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Haziran 2020 

2. Sayı

hızlı bir sektör. Gençlerle nasıl yaşayacağını öğrenmek durumunda olan çalışanlar ve

Livinsoft, içinde genç yaşamın olduğu öğrenci konaklama tesislerinin (yurt, apart ,

Mart 2020'de yayınladığımız bültenin ilk sayısının ardından 2. sayıyla sizinleyiz. İlk bültenimize gösterdiğiniz ilgi ve değerli 
görüşleriniz için teşekkürler!

Bu sayımızda farklı olarak sektördeki haberleri ve gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Koronavirüsün Türkiye ve dünyada hem 
akademik alanda hem de yurt sektöründe ne gibi etkilere yol açtığı ve yakın gelecekte neler olacağına dair görüşler ve 
planlanan uygulamaları derleyip sizlere sunuyoruz.

Sizlere de bir içgörü olması dileğiyle...

MERHABA! 

COVID-19, 2020-2021 Akademik Yılını 
Nasıl Etkileyecek?

Türkiye’de Durum
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 
üniversitelerin akademik takvime 15 
Haziran 2020’den itibaren 
dönebileceğini açıklamıştı. Bu tarihten 
itibaren üniversiteler kendi yetkili 
kurulları ile akademik takvimlerini 
belirleyebilecek. Özellikle bahar 
döneminde verilemeyen uygulamalı 
dersler için az sayıda öğrenci ile yeterli 
koruyucu önlemlerin alınması 
durumunda bu sürecin 
kurgulanabileceği belirtildi. 2019-2020 
akademik yılı için final sınavları ile 
diğer sınavların ise yüz yüze değil 
online olarak gerçekleştirilecek. YKS, 
YÖK'ün kararıyla 27-28 Haziran 
2020'de yapılacak.

YKS online yapılmayacak, ÖSYM 
tarafından sınav yerlerinin 
açıklanması bekleniyor. Sınav, 
koruyucu önlemler alınarak en uygun 
şartlarda gerçekleştirilecek.

2020-2021 akademik yılı için ise henüz 
açıklanmış kesin bir karar bulunmuyor.

Dünyada Durum
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi 
2020-2021 akademik yılının 
tamamında, Manchester Üniversitesi 
ise özellikle ilk dönemde çoğunlukla 
online eğitim verme kararı aldı.  
İngiltere’de halen gelecek akademik 
yıl için ne yapılacağını kimse kesin 
olarak bilmiyor. Almanya’da ise 
Alman Rektörler Konferansı’ndan 
üniversitelerin açılması konusunun 
aceleye getirilmemesi gerektiği 
konusunda ciddi bir uyarı çıktı.

ABD’de ise en hızlı şekilde aşı 
çalışmalarına devam edilse de aşının 
Eylül’e yetişmeyeceği, bunun yerine 
üniversitelerde test ve gözetim 
yapılarak eğitime devam edileceği 
öngörülüyor. Rektörlere ABD 
Senato'sundan Eylül'de üniversitelerin 
normal haline  dönmesi için hazır

olmaları uyarısında bulunuldu. 
ABD'nin en büyük 25 üniversitesinden 
bazıları uzaktan eğitime geçmeyi 
bazıları ise sosyal mesafe kurallarına 
dikkat ederek kampüste eğitime  
devam etmeyi planlıyor.  Kanada’da 
ise ülkenin en önemli üniversiteleri 
Eylül’de derslerin büyük bir kısmının 
online verileceğini açıkladı.

Diğer yandan yurt dışı öğrenci 
değişim programlarına başvuran 
öğrencilerin gelecek dönem için vize 
başvurularında sorun 
yaşayabilecekleri düşünülüyor. Bu 
öğrenciler, Eylül’de yurt dışına giriş 
çıkış yapamayabilirler. Vize başvuru 
merkezleri kısa süre içinde açılırsa 
birikmiş başvurular hızlıca işleme 
alınabilir ancak bu tamamen mevcut 
durumun devam edip etmeyeceğine 
bağlı.

