
	 Teknoloji	perakendeciliği	sektörüne	nitelikli	
eleman	yetiştirmek,	teknolojiye	ilgi	duyan	ve	bu	
alanda	kariyer	yapmak	isteyen	gençlere	eğitim	
vermek	amacıyla,	2005	yılında	Türkiye’nin	sektörde	
ilk	ve	tek	MEB	sertifikalı	eğitim	merkezi	TeknoSA	
Akademi’yi	kurdu.	TeknoSA	bünyesinde	çalışan	
tüm	personel,	TeknoSA	Akademi’deki	çeşitli	eğitim	
programlarıyla	niteliklerini	artırabiliyor.	Bugüne	
kadar	10	bini	aşkın	çalışana,	mesleki	ve	kişisel	
gelişim	eğitimleri	verildi.	
	 163	kişilik	ekiple	faaliyete	başlayan	TeknoSA,	
bugün	konusunda	uzman	3	bin	500	çalışanıyla	
hizmet	kalitesini	ve	ürün	çeşitliliğini	artırmaya	
devam	ediyor.
	 Sabancı	Holding’in	en	genç	ve	dinamik	
şirketlerinden	TeknoSA,	17	Mayıs	2012	tarihinde	
halka	açıldı.	Hisseleri	Borsa	İstanbul’da	işlem	gören	
TeknoSA,	çalışanlarına,	iş	ortaklarına,	müşterilerine	
ve	TeknoSA’nın	geleceğine	inananlara	bir	yatırım	
fırsatı	sunuyor.	

Ürün
Tüketicilerin	teknoloji	ürünlerine	dair	aradıkları	her	
şeyi	bulabildikleri	TeknoSA,	yüzlerce	uluslararası	
markanın	binlerce	teknoloji	ürününü	tüketicileriyle	
buluşturuyor.	TeknoSA,	yaygın	mağaza	ağı	ile	
elektronik	araçlardan	iletişim	araçlarına,	kişisel	
bakımdan	beyaz	eşyaya	kadar	her	türlü	teknolojik	
ürünü	müşterilerine	sunuyor.
	 TeknoSA,	Dr.	Teknolog	markası	altında,	
müşterilerin	sadece	satış	anında	değil,	satış	
sonrasındaki	her	türlü	isteklerinde	de	yanında	
olacağının	garantisini	veriyor.	Dr.	Teknolog’un	
önerdiği	garanti	ürünleri	ile	müşteriler,	daha	
uzun	süre	sorunsuz	ürün	kullanımının	tadını	
çıkarırken,	Teknoloji	Destek	Paketi	ile	Çağrı	
Merkezi	üzerinden	Dr.	Teknolog’a	uzaktan	
erişim	sağlayarak,	her	türlü	teknoloji	sorularına	
yanıt	buluyor.	Aynı	zamanda	mağazalarda,	son	
teknoloji	ürünlerle	yeni	tanışan	müşterilere,	ürün	
kullanımında	yol	göstermek	ve	gerekli	kurulum	
işlemlerini	tamamlamak	üzere,	destek	de	mevcut.
	 TeknoSA	Çağrı	Merkezi,	444	55	99	numaralı	
telefonu	ile	müşterilerin	her	türlü	bilgi	ihtiyacını	
gidermek	üzere,	tüm	süreci	büyük	bir	titizlikle	analiz	
ederek,	müşteri	memnuniyeti	sağlıyor.	Müşteriler,	
turuncu	puan	miktarlarını	ya	da	alacakları	bir	

