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5. Sayı

MERHABA!
Uzun bir aradan sonra yine beraberiz!

Sizlere en son bu satırlardan Ocak 2021'de seslenmiştik. Aradan koskoca 14 ay geçmiş. Bu süre içinde birçok şey değişti;
Livinsoft'a birbirinden faydalı yeni özellikler eklendi, öğrenci yurtlarının dijitalleşmesi için çıktığımız yolculukta aramıza yeni
katılanlar oldu.
Bu sayımızda arayı kapatmak için Livinsoft'taki yeni gelişmelerin yanı sıra her zamanki gibi sektörel haberlere ve trendlere
de değineceğiz.
İçgörü olması dileğiyle. Keyifli okumalar...
hızlı bir sektör. Gençlerle nasıl yaşayacağını öğrenmek durumunda olan çalışanlar ve

HABERLER

Livinsoft, içinde genç yaşamın olduğu öğrenci konaklama tesislerinin (yurt, apart,
BİZDEN HABERLER
Livinsoft ile “Kağıtsız Kayıt”
Livinsoft İngiltere Pazarına Giriş Yaptı

Karlı & Verimli Yurt İşletmeciliği

Semineri The Artisan MGallery'de
Gerçekleşti

2020' de yurt dışı pazarına Avustralya

arasından da konuşmacıların olduğu

ile giriş yapan Livinsoft, yolculuğuna
Lulworth Student Company ile devam
ediyor. 2010'da kurulan öğrenci yurdu
yakın zamanda İngiltere'nin en mutlu
şehri seçilen Bournemouth'da yer
alıyor. Öğrencilerinin güvenliğini ve
konforunu odak noktasına alan
Lulworth, şehrin merkezinde eğlenceli
ve dinamik bir deneyim sunuyor.

dijitalleştirmiş bir yurt örneği olarak

Livinsoft ile GSB Aktarım Eklentisi

işletmelerine ne gibi faydalar

Livinsoft Google Chrome eklentisi ile
Gençlik ve Spor Bakanlığı sistemine
tüm öğrenci bilgilerini zamandan
tasarruf ederek kolaylıkla
aktarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken
sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenciyi
seçmek. Böylelikle öğrenciye ait tüm
bilgiler otomatik olarak gerekli alanları
doldurur ve geriye sadece kaydet
butonuna basmak kalır. Böylelikle
zamandan ve iş gücünden tasarruf
etmiş olursunuz.

Seminer, sektörde faaliyet gösteren
farklı ölçekteki öğrenci yurdu

işletmelerinin interaktif katılımı ile 16

Şubat tarihinde gerçekleşti. Katılımcılar
seminerde ilk olarak işletmesini

Residorm sözü alarak Livinsoft'un

sağladığını anlattı. Yakamoz Yurdu
Müdürü Pembe Tunçel Eşigül ise

Livinsoft'u kullanmaya başladıkları
günden bugüne deneyimlerini

katılımcılarla paylaştı. Ayrıca yurtlarda
dijital pazarlama konusuna da

değinilerek 2022'nin öne çıkan dijital

pazarlama trendlerinden bahsedildi.
Soru-cevap bölümünden sonra

seminer sona erdi. Gelecek seminerler
için bizi takipte kalın.

Özellikle pandemi sürecinde yurt
işletmelerinin kayıt işlemlerini risksiz
ve kolay bir şekilde yürütebilmesini
sağlayan online kayıt, bir diğer deyişle
“kağıtsız kayıt” özelliği, Livinsoft’un yurt
işletmelerini dijitalleştirmede attığı en
büyük adımlardan biri. İşletmenizde
konaklamak isteyen öğrenciler online
olarak sadece birkaç dakika içinde
istediği odayı seçebilir, ödeme
yapabilir hatta sözleşme bile
imzalayabilir. Böylelikle artan kağıt
maliyetlerini de en aza indirebilirsiniz.
Bu özellik ile işletmenizin verimliliğini
yükseltebilir ve müşteri memnuniyetini
arttırabilirsiniz.
Livinsoft Mobil Uygulama En Yeni
Sürümü ile App Store ve Google Play
Store’da
Livinsoft mobil uygulama ile
işletmenizde konaklayan öğrenciler
online ödeme yapabilir, yapılan ve
gelecek ödemelerini takip edebilir,
odasındaki bir arızayı bildirebilir ve izin
formu doldurup gönderebilir. Daha
fazla özellik için ise beklemede kalın!
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Livinsoft’taki Diğer Yeni Özellikler
• Kargo Modülü

