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6. Sayı

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

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

MERHABA! 

Yeni sayımızla karşınızdayız.

Bu sayımızda sizler için derlediğimiz haberlere ek olarak Türkiye'deki yurt sektöründe geçen yıldan bu yana f iyatlarda 
ne oranda artışlar yaşandığını 3 büyük şehir üzerinden incelediğimiz bir yazı hazırladık.

İçgörü olması dileğiyle. Keyifli okumalar...

HABERLER
BİZDEN HABERLER

Karlı & Verimli Yurt İşletmeciliği 
Semineri 2.'si Gerçekleşti

Seminerin ikinci ayağı, sektörde 
faaliyet gösteren farklı ölçekteki 
öğrenci yurdu işletmelerinin interaktif 
katılımı ile 23 Mart tarihinde The 
Artisan Istanbul MGallery'de 
gerçekleşti.

Seminer açılışında Livinsoft'un kısa 
hikayesi anlatıldıktan sonra Residorm 
Öğrenci Yurtları'ndan Kadir İleri söz 
alarak dijitalleşen yurt 
işletmeciliğinden bahsetti.

Daha sonra Novu Kız Öğrenci 
Rezidansı'ndan Ayten Demir, soru-
cevap şeklinde gerçekleşen 
bölümde Livinsoft ile olan 
deneyimlerini anlattı.
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Mesnet Bilişim'den Emre Akarsu ise 
Mespact dijital imza 
uygulamasından bahsetti.

Seminerin "Neden Excel Size Yetmez?" 
bölümünde ise Excel'in neden tek 
başına yurt yönetimi süreçlerinde 
yeterli olamayacağı anlatıldı.

Soru-cevap bölümü ile seminer 
sona erdi.

Yeni Seminer 8 Haziran'da!

Bir sonraki seminer ise 8 Haziran'da 
yine The Artisan Istanbul MGallery'de 
gerçekleşecek. Seminerin detaylarını 
önümüzdeki günlerde sizlerle 
paylaşıyor olacağız.

Öğrenci Yurtları Hakkında Her Şey 
Burada!

Yurtlar kanalı, öğrencilere zaman 
kaybettirmeden sadece birkaç tıkla 
istediği yurt hakkında zengin video 
içeriklerine ulaşabilme imkanı 
tanıyor. İşletmeler de dünyanın en 
büyük ikinci arama motoru 
YouTube'da yer alan Yurtlar 
üzerinden her türlü tanıtım 
videolarını öğrencilere ulaştırma 
imkanı elde edebiliyor.

Eğer siz de videolarınızın kanalımızda 
yayınlanmasını istiyorsanız bizimle 
tryurtlar@gmail.com adresinden 
iletişime geçebilirsiniz.

SEKTÖRDEN HABERLER

Global  Ö    ğrenci Konut Piyasası, 
Talebin Artmasıyla Yeniden 
Gücünü Gösteriyor

Uygun fiyatlı, kaliteli öğrenci yurtları, 
herhangi bir eğitim lokasyonu için 
önemli bir kapasite bileşeni. Daha 
sınırlı konut arzı, hem yerli hem de 
uluslararası öğrenciler için yaşam 
maliyetlerini yükseltiyor ve öğrenci 
deneyiminin kalitesini ve 
rekabetçiliği etkileyebiliyor. Konut 
talebi, belirli bir lokasyon için genel

https://emlakkulisi.com/ogrenci-evleri-depoya-tasindi/648853
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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.

öğrenci talebinin de önemli bir 
göstergesidir. Bu nedenlerden dolayı, 
gelişen Amaca Yönelik Öğrenci 
Konaklaması kısaca PBSA sektörü, 
uluslararası eğitimcilerin büyük 
ilgisini çekiyor. PBSA sektörü için bazı 
önemli trendleri sektör 
uzmanlarından oluşan Bonard’ın 
Nisan sonunda yayınladığı 2021 
Öğrenci Konaklamaları Yıllık 
Raporu’ndan bulabiliriz. Bu yazımızda 
sizlere kısaca bu raporda ortaya 
çıkan sonuçları paylaşacağız. 
Öncesinde bilmeyenler için kısaca 
PBSA'in bir tanımını yapmak isteriz.

PBSA Nedir?

Stüdyolardan birkaç odalı büyük 
dairelere kadar değişen çeşitlilikte 
günümüz öğrencilerinin taleplerini 
karşılamak üzere tasarlanan modern 
öğrenci konutlarıdır.