ürünün	stokta	olup	olmadığını	Çağrı	
Merkezi	üzerinden	sıra	beklemeden	
otomatik	sesli	yanıt	sistemi	ile	anında	
öğrenebiliyorlar.	2014	yılında	teknosa.
com	üzerinden	hayata	geçirilen	online	
chat	uygulaması	ise	çağrı	merkezini	
aramadan	çözüm	bulmak	isteyen	
müşterilere	yön	gösteriyor.	
			TeknoSA,	kurulduğu	günden	bu	yana	
esnek	mağaza	formatları	ile	Türkiye’de	
müşterilerin	olduğu	her	noktaya	
hizmet	götürürken,	müşterilerin	
deneyimini	zenginleştiren	yeni	mağaza	
konseptlerine	de	yatırım	yapıyor.	
TeknoSA	mağazaları,	eşsiz	tasarımları	
ve	dünyaca	ünlü	seçkin	markalara	ait	
ürün	gamları	ile	dikkat	çekiyor.	
			TeknoSA,	tüketicilerini	ayrıca;	
interaktif	uygulamalar,	teknoloji	
alanında	en	son	gelişmeler	ve	yeni	
ürünler	hakkında	detaylı	bilgilere	sahip	
zengin	içerikli	SDN	TeknoSA	Magazin	
ile	buluşturuyor.	

En Son Gelişmeler
15	yıllık	deneyim	ve	uzmanlığını	
Sabancı	güvencesi	ile	birleştiren	şirket,	
müşterilerine	bütünsel	bir	hizmet	
sunmak	adına	BİMSA	ile	yaptığı	işbirliği	
sonucu	TeknoSA	Mobil	markasıyla	
mobil	iletişim	hizmeti	vermeye	başladı.	
“Her	Şey	Dahil	Teknoloji”	mottosuyla,	
81	ildeki	tüm	TeknoSA	mağazalarında	
satışa	sunulan	TeknoSA	Mobil,	tüm	
Türkiye’yi	TeknoSA	avantajları	içeren	
tarifelerle	buluşturarak,	mobil	iletişim	

hizmeti	veren	ilk	ve	tek	teknoloji	perakende	şirketi	
oldu.	TeknoSA	Mobil;	tarife	ve	paketleri,	sadeliği	
ve	kolay	anlaşılabilirliğiyle	öne	çıkarken,	yurtiçi	
ve	yurtdışı	kullanım	için	internet,	kısa	mesaj	ve	
konuşma	gibi	ihtiyaçlara	cevap	veriyor.	
	 TeknoSA,	tüketicilerin	ihtiyaç	ve	beklentileri	
doğrultusunda	farklı	finansman	modelleri	ile	
sektörde	farklılaşıyor.	“Teknofinans”	çatısı	altında	
toplanan	finansman	modellerinde,	kredi	kartlı	ve	
kredi	kartsız	ödeme	seçeneklerine	göre	çözüm	
sunuluyor.	Tüketicilere	TeknoSA	mağazalarında	
anında	kullanabilecekleri,	10	dakika	içinde	36	aya	
varan	vadelerle	kredi	kullanma	fırsatı	sağlanıyor.	
Tüketiciler,	banka	şubesine	gitmeden	tüm	işlemleri	
mağaza	içinde	10	dakikada	bitirebiliyor.
	 TeknoSA	gerçekleştirdiği	tüm	proje	ve	
çalışmalara	ait	bilgileri,	oluşturduğu	Turuncu	
Haber	platformunda	çalışanları,	iş	ortakları	ve	tüm	
paydaşlarıyla	düzenli	olarak	paylaşıyor.
	 TeknoSA	“Herkes	için	Teknoloji”	sloganıyla,	

