
 
 

 

 

Basın Bülteni              8 Kasım 2010 

HANGİSİ EN İYİSİ SORUSUNUN YANITI YİNE MEDIA MARKT OLDU 

CHIP TEST BİRİNCİSİ MEDIA MARKT 
Türkiye’deki 16 mağazası ile, dünya markalarını en bol ürün seçeneği, en iyi 
hizmet kalitesi ve en düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt, 
geçtiğimiz günlerde GFK Araştırması firması ve Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği 
(AYD) işbirliği ile, “En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar Araştırması 2010”da, 
elektronik perakende alanında “en beğenilen ve tercih edilen” marka ödülünü 
almıştı.  

Şimdi de en çok okunan teknoloji dergilerinden Chip tarafından yapılan zincir teknoloji 
mağazaları karşılaştırmasında Media Markt, geçen 2 yılda olduğu gibi, yine birinci 
olarak, üst üste 3 yıl bu ünvanı aldı.  

Ayrıca Media-Saturn Holding bünyesinde yer alan, 2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan 
İstanbul’un en teknolojik mağazası Saturn ise, araştırmaya ilk kez dahil olmasına 
rağmen, rakiplerini geride bırakarak, sıralamada ikinci oldu.  

Sektörde yer alan 9 zincir marketin değerlendirildiği çalışmada, yapılan değerlendirme ile 
tüketiciye “nereden alsam” sorusunun yanıtı sunmayı amaçlayan Chip Dergisi, uzman 
değerlendirmesi ile yine Media Markt’ı işaret etti. Değerlendirmeye dahil olan Beşiktaş Fulya 
Media Markt, Media Markt’ı en iyi şekilde temsil ederek, Media Markt’ı bu başarıya taşıdı. 

Teknoloji marketleri karşılaştırması; en düşük fiyat garantisi, memnuniyetsizlik iadesi, ürün 
çeşitliliği, atmosfer, arızalı ürün iade prosedürü, fotoğraf baskısı, nakliye ve kurulum, telefon 
desteği, web sitesi, personel, etiketlendirme ve dizilim, otopark ve alışveriş kolaylıkları 
kategorilerine göre yapıldı.  

Değerlendirmenin puan dağıtımı ise Chip tarafından şöyle belirtildi: Tüm ürünlerde sürekli en 
düşük fiyat garantisi ve memnuniyetsizlik durumunda ürünü iade edebilmek olanağı toplam 
puana % 20 etki yaparken, mağazadaki ürün çeşitliliği % 10’luk bir ağırlığa sahiptir. Kalan 50 
puan ise diğer 10 kriter arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. 

Bu kriterlerde Media Markt, aldığı değerlendirme puanları ile, Media Markt’ın farklı oluşunu ve 
başarısını, sunulan bu takdir ile bir kez daha belgelemiş oldu.  

6.400 m2lik alana yayılan Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’deki mağazasında sergilediği 
ürün çeşidi, hizmet kalitesi ve fiyat politikası ile kısa sürede teknoloji tutkunlarının ilgisini 
kazanan Saturn, Chip Dergisi’nden de takdir aldı. 

Türkiye’deki 16 mağazası ile dünya markalarını en bol ürün seçeneği, en iyi hizmet kalitesi ve 
en düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt’ların adreslerine 



 
 

www.mediamarkt.com.tr, İstanbul’un en teknolojik mağazası Saturn’a ise www.saturn.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

Media Markt Hakkında:  

1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, sırasıyla 
Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, 
Yunanistan, İsveç, Rusya ve Türkiye’deki mağazalarıyla teknoloji severlerle buluştu. Media 
Saturn Holding bünyesinde yer alan Media Markt’ın 14 ülkede 600’den fazla mağazası ve 
50.000’e yakın çalışanı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul 
Ümraniye’de açan Media Markt, daha sonra sırasıyla Eskişehir, Mersin, İstanbul Beylikdüzü, 
Ankara’daki 2 mağazasıyla hizmet ağını hızla genişletmeye devam etmiştir. 2008 yılının 
Kasım ayında İstanbul’daki mağaza sayısını 3’e çıkaran Media Markt, aynı yıl Bursa mağazını 
da açmıştır. 2009 yılında ise Adana, Güneşli 212, Merter, İzmir, Pendik Pendorya, Ankara 
Kentpark ve Beşiktaş mağazalarının açılışı ile mağaza sayısını 15’e yükseltmiştir. 28 Ekim 
2010 tarihinde açılan Bursa Anatolium Media Markt mağazası ile Türkiye’deki toplam 
mağazası sayısı 16’ya ulaşmıştır.  
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