HABERLER

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/akademik-takvime-donulmesine-iliskin-aciklama.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar.aspx
https://thepienews.com/news/dont-promise-in-person-teaching-uk-he-providers-warned/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020051911382269
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200516064522499
https://www.nytimes.com/2020/05/11/world/coronavirus-news.html#link-1cc52594
https://thepienews.com/news/visa-application-issues-could-stop-students-reaching-universities/
https://www.manchester.ac.uk/coronavirus-applicants-update/
https://www.osym.gov.tr/TR,19332/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-2020-yks-kilavuzunun--guncellenmesi-14052020.html
https://www.trthaber.com/haber/egitim/yks-2020-ne-zaman-yks-2020de-neler-degisti-488244.html
https://www.bbc.com/news/education-52732814
https://www.businessinsider.com/how-major-us-colleges-plan-reopen-for-fall-2020-semester-2020-5
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Türkiye’deki Özel Yurtlar Temmuzda 
MEB’den Ayrılıyor

Özel yurtlar Temmuz 2020’de MEB’den 
ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
bağlanacak. Böylelikle özel yurtların 
yönetmeliği de değişmiş olacak. Yeni 
yönetmelikle ilgili değişiklikler 
önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

COVID-19 Krizi: Dünyada Yurt Sektörü 
Ne Durumda?

İşletmelerin öğrencilere geri ödeme 
yapması nedeniyle yaz döneminde 
gelir kaybı konusunda endişeler olsa 
da çok az yatırımcı sektörden 
uzaklaşmış durumda. Örneğin 
Asya’da sektöre yönelik talep en alt 
çizgiden en çok talep gören üçüncü 
seviyeye çıkmıştır.

CBRE Öğrenci Konaklama Danışmanlık 
Hizmetlerinde Direktör olan Jo 
Winchester “Co-living işletmeleri 
önemli ölçüde etkilenmelerine 
rağmen, hala uzun konaklamalar için 
yeni rezervasyonlar aldıklarını ve 
öğrenciler izolasyonda olmalarına 
rağmen sanal etkinliklere katılım 
oranının iyi olduğunu söylüyorlar. 
Sosyal olarak bağlanma arzusu 
aslında arttı. Sanırım zamanla 
iyileşecek kısa ve sarsıntılı bir 
dönemden bahsediyoruz.” dedi ve 
ekledi “İşletmeler, nakit akışlarını 
yönetmek, personeline ve 
öğrencilerine karşı sorumluluklarını 
yönetmek ile itibarlarını riske atmak 
arasında zor bir denge içinde 
olacaklardır.” 

Londra merkezli International 
Hospitality Media CEO'su Piers Brown, 
COVID-19'dan sonra kentsel yaşam 
alanındaki gayrimenkul kazananlarını 
ve kaybedenlerini açıkladı. Ona göre 

Esneklik ve İşlevsellik: Yurtlardaki 
yaşam alanlarının mevcut duruma 
göre düzenlenmesi.

Bu süreçte sektör liderleri öğrenci 
yurtlarının üniversite deneyiminin bir 
parçası haline gelmesini ve ektsra 
ders çalışma alanları sağlama 
imkanını değerlendirmiştir. Ayrıca 
yine bu süreç için 3 yeni öncelik öne 
çıkmaktadır;

Esneklik ve İşlevsellik: Yurtlardaki 
yaşam alanlarının mevcut duruma 
göre düzenlenmesi.

Gerçeklik ve Algı: Yurtlardaki sağlık ve 
güvenlik önlemlerinin alınması. 

Ortak Yaşamın Yararları: İzolasyon 
sürecinde geçen yalnızlık ve refahı 
arttırmak.

Mevcut durumdaki ikilemler ve 
potansiyel çözümlerin konuşulacağı 
Class2020 sanal konferansları ise 2 
Haziran’da başladı. Sanal konferanslar 
14 Temmuz’a kadar devam edecek.

Co-living işletmeleri bir “kazanan”, kısa 
vadeli konaklama sunan işletmeler ise 
bir “kaybeden” olarak öne çıkıyor.

Emlak sektöründe danışmanlık hizmeti 
veren dünyada lider kurumlardan JLL 
İngiltere’de Living Capital Markets’ın 
Başkanı Philip Hillman: “Üniversitelerle 
iyi ilişkileri olan öğrenci yurtları bu 
süreçle daha iyi başa çıkabilecek. 
Öğrenciler bu süreçte daha pahalı 
olmasına rağmen tek kişilik yaşam 
alanları sunan yurtları seçebilirler dedi 
ve ekledi yurt sektörü dirençli ama bu 
zarar görmeyeceği anlamına 
gelmiyor.”