Öğrencilerinize gelen kargoların
teslim alındı bilgisini artık Livinsoft
kargo modülü üzerinden rahatlıkla
öğrencilere bildirim olarak
gönderebiliyorsunuz.

• Ön Kayıt Formu

Livinsoft'un belki de en önemli yeni
özelliği de işinizi oldukça
kolaylaştıracak kişiselleştirilebilir ön
kayıt formu. Kayıt formunda yer
almasını istediğiniz herhangi bir
bilgiyi birkaç tıkla forma
yerleştirebilir, gerek görmediğiniz
bilgileri ise kaldırabilirsiniz.
İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun
özel ön kayıt formu oluşturmak çok
kolay!

• Dijital Belge Yükleme
Öğrencilerden özellikle eksik evrak
tamamlanması istendiğinde işe
yarayan bu özellik, işletmenizi
dijitalleştirme yolunda bir adım
atmanızın yanı sıra kağıt
masrafından da tasarruf etmenizi
sağlayacak.

SEKTÖRDEN HABERLER

programı oldukça yoğun. Covid-19
sonrası öğrenci konaklama sektörünün
durumu, yakın gelecekteki yatırımların
büyüklüğü, sektördeki fırsatlar, diğer
konut yatırımlarına kıyasla öğrenci
yurtlarının yatırımcıların gözünde
konumu ve algısı, öğrencilerin
beklentileri ve deneyimi ve çok daha
fazlası bu konferansta detaylarıyla yer
alacak.

özgü değil, Avrupa’da da öğrenci konut

Konferans programı için tıklayınız.

İspanya gibi Avrupa’nın öğrenciler için

Konferansa katılmak için tıklayınız.

mevcut talebi karşılamak için yaklaşık

İletişime geçmek için tıklayınız.
Türkiye’de Öğrenci Konut Sektöründe

Neler Oldu?

Covid-19 salgınından en çok olumsuz
etkilenen sektörlerden biri de öğrenci
yurtları. Neredeyse 2 yıl boyunca kapalı
kalan ve hizmet veremeyen yurtlar çok
zor bir süreçten geçti. 2021’in ilk
çeyreğine gelindiğinde TÜYİSEN’e üye
500’ü aşkın yurdun yarısının kapandığı

sektöründe yetersiz yatak kapasitesi

sorunu yaşanıyor. Gelin, şimdi Avrupa ve
ABD’de neler oluyor, birlikte okuyalım.

Sektörün Avrupa ve Amerika Ayağında
Beklentiler Neler?
Avrupa
Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve
ana çekim merkezlerinde şu anda

2,6 milyon daha fazla yatağa ihtiyaç var.
Gayrimenkul hizmetleri konusunda

dünyanın önde gelen firmalarından JLL’e
göre Avrupa’daki öğrenci yurtlarının

geleceğini şekillendirmesi beklenen üç
ana tema şu başlıklarda listeleniyor;

öğrenci konutlarının merkezinde refah ve
topluluk olması, dijital entegrasyonun

hızlandırılması ve potansiyel iş birlikleri.
Şimdi sırasıyla bu üç ana temaya
değinelim.

