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Ekim ayından herkese merhaba!
Yazın sıcak günleri artık yerini bir sıcak bir serin
havalara bıraktı, sonbahar kapıda. Bu ay yepyeni
konuların yanı sıra yeni bülten tasarımımız ile de karşınızdayız. 

Keyifli okumalar!
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Livinsoft’a Yeni Bir Özellik Daha

Artık öğrencilere e-posta göndermek çok basit.
Değerli zamanınızı e-posta şablonu düzenlemek
ile uğraşmayacak, Livinsoft’un hazır e-posta
şablonları ile birkaç dakikada otomatik e-posta
gönderebileceksiniz.
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BİZDEN HABERLER

Yurt İşletmeciliği Semineri İçin Ankara’daydık

Türkiye’deki yurt işletmelerini bir araya getirdiğimiz 
Karlı ve Verimli Yurt İşletmeciliği seminer serimizin 
İstanbul dışındaki ilk ayağı için 5 Temmuz’da Anka-
ra’daydık. Ankara’daki yurt işletmeleri ile ilk kez bir 
araya geldiğimiz etkinlikte, yurt sektöründeki fiyat 
artışlarından kâğıtsız yurt işletmeciliğine, öğrenci 
yurdu web sitesi yönetiminden yurtların dijitalleş-
me yolculuğuna kadar çeşitli konu başlıkları altın-
da bilgi ve deneyimler paylaşıldı. 6. kez gerçekleşti-
receğimiz seminerimizi ise çok yakında duyuraca-
ğız. Tekrardan bir araya gelmek dileğiyle…

Livinsoft, İngiltere’deki Müşteri Ağını Büyütüyor

Bağımsız bir hükümet kurumu olan ve eğitim
alanında Avrupa’nın en önemli ve etkili denetim
organizasyonlarından biri olan Ofsted tarafından 
2017 ve 2020’de tüm kategorilerde ÜSTÜN derece 
ile ödüllendirilen, Londra’nın merkezinde 13-22 yaş 
arası gençlere eğitim veren, David Game College 
artık bir Livinsoft kullanıcısı. En yeni ve modern tek-
nolojiler ile inşa edilen öğrenci konukevi ilk kez bu 
yılın Eylül ayında hizmet vermeye başladı.
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SEKTÖR

Yeni Yönetmelik Barınma Hizmeti Ücreti Zam
Oranına Sınır Koydu

7 Eylül’de 1. faz KYK yerleştirme sonuçları
açıklandı ve 41 ilde başvuran tüm öğren-
ciler yurtlara yerleştirilerek %80 ile bugüne
kadarki en yüksek yerleştirme oranı gerçek-
leştirildi. 20 ilde ise ikinci faz yerleştirmeler
için süreç yakın zamanda başlayacak.

Her ne kadar geçen yıl birçok üniversite
gencinin yaşadığı barınma krizinin önüne
geçilerek tam 41 ilde başvuran öğrencilere
barınma imkânı verilmiş olsa da bu kez özel
yurt işletmeleri oldukça zor bir durumla karşı
karşıya geldi. Birçok özel yurt işletmesi yurtları-
na kayıt olmak için gelen öğrenci sayılarında
ciddi boyutta azalmalar olduğunu söylüyor.

Sürekli artan enflasyon karşısında enerji 
başta olmak üzere birçok kalem de artan 
maliyetler karşısında özel yurtlar önümüz-
deki aylar için kara kara düşünmeye baş-
ladı. Birçok özel yurt tıpkı pandemi sürecin-
de olduğu gibi kapanma tehlikesi ile karşı 
karşıya. Özel yurt işletmeleri çevresinde 
bazı yurt sahiplerinin şimdiden yurtlarını 
kapatma kararı aldığı bile konuşuluyor.
Sizce özel yurt işletmelerini nasıl bir yıl bek-
liyor? Özel barınma hizmeti veren işletme-
ler ne yapmalı? Sizlerin de görüşlerini 
merak ediyoruz. Bize info@livinsoft.com 
e-posta adresini kullanarak yazabilirsiniz.

