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BİZDEN HABERLER

Livinsoft Güney Afrika ve Hindistan Pazarına Girdi

Yaklaşık 600 yatak kapasitesi ile Güney Afrika’da 
hizmet veren CampusRes artık Livinsoft kullanıyor.
Hindistan’ın Silikon Vadisi olarak kabul edilen Ban-
galore’de ve Goa’da 2.500 yatak kapasitesi ile 
hizmet veren Olive Living ise Livinsoft kullanıcıları 
arasındaki yerini aldı.   Yaptığı entegrasyonlar (diji-
tal imza, dijital fatura, online kayıt ve ödeme) ile 
“Kâğıtsız Kayıt” anlayışını benimseyen ve dijitalleş-
mesine katkıda bulunduğu tüm işletmelere de 
bunu aktarmaya çalışan Livinsoft bunun yanı sıra 
Olive Living ile başlayan iş birliği ile “Daha az insan 
gücü” anlayışını da bünyesinde barındıracak. 

Kârlı & Verimli Yurt İşletmeciliği 6. Kez Düzenlendi

Öğrenci yurtlarının bir kez daha bir araya geldiği 
seminer 18 Ocak’ta The Artisan Istanbul MGallery’de 
gerçekleşti. 2023’ün dijital pazarlama trendleri 
sunumu ile başlayan seminerde dijital imza ile 
kâğıtsız yurt işletmeciliği hakkında bilgi verildi. Haliç 
Üniversitesi öğrenci yurdundan Abdullah Yıldız ise 
Livinsoft ile olan tüm deneyimlerini katılımcılarla 
paylaştı. Daha sonra Livinsoft ile Bir Akademik 
Dönem bölümünde kayıt öncesi ve sonrası tüm 
süreçlerin Livinsoft ile nasıl yapıldığı detaylıca anla-
tıldı. Novu, Republika ve Residorm’dan konuşmacı-
ların katıldığı ve yurt sektörünün güncel sorunlarının 
aktarıldığı panelin ardından da seminer sona erdi. 

Livinsoft Mobil Uygulaması Güncellendi: Yeni Ne Var?

Livinsoft mobil uygulamasının güncel versiyonu
yenilenen arayüzü ile birlikte yayınlandı. Yeni versiyon 
öğrencileri eski versiyonda olmayan yeni birçok özellik 
ile tanıştırıyor. Öğrenciler artık uygulama üzerinden 
anket cevaplayabilir, bildirim alabilir, gelen kargolarını 
görebilir ve yurda giriş işlemleri, herhangi bir etkinlik 
veya görüşme  için randevu alabilir. Ayrıca yurtlar 
işletmeye ait bir mobil iletişim numarasını Livinsoft 
işletme panelinden ekleyebilir. Böylelikle öğrenciler 
uygulamadaki bir diğer yeni özellik olan WhatsApp 
destek butonu sayesinde herhangi bir istek, dilek veya 
şikayetleri hakkında hızlıca yurt ile iletişime geçebilir.
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SEKTÖR

Yeşil bina konsepti, bina ile çevre arasında 
bütüncül bir yaklaşım gerektiren bir süreçtir. 
Binalar tıpkı içinde yaşayan insanlar gibi 
çevreye karşı hem olumlu hem de olumsuz 
etkilere sahiptir. Bir binaya yeşil bina diyebil-
mek için dikkate alınması gerekli hususlar 
azaltılmış enerji ve su kullanımı, sağlıklı iç 
hava kalitesi, akıllı malzeme seçimi ve bina-
nın bulunduğu yere etkisidir. Özetle tüm 
yaşam süreci boyunca çevreye karşı olum-
suz etkilerinin en aza indirilip olumlu etkileri-
nin arttırıldığı binalar yeşil bina olarak tanım-
lanıyor. Peki yeşil bina konsepti neden 
önemli? Binaların doğadaki karbon ayak izi 
çok ciddi boyutlardadır. Bu konuda yayınla-
nan raporlara göre binalar dünyadaki enerji 
tüketiminin önemli bir kısmından sorumlu. 
Buna göre küresel ölçekte enerji tüketiminin 
%41’ini binalar oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
hem ekonomik sebeplerden ötürü hem de 
daha sürdürülebilir bir gelecek için yeşil bina 
konseptinin daha çok tercih edilmesi gerekir. 
Dünyada birkaç büyük yeşil bina değerlen-
dirme sistemi bulunmaktadır ve bu sistemler 
uygun gördüğü binalara sertifikalar da vere-
rek dünyada bu türden yapıların artması için 
çalışmaktadır. Yeşil binalar değerlendirilirken 
enerji tasarrufu konusu önemli bir yere sahip. 
Son dönemlerde hem dünyada hem de Tür-
kiye’de enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar 
yaşandı. Bu durum farklı sektörlerde birçok

işletmeyi etkilediği gibi öğrenci konaklama 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri de 
etkilemeye devam ediyor. Bu ekonomik 
şartlarda hem maliyetleri azaltmak hem de 
daha çevreci bir misyon edinmek adına 
yakın gelecekte yurt binalarında yeşil bina 
konsepti uygulamalarının tercih edilmeye 
başlanması hem kaçınılmaz bir durum hem 
de akıllıca bir adım olarak gözüküyor.
Peki yurt binalarında yeşil bina konsepti 
nasıl uygulanabilir? En çok öne çıkan bazı
uygulamaları madde madde sıralayalım;
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelme: 
Binaların çatı alanlarında güneş panelleri 
kullanılarak  elektrik üretilebilir veya su ısıtıla-
bilir. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan 
yönetmeliğe göre 1 Ocak 2023’ten itibaren 
inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan 
tüm binaların kullandığı enerjinin en az %5’i-
nin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı 
pompası gibi yenilenebilir enerji kaynakla-
rından karşılanması zorunlu olacak. Bu karar 
gösteriyor ki yenilenebilir enerjinin önemi 
gitgide artıyor. Gri su kullanımı: Gri su, duş 
ve lavabodan gelen atık suların arıtılarak 
tuvalet rezervuarında yeniden kullanılması 
teknolojisidir. Gri su teknolojisi ile sadece atık 
sularından değil yağmur suyundan da 
yararlanılır. Yalıtım: Çatı, duvar ve pencere 
yalıtımı iyi olan bir bina kışın daha az sıcak 
hava, yazın ise daha az soğuk hava kaybe-
der. Bu da enerji tüketiminde önemli ölçü-

