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MEDIA MARKT’IN EMEKLİLERE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN  

BU SEFERKİ DURAĞI MERSİN OLDU 

Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt’ın, Türkiye Emekliler 
Derneği ile sürdürdüğü Emeklilere Teknoloji Eğitimi projesinin 8. eğitimi Mersin’de 

gerçekleşti. Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ndeki Media Markt mağazasında 25 
TÜED üyesinin katıldığı eğitimde emekliler, beyazeşyadan cep telefonuna, 

tabletten, küçük ev aletlerine, televizyondan, sağlık ürünlerine pek çok cihazın daha 
verimli nasıl kullanılacağına dair bilgilendirildi.  

Media Markt, ikinci baharını yaşayan emeklileri, teknoloji eğitimi ile “torun ve çocuk” 
yardımından kurtarıyor. Media Markt, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ile hayata 
geçirdiği proje kapsamında emeklilere teknolojik ürünlerle ilgili bilgilendirici eğitimler 
veriyor. Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ndeki Media Markt mağazasında düzenlenen 
ücretsiz eğitimle TÜED üyesi emekliler, beyaz eşyadan cep telefonuna, tabletten 
küçük ev aletlerine, televizyondan sağlıklı yaşam ürünlerine kadar pek çok konuda 
doğru bilinen yanlışları öğrendiler.   
 
Alanında uzman teknoloji danışmanları tarafından verilen eğitimlerde; televizyon veya 
cep telefonu alırken hangi kriterlere dikkat edilmeli, bilgisayar ve tablet kullanımı, 
beyaz eşyada neden A++ ürünler tercih edilmeli, yaz veya kış aylarında buzdolabının 
derecesi nasıl olmalı, tropikal meyve ile sera meyvesinin yan yana neden 
konulamayacağı, elektrik süpürgesi alırken veye kullanırken nelere dikkat edilmeli, 
astım hastası olan bir ortamda temizlik hangi koşullarda yapılmalı, kalp ve hiper 
tansiyon hastaları için minimum riskle ölçüm kriterleri gibi konu başlıkları yer aldı.  
 
Bülent Gürcan: “Emeklilerimizi teknoloji ile hayata bağlıyoruz” 
 
Media Markt olarak tüketici elektroniği sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerini 
belirten Media Markt CEO’su Bülent Gürcan; “Türkiye Emekliler Derneği ile birlikte 
uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve bizi oldukça heyecanlandıran emeklilerimize 
özel teknoloji eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Mersin’de düzenlediğimiz bu 
eğitimle emeklilerimizin teknolojiden korkmak veya hayattan kopmak yerine teknoloji 
ile hayata bağlanmalarını istedik. Uzman danışmalarımız eşliğinde verdiğimiz 
eğitimlerde emeklilerimiz, teknolojik bir ürünün nasıl çalışması gerektiği ve 
özelliklerinin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği gibi pratik bilgileri öğrendiler. 
Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, İzmit, İzmir ve Adana’da gerçekleştirdiğimiz 



eğitimlerimiz Mersin ile devam etti. Bundan sonraki eğitimlerimizi Gaziantep, Aydın 
ve Samsun’daki mağazalarımızda yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
Emeklilere Teknoloji Eğitimi projemizi daha da büyüterek daha fazla kişiye ulaşmayı ve 
böylece emeklilerimizin teknolojiyi hayatlarının bir parçası haline getirmelerini 
hedefliyoruz. İlk etapta hedefimiz bine yakın emekliye ulaşmak.” diye konuştu.  
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Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt,  satış öncesi ve sonrası 

kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 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. 14 ülkede 750 mağazası 45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi 

konumunda bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 14 adedi 

İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, 

Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 39 mağazası ile hizmet vermektedir. www.mediamarkt.com.tr            
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