Türkiye’nin	her	yerine	teknoloji	götürmeyi	
amaçlarken	eğitim,	bilim,	sanat	ve	teknoloji	
alanında	gerçekleştirilen	birçok	projeyi	destekliyor.	
“Kadın	için	Teknoloji”	projesiyle	bugüne	kadar	
60’a	yakın	ilde	14	bini	aşkın	kadına	ücretsiz	
bilgisayar	eğitimi	verildi.	Önümüzdeki	dönemde	
de	TeknoSA,	Türkiye’nin	farklı	illerindeki	kadınlara	
ücretsiz	bilgisayar	kursu	vererek,	onları	teknolojiyle	
tanıştırmayı	hedefliyor.	Proje,	teknolojiyi	kadınların	
hayatının	ayrılmaz	bir	parçası	haline	getirmeyi	ve	
kadınların	kişisel	gelişimlerine,	kültürel	ve	sosyal	
yaşamlarına	katkıda	bulunmayı	amaçlıyor.	
	 Ayrıca,	2009	yılından	itibaren	Darüşşafaka’lı	
öğrencilerin	tasarladığı	ambalaj	kağıtları	ve	hediye	
kartları,	Türkiye’nin	her	yerindeki	TeknoSA	
mağazalarında	satışa	sunuluyor.	Satılan	ambalaj	
kâğıtlarından	elde	edilen	gelirin	tümü,	hediye	
kartlarından	elde	edilen	gelirin	ise	bir	kısmı	
Darüşşafaka	Cemiyeti’ne	bağışlanıyor.	
	 Toplumun	gelişiminde	sporun	oynadığı	rolün	
önemine	ve	iletişim	gücüne	inanan	TeknoSA,	2007	
yılından	bu	yana	Türkiye	Futbol	Federasyonu	ile	
gerçekleştirdiği	işbirliği	sonucunda,	Milli	Takımlar	
Teknoloji	Tedarikçisi.	Lider	konumunu	Türkiye’nin	
lider	takımıyla	özdeşleştiren	TeknoSA,	Milli	
Takım’ın	uluslararası	alandaki	başarılarına	katkıda	
bulunmayı	hedefliyor.	

Promosyon
TeknoSA	son	teknoloji	ürünlerini,	uygun	fiyat	
anlayışıyla	tüketicilerine	sunuyor.	Turuncu	indirim	
günleri,	özel	indirimler,	yılbaşı,	sevgililer	günü,	
anneler	günü,	babalar	günü	ve	bayram	gibi	özel	
dönemlere	yönelik	kampanyalarla	tüketiciyi	
fırsatlarla	buluşturuyor.

Marka Değerleri
TeknoSA,	bağımsız	pazar	araştırma	şirketi	
DORinsight	ile	birlikte	yapılan	periyodik	ölçümlere	
göre,	tüketici	zihninde	tüm	teknoloji	mağazaları	
arasında	Türkiye’nin	hem	“İlk	akla	gelen”,	hem	
de	“En	çok	hatırlanan”	markası.	TeknoSA,	marka	
bilinirliğinin	yanı	sıra	“Müşteri	odaklı”,	“Güvenilir”,	
“Tavsiye	edeceğim”,	“Teknoloji	ihtiyaçlarımı	
anlayan”,	“Kendime	yakın	bulduğum”	gibi	pek	çok	
olumlu	marka	değerini	de	taşıyor.
 
www.teknosa.com

Pazar
Türkiye,	tüketici	teknolojisi	ürünleri	açısından	
yüksek	potansiyeli	olan	bir	pazar.	Dünyada	
durgunluk	hatta	geriye	gidiş	yaşanırken,	Türkiye’de	
yeni	teknolojilere	olan	ilgi	sayesinde	büyüme	
sürüyor.	Perakende	pazarı	ise	dinamik	ve	büyüyen	
yapısıyla	Türkiye’nin	lokomotif	sektörlerinden	biri.	
Ülkemizin	coğrafi	konumu,	genç	ve	dinamik	nüfusu,	
satın	alma	gücünün	artması,	modern	alışveriş	
platformlarının	çoğalması,	teknolojideki	yeni	
gelişmeler	ve	mobilitenin	yaygınlaşması,	perakende	
sektörüne	önemli	fırsatlar	sunuyor.
	 TeknoSA,	Türkiye’yi	zincir	teknoloji	
perakendeciliği	kavramı	ile	tanıştırdığı	2000	
yılından	bu	yana,	müşterileri	merkezine	alan	
bilimsel	perakendecilik	anlayışı	ile	çalışmalarını	
şekillendiriyor	ve	“Herkes	için	Teknoloji”	felsefesi	
ile	hareket	ediyor.	Türkiye’nin	81	ilinde	300’e	
yakın	mağazasıyla	son	teknolojiyi	tüketicilere	
sunan	TeknoSA,	mağazaları	ve	teknosa.com	ile	
yılda	ortalama	200	milyon	ziyaretçiye	ev	sahipliği	
yapıyor.	