Yeşil Bina Nedir & Yurt Binalarında
Enerji Tasarrufu Yöntemleri

Yeşil Bina Nedir?

Kaynak: www.usgbc.org
           

https://www.csb.gov.tr/binalarda-yenilenebilir-enerji-zorunlulugu-1-ocakta-basliyor-bakanlik-faaliyetleri-37361#:~:text=Bakanl%C4%B1k%20taraf%C4%B1ndan%20haz%C4%B1rlanan%20ve%2019,1%20Ocak%202023%20tarihinde%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor.
https://www.usgbc.org/articles/what-green-building
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de azalma demektir. Geri dönüşüm ve atık 
yönetimi: Her şeyin bu kadar hızlı tüketildiği bir 
dünyada geri dönüşüm kaçınılmaz bir hale 
geldi. Binalarda her türlü atığın ayrıştırılması 
için ortak kullanım alanlarına kağıt, plastik, 
metal, cam, elektronik, pil ve atık yağ kutuları 
yerleştirilebilir. Geri dönüşümün etkili bir şekil-
de uygulanabilmesi için bu konu hakkında 
bina içinde bulunan duyuru panolarında veya 
ekranlarında  bilgilendirmeler yapılabilir, konu-
nun faydalarını anlatmak için öğrenci ve per-
sonele yönelik eğitimler düzenlenebilir. Atıkla-
rın toplanması ile ilgili ise belediyelerden bilgi 
alınabilir. Bunların dışında Enerji tasarrufu 
sistemli (energy saver) odalar, tasarruflu 
musluk başlıkları, asansör kullanımının azaltıl-
ması için merdiven kullanımının teşvik edilme-
si gibi uygulamalar da işletmeler için enerji 
tasarrufunda büyük farklar yaratacaktır.

Günümüzde gençlerin istekleri sürekli değişi-
yor. Gençler hayatlarını doğrudan kolaylaştı-
ran özellikleri barındıran öğrenci konaklama 
tesislerini daha çok tercih etmektedir. Bu yazı-
mızda öğrenci yurtlarında öne çıkan tasarım 
odaklı trendlere değineceğiz. 1. Açıkhava Top-
luluk Alanları: Öğrenci yurtları tasarlanırken 
öğrencilerin sosyalleşebileceği, ders çalışabi-
leceği, dinlenebileceği ve egzersiz yapabile-
ceği alanlar yaratmak zaten olmazsa olmaz 
özelliklerden. Ancak özellikle üniversite kam-
püslerinin yakınında bulunmayan yurtlar için 
açık hava sosyal alanları gittikçe daha çok 
önem kazanıyor. Bu alanlara birkaç örnek 
vermek gerekirse: dış mekan mobilyalı avlular, 
barbekü alanları, rooftop olarak da geçen çatı 
bahçeleri, açık hava hissi verecek şekilde bazı 
ortak alanlarda boydan boya pencerelerin 
kullanılması gibi. 2. Mahremiyet: Öğrenciler 
artık yurt tercihlerinde resort tarzı olanaklar-
dan ziyade giderek daha çok mahremiyet 

Öğrenci Yurtlarında Tasarım:
Öne Çıkan 3 Trend

sunan  ve aynı zamanda akademik başarıyı 
destekleyen alanları tercih ediyor. Pande-
miden beri yurtlarda tek kişilik yatak odala-
rına ve özel banyolara  artan bir talep var. 
Dolayısıyla paylaşımlı banyolu odaların po-
pülerliği oldukça düşük. Öğrenciler bir 
yandan sosyal iletişim için bir araya gelme 
ihtiyacı hissederken bir yandan da özel 
alanlarında mahremiyet talep edebiliyor. 
3. Sürdürülebilir Yurt Binaları: Sürdürülebi-
lirliğe yönelik ilgi her bir yeni kuşakla birlikte 
daha da büyüyor. Z kuşağı şu anda diğer 
tüm kuşaklardan daha çok sürdürülebilirli-
ğe önem veren bir bakış açısına sahip. Bu 
durumda sürdürülebilir yapı kavramını 
misyon edinen bir öğrenci yurdu olmak bir 
tercihten ziyade bir gerekliliğe dönüşüyor. 
Bu konuda yapılabilecekleri bu sayımızda 
yer alan “Yeşil Bina Nedir & Yurt Binaların-
da Enerji Tasarrufu Yöntemleri” başlıklı 
yazımızda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. 

Kaynak: www.multihousingnews.com
              butterflymx.com

https://www.multihousingnews.com/what-experts-expect-for-student-housing-in-2023/
https://butterflymx.com/blog/student-housing-design/
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info@livinsoft.com +90 535 012 44 96

Bize Ulaşın

https://tr-tr.facebook.com/livinsoft/
https://www.instagram.com/livinsoftturkiye/
https://www.youtube.com/channel/UCFaLaEW6m-0CdWEmpy0n7oA
https://mobile.twitter.com/livinsofturkiye
https://www.linkedin.com/company/13015422/