belirtilmişti. Pandeminin olumsuz
etkilerine bir de ekonomik kriz eklenince
yurt işletmecileri bir darbe daha aldı.
Yurtların yaşadığı bu sorunlara, yüz yüze
eğitimin başlamasıyla okullarına geri

dönen öğrencilerin yurt barınma sorunu
da eklendi. Büyük şehirlerdeki birçok
öğrenci 2021-22 akademik yılı için
konaklayacak yurt bulamadı ve

günlerce süren ve sosyal medyadan

#Barınamıyoruz hashtag’i ile bir eylem

üniversitede okuyan öğrencilerin sayısı

Öğrencilerin kaliteye ve kapsayıcı
alanlara yönelik talebi artıyor. Konum,
oda büyüklüğü ve özellikleri gibi konular
kilit unsurlar olsa da, gençler aynı
zamanda bir topluluğun parçası olmak
ve yeni bir çevre kurmak istiyor.
Dinlenme salonları ve spor salonlarından
ortak çalışma alanlarına kadar sağlanan
tüm olanaklar daha da önem kazanıyor.

oluşu. Tüm ülkede, özellikle de İstanbul,

Ayrıca Z jenerasyonuna gerçekten iyi bir

öğrenci yurtlarına ciddi oranda ihtiyaç

yararlanmak anlamına geliyor.

başlatarak bu sorunu duyurmaya çalıştı.
The Student Housing Conference
2022 11 Mayıs’ta Londra’da
Alternatif konut yönetim
konferanslarının Avrupa pazarındaki

lideri LD Events tarafından 13.’sü
düzenlenecek olan ve Birleşik Krallık,
Avrupa ve küresel pazarı odak
noktasına alan konferansa yüzlerce
şirket ve temsilcisi katılacak. 11 Mayıs
2022’de Londra, Covent Garden’da
tek gün olarak planlanan konferansın

Türkiye’de 2020-21 dönemi itibariyle 1
milyon 138 bin 79 devlet ve özel yurt

kapasitesine karşılık toplam öğrenci

sayısı 8. 240. 997’dir. Bu verilerden de
anlaşıldığı üzere barınma sorununun
ortaya çıkmasındaki en büyük sebep
öğrenci yurtlarının kapasitesinin

ile karşılaştırıldığında oldukça yetersiz
Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde

deneyim sunmak, teknolojiden

var. Ancak bu durum sadece Türkiye'ye

Öğrencilerin dijital olarak etkileşime
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giriyor olduğu gerçeği, özellikle
pandemi sonrasında her zamankinden
daha kritik bir öneme sahip. En
rekabetçi işletmeler, hizmetlerini
geliştirebilen ve online ayak izini
genişletebilenler olacak.

Son olarak yüksek inşaat maliyetleri ve
arazi kıtlığından sınırlı stoklara kadar
birçok zorluk da sektörü bekliyor. Uzun
vadede, yenilikçi öğrenci konut
modelleri sağlamak için özel sektör
işletmeleri ve yatırımcılar arası
ortaklıkların daha yaygın hale gelmesi
bekleniyor.

sayılarının düştüğü gözlemleniyor. 2021
sonbaharında online eğitim ile devam
edeceklerini çok önceden açıklayan
okullarda, öğrencilerin yüz yüze eğitim
sunan akademik kurumlara kaymasıyla
birlikte kayıtların azaldığı görülüyor.
Tüm bu değişimler, söz konusu
pazarlardaki konut talebine de anında
yansıyor.
Ayrıca uzmanlar sürekli olarak talebin
mevcut arzdan çok daha fazla olduğu
en iyi yeri seçmenin finansman
açısından en büyük zorluk olduğunu
söylüyor. Sonuçta bu sektör, önemli
ölçüde büyüyen bir öğrenci
topluluğunun bulunduğu ve öğrenci
konutlarının da kampüse yakın yerlerde
bulunduğu bir pazar.

görmeye devam edecek.

