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4. Sayı

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

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

Hoş Geldin 2021!

2020 yılı hepimiz için zor ve yeni düzene uyum sağlamamız gereken bir yıl oldu. Ancak halen 2020'in etkileri sona ermiş 
değil. Dileriz 2021, hepimize sağlık, mutluluk, yeni başlangıçlar ve fırsatlar getirir.

Bu sayımızda  2021 yılı için hem öğrenci konaklama sektöründe öne çıkan trendleri hem de iş sektöründe öne çıkan dijital 
dönüşüm trendlerini ele aldık.

İçgörü olması dileğiyle... Keyifli okumalar.

MERHABA! 

Sürdürülebilirlik: Genç tüketiciler ve 
giderek daha katı olan sürdürülebilir 
yatırım kriterleri, başarılı gayrimenkul 
oyuncularını düşük karbonlu ve 
sosyal olarak sürdürülebilir kentsel 
yaşam çözümleri yaratmaya itecek.

Amaç odaklı markalar: Değerleri ve 
amacı ifade etme yeteneği, 
gayrimenkul operatörleri ve varlık 
yöneticileri için kurumsal 
yatırımcılarla birlikte portföy 
oluşturma ve kamu ve özel ortaklıkları 
artırma konusunda önemli bir 
farklılaştırıcı unsur olacak. 

İyi yaşam toplulukları: Hem 
müşteriler hem de kurumsal 
yatırımcılar harmanlanmış 
deneyimlerin (blended experience) 
toplum ve yatırım getirileri açısından 
uzun vadeli değerini görmeye devam 
ettikçe kentsel bağlamda bütünsel 
refah çözümleri sunan hibridizasyon
devam edecek.

Ultra esneklik: Müşteri odaklı esneklik, 
hızla değişen bir ortama cevap 
vermek için önemli temel bir değer 
olmaya devam edecek. 

Konferansı izlemek için bölümler 
halinde kiralayabilir ya da satın 
alabilirsiniz. Link için buraya tıklayınız.

HABERLER
Class 2020 Mezuniyet Konferansında 
Hangi Trendler Öne Çıktı?
Class 2020 mezuniyet konferansının 19 
Kasım 2020’de dijital ortamda 
gerçekleşeceğinden ve konferans 
programından Ekim sayımızda kısaca 
bahsetmiştik. Eğitim, barınma, yatırım, 
teknoloji gibi alanlardan birçok kişinin 
katıldığı konferansta öne çıkan 
trendler ve eğilimler sıralandı. 

Konferansa katılan uzmanlar, 
gayrimenkul paradigmasını ileriye 
götüren beş önemli trend ve eğilimi şu 
şekilde sıraladı:

Topluluk teknolojisi: Teknoloji, 
gayrimenkuldeki konum, görünürlük, 
imar, sermaye ve bilgi ile ilgili temel 
varsayımları yeniden tanımlayacak. 
Dijital inovasyon, markaların yaşam 
ihtiyaçları için tüketici odaklı çözümleri 
anlamalarını ve tasarlamalarını 
sağlayacak.
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Dünya çapında öğrenci emlak 
piyasalarına dökülen sermaye, son üç 
yılda %40'a yükseldi. Bununla birlikte, 
küresel olarak aktif sermaye artsa bile, 
hem yüksek öğretim kurumları hem de 
özel sektör, öğrenci talebini karşılamak 
için yeterli konaklama 
sağlayamamaktadır. Arz eksikliğinin yanı 
sıra, geliştiriciler ve yatırımcılar, kampüs 
içi konutları ve öğrenci konutlarını inşa 
ederken veya yenilerken uygun fiyatta 
bulunabilirlik ve öğrenci tercihleri gibi 
diğer konuları dikkate almalıdır. Bu 
makalede, piyasa talebi ve öğrenci 
tercihlerine göre öğrenci yurtları için 
gelişen trendler anlatılıyor. 

