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Türkiye’yi Dünya’daki üç stratejik ülkeden biri olarak belirleyen Media-Saturn Holding, 
2012’de de Türkiye’de hızlı büyümesini sürdürecek.

MEDIA-SATURN TÜRKİYE 

12 GÜNDE 4 MAĞAZA AÇARAK REKORA KOŞUYOR

Media-Saturn Türkiye, 2011’deki hızlı büyüme stratejisini 15 Aralık - 27 Aralık arasında 

açacağı dört yeni mağaza ile sürdürüyor.  15 Aralık’ta Antalya’da, 22 Aralık’ta Kayseri’de iki 
yeni Media-Markt, 20 Aralık’ta İstanbul’da ve 27 Aralık’ta ise İzmir’de iki yeni Saturn 
açılacak. Media-Saturn Türkiye 2011’i, 15 bin 313 metrekarelik alanda 400’e yakın yaratılan 

istihdamla açılacak 4 yeni mağazasıyla, yine rekor büyüme ile kapatacak. 

Avrupa'nın en büyük perakende satış şirketlerinden Alman devi Metro Group A.Ş bünyesinde 
yer alan elektronik mağazalar zinciri Media-Saturn Türkiye, 2007 yılından bu yana 

sürdürdüğü kesintisiz ve hızlı büyümesine 2011’de de devam ediyor.

Media-Saturn Türkiye CEO’su Nuri Topatan, düzenlediği basınla sohbet toplantısında Media-
Saturn Türkiye’nin 2011 yıl sonunda açacağı dört yeni mağazasını ve 2012 yılı büyüme 

stratejisini açıkladı. 

Dünya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan Türkiye’nin, Media-Saturn 

Holding tarafından da en önemli pazarlardan biri olarak seçildiğini belirten Media-Saturn 
Türkiye CEO’su Topatan,  Dünya’da büyüme kararı alınan 3 stratejik ülkeden birinin Türkiye 
olduğunu söyledi. Şirket için Rusya ve Çin ile birlikte Türkiye’nin yeni yatırımların ve 

büyümenin adresi olduğunu belirten Topatan, 2010 yılında da Media-Saturn’un Dünya’da 
bulunduğu 15 ülke arasında en hızlı büyümenin Türkiye’de gerçekleştiğini, 2011 yılını da 

Aralık ayının ikinci yarısında açacakları dört yeni mağaza ile yine hızlı kapatacaklarını açıkladı. 
Topatan 2012 yılında da hız kesmeden büyüme stratejisini devam ettireceklerini söyledi.



TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİNDE REKOR ARTIŞ
Türkiye’nin ekonomik büyümede Dünya’nın en hızlı büyüyen ülkesi durumunda olduğunu 

belirten Topatan, yılın ikinci üç aylık döneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,8 
büyüdüğünü, Dünya’da bu oranda bir büyümeyi hiçbir ülkenin yakalayamadığını belirtti. 
Genç nüfus ve ekonomideki hızlı büyüme sebebi ile Türkiye’nin Media-Saturn Holding içinde 

çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Topatan, “GFK TEMAX’ın verilerine göre tüketici 
teknolojisi ürünleri pazarı bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

29 büyüyerek yaklaşık 6.1 milyar TL değerine ulaştı. Yani 2007’nin ilk çeyreğinden bu zamana 

en yüksek artış yaşandı. Burada elbette Türkiye ekonomisinin gücü ve genç nüfusun payı çok 
büyük” dedi.

15 BİN METREKAREDE 4 MAĞAZA 400 YENİ İSTİHDAM

Bu büyüme stratejisi çerçevesinde 2011 yılını yine sürprizlerle kapatacaklarını anlatan 
Topatan’ın verdiği bilgiye göre, 15 Aralık’ta Antalya Kepez’de Kipa Alışveriş Merkezi’nde 3937 

metrekare, 22 Aralık’ta da Kayseri Forum Alışveriş Merkezi’nde ise 3000 metrekare alana 

sahip iki yeni Media Markt açılacak. Media Markt 2011 yılını 20 mağaza ile kapatacak. 
2011’de 50. yılını kutlayan Saturn da, üç olan mağaza sayısını 5’e çıkarıyor. 20 Aralık’ta 

Trump Towers Şişli’de 4076 metrekare ve 27 Aralık’ta İzmir Gaziemir Optimum’da 4300 
metrekare olmak üzere iki yeni Saturn açılıyor. Saturn İzmir mağazası ile İstanbul dışına da 

çıkmış oluyor. Toplam 15 bin 313 metrekare alanda açılacak dört mağaza ile Media-Saturn 

Türkiye, 400 kişiye yeni istihdam yaratırken, yine uygun fiyatları ve mağaza başı ortalama 50 
bin ürünü teknoloji severlere yine inanılmaz kampanyalar ile sunacak.

