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Hab tat
Öner yor
Herkese Merhaba,
Zorunlu bir "sosyal izolasyon" içerisinde olduğumuz
bu dönemde Habitat Derneği olarak online eğitim,
söyleşi, hackathon ve dijital şenlik gibi etkinliklerimize
bir yenisi daha ekliyoruz. Yeni öğrenme
platformumuz Dijital Kampüs ’ün ilk etkinliği olan Yaz
Programı’nda teknoloji ve girişimcilik odaklı eğitim ve
atölyelerimiz ile sizleri bekliyor.
Eğitim ve etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgiye web
sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Sağlıklı
günlerde bir araya gelmek dileğiyle...

İYİLİĞE GİDEN
YOL
HABİTAT'TAN
GEÇER

AMAÇ : 8
İNSANA
YAKIŞIR İŞ VE
EKONOMİK
BÜYÜME
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, bu işsizliği
ortadan kaldırmayı, sürdürülebilir ekonomik
büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve
teknolojik yenilikleri teşvik ediyor. Habitat
Derneği ve GoDaddy iş birliğiyle 2019-2020
dönemi boyunca hayata geçirilen Dijital Ben

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 8.Amaç

Projesi ile Türkiye’deki girişimci, girişimci adayı,

olan İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme;

kadınlar, genç bireyler ve KOBİ'lerin dijital

2030 yılına kadar tam ve üretken istihdamı ve

kimliklerini oluşturmaları, ekonominin dinamosu

tüm bireyler için insana yakışır iş sağlamayı

haline gelmelerini hedeflenmiştir. Proje

hedefliyor. 2008 yılındaki ekonomik kriz ve

kapsamında verilen yüz yüze ve online

küresel durgunluğun kalıcı etkilerine rağmen,

eğitimlerle toplam 2129 katılımcıya dijital kimlik

aşırı yoksulluk içindeki işçi sayısı son 25 yılda

yaratma, online varlık oluşturma ve web sitesi

büyük ölçüde azalmıştır. Fakat Uluslararası
Çalışma Örgütü’ne göre, 2015 yılında 204
milyondan fazla insan işsizdi.

tasarlama hakkında eğitimler verilerek dijital
dönüşümlerine katkı sağlanmıştır. Proje
hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

AĞUSTOS 2020 • SAYFA 3

BU HAFTA NE
DİNLESEK?

Podcast serisinde sanal gerçeklik, yapay zeka, şeylerin interneti,
beyin&bilgisayar etkileşimi, 3 boyutlu yazıcılar, sürücüsüz araçlar,
blockchian ve haber ekonomisi gibi konuların konuşulduğu

Ha Geldi, Ha Gelecek! Türkçe

podcast serisini buradan dinleyebilirsiniz.

Podcast: Aykut İbrişim'in
hazırladığı, teknolojinin insan
hayatını ve geleceğini nasıl
etkilediğine dair iki haftada bir
yayınlanan podcast yayınıdır.

Ha Geldi, Ha Gelecek!
Podcast

DEMİRÖREN MEDYA'DAN
MOBİL UYGULAMA:
GAZETELİK
Türkiye'nin en büyük medya
kuruluşlarından Demirören Medya,
Gazetelik olarak isimlendirilen yeni bir

Türkiye'de dijitalleşme adına atılan adımların bir yenisini Fanatik,

mobil uygulama geliştirdiğini açıkladı.

Hürriyet, Posta ve Milliyet gibi büyük gazetelerin sahibi olan

Geliştirilen yeni uygulama ile

Demirören Medya tarafından atıldı. Temelinde ücretsiz olarak

kullanıcıların, dijital gazete deneyimi

yayınlanan Gazetelik'i kullanabilmek için Demirören Medya'nın

yaşayacağı açıklandı. Kullanıcılar,

abonelik servisine kayıt olmak gerekiyor.

Demirören Medya'ya ait gazetelerin egazete versiyonlarına ulaşabilecekler.
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NELERİ TAKİP
ETMELİ?
Vesaire, internet mecralarında nitelikli
kültür gündemini kapsamlı bir şekilde ele
alan bir platformdur. 2014'ten bu yana
tamamı gönüllülerden oluşan ekiple
yürütülen Vesaire, web sitesinin yanı sıra
Facebook, Twitter ve Instagram
mecralarında da yer almakatadır. Müzik,
edebiyat, sinema, fotoğraf ve tiyatro
konularının yer aldığı platformdan güncel
sanat ve kültür haberlerini de takip
edebilirisiniz.
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BU HAFTA NE
OKUMALI?

Mutluluk Dağıtmak
TONY HSİEH
Tony Hsieh'in Mutluluk Dağıtmak adlı kitabında yazar, iş ve özel
hayatında öğrendiği dersleri çocukken kurduğu solucan çiftliği
işinden dünyanın ayakkabı satan en büyük internet sitesi olan
zappos.com’a uzanan yolculuğu anlatıyor. Tutkusunu nasıl
keşfettiğini, zappos ‘un karlı ve başarılı bir şirkete dönüşmesinin
arkasında yatan sıra dışı uygulamalardan örnekleri ve yaşam
amacına nasıl ulaştığının hikayesini ele alıyor. ABD'de uzun süre
çok satanlar listesinden düşmeyen Mutluluk Dağıtmak, girişimci
olmak isteyenlere ışık tutuyor.

Kârı, tutkuyu
ve amacı
bulmaya
uzanan bir
yolculuk...
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HABİTAT DİJİTAL KAMPÜS’ÜN İLK
ETKİNLİĞİ "YAZ PROGRAMI" İÇİN HAZIR
MISIN?

“YENİ ARKADAŞLARINLA
YARATICILIĞINI
TETİKLEYİP
ÖĞRENECEKLERİNLE
YETENEKLERİNİ
BESLEYECEĞİN HABİTAT
DİJİTAL KAMPÜS İLK
ETKİNLİĞİ İLE BAŞLIYOR.”
HABİTAT DİJİTAL KAMPÜS YAZ PROGRAMI
BAŞLIYOR

Habitat Derneği’nin yeni öğrenme merkezi Dijital
Kampüs ’ün ilk etkinliği Yaz Programı; teknoloji, dijital
pazarlama, girişimcilik odağındaki eğitimler, atölyeler ve
uzman kişilerle sizlerle buluşuyor. Teknolojiye ilgisi olan,
oluşturulacak program dahilinde kazanacakları
yetkinlikleri ve fikirlerini anlatmayı önemseyen gençleri
aramıza davet ediyoruz. Kampa katılan bireylerin 21. YY
içerisinde değişen ve dijitalleşen dünya ile birlikte
teknolojiyi sadece kullanma değil üretme konusunda
beceri kazanmaları ve bu becerilerle birlikte Habitat,
Insider, Facebook ve Microsoft’un desteklediği başarı
belgesine sahip olmalarını hedefliyoruz. Ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

