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Hab tat
Öner yor
Herkese Merhaba,

Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına almış bir virüsle
mücadele ettiğimiz şu günlerde, Habitat Derneği olarak
bizler de gerekli tüm tedbirlerimizi alıp
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değişen ve gelişen yeni
içeriklerimiz ile her hafta mail kutularınızda olmaya
devam edeceğiz.
Habitat Derneği olarak "önce sağlık" diyor; siz değerli
okuyucularımızdan sosyal mesafeyi korumanızı, gerekli
sağlık kurallarına uymanızı, ekibimiz ve gönüllülerimizle
birlikte daima yanınızda olduğumuzu unutmamanızı
istiyoruz. Sağlıkla günler dileriz.

İYİLİĞE GİDEN
YOL
HABİTAT'TAN
GEÇER

HEDEF :5
TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI
Dünyada 2030 sonuna kadar aşırı yoksulluğa
son vermek, eşitsizlik ve adaletsizlikle
mücadele etmek ve iklim değişikliğinin
önüne geçmek amacıyla 2015’te Birleşmiş
Milletler’e üye 193 ülke tarafından kabul
edilen Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ndan 5. Amaç olan “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” kadınlar

ve kı z çocukl arı na karşı ayrı mcı l ı ğı her
yerde ortadan kal dı rmayı hedefl i yor.
Habi tat Derneği ol arak kadı nl arı n
topl umsal ve ekonomi k konuml arı nı n
güçl enmesi ve ekonomi k kal kı nmada akti f
rol al mal arı nı destekl enmek amacı yl a
Türki ye Odal ar ve Borsal ar Bi rl i ği ,
İ stanbul Tekni k Üni versi tesi ve Coca-Col a
Türki ye ortakl ı ğı nda yürüttüğümüz Kı z
Kardeşi m Proj esi , bu eşi tsi zl i ği ortadan
kal dı rmakta öneml i rol oynuyor. Kı z
Kardeşi m Proj esi hakkı nda ayrı ntı l ı
bi l gi ye buradan ul aşabi l i rsi ni z.
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BU HAFTA NE
DİNLESEK?
TÜRKİYE’NİN İLK PODCAST AJANSI
PODFRESH, MAYIS 2020 TARİHİ
İTİBARİYLE KURULDU.
TÜRKİYE’DE PODCAST SEKTÖRÜNÜN
ÖNCÜLERİNDEN OLAN MEDYAPOD,
PODİOLAB VE MEDYAPOD PODCAST
AKADEMİ’Yİ BÜNYESİNE KATAN
PODFRESH, TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ
PODCAST YAYIN VE İÇERİK AĞIYLA
İLHAM VEREREK HAREKETE GEÇİREN
PODCASTLER ÜRETİYOR.

Karar Alıcı Süreçte Kadınlar Nerede? adlı
podcastte TESEV Araştırma Direktörü
Dr. Itır Akdoğan ile “Üst Düzey Karar
Almada Kadın Katılımı” raporu hakkında
bilgiler veriyor. Toplumsal cinsiyet
eşitliğini farklı sektörlere aynı anda

Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Enstitüsü’nün (EIGE) verileriyle
Türkiye’de üst düzey karar alıcı
kadınların oranını hem tarihsel
olarak hem de Avrupa Birliği (AB)
ülkeleriyle ve bu ülkelerin
ortalamalarıyla kıyaslıyor. Habitat

bakarak bütüncül değerlendiren ve

Derneği'nin kanalında yer alan

çözüm önerileri sunan rapor aynı

kaydı buradan dinleyebilirsiniz.

zamanda,

Karar Alıcı Süreçte
Kadınlar Nerede?

