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Media Saturn Türkiye, ilk 10 ayda metrekare bazında yüzde 114 büyüdü… 
 

MEDİA SATURN TÜRKİYE CEO’SU BÜLENT GÜRCAN: 
“GRUBUN EN STRATEJİK ÜLKESİ  TÜRKİYE. 

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR” 
 

Media Saturn, Türkiye’de 2014 yılında yaklaşık 10 yeni mağaza açarak 
yatırımlarını hızlandıracak. Media Saturn Türkiye  CEO’su Bülent Gürcan; 

“ Türkiye, Media Saturn Holding içinde kilit role sahip. Tüm dünyada, 300 milyon 
müşterimiz var. Yıllık cirosu 21 milyar Euro olan grubun en stratejik ülkesi Türkiye, 

yatırımlara tam gaz devam ediyoruz”diye konuştu. 
 
 
Dünya’da 15 ülkede 50yıldırhizmet veren ve Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi 
konumundaki Media Saturn, Türkiye’deki büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Media 
Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan, Media-Saturn Operasyonlardan Sorumlu Genel 
Müdür (COO) Marcus Tengler ve Media-Saturn Finanstan Sorumlu Genel Müdür (CFO) 
Korhan Öz şirketin gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. 
 
Media Saturn Türkiye CEO’su 1961  yılında ilk mağazasını Almanya’nın Köln kentinde 
Saturn’le açan ve 15 ülkede 50 yıldır pazarda yer alan Media Saturn’ün, dünyada 65 bin 
çalışanı; 720 adet Media Markt ve 230 adetSaturn mağazası ile tüketici elektroniğinde 
hizmet verdiğini anlattı.  
 
Gürcan,Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi konumundaki Media 
Saturn’ünTürkiye’ye Eylül 2007’de Media Marktİstanbul Ümraniye, Saturn’ün ise 2009 
yılında Forum Bayrampaşa mağazası ile pazara girdiğini söyledi. Türkiye’de 13 ilde 29 
mağazası ile pazarda 2’nci konumdakiMedia Markt’ın, 2013’te açtığı 10 yeni mağaza ile 
yılı 32 mağazaya ulaşarakkapatacağını açıklayan Bülent Gürcan; “6 yılda Türk tüketici 
“Bakmadan almam”diyerek teknolojide uzman oldu. Uygun fiyat, iyi kalite ve bol seçenek 
adeta bizimle özdeşleşti. 50 yıldır dünyada teknoloji perakendeciliğini şekillendirdik. 
Türkiye’de de 50 bin çeşit ürünü, adeta teknoloji AVM’si gibi sunan mağazalarımızla 
tüketicinin ufkunu ve hayal gücünü genişlettik, sektörün gelişiminde emeğimiz büyük” diye 
konuştu. 
 
 
 

http://www.google.com.tr/imgres?sa=X&hl=tr&rlz=1T4NDKB_trTR511TR511&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbnid=xs2F2yJFqc_JnM:&imgrefurl=http://www.csrforum.eu/2012/menurechts.html&docid=uQDCpKxNi0ZdrM&imgurl=http://www.csrforum.eu/2012/l/mediasaturn.jpg&w=1226&h=188&ei=pxE4UrHsFKXp4gTagIH4Bg&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:134&iact=rc&page=2&tbnh=44&tbnw=288&start=15&ndsp=22&tx=205&ty=29


Dünyada müşterimiz300 milyonu aştı! 
 
Bülent Gürcan, Media Saturn’un 65 binden fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı 
elektronik perakendecisi konumunda bulunduğunu belirterek; “2012 yılı rakamlarına 
baktığımız zaman Media Saturn’ün yıllık geliri 21 milyar Euro.MS olarak 2012 yılı rakamlarına 
göre dünyada müşteri sayımız 300 milyonu aştı. Dünyada toplam metrekaremiz ise 3 milyon 
40 bin metrekareye ulaştı.” dedi.  
 
Gürcan: “Şehrin  kalbi”nde yer alacağız” 
 
Media Saturn Türkiye CEO’su, rakiplere oranla büyük metrekarelerde yeraldıklarını 
belirterek, Media Markt ve Saturn olarak teknoloji AVM’si şeklinde konumlandıklarını söyledi. 
Tüketici trendlerinden söz eden Gürcan, dünya ile paralel Türkiye’de de akıllı telefon ve 
tablet satışlarının arttığına dikkat çekti. 
 
