
Katlanab!l!r ekranlı 
akıllı telefonların 
sayısı artıyor. Bu 
hafta yen! çıkan 

V!vo x Fold !le 
Samsung’un son 

katlanab!l!r model! 
Galaxy Z Fold 3’ü 

düelloya davet ett!k.

TEKNO 
DÜELLO

EKS ĨLER

Kameralar daha iyi olabilirdi, 
microSD kart desteŃi yok

Su ve toz geçirmezlik 
olmamasŕ. 

TEKN ĨK ÖZELL ĨKLER Ĩ  NELER?

 Pil ömrü: 4400 mAh
Ŕƀletim sistemi: Android 12 originOS ocean

Piksel yoĴunluĴu (Ppi): 372 ppi 
Ekran boyutu: 7,6 inc 

RAM: 16 GB
Darbeye dayanŕklŕ ön cam: Var

AĴņrlņk: 271 g
Ŕncelik: 6,4 mm

Dahili hafņza: 512 GB 
5G desteŃi: Var 

Kamera megapikseli: 12 + 12 + 12 MP
Çözünürlük: 1768 x 2208 px 

Ön kamera megapikseli: 16 MP 2,5 f 
Video kaydŕ çözünürlüŃü: 2160 x 60 fps 

Çözünürlük (Ņkincil ekran): 816 x 2260 px

Pil ömrü: 7 4600 mAh
Ŕƀletim sistemi: Android 12 originOS ocean
Piksel yoĴunluĴu (Ppi): 3360 ppi
Ekran boyutu: 8,03 inc
RAM: 12 GB
Darbeye dayanŕklŕ ön cam: Yok
AĴņrlņk: 311 g
Ŕncelik: 6,3 mm
Dahili hafņza: 512 GB
5G desteŃi: Var
Kamera megapikseli: 150 + 8 + 12 + 48 MP
Çözünürlük: 1916 x 2160 px
Ön kamera megapikseli: 16 MP 2,5 f
Video kaydŕ çözünürlüŃü: 4320 x 30 fps
Çözünürlük (Ņkincil ekran): 1080 x 2520 px

SATIœ  F ĨYATI NE?

24 bin TL 
Fiyat baƀlangŕcŕ 

20 bin TL 
Fiyat baƀlangŕcŕ 

V!vo X 
Fold

Samsung 
Galaxy Z Fold 3 

œARJ

1 saat 45 dk
 Tam kapasite ƀarj olma süresi ise 

1 saat 45 dakika 

37 dk
66W hŕzlŕ ƀarj, cihazŕ yalnŕzca 37 dakikada 
doldurabilir.
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R E K L A M L A R D A Y I L L A R D I R  gerçekl!kten uzak b!r c!lt do-
kusu, farklı boyuttak! dudaklar, abartılı kaslar, !na-
nılmaz burun ve vücut oranları görüyoruz. 

Sosyal platformlardak! !nfluencerların da fo-
to"raflarını f!ltreleyerek koyması, özell!kle gençler 
arasında güzell!k algısını yanıltıcı #ek!lde !deal!ze 
etmeye ba#ladı. Bu da pek çok genc!n ps!koloj!s!n! 
bozuyor. 20’l! ya#larında botox yaptıranları, abar-
tılı dudak ve yüz dolgularıyla gezenler! bu kadar çok 
görmem!z!n neden! de bu. Halbuk! sunulan bu gü-
zell!k standartlarına ula#mak neredeyse !mkansız. 

$ng!ltere’den Fransa ve Norveç’e kadar b!rçok 
ülkede yapılan yasal düzenlemelerle bunun önüne 
geç!lm!# durumda. Bu ülkeler!n b!rço"unda rek-
lamverenler!n ve !nfluencerların res!mlerde de"!-
#!kl!k yaptı"ını açıklaması gerek!yor. 

Tab!! burada reklamverenler ve !nfluencerlar 
kadar ajanslar da duyarlı davranmalı. Geçen hafta 
Og!lvy UK, bu konuda sorumlu davrandı"ını göste-
ren b!r açıklamada bulundu. Ajans sosyal medyada 
f!ltrel! ya da rötu#lanmı# foto"raflarla !deal!ze ed!-
len güzell!k algısının yanıltıcı olmanın yanı sıra b!-
reyler!n ps!koloj!s!n! de olumsuz yönde etk!led!"! 
farkındalı"ıyla, dı# görünü#ler!n! d!j!tal olarak dü-
zenleyen !nfluencer’larla çalı#mama kararı aldı"ı-
nı açıkladı. Yapılan açıklamada “Pazarlamacılar, 
ajanslar ve markalar olarak yen! nesle özenle yak-
la#mayı görev ed!nmel!y!z. %u anda gördü"ümüz 
#eylerle büyümemeler! gerek!yor” d!ye altını !mza 
atılacak b!r cümle de yer alıyor. 

Ben benzer hareketler! Türk!ye’dek! reklamve-
renler, reklam ajansları ve !nfluencerlardan da bek-
l!yorum. Çünkü b!z!m gençler!m!z de gördükler! bu 
gerçek dı#ı güzell!k anlayı#ı !le büyümemel!.

FIFA’DAN YEN! B!R D!J!TAL 
YAYIN PLATFORMU
D Ĩ J Ĩ TA L  YAY I N  P L AT F O R M L A R I N I N  sayısı her geçen gün 
artıyor. Son olarak da Uluslararası Futbol Federas-
yonları B!rl!"! (FIFA), d!j!tal yayın platformu FI-
FA+’ı kullanıma sundu.

Futbol meraklılarına reklam destekl!, ücrets!z 
yayın h!zmet! sunacak olan FIFA+, dünyanın dört 
b!r yanındak! yerel l!glerden canlı maç yayınları-
nın yanı sıra 1950’den bu yana oynanan 2 b!n 500’e 
yakın maçın görüntüler!ne, dünya yıldızı sporcu-
ların belgeseller!ne ve haberlere de er!#!m sa"lıyor. 
FIFA+’ta !lk etapta Ronald!nho, Dan! Alves, Ronal-
do Nazár!o, Romelu Lukaku, Lucy Bronze and Carl! 
Lloyd’un h!kâyeler!n! !#leyen belgeseller yer alacak.

YEN! AJANSLARINI 
SEÇT!LER
N ĨS A N AY I N D A  pek çok #!rket açtı"ı konkuru sonuçlan-
dırdı ve yen! ajanslarıyla çalı#maya ba#ladı. Ba"ımsız 
reklam ajansı olarak 18’!nc! yılını ger!de bırakan Ala-
add!n mü#ter! portföyüne dört yen! marka ekled! ve 
Tch!bo, Sodexo, Jack Dan!el’s ve F!le Marketler!’n!n 
yaratıcı çözüm orta"ı oldu. Yen! nes!l !çer!k platfor-
mu GA$N, yen! dönem marka !let!#!m ve reklam ça-
lı#malarını Leo Burnett $stanbul’a emanet ett!.  Tür-
k!ye’dek! reklam çalı#malarını emanet edece"! ajansı 
bel!rlemek üzere açtı"ı konkurdan gal!b!yetle ayrı-
lan ajans Havas $stanbul oldu.

Ürün tanıtımlarında !iltreli 
görseller kullanılmalı mı?
Popüler sosyal medya platformlarında yüz ve vücut 
f!ltreler!n!n yer almaya ba"lamasıyla b!rl!kte bu f!ltreler! 
kullanmak yen! normal hal!ne geld!. Gençler arasında güzell!k 
algısını yanıltıcı "ek!lde !deal!ze eden bu f!ltreler!n ürün 
tanıtımlarında kullanılması geçen yıldan bu yana pek çok 
ülkede yasal düzenlemelerle sınırlandırılıyor. 