1. Demografi ve büyüyen orta sınıf, 
öğrenci konutuna olan talebi artırıyor

Demografi ve büyüyen orta sınıf, yüksek 
öğrenim talebini ve dolayısıyla öğrenci 
konutlarına olan talebi artırıyor. 2040 
yılına gelindiğinde, yüksek öğretimdeki 
öğrenci sayısının 594 milyona ulaşması 
bekleniyor. En büyük pay ve en yüksek 
kayıt hacmi Doğu Asya ve Pasifik'te 
olacak. Yaklaşık 4 milyar nüfusa sahip 
orta sınıf, bugün dünyanın en büyük 
sosyo-ekonomik grubu haline gelmiştir 
ve 2030’a gelindiğinde 5.3 milyar nüfusa 
ulaşması bekleniyor. Orta sınıf, gelirinin 
büyük bir kısmını eğitime yatırma 
eğiliminde olduğundan, konaklama 
gereksinimi de dahil olmak üzere yüksek 
öğretim tesislerinin sürekli artacağı 
söyleniyor. 

2. Uluslararası öğrenciler yurt talebini 
daha da artırıyor

OECD, 2025 yılına kadar yaklaşık 8 
milyon uluslararası öğrenci olacağını 
tahmin ediyor. Büyük bir orta sınıf nüfusa 
sahip iki ülke olan Çin ve Hindistan, ABD 
için en iyi iki uluslararası öğrenci kaynağı 
durumda. Uluslararası öğrencilerin 
sayısında bir artış eğilimi var. Örneğin, 
İngiltere, 2019-2020 dönemi için 
uluslararası öğrenci başvurularında yıllık 
%6'lık bir artışa sahipken, Avustralya, 
2010/11 ve 2016/17 dönemlerinde yüksek

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

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

öğrenim vizesi başvurularında %118'lik 
bir artış gördü. Avrupa'da 2 milyondan 
fazla uluslararası öğrenci var. Diğer 
uluslararası öğrenci durakları arasında 
Rusya, Kanada, Japonya, Suudi 
Arabistan ve Türkiye de bulunmaktadır. 
Bu nedenle öğrenci konutu için artan 
talebin devam etmesi bekleniyor.

3. Öğrenci konut sektörü rekabetçi 
fırsatlarla dolu

Son yıllarda, öğrenci konutları dünya 
çapında ticari gayrimenkullerde en çok 
talep gören varlık sınıflarından biri 
olarak ortaya çıktı. ABD'de, yaklaşık 8 
milyon öğrencinin kampüsün yakınında 
öğrenci konutuna ihtiyacı var. Endüstri 
oldukça parçalanmış durumda; bazı 
okullar azalan öğrenci kayıtlarıyla karşı 
karşıya kalırken, diğerleri büyümeye 
devam ediyor. Bu nedenle, öğrenci 
konut talebinde yer ve demografiye 
bağlı olarak eşitsizlikler olacak. Bu kıtlık 
aynı zamanda Avrupa, İngiltere, 
Avustralya ve Hindistan'da da acil bir 
endişe kaynağı durumunda. Berlin, 
Madrid ve Paris gibi büyük Avrupa 
şehirleri 2021'de 100.000 yatak arz 
boşluğuna sahip olurken, İngiltere'deki 
tam zamanlı öğrenci sayısı mevcut 
yataklardan yaklaşık 3/1 daha ağır 
basıyor. Hindistan'da, mevcut talebin 
sadece %20'si üniversite tarafından 
işletilen arz tarafından karşılanırken, 
Avustralya yeni tesisler inşa etmek için 
üniversitelere yakın araziden yoksun.

