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Yerli dizüstü bilgisayar 
MONSTER, uluslar arası 
markalarla yarışıyor

8 yılı aşan bir süredir yerel pazarda dizüstü 
bilgisayar üreten ilk ve tek firma olduklarını 
belirten FOKUS Bilgisayar Genel Müdürü 
Yılmaz, MONSTER’da işletim sistemi konusunda 
müşterileri sınırlayıp zorlamadıklarını söyledi. 
Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını 
vurgulayan Yılmaz, gelişmiş servis ve koşulsuz 
iadegarantisi sunduklarını bildirdi.
Fatma Ağaç

Yerel pazarda dizüstü bilgisayar üreten ilk ve tek firma olan FOKUS Bilgisayar Ltd. Şti. 
Genel Müdürü İlhan Yılmaz,  MONSTER markalı dizüstü bilgisayar üretimine 2004 
sonlarında başladıklarını söyledi. Dizüstü bilgisayar sektöründe müşteri isteğine göre 

konfigüre edebilen ilk ve tek kurumsal şirket olduklarının altını çizen Yılmaz, “Dizüstü bilgisayar 
modellerimizin tam olarak istenilen özelliklerle ve kişiye özel üretilerek teslim edilebilmesini 
sağlamak konusunda ciddi bir çalışma içerisindeyiz” dedi. 
Yılmaz, bu konuda gelebilecek her türlü talebi karşılayabilmek amacı ile www.
monsternotebook.com.tr Web sitelerinin altyapısını oldukça etkin bir hale getirdiklerini kaydetti. 
Yılmaz, sorularımızı şöyle yanıtladı: 

-Firmanız ne zaman ne amaçla kuruldu? 
Faaliyet alanlarından söz eder misiniz?

-2000 yılından bu yana masaüstü ve dizüstü 
bilgisayarlar, bilgisayar parçaları, yazıcılar, 
yazılım vb. ürünlerin bilgisayar firmalarına 
toptan ve nihai tüketicilere perakende satışını 
gerçekleştiren FOKUS Bilgisayar olarak, 2004 
yılı son dönemlerinden başlayan MONSTER 
marka dizüstü bilgisayarların üreticisi olma 
faaliyetlerimize etkin biçimde devam ediyoruz. 
2008 yılı sonu itibariyle tüm dizüstü bilgisayar 
markaları ile ilgili satış sonrası bakım - onarım 
hizmetleri ile ilgili çalışmalarını FOKUSSERVİS 
markası altında oldukça etkin bir hale getiren 
firmamız aynı zamanda tüm dizüstü bilgisayar 
markaları için batarya, adaptör, LCD panel vb. 
her tür yedek parçanın toptan ve perakende 
satışını da gerçekleştiriyor.
 
-Firmanız, özellikle oyun, tasarım veya 
mimari alanda yüksek performansa 
ihtiyaç duyan kullanıcıların hizmetinde 
olan bir firma. Firmanızı benzer 
firmaların özelliklerinden ayırd eden yan 
nedir ?

-MONSTER markası ile dizüstü bilgisayar 
pazarındaki üretimimize 2004 yılı sonları 
itibariyle başladık. Bu dönemde perakende 
mağazacılık ve İnternet uygulamaları tarafında 
etkinliğin ciddi biçimde artması, dizüstü 
bilgisayar özelliklerinin masaüstü bilgisayarlar 
ile rekabet edebilir hale gelmesi, üretim için 
gereken bileşenlerin tedarik edilebilmesi 

tarafında yaşanan sıkıntıların hafiflemiş olması 
ve dizüstü bilgisayar kullanım oranlarının 
hızla artan bir eğilim göstermesi bizi notebook 
üretimi yapmaya teşvik etti.

MONSTER markası ile yerel pazarda 8 yılı 
aşan bir süredir “dizüstünden en yüksek 
performansı bekleyen bilinçli bir kullanıcı 
profiline” oyun, mimari ve grafik tasarım, 
cad/cam, animasyon, 3d modelleme, render, 
simülasyon, programcılık vb. uygulamalarda 
sorunsuz olarak kullanılabilecek; uluslararası 
markalara göre oldukça ekonomik, daha 
iyi özellikte bileşenler içeren ve en yüksek 
performanslı dizüstü bilgisayarların üretimini 
yaparak destek veriyoruz.