GETŗR ŗKŗ REKLAMIYLA LŗSTEYE GŗRDŗ 
Ipsos tarafŕndan AdWatch Araƀtŕrmasŕ’ndan HAFTA 
için derlenen ve geçen hafta televizyonda yayŕnlanan 
reklamlarŕn spontane hatŕrlanma, beŃeni, aŃŕzdan aŃŕza 
konuƀulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi ile oluƀturulan 
Haftanŕn Ŕz Bŕrakan Reklamlarŕ listesinde Getir, iki ayrŕ 
reklamŕyla öne çŕkŕyor. Getir markasŕnŕn dünyaya açŕldŕŃŕnŕ 
haber veren bu reklamda Ŕbrahim Büyükak önemli bir özne 
olmaya devam ediyor. Buna ek olarak reklamŕn espirili 
dili ve Türkiye’de kurulan bir markanŕn yurtdŕƀŕnda hizmet 
veriyor olmasŕ da hatŕrlanmaya katkŕ saŃlŕyor.

HAFTANIN 
ĨZ BIRAKAN 

REKLAMLARI

1. Trendyol-
Online 

Al¸ƃveriƃ

2. Getir-Anne

3. A101

4. Getir-Kuzen

5. BŗM-ŗndirimler 

PERAKENDE 
HARĨÇ EN 

YÜKSEK 
HATIRLANMA 

ALAN ĨLK 5 
REKLAM 

1. Yemeksepeti-
Akl¸ndaysa 

Kap¸nda

2. Peros-Y¸kar¸m 
Bilirsin

3. Fairy

4. Nike 

5. Yemeksepeti

Sektörde ciddi bir 
iƃ gücü problemi 
olduņunun alt¸n¸ 
çizen Banu Erk¸ran, 
“Kendi söküņümüzü 
kendimiz dikmek 
ad¸na Reklamc¸l¸k 
Vakf¸ ile birlikte 
Reklam Akademisi 
kurmak istiyoruz” 
diyor.

Kalemi yapay zeka 
kıracak

Robot avukatlar, robot arabulucular, derken yargıda yapay zeka uygulamaları 
dünyaya yayılıyor. Akıllardaki soru: Yapay zeka etik kurallara uyabilecek mi?

Robot bir yargıca güvenebilir miyiz?
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M alezya, p!lot uy-
gulama kapsa-
mında Sabah ve 
Sarawak eyalet-
ler!ndek! mah-

kemelerde yapay zeka yargılama 
s!stem!n! denemeye ba#ladı"ını 
açıkladı. DoNotPay avukat mo-
b!l uygulaması, Estonya’dak! kü-
çük !dd!aları de"erlend!ren ro-
bot hak!mler, Kanada’dak! robot 
arabulucular, Ç!n’dek! yapay zeka 
hak!mler! ve Malezya’nın yapay 
zeka yargılama s!stem!n! dene-
meye ba#lamasıyla b!rl!kte ada-
let s!stem!nde yapay zeka kulla-
nımı b!rçok ülkede hızla yayıl-
maya devam ed!yor.

Yargıda yapay zekâ s!stemle-
r! son dönemde Almanya, $ng!l-
tere ve ABD g!b! ülkelerde devre-
ye g!rmeye ba#ladı. Örne"!n $n-
g!ltere’de yapay zekânın verd!"! 
her be# karardan dördünün mah-
keme kararıyla örtü#tü"ü tesp!t 
ed!ld!. ABD’de bazı mahkemeler 
!se ceza süres!n!n ve fa!l!n tek-
rar suç !#leme !ht!mal!n!n bel!r-
lenmes!nde yapay zekâ yazılım-
larından faydalanıyor. Almanya 

ve $ng!ltere’de pol!s, suçu önce-
den tahm!n ed!p engellemeye yö-
nel!k yapay zekâ yazılımları kul-
lanıyor.

DAHA TUTARLI 
KARARLAR!
Malezya federal makamları, 
mahkemelerde ne #ek!lde kulla-
nılaca"ı tam olarak kes!nle#me-
m!# olsa da “yargı kal!tes!n! artı-
rab!lece"!n!” !fade ett!kler! yapay 
zeka cezalandırma s!stemler!yle 
!lg!l! ülke genel!ndek! denemele-
r!n! bu ay tamamlamayı hedefl!-
yor. Bu kapsamda kamu f!rması 
‘Sarawak Informat!on Systems’ 
tarafından gel!#t!r!len yapay ze-
ka yargılama s!stem!, p!lot bölge-

ler Sabah ve Sarawak’tak! mah-
kemelerde denenmeye ba#landı.

Federal Mahkeme Ba# Yargıç 
sözcüsü, mahkemelerdek! yapay 
zeka kullanımının “hala deneme 
a#amasında” oldu"unu bel!rt!r-
ken, s!stem!n !#ley!#!ne da!r da-
ha fazla yorum yapmaktan kaçın-
dı. Yakla#ık 20 yıllık avukat olan 
Ham!d $sma!l, Sabah eyalet!nde 
yargılanan müvekk!l!n!n yapay 
zeka tarafından mahkum ed!l-
mes!n!n #a#kınlı"ını ya#adı"ını 
!fade ett!. 

Uzmanlar, yapay zeka taban-
lı yargılama s!stemler!n!n ceza-
ları daha tutarlı hale get!rd!"!n!, 
davalardak! yı"ılmaları hızlı ve 
daha masrafsız b!r yolla tem!z-

led!"!n!, tarafların uzun, pahalı 
ve stresl! davalardan kaçınma-
sına yardımcı olab!lece"!n! !fade 
ed!yor.

ÜLKEMŤZDE 
DURUM NE?
Türk!ye’de de bu yapay zeka !le !l-
g!l! çalı#malar yapılıyor. Yargı-
tay, Avrupa B!rl!"! Projes! kapsa-
mında 6 m!lyon üzer!ndek! k!#!-
sel ver!den arındırılmı# Yargıtay 
!çt!hadını yapay zekâya yükleye-
me hazırlanıyor. Bu s!stem otu-
rursa !lg!l! vatanda# ya da avukat 
hukuk davalarında, bu ver!ler! ve 
del!ller!n! g!rmek suret!yle dava-
yı kazanma olasılı"ını görerek, 
belk! buna göre dava açacak ya 
da açmayacak. Tamamen ücret-
s!z olarak kullanıma sunulacak 
ve 2023’te h!zmet vermeye ba#-
laması planlanan bu uygulama 
avukatları da meraklandırıyor.

Yapay zekanın yargıdak! gün-
cel kullanımı sınırlı ve öncü de-
neysel örneklere dayansa da Ya-
pay zekanın yargıdak! kulla-
nımına !l!#k!n n!ha! b!r sınır 
öngörmek oldukça zor. Yapay ze-
kanın yargı alanına g!rmes! et!k 
tartı#malarını da beraber!nde 
get!r!yor. Yapay zekanın ön yar-
gı gel!#t!r!p gel!#meyece"! !se en 
öneml! tartı#ma konularından 
b!r!s!. Bekley!p görece"!z.

3 $ * - . + . ) Ř S 1722-28 Nisan 2022 
Sayı: 101

H A F T A N I N  Ü R Ü N L E R Ť

KAŅIT KALŗTESŗNDE 
TABLET
TCL, yeni ürünlerini Türkiye'de mayŕs 
ayŕndan itibaren satŕƀa sunacak. TCL'in 
piyasaya süreceŃi ürünler içerisinde 
kâŃŕt kalitesinde ekran deneyimi 
sunan TCL NXTPAPER 10s özellikle 
göz korumasŕna odaklanŕlarak 
tasarlandŕ. KâŃŕt kalitesinde okuma 
deneyimi sunan ekran tasarŕmŕ, TÜV 
sertifikalŕ ekranŕ mavi ŕƀŕŃŕ %50'nin 
üzerinde azaltmasŕ ile dikkat çekiyor. 
TCL NXTPAPER 10s, ƀirketin kendi 
üretimi olan T-Pen kalemi aracŕlŕŃŕyla 
baskŕyŕ algŕlayan hassas ekranŕ da 
var. Cihaz, 8.000 mAh bataryasŕ ve 
Android 11 iƀlem istemine sahip. 
Tabletin 5 MP ön kamerasŕ, 8 MP 
arka kamerasŕ var. 64 GB depolama 
alanŕna sahip olan tabletin bu alanŕ 
bir microSD kartla 256 GB'a kadar da 
geniƀletilebiliyor. Bir kitap boyutunda 
olan 10,1" FHD ekranŕ da dikkat çeken 
özellikleri arasŕnda. 

