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FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI
HAFTALIK GÜNDEM

SATIN ALMAMA GÜNÜ

AVRUPA ATIK AZALTIMI
HAFTASI
Atık Azaltımının bize, çevreye,
dünyaya katkıları nelerdir?
Hiç düşündünüz mü?

Satın almama günü nedir?
Bir şey satın almadan önce
yapmamız gerekenler nelerdir?
Sizler için derledik.

25 KASIM
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE
KARŞI ULUSLARARASI
MÜCADELE GÜNÜ

AVRUPA ATIK HAFTASI
Atık azaltma, ürünün yen den kullanımı ve maddesel ger dönüşüm stratej ler hakkında farkındalık
yaratmayı amaç ed nen Avrupa Atık Azaltma Haftası Projes , 2009 yılından bu yana atık yönet m
kapsamında temel faal yetlere odak oluşturmak ç n teşv k sağlamakta ve hedefl

let ş m araçları le

paydaş kapas teler n güçlend rmekted r. Avrupa Atık Azaltma Haftasına, beled yeler, ün vers teler,
kamu kurumları, özel ş rketler, s v l toplum örgütler , okullar katılım sağlamaktadır.

ATIK AZALTIMI HAFTASININ ÖNEMİ NEDİR?
BU ATIK AZALTIMININ BİZE, ÇEVREYE HATTA DÜNYAYA KATKILARI NELERDİR HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ
MÜ?
İsrafın önlenmes , kaynakların daha ver ml kullanılması b z m hem çevreye hem de gelecek nesl m ze bırakmış
olacağımız en büyük armağandır. Çünkü günün sonunda hep m z tüket c y z. Doğal kaynaklardan yararlanırken
ver ml l ğ n artmasını st yorsak srafların önüne geçerek mal yetler azaltab l r z. Bu mümkün. Çevresel r skler
azaltmak ve dünyayı daha da yaşanılab l r kılmak st yorsak bazı şeyler n b l nc nde olmamız gerekt ğ n
düşünüyorum. Ger dönüşümün k mseye b r zararı yok. Aks ne hem b ze, hem de yaşadığımız, yaşatacağımız
dünyaya katkısı çok.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HEPİMİZ TÜKETİCİYİZ VE BU KONUDA DAHA DUYARLI BİR TÜKETİCİ OLABİLİRİZ.
Kaynakça:
Atık Maddeler n Çöpler n Doğada Yok Olma Süreler
Avrupa Atık Azaltımı Haftası

NURSEDA DURDU

SATIN ALMAMA GÜNÜ

24

saat boyunca yaptığımız harcamaları düşünüp b r yere not edel m ve hemen akab nde

verd ğ m z harcama kararlarının kaç tanes hayatımızı devam ett rmeye yönel k kaç tanes aslında
‘’olmasa da olur’’ ded ğ m z ürünlerden oluşuyor b r göz atalım.
İnd r ml günler n, haftaların hatta ayların sık sık karşımıza çıktığı şu günlerde ‘’Satın Almama
Günü’ne’’ yakından bakacağız…

SATIN ALMAMA GÜNÜ
Tüket c l ğe ve tüket m kültürüne farklı b r bakış açısı kazandıran ‘’Satın
Almama Günü’’ 1992 yılında Kanadalı sanatçı Ted Dave tarafından gündeme
get r lm ş ve günümüzde b r çok yerde h çb r şey satın almadan kutlanan b r
etk nl k hal ne gelm ş. Aslında bu günün amacı 24 saat boyunca b r şey satın
almadan o günü tamamlamanın çok daha ötes nde.

İSTEK MI ? İHTIYAÇ MI ?
Paramı

Yöneteb l yorum

aktardığımız

br

konu

projem z n
olan

İstek

eğ t m
m?

çer kler nde

İht yaç

mı?

altını

başlığı

ç zerek
harcama

kararlarımızda öneml b r yere sah p. Bazen b r ürüne sah p olmak steme
duygusu, o ürünün gerçekten ht yacımız olup olmadığını düşünmekten daha
ağır basmakta. Pek bu g b muhakeme yapmakta zorlandığımız durumlarda
özell klede harcama dürtüsü gel nce neler yapab l r z stersen z gel n b razda
onlara göz atalım.

SATIN ALMAMA GÜNÜ

10 SANIYE KURALI
Her ne kadar k ş sel nedenler le değ şen b r kural olsa da Satın alma
gerçekleşt rmeden önce kend n ze 10 san ye ver n. Kend n ze karşı dürüst
olun.