REKABETİN SINIRLARINI BELİRLİYORUZ
Media-Saturn olarak tüketici elektroniğinde rekabetin sınırlarını belirlediklerini belirten Nuri 
Topatan, şöyle konuştu: “Media-Saturn olarak 2007 yılında Türkiye’ye girdik, o günden bu 

yana gerek İstanbul’da gerekse tüm Türkiye’de daha da yaygınlaşmaya, müşterilerimizin 
hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi de Antalya ve Kayseri’de açacağımız Media 

Markt mağazaları ile Antalyalılar ve Kayserililer uygun fiyatlarla binlerce çeşit teknoloji 
ürününe kavuşacaklar.”



SATURN’UN 50 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ
Bu yıl Saturn’un 50. yılını kutladığını belirten Topatan, İstanbul’daki üç Saturn mağazasına 

Trump Towers’da 20 Aralık’ta açılacak yeni mağazayı ekleyeceklerini söyledi. Saturn’un 
İstanbul dışındaki ilk mağazasını da İzmir Gaziemir Optimum’da 27 Aralık’ta açacaklarını 
belirten Topatan,  Saturn’un 1961’den bu yana Dünya çapında kayıt teknolojilerinin kullanımı 

ve diğer şehirlere yayılma stratejisiyle yarattığı, müşterilere uzman desteği ve uygun fiyat 
seçenekleri ile bir başarı hikayesine dönüşen büyümesinin Türkiye’de de sürdüğünü belirtti. 

Topatan, Mart 2011’de İstanbul Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi’nde 9000 metrekare ile 

Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazası olan Saturn Taksim’i açtıklarını, Trump Towers Şişli 
ve İzmir Gaziemir Optimum’da açacakları iki yeni Saturn ile birlikte bir yılda Türkiye’deki 

Saturn sayısını birden beşe çıkardıklarını ifade etti.

Saturn’un sayısız mağaza açarak büyümesini yerel ve uluslararası olmak üzere devam 
ettirdiğini belirten Topatan, şöyle konuştu: “Saturn, Almanya’daki mağazaların yanı sıra, 

Avusturya, Rusya, İspanya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, Belçika, Hollanda ve 

Lüksemburg’da da hizmet veriyor. Türkiye’de 2012’de de yeni Saturn’lar açacağız. Saturn 
2004’den beri mağazalarının bulunduğu ülke sayısını 6’dan 12’ye çıkarmıştır. Bu süreç 

boyunca yaklaşık 100 adet yeni mağaza açıldı. Saturn, Avrupa’da 230’dan fazla mağaza açmış 
oldu. Türkiye de büyümek üzere belirlenen üç stratejik ülkeden biri olarak Saturn için kritik 

bir ülke.”

DÖRT YENİ MARKA İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Media-Saturn olarak yine bir yeniliğe imza atıp, başka hiçbir yerde olmayacak 3 yeni 
markanın 2012’den itibaren, 1 yeni markanın ise 2013 yılından itibaren Media Markt ve 

Saturn mağazalarında satışa sunulacağı haberini paylaşan Nuri Topatan şöyle konuştu:

“Mevcut tedarikçilerimize ek olarak, kendi ürünlerimizle de müşterilerimiz ile buluşacağız. En 
geniş ürün grubumuzu Ok markalı ürünlerimiz oluşturacak. Bu ürünlerdeki sloganımız “basic” 
olacak. Koenic markası ile ise yüksek kalite, modern dizayn ve üstün performansa sahip 
ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız. Küçük ve büyük ev aletleri grubundaki ürünlerin 

yer aldığı Ok ve Koenic markalı ürünlerimiz 2012 Ocak sonu itibarıyla Media Markt ve 

Saturn’lerde raflardaki yerini alacak. Son teknoloji takip edilerek ve şık tasarımlarla üretilen 
görüntü ve ses sistemleri grubundaki ürünlerimizin yer aldığı Peaq markamızı 

müşterilerimize 2012 yılının 4. çeyreğinde sunacağız. Yeni aksesuar ürün grubumuz Isy
markamızı da 2013’de tüketiciye ulaştıracağız.” 



“BÜYÜMENİN ÖTESİNDE DEVLEŞTİK”
Türkiye pazarına 2007 yılında Media Markt ve 2009 yılında Saturn mağazaları ile hızlı bir giriş 

yaptıklarını hatırlatan Topatan, “her yıl biraz daha hızlanarak yükseliyoruz. Media Markt ve 
Saturn olarak 3,5 yıl gibi çok kısa bir sürede, büyümenin ötesinde devleştik. Dünya 
genelindeki diğer Media Markt ve Saturn mağazaları arasında, Türkiye mağazaları ile en hızlı 

büyüyen ülkelerden birisi olmaya devam ediyor” diyerek Türkiye’deki marka gücünü 
vurguladı.  

PAZARDA ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ
Media-Saturn Türkiye’nin hedeflerinden de bahseden Topatan, “Türkiye piyasasına girdiğimiz 

günden bu yana tekrarladığımız gibi, geldiğimiz noktadan da güç alarak söylemek isterim ki; 
hedefimiz, her geçen gün daha hızla büyüyerek, tüketici elektroniği sektöründe pazar lideri 

olmaktır” dedi. 