4. Öğrenciler işlevsel olanaklara sahip 
uygun fiyatlı odalar arıyor

Pew Araştırma Merkezi'nde yapılan bir 
çalışma, ABD’de lisans öğrencilerinin

yoksul ailelerden olma ihtimalinin 
giderek arttığını ortaya koydu. Lisans 
öğrencilerinin %34'ü ve yüksek lisans 
öğrencilerinin %38'i yılda 20.000 
dolardan daha az kazanmaktadır. Bu 
verilerden yola çıkarak, ABD'de daha 
fazla öğrencinin doğal olarak uygun 
fiyatlı konaklama arayacağını 
söyleyebiliriz. Ayrıca, 
Studenthousingbusiness.com 
tarafından yapılan bir ankette 
öğrenciler, Wi-fi, çamaşırhane, bulaşık 
makinesi ve havuzlar, fitness merkezleri 
ve spa, otopark gibi işlevsel olanaklara 
daha fazla değer verdiklerini belirtti. 
Aynı tercihler Avrupa, İngiltere ve 
Avustralya'da da görülebilir. Gelişmeler, 
geleneksel yurtlardan öğrenci 
deneyimine değer katan ve işlevsel 
olanaklar sunan konutlara doğru 
ilerliyor.

5. Öğrenciler karma kullanımlı alanları 
hedefleyecek

Öğrenciler yaşam alanlarında en 
önemli olanaklara sahip olmanın yanı 
sıra, kolaylık da arıyorlar. Bu nedenle
öğrenci konutu, karma kullanımlı 
gelişmelerin merkezinde giderek daha 
fazla konumlandırılıyor. Karma 
kullanımlı alanlardaki gelişmeler, 
restoran ve market gibi konut, ofis ve 
ticari alanların tek bir yerde birleşmesini 
sağlıyor. Bu, çoğu öğrencinin aradığı 
kaliteli konaklama ve topluluk 
duygusuna katkıda bulunabilir. Karma 
kullanım alanlarının bir başka kullanışlı 
yönü ise, gıda söz konusu olduğunda 
uygun fiyatlı seçeneklerin 
kullanılabilmesi. 2018 yılında, ABD’de 
üniversite öğrencileri sadece yiyecek 
için 65 milyar dolar harcadı ve %34'ü 
yiyecek almanın zor veya imkansız 
olduğunu söyledi. Üniversiteler ve özel 
işletmeler, öğrencilere karma öğrenci 
konutları aracılığıyla market ve yiyecek 
gibi düşük maliyetli imkanlar 
sağlayabiliyorlarsa tam doluluk elde 
etmek için daha iyi bir konumda 
olacaklar. 
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1. Dünya çapındaki işletmelerin %
20'si dijital bölümler oluşturacak

Amerikalı sektör araştırma şirketi 
Forrester’ın tahminine göre dijital 
etkileşim, 2021'de müşteri değerinin 
bir numaralı itici gücü olacak ve 
birçok kuruluş BP ve Siemens gibi 
kuruluşlara katılarak veri, yapay zeka 
(AI) ve yazılım odaklı bölümler 
oluşturacak.
Global Trade dergisine göre covid-19 
ile mücadelede çalışanların 
hareketlerinin kısıtlanması, ofislerin 
kapanması ve tedarik kesintileri 
şirketlerin dijital dönüşüm 
programlarını da hızlandırmasına 
yardımcı oluyor.
İş sektörüne dair haberler paylaşan 
IOTNow, dijital dönüşüm eğilimlerinin 
şimdiden 5 yıl hızlandığını söylerken, 
pazar ve tüketici verileriyle ilgili 
istatistikler paylaşan Statista ise 
küresel dijital dönüşüm 
harcamalarının 2020 ve 2023 
arasında neredeyse iki katına 
çıkacağını tahmin ediyor.

2. Bulut tabanlı stratejiler dijital 
büyümeye hakim olacak

2021 için bir diğer önemli dijital dönüşüm 
trendi, buluta olan ilginin yeniden 
canlandırılması. Kuruluşları eski 
uygulamalardan kurtaran bulut bilişimi, 
dünya çapında erişim sağladığı ve 
uzaktan istihdamı kolaylaştırdığı için 
hayati önem taşıyor. Forrester, işletmelerin 
%50'sinin bulut merkezli dönüşümü 
öncelikli hale getireceğini, iş açısından 
kritik operasyonel uygulamaları ve tüm 
deneyim uygulamalarını buluta 
taşıyacağını ön görüyor.