KYK Yerleştirmelerinden Sonra
Özel Yurtlarda Son Durum

Gençlik ve Spor  Bakanlığı 9 Eylül’de yeni Yük-
seköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönet-
meliği’ni yayınladı. Bir önceki yönetmeliğin 
ücretler ve yükümlülükler bölümü altındaki 
maddeye göre “kurumun bir önceki öğretim 
yılında barınma hizmeti karşılığında öğrenci-
lerden aldığı ücrete yeni dönemde yapabile-
ceği en yüksek zam oranı, yıllık (üfe+ tüfe)/2 
oranına %5 daha eklendiğinde bulunan 
oradan daha fazla olamaz.” şeklindeydi. 
Ancak yeni yönetmeliğe göre ilgili bölüm şu 
şekilde değiştirildi: “Barınma hizmeti ücretine 
yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğ-
retim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete 

temmuz ayında açıklanmış olan on iki 
aylık ortalama (üfe + tüfe)/2 oranına %5 
puan daha eklendiğinde bulunan oran-
dan daha fazla olamaz.” Böylelikle özel 
yurt işletmelerinin fiyatlarına yapacağı 
zam oranı sınırlanmış oldu. Halihazırda 
yüksek enflasyon ortamında zor zamanlar 
geçiren birçok özel yurt işletmesi, zam 
oranı ile ilgili yapılan bu değişiklikle kaliteli 
hizmet verme ve hatta işletmelerini ha-
yatta tutma konusunda daha da zorlana-
cağını öngörüyor. Bazı özel yurt işletmele-
rinin yetkilileri bu konuyu mahkemeye 
taşıyacaklarını dahi söyledi.
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Z Kuşağı & YouTube

Bu yazımızda sizlerle her yıl yayımlanan You-
Tube Kültür ve Trendler raporunun sonuçları-
na ve bu sonuçların ışığında YouTube evreni-
nin giderek artan önemine değineceğiz. You-
Tube, değişen yaratıcı manzarayı anlamak 
için dünya çapında Ipsos anketleri yaparak 
yüzlerce trendi analiz etti ve 2022 raporunu 
ortaya çıktı. Rapora göre son 5 yılda yeni 
video formatları ve yeni nesil dijital yerliler 
ortaya çıktı. Pandemi, video ile olan ilişkimizi 
yeniden şekillendirdi. Raporda 3 temel eğilime 
yer verilmiş: topluluk yaratıcılığı, çok formatlı 
yaratıcılık ve duyarlı yaratıcılık. Bu temel
eğilimlerden duyarlı yaratıcılık, insanların 
video platformlarını psikolojik ve duygusal 
ihtiyaçlarına uyacak şekilde içerikler ürettiğini 
ve kullandığını anlatan bir eğilim.

Özellikle pandemiyle geçen son 2 yıl gençler 
için kaygı dolu bir dönem oldu. Bu nedenle bu 
eğilime yönelik içeriklerin popüler olmasının 
şaşırtıcı değil. Bu eğilimi destekleyen verilere 
bakacak olursak dikkat çekici oranlar ortaya 
çıkıyor: Z kuşağının %90’ı kendilerini başka bir 
yerdeymiş gibi hissettiren videolar seyrettiğini, 
%83’ü rahatlamalarına yardım eden yatıştırıcı

%85’i internette video paylaştı.
%65’i herkesin konultuğu konulardansa
kendileriyle ilgili içeriklerin daha önemli
olduğunu söylüyor.
%61’i kendilerini bir şeyin ya da birisinin
büyük bir fanı olarak tanımladıklarını
söylüyor.
%63’ü geçen 10 ay içinde bir ya da
birden fazla popüler mizah hesabını
takip etti.
%57’si markaların da popüler mizah
konularında paylaşımlar yapmasından
hoşlandıklarını söyledi.
%78’i YouTube’u kendilerine yönelik içerik
ürettiği için tercih ettiğini söyledi.