Bir başka eğilim ise, yeşil hareket.
Öğrenciler mümkün olduğunca temiz
havaya ve gün ışığına erişmek istiyor ve
açık alanlara her zamankinden daha
fazla değer veriyor.
Kaynak: multihousingnews.com

Peki öğrenciler ne istiyor?

Kaynak: jll.co.uk
ABD
2021'de ekonomi yeniden açıldıkça,
aşılar ABD genelinde dağıtılmaya
devam ettikçe ve yüz yüze eğitime
yönelik talep arttıkça öğrenci konut
sektörü de canlandı.

Uzaktan hizmet talebinde bulunmak ve
7/24 iletişimde olabilecekleri
uygulamalar kullanmak öğrencilerin en
çok değer verdiği şeylerden biri. Ayrıca
sadece ders çalışmak için değil, online
alışveriş için de yüksek kaliteli Wi-Fi
bağlantısı bekliyorlar. Bu nedenle güçlü
bir online altyapıya sahip olmak ve
öğrencilerin ihtiyaçlarını bütünüyle
anlamak, yurt işletmecileri için çok
önemli.

Bir diğer olumlu gelişme yabancı
yatırımcıların ABD'deki varlıklarını
genişletiyor olması.

Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra
üniversitelerin yüksek oranda yabancı
öğrenci nüfusuna sahip olduğu
pazarlarda, seyahat kısıtlamaları ve
öğrenci vizesi sorunları nedeniyle kayıt

Ancak öğrenci yurtları için yenilikçi ve
pratik tasarım çözümleri sunan
Missouri, ABD merkezli KWK
Architects’ten Wuennenberg “bu dijital
bir nesil olsa da hala yüz yüze iletişime
değer veriyor. Z jenerasyonu öğrenme
şekilleri konusunda daha bağımsız,
ancak izole değil, ortak bir alanda

olmak istiyor. Yalnız ama birlikte” diyor.
Stüdyolar, tek kişilik odalar ve geniş çift
kişilik odalar 2022'de yüksek talep
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2022 ÖĞRENCİ KONUT SEKTÖRÜ TRENDLERİ
Sektörde kalıcı olmak isteyen yurt

öğrencilerine hızlı ve kesintisiz bir

farkındalığı yüksek gençler bu konuda

ve beklentilerini karşılamaya çalışırken

şey olmasa da pandemi sonrası yurt

gençler olan ve onlara yaşam alanı

işletmeleri öğrencilerin modern ihtiyaç
bir yandan da sürekli değişen öğrenci
konaklama trendlerine de uyum

sağlamaya çalışmak durumunda.

internet altyapısı sunmalı. Bu yeni bir
işletmeciliğinde daha da önem
kazanıyor.

Bütün bunlara bir de COVID-19

3. Modern ve Güvenli Alanlar

daha da zorlaştı. Ve salgının etkileri

Öğrencilerin işletmenize olan ilgisini

eklenince öğrenci yurtları için durum
halen devam ediyor.

Bu yazıda, öğrenci yurtlarındaki en son
trendleri inceleyeceğiz. Bu trendler,

teknolojinin içine doğan Z jenerasyonu
gençlerin hem memnuniyetini

arttırmaya hem de işletmenizde

kalmanızı sağlayacak daha güvenli ve

akıllı binalar yaratmanıza yardımcı
olacak.

1.Yeni Kurallar

canlı tutmak için modern tasarımlı
esnek çalışma alanları, rahat

mobilyalara sahip dinlenme alanları,
spor ve oyun alanları mutlaka yer
almalı. Bu alanlar, öğrencilerin bir
araya gelerek iletişimlerini

güçlendirmesine ve pek tabi

uyumunu ve bağlılığını arttırmaya
yarıyor.

zorunlu kılmak, tüm ortak alanları

tanıyabilir. Pandemi boyunca kampüs

engeller yerleştirmek gibi uygulamalar
artık tüm işletmelerin uyguladığı

standart bir prosedür haline geldi.

sosyal konularda da çeşitli etkinlikler

geçmesine, sosyalleşmesine olanak

ortamından ve arkadaşlarından uzak
kalan öğrencilerin yaşadığı stres,

yalnızlık veya uyum sorununu daha
aza indirmesine yardımcı olur.