Fiyatlarımız elektro marketlerde 
bulabileceğiniz sıradan dizüstü bilgisayarlara 
göre biraz yüksek gibi görünebilir. Ama bizi, 
muadilimiz olan uluslararası markaların 
performanslı ürünleriyle kıyasladığınız zaman 
uygun fiyatlı olduğumuzu göreceksiniz. Çünkü 
biz uluslararası markalar gibi fiyatlarımıza 
marka değeri ve yüksek kâr rantları 
eklemiyoruz.

Yaptığımız araştırmalarda birçok uluslararası 
markanın, bizim ürünlerimizden daha az 
performans gösteren ürünlerinin bile 300 
Dolar ila 1000 Dolar daha fazla fiyatlarla 
satıldığını gözlemledik. Özel modellerde ise bu 
fark çok daha fazla.

Biz, tüm modellerimizde her zaman en 
yeni teknoloji ürünleri kullanıyoruz. Yüksek 
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kapasiteli SSD ya da 7200 RPM sabit diskleri, 
en yüksek performanstaki bellekleri ve en 
yeni ekran kartı modellerini uluslararası 
markalardan önce müşterilerimize sunuyoruz.
Dünyanın en yeni, en iyi parçalarını en uyumlu 
şekilde bir araya getiriyoruz. Ama bunu 
müşterilerimizin isteklerini de göz önüne 
alarak yapıyoruz. Örneğin; bilgisayarı tasarım 
yapmak için kullanacak müşterilerimiz ekran 
kartını daha yüksek performanslı isterken, 
müzik programlarını kullanacak müşterimiz 
ses özelliklerinin daha yüksek performanslı 
olmasını isteyebiliyor. Biz tüm bu kişisel 
istekler doğrultusunda en iyi parçaları bir 
araya getiriyor, en yüksek performansı 
sunuyoruz. Hiçbir uluslararası markada 
bulamayacağınız bu esnek modelleme sistemi, 
hem kişilerin beklentilerine özel bilgisayarlar 

tasarlamamızı, hem de çok seçenekli 
konfigürasyonlar üretmemizi sağlıyor.
Biz, uluslararası markalar gibi işletim 
sistemi konusunda sizi sınırlamıyor ve 
zorlamıyoruz. Yeni bir MONSTER alırken, 
isteyenler Microsoft, isteyenler Linux ya da 
Pardus işletim sistemlerini seçebiliyor. Bu 
da önemli bir fiyat avantajı getiriyor.  Biz 
uluslararası markalar gibi aldığınız ürünü 
küçücük nedenlerden dolayı garanti kapsamı 
dışına çıkarmıyoruz. Müşteri memnuniyetini 
ön planda tuttuğumuz için gelişmiş servis 
ve koşulsuz iade garantisi sunuyoruz. İlk 15 
gün koşulsuz ürün iade garantisi veriyoruz. 
Ürünlerimizin performansına o kadar 
güveniyoruz ki oynayamadığınız oyun ya da 
çalıştıramadığınız program olursa anında 

iade garantisiyle satıyoruz. Herhangi bir 
modeli satın aldıktan sonra 15 gün boyunca 
ürün üzerinde istediğiniz uygulamaları 
çalıştırarak test edebilir ve en küçük bir 
memnuniyetsizliğinizde (masamın rengine 
uymadı deseniz bile) ürünü hemen iade ederek 
paranızın iadesini talep edebiliyorsunuz. 

İlk 30 gün içinde çıkabilecek sorunlarda, 
anında yeni bir ürünle değişim garantisi 
veriyoruz. Bu süreç içinde üründe oluşabilecek 
tüm teknik sorunlarda ürünü hemen birebir 
yenisiyle değiştiriyoruz. İlk 30 gün içinde 
çıkabilecek PIXEL hatalarında anında yeni bir 
ürünle birebir değişim garantisi veriyoruz. 
Uluslararası markalar ölü PIXEL nedeniyle 
değişimlerde en az 5-6 kusurlu nokta ararken, 
biz 1 adet PIXEL hatasında bile ürünü yenisiyle 
değiştiriyoruz.