Başarılar
Yaygınlığı,	hizmet	kalitesi,	güvenilirliği,	satış	sonrası	
hizmetleri,	ürün	çeşitliliği	sayesinde	Türkiye’nin	en	
yaygın	ve	lider	teknoloji	perakendecisi	konumuna	
ulaşan	TeknoSA,	elektronik	market	denildiğinde	
akla	ilk	gelen	marka	olmaya	devam	ediyor.
	 2000	yılında	beş	mağaza	ile	faaliyet	göstermeye	
başlayan	TeknoSA,	2005	yılında	daha	hızlı	
mağazalaşmaya	odaklanarak,	yıla	56	mağaza	ile	
başlayıp	96	mağaza	ile	bitirdi.	2007	yılının	sonunda	
mağaza	sayısı	200’e	ulaşan	TeknoSA,	aynı	yıl	
Alman	Electronic	Partners’ın	beş	mağazasını	satın	
alarak,	gücünü	daha	da	artırdı.	2011	yılında	dünya	
teknoloji	perakendeciliğinin	lider	markalarından	
Best	Buy’ın	Türkiye	operasyonunu	satın	alarak	
bünyesine	kattı.	2014	yılında	da	Bingöl,	Ardahan,	
Hakkari	ve	Şırnak	illerinde	açtığı	mağazalarla	81	ilde	
300’e	yakın	mağazaya	ulaşarak,	sektörde	önemli	bir	
kilometre	taşına	daha	imza	attı.	
	 TeknoSA,	2007	yılında	aldığı,	ISO	9001	Kalite	
Yönetim	Sistemi	Belgesi	ardından,	ISO:	9001	
Kalite	Yönetim	Sistemi	Belgesi,	2009	yılında,	ISO:	
27001	Bilgi	Güvenliği	Yönetim	Sistemi	Belgesi	ve	
en	son	olarak	2011	yılında,	ISO:	10002	Müşteri	
Memnuniyeti	-	Şikayet	Yönetim	Standardı’nı	alarak	
bu	alandaki	sertifikasyonunu	tamamlamış	oldu.	
Müşteri	şikâyetlerini,	tutarlı,	sistematik	ve	sorumlu	
bir	şekilde	çözme	kabiliyetini	artırmaya	yönelik	
olan	ISO:10002’yi	almaya	layık	görülen	TeknoSA,	
sektöründe	bu	belgeyi	almaya	hak	kazanan	ilk	

elektronik	perakendeci	olarak,	müşterisine	verdiği	
önemin	dünya	standartlarında	olduğunu	belgeledi.	
	 2012	yılında	dünyada	perakendenin	Oscar’ı	
olarak	tanımlananan	Dünya	Perakende	Ödülünü	
“Gelişmekte	olan	Pazar”	kategorisinde	kazanan	
ilk	Türk	markası	TeknoSA,	2014	yılında	da	finans	
dünyasının	en	saygın	yayınlarından	Euromoney	
Dergisi	tarafından,	“Tüketici	Ürünleri	-	Perakende”	
kategorisinde	tüm	“Orta	ve	Doğu	Avrupa’nın	En	İyi	
Yönetilen	Şirketi”	seçilerek,	uluslararası	platformda	
başarısını	taçlandırdı.	Yine	2014’te	teknoloji	
perakendeciliği	sektörünün	ilk	ve	tek	MEB	sertifikalı	
eğitim	merkezi	olan	TeknoSA	Akademi,	dünyanın	
iş	yerinde	öğrenme	ve	performans	konusunda	
en	büyük	organizasyonu	olan	ASTD	(American	
Society	for	Training	&	Development)	tarafından	
Best	Ödül’e	layık	görüldü.	Ayrıca,	eğitim	ve	gelişim	
alanında	dünyanın	en	prestijli	yarışmalarından	biri	
olan	“Brandon	Hall	Group	Excellence	Awards	
2014”	kapsamında,	“Best	Use	of	Blended	Learning”	
(En	İyi	Karma	Öğrenme	Uygulaması)	kategorisinde	
“Mağazacılıkta	Kariyer	Yolu”	programı	ile	Altın 
Ödül’ü	kazandı.	TeknoSA,	bu	kategoride	ödül	alan	
ilk	Türk	firması	oldu.
	 İnterpromedya	tarafından	15.si	gerçekleştirilen	“En	
Büyük	500	Bilişim	Şirketi”	araştırmasında	TeknoSA,	

