
C M Y B

C
M

Y
B

GÜNCEL11 2 - 3 EKİM 2010 
CUMARTESİ - PAZAR

EMRAH 
GÜRKAN

‹Ş’TE BEN

emrahgurkan@referansgazetes i .com

HasaN ÜTEBay
Aztek Teknoloji CEO’su

Hasan Ütebay ile yaklaşık 13 sene-
dir tanışıyoruz. O yıllarda, Avcılar’da 
Raksotek çatısı altında, Türkiye’nin en 
büyük müzik mağazalarından birini iş-
letiyordu. Aynı zamanda da Aztek Mü-
zik isimli şirketle Türkiye’ye ufak çap-
ta tüketici elektroniği aksesuarları 
da getiriyordu. Aslında o yıllar ak-
sesuar pazarı bugünkü durumuyla 
karşılaştırıldığında yok denecek ka-
dar küçüktü. Fakat Ütebay’ın pazara 
olan inancı ve yaptığı yatırımlar, Az-
tek Teknoloji’yi bugün sektörün en 
önemli ismi haline getirdi. 

Bugün Aztek Teknoloji, Case Logic, 
SanDisk, Hama, Swiss Travel Products 
ve Monster gibi dünyaca ünlü marka-
ların Türkiye’deki tek distribütörlüğü-
nü yürütüyor. Teknosa, MediaMarkt–
Saturn, D&R, Darty, Elektroworld, Bi-
meks, Metro gibi yerli ve yabancı orga-
nize elektronik marketlerin en önemli 
aksesuar tedarikçisi durumunda.

İyi bir müzik ve film takipçisi ol-
duğumdan, ses sistemlerine ilgim çok-
tur. Bu merakını yıllardır yakından ta-
kip eden biri olarak Ütebay’ın ses ve 
sinema sistemlerine olan tutkusunu çok 
iyi biliyorum. Ütebay’ın evindeki siste-
minin sadece hoparlörlerinin değeri 50 
bin doların üzerinde. Ayrıntıları gelin 
kendisinden dinleyelim.

Öncelikle ses ve görüntü 
sistemlerine olan merakınızın 
nasıl başladığını anlatabilir 
misiniz?

Kendimi bildim bileli müzik ve si-
nema sistemlerime karşı ciddi bir me-
rakım vardı. Güzel ve kaliteli müzi-
ği her zaman sevdim. Küçüklüğümden 
beri de iyi müziğin iyi bir sistemle din-
leneceğine inanırım. Çok eskilere gi-
dersek, ortaokul yıllarında bile aslın-
da o dönemin koşullarında iyi sayıla-
bilecek sistemlere sahiptim. Esasen o 
dönem yapabileceğim maksimum şey, 
araba teyplerini ve hoparlörlerini sun-
ta içine yerleştirip kendimce müzik sis-
temleri yaratmaktı. Ben de harçlığımı 
biriktirip kaçak oto teypleri ve hopar-
lörleri alıyordum. 1980’den sonra ithala-
tın serbestleşmesine paralel olarak daha 
iyi ve gerçek ev sistemlerine sahip ol-
maya başladım. 

Gerçek anlamdaki ilk kaliteli 
sisteme ne zaman sahip 
oldunuz?

Türkiye’ye kaliteli cihazlar ve iyi 
markalar genelde 1990 sonrası gelme-
ye başladı ve bu süreci takiben de sa-
tın almaya başladım. Zamanla sinema 
sistemlerine de ilgim arttı. Tabii o za-
manlarda sinema sistemleri Türkiye için 
çok yeni bir kavramdı ve henüz sis-
temler 3+1’di. DVD player henüz piya-
sada yoktu ve Lazer Disc Player siste-
mi kullanılıyordu. Filmler plak büyük-
lüğünde disklerde izlenebiliyordu. Ben 
bütün bu süreçleri takip ederek bütçe-
min el verdiği ölçüde, hangi teknolo-
ji çıktıysa takip etmeye çalıştım. İlk sis-
temimin hoparlörleri B&W idi. Yaklaşık 
5 bin dolara almıştım. İki hoparlörün 
önünde saatlerce ve keyifle müzik din-
lediğimi hatırlarım.

Şu an nasıl bir sisteme 
sahipsiniz?