ABD’deki üniversiteler önümüzdeki 
akademik dönemde açıp açmama 
konusunda tereddüt ederken, bazı 
okullar kalabalık yurtlara alternatif 
olarak daha güvenli ve sosyal 
mesafeye uygun otel odalarını 
öğrenciler için konaklama seçeneği 
olarak değerlendiriyor. Mevcut 
durumdan dolayı daha düşük kapasite 
ile çalışan otellerin üniversitelerin bu 
ihtiyacını karşılama durumu doğal bir 
ortaklık oluşturacaktır.

Çoğunlukla Avrupa’da hizmet veren 
endüstri paydaşlarına ilk 6 aylık 
süreçte sektördeki finansal önceliklerin 
sorulduğu anket sonuçları  şu 
şekildedir;

%65’i mevcut gelişmelere yapılan 
yatırımın artacağını ve 
değişmeyeceğini öngörmekte ve %
44'ünün de yeni alımlarda artış veya 
değişiklik olmaması beklentisi var. 
Katılımcıların %80'i, sağlık ve güvenlik 
önlemlerini güçlendirmek için 
önümüzdeki 6 ay içinde hijyen ve 
temizlikte bütçe artışı beklemektedir. 
İnsan kaynaklarının %54,31'i yeni 
personel alımında azalma ve mevcut 
personel bütçelerinde %43'lük bir düşüş 
beklemesi nedeniyle en yüksek bütçe 
kesintisinden muzdarip olduğunu 
gösteriyor. Pandemi, fiyatları 
düşürmesi (%36) veya daha esnek 
fiyatlandırma (%41) uygulaması için 
büyük olasılıkla sektörü teşvik 
edecektir. 

http://www.theclassof2020.org/
https://theclassof2020.org/radar_editorial/a-remarkably-resilient-sector-but-not-invulnerable/
https://theclassof2020.org/radar/monday-update-the-importance-of-flexibility-in-shaping-the-new-student-accommodation-reality/
https://theclassof2020.org/radar/a-turbulent-year-but-predicted-clear-skies-for-2021/
https://theclassof2020.org/virtual-summit/virtual-summit-season-one/
https://theclassof2020.org/radar/decision-time-is-on-on-campus-or-on-line/
https://theclassof2020.org/radar/monday-update-the-importance-of-flexibility-in-shaping-the-new-student-accommodation-reality/
https://theclassof2020.org/radar_editorial/a-remarkably-resilient-sector-but-not-invulnerable/
https://theclassof2020.org/radar/the-student-accommodation-industry-showcases-resilience-with-a-stable-short-term-investment-outlook/
https://theclassof2020.org/radar/monday-update-the-importance-of-flexibility-in-shaping-the-new-student-accommodation-reality/
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Yurt işletmeleri yeni öğrenci bulmaya 
ve doluluk oranlarını mümkün 
olduğunca yüksek tutmaya çalışır. Bu 
yazıda birbiriyle uyumlu öğrencileri 
odalarına yerleştirmek için gerekli bazı 
proaktif stratejilere değineceğiz. Bu 
önerilen uygulamalar sayesinde oda 
arkadaşlarının çatışma olasılığı önemli 
ölçüde azalacaktır. Öğrencilerin belki 
çatışmadan kaçınmak ya da daha 
rahat bir kişisel alana sahip olmak için 
tek kişilik odaları daha fazla tercih 
etmeye meyilli olduklarını az çok 
biliyoruz. 
Stratejileri paylaşmadan önce neden 
uyumlu oda arkadaşı bulmanın 
önemsenmesi gerektiğini 3 maddede 
ele alacağız; 

1. Artan müşteri memnuniyeti ve 
yatırım getirisi (ROI)

Müşteri memnuniyeti, var olan 
müşteriyi elde tutmayla ilişkili olduğu 
için çok önemlidir. Uyumlu oda 
arkadaşlarını eşleştirdiğinizde önemli 
ölçüde hem müşteri memnuniyetini 
hem de işletmenizin yatırım getirisini 
artırabilirsiniz.