“Perakende	Zinciri”	ve	“Bilgi	Teknolojileri”	
kategorilerinde	birincilik	ödülünün	sahibi	oldu.	
Alışveriş	Merkezleri	ve	Yatırımcıları	Derneği	(AYD)	
ile	GFK	işbirliğinde	gerçekleştirilen	“1	Numaralı	
Markalar	2014	Araştırması”	sonucunda	da,	tüketici	
elektroniği	kategorisinde	“AVM’lerde	Tüketicilerin	
En	Beğendiği	Marka”	oldu.	
	 TeknoSA’nın	online	satış	kanalı	teknosa.com,	
Webrazzi	Ödülleri’nde;	“Yılın	Teknoloji	Odaklı	
e-ticaret	Sitesi”	seçildi.	Bu	kategorideki	oyların	üçte	
birini	alan	teknosa.com,	bu	alandaki	iddiasını	bir	kez	
daha	ortaya	koymuş	oldu.		
	 Sosyal	medyayı	sadece	bir	dijital	iletişim	aracı	
olarak	değil,	aynı	zamanda	müşteri	memnuniyetini	
ve	ilişkilerini	yönetebileceği	bir	platform	olarak	da	
gören	TeknoSA,	Türkiye’de	markalar	sıralamasında	
Facebook’ta	en	çok	fan’a	sahip	yedinci,	Twitter’da	
ise	en	çok	takipçisi	olan	sekizinci	marka	olmayı	
başardı.	
	 Facebook	hayran	sayısı	2	milyonu	aşkın,	Twitter	
takipçi	sayısı	ise	300	bine	yakın	olan	şirket,	
tüketicileriyle	birebir	iletişime	geçerek	onlardan	
gelen	görüş	ve	öneriler	ışığında,	her	geçen	gün	
hizmet	kalitesini	daha	da	iyileştirme	yönünde	
adımlar	atıyor.
	 Sektöre	yön	veren	öncü	hizmet	ve	uygulamalar	
ile	ilklere	imza	atan	TeknoSA,	çoklu	kanal	(Omni-
Channel)	stratejisine	odaklanarak,	mağazacılığın	
yanı	sıra	dijital	kanallara	yatırımlarını	güçlendiriyor.	
Kesintisiz	müşteri	deneyimi	için	müşterilerinin	
erişmek	istediği	her	yerde	hizmet	vermeyi	hedefliyor.	
	 TeknoSA	bu	çerçevede,	mağazacılık	yatırımlarına	
devam	ederken,	e-ticarette	güçlü	büyüme	trendini	
sürdürüyor.	2013	yılı	sonunda	hayata	geçirdiği	
mobil	uygulamalara	ise	tüketicilerin	ilgisi	her	geçen	
gün	artıyor.	Bir	yıl	içinde	yaklaşık	1	milyon	kişi	
tarafından	indirilen	uygulamalarla	birlikte,	mobilin	
e-ticaret	içindeki	payı	%10’lar	seviyesine	ulaştı.		
	 TeknoSA’nın	2014	yılında	hız	verdiği	
yatırımlarından	bir	tanesi	de	Click&Collect	
uygulaması	oldu.	Kesintisiz	müşteri	deneyimin	
bir	parçası	olan	Click&Collect	uygulaması	ile	
tüketicilere,	daha	önce	çevrimiçine	açılan	mağaza	
stokları,	farklı	lokasyonlara	sipariş	edebilme	ya	da	
çevrimiçi	verilen	bir	siparişin,	istenilen	noktadan	
satış	işlemini	tamamlayabilme	olanağı	sunuluyor.	
	 Müşteri	odaklı	hizmet	anlayışını	CRM	çalışmalarıyla	
da	pekiştiren	TeknoSA’nın,	4	milyon	500	bini	aşkın	
Turuncu	Kart	sahibi	müşterisi	bulunuyor.		