Son 1 yılda 145 bin adet beyaz eşya, yaklaşık 500 bin akıllı telefon satışı gerçekleştirdiklerinin 
altını içen Media Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan; “Tüketiciyi dinlemeyi bilen bir 
markayız. Tüketicinin hangi mağazada neyi aldığı bilgisi ve alışveriş eğilimini doğru okuyarak, 
bazı mağazalarımızda değişiklikler yapıyoruz. Örneğin; müşteri profilimiz mağazalarımızın 
birinde daha çok beyaz eşya alanına yoğun ilgi gösteriyor ise genişlemeye gidiyoruz, 
tabletlerde yoğunlaşıyor ise azalma yoluna gidebiliyoruz. Ümraniye mağazamızı geçen yıl 
700 metrekare büyütürken bu yıl da Güneşli mağazamızda iyi hizmet kalitesi ve operasyonel 
kolaylık göz önüne alınarak metrekaremizi küçülttük. Ortalama 3,500 m2’lerdeki 
mağazalardan ortalama 2,500-2binmetrekarelere bir küçülmeden bahsediyoruz. Bu 
metrekareler zaten sektörümüzde alışık olunmayan rakamlar.” 
 
Gürcan: “Bir tıkla 65.5 milyon kişiye ulaşıyoruz.Çoklu kanal stratejimizin katkısını 
görüyoruz” 
 
Türkiye’nin Hindistan’dan sonra yıllık ortalama yüzde 70’lik büyümeyle dünyanın e-
ticarette en hızlı büyüyen 2. ülkesi konumunda olduğuna dikkat çeken Gürcan, online 
taraftaki büyümeyi görerek pazarın olgunlaştığı zamanda giriş yaptıklarını söyledi.  
 
Media Saturn Türkiye CEO’su; “BTK’nın son verilerine göre Türkiye’de 20,5 milyon geniş 
bant kullanıcısı var. 3G kullanan yaklaşık 45 milyon insanı da sayarsanız 65.5 milyon insan 
da tek tıkla bize ulaşabilecek.  Açıldığımızdan şu ana kadar  45 günde çok güzel sonuçlar 
aldık.  Artık müşterilerimiz hizmetimizi bütün kanallardan alabiliyor, ister mağazalarından 
ister internetten bize ulaşabiliyor.”diye konuştu. 
 
Pist başındayız kalkış için 1 numarayız 
 
Türkiye’nin Grup için stratejik öneme sahip olduğunu aktaran Media Saturn Türkiye CEO’su; 
“Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Global stratejimize paralel operasyonlarımızı 
güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yılda ortalama Türkiye nüfusunun yarısından 
fazlası, 50 milyon ziyaretçi, senede  mağazalarımızı ziyaret ediyor. 6 yılda Türkiye’de 131 bin 
metrekareye ulaştık. Bu yıl Anadolu’ya yatırımlarımızı hızlandırdık, Ekim ayında Gaziantep ve 
Şanlıurfa’da ilk mağazalarımızı açıyoruz. 2013 yılında toplamda Saturn dahil 37 mağaza ile yılı 



kapatacağız. 2014 yılında hedefimiz 10 yeni mağaza ile farklı illerde olmak. Büyümemiz 
devam ediyor.” şeklinde sözlerine devam etti.  
 
 
 
 
 
Media Markt Hakkında 
Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı teknoloji perakende zinciri Media Markt,  her müşterisine 
özel satış öncesi ve sonrası kaliteli hizmet sunmaktadır. 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. 15 ülkede 1000’e yakın 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. Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 10 adedi İstanbul’da 
olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Samsun, Mersin, Konya ve Kahramanmaraş’ta bulunan 
toplam 29 mağazası ile hizmet vermektedir. 
www.mediamarkt.com.tr                                                       
Çağrı Merkez: 0850 222 1 50 
 

Saturn Hakkında: 
Saturn, ilk mağazasını 1961 yılında Almanya’nın Köln kentinde açtı. Bugün Türkiye, Avusturya, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda, 
Belçika, Lüksemburg ve İsviçre’de mağazaları bulunan Saturn, Avrupa çapında 240’a yakın mağazasıyla, ortalama 45.000 ürün çeşidiyle 
teknoloji tutkunlarına hizmet vermektedir. Saturn, Avrupa’nın bir  numaralı elektronik perakendecisi konumunda bulunan Media 
Markt’ın kardeş kuruluşudur.  
Saturn, 16 ülkede 920’e yakın mağazası, 60.000’e yakın çalışan sayısı ile sahip olduğu başarının temelinde düşük fiyatlı markalı 
elektronik ürünlerden oluşan benzersiz ürün seçenekleri, yetkin personel ve mükemmel hizmet kalitesi yer almaktadır.  
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 yılında Forum 
İstanbul/Bayrampaşa’da açılmıştır. 2011 yılına hızlı bir giriş yapan Saturn, Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi’nde yer alan Saturn 
Taksim mağazası, Saturn Marmara Forum/Bakırköy mağazası, Saturn Şişli Trump Towers mağazası ve 2012 yılında açtığı Saturn 
Marmara Park ile Türkiye’deki mağaza sayısı 5’e ulaşmıştır. 

 
 

Daha fazla bilgi için:   
Serhat Karakaya - Cohn&Wolfe / 212 328 31 39 / serhat.karakaya @grey.com.tr 
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