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Hab tat
Öner yor
Herkese Merhaba,
Mayıs ayı itibarıyla birçok ülkenin salgın tedbirlerini
gevşetmeye başlamasıyla dünyada vaka sayısı hızla 10 milyona
ulaşırken, Türkiye’de 81 ilin tamamında maske kuralını ihlal
edenlere ceza verilmesi kararlaştırıldı. İngiltere'nin önde gelen
eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, virüsün en fazla
etkilediği 45 ülkede araştırma yaptı ve yeni tip koronavirüsün
(Covid-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.
Türkiye, o listede yer almadı.
Bizler de yeni gelişmeleri dikkate alarak, online ortamda
çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Siz değerli
okuyucularımızdan sosyal mesafeyi korumanızı, gerekli sağlık
kurallarına uymanızı, ekibimiz ve gönüllülerimizle birlikte
daima yanınızda olduğumuzu unutmamanızı istiyoruz. Herkese
sağlıklı günler dileriz.

İYİLİĞE GİDEN
YOL
HABİTAT'TAN
GEÇER

AMAÇ :9
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI

KOBİ’ler yenilik, yaratıcılık ve herkes için iyi bir
çalışma teşvik ettiği için Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nı gerçekleştirmede kritik bir güçtür.
Habitat Derneği olarak Türkiye’deki küçük ve
orta büyüklükteki işletmelerin ve girişimcilerin
dijitalleşme yolunda kapasitelerini
geliştirmelerini ve bu yolla sınırları aşmalarına

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 9.Amaç

katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve

olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; dayanıklı

Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve

altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve

Hackquarters ortaklığında yürüttüğümüz

sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve

Sınırları Aşan Türkiye Projesi, kapsayıcı ve

yenilikçiliği güçlendirmeyi hedefliyor. Bugün

sürdürülebilir iş modellerini desteklemekte

dünya üzerinde 500 milyon KOBİ

önemli rol oynuyor. Sınırları Aşan KOBİ’ler

bulunmaktadır ve bunlar dünya ekonomisinin

Projesi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan

%90’nını oluşturmaktadır.

ulaşabilirsiniz.
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BU HAFTA NE
DİNLESEK?

Eray Erdoğan'ın bu haftaki konuğu Eğitimpedia.com ve Fide
Okulları kurucusu Ali Koç ile çocuk gelişimi, eğitimin ve
ebeveynlerin rolü ve genel olarak “öğrenme” konusunu üzerine

5 Kişi Podcast, farklı yollardan

konuştuğu podcasti buradan dinleyebilirsiniz.

yürümüş özgün insanların hayata
bakış açılarını, hayatlarındaki
kırılma anlarını ve hayattaki kritik
konularla
ilgili duygularını ve düşüncelerini
paylaştıkları bir podcast serisi.

5 Kişi Podcast

BU HAFTA NE
İZLESEK?
Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun
metrajlı filmi Kaygı, bir haber
kanalında belgesel kurgucusu
olarak çalışan Hasret’in kişisel
hafızasından yola çıkarak
toplumsal belleğe uzanan,
unutmanın sınırları üzerine bir
psikolojik gerilim.

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve 2017
yapımı olan film, ülkenin yakın politik tarihi üzerindeki
dönüşümler sonucunda her geçen gün daha da artan kendi
içimizdeki korkularımızı, kaygılarımızı güncel siyasi konjonktür
üzerinden gün ışığına çıkarıyor.
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NELERİ TAKİP
ETMELİ?
Farklı alanlardaki ileri derecede bilgi sahibi
kişilerin bilgi alışverişi yapmasına imkan
sağlayan TED Talks, farklı ülkelerde
bağımsız olarak düzenlediği etkinlikler ile
günümüzün en güncel bilgi paylaşım
platformlarından biridir. Yaymaya Değer
Fikirler sloganı ile yola çıkan ve birbirinden
farklı konuşmalar ile herkese ilham kaynağı
olan TED konuşmalarını TED Talks'un
YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Müziği keşfetme mottosuyla 2011 yılında
yola çıkan Dünyadan Sesler müzik
platformu, farklı dillerdeki etnik müzikleri
bir araya getirerek eşsiz bir dinleme zevki
sunuyor.
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BU HAFTA NE
OKUMALI?

Martın Eden
JACK LONDON
Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden,
20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı
içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul
görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve
değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve
servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret
eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah
yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık
olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya
da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı. Martin'in
aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine
bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır.

“Seni kitap
okuyan
insanlarla
tanıştıracağım.
Hayat, ancak
böyle insanlarla
bir araya
geliyorsan
yaşanmaya
değer.”
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YENİ NORMALDE İNOVATİF
ÇÖZÜMLER HACKATHONU

"KADININ GÜÇLENMESİ"
VE "EVDE VE EV DIŞINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇÖZÜMLERİ" TEMALARI
ÇERÇEVESİNDE
UYGULANABİLİR FİKİRLER
ÜRETMEYE NE DERSİN?
YENİ NORMALDE İNOVATİF ÇÖZÜMLER
HACKOTHANU'NA HAZIR MISIN?

Küresel Covid-19 krizinin bütün dünyayı etkisi altına
aldığı bu süreçte ortaya çıkan sorunları el birliğiyle
çözmeye çalışıyoruz. İki gün sürecek online
hackathona katılarak kadının ekonomik hayatta
güçlenmesini destekleyecek, ya da evde ve ev dışında
sürdürülebilirlik çözümlerine yönelik fikrinizi ekip
arkadaşlarınızla beraber geliştirebilirsiniz. Hackathon
boyunca mentorların desteğiyle fikrinizi geliştirebilir,
gerçekleşecek eğitimlerle girişiminizi bir üst seviyeye
taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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BLOCKCHAİN HIZLANDIRMA
PROGRAMI BAŞLIYOR!

İstanbul Blockcha n Okulu Projes
Habitat Derneği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
(TSPB) ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın iş birliğiyle 2018
yılında hayata geçirilen İstanbul Blockchain Okulu Projesi
kapsamında Türkiye'nin ilk online Blockchain Hızlandırma
Programı başlıyor. Blockchain teknolojisini kullanarak
enerjiden finansa, insan kaynaklarından güvenli bilgi
transferine farklı sektörlerde etki yaratabilecek girişim ve
çözümler arıyoruz!
Blockchain
Hızlandırma
Programına
blockchain
teknolojisini kullanarak ürün geliştiren tüm girişimler
başvurabilir. Detaylı bilgi ve başvuruya buradan
ulaşabilirsiniz.

“Blockchain
ile daha
güvenli ve
verimli bir
gelecek
yaratalım”