MŗNŗMAL KULAKLIK 
ŗSTEYENE
JBL’in Wave 100 TWS kulaklŕklarŕ, 
minimal tasarŕmŕ ve kulaŃa tam 
oturan yapŕsŕyla rahat bir kullanŕm 
saŃlŕyor. Çift baŃlantŕ özelliŃi ile tek ya 
da çift olarak kullanŕlabilen kulaklŕk, 
20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ses 
asistanŕ destekli Wave 100 TWS’in 
eller serbest aramalar için sezgisel 
ve kullanŕƀlŕ kontrolleri bulunuyor. 
Ergonomik ƀarj kutusu ile kolayca 
ƀarj edilebilen Wave 100 TWS, bir 
kulaklŕŃŕ kullanŕlŕrken, diŃerini de 
ƀarj edilebilme kolaylŕŃŕnŕ sunuyor. 
Wave 100 TWS, kulaŃa hitap ederken 
aynŕ zamanda siyah ve krem rengi ile 
dikkat çekiyor.

ARTIL AR

 Suya karƀŕ korumalŕ, ekran altŕ 
kamera kullanŕmŕ var.

Her iki ekranda da ultrasonik parmak izi 
okuyucu bulunuyor.
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¤BARBAROS ÖZBUɆUTU

M E N T O R A K A D E M Ĩ ,  !" ya"amında ba-
"arılı olmak !ç!n gerekl! becer!le-
r!, kurum de#erler!n! göz önüne 
alarak çalı"anların davranı"ları-
na dönü"mes!n! sa#layan e#!t!m, 
koçluk ve mentorluk programları 
tasarlıyor. 

Mentor Akadem! kurucu or-
taklarından Meltem Saral, “Ö!-
renmek en büyük mot"vasyonum, 
sanırım meraklı b"r" olmak "le "l-
g"l" b"r durum. Ö!rend"kler"m" 
payla#mak "se en büyük mutlu-
lu!um. Bu nedenle e!"t"m "le "lg"-
l"  konularda çalı#ıyor olmak ben" 
fazlasıyla tatm"n ed"yor. De!er-
ler"me uygun olarak hayata kat-
kıda bulunmanın yanı sıra  ço-
cuklarıma ve gençlere do!ru rol 
model" olmak ya#am amaçlarım-
dan b"r"” d!yor. 

Saral, g!r!"!mc!l!k h!kayes!n! 
!se "öyle anlatıyor: 

Türkiye’de giri!imcili"i iyi  
bir ö"renciye benzetiyorum

 ŗYZŗCO CEO’SU BARBAROS ÖZBUŅUTU:

!"e ve zamana 
bakı!ım de"i!ti 
Eskiden çocuklarıyla oyun oynarken dahi aklının bir kö!esi i!le 
me!gulken bugün bamba!ka bakıyor hayata... Son yıllarda 
ya!ananların da etkisiyle insanın i!e ve zamana bakı! açısının 
de"i!ti"ini söyleyen iyzico CEO’su Barbaros Özbu"utu, 
“Senin için önemi olan hiçbir !eyi ertelemeyeceksin” diyor.

DENEYŤMLŤ BŤRŤNŤN 
YOL ARKADAƐLIŒINA
ŤMKAN TANIYORUZ
“B"z üç orta!ız ve üçümüz de f"-
nans kökenl"y"z. Aynı zamanda 
üçümüz de e!"t"m alan, kend"-
n" gel"#t"ren ve fayda yaratmak 
"le "lg"l" derd" olan k"#"ler"z. Bu 
özell"kler b"r araya gel"nce de g"-
r"#"mc"l"k b"z"m "ç"n do!al b"r 
sonuç oldu. Kurumsal hayattan 
gelen k"#"ler "ç"n kolay de!"ld"r 
g"r"#"mc"l"k ama b"z "y" ö!ren-
c"ler"z. B"r e!"t"m #"rket" olarak 
Mentor Akadem", mentorluk ko-
nusuna çok önem ver"yor. F"r-
malarda, STK’da ve hatta e!"t"m 
kurumlarında mentorluk na-
sıl yapılmalı "le "lg"l" dünyada-
k" örnekler" de yakından "ncele-
yerek e!"t"mler ve mentorluk s"s-
temler"n"n kurulumları "le "lg"l" 
kapsamlı çalı#malar yapıyoruz. 

Klas"k mentorlu!un yanında 
modern yakla#ımları da kullan-
ma alanları yaratıyoruz. Böyle-
l"kle k"#"selle#t"r"lm"# e!"t"me ve 
deney"ml" b"r"n"n yol arkada#lı-

!ına "mkan sa!lamı# oluyoruz. 
Hang"m"z dem"yoruz k", ke#ke 
yen" ba#ladı!ımda bana akıl ve-
recek, bu yollardan geçmi# biri 
bana destek olsa diye? Önümüz-

dek" dönemlerde b"lg"n"n hava-
da uçu#tu!u durumlarda men-
torluk daha da önem kazanacak. 
B"lg"y" nasıl kullanaca!ımız "le 
"lg"l" yol gösterenler"m"z olacak. 
E!"t"m ve kurumsal danı#man-
lık h"zmetler"m"zle çalı#anların 
kend" potans"yeller"n"n farkına 
varması, "#"nde fark yaratması, 
kurum hedefler"n" sah"plenmes", 
kurumsal ba!lılık ve performan-
sının yükselmes" "ç"n çözümler 
üret"yoruz.”

“Ö!renmen"n yalnızca k"tap 
okuyarak olmadı!ı çok a#"kâr. 
Aslında "nsano!lu tar"h"ne bak-

tı!ımızda ö!renme "zleyerek ve 
deney"mleyerek olmu#. Örgün 
e!"t"m tar"h" çok kısa. Ö!renme-
n"n kaslara "nt"kal etmes" yan" 
güncel dey"m" "le "çselle#t"r"l-
mes" ve uygulama alanı bulması 
"ç"n fırsatlar yaratılması gerek-
mekte. Mentorluk de tam da buna 
h"zmet ed"yor. Uzman b"r k"#"n"n 
daha az uzman olan k"#"ye b"lg", 
deney"m ve nasıl uygulanab"l"r-
l"k hakkında yol arkada#lı!ı ola-
rak tanımlanıyor.”

GENÇLER HEDEFLERŤNE 
ULAƐMAK ŤÇŤN ASLA 
VAZGEÇMESŤNLER
“Türk"ye’dek" g"r"#"mc"l"!" yo-
lu çok daha uzun ama "y" b"r ö!-
renc"ye benzet"yorum. Yakla#ık 
7 yıldır bu ekos"stem"n "ç"nde-
y"m. 7 yıl önces" "le kar#ıla#tırdı-
!ımda çok yollar yürünmü#. Da-
ha çok yol yürünmes" gerekl" ve 
bu b"l"nç de var o nedenle çok üm"t 
ver"c" buluyorum. Dünya eko-
nom"k konjonktürünün zorlayı-
cı etk"ler"ne ra!men "y" g"d"yor. 
Genç g"r"#"mc"ler çok vasıflı, çok 
be!en"yorum onları. Hedefler"ne 
ula#mak "ç"n asla vazgeçmes"n-
ler, hayal ets"nler, network konu-
sunu "hmal etmes"nler ve tab"" k" 
mentorler" olsun.”

BAƂARISIZLIK DŗYE BŗR ƂEY YOK ASLINDA
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T ürk!ye’n!n ba"arı-
lı f!ntek g!r!"!mle-
r!nden b!r! olan !y-
z!co’nun kurucu 
orta#ı ve CEO’su 

Barbaros Özbu#utu, kurum-
sal hayatı kar!yer!n!n z!rves!n-
deyken bırakıp, kend! h!kayes!n! 
yazab!lmek adına g!r!"!mc!l!#e 
yöneld!. Tab! bu yolda fedakar-
lıklarda da bulunmu". $!rket! 
kurduktan sonra tüm oda#ının 
!" f!kr!n! gel!"t!rmek ve çalı"mak 
oldu#unu aktaran Özbu#utu, o 
yıllarda çocuklarının en önem-
l! anlarını onlarla b!rl!kte ya"a-
yamamanın !ç!nde ukde kaldı-
#ını anlatıyor. $!md! a!les! ve ço-
cuklarıyla daha çok vak!t geç!ren 
ve onlardan çok "ey ö#rend!#!n! 
söyleyen Özbu#utu !le Hafta !ç!n 
!" dı"ı hayatını konu"tuk.