6. Daha fazla yüksek lisans 
öğrencisi kampüs içi konut arıyor

Yüksek lisans öğrencilerinin lisans 
öğrencilerinden daha farklı yaşam 
şekilleri var. Evli, çocuklu ve hatta 
bazıları doktora düzeyinde 
olabiliyor. Mevcut veriler, yüksek 
lisans öğrencilerinin kampüs 
dışında yaşama olasılığı en yüksek 
olan öğrenciler olduğunu gösterse 
de bu, kampüs içi konut 
eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. 
Lisansüstü öğrencilerin kampüs içi 
konutlarda yaşamak istediklerini 
belirttikleri başlıca nedenler 
arasında ulaşım, kampüs 
kaynaklarına erişim ve finansal 
nedenler sıralanmaktadır. 

7. Öğrenciler tek kişilik odalarda daha 
fazla gizlilik arıyor

Satın alınabilirlik ve arz sıkıntısı sorunları, 
daire/oda başına yatak kapasitesinin 
arttırılmasıyla ele alınabilir. Bununla 
birlikte, ABD'deki yeni öğrenci 
konutlarının çift kişilik konaklama 

3. Sesli Arama Teknolojisi

Ses teknolojisi daha gelişmiş, kabul 
edilmiş ve güvenilir hale geldikçe, 
önümüzdeki yıl içinde tercih edilen 
arama yöntemi olarak Google Chrome 
Touch'ın yerini almaya başlayacağı 
tahmin ediliyor. 2021’de, çoğu kişi Siri, 
Google Asistan ve Alexa gibi sesli 
asistanlara yönelecek. Ses teknolojisi 
ile ilgili çalışmalar yürüten Voxly 
Digital’ın anketine göre, İngiliz ailelerin 
%50'sinden fazlası ses asistanlarını 
"ailenin bir üyesi" olarak görüyor. 
Ayrıca, ankete katılanların %90'ı ses 
teknolojisini aynı oranda veya daha 
yüksek bir oranda kullanmaya devam 
etmeyi beklediklerini söylüyor. Bu 
eğilim kısmen koronavirüs salgınından 
etkilenerek ortaya çıktı. Özellikle 
gençler, eve kapanma sürecinde 
haber ve eğlence kaynağı olarak akıllı 
konuşmacılara alıştılar. Ayrıca, bu 
durum markalarla olan bağı da  
güçlendiriyor. Ses teknolojisi 
önümüzdeki yıllarda daha da sofistike 
hale gelecek ve tüketiciler bunu daha

imkanı sunması daha az olası. Tek 
kişilik konaklama tercihi, öğrenciler 
arasında mahremiyetin artmasına 
bağlanabilir. Birçok öğrenci kendi 
yatak odalarına sahip olarak 
büyüdüğü için üniversiteye 
gittiklerinde bu mahremiyetin tadını 
çıkarmaya devam etmek istiyor. 
Elbette oda paylaşımının tamamen 
ortadan kalkması beklenmiyor; 
bununla birlikte, eğilimler, daha fazla 
gizlilik imkanı sağlayan tek kişilik 
odaların öğrenciler arasında daha çok 
tercih edilen hale geldiğini gösteriyor.

*Bu makalenin tamamı 
guide2research.com adresinden 
alınmıştır.
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https://www.marketingdive.com/news/voice-assistants-deepen-ties-with-brands-study-says/579518/
https://www.techrepublic.com/article/forrester-predicts-how-digital-business-will-change-in-2021/#:~:text=20%25%20of%20worldwide%20businesses%20will%20create%20digital%20divisions&text=%22By%20the%20end%20of%202021,disruptive%20products%2C%22%20Forrester%20said
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çok kabul edecek. 

