operasyonel ihtiyaçlarda kullanılan

birden çok program yerine, tek bir
program üzerinden daha verimli
yönetilebilmesini sağlar.

Kısaca Livinsoft, genel işletme
rutinlerini hızlandıracak ve

kolaylaştıracak; öğrenci konaklama

sektörüne dijital dönüşümü getirecek

tüm önemli özelliklere sahiptir.

BİZE ULAŞIN
TELEFON:
+90 216 665 41 91

https://livinsoftturkiye.com/

+90 531 882 91 11
E-POSTA:

@livinsoft

info@livinsoft.com
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