B!r dönem s!z Türk!ye’deyken e"!-
n!z ve kızlarınız Almanya’daydı. O 
dönem hep!n!z !ç!n çok zor olmu"-

tur de#!l m!?
Ben!m !ç!mde en çok ukde ka-

lan konu budur. Çocuklarımın 
en öneml! anlarını onlarla b!r-
l!kte ya"ayamadım. %lk b!-

s!klete b!n!"ler!nde yanların-
da olamadım. Hep v!deolarda 

gördüm. 5-7 ya" araları bende yok 
d!yeb!l!r!m. Hafta !ç! Türk!ye’de 
hafta sonları Almanya’da oluyor-
dum. O zamanlar ben öyle h!sset-
m!yordum ama "!md! foto#raf-
lara bakınca ne kadar yorgun ol-
du#umu anlıyorum. Pandem! !le 
b!rl!kte a!lemle daha çok zaman 

geç!rmeye ba"ladım. Onlarla za-
man geç!r!rken fark ett!m k! kız-
larımın !k!s! de baya#ı coollar, 
espr! anlayı"ları çok !y!, çok akıl-
lılar. Onlardan çok "ey ö#ren!yo-
rum. Ama ben!m olmadı#ım dö-
nem! e"!m çok !y! yönett!. Hep!-
m!z !ç!n çok zor b!r süreçt!. Ama 
sa#lıklı b!r a!le yapımızın oldu-
#unu görüyorum.  

$" dünyasındak! pek çok !nsan !ç!n 
ço#u zaman !"-ya"am denges!n! 
sa#lamak zor oluyor. G!r!"!mc!-
lerde bu daha mı zor?
Daha zor. Genç g!r!"!mc!ler !ç!n 
daha da zor. Ben!m kurumsal ha-
yatta en son çalı"tı#ım "!rket olan 
Klarna’nın kurucuları 22-23 ya-
"ında "!rketler!n! kurdular. Ben 
Klarna’ya 33 ya"ında katıldım. 
Ben!m çocuklarım vardı. Onlarla 
aramdak! farkı göreb!l!yordum. 
Onlar sadece Klarna !ç!n ya"ıyor-
du. Ben!m çocuklarıma da zaman 
ayırmam gerek!yordu. Onların 18 
saatte yaptıklarını ben!m çocuk-
larla zaman geç!remem !ç!n 8-9 
saatte yapmam gerek!yordu. A!-
leye zaman ayırmak "u açıdan da 
çok öneml!; zamanı daha ver!ml! 
kullanma kab!l!yet!n!z! de gel!"-
t!r!yorsunuz. Bu anlayı" !yz!co’da 
da oturdu. B!z hafta sonları çalı"-
mıyoruz, uzun saatler çalı"tı#ı-
mız günler de çok azdır. Çalı"ma-
mız !ç!n çok kr!t!k konular olması 
lazım. !yz!co’da ne kadar çok ça-
lı"tı#ın de#!l, ortaya çıkardı#ın !" 
sonuçları öneml!. $!rket !ç!ndek! 
ver!ms!z zamanı azaltmak lazım. 

Yo#un b!r !" gününde nasıl kaça-
maklar yaparsınız?
Güne"l! b!r günde 10 dak!ka b!-
le olsa, yüzümü güne"e dönüp b! 
kahve !ç!p, kulaklı#ımdan müz!k 
d!nlemey! çok sev!yorum. Tab!! 
bu %stanbul’da daha çok oluyor. 
Hamburg’da güne"! o kadar sık gö-
remeyeb!l!yoruz. Hamburg’dak! 
ev!mde küçük b!r balkonum var. 
Güne" açtı#ında hemen çıkıyo-
rum oraya. 

Eve !" get!r!r m!s!n!z? Evde b!r ça-
lı"ma odanız var mı?
Evde b!r çalı"ma odam var. Zaten 
pandem! !le b!rl!kte bu zorunlu-
luk oldu. Esk!den çocukların oda-
sında onlarla oyun oynarken dah! 
kafam !"e g!deb!l!yordu. Çocuk-
lar bunu fark ed!yor ama artık g!-
derek azalıyor. Geld!#!m!z nokta-
da "!rket!n sorumlulu#unu üstle-
nen o kadar çok k!"! var k! bu artık 
sadece ben!m omuzlarımda de-
#!l. Ben de daha rahat b!r "ek!lde 
oldu#um ortamlarda !nsanlara 
odaklanab!l!yorum. Son yıllarda 
ya"ananların da etk!s!yle !nsa-
nın !"e bakı" açısı, zamana bakı" 
açısı da de#!"t!. O yüzden örne#!n 
yeme#e çıktıysam, artık sadece o 
masadak! k!"!lere odaklanmaya 
çalı"ıyorum.

Çalı"ma masanızdan ya da yanı-
nızdan ayırmadı#ınız "eyler neler?
Çok d!j!tal!m. B!lg!sayar, telefon 
ve !pad’!m hep masamda olur. 

Kızlarınızla nasıl zaman geç!r!r-
s!n!z?
%k! kızım da futbola meraklı. %k!-
s! de futbol oynuyor. Kızlarımla 
zaman geç!rmey!, onlarla sohbet 
etmey! çok sev!yorum. Yen! jene-
rasyonunun bakı" açısını anla-
mak da bence çok öneml!. Sadece 
onları anlamak açısından de#!l, 
!" hayatınız !ç!n b!le farklı b!r ba-
kı" açısı yakalayab!l!rs!n!z. Kü-
çüklükler!nde daha az yanların-
da oldu#um !ç!n eks!kler!m! "!m-
d! kapatmaya çalı"ıyorum. 

Meltem Saral, “Türk!ye’dek! g!r!"!mc!l!#! yolu çok daha uzun 
ama !y! b!r ö#renc!ye benzet!yorum. Yakla"ık 7 yıldır bu 
ekos!stem!n !ç!ndey!m. 7 yıl önces! !le kar"ıla"tırdı#ımda çok 
yollar yürünmü". Daha çok yol yürünmes! gerekl! ve bu b!l!nç de 
var o nedenle çok üm!t ver!c!” d!yor.

$effaf b!r !let!"!m kurarsan, !n-
sanlar çok net b!r "ek!lde !"ler!ne 
odaklanab!l!yorlar. 

S!z!n !ç!n terap! olan akt!v!te den-
d!#!nde aklınıza neler gel!yor?
!yz!co’nun !lk 6-7 yılında bu so-
runun cevabı ben!m !ç!n sadece 
uyumaktı. %y!, kal!tel! b!r uyku 
ben!m !ç!n çok öneml!. 8 saat uyu-
yamadı#ım zaman moral!m bo-
zuluyor. Uykuma çok d!kkat ed!-
yorum. %lk fazlarda, büyük b!r so-
rumluluk altına g!rd!#!m!z !ç!n 
stresten uzak durmak mümkün 
de#!ld!. Arada halı sahaya g!d!p 
futbol oynuyorduk ama bu çok ye-
terl! de#!ld!. B!r süre sonra spo-
ra yen!den zaman ayırma !ste#!m 
ger! geld!. Ten!s oynuyorum. Spor 
har!c!nde bu sene p!yano çalma-
ya ba"ladım. Ben! çok !y! h!sset-
t!r!yor.  

S!z!n b!r dönem profesyonel olarak 
futbol oynadı#ınızı duymu"tuk. O 
dönemden bahseder m!s!n!z?
Evet, 18-20 ya" arasında Alman-
ya’da bunu profesyonell!k sev!ye-
s!ne çıkartarak Landesl!ga’da oy-
namı"tım ama bunun arkasında 
duramadı#ım !ç!n bıraktım. Ka-
r!yer!me yöneld!m. 

Hang! takımı tutuyorsunuz? Maç-
ları tak!p eder m!s!n!z?
Fenerbahçel!y!m. Ba"arılı olma-
sa b!le y!ne de maçları !zl!yorum. 
%pad, b!lg!sayar, TV fark etm!yor; 
nerede olursam olayım mutlaka 
bakıyorum maçlara.

