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Hab tat
Öner yor
Herkese Merhaba,
Uzun bir süredir koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu
günlerde, bir yandan da kadına yönelik şiddet haberlerini
üzüntüyle takip ediyoruz. Habitat Derneği olarak sessiz
kalmamaya, önce kendi içimizde değişim ve dönüşüm
yaratmamız gerektiğine karar verdik. Kadınlara yönelik şiddeti
önlemenin yolu sosyal politikalar geliştirmek ve uygulamaktır
düşüncesinden hareketle güvenlik politikamızı ve
sözleşmelerimizi gözden geçirmeye başladık. Eşitsizliklerin en
kısa zamanda giderilmesi ve bu konuda sürdürülebilir adımlar
atılması gerektiğine inanıyoruz.
Bayram tatili içerisinde olduğumuz bu günlerde siz değerli
okuyucularımızdan sosyal mesafeyi korumanızı,
gerekli sağlık kurallarına uymanızı, ekibimiz ve gönüllülerimizle
birlikte daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Herkese
sağlıklı günler ve iyi bayramlar dileriz.

İYİLİĞE GİDEN
YOL
HABİTAT'TAN
GEÇER
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TOPLUMSAL
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 5.Amaç
olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; 2030 yılına
kadar kadınlar ve kız çocuklarına karşı
ayrımcılığın her türlüsünü ortadan kaldırmayı
hedefliyor. Çoğu bölgede, kadınlar iş imkanları
konusunda eşit erişime sahip değiller. Kamu
görevlerinde ayrımcılık, ücretsiz bakım ve ev
işlerinin eşitsiz bölüşümü ve en önemlisi cinsel
şiddet ve istismar hala büyük engel teşkil
ediyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, sürdürülebilir
kalkınmayı hızlandırmada kritik önem taşıyor.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen UN
Women ortaklığında Habitat Derneği tarafından
yürütülen Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının
ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının
Artırılması Projesi, Suriyeli ve ev sahibi
kadınların ve kız çocuklarının sosyal uyumunu
ve yaşam becerilerini, iki ana program
uygulayarak artırmayı hedefliyor. Proje
hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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BU HAFTA NE
DİNLESEK?

Hazal Sipahi'nin hazırladığı ikinci sezonda ise Sürdürülebilir
Gazetecilik Programı kapsamında Türkiye gazetecilik
endüstrisinde finansal olarak sürdürülebilir gazetecilik modelleri

Türkiye'nin dijital gazetecilik

inceleniyor. NewsLabTurkey Podcast serisini buradan

akademisi NewsLabTurkey.org'un

dinleyebilirsiniz.

podcast şovu olan NLTR'de
gazetecilik ve yeni medya
konularını ele alınıyor. Betül
Arslan ve Ramazan Subaşı'nın
hazırlayıp sunduğu ilk sezonda

NewsLabTurkey Podcast

her hafta farklı temalar ele alındı.

SOSYAL MEDYA YASASI
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Türkiye'den günlük erişimi 1
milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı
sosyal ağ sağlayıcılara yeni

Yeni yasa ile birlikte yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara

yükümlülük ve yaptırımlar getiren

Türkiye’de en az bir temsilci bulundurma zorunluluğu geldi.

sosyal medya yasası Resmi Gazete'de

Düzenleme, şirketlerin yanı sıra kullanıcıları yeni yükümlülükler

yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni

getiriyor.

yasayla birlikte Türkiye'de hizmet
veren sosyal ağ sağlayıcılarına önemli
yükümlülükler getirilmiş oldu.
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NELERİ TAKİP
ETMELİ?
Port Magazine Turkey “dergi gazeteciliği”
manifestosuyla 2019 yılında kurulmuştur. Moda,
mimari, tasarım, sinema, edebiyat ve gastronomi
alanlarını kapsayan Port, senede 2 kere
yayımlanmaktadır. Londra’da 2011 yılından beri
yayınlanmakta olan dergi, konularını uluslararası
gündem çerçevesinde hazırlamaktadır. Dünyanın
dört bir yanından fotoğrafçılar ve yazarlarla çalışan
Port'un her sayısında ilham verici söyleşiler yer
almaktadır.
KonuŞu, günümüzü anlamak ve anlamdırmak için
kurulan Türkiye'nin lk bağımsız konuşma
platformudur. Hale Ceren Zeytinoğlu tarafından
2018 yılında kurulan platform teknolojik, politik ve
ekolojik konularda konuşmalar düzenleyerek
günümüzü anlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor.
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BU HAFTA NE
OKUMALI?

Düşme Korkusu
ADALET AĞAOĞLU
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve 20. yüzyıl Türk
edebiyatının en önemli romancılarından biri olarak gösterilen
Adalet Ağaoğlu, 2018 yılında yayımladığı “Düşme Korkusu” adlı
kitabında "düşmek" olgusunu kısa öykülerle farklı açılardan ele
alıyor. Düşmenin çeşitli anlamları olduğunu dile getiren yazar
bunları saygınlığını kaybetmek, değerini kaybetmek, gözden
düşmek, çaresizliğe düşmek gibi anlatıyor. Yazar bu anlamların
manevi yanını göz önünde bulundurarak öykülerini oluşturuyor.

“Yazmak, su
içer gibi
içimden geliyor
hep.”
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KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİNİ
GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ!

“TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ,
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMAYI
HIZLANDIRMADA KRİTİK
ÖNEM TAŞIYOR.”
KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRMEYE
YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Habitat Derneği olarak kadının güçlenmesi, ekonomik
hayata katılması, dijital süreçlere uyum sağlaması gibi pek
çok konuda kadınlarımızın yanında yer almaya
çalışıyoruz.Türkiye’de kadınların toplumdaki yerini
güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten bir sivil toplum
kuruluşu olarak da fikirlerin geliştirilip uygulanması için
sayısız eğitimler, webinarlar ve hackathonlar
düzenleyerek, toplumsal sorunlara karşı kalıcı çözümler
geliştirmeye çalıştık. Çocukların ve korunmaya muhtaç
kişilerin istismar edilmemesi için hali hazırda
uyguladığımız güvenlik politikası belgemize, kadına
yönelik şiddete karşı önlemlerin alınacağı politikalarımızı
da ekleyerek iş sözleşmelerimizi yeniliyoruz.