ALTIN SORULAR
Bunu gerçekten st yor muyum?
Evde buna benzer b r şey m var mı?
Alsam bunu ne kadar sürede kullanacağım?
Bu harcamayı yapmak ben hedefler mden ne kadar uzaklaştıracak?

Bunları düşünmek ç n kasaya g tmeden önce kend n ze b r 10 san ye tanıyın.
Yukarıda k soruları da harcama gerçekleşt rmeden önce kend m ze sorab l r, elde ett ğ m z cevaplar
doğrultusunda harcamalarımızı daha kontrollü b r şek lde gerçekleşt reb l r z.

UĞURCAN TOP

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü le 10
Aralık İnsan Hakları Günü arasında “16 Günlük Akt v zm – Kadına Yönel k Ş ddete Son
Kampanyası” B rleşm ş M lletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlen yor ve bu sene
S ber Ş ddet konusuna d kkat çek yor.
S ber ş ddet konusunda farkındalık yaratmak ve b l nç oluşturmak ç n herkes Ateş Böceğ
yakmaya davet ed yor. Hab tat Derneğ olarak bu kampanyayı destekl yor ve s zlerle
paylaşıyoruz.

BUNUN İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK BASİT !

Ateş Böcekler L nk ne TIKLA!
TESTİ ÇÖZ!

KILAVUZU İNDİR !

ARKADAŞLARINI DAVET ET!

ELİF GÖKNUR BAL

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Kadına yönel k ş ddete karşı d kkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 1999
yılında B rleşm ş M lletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan karar le 25 Kasım “Kadına Yönel k
Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” lan ed ld . Bu kapsamda her yıl bel rlenen b r
temayla 25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren “16 Günlük Akt v zm”
kampanyası düzenlen yor. Bu senen n kampanyası kadınlara yönel k s ber ş ddete
odaklanıyor.
Sürdürüleb l r Kalkınma Amaçları’nı destekleyen b r s v l toplum kuruluşu olarak “Toplumsal
C ns yet Eş tl ğ ” amacına ulaşılması

ç n söylemlerle sınırlı kalınmaması, ş ddete ve

eş ts zl ğe karşı gel şt r len sosyal pol t kalarla bunun uygulanması ve

çselleşt r lmes

gerekt ğ n düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle kurum ç pol t kamızı gözden geç rerek,
ş hayatındak huzur ve eş tl ğ sağlamak ç n kadına yönel k ş ddete karşı gel şt rd ğ m z
pol t kalarımızı da ş belgeler m ze ekleyerek, her türlü “ş ddet n” karşısında yer alıyoruz.

B z de bu sene 16 gün boyunca
kurum ç pol t kalara #yerver ş ddete #yerverme
d yerek kampanyamızı devam ett receğ z.
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Sen de haftalık gündem yazılarımızı her hafta
tak p

ed p,

“Okudukça

her

ay

Kazan”

düzenlenecek

yarışmamıza

olan

katılarak;

hed ye çek kazanma şansı yakala!
Yapman

gereken;

4

hafta

boyunca

tüm

gündem yazılarımızı tak p etmek ve bu 4
haftada okuduğun yazılar le lg l yarışma günü
soracağımız soruları doğru ve hızlı b r şek lde
cevaplamak.
Yarışma Koşulları ve Şartları
Haftalık

Gündem

yayınlarını

ve

Hab tat

Derneğ ’n tak p etmek.
Yarışma günü Haftalık Gündem yayınları ve
Hab tat

Derneğ

le

lg l

25

soruyu

cevaplamak.

Yarışma Tar h : 11 Aralık 2020
Yarışma Saat : 20.00
Yarışmaya Dah l Gündem Yayınları:
33. Sayı
34 - 35- 36. Sayılar
Yarışma İçer ğ
Yarışma ayda b r defa düzenlenecekt r.
Yarışma tar hler

lg l Gündem Sayısında ve Hab tat Derneğ sosyal medya hesaplarından

duyurulacaktır.
Her hafta yayınlanan yazılar

le

lg l

5 soru olmak üzere, 4 haftada toplamda 20 soru

sorulacaktır. Buna ek olarak Hab tat Derneğ programları ve Hab tat Derneğ

le lg l 5 soru

olacaktır.
Yarışmada dereceye g ren lk 3 k ş ye anlaşmalı kurumdan 100 TL tutarında hed ye çek
ver lecekt r. Yarışma programı Zoom üzer nden Qu z z üzer nden gerçekleşt r lecekt r.