ŤƐÌ#(Ɛ(Ì
Fatoʅ
Bozkuʅ
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Katlanab!l!r ekranlı 
akıllı telefonların 
sayısı artıyor. Bu 
hafta yen! çıkan 

V!vo x Fold !le 
Samsung’un son 

katlanab!l!r model! 
Galaxy Z Fold 3’ü 

düelloya davet ett!k.

TEKNO 
DÜELLO

EKS ĨLER

Kameralar daha iyi olabilirdi, 
microSD kart desteŃi yok

Su ve toz geçirmezlik 
olmamasŕ. 

TEKN ĨK ÖZELL ĨKLER Ĩ  NELER?

 Pil ömrü: 4400 mAh
Ŕƀletim sistemi: Android 12 originOS ocean

Piksel yoĴunluĴu (Ppi): 372 ppi 
Ekran boyutu: 7,6 inc 

RAM: 16 GB
Darbeye dayanŕklŕ ön cam: Var

AĴņrlņk: 271 g
Ŕncelik: 6,4 mm

Dahili hafņza: 512 GB 
5G desteŃi: Var 

Kamera megapikseli: 12 + 12 + 12 MP
Çözünürlük: 1768 x 2208 px 

Ön kamera megapikseli: 16 MP 2,5 f 
Video kaydŕ çözünürlüŃü: 2160 x 60 fps 

Çözünürlük (Ņkincil ekran): 816 x 2260 px

Pil ömrü: 7 4600 mAh
Ŕƀletim sistemi: Android 12 originOS ocean
Piksel yoĴunluĴu (Ppi): 3360 ppi
Ekran boyutu: 8,03 inc
RAM: 12 GB
Darbeye dayanŕklŕ ön cam: Yok
AĴņrlņk: 311 g
Ŕncelik: 6,3 mm
Dahili hafņza: 512 GB
5G desteŃi: Var
Kamera megapikseli: 150 + 8 + 12 + 48 MP
Çözünürlük: 1916 x 2160 px
Ön kamera megapikseli: 16 MP 2,5 f
Video kaydŕ çözünürlüŃü: 4320 x 30 fps
Çözünürlük (Ņkincil ekran): 1080 x 2520 px

SATIœ  F ĨYATI NE?

24 bin TL 
Fiyat baƀlangŕcŕ 

20 bin TL 
Fiyat baƀlangŕcŕ 

V!vo X 
Fold

Samsung 
Galaxy Z Fold 3 

œARJ

1 saat 45 dk
 Tam kapasite ƀarj olma süresi ise 

1 saat 45 dakika 

37 dk
66W hŕzlŕ ƀarj, cihazŕ yalnŕzca 37 dakikada 
doldurabilir.

ÇIK Iœ  TAR ĨH Ĩ
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R E K L A M L A R D A Y I L L A R D I R  gerçekl!kten uzak b!r c!lt do-
kusu, farklı boyuttak! dudaklar, abartılı kaslar, !na-
nılmaz burun ve vücut oranları görüyoruz. 

Sosyal platformlardak! !nfluencerların da fo-
to"raflarını f!ltreleyerek koyması, özell!kle gençler 
arasında güzell!k algısını yanıltıcı #ek!lde !deal!ze 
etmeye ba#ladı. Bu da pek çok genc!n ps!koloj!s!n! 
bozuyor. 20’l! ya#larında botox yaptıranları, abar-
tılı dudak ve yüz dolgularıyla gezenler! bu kadar çok 
görmem!z!n neden! de bu. Halbuk! sunulan bu gü-
zell!k standartlarına ula#mak neredeyse !mkansız. 

$ng!ltere’den Fransa ve Norveç’e kadar b!rçok 
ülkede yapılan yasal düzenlemelerle bunun önüne 
geç!lm!# durumda. Bu ülkeler!n b!rço"unda rek-
lamverenler!n ve !nfluencerların res!mlerde de"!-
#!kl!k yaptı"ını açıklaması gerek!yor. 

Tab!! burada reklamverenler ve !nfluencerlar 
kadar ajanslar da duyarlı davranmalı. Geçen hafta 
Og!lvy UK, bu konuda sorumlu davrandı"ını göste-
ren b!r açıklamada bulundu. Ajans sosyal medyada 
f!ltrel! ya da rötu#lanmı# foto"raflarla !deal!ze ed!-
len güzell!k algısının yanıltıcı olmanın yanı sıra b!-
reyler!n ps!koloj!s!n! de olumsuz yönde etk!led!"! 
farkındalı"ıyla, dı# görünü#ler!n! d!j!tal olarak dü-
zenleyen !nfluencer’larla çalı#mama kararı aldı"ı-
nı açıkladı. Yapılan açıklamada “Pazarlamacılar, 
ajanslar ve markalar olarak yen! nesle özenle yak-
la#mayı görev ed!nmel!y!z. %u anda gördü"ümüz 
#eylerle büyümemeler! gerek!yor” d!ye altını !mza 
atılacak b!r cümle de yer alıyor. 

Ben benzer hareketler! Türk!ye’dek! reklamve-
renler, reklam ajansları ve !nfluencerlardan da bek-
l!yorum. Çünkü b!z!m gençler!m!z de gördükler! bu 
gerçek dı#ı güzell!k anlayı#ı !le büyümemel!.

FIFA’DAN YEN! B!R D!J!TAL 
YAYIN PLATFORMU
D Ĩ J Ĩ TA L  YAY I N  P L AT F O R M L A R I N I N  sayısı her geçen gün 
artıyor. Son olarak da Uluslararası Futbol Federas-
yonları B!rl!"! (FIFA), d!j!tal yayın platformu FI-
FA+’ı kullanıma sundu.

Futbol meraklılarına reklam destekl!, ücrets!z 
yayın h!zmet! sunacak olan FIFA+, dünyanın dört 
b!r yanındak! yerel l!glerden canlı maç yayınları-
nın yanı sıra 1950’den bu yana oynanan 2 b!n 500’e 
yakın maçın görüntüler!ne, dünya yıldızı sporcu-
ların belgeseller!ne ve haberlere de er!#!m sa"lıyor. 
FIFA+’ta !lk etapta Ronald!nho, Dan! Alves, Ronal-
do Nazár!o, Romelu Lukaku, Lucy Bronze and Carl! 
Lloyd’un h!kâyeler!n! !#leyen belgeseller yer alacak.

YEN! AJANSLARINI 
SEÇT!LER
N ĨS A N AY I N D A  pek çok #!rket açtı"ı konkuru sonuçlan-
dırdı ve yen! ajanslarıyla çalı#maya ba#ladı. Ba"ımsız 
reklam ajansı olarak 18’!nc! yılını ger!de bırakan Ala-
add!n mü#ter! portföyüne dört yen! marka ekled! ve 
Tch!bo, Sodexo, Jack Dan!el’s ve F!le Marketler!’n!n 
yaratıcı çözüm orta"ı oldu. Yen! nes!l !çer!k platfor-
mu GA$N, yen! dönem marka !let!#!m ve reklam ça-
lı#malarını Leo Burnett $stanbul’a emanet ett!.  Tür-
k!ye’dek! reklam çalı#malarını emanet edece"! ajansı 
bel!rlemek üzere açtı"ı konkurdan gal!b!yetle ayrı-
lan ajans Havas $stanbul oldu.

Ürün tanıtımlarında !iltreli 
görseller kullanılmalı mı?
Popüler sosyal medya platformlarında yüz ve vücut 
f!ltreler!n!n yer almaya ba"lamasıyla b!rl!kte bu f!ltreler! 
kullanmak yen! normal hal!ne geld!. Gençler arasında güzell!k 
algısını yanıltıcı "ek!lde !deal!ze eden bu f!ltreler!n ürün 
tanıtımlarında kullanılması geçen yıldan bu yana pek çok 
ülkede yasal düzenlemelerle sınırlandırılıyor. 