BU HAFTA NE
İZLESEK?
ESPN Films ve Netflix ortalığında
hazırlanan ve yönetmenliğinin
Jason Hehir'in üstlendiği The Last
Dance belgeseli, 1990’larda NBA’e
damga vuran Chicago Bulls takımını
ve bu takımın efsanevi yıldızı
Michael Jordan’ı anlatıyor. 10
bölüm olan belgesel dizisi, Michael
Jordan’ın Chicago Bulls’ta geçirdiği
son sezon olan 1997-1998
sezonuna odaklanıyor. Chicago
Bulls’un son şampiyonluğunu
kazandığı bu sezonda bir kamera

yaşananları filme almasına izin verilmiş ve böylece 500 saati
aşkın görüntü elde edilmiş. Bu görüntülerden faydalanılarak
hazırlanan The Last Dance, Jordan ve takım arkadaşlarının
şampiyonluğa uzanan yolculuğunu ve NBA’in de nasıl
yükselişe geçtiğini gözler önüne seriyor.
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NELERİ TAKİP
ETMELİ?
Çevre literatüründeki temel eserleri
Türkçe’ye çevirmek amacıyla 9 sene önce
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan
mahallesinde kurulan Sinek Sekiz
Yayınevi, kitapların yanı sıra doğal besinler
ve yaşam araç gereçleri de üretiyor.
Kırsalda yaşayan ve günlük hayatta
kullanılabilecek basit araç gereçler üreten
yöre halkını da destekleyen Sinek Sekiz,
daha sürdürülebilir, adil ve iyi bir dünya için
üretmeye devam ediyor.
Vidobu!ya ile yeteneklerinizi geliştirmek
istediğiniz çeşitli konularda sıfırdan
başlayarak, ileri düzeye kadar video
anlatımlarıyla uzmanlardan eğitim desteği
alabilirsiniz.
Her sabah 07:30’da, dünya ve Türkiye
medyasından elle seçilmiş satır başları,
ücretsiz olarak e-posta kutunuzda. Aposto
bültene ücretsiz abone olmak icin tek
yapmanız gereken buraya tıklayarak mail
adreseniz ile kaydolmak.
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BU HAFTA NE
OKUMALI?

Çavdar Tarlasında Çocuklar
J.D. SALİNGER
J.D. Salinger'in 1951 yılında basılan ve tek romanı olma
özelliği taşıyan "Çavdar Tarlasında Çocuklar" ergenlik
döneminde bir çocuğun dünyayı algılayış biçimini bize
anlatırken, yetişkinlerin dünya düzenine karşı isyanını da
gözler önüne seriyor. Kitabın Fransızca aslından ilk
çevirisi “Gönülçelen” adı ile yayımlanıyor. Yayınevi
değişikliği sonrası ise “Çavdar Tarlasında Çocuklar” ismi
ile yayımlanmaya başlıyor.Evden çıkamadığımız bu salgın
döneminde Holden ve onun isyankar dünyası ile
tanışmanın tam zamanı!

“Sahi
söylüyorum.
Düzelirim.
Yalnızca, bir
dönemden
geçiyorum.
Herkes böyle
dönemlerden
geçer, değil
mi?”
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COVİD-19 GÖLGESİNDE
AKTİVİTELER

"YARINLARIMIZ
ARAŞTIRMASI, COVİD-19
ALIŞVERİŞİ, COVİD-19
GÖLGESİNDE
AKTİVİTELER, COVD-19 NE
ZAMAN GEÇECEK? VE
UZAKTAN EĞİTİMİN
NABZI"
COVİD-19 YANSIMALARI

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle
evde kaldığımız bu dönemde Habitat Derneği
olarak Big Cat Research iş birliğinde Koronavirüs
ile başlayan günlük hayatımızdaki değişimin
etkilerini ölçmek ve yapılan bilimsel çalışmalara
veri sağlaması için araştırma serisine başladık.
Geride bıraktığımız altı haftalık sürede
"Yarınlarımız Araştırması, Covid-19 Alışverişi,
Covid-19 Gölgesinde Aktiviteler, Covd-19 Ne
Zaman Geçecek? ve Uzaktan Eğitimin Nabzı"
konularında farklı raporlar hazırladık. Raporları
incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

