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Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İnsanların kendilerinin
ve sevdiklerinin sağlığının öne çıktığı günler. Bu günler
elbette bitecek, ancak COVID sonrası dünyanın aynı olacağı
söylenemez. İnsanların, şirketlerin, devletlerin davranışlarında
mutlaka değişiklikler olacak. Şu anda ilk adımları atılan bazı
davdavranış modelleri kalıcı hale gelecek. Bu tip kriz ve kaos
dönemleri şirketlerin ve devletlerin yavaş ve tereddütlü davrandığı
bazı aksiyonları hızlandırıyor. Çaresizlik herkesi inovasyon odaklı
yapıyor. Boşuna dememişler zorunluluk icatların anasıdır diye.
Adı konmasa da, dünyayı bu zor durumdan inovasyonun kurtarması
yaygın bir beklenti. Herkesin gözü yenilik haberlerinde.

Home office çalışanlar için motivasyon ve işe odaklanmak en büyük
sorunlardan biridir. Özellikle konforlu ev ortamında çalışıyorsanız,kay-
tarmaya her an müsaitsiniz demektir. Bu yüzden sizler için birkaç basit
tüyomuz var.
1-Çalışma saatlerinizi belirleyin. Örneğin “08:00 ve 16:00 arasında çalışa-
cağım” diyerek çalışma saatlerinizi sınırlandırabilir ve günlük iş planınızı
çalışma saatlerinize göçalışma saatlerinize göre çıkarabilirsiniz.
2-Kesinlikle yatak odanızda çalışmayın. Sıcak yatağınızın sizden birkaç
adım uzaklıkta olması sizi tembelliğe itebilir. Mümkünse ayrı bir çalışma
odanız ve ideal bir çalışma masası ile çok rahat olmayan bir koltuğunuz
olsun.
3-Dikkatinizi dağıtacak her şeyden uzaklaşın. Eğer gürültülü bir yerde
oturuyorsanız kulaklık takın ve sınırlandırdığı- nız çalışma saatleri içeri-
sinde sosyal medyanıza bakmsinde sosyal medyanıza bakmayın.
4-Kılık kıyafetinize ve kişisel bakımınıza özen göstermeyi unutmayın. Bu size kendinizi daha iyi ve dinç hissettirecektir.
Ayrıca bol oksijenli bir ortamda çalışmanız beynizi besleyecek ve verimliliğinizi arttıracaktır.
5-Son olarak çalışma odanız mutlaka çok iyi aydınlatılmış olsun. Gün ışığı bazen loş kalabiliyor ve uyku getirebiliyor.
Bu sebeple karanlık ve yeteri kadar aydınlık olmayan bir odada çalışmamaya özen gösterin.

Home Office Çalışanlar için Üretken Olmanın 5 Etkili Yolu

Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 şubesi ve 3.000'in üzerinde akredite – lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağıdır.
Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli sektörlerdeki 1000’i aşkın girişimci şir-
kete, $900 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir. Türkiye’de 90'dan fazla melek yatırımcısı ve 42 start-up’a
60 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırım ile; Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır. 
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Koronavirüse karşı her ülke kendince salgına karşı
önlem alırken Tayland ninja robotları ile dikkat
çekiyor. Sağlık personellerinin yükünü hafifletmek
için, Chulalongkorn Üniversitesi bünyesinde mühen-
dislik öğrencileri tarafından geliştirilen ninja robot
hastaların ateşlerini saniyeler içinde ölçüyor.

Tayland’da Koronaya Karşı Ninja Robotlar

Hindistan, koronavirüs bulaşmış kişileri izleyebilmek
için CoWin-20 adlı bir uygulama geliştiriyor. Şu an test
aşamasında olan bu uygulama, eğer enfekte bir kişinin
yakınındaysanız sizi uyarıyor. Uygulama bunun için
konum verilerinizi ve bluetoothunuzu kullanıyor.

Hindistan’ın Yeni Uygulaması, Koronavirüsü
İzleyebilecek

Covid-19 ile mücadele çağrısı açıldı! TUBİTAK 1507 kodlu
“KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde
açılan söz konusu özel çağrı kapsamında, Covid-19’un
teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürün ve ekipmanların
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına hızlı
destek verilecek.

COVID-19 ile Mücadele Çağrısı Açıldı!

Dünyanın en çok kullanılan e-ticaret platformu olan
Alibaba, koronavirüse karşı geliştirdiği yapay zeka ile
mücadeleye destek oluyor. Şirketin geliştirdiği bu
yapay zeka sistemi, virüsü sadece 20 saniyede tespit
edebiliyor.

Alibaba Korona Virüsünü Teşhis Eden
Yapay Zeka Geliştirildi!
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Ofiste çalışmanın sonu geldi mi?

Hulusi Berik
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Yönetim Kurulu BaşkanıCOVID-19 salgınının *PANDEMIK ilan edilmesi

sonucu tüm dünyada para ve sermaye piyasalarında
aniden büyük düşüşler gerçekleşti. Peşi sıra tüm
reel sektörde en az finansal piyasaları kadar etkilendi.
Ortalık öylesine yangın yerine döndü ki; düşen piyasalar, dün-
yanın her yerindeki insanların gıda ürünlerine aşırı talebi, sos-
yal mesafe, tüyal mesafe, tüketimin neredeyse gıda dışında sıfıra inmesi
buna bağlı olarak hali hazırda normal çalışan şirketlerin bile
zor günler geçirmesine neden olmakta. Hal böyle olunca da
Start-up ekosistemi ister istemez bir anda sessizliğe büründü.
Halbuki son bir ay içerisinde 3 adet Kalojen (kolajen) üzerine
çalışan Startup ı dinlemiş ve bir tanesiyle yatırım noktasına
gelmiştik. (süreç halen olumlu ilerliyor)
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COVID-19’un çözümü yerli girişimlerde

Girişimci Başvurusu
için Tıklayınız
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