GETŗR ŗKŗ REKLAMIYLA LŗSTEYE GŗRDŗ 
Ipsos tarafŕndan AdWatch Araƀtŕrmasŕ’ndan HAFTA 
için derlenen ve geçen hafta televizyonda yayŕnlanan 
reklamlarŕn spontane hatŕrlanma, beŃeni, aŃŕzdan aŃŕza 
konuƀulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi ile oluƀturulan 
Haftanŕn Ŕz Bŕrakan Reklamlarŕ listesinde Getir, iki ayrŕ 
reklamŕyla öne çŕkŕyor. Getir markasŕnŕn dünyaya açŕldŕŃŕnŕ 
haber veren bu reklamda Ŕbrahim Büyükak önemli bir özne 
olmaya devam ediyor. Buna ek olarak reklamŕn espirili 
dili ve Türkiye’de kurulan bir markanŕn yurtdŕƀŕnda hizmet 
veriyor olmasŕ da hatŕrlanmaya katkŕ saŃlŕyor.

HAFTANIN 
ĨZ BIRAKAN 

REKLAMLARI

1. Trendyol-
Online 

Al¸ƃveriƃ

2. Getir-Anne

3. A101

4. Getir-Kuzen

5. BŗM-ŗndirimler 

PERAKENDE 
HARĨÇ EN 

YÜKSEK 
HATIRLANMA 

ALAN ĨLK 5 
REKLAM 

1. Yemeksepeti-
Akl¸ndaysa 

Kap¸nda

2. Peros-Y¸kar¸m 
Bilirsin

3. Fairy

4. Nike 

5. Yemeksepeti

Sektörde ciddi bir 
iƃ gücü problemi 
olduņunun alt¸n¸ 
çizen Banu Erk¸ran, 
“Kendi söküņümüzü 
kendimiz dikmek 
ad¸na Reklamc¸l¸k 
Vakf¸ ile birlikte 
Reklam Akademisi 
kurmak istiyoruz” 
diyor.

Kalemi yapay zeka 
kıracak

Robot avukatlar, robot arabulucular, derken yargıda yapay zeka uygulamaları 
dünyaya yayılıyor. Akıllardaki soru: Yapay zeka etik kurallara uyabilecek mi?

Robot bir yargıca güvenebilir miyiz?
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M alezya, p!lot uy-
gulama kapsa-
mında Sabah ve 
Sarawak eyalet-
ler!ndek! mah-

kemelerde yapay zeka yargılama 
s!stem!n! denemeye ba#ladı"ını 
açıkladı. DoNotPay avukat mo-
b!l uygulaması, Estonya’dak! kü-
çük !dd!aları de"erlend!ren ro-
bot hak!mler, Kanada’dak! robot 
arabulucular, Ç!n’dek! yapay zeka 
hak!mler! ve Malezya’nın yapay 
zeka yargılama s!stem!n! dene-
meye ba#lamasıyla b!rl!kte ada-
let s!stem!nde yapay zeka kulla-
nımı b!rçok ülkede hızla yayıl-
maya devam ed!yor.

Yargıda yapay zekâ s!stemle-
r! son dönemde Almanya, $ng!l-
tere ve ABD g!b! ülkelerde devre-
ye g!rmeye ba#ladı. Örne"!n $n-
g!ltere’de yapay zekânın verd!"! 
her be# karardan dördünün mah-
keme kararıyla örtü#tü"ü tesp!t 
ed!ld!. ABD’de bazı mahkemeler 
!se ceza süres!n!n ve fa!l!n tek-
rar suç !#leme !ht!mal!n!n bel!r-
lenmes!nde yapay zekâ yazılım-
larından faydalanıyor. Almanya 

ve $ng!ltere’de pol!s, suçu önce-
den tahm!n ed!p engellemeye yö-
nel!k yapay zekâ yazılımları kul-
lanıyor.

DAHA TUTARLI 
KARARLAR!
Malezya federal makamları, 
mahkemelerde ne #ek!lde kulla-
nılaca"ı tam olarak kes!nle#me-
m!# olsa da “yargı kal!tes!n! artı-
rab!lece"!n!” !fade ett!kler! yapay 
zeka cezalandırma s!stemler!yle 
!lg!l! ülke genel!ndek! denemele-
r!n! bu ay tamamlamayı hedefl!-
yor. Bu kapsamda kamu f!rması 
‘Sarawak Informat!on Systems’ 
tarafından gel!#t!r!len yapay ze-
ka yargılama s!stem!, p!lot bölge-

ler Sabah ve Sarawak’tak! mah-
kemelerde denenmeye ba#landı.

Federal Mahkeme Ba# Yargıç 
sözcüsü, mahkemelerdek! yapay 
zeka kullanımının “hala deneme 
a#amasında” oldu"unu bel!rt!r-
ken, s!stem!n !#ley!#!ne da!r da-
ha fazla yorum yapmaktan kaçın-
dı. Yakla#ık 20 yıllık avukat olan 
Ham!d $sma!l, Sabah eyalet!nde 
yargılanan müvekk!l!n!n yapay 
zeka tarafından mahkum ed!l-
mes!n!n #a#kınlı"ını ya#adı"ını 
!fade ett!. 

Uzmanlar, yapay zeka taban-
lı yargılama s!stemler!n!n ceza-
ları daha tutarlı hale get!rd!"!n!, 
davalardak! yı"ılmaları hızlı ve 
daha masrafsız b!r yolla tem!z-

led!"!n!, tarafların uzun, pahalı 
ve stresl! davalardan kaçınma-
sına yardımcı olab!lece"!n! !fade 
ed!yor.

ÜLKEMŤZDE 
DURUM NE?
Türk!ye’de de bu yapay zeka !le !l-
g!l! çalı#malar yapılıyor. Yargı-
tay, Avrupa B!rl!"! Projes! kapsa-
mında 6 m!lyon üzer!ndek! k!#!-
sel ver!den arındırılmı# Yargıtay 
!çt!hadını yapay zekâya yükleye-
me hazırlanıyor. Bu s!stem otu-
rursa !lg!l! vatanda# ya da avukat 
hukuk davalarında, bu ver!ler! ve 
del!ller!n! g!rmek suret!yle dava-
yı kazanma olasılı"ını görerek, 
belk! buna göre dava açacak ya 
da açmayacak. Tamamen ücret-
s!z olarak kullanıma sunulacak 
ve 2023’te h!zmet vermeye ba#-
laması planlanan bu uygulama 
avukatları da meraklandırıyor.

Yapay zekanın yargıdak! gün-
cel kullanımı sınırlı ve öncü de-
neysel örneklere dayansa da Ya-
pay zekanın yargıdak! kulla-
nımına !l!#k!n n!ha! b!r sınır 
öngörmek oldukça zor. Yapay ze-
kanın yargı alanına g!rmes! et!k 
tartı#malarını da beraber!nde 
get!r!yor. Yapay zekanın ön yar-
gı gel!#t!r!p gel!#meyece"! !se en 
öneml! tartı#ma konularından 
b!r!s!. Bekley!p görece"!z.
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KAŅIT KALŗTESŗNDE 
TABLET
TCL, yeni ürünlerini Türkiye'de mayŕs 
ayŕndan itibaren satŕƀa sunacak. TCL'in 
piyasaya süreceŃi ürünler içerisinde 
kâŃŕt kalitesinde ekran deneyimi 
sunan TCL NXTPAPER 10s özellikle 
göz korumasŕna odaklanŕlarak 
tasarlandŕ. KâŃŕt kalitesinde okuma 
deneyimi sunan ekran tasarŕmŕ, TÜV 
sertifikalŕ ekranŕ mavi ŕƀŕŃŕ %50'nin 
üzerinde azaltmasŕ ile dikkat çekiyor. 
TCL NXTPAPER 10s, ƀirketin kendi 
üretimi olan T-Pen kalemi aracŕlŕŃŕyla 
baskŕyŕ algŕlayan hassas ekranŕ da 
var. Cihaz, 8.000 mAh bataryasŕ ve 
Android 11 iƀlem istemine sahip. 
Tabletin 5 MP ön kamerasŕ, 8 MP 
arka kamerasŕ var. 64 GB depolama 
alanŕna sahip olan tabletin bu alanŕ 
bir microSD kartla 256 GB'a kadar da 
geniƀletilebiliyor. Bir kitap boyutunda 
olan 10,1" FHD ekranŕ da dikkat çeken 
özellikleri arasŕnda. 