Bugüne kadar çok cihaz değiştir-
dim. Teknoloji değiştikçe sürekli cihaz-
larımı yeniledim. Genelde de eski ci-
hazlarımı bu işe meraklı arkadaşları-
ma sattım. Şu anki ses ve sinema sis-
temimin maliyeti 100 bin doların üze-
rinde. Wilson Audio hoparlör kullanı-
yorum ve sadece hoparlörlerin maliyeti 
kabaca 50 bin doların üzerinde diyebi-
lirim. Ayrıca Classe marka power anfi, 
processor, CD-DVD Player ve Denon 
Blu-Ray Player var tabii. Bu arada iyi 
bir ses ve görüntü sistemi için olmazsa 
olmazlardan birinin kablo olduğunu da 
unutmamak gerekiyor. İyi kablo ses ka-
litesinde en az yüzde 30-40 etki yapar. 
İyi bir kabloda detaylar ve bas–tiz ses-
ler daha net duyulur. Kendi sistemim-
de genelde Kimber ve Monster kablo 
kullanıyorum ve yaklaşık 12 bin dolar-
lık kablo kullandım. Bu işte kuşkusuz 
büyük bir ekran da çok önemli. Şu an 
bende 65 inç Panasonic 3D televizyon 
var örneğin. Bu büyüklükte piyasada 
bulabileceğiniz ve tartışmasız en iyi 3D 
televizyondur.

Peki, tüm bunlar size ne ifade 
ediyor? Sizin için iyi bir ses 
sistemi ne demek? 

İyi bir ses, konserde dinlediğin bir 
müziği yakın bir kalitede evde de din-
leyebilmektir. Gözlerini kapattığında 
kendimi sanki o konserdeymişsin gi-
bi hissediyorsan, iyi bir sese ulaşmışsın 
demektir. Zaten bu alandaki şirketlerin 
bütün hedefi de bu noktaya ve öte-
sine ulaşabilmektir. Ben müzik dinle-
meyi çok seviyorum ve neredeyse her 
gün mutlaka bir film veya konser izle-
yebilmek isterim. Bu yüzden de kaliteli 
ses benim için çok önemlidir. Bu ara-
da şunu da söyleyeyim, iyi ses yüksek 
volümlü ses demek değildir. Kaliteli bir 
sistemle düşük bir ses ayarında da çok 

iyi bir ses elde edilebilir. Ben genelde 
çok yüksek sesle müzik dinlemeyi ter-
cih etmiyorum. 

Peki, size göre bu işin son 
noktası nedir? İyi bir sistem 
için ne kadar para harcanması 
gerekiyor?

Bu işin bir sonu yok. Bir çift hopar-
lörü rahatlıkla 150-200 bin euroya da 
alabilirsiniz. Ancak buna göre elektro-
nik ve kablo da almanız gerekir. Fakat 
her işte oldu gibi bu işin de bir op-
timum noktası var. Çünkü bir nokta-
dan sonrasını anlayabilmek artık ger-
çekten kolay değil. Yani 100 bin do-
lara evine kurabileceğin bir sistemle 
300 bin dolara kurabileceğin bir sis-
tem arasında aslında çok büyük fark-
lar olmaz. Ancak bu ufak farklar da 
bazı müzikseverler için önem taşıya-
bilir. Örneğin ben kendi sinema-mü-
zik sistemime harcadığım paranın üs-
tüne bir kat daha para harcasam el-
de edeceğim ses ve görüntünün bu-
na değeceğini düşünmüyorum. 

Peki, iyi sistem için illa yüksek 
meblağlar ödemek şart mı? 

İlk tavsiyem, iyi bir araştırma yap-
maları olacak. Ayrıca sistemin ne için 
satın alınacağı da önemli. En önem-
li tavsiyem, elektronik ve hoparlörle-
ri ayırmak olabilir çünkü her şeyin ay-
nı marka olduğu hazır 5+1 paket sis-
temlerde ses ve görüntü kaliteleri ge-
nelde vasattır. Bu işe merak duyanlara 
ve yeni başlayacaklara, işi sadece ses 
ve sinema sistemleri olan firmaların ge-
tirdikleri markaların uygun fiyatlı giriş 
seviyesi ürünlerini tavsiye ederim. Yine 
Marantz, Monitor Audio, Denon, Har-
man Kardon, Bose, B&W, Focal kalite-
lerini beğendiğim ve uygun fiyatlara da 
ürün temin edilebilecek markalardır.” 

Son yılların en bü-
yük internet trendi 
olan sosyal medya 
kullanımı Türkiye’de 
de özellikle genç-
ler arasında her ge-
çen gün hızla yayı-

lıyor. İnternet kullanıcı sayısın-
da dünya genelinde on birin-
ci, Facebook kullanıcısı sayı-
sında ise 4. sırada yer alan 
Türkiye’de bu durum berabe-
rinde yeni sorunları da getir-
meye başladı. 