4. Siber Güvenlik 

Pandemi ile beraber siber güvenlik 
tekrar çok önemli bir hale geldi. 
Hackerlar, dünya çapındaki işletmelere 
yönelik saldırı kampanyalarını 
genişletmek için koronavirüs salgınını 
kullandılar. Bankalara yapılan 
saldırılarda %238'lik bir artış ve bulut 
sunucularına yapılan saldırılarda %
600'lük bir artış sadece Ocak-Nisan 
2020 arasında gözlendi. Uzaktan 
çalışmanın artması ile birlikte 
şirketlerin ağlarını güçlendirmeleri ve 
siber güvenlik stratejilerini 
yükseltmeleri ve bunları ev ağlarına ve 
evden çalışma cihazlarına 
genişletmeleri bir zorunlululuk haline 
geldi.
Yapay zeka ve makine öğreniminin de 
siber güvenlik konusunda önemli bir 
role sahip olacağı görülüyor çünkü bu 
tür faaliyetler daha karmaşık araçlar 
ve algoritmalar gerektirir. Yazılım, bulut 
ve donanım üreticilerinin, tehditlerle 
başa çıkmak için ürünlerini ve 
hizmetlerini daha güvenli hale 
getirmeleri gerekecek.

5. Yapay Zeka (AI)

Koronavirüs salgını, AI ve verilerin 
demokratikleşmesinde bir ivmeyi 
tetikledi. Neredeyse bir gecede, 
şirketler, hükümetler ve diğer kurumlar, 
virüsün yayılmasını durdurmada daha 
hızlı çözümler yaratmak için birlikte 
çalışmaya ihtiyaç duyduklarını 
keşfettiler. 

Veri, yapay zeka ve makine öğrenimi, 
doğal olarak başvurdukları araçlar 
oldu. 2021'de de devam edecek olan
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bu eğilimle birlikte bu aktörler artık 
küresel pazar sorunlarını daha hızlı, 
daha iyi ve daha büyük bir ölçekte 
çözmek için çok sayıda acil fırsatı 
değerlendirecektir. AI, daha ileri bir 
geleceğin trendi olarak görülse de her 
geçen gün hayatımızın bir parçası 
olacak. Bilgi işlem gücü daha uygun 
fiyatlı olmaya devam ettikçe ve bulut, 
bu bilgi işlem gücüne, yazılım ve 
çerçevelere erişim sağladıkça, giderek 
daha fazla şirket yapay zekadan 
yararlanabilecek. Yapay zekanın 
çoğalması, nasıl alışveriş 
yaptığımızdan, ne yediğimize, nasıl işe 
alındığımıza ve eğlence için ne 
yaptığımıza kadar hayatımızı 
etkileyecek. Güçlü bilgi işlem 
yeteneklerini kullanan veri kitleleri 
tarafından desteklenecek. AI, olumlu 
amaçlar için kullandığımızdan emin 
olmak için gözetim gerektirecek ve bu 
da, devlet ve sektörün ortak bir çabası 
olacak.

6. Evden Çalışma

Bu yıl, pandeminin etkisiyle özellikle sıkı 
karantina kuralları olan ülkelerde, 
birçok şirket için tek geçerli seçenek 
evden çalışmak oldu. Ekonomiler 
yavaş yavaş yeniden açılsa ve 
çalışanların nihayet ofise geri 
dönmelerine izin verilse de, şirketlerin 
çalışanlarını olası yeni salgınlardan 
korumaya devam edeceği görülüyor. 
Google ve Facebook gibi birçok büyük 
teknoloji şirketi, evden çalışma 
politikasını 2021'in ortalarına kadar 
uzattı. Daha küçük şirketler bile bu yeni 
keşfedilen esnek çalışma sistemini 
operasyonel bir seçenek olarak 
tutuyorlar. Bunu mümkün kılan en