MŗNŗMAL KULAKLIK 
ŗSTEYENE
JBL’in Wave 100 TWS kulaklŕklarŕ, 
minimal tasarŕmŕ ve kulaŃa tam 
oturan yapŕsŕyla rahat bir kullanŕm 
saŃlŕyor. Çift baŃlantŕ özelliŃi ile tek ya 
da çift olarak kullanŕlabilen kulaklŕk, 
20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ses 
asistanŕ destekli Wave 100 TWS’in 
eller serbest aramalar için sezgisel 
ve kullanŕƀlŕ kontrolleri bulunuyor. 
Ergonomik ƀarj kutusu ile kolayca 
ƀarj edilebilen Wave 100 TWS, bir 
kulaklŕŃŕ kullanŕlŕrken, diŃerini de 
ƀarj edilebilme kolaylŕŃŕnŕ sunuyor. 
Wave 100 TWS, kulaŃa hitap ederken 
aynŕ zamanda siyah ve krem rengi ile 
dikkat çekiyor.

ARTIL AR

 Suya karƀŕ korumalŕ, ekran altŕ 
kamera kullanŕmŕ var.

Her iki ekranda da ultrasonik parmak izi 
okuyucu bulunuyor.
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¤BARBAROS ÖZBUɆUTU

M E N T O R A K A D E M Ĩ ,  !" ya"amında ba-
"arılı olmak !ç!n gerekl! becer!le-
r!, kurum de#erler!n! göz önüne 
alarak çalı"anların davranı"ları-
na dönü"mes!n! sa#layan e#!t!m, 
koçluk ve mentorluk programları 
tasarlıyor. 

Mentor Akadem! kurucu or-
taklarından Meltem Saral, “Ö!-
renmek en büyük mot"vasyonum, 
sanırım meraklı b"r" olmak "le "l-
g"l" b"r durum. Ö!rend"kler"m" 
payla#mak "se en büyük mutlu-
lu!um. Bu nedenle e!"t"m "le "lg"-
l"  konularda çalı#ıyor olmak ben" 
fazlasıyla tatm"n ed"yor. De!er-
ler"me uygun olarak hayata kat-
kıda bulunmanın yanı sıra  ço-
cuklarıma ve gençlere do!ru rol 
model" olmak ya#am amaçlarım-
dan b"r"” d!yor. 

Saral, g!r!"!mc!l!k h!kayes!n! 
!se "öyle anlatıyor: 

Türkiye’de giri!imcili"i iyi  
bir ö"renciye benzetiyorum

 ŗYZŗCO CEO’SU BARBAROS ÖZBUŅUTU:

!"e ve zamana 
bakı!ım de"i!ti 
Eskiden çocuklarıyla oyun oynarken dahi aklının bir kö!esi i!le 
me!gulken bugün bamba!ka bakıyor hayata... Son yıllarda 
ya!ananların da etkisiyle insanın i!e ve zamana bakı! açısının 
de"i!ti"ini söyleyen iyzico CEO’su Barbaros Özbu"utu, 
“Senin için önemi olan hiçbir !eyi ertelemeyeceksin” diyor.

DENEYŤMLŤ BŤRŤNŤN 
YOL ARKADAƐLIŒINA
ŤMKAN TANIYORUZ
“B"z üç orta!ız ve üçümüz de f"-
nans kökenl"y"z. Aynı zamanda 
üçümüz de e!"t"m alan, kend"-
n" gel"#t"ren ve fayda yaratmak 
"le "lg"l" derd" olan k"#"ler"z. Bu 
özell"kler b"r araya gel"nce de g"-
r"#"mc"l"k b"z"m "ç"n do!al b"r 
sonuç oldu. Kurumsal hayattan 
gelen k"#"ler "ç"n kolay de!"ld"r 
g"r"#"mc"l"k ama b"z "y" ö!ren-
c"ler"z. B"r e!"t"m #"rket" olarak 
Mentor Akadem", mentorluk ko-
nusuna çok önem ver"yor. F"r-
malarda, STK’da ve hatta e!"t"m 
kurumlarında mentorluk na-
sıl yapılmalı "le "lg"l" dünyada-
k" örnekler" de yakından "ncele-
yerek e!"t"mler ve mentorluk s"s-
temler"n"n kurulumları "le "lg"l" 
kapsamlı çalı#malar yapıyoruz. 

Klas"k mentorlu!un yanında 
modern yakla#ımları da kullan-
ma alanları yaratıyoruz. Böyle-
l"kle k"#"selle#t"r"lm"# e!"t"me ve 
deney"ml" b"r"n"n yol arkada#lı-

!ına "mkan sa!lamı# oluyoruz. 
Hang"m"z dem"yoruz k", ke#ke 
yen" ba#ladı!ımda bana akıl ve-
recek, bu yollardan geçmi# biri 
bana destek olsa diye? Önümüz-

dek" dönemlerde b"lg"n"n hava-
da uçu#tu!u durumlarda men-
torluk daha da önem kazanacak. 
B"lg"y" nasıl kullanaca!ımız "le 
"lg"l" yol gösterenler"m"z olacak. 
E!"t"m ve kurumsal danı#man-
lık h"zmetler"m"zle çalı#anların 
kend" potans"yeller"n"n farkına 
varması, "#"nde fark yaratması, 
kurum hedefler"n" sah"plenmes", 
kurumsal ba!lılık ve performan-
sının yükselmes" "ç"n çözümler 
üret"yoruz.”

“Ö!renmen"n yalnızca k"tap 
okuyarak olmadı!ı çok a#"kâr. 
Aslında "nsano!lu tar"h"ne bak-

tı!ımızda ö!renme "zleyerek ve 
deney"mleyerek olmu#. Örgün 
e!"t"m tar"h" çok kısa. Ö!renme-
n"n kaslara "nt"kal etmes" yan" 
güncel dey"m" "le "çselle#t"r"l-
mes" ve uygulama alanı bulması 
"ç"n fırsatlar yaratılması gerek-
mekte. Mentorluk de tam da buna 
h"zmet ed"yor. Uzman b"r k"#"n"n 
daha az uzman olan k"#"ye b"lg", 
deney"m ve nasıl uygulanab"l"r-
l"k hakkında yol arkada#lı!ı ola-
rak tanımlanıyor.”

GENÇLER HEDEFLERŤNE 
ULAƐMAK ŤÇŤN ASLA 
VAZGEÇMESŤNLER
“Türk"ye’dek" g"r"#"mc"l"!" yo-
lu çok daha uzun ama "y" b"r ö!-
renc"ye benzet"yorum. Yakla#ık 
7 yıldır bu ekos"stem"n "ç"nde-
y"m. 7 yıl önces" "le kar#ıla#tırdı-
!ımda çok yollar yürünmü#. Da-
ha çok yol yürünmes" gerekl" ve 
bu b"l"nç de var o nedenle çok üm"t 
ver"c" buluyorum. Dünya eko-
nom"k konjonktürünün zorlayı-
cı etk"ler"ne ra!men "y" g"d"yor. 
Genç g"r"#"mc"ler çok vasıflı, çok 
be!en"yorum onları. Hedefler"ne 
ula#mak "ç"n asla vazgeçmes"n-
ler, hayal ets"nler, network konu-
sunu "hmal etmes"nler ve tab"" k" 
mentorler" olsun.”
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T ürk!ye’n!n ba"arı-
lı f!ntek g!r!"!mle-
r!nden b!r! olan !y-
z!co’nun kurucu 
orta#ı ve CEO’su 

Barbaros Özbu#utu, kurum-
sal hayatı kar!yer!n!n z!rves!n-
deyken bırakıp, kend! h!kayes!n! 
yazab!lmek adına g!r!"!mc!l!#e 
yöneld!. Tab! bu yolda fedakar-
lıklarda da bulunmu". $!rket! 
kurduktan sonra tüm oda#ının 
!" f!kr!n! gel!"t!rmek ve çalı"mak 
oldu#unu aktaran Özbu#utu, o 
yıllarda çocuklarının en önem-
l! anlarını onlarla b!rl!kte ya"a-
yamamanın !ç!nde ukde kaldı-
#ını anlatıyor. $!md! a!les! ve ço-
cuklarıyla daha çok vak!t geç!ren 
ve onlardan çok "ey ö#rend!#!n! 
söyleyen Özbu#utu !le Hafta !ç!n 
!" dı"ı hayatını konu"tuk.