İşe alım süreçleri de da-
hil pek çok alanda ‘dijital 
dünya’daki sabıka kaydımızın 
sorgulanır olmasıyla birlikte 
sosyal medyadaki imajını dü-
zeltmek isteyen kullanıcılar ça-
reyi online itibar yönetimi ya-
pan şirketlerde aramaya başladı. 
Sosyal ağlarda bıraktıkları 
olumsuz izlerin ya da hakla-
rında yazılan istenmeyen yazı-
ların sıkıntısını çeken kullanı-
cılara internet ve dijital mec-
ralarda itibar yönetimi hizme-
ti veren Atıf Ünaldı, özellik-
le siyasilerin ve işadamlarının 
bu konuyla ilgilendiğini ancak 
son zamanlarda iş başvurusu 
ya da bankalardan kredi tale-
binde bulunduğu sırada sorun 
yaşayan kişilerin de kendileri-
ne başvurduğunu söyledi. 

İnsanların genelde bir kriz-
le karşılaşmadığı sürece sosyal 
medyadaki olumsuz imajları-
nın farkına varmadığını belir-
ten Ünaldı, “3 yıldır online iti-
bar yönetimi konusunda çalışı-
yorum. Sürekli olarak online iti-
bar yönetimi hizmeti verdiğimiz 
15 müşterimiz var. Bu konu ki-
şiye ve duruma özel çözüm-
ler gerektirdiği için ücretlendi-
rilmesi de esneklik arz ediyor. 
Normalde müşterilerimize aylık 
500-2000 dolar gibi bir maliye-
ti olan online itibar yönetimi, 
kriz dönemlerinde 150.000 dola-
ra kadar bir bütçe gerektirebili-
yor” diyor.

‘Facebook’ta yokum’ 
demek çare değil

Türkiye’de sosyal ağların 
yaygınlaşmasıyla birlikte online 
itibar yönetiminin yeni yeni 
farkına varılmaya başlanan bir 
konu olduğunu belirten Atıf 
Ünaldı, internet kullanıcılarını 
mutlaka sosyal ağlarda kendi 
isimlerinin domain hakkını 
almaları konusunda uyarıyor 

ve ekliyor “Ben Facebook’ta, 
Twitter’da yokum’ demek çare 
değil. Sizin hakkınızda internet 
araştırması yapan kişilerin ya 
da kurumların bunu bilmesini 
bekleyemezsiniz. Bu konuda 
pek çok şikâyet alıyoruz” 

Şirketlere ve kişilere sosyal 
ağlarda itibar yönetimi hiz-
meti veren netitibari.com’dan 
Cem Günal da işverenlerin ve 
İK yöneticilerinin sosyal ağla-
rı yakından takip ettiğini be-
lirtiyor. Yaklaşık bir yıldır on-
line itibar yönetimi konusun-
da hizmet verdiklerini söyle-
yen Günal, “Bugüne kadar 70 
ile 75 müşterimiz oldu. Bunla-
rın bir kısmı sürekli takip ge-
rektiren işler ve bu işler için 
müşterilerimizle uzun süreli an-
laşmalar yapıyoruz. İşin zorluk 
derecesine göre tek seferlik ça-
lışma gerektiren işlerde 500 ile 
4000 bin dolar arasında, sürek-
lilik gerektiren işlerde ise aylık 
1000-5000 dolar aralığında deği-
şen bir fiyatlandırma söz konusu 
oluyor” diyor. 

monster.com.tr’nin 
Türkiye’nin önde gelen 180 
şirketinin İK yöneticileriy-
le gerçekleştirdiği ankete gö-
re, şirketlerin yüzde 49’u sos-
yal medyada aktif olarak yer 
alıyor ve işe alım süreçlerinde 
adayların sosyal ağlardaki pro-
fillerini de değerlendiriyor.

BEGÜM GÜRSOY KAYA-New York 

Sosyal medya aracı Facebook 
için Türkiye’nin önemi her ge-
çen gün artıyor.ABD, İngiltere ve 
Endonezya’dan sonra en çok kul-
lanıcının olduğu Türkiye, Facebo-
ok ekonomisinde de belirleyici 
bir konuma geldi. Facebook Tek-
noloji Başkanı (CTO)  Bret Tay-
lor, Türkiye’nin facebook kullanı-
mının en yüksek olduğu ülkeler-
den olduğunu söyleyerek, ürün 
geliştirmede belirleyici bir rolü 
olduğuna dikkat çekti. Taylor, 
“Türkiye’nin yüksek friendfeed 
ve facebook kullanıcısı var. Ol-
dukça sosyal bir ülke olmalısı-
nız. Bu çok ilgi çekici. Türkiye 
bizim ekonomimiz ve ürünle-
rimizin başarısı için önemli bir 
ülke” diye konuştu. 