2. Daha yüksek kayıt yenileme 
oranları

Öğrencilerin sık oda değişkliğine 
gitmelerinin ya da yurttan 
ayrılmalarının bir nedeni de oda 
arkadaşlarıyla anlaşamamalarıdır. 
Oda arkadaşı çatışmasını en aza 
indirerek, birbirleriyle uyumlu arkadaş 
grupları oluşturmak kayıt yenileme 
oranlarınızı artırmaya yardımcı olabilir. 

DOĞRU ODA ARKADAŞI YERLEŞTİRMELERİ İLE İŞLETMENİZİN 
VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN

3. Daha az şikayet ile işletme yönetimi 
için gereken zamanı daha iyi 
değerlendirme imkanı 

Yurt işletmeleri çoğunlukla oda 
arkadaşı sorunlarını çok önemli 
görmeseler de, bu şikayetler bir süre 
sonra birikerek önlerine gelecektir. Bir 
yurt, işletmesini daha verimli yönetmek 
ve müşterilerini memnun etmek için 
harcayacağı değerli zamanı oda 
arkadaşı çatışmalarından 
kaynaklanan şikayetlerle uğraşarak 
geçirmemelidir. 

Buraya kadar yurt işletmeleri için 
uyumlu oda arkadaşı bulmanın üç 
temel faydasından bahsettik. Şimdi ise 
daha uyumlu oda arkadaşı bulmak 
için uygulanabilecek adımlardan 
bahsedeceğiz.

1. Daha esnek ödeme seçenekleri 
sunun. 

Ödeme seçeneklerinde daha fazla 
esneklik, zaten birbirlerini tanıyan bir 
grup oda arkadaşının kayıt yenileme 
olasılığını artırabilir.

2. Öğrencileri aynı odada kalmak 
isteyecekleri arkadaşlar bulması için 
bonus hediyeler/indirimler vererek 
teşvik edin.

Küçük bir hediye veya indirim seçeneği 
sunmak uyumlu oda arkadaşı bulmak 
için harika bi yol. Aynı zamanda 
işletmenizin ağızdan ağıza 
pazarlamasında çok verimli bir araç 
olabilir. Ödül ne kadar değerli olursa, 
öğrenciler arkadaşlarından birini 
sözleşme imzalamaya bir o kadar 
teşvik etmeye çalışacaktır.

3. Müşterilerinizin ilgi alanlarını ve 
tercihlerini öğrenmeye çalışın. 

Çoğu yurt işletmesi, müşterilerinin 
tercihleri ve yaşam tarzı hakkında çok 
fazla şey öğrenmeye odaklanmaz. 
Daha uyumlu oda arkadaşları bulmak  

için, müşterilerinize kendileri hakkında 
daha ayrıntılı sorular sormanız önerilir. 
Bu, diğer öğrencilerle nasıl uyum 
sağlayacaklarını anlamanıza yardımcı 
olacaktır.

Sadece aynı bölüm veya sınıfta okuyan 
öğrencileri aynı odaya yerleştirmek her 
zaman etkili bir çözüm olmayabilir. 
Örneğin kayıt esnasında öğrencilere 
birlikte yaşayacağı oda arkadaşı 
tercihlerini sorabilirsiniz. Bu tarz sorular 
onların sosyal eğilimleri, genel temizlik, 
günlük rutinler, ders veya sağlık 
kaygılarıyla ilgili olarak ideal oda 
arkadaşını tanımlamalarına yardımcı 
olur. Bu da uygun aday seçeneklerini 
daraltmaya yardımcı olabilir. 

Livinsoft oda arkadaşı eşleştirme 
sistemi ile öğrencilerin yaş, eğitim 
bilgisi, şehir, sigara kullanımı ve kişisel 
tercihleri gibi bilgiler girilerek oda 
yerleştirmeleri en uygun şekilde 
yapılmaktadır. 