B!r dönem s!z Türk!ye’deyken e"!-
n!z ve kızlarınız Almanya’daydı. O 
dönem hep!n!z !ç!n çok zor olmu"-

tur de#!l m!?
Ben!m !ç!mde en çok ukde ka-

lan konu budur. Çocuklarımın 
en öneml! anlarını onlarla b!r-
l!kte ya"ayamadım. %lk b!-

s!klete b!n!"ler!nde yanların-
da olamadım. Hep v!deolarda 

gördüm. 5-7 ya" araları bende yok 
d!yeb!l!r!m. Hafta !ç! Türk!ye’de 
hafta sonları Almanya’da oluyor-
dum. O zamanlar ben öyle h!sset-
m!yordum ama "!md! foto#raf-
lara bakınca ne kadar yorgun ol-
du#umu anlıyorum. Pandem! !le 
b!rl!kte a!lemle daha çok zaman 

geç!rmeye ba"ladım. Onlarla za-
man geç!r!rken fark ett!m k! kız-
larımın !k!s! de baya#ı coollar, 
espr! anlayı"ları çok !y!, çok akıl-
lılar. Onlardan çok "ey ö#ren!yo-
rum. Ama ben!m olmadı#ım dö-
nem! e"!m çok !y! yönett!. Hep!-
m!z !ç!n çok zor b!r süreçt!. Ama 
sa#lıklı b!r a!le yapımızın oldu-
#unu görüyorum.  

$" dünyasındak! pek çok !nsan !ç!n 
ço#u zaman !"-ya"am denges!n! 
sa#lamak zor oluyor. G!r!"!mc!-
lerde bu daha mı zor?
Daha zor. Genç g!r!"!mc!ler !ç!n 
daha da zor. Ben!m kurumsal ha-
yatta en son çalı"tı#ım "!rket olan 
Klarna’nın kurucuları 22-23 ya-
"ında "!rketler!n! kurdular. Ben 
Klarna’ya 33 ya"ında katıldım. 
Ben!m çocuklarım vardı. Onlarla 
aramdak! farkı göreb!l!yordum. 
Onlar sadece Klarna !ç!n ya"ıyor-
du. Ben!m çocuklarıma da zaman 
ayırmam gerek!yordu. Onların 18 
saatte yaptıklarını ben!m çocuk-
larla zaman geç!remem !ç!n 8-9 
saatte yapmam gerek!yordu. A!-
leye zaman ayırmak "u açıdan da 
çok öneml!; zamanı daha ver!ml! 
kullanma kab!l!yet!n!z! de gel!"-
t!r!yorsunuz. Bu anlayı" !yz!co’da 
da oturdu. B!z hafta sonları çalı"-
mıyoruz, uzun saatler çalı"tı#ı-
mız günler de çok azdır. Çalı"ma-
mız !ç!n çok kr!t!k konular olması 
lazım. !yz!co’da ne kadar çok ça-
lı"tı#ın de#!l, ortaya çıkardı#ın !" 
sonuçları öneml!. $!rket !ç!ndek! 
ver!ms!z zamanı azaltmak lazım. 

Yo#un b!r !" gününde nasıl kaça-
maklar yaparsınız?
Güne"l! b!r günde 10 dak!ka b!-
le olsa, yüzümü güne"e dönüp b! 
kahve !ç!p, kulaklı#ımdan müz!k 
d!nlemey! çok sev!yorum. Tab!! 
bu %stanbul’da daha çok oluyor. 
Hamburg’da güne"! o kadar sık gö-
remeyeb!l!yoruz. Hamburg’dak! 
ev!mde küçük b!r balkonum var. 
Güne" açtı#ında hemen çıkıyo-
rum oraya. 

Eve !" get!r!r m!s!n!z? Evde b!r ça-
lı"ma odanız var mı?
Evde b!r çalı"ma odam var. Zaten 
pandem! !le b!rl!kte bu zorunlu-
luk oldu. Esk!den çocukların oda-
sında onlarla oyun oynarken dah! 
kafam !"e g!deb!l!yordu. Çocuk-
lar bunu fark ed!yor ama artık g!-
derek azalıyor. Geld!#!m!z nokta-
da "!rket!n sorumlulu#unu üstle-
nen o kadar çok k!"! var k! bu artık 
sadece ben!m omuzlarımda de-
#!l. Ben de daha rahat b!r "ek!lde 
oldu#um ortamlarda !nsanlara 
odaklanab!l!yorum. Son yıllarda 
ya"ananların da etk!s!yle !nsa-
nın !"e bakı" açısı, zamana bakı" 
açısı da de#!"t!. O yüzden örne#!n 
yeme#e çıktıysam, artık sadece o 
masadak! k!"!lere odaklanmaya 
çalı"ıyorum.

Çalı"ma masanızdan ya da yanı-
nızdan ayırmadı#ınız "eyler neler?
Çok d!j!tal!m. B!lg!sayar, telefon 
ve !pad’!m hep masamda olur. 

Kızlarınızla nasıl zaman geç!r!r-
s!n!z?
%k! kızım da futbola meraklı. %k!-
s! de futbol oynuyor. Kızlarımla 
zaman geç!rmey!, onlarla sohbet 
etmey! çok sev!yorum. Yen! jene-
rasyonunun bakı" açısını anla-
mak da bence çok öneml!. Sadece 
onları anlamak açısından de#!l, 
!" hayatınız !ç!n b!le farklı b!r ba-
kı" açısı yakalayab!l!rs!n!z. Kü-
çüklükler!nde daha az yanların-
da oldu#um !ç!n eks!kler!m! "!m-
d! kapatmaya çalı"ıyorum. 

Meltem Saral, “Türk!ye’dek! g!r!"!mc!l!#! yolu çok daha uzun 
ama !y! b!r ö#renc!ye benzet!yorum. Yakla"ık 7 yıldır bu 
ekos!stem!n !ç!ndey!m. 7 yıl önces! !le kar"ıla"tırdı#ımda çok 
yollar yürünmü". Daha çok yol yürünmes! gerekl! ve bu b!l!nç de 
var o nedenle çok üm!t ver!c!” d!yor.

$effaf b!r !let!"!m kurarsan, !n-
sanlar çok net b!r "ek!lde !"ler!ne 
odaklanab!l!yorlar. 

S!z!n !ç!n terap! olan akt!v!te den-
d!#!nde aklınıza neler gel!yor?
!yz!co’nun !lk 6-7 yılında bu so-
runun cevabı ben!m !ç!n sadece 
uyumaktı. %y!, kal!tel! b!r uyku 
ben!m !ç!n çok öneml!. 8 saat uyu-
yamadı#ım zaman moral!m bo-
zuluyor. Uykuma çok d!kkat ed!-
yorum. %lk fazlarda, büyük b!r so-
rumluluk altına g!rd!#!m!z !ç!n 
stresten uzak durmak mümkün 
de#!ld!. Arada halı sahaya g!d!p 
futbol oynuyorduk ama bu çok ye-
terl! de#!ld!. B!r süre sonra spo-
ra yen!den zaman ayırma !ste#!m 
ger! geld!. Ten!s oynuyorum. Spor 
har!c!nde bu sene p!yano çalma-
ya ba"ladım. Ben! çok !y! h!sset-
t!r!yor.  

S!z!n b!r dönem profesyonel olarak 
futbol oynadı#ınızı duymu"tuk. O 
dönemden bahseder m!s!n!z?
Evet, 18-20 ya" arasında Alman-
ya’da bunu profesyonell!k sev!ye-
s!ne çıkartarak Landesl!ga’da oy-
namı"tım ama bunun arkasında 
duramadı#ım !ç!n bıraktım. Ka-
r!yer!me yöneld!m. 

Hang! takımı tutuyorsunuz? Maç-
ları tak!p eder m!s!n!z?
Fenerbahçel!y!m. Ba"arılı olma-
sa b!le y!ne de maçları !zl!yorum. 
%pad, b!lg!sayar, TV fark etm!yor; 
nerede olursam olayım mutlaka 
bakıyorum maçlara.
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