Media-Saturn’un, elektronik perakendeciliği yaklaşımıyla diğer tüm rakiplerinden farklı 

olduğuna dikkat çeken Media-Saturn Türkiye CEO’su Nuri Topatan, “En büyük farkımız 
müşterilerimize sunduğumuz uygun fiyat, sınırsız seçenek ve hizmet avantajıdır. Müşteriler 

artık bizim mağazalarımıza bakmadan satın almıyor. Bunun pazardaki dengeleri nasıl 
değiştirdiğine dikkatinizi çekerim. Ayrıca en önemli nokta da şudur: Türkiye’de teknoloji 

bizim mağazalarımız sayesinde ulaşılabilir hale gelmiştir. Çünkü biz bir ürünün bütün model 

ve markalarını yan yana ve uygun fiyatlarla satıyoruz. Bunun yanında Türkiye’de ilk defa 
bizim mağazalarımızda müşterilerimize ürünleri deneme imkanı verilmiştir. Kısaca ürün 
çeşitlerimiz ve uygun fiyatlarımızla teknoloji mağazaları arasında fark yaratıyoruz” diye 
konuştu.



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 Markt, son olarak da Çin’de açtığı mağazası ile bulunduğu ülke sayısını 15’e yükseltti. 19,7 milyar Euro’luk 
net geliri, 16 ülkede 860’ı aşkın mağazası ve 60.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik 
perakendecisi konumunda bulunan Media Saturn Holding’in bünyesinde yer alan Media Markt, Saturn ile kardeş kuruluştur. 
15 ülkede 600’den fazla mağazası bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de 
açtı. 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 
mağazasını da açmıştır. 2009 yılında ise Adana, Güneşli 212, Merter, İzmir, Pendik Pendorya, Ankara Kentpark, Beşiktaş ve 
Bursa Anatolium Media Markt mağazalarının açılışı ile Türkiye’deki toplam mağaza sayısını 16’ya yükseltmiştir. 8 Nisan 2011 
tarihinde açılan Adana Optimum Media Markt mağazası ile mağaza sayısı 17 olan Media Markt’ın, 13 Ekim 2011 tarihinde 
açılan Bahçelievler Bahçepark Media Markt mağazası ile Türkiye’deki mağaza sayısı 18’e ulaşmıştır. Media Markt’ın 
Türkiye’deki mağaza sayısı 15 Aralık 2011 tarihinde açılacak Antalya Media Markt ve 22 Aralık’ta açılacak Kayseri Media 
Markt mağazası ile 20’ye ulaşacaktır.

Saturn Hakkında:

Saturn, ilk mağazasını 1961 yılında Almanya’nın Köln kentinde açtı. Bugün Türkiye, Avusturya, İtalya, Polonya, Macaristan, 
İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre ve Rusya’da mağazaları bulunan Saturn, Avrupa çapında 230’dan fazla 
mağazasıyla, ortalama 45.000 ürün çeşidiyle teknoloji tutkunlarına hizmet vermektedir. Saturn, Avrupa’nın bir numaralı 
elektronik perakendecisi konumunda bulunan Media Markt’ın kardeş kuruluşudur. 19,7 milyar Euro’luk net geliri, 16 ülkede 
860’ı aşkın mağazası ve 60.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi konumunda 
bulunan Media Saturn Holding’in bünyesinde yer alan Saturn’un sahip olduğu başarının temelinde düşük fiyatlı markalı 
ürünlerden oluşan benzersiz ürün seçenekleri, yetkin personel, mükemmel hizmet ve merkezi olmayan organizasyon yapısı 
yatmaktadır. Her genel müdür kendi mağazasında hisse sahibidir ve sunulan ürünlerden, bunların fiyatlandırılmalarından, 
personelden ve pazarlamadan bizzat sorumludur. Saturn’un 18.000 metrekare satış alanında yaklaşık 100.000 ürün çeşidini 
tüketicilerle buluşturan Hamburg mağazası, dünyanın en büyük elektronik ürün mağazası unvanını taşımaktadır. Saturn’un 
Türkiye’deki ilk mağazası 2009 Ekim ayında Forum İstanbul/Bayrampaşa’da açılmıştır. 2011 yılına hızlı bir giriş yapan Saturn, 
17 Mart 2011 tarihinde Saturn Demirören İstiklal mağazası ile Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazası ünvanı almıştır. 31 
Mart 2011 tarihinde açılan Saturn Marmara Forum/Bakırköy mağazası ile Türkiye’deki mağaza sayısını 3’e çıkarmıştır. 
Saturn’un Türkiye’deki mağaza sayısı 20 Aralık 2011’de Trump Towers Şişli ve 27 Aralık 2011’de İzmir Gaziemir Optimum’da 
açılacak yeni Saturn’larla 5’e ulaşacaktır.