-Hangi özellikleriniz ön plana çıkıyor ?
 
-Yüksek işlem gücü özellikle endüstriyel ve 
mimari tasarımda ciddi biçimde ön plana 
çıkıyor. Bu tür ürünlere tasarım sunumlarını 
müşteri yanında yapabilmek konusunda ciddi 
sıkıntı çeken tasarımcıların ve masaüstündeki 
işlem gücünü gerektiğinde ofis dışındaki 
alanlarda kullanmak isteyen mühendislerin, 
mimarların, tasarımcıların ciddi biçimde 
ihtiyaç duyduğunu tespit etmiş durumdayız. Bu 
konuda MONSTER ürünlerinin ciddi bir açığı 
kapatacağını düşünüyoruz.

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan 
yazılımların yüksek performans ihtiyacı, 
tasarımcıların etkin biçimde mobil olma 
beklentileri ve NVIDIA’nın CUDA vb. yazılım 
teknolojilerinin de etkisiyle profesyonel 
kullanıcıların bu segmentte yer alan ürünleri 
daha ciddi bir oranda tercih edeceğine 
inanıyoruz.

Endüstriyel tasarım, 3D modelleme, 
haritacılık, animasyon, programcılık, 
simülasyon, mimari ve mühendislik 
uygulamaları gibi özel alanlarda tercih edilen 
QUADRO ekran kartlı mobil iş istasyonu 

modellerimizin sipariş üzerine gelmeyen, 
stoktan hemen ve istenilen özelliklerle 
oluşturulabilir bir yapıda olması ve 15.6”, 
17.3” gibi farklı ekran boyutuna sahip 
modellerimizde bu opsiyonu sağlayabiliyor 
olmamızın ciddi bir ihtiyaca çözüm 
sağlayacağını umuyoruz.
En yüksek performans ve en yüksek işlem 
gücüne sahip mobil ürünlere ihtiyaç duyan 
profesyonel kullanıcılarımız için XEON 
işlemci, NVIDIA GTX680M SLI ( Çift ) ekran 
kartı ve 32 GB’ a kadar bellek destekli 
Mobil Server & İş İstasyonu modellerimizin 
bilgi işlem yöneticilerinin, programcıların, 
simülasyon, 3D modelleme konusunda çalışan 
profesyonellerin en büyük yardımcısı olacağını 
biliyoruz.
En yüksek eğlence ve gerçek zamanlı 
oyun deneyimi için dizüstü bilgisayarınızı 3 
BOYUTLU bir eğlence üssüne dönüştürecek 
NVIDIA 3D VISION (3 boyut ) teknolojisini 2013 
yılı içinde MONSTER kullanıcıları ile 17.3” ve 
üzeri modellerimizde buluşturmaya devam 
etmeyi hedefliyoruz.

2013 yılı 2. çeyreği sonunda lanse edilmesi 
beklenen Haswell tabanlı 4. Nesil Intel Core 
i7 işlemciler ile çalışan MONSTER dizüstü 
bilgisayar modelleri ile daha düşük güç 
tüketimi ile uzun pil ömrü ve en az yüzde 10 
performans artışı sunmayı planlıyoruz. 
DirectX 11.1 teknolojisi destekli ekonomik 
ama yüksek performanslı eğlence ve 
oyun konusunda sınırları ortadan kaldıran 
modellerimizi BLU-RAY, FULL HD ekran 
çözünürlüğü, parlak ve mat ekran seçenekleri 
ile kullanıcılarımızla buluşturmaya devam 
etmeyi istiyoruz.

-Satış sonrası verdiğiniz müşteri 
hizmetlerinin ve garantinin inovasyon 
niteliğinde olduğunu belirtiyorsunuz. 
Bundan neyi kastediyorsunuz? 

