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Hab tat
Öner yor
Herkese Merhaba,
Türkiye'de Haziran ayı itibariyle yeni normalleşme
dönemi başladı. Bizler de bu yeni normale alışmaya
çalışıp bir yandan da çalışmalarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımızı online
olarak bu süreçte, yeni projelerimiz ve
etkinliklerimizle bir arada 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

AMAÇ :1
YOKSULLUĞA
SON

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI

Habitat Derneği olarak bireyleri sağlıklı bir
finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda
bilinçlendirerek, sürdürülebilir kalkınmaya

Dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayan

katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla

insanların sayısı 1990 ve 2015 yılları arasında

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),

1,9 milyardan 836 milyona düşerek azalmış olsa

Visa Türkiye ortaklığı ve 30 üye banka ve

da, hala çok sayıda insan en temel insani

e-para kuruluşunun desteğiyle yürüttüğümüz

gereksinimleri karşılamakta zorlanmaktadır. Bu

Paramı Yönetebiliyorum Projesi, bu eşitsizliği

nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

ortadan kaldırmakta önemli rol oynuyor. Paramı

arasında ilk sıraya yerleşen 1. Amaç: Yoksulluğa

Yönetebiliyorum Projesi hakkında ayrıntılı

Son, yoksulluğun her biçimini ve boyutunu

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
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BU HAFTA NE
DİNLESEK?

İlkan Akgül ve Nida Dinçtürk, Covid-19 salgını döneminde
dünyanın çeşitli ülke ve şehirlerinde yaşayan insanlarla karantina
deneyimlerini ve ülkelerindeki son Covid 19 gelişmelerini
konuştuğu podcast serisi Pandemik'i buradan dinleyebilirsiniz.

Medyapod; gazeteciler, blogcular,
aktivistler, uzmanlar, spor
severler ve teknoloji meraklıları
dahil, Türkiye’den birçok farklı
insanı bir araya getiren
Türkiye’nin ilk Podcast ağlarından
biridir.

Pandemik / Medyapod

BU HAFTA NE
İZLESEK?
İsveçli yönetmen Ruben
Östlund'ın 2017 yapımı filmi The
Square'da konuşma özgürlüğü,
sanatsal özgürlükler, sosyal
sansür vb. konuları İskandinav
perspektifinde, politik ve sosyal
bir çerçevede inceliyor.

2017 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazan
film, Stockholm’de bir modern sanat galerisinde çalışan ve
projelerinden biri de The Square olan Christian, ziyaretçilere
insanlara güvenmeli mi güvenmemeli mi sorusu ile iki farklı
yoldan birini seçmeye davet ediyor.
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NELERİ TAKİP
ETMELİ?
Sanat’a her açıdan alan veren, kişilerin soru
sorabileceği, eleştiride bulunabileceği,
deneyimleyebileceği, paylaşabileceği,
eserlerini sergileyebileceği, disiplinler arası
çalışan bir platform olan Narmanlı Sanat,
çeşitli teorik atölyeler, workshoplar,
sergiler, okumalar, gösterimler, dinletiler,
geziler ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği
yapıyor.
Birbirinden çeşitli kategorilerde videoları
bir araya getiren YouTube Türkiye
kanalında yer alan Benimle
#EvdeKal sayfası, lezzetli ve yapımı kolay
yemek tariflerinden ekipman
gerektirmeyen spor videolarına,
oturduğunuz yerden dünyayı keşfetmenizi
sağlayacak seyahat videolarından
öğrenciler için online eğitim kaynaklarına
kadar geniş kapsamlı içeriğiyle zamanı
verimli ve keyifli geçirmenizi sağlıyor.
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BU HAFTA NE
OKUMALI?

21. Yüzyıl ç n 21 Ders
YUVAL NOAH HARARİ
Sapiens ve Homo Deus kitaplarından tanıdığımız ve yeni
yüzyılın en çok ses getiren düşünürlerinden biri olarak
kabul edilen yazar Yuval Noah Harari, 2018 yılında
yayımladığı kitabı "21. Yüzyıl için 21 Ders" ile bize
bugünü anlatıyor. Dünyadaki tüm insanların hâli hazırda
yaşadığı siyasi, dini, ekonomi, sağlık, psikolojik, ekolojik
ve benzeri toplumsal krizlerin nedeni, dünyayı kuşatan
biyoteknoloji, yapay zekâ, bilişim teknolojisi ve serbest
ekonomi piyasasının şu an ve gelecekte insanlara
yaşattığı ve yaşatacağı olumlu olumsuz etkilerini detaylı
ve çarpıcı bir şekilde kaleme alıyor. Birçok bilimsel,
tarihsel, siyasi ve ekonomi kitabından referans
alınarak yazılan bu kitabı okumanın şimdi tam zamanı!

“Sapiens ve
Homo
Deus'un
aksine bu
kitap tarihsel
bir anlatı
olarak değil
bir ders
seçkisi
şeklinde
tasarlandı.”
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HABİTAT VE EKSPERİN İŞ
BİRLİĞİ İLE DENEYİMLİ
UZMANLAR EVİNİZDE!

OTURDUĞUNUZ YERDEN,
İSTEDİĞİNİZ UZMANA
BAĞLANIN, İŞİNİZLE
İLGİLİ EN DENEYİM
PROFESYONELLERDEN
ÜCRETSİZ DİJİTAL
DANIŞMANLIK ALIN!
KOBİ'LERE ÜCRETSİZ DİJİTAL
DANIŞMANLIK

Pandemi sürecinde zorluklar yaşayan, sıkıntılarla
boğuşan şirketler için Habitat Derneği yeni bir destek
başlattı. Eksperin platformu ile yapılan iş birliği
sayesinde KOBİ’ler ve startup’lar, platformun çeşitli
alanlardaki deneyimli profesyonel uzmanları ile
oturdukları yerden bağlanarak ücretsiz olarak dijital
danışmanlık alabilecek. Bu sayede özellikle pandemi
sürecinde zor günler geçiren firmalar, işlerini
büyütebilmek veya yanlış giden şeyleri görerek önlem
alabilmeleri için ne zaman isterlerse konusunda uzman
kişilere kolayca ulaşıp ücretsiz olarak görüşmeler
yapabilecek. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