4. Bir oda arkadaşı anlaşması 
uygulayın ve tüm öğrencilerin 
imzalamasını sağlayın. 

Oda arkadaşı anlaşmaları, paylaşılan 
oda içindeki yaşam sorumluluklarını 
paylaşmak için mükemmel bir yoldur. 
Ne yazık ki, pek çok öğrenci resmi oda 
arkadaşı sözleşmeleri imzalamaya 
yanaşmaz ve her şeyi yalnızca sözlü 
anlaşmalara bırakır, bu da ileride yanlış 
anlamalara yol açabilir. Proaktif bir yurt 
işletmesi olarak uygun bir oda arkadaşı 
anlaşması oluşturabilir ve öğrencileri 
buna uymaya teşvik edebilirsiniz.

Sonuçta, oda arkadaşı çatışması 
sadece öğrencileri etkileyen bir sorun 
değil, yurt işletmesini de olumsuz yönde 
etkileyebilecek bir konudur. Müşteri 
memnuniyetini, kayıt yenilemelerini ve 
yatırım getirisini artıracağından 
uyumlu oda arkadaşları bulmak işletme 
açısından uzun vadede faydalı 
olacaktır.
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ÖĞRENCİLERİNİZİ ELİNİZDE TUTMAK İÇİN 8 İPUCU

Her akademik yıl yeni öğrenci bulmak, 
yurt işletmeleri için gerçek bir yüktür ve 
büyük zorluklar getirir. Çoğu akademik 
program 2 ila 4 yıl arası sürer ve 
öğrenciler bu süre içinde mezun 
olabilir veya halihazırda konakladıkları 
yurttan ayrılıp eve veya daha 
memnun kalabilecekleri başka bir 
yurda gidebilir. Yurt işletmeleri de her 
yıl, ayrılanların yerlerini dolduracak 
yeni öğrenci bulmak için büyük 
çabalar sarf eder, yüksek maliyetlere 
katlanırlar. Bu süreç genellikle tanıtım 
broşürleri, saha tanıtım aktiviteleri, SMS, 
e-posta gönderimleri, telefon
aramaları, dijital reklamlar gibi
kapsamlı bir planlama ve pazarlama
faaliyetlerini içermektedir. Peki mevcut
müşterilerinizin akademik hayatları
boyunca işletmenizde konaklamasını
sağlayabilseydiniz iyi olmaz mıydı? İşte
bunu başarmak için size bazı küçük
ipuçları!

1- Daha uzun kiralamaları teşvik edin: 
Öğrencilerin gelecek akademik yıla 
kayıt yenilemesi durumunda 
indirimli fiyat seçenekleri sunun.

Öğrencilerin gelecek akademik yıla 
kayıt yenilemesi durumunda indirimli 
fiyat seçenekleri sunun. 

2-Kendileri için yeni oda arkadaşı, 
işletme için yeni müşteri bulmalarını 
teşvik edin.

Mevcut öğrencilerin işletmenin boş 
odalarını doldurmasına yardım etmesi 
için onları ödüllendirin. Ödül, aylık oda 
fiyatı üzerinden bir indirim, hediye kartı  

veya teşvik edici başka bir şey olabilir. 
veya “3 Kafadar kampanyası gibi bir 
kampanya olabilir. Böylece aynı odada 
beraber kalmak üzere gelen 3 
arkadaşa özel fiyat uygulayıp daha 
cok kayıt alabilirsiniz. Bu durumlarda 
hem öğrenci hem de işletme 
kazanacaktır.

3-Artmayacak sabit bir aylık fiyat 
seçeneği sunun.

Daha uzun konaklamaları teşvik etmek 
için çekici bir teklif olabilir. Bu şekilde 
birden fazla yıl için geçerli bir 
konaklama sözleşmesi sabit ama 
sürekli bir getiri sağlar. Bu seçenek, 
özellikle fiyatların sıkça yükseldiği 
rekabetçi öğrenci yurt sektöründe 
çekici olabilir. 

4-Konaklama sözleşmesi 
yenilemelerini önceden konuşun.

Gelecek akademik yıl konaklamalarına 
ait sözleşme yenilemelerini öğrencilere 
aylar öncesinden sorup ikna etmeye 
çalışın. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıla 
kayıt yenileyecek öğrencilere her 
seferinde uygun fiyat yanında müşteri 
sadakatini ödüllendirecek ekstra jestler 
sunun. Örneğin ücretsiz çamaşır 
yıkama kontörü, internet kotasının 
yükseltilmesi, kahvaltı ikramı gibi…

5-Yurt olanaklarının sürekli 
iyileştirilmesi.