Bonard Raporu Özeti

2021 raporu, 32 ülke ve 270 şehirde 
öğrenci konutlarıyla ilgili kapsamlı bir 
küresel ankete dayanıyor. Bu rapor, 
12.748 öğrenci yurt kuruluşunda 
bulunan yaklaşık iki milyon yataklı 
küresel bir havuzun eğilimlerini 
özetliyor. Bunlardan yaklaşık 670.000 
yatak ve 7.586 tesis özel sektöre ait 
tesislerden oluşmaktadır.

Bonard raporunun genel bulgusu, 
PBSA sektörünün pandemi boyunca 
çok dirençli olduğu yönünde. 
Örneğin, Avrupa'daki birçok özel 
öğrenci konut sağlayıcısı, 2020'de 
rezervasyonlarda yalnızca %5-10'luk 
bir düşüş kaydetti (o yıl diğer seyahat

ve konaklama sektörlerinde bildirilen 
orandan çok daha mütevazı bir 
düşüş). Bonard raporu, Eylül 2021 
itibariyle sektör performansına 
bakıyor ve bu noktada birçok PBSA 
sağlayıcı öğrenci yurdu kuruluşu, 
rezervasyonların pandemi öncesi 
seviyelere döndüğünü gördüğünü 
belirtiyor. Eylül ayında Avrupa 
lokasyonlarında ortalama doluluk 
oranı %94 iken, bazı şehirlerde %99'a 
yaklaştığı görülüyor.

Bonard, özel öğrenci konut 
sağlayıcılarının, doluluk oranları ve 
genel performans açısından 
pandemi sırasında daha iyi 
performans gösterdiğini de belirtiyor. 
Bu, büyük ölçüde, son birkaç yılda tek 
kişilik odalara yönelik çok açık şekilde 
görülen eğilime uygun olarak bu tür 
tesislerdeki özel konaklama yerlerinin 
(paylaşımlı odaların aksine) daha 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Bonard'daki kiralık konut başkanı Julia 
Momotiuk, "Genel olarak, öğrenci 
talebi önemli ölçüde azalmadı" diye 
açıklıyor. “Pandemi sırasında yatırım 
iştahı aynı kaldı, hatta arttı. Öğrenciler 
gittikleri yerlere seyahat etmeye 
devam ettiler ve online yerine yerinde 
çalışmayı tercih ettiler.”

2020'de pandeminin başlamasıyla 
birlikte eğitimlerini erteleyen 
öğrenciler daha sonra 2021'de 
programlarına başlamak veya 
devam etmek için harekete 
geçtiklerinden, rezervasyonların 
yeniden canlanması kısmen "çifte 
kohort" etkisinden kaynaklandı.

Yeni öğrenci konut stokunu faaliyete 
geçirmek için gereken yatırım ve 
zaman nedeniyle, PBSA tarzındaki 
öğrenci konutlarının kapasitesi genel 
olarak piyasa talebinin gerisinde 
kalma eğiliminde. Bonard'ın 
hesaplamasına göre, 270 şehirlik 
örnekleminde öğrenci yurt yatakları

açısından "doymuş" sayılabilecek çok 
az yer var. Bu eşiğe ulaşmak için, en 
azından Bonard'ın modelinde, bir 
lokasyonun o pazardaki toplam 
öğrenci konut talebinin %25'ine 
eşdeğer bir PBSA yatak envanterine 
sahip olması gerekir.

Araştırma ekibi, Eylül 2021 itibariyle, 
Avrupa genelinde PBSA hattında hem 
aktif inşaat halindeki tesisler hem de 
hala planlama aşamasında olanlar 
dahil olmak üzere yaklaşık 230.000 
yatak olduğunu tahmin ediyor. Yıllık 
rapor, 2021'de Avrupa'da 50.000'den 
fazla yeni yatak eklendiğini, 2022'de 
72.000 yeni yatak ve 2023'te 48.000 
yatak daha ekleneceğini gösteriyor.

Kaynak: icefmonitor.com

https://monitor.icef.com/2022/05/student-housing-market-shows-its-strength-as-demand-surges/
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YURT SEKTÖRÜNDEKİ FİYAT ARTIŞLARI
TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin 
araştırmasına göre pandemi 
sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi, 
hem konut sektörüne hem de öğrenci 
yurtlarına olan talebi azaltmıştı. 
Pandeminin sona ermesiyle birlikte 
üniversitelerdeki yüz yüze eğitime geri 
dönen öğrenciler kalacak ev ve yurt 
arayışına girdi. Ancak güncel 
ekonomik durumun etkisiyle 2020 ve 
2021 yılına göre bu yıl hem ev hem de 
yurt fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. 
Bu yazımızda sizlere büyük şehirlerde 
yaşanan bu fiyat artışlarından 
bahsedeceğiz. Öncesinde güncel 
TÜİK verilerine bir göz atalım.