-Biz uluslararası markalar gibi aldığınız ürünü 
küçücük nedenlerden dolayı garanti kapsamı 
dışına çıkarmıyoruz. Bırakın güvenlik etiketini 
çıkarmayı; bilgisayarınızın içini kendiniz 
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açsanız, parçalarını söküp yeniden taksanız 
dahi 2 yıl boyunca parça ve servis garantisi 
sunuyor. Hatta ilk 30 gün içinde çıkabilecek 
sorunlarda anında yenisiyle değiştirme 
garantisi veriyoruz.
Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğumuz 
için gelişmiş servis ve koşulsuz iade 
garantisi sunuyoruz. İlk 15 gün koşulsuz 
ürün iade garantisi veriyoruz. Ürünlerimizin 
performansına o kadar güveniyoruz ki 
oynayamadığınız oyun ya da çalıştıramadığınız 
program olursa anında iade garantisiyle 
satıyoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki teknoloji çok hızlı 
gelişiyor ve bugün aldığımız sıradan 
bir dizüstü bilgisayar en fazla 2 yıl 
sonra gelişen teknolojinin ve yeni çıkan 
program gereksinimlerinin gerisinde 
kalıyor. Ama MONSTER’da böyle bir 
sorununuz yok. Çünkü MONSTER, dizüstü 
bilgisayarda upgrade olanağı sunuyor. Bu 
da MONSTER’ınızın istediğiniz parçasını, 
gereksinimleriniz doğrultusunda daha 
güçlüsüyle değiştirebileceğiniz ve uzun yıllar 
boyunca performanstan ödün vermeden 
kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
 
- Dizüstü bilgisayar sektöründe müşteri 
isteğine göre konfigüre edebilen ilk 
ve tek kurumsal şirket olduğunuzdan 
sözediyorsunuz. Bu konuyu daha da 
detaylandırır mısınız?

Dizüstü bilgisayar modellerimizin “tam 
olarak istenilen özelliklerle ve kişiye özel 
üretilerek” teslim edilebilmesini sağlamak 
konusunda ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu 
konuda gelebilecek her türlü özelleştirme 
talebini karşılayabilmek amacı ile www.
monsternotebook.com.tr web sitemizin 
altyapısını oldukça etkin bir hale getirdik. 
MONSTER dizüstü bilgisayar modellerini 
ürünün desteklediği özelliklerle istediğiniz 
işlemci, ekran kartı, sabit disk, bellek, LCD 

panel ve işletim sistemi seçeneklerinden 
tercih ettiğiniz herhangi biri ile beklemeden 
satın alabilmeniz mümkün. 

Dünyanın en yeni, en iyi parçalarını 
müşterilerimizin isteklerini de göz önüne 
alarak en uyumlu şekilde bir araya getiriyoruz. 
Örneğin; bilgisayarı tasarım yapmak için 
kullanacak müşterilerimiz ekran kartını 
daha yüksek performanslı isterken, müzik 
programlarını kullanacak müşterimiz ses 
özelliklerinin daha yüksek performanslı 
olmasını isteyebiliyor. Biz tüm bu kişisel 
istekler doğrultusunda en iyi parçaları bir 
araya getiriyor, en yüksek performansı 
sunuyoruz. Hiçbir uluslararası markada 
bulamayacağınız bu esnek modelleme sistemi, 
hem kişilerin beklentilerine özel bilgisayarlar 
tasarlamamızı, hem de çok seçenekli 
konfigürasyonlar üretmemizi sağlıyor.

-Eklemek istediğiniz başka konular 
varmı?  
Önümüzdeki en önemli engelin teknoloji 
yatırımlarının yetersizliği olduğunu ve en 
kısa zamanda Avrupa ülkeleri ve dünyadaki 
kullanım oranlarına erişebilmek adına 
aşağıdaki düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz.

-Hükümetler tarafından yapılan çalışmalar hız 
kazanmalı,
-İnternet ve iletişim maliyetleri en kısa 
zamanda ciddi biçimde ucuzlamalı,
-Vergi oranları konusunda yapılacak etkili bir 
düzenleme ile teknoloji ürünleri, kolay satın 
alınabilir bir hale getirilmeli ve hane bilgisayar 
sahiplik oranı en hızlı biçimde arttırılmalı,
-Eğitim seviyesinin ve yüksek öğrenim görmüş 
birey sayısı yükseltilmeli,
-İşsizlik oranları düşürülmeli ve gelir 
seviyesinin yükseltilmesi sağlanmalı.
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