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MEDIA MARKT TÜRKİYE’DEKİ 6. YILINDA 
ANKARA’DAKİ MAĞAZA SAYISINI 6’YA ÇIKARDI 

 
Avrupa’nın bir numaralı teknoloji perakende zinciri Media Markt, yatırımlarına hız 

kesmeden devam ediyor. Ankara’daki 6. mağazasını açan Media Markt, mağaza sayısını 13 
ilde 32’ye yükseltti. Media Markt,Next Level mağazası ile Ankara’daki satış alanını da 20 

bin metrekarenin üzerine çıkardı. 
 
Elektronik perakende marketi Media Markt, açtığı mağazalarla dünya markalarını teknoloji 
tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Farklı mimari özellikleri ve marka karmasıyla 
Ankaralıların yeni buluşma noktası olan Next Level’da 23 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen 
açılışta en yoğun ilgiyi tabletler, son teknoloji notebooklar, akıllı cep telefonları ve akıllı 
büyük ekran televizyonlar gördü. 

Toplam 3 bin 14 metrekarelik alanda, 50 bin çeşit dünya markasını teknoloji meraklılarıyla 
buluşturacak olan ve 6. Media Markt mağazası olma özelliği taşıyan Media Markt Next 
Level, her biri alanında profesyonel 58 kişilik ekibiyle, hizmet verecek. 

Media Markt Ankara’da 20 bin metrekare satış alanını geçti 

Ankaralı müşteri, teknolojiyi “bakarak ve araştırarak” alıyor 

Açılışta konuşan Media-Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan: “Dünya’da 15 ülkede 50 yıldır 
hizmet veren ve Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi konumundayız. Türkiye’deki 
büyümemizi ise hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu yılı hedeflediğimiz gibi 10 yeni mağaza ile 
kapattık. Toplam mağaza sayımız 32 Media Markt, 5 Saturn ile 37’ye ulaştı. Ankara bizim için 
çok önemli bir il. Türkiye’de 6. yılımızı doldurduk, Ankara’da ise 5. yaşımıza ulaştık. 5 yılda 6 
mağaza ve 20 bini geçen metrekaremizle sektörde açık ara öndeyiz. Dünyada 65 binden fazla 
çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi konumundayız. 5 yılda 
Ankara’da mağazalarımızda 27 milyon aşkın ziyaretçiyi ağırladık.  Ankaralılar, teknolojiyi çok 
yakından takip ediyor, ürün ve fiyat karşılaştırması yapıyor, araştırıyor. Ankaralılar 
“Bakmadan almıyor” ve Media Markt’ı tercih ediyor” dedi. 

Media Markt Ankara Next Level Mağazası Genel Müdürü Cahit Ergül: “Açılışını yaptığımız 
Next Level’daki gözbebeği mağazamız, Antares, Batıpark, Forum, Kentpark ve Optimum’dan 



sonra Ankara’daki 6. mağaza olma özelliği taşıyor. Ankaralıların teknolojiye ne kadar meraklı 
olduklarını biliyoruz. En yeni modeller dünya ile aynı anda mağazamızda raflardaki yerlerini 
alıyor. 3, bin 14 metrekarelik mağazamıza gelenler bir yandan tüm ürünleri deneyimleme 
fırsatı bulurken bir yandan da yapacakları alışverişlerde tasarruf edecekler. Biz bunun 
garantisini veriyoruz.” dedi. 
 
Yüzlerce ürünü kapsayan Media Markt indirimleri ile Ankaralılar; televizyondan, buzdolabına 
çamaşır makinesinden, bulaşık makinesine cep telefonundan, tabletine kadar pek çok ürünü 
indirimli fiyata alma fırsatı buldu.  

 
 

 
 
 
 

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

 
 
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. 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, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Samsun, Mersin, Konya ve Kahramanmaraş’ta bulunan toplam 30 
mağazası ile hizmet vermektedir. 
www.mediamarkt.com.tr                                                      Çağrı Merkez: 0850 222 1 50 
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