Yurt işletmesine farklı olanakların 
eklenmesi ve yurdun sürekli 
iyileştirilmesi, öğrencileri uzun bir süre

aynı yurtta kalmak istemeye ikna 
edebilir. Tadilat veya iyileştirmeleri 
öğrencilerin olmadığı yaz 
dönemlerinde yapabilirsiniz. Tabii ki 
iyileştirmeler, boyama, ısı yalıtımı gibi 
yapısal değişikliklerden yeni bir yıkama 
ve kurutma makinası, mutfak aletleri, 
internet hizmetinin iyileştirilmesi gibi 
çeşitli konularda değişiklikler 
gerektirebilir. 

6-Öğrencilerin geri bildirimlerini 
dinleyin ve buna göre eyleme geçin.

Herhangi bir öğrenci bir şey hakkında 
şikayet ederse, sorunu derhal ele alın 
ve çözmeye çalışın. Duyarlı bir yurt 
işletmesi olmak, öğrencilerle olumlu bir 
ilişki geliştirmek, öğrencilerin yurtta 
uzun süreli kalma olasılığını artırmak 
için etkili bir yol. Duyarlı bir yurt 
işletmesi olmak için bu tarz stratejilerin 
bazılarını daha fazla müşteri bulmak 
için de uygulayın. Zamanımız artık 
müşterinin kral olduğu dönem , gençler 
daha fazla söz sahibi ve karar 
süreçlerinde etkili olmak istiyorlar. 
Taleplerini sizinle paylaşmak için uygun 
kanallar oluşturun, bu talepleri 
ciddiyetle değerlendirin ve gençlerin 
uygulanabilir isteklerini karşılamaya 
çalışın. Talepleri karşılayamasanız bile 
size ulaştıkları kanaldan kendilerine geri 
bildirim yapın ki gençler düşüncelerinin 
ve taleplerinin dikkate alındığını 
bilsinler. Herkes kendini önemli 
hissetmek istiyor.
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BİZE ULAŞIN 
TELEFON: 

+90 216 665 41 91

+90 531 882 91 11

E-POSTA:

info@livinsoft.com 

7. Sene içerisinde etkinlikler 
düzenleyin.

Bunların büyük organizasyonlar 
olmasına gerek yok. Soğuk günlerden 
birinde verilecek bir sahlep, sınav 
zamanları kahvaltıda yapılacak bir çay-
poğaça ikramı, bahar aylarında sucuk-
ekmek partisi gibi etkinlikler hem 
öğrencilerin sosyal bağlarını 
geliştirecek, hem de yurda duyulan 
sempatiyi arttıracaktır. Sosyal 
sorumluluk amaçlı yapılacak etkinlikler 
de büyük etki yaratır. Ağaç dikme 
etkinliği, kardeş okul ziyareti, kan bağışı 
gibi faaliyetler öğrencilerin bu alandaki 
farkındalıklarının oluşmasına da 
yardımcı olur. 

8-Velilerle de iletişimde olun.

Sadece öğrenciyi değil velileri de 
etkilemeye çalışın. Onlara düzenli 
bildirimler, bültenler, mesajlar gönderip 
ne tür faaliyetler yaptığınızı anlatın. 
Öğrencilerin yurdunuzda konforlu ve 
emniyetli bir ortamda yaşadıklarından 
emin olmalarını sağlayın. Sadece satış 
amaçlı yapılan telefon aramaları  
zamanla tekdüze ve itici olabiliyor.

 Bunun yerine özelleştirilmiş müşteri 
deneyimi yaşatın, yeni yıl veya doğum 
günü kutlaması için arayın. Bu sayede 
sözleşme yenileme dönemi geldiğinde 
yurdunuzdan yana tavır alacaklar, 
öğrencinin sizin yurdunuzdan ayrılıp 
başka yurda gitmesini engellemeye 
çalışacaklardır.

http://livinsoftturkiye.com/
https://twitter.com/livinsoft
https://twitter.com/livinsoft
https://tr-tr.facebook.com/livinsoft/
https://tr.linkedin.com/company/livinsoft
mailto:info@livinsoft.com
https://www.instagram.com/livinsoftturkiye/