Kaynak: https://www.youtube.com/trends/report/

PAZARLAMA

kolaylaştırmak adına online kayıt seçeneği 
sunabilmeli. Bu özellik birçok öğrenci için 
belli bir yurda kayıt olmak için geçerli bir 
sebep olarak görülüyor, bu imkânı vere-
meyen yurt elenebiliyor. Özellikle pandemi 
koşullarında evinden çıkıp gelemeyen öğ-
renciler için büyük kolaylık sağladı. Bugün 
ise yüksek yol maliyetleri nedeniyle yaşa-
dığı şehirden ayrılamayan birçok öğrenci 
için de büyük kolaylık sağlıyor. 

Eğer online kayıt imkanını yurdunuzda 
konaklayacak öğrencilere sunmak isterse-
niz bize ulaşarak Livinsoft’un online kayıt 
özelliğinden yararlanan yurtlar arasına  
katılıp bir adım öne geçebilirsiniz.

Z Kuşağı ile ilgili diğer öne çıkan bulgular;

Online Kayıt Devri

Bu bültende bugüne kadar sık sık dijitalleşme-
nin öneminden bahsettik ve biraz daha bah-
setmeye de devam edeceğiz çünkü o artık 
hayatımızın bir parçası haline geldi. 
Öğrenci barınma hizmeti veren işletmeler için 
dijitalleşmek için atılan adımlar arasında en 
önemlisi belki de online kayıt. Bir üniversitede 
okumaya hak kazanan öğrenci, YÖK’ün ilk 
2014-2015 döneminde birkaç üniversitede 
başlattığı, daha sonra 2019’da tüm üniversite-
ler için mümkün hale getirdiği e-kayıt ile üni-
versitesine gitmeden istediği yerden rahatlıkla 
kayıt olabiliyor. Aynı öğrenci, konaklamak iste-
diği yurt için de bu beklenti içine giriyor. Bu 
noktada öğrenciye hizmet veren kurumlar 
olarak yurtların öğrencilerin hayatını daha da

(Devamı sonraki sayfada...)
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Bize Ulaşın

içerikler seyretmek için ve %82’si nostaljik 
hissetmek için YouTube’u kullandığını, 
%69’u ise genellikle kendilerini rahatlatan 
içerik üreticilerine veya içeriklere geri dön-
düğünü söylüyor. YouTube’un Z kuşağı 
gençleri için kendini ifade etmek, önem-
senmek ve bir topluluğa ait hissetmek için 
önemli bir mecra olduğu görülüyor.
Z Kuşağı’na ürün ve hizmet sunan marka-
ların/işletmelerin bu eğilimlere uygun içe-
rikler üreterek YouTube’daki varlıklarını bir 
an önce oluşturmaya veya genişletmeye 
başlaması giderek önem kazanıyor. Dijital 
dünyadaki tüketim şekillerinin hızlıca de-
ğiştiği bir ortamda YouTube gibi önemli bir

platforma vakit ayıran markalar kazançlı 
çıkacak. Biz de tüm bunlardan yola çıkarak 
2020’de YouTube evrenine Yurtlar kanalı ile 
giriş yaptık. Türkiye’nin dört bir yanında
üniversite öğrencilerine barınma imkânı 
veren özel yurt/pansiyon/apart ve rezi-
dans gibi farklı tarzlardaki işletmelerin  
tanıtım videolarını ücretsiz bir şekilde yük-
ledik. Amacımız öğrenci ve özel yurtlar ara-
sında bir köprü görevi görmek. Bugüne 
kadar 160.830 görüntüleme (ve giderek 
artıyor) alan kanalımız hızla büyümeye 
devam ediyor. Siz de işletmenizi anlatan bir 
videoyu bize tryurtlar@gmail.com e-posta 
adresi üzerinden gönderin, biz de ücretsiz 
bir şekilde kanalımızda paylaşalım.

https://tr.linkedin.com/company/livinsoft
https://tr-tr.facebook.com/livinsoft/
https://www.youtube.com/channel/UCFaLaEW6m-0CdWEmpy0n7oA
https://www.instagram.com/livinsoftturkiye/
https://twitter.com/livinsofturkiye