önemli şey, akıllı evden çalışma 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve 
dağıtılmasıydı. Zoom, Google Meet ve 
Microsoft Teams'i sürekli duyduk. Bu 
platformlar ve diğerleri kullanım ve 
geliştirmede patlayıcı bir büyüme 
etkisi gördü. Artık şirketler, fiziksel 
mesafeye rağmen donanımlı 
teknolojik araçlar sayesinde daha 
üretken çalışanlara sahip olduklarına 
göre, en azından önümüzdeki birkaç yıl 
boyunca bu eğilimin devam edeceği 
öngörülüyor. Salgın çoğu şirketi sarssa 
da aynı zamanda uzaktan çalışmanın 
hala etkili bir şekilde 
gerçekleşebileceğini ve hatta bazen 
daha çok üretkenliğe ve daha düşük 
maliyetlere yol açabileceğini kanıtladı. 
Bu nedenle 2021’de de şirketlerin ofise 
dönmek için acele etmeyeceği 
görülüyor.

7. Data Analizi

Forbes'a göre, yöneticilerin %52'si iyi 
gelişmiş ve tasarlanmış bir kurumsal 
veri analizine sahip olmanın üstün bir 
müşteri deneyimi sunmayı sağladığını 
söylüyor. Ayrıca, kuruluşların %48'i, 
önümüzdeki 12 ay içinde dijital 
dönüşüm girişimlerini 
tamamlamamaları durumunda 
gelirlerinin olumsuz etkileneceğine 
inanıyor. Dünyanın en büyük araştırma 
şirketlerinden Gartner'a göre, büyüyen 
şirketlerdeki ürün yöneticilerinin %48'i 
veya olumlu gelir artışı gören şirketler, 
müşteri algısı ve duyarlılık verilerini 
toplamak ve analiz etmek için data 
analizi kullanıyor. Gartner, şirketlerin 
kötü veri kalitesinden kaynaklı 
ortalama yıllık 15 milyon dolar 
kaybettiğine inanıyor. 2020’den 
çıkartılacak önemli derslerden biri ise, 
her işletmenin dijital bir iş olması 
gerektiğidir. Şirketlerin geleceği 
otonom olacak.

https://digitalagencynetwork.com/the-5-big-positive-digital-transformation-trends/
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/09/21/top-10-digital-transformation-trends-for-2021/?sh=4aa03f49c6f4
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/09/21/top-10-digital-transformation-trends-for-2021/?sh=4aa03f49c6f4
https://www.zdnet.com/article/top-8-trends-shaping-digital-transformation-in-2021/#:~:text=2021%20will%20be%20the%20year,analytics%20to%20transform%20customer%20experiences
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/09/21/top-10-digital-transformation-trends-for-2021/?sh=4aa03f49c6f4
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BİZE ULAŞIN 
TELEFON: 

+90 216 665 41 91

+90 531 882 91 11

E-POSTA:

info@livinsoft.com 

https ://l ivinsoftturkiye.com/ 

@livinsoft 
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https://twitter.com/livinsoft
https://www.facebook.com/livinsoft
https://www.instagram.com/livinsoftturkiye/
https://tr.linkedin.com/organization-guest/company/livinsoft?challengeId=AQGEnljg-scDRgAAAXbNJeBGsAJAbv0dPSZS4IrGMi2560qRo33Unj0qC_15PEuFhsE7j6DKzJ464ILw2HQpJb5dMDytr5MsUA&submissionId=cda08d25-cf03-5716-90c2-0241337f3719
https://tr.linkedin.com/organization-guest/company/livinsoft?challengeId=AQGtWpLvHWcnigAAAXbNJ3xmqXJFpLx--FW5UkJAg_0kEtNoaTTDrrrdPJ-jlmkT_GCQjP8UvUtHflxDo0DIY_zGs3_6z56Cmg&submissionId=7d75a5b2-e703-5716-5851-9a573d098952
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