Pek tabi tüm bunları Covid-19 ile

Uzmanlar, işletmelerin gelecekte yeni

başlayan ve devam eden ortak

yenilerken yeni teknolojileri de

mesafe, maske takma ve daha az

yurtlar inşa ederken veya var olanları
kullanacağını düşünüyor. Öğrenci

yurdu hizmeti salgının etkisiyle artık

çok daha temassız bir hale bürünecek.
2.Teknoloji
Okuldan uzun süre uzak kalan

için iyi bir şeyler yapma olanağına
sahip olacak.

3. Artan Mahremiyet ve Oda
Türlerinde Çeşitlilik

tüm dünyada öğrenci yurtlarında

Bununla birlikte, işletmeler bireysel
mahremiyete yönelik ihtiyacı ele

almak durumunda kaldı. Örneğin, bazı
işletmeler yurtlardaki ortak banyoları

kaldırmaya veya aynı odayı paylaşan
öğrenci sayısını azaltmaya gitti.

Öğrenciler tarafından tek ve çift kişilik

odaların yanı sıra stüdyo tipi odalar da
rağbet görmeye başladı.

Ancak devam eden öğrenci yurdu

sıkıntısı nedeniyle ortak oda paylaşımı
kolay kolay kalkacak gibi de
görünmüyor.

tasarımların öne çıktığı kişisel yaşam

araya gelme gibi kuralları ve önlemleri
de göz ardı etmeden yapmaya dikkat
etmeli.

4.Yeşil Yurt

hemen hemen herkesin artık farkında

önemli. Bu nedenle işletmeler

bir adım önde olma hem de gezegen

kişiden oluşan gruplar halinde bir

destekleyen ve kolaylaştıran bir ortam
kolay uyum sağlamaları için çok

durumunda hem diğer işletmelerden

Ayrıca öğrenciler, sosyal ve akademik

Küresel iklim değişikliği ve bunun

bulmaları akademik hayata daha

yurt konseptini hayata geçirmesi

alanlarda uyulması gereken sosyal

öğrencilerin geri döndükleri yurt
hayatında online eğitimlerini

geleceğe ayak uydurmak için yeşil

mahremiyete yönelik artan talep.

düzenleyerek öğrencilerin etkileşime

sosyal mesafeyi korumak için fiziksel

kulak vermek hem de sürdürülebilir bir

çıkıp gelen öğrencilerin yurt hayatına

de zaruri bir hal aldı. Her personelin

düzenli olarak dezenfekte etmek,

de hem gençlerin bu hassasiyetine

Salgının beklenen etkilerinden biri de,

sıra pandemi sonrası ev rahatlığından

Buna ek olarak işletmeler eğitim ve

kişisel koruyucu ekipman kullanmasını

sunan öğrenci yurtlarının işletmecileri

eğlenmesine olanak tanımasının yanı

Covid-19 ile hayatımıza giren yeni

temizlik önlemleri, yurt işletmeleri için

çok daha hassas. Odak noktası

yaşadığımız gezegene olan etkilerinin

başarı için çoğunlukla akıllı

alanlarını tercih etme eğiliminde

oluyor. Örneğin; yaşam alanlarında
ses izolasyonunun olması, ortak

kullanılan alanlarda mikro kişisel

alanların yer alması oldukça önem
kazanıyor.

Kaynak: financesonline.com

olduğu ve bunun için ciddi

düzenlemeler ve değişiklikler yapıldığı

bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle
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BİZE ULAŞIN
TELEFON:
+90 216 665 41 91

https://livinsoftturkiye.com/

+90 535 012 44 96
E-POSTA:
info@livinsoft.com

@livinsoft
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