TÜİK verilerine göre Nisan 2022 
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %
69,97, aylık ise %7,25 arttı. Yurt içi 
üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıllık %
121,82, aylık %7,67 arttı. Tablo bu halde 
olunca yurt işletmecileri fiyatlarında 
ciddi artışa gitmek zorunda kaldı. 
Şimdi Türkiyede’ki büyük üniversite 
şehirlerinden İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de bulunan yurtların fiyatlarında 
nasıl bir artış yaşanmış birlikte 
bakalım.

İstanbul Yurt Fiyatlarındaki Artış

İstanbul’da 2022-2023 döneminde 
yurt fiyatları %100 zamlandı. Yurt 
fiyatları İstanbul’da aylık en düşük 
4.500 TL’den başlayıp 12.500 TL’ye 
kadar yükseliyor. Geçen yıl aylık 
ortalama 2.400 TL ile 6.800 TL 
arasında değişiklik gösteriyordu. Yurt 
işletmecileri yükselen enflasyon

enerji ve personel maliyetlerini işaret 
ederek %100 zammın yeterli olmadığını 
ve hatta enflasyondan korunmak 
adına bazı bütçe kalemlerinde de 
kısıtlamaya gidebileceklerini belirtiyor. 

yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul 
Arslan 2 yıldır pandemi nedeniyle yurt 
işletmecilerinin çok zor zamanlar 
geçirdiğini ve hatta sektörde 
kapanmaların da arttığını söyledi. 
Arslan, yurt işletmecilerinin 
enflasyondan korunmak adına 
2022-2023 sezon fiyatlarını özellikle 
açıklamadıklarını, Nisan ayında verilen 
fiyatların bile %40-50 zamlı olduğunu 
söyledi.

Ankara Yurt Fiyatlarındaki Artış 

yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 
Ankara’da 2021 yılında yurt fiyatları en 
düşük aylık 800 TL ile en yüksek 4.800 
TL arasındaydı. Bu yıla bakıldığında ise 
şöyle bir tablo ile karşı karşıyayız: kız 
yurtlarının fiyatları aylık 1.200 TL ile 
7.200 TL arasında, erkek yurtlarının 
fiyatları ise aylık 1.200 TL ile 6.800 TL 
olarak öngörülmektedir. Geçen yıla 
göre %50 oranında bir artış yaşandığı 
görülüyor.

İzmir Yurt Fiyatlarındaki Artış

yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 
2021-2022 dönemi İzmir yurt fiyatları 
aylık 800 TL ile aylık 4.400 TL arasında 
değişmekteydi. 2022-2023 dönemi 
yurt fiyatları ise en düşük aylık 1.700 TL 
ile en yüksek aylık 8.800 TL arasında 
değişmektedir. Geçen yıla göre %100 
hatta %110’u da geçen bir oranda artış 
olduğu görülüyor.

Ev Kiraları Ne Durumda?

2022 yılının ilk 4 ayında ev 
kiralarında ciddi artışlar yaşandı ve 
yaşanmaya devam ediyor. 
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve 
Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin 
(BETAM) Kiralık Konut Piyasası 
Görünümü: Ocak 2022 yayınına göre 
Türkiye genelinde ortalama kiralık 
ev metrekare fiyatındaki yıllık artış 
oranı Aralık’ta %68,7 oldu. Yıllık kira 
artış oranı İstanbul’da %84,6, 
Ankara’da %62,6 ve İzmir’de %56 
olmuştur.

Ev kiralarındaki bu çok ciddi artış 
oranları öğrencileri faturalar dahil 
sistemin ve birçok hizmetin yer 
aldığı öğrenci yurtlarına olan 
talebini de arttıracaktır. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/istanbulda-yurt-fiyatlari-yuzde-100-zamlandi-1939440
https://www.donanimhaber.com/ankara-yurtlari-ve-ozel-yurt-fiyatlari-2022-2023--147107
https://www.ensonhaber.com/yasam/izmir-yurtlari-ve-fiyatlarini-eyurtlarcom-ile-ogrenin
https://betam.bahcesehir.edu.tr/2022/01/kiralik-konut-piyasasi-gorunumu-ocak-2022/
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106
https://www.donanimhaber.com/yurtlarfiyatlar-com-verilerine-gore-ozel-yurtlara-talep-2-5-kat-a--140575
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/istanbulda-yurt-fiyatlari-yuzde-100-zamlandi-1939440
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ogrenciye-barinma-rehberi-41857247
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BİZE ULAŞIN 
TELEFON: 

+90 216 665 41 91

+90 535 012 44 96

E-POSTA:

info@livinsoft.com 

https ://l ivinsoftturkiye.com/ 

@livinsoft 

4

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
https://twitter.com/livinsofturkiye
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