Tarihçe
Teknoloji	ürünlerini	en	uygun	fiyat	ve	en	iyi	hizmet	
kalitesi	ile	tüketicilere	sunmayı	amaçlayan	teknoloji	
perakende	zinciri	TeknoSA,	Hacı	Ömer	Sabancı	
Holding	A.Ş.	bünyesinde	2000	yılında	kuruldu.	
Türkiye’de	teknoloji	ürünlerini	tek	çatı	altında	
toplayan	yaygın	ve	geniş	bir	perakende	zinciri	
henüz	mevcut	değilken	TeknoSA	beş	mağazası	ile	
faaliyetlerine	başladı	ve	hızla	büyümeye	odaklandı.	
	 Bugün	Türkiye’de	her	ilde	mağazası	olan	
TeknoSA,	2005	yılında	“Herkes	için	Teknoloji”	
yaklaşımıyla,	Türkiye’nin	her	yanına	teknoloji	
götürmek	amacıyla	www.teknosa.com	internet	
mağazasını	ve	tele	satış	mağazasını	hayata	geçirdi.	
TeknoSA,	Türkiye’nin	dört	bir	yanındaki	mağaza 
sayısını	ve	hizmet	kanallarını	artırırken,	ekibini	de	
genişletti.	

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Teknosa
›	TeknoSA	Türkiye’nin	81	ilinde	mağazası	olan	ilk	
	 ve	tek	teknoloji	perakende	zinciri.

›	TeknoSA	mağazalarını	ve	teknosa.com’u,	2014	
	 yılında	200	milyon	kişi	ziyaret	etti.

›	TeknoSA,	dünyada	perakendenin	Oscar’ı	olarak	
	 tanımlanan,	“Dünya	Perakende	Ödülü”nü	
	 kazanan	ilk	Türk	perakende	markası.

›	Finans	dünyasının	en	saygın	yayınlarından	
	 Euromoney	Dergisi	tarafından,	Tüketici		 	
	 Ürünleri-	Perakende	kategorisinde	tüm	“Orta	ve
	 Doğu	Avrupa’nın	En	İyi	Yönetilen	Şirketi”	seçildi.

›	TeknoSA,	eğitim	ve	gelişim	alanında	dünyanın	
	 en	prestijli	yarışmalarından	biri	olan	“Brandon	
	 Hall	Group	Excellence	Awards	2014”	kapsamında	
	 “Best	Use	of	Blended	Learning”	(En	İyi	Karma	
	 Öğrenme	Uygulaması)	kategorisinde	“Mağazacılıkta	
	 Kariyer	Yolu”	programı	ile	Altın	Ödül’ü	kazandı
	 ve	bu	kategoride	ödül	alan	ilk	Türk	firması	oldu.

›	TeknoSA	Mobil	markasıyla,	mobil	iletişim	
	 hizmeti	vermeye	başladı.	81	ildeki	tüm	TeknoSA	
	 mağazalarında	satışa	sunulan	TeknoSA	Mobil,	
	 tüm	Türkiye’yi	TeknoSA	güvencesi	ve	avantajları	
	 içeren	konuşma,	internet	ve	mesajlaşma	
	 tarifeleriyle	buluşturuyor.	


