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Hab tat
Öner yor
Herkese Merhaba,
Küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere her
geçen gün yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile
mücadele kapsamında alınacak yeni önlemleri açıkladı. Yeni
kararda Covid-19 hastasıyla temas edenlerden 28 gün
boyunca kan bağışının kabul edilmemesi istendi. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada toplam
vaka sayısının 212 bin 993, toplam vefat sayısının 5 bin 363
ve toplam yoğun bakım hasta sayısının 1209 olduğunu ifade
etti. Bu zamana kadar toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515
olduğunu belirten Bakan Koca, beklenen sonuçlar için
tedbirlere daha fazla uyulması gerektiğini söyledi.
Siz değerli okuyucularımızdan sosyal mesafeyi korumanızı,
gerekli sağlık kurallarına uymanızı, ekibimiz ve gönüllülerimizle
birlikte daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Herkese
sağlıklı günler dileriz.

İYİLİĞE GİDEN
YOL
HABİTAT'TAN
GEÇER

AMAÇ :4
NİTELİKLİ
EĞİTİM

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 4.Amaç
olan Nitelikli Eğitim; 2030 yılına kadar tüm kız
ve erkek çocuklarının ücretsiz ilköğretim ve
ortaöğretimi tamamlamasını amaçlıyor. Ayrıca
uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim
sağlamayı, toplumsal cinsiyet ve varlık
eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı ve nitelikli
yükseköğretime herkesin erişmesini sağlamak
da hedefleri arasında yer alıyor.

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin
başarılması, sürdürülebilir kalkınma için kritik
bir unsurdur. Habitat Derneği olarak sosyal
medya hesaplarının daha doğru ve güvenli
kullanılması, bilgi doğrulama ve siber zorbalık
gibi konularda bilgilenmek amacıyla Facebook
ortaklığında yürüttüğümüz “Kontrol Bende
Projesi” çevrimiçi emniyet konusunda
farkındalığın artmasını hedefliyor. Kontrol
Bende Projesi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.
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BU HAFTA NE
DİNLESEK?

Nida Dinçtürk bu haftaki konuğu yazar Hikmet Hükümenoğlu ile
son kitabı "Aşka İnanmayanlar için Aşk Öyküleri"ni konuşuyor.
Aşk, masal, aşka inananlar ve inanmayanlar konuları üzerine

“Anlatsam Roman Olur” Nida

konuştuğu podcasti buradan dinleyebilirsiniz.

Dinçtürk'ün güncel kültür-sanat
gelişmelerini takip ederek her
hafta kültür-sanat dünyasında
konuklarını ağırladığı bir podcast
serisi.

Anlatsam Roman Olur

BU HAFTA NE
İZLESEK?
Nesrin Kazankaya'ın yazıp yönettiği
tiyatro oyunu "Ah Smyrna'm, Güzel
İzmir'im" savaşın travmatik izlerini

Savaş sonrası Rum ve Türk topluluklarının karşılıklı göç etmesini

ve zorunlu göçün Türk ve Rum aile

zorunlu kılan "Mübadele Yasası" çıkartılmıştır. Köklü bir geleneğe ve

bireylerini karşı karşıya getirmesini

kültüre sahip, zengin Rum ailesi Vlasto'lar ve onlarla bir aile gibi bir

ve bir arada yaşamanın

arada yaşayan Türk yardımcıları da bu göçün hüzünlü tanıklarıdır.

imkansızlığını anlatıyor. Prömiyerini

Oyunu "Tiyatro Pera"nın YouTube kanalından ücretsiz izleyebilirsiniz.

2012 yılında "18. Uluslararası
İstanbul Tiyatro Festivali'nde yapan
oyun, 1923 yılında İzmir'de geçiyor.
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NELERİ TAKİP
ETMELİ?
Bant Mag, ilk kez 2004 yılında basılı olarak
yayımlanmaya başlanmış sanat, sinema ve müzik
içerikli aylık ve bağımsız bir dergidir. 2011 yılında
basılı yayın hayatına son verilmesi üzerine dergi
ekibi bağımsız olarak aynı yıl dijital ortamda Bant
Mag ismiyle yayımlanmaya başladı. Her ay
Türkiye'den veya yurt dışından bir sanatçının
kapağını hazırladığı Bant Mag, "Keşif", "Konu",
"Röportaj", "Sinema", "Müzik" ve "VS" adlı farklı
bölümlerden oluşuyor. İçeriğindeki yazıları
illüstrasyonlarla tamamlayan dergi, kültür sanat
gündemini sayfalarına taşımayı hedefliyor.
İklim Haber, iklim bilimi, iklim politikaları ve iklim
ekonomisi hakkında en güncel gelişmeleri paylaşan
bir haber sitesidir. İklim değişikliğini, bilimsel,
ekonomik ve politik boyutları ile ele almaya
odaklanarak, doğru ve tarafsız bilgiyi
yaygınlaştırmayı amaçlayan İklim Haber, içeriklerini
veri odaklı oluşturuyor.

TEMMUZ 2020 / SAYFA 5

BU HAFTA NE
OKUMALI?

Beyoğlu'nun En Güzel Ab s
AHMET ÜMİT
Ahmet Ümit “Beyoğlu'nun En Güzel Abisi”nde semtin virane,
metruk binalarıyla iç içe geçmiş bir suç ve cinayet örgüsünü
aktarıyor. İstanbul'un Beyoğlu semtinde Tarlabaşı'nda bir erkek
cesedinin bulunmasıyla birlikte gelişen olaylar, romanın
kurgusal karakteri Başkomser Nevzat'ın ağzından anlatılıyor.
Başkomser Nevzat cinayeti çözmeye çalışırken şehrin parsel
parsel satıldığına ve insanların canları üzerine kurulan zenginliğe
yeniden şahit oluyor.

“Şeytan
mührünü vurdu
Tarlabaşı'na…”

TEMMUZ 2020 / SAYFA 6

SINIRLARI AŞAN KOBİ’LER
EĞİTİM PROGRAMI SEKİZİNCİ
DÖNEMİ BAŞLIYOR!

“DİJİTAL PAZARLAMA
EĞİTİMLERİYLE SEN DE
SINIRLARI AŞMA
YOLUNDAKİ İLK ADIMI
AT”

SINIRLARI AŞAN KOBİ’LER EĞİTİM
PROGRAMI BAŞLIYOR!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook,
Habitat Derneği ve Hackquarters ortaklığında yürütülen
“Sınırları Aşan KOBİ”ler Projesi kapsamında
düzenlenecek olan dijital pazarlama eğitimleri yoluyla sen
de sınırlarını aşarak, ürününü veya sağlamış olduğun
hizmeti tüm dünyaya duyur.
Sınırları Aşan KOBİ’ler Eğitim Programı’nın sekizinci
dönemi 2020’yılının Ağustos ayında gerçekleştirilecektir.
Eğitim programı kapsamında katılımcılara dijital
pazarlama ve aralarında Facebook, Instagram,
Whatsapp’ın da bulunduğu Facebook ürünleri dâhil
olmak üzere iki ana müfredata yönelik eğitimler
verilecektir. Detaylı bilgi ve başvuruya buradan
ulaşabilirsiniz.