Biz açıklıktan yanayız
Friendfeed’in kurucusu ve es-

ki Google çalışanı olan Taylor, bir 
süre önce Facebook’ta üst düzey 
yönetime getirildi. Facebook’taki 
yeniliklere yön veren birimin 
başında yer alan Taylor, New 
York’ta düzenlenen Web 2.0 
Expo konferansındaki konuş-
ması sonrasında Referans’ın 
sorularını yanıtladı. Taylor, 
Türkiye’de genç nüfusun yük-
sek olduğunu ve kullanıcı po-

tansiyeli ile dikkat çekici bir 
ülke konumunda bulunduğu-
nu belirterek, Türkiye gibi yo-
ğun Facebook kullanılan ülke-
lerin ürünlerin gelişiminde reh-
berlik yaptığını vurguladı. 

Türkiye’de youtube gibi ya-
saklamalarla ilgili olarak Taylor, 
“Facebook felsefi olarak iletişi-
me açıklıktan yana. Birçok ül-
kede varız ve uluslar arası bir 
şirket olarak her ülkenin ka-
nunlarına göre hareket etme-
ye çalışıyoruz” diye konuştu. 
Türkiye’de ofis açıp açmayacak-

ları sorusunu da cevaplandıran 
Taylor, “Facebook birçok ülke-
de kullanılıyor. Faaliyet göster-
diğimiz her ülkede ofis açma-
mız zor olurdu. İnternet glo-
bal bir sistem ve her yerden 
ulaşabilirsiniz. Ulusal web site-
si diye bir şey yoktur” dedi. 
Friendfeed’in kapanma riskiyle 
ilgili Taylor, “Geliştirme yapma-
yı bıraktık ancak küçük olsa da 
bir ekip hala Friendfeed’deki 
büyük arızalarıyla ilgileniyor. 
Friendfeed’in kapanması sözko-
nusu değil” dedi. 

Evine konser 
salonu gibi ses 
sistemi kurdu  

Tam bir ses ve sinema 
sistemi tutkunu olan 

Hasan Ütebay’ın 
ev sistemindeki 

hoparlörlerin değeri 
50 bin doların 

üzerinde. Ütebay, 100 
bin dolarlık sistemi 

için ‘Bir konserde 
nasıl zevk alıyorsam, 
evimde de aynı zevki 
almak için bu sistemi 

kurdum’ diyor.

Hasan Ütebay ideal sistemi , “Gözlerini kapattığında sanki konserdeymişsin 
gibi hissediyorsan, iyi bir ses sistemine sahipsin demektir” diye özetliyor.

‘Sanal alem’deki kötü 
sabıkalar itinayla temizlenir

Atıf Ünaldı kendilerine gelen en il-
ginç iki başvuruyu şöyle anlatıyor: 
“Eşi kredi kartı borcu nedeniy-
le bunalıma giren ve intihar eden 
bir kadın, çocuklarının babalarıy-
la ilgili çıkan haberleri görerek psi-
kolojilerinin bozulmaması için bu 
haberlerin internet ve sosyal ağ-
larda görüntülenmemesini istedi.  

EN İLGİNÇ BAŞVURU

1- Belli aralıklarla kendi 
adınızı popüler arama 
motorlarında aratın.   

2- Sosyal ağlarda neleri 
paylaştığınıza, hangi gruplara 
dahil olduğunuza dikkat edin.  

3-Sosyal medyada seçici 
davranın. Gönderilen her 
daveti kabul etmeyin.  
4- Sosyal ağlarda hakkınızda 
olumsuz yorumlar konusunda 
serinkanlı olun ve ilgililerle 
bağlantıya geçin.  

‘DİJİTAL TEMİZ  
KÂĞIDI’ İÇİN İPUÇLARI 

VOLKAN
ŞAHİN

Facebook ekonomisinin 
dördüncü ayağı Türkiye oldu

Bret Taylor, 
Türkiye’nin ürün 

geliştirmede önemli 
olduğunu söylüyor. 

Atıf Ünaldı, 
“Siyasiler ve 

işadamları 
ilgili” dedi 
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