
13 mağazasıyla gençliğin buluşma noktası olmaya 
devam ediyor.
 Üretime verdiği değerle, değişen dünya koşulları 
ve gelişen teknolojileri de göz önüne alan Vakko,  
Kasım 2008’de Merter’deki fabrikasını Esenyurt’a 
taşıyarak Vakko Üretim Merkezi’ni faaliyete geçirdi. 
Modern teknolojinin en yeni olanaklarıyla donatılan 
Vakko Üretim Merkezi, Vakko’nun modadaki öncü 
duruşunu yansıtıyor.
 Vakko, dünya moda ve mimari literatürüne giren 
ve birçok kez ödüle layık görülen Vakko Moda 
Merkezi Nakkaştepe’de, Ocak 2010’dan bu yana 
faaliyetini sürdürüyor. 
 1934’te başlayan Vakko yolculuğunu ve 
giyim kültüründeki büyük değişimi, çok özel 
koleksiyonlarla gözler önüne sermek üzere Beyoğlu 
mağazasında açılan ve Türkiye’de bir moda 
kuruluşunun açtığı ilk moda müzesi olma özelliğini 
taşıyan “Hayatım: Vakko”, halen Vakko Moda 
Merkezi Nakkaştepe’de sanatseverlerle buluşmaya 
devam ediyor.
 Vakko 2013 yılında, geleceğin moda endüstrisini 
yaratacak profesyoneller yetiştirmek amacı ile 
dünyanın en köklü moda okulu Esmod ile buluşarak 
Vakko Esmod Moda Akademisini kurdu. Sektörde 
her zaman ilklere imza atan Vakko, Vakko Esmod 
Moda Akademisi ile Türkiye’de  moda eğitimi 
veren ilk ve tek marka oldu.

 Türk moda sektörünün öncüsü Vakko Grup 
bünyesinde bugün 10 ayrı mağazacılık konsepti 
bulunuyor. Vakko Grup 2015 itibarıyla, 17 Vakko, 
dokuz Outlet Vakko, 34 Vakko Boutique, üç Vakko 
Home, dört Vakko Wedding House, iki Vakko 
Chocolate, 13 Vakkorama, 31 W Collection, iki 
Vakko Mare, iki Christofle, 4 Pronovias ve biri 
Nişantaşı’nda diğerleri de Vakko’larda bulunan V2K 
designers mağazaları ile modaseverlerle buluşuyor.  
 Vakko ürünleri Türkiye’nin 63 farklı ilinde, farklı 
satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Vakko 
mağazaları İstanbul dışında Ankara, İzmir, Adana, 
Mersin, Bursa’da bulunuyor. Vakko Boutique’ler ise 
coğrafi olarak çok daha yaygın. Yurtdşında ise Bakü, 
Atina ve Kıbrıs’ta W Collection, Kıbrıs’ta Vakko 
Boutique, Bakü’de de Vakko mağazaları ile hizmet 
veriyor.

Ürün
Vakko, Vakko markası şemsiyesi altında 
bulunan markaları, özel ürünleri ve ayrıcalıklı 
hizmetleriyle hayatın her alanına temas ediyor. 
Vakko tasarımcılarının yarattığı Vakko markalı 
koleksiyonlar, dünyanın birçok farklı yerinden 
satın alınan en kaliteli kumaşlarla, dünyanın en iyi 
yerlerinde üretiliyor. Vakko ayrıca dünyanın en iyi 
markalarını Vakko çatısı altında bir araya getiriyor. 
Gece kıyafetlerinde en çok tercih edilen dünya 
markaları Vakko Couture’de; Londra, Paris, Milano 
ve New York gibi “moda başkentleri”nin en ünlü 
ve özgün ayakkabı va çanta markaları, her sezon 
en yeni modelleriyle Vakko Shoes&Bags’in göz alıcı 
dünyasında yer alıyor. Tek kelimeyle büyüleyici 
görünmek isteyen gelinler için dünyaca ünlü 
gelinlik markalarının sonsuz gelinlik ve aksesuar 
seçeneklerini bir araya getiren Vakko Wedding, 
sadece Türkiye’de değil dünyada eşi benzeri 
olmayan bir konsept sunuyor. Vakko, moda 

dünyasının en zengin 
eşarp, gömlek ve kravat 
koleksiyonuna sahip 
marka olma özelliğini 
taşıyor. Vakko Kişiye 
Özel Dikim, dünyanın 
en kaliteli kumaşları ve 
aksesuarları arasından 
seçim yaparak tamamen 
kişiye özel tasarım imkanı 
sunuyor. Vakko Home, 
zengin seçenekleri ile 
zamansız mekanlar 
yaratırken, dünyanın en 
iyisi “İsviçre Çikolatası” 
esas alınarak hazırlanan 
Vakko Chocolate, Vakko 
dostlarını lezzetli bir 
dünyaya davet ediyor.

En Son Gelişmeler
Vakko, marka mirasına 
sahip çıkacak ve marka 
değerini destekleyecek 
yeni projeler 
gerçekleştirmeye devam 
ediyor. 2014’te hayata 
geçen ve dünyanın önde 

gelen markalarını barındıran yaz 
koleksiyonu Vakko Mare, genç kızların 
davet koleksiyonu Blue’nun yeniden 
yorumlanması, ünlü tasarımcıların 
koleksiyonlarını tüm dünya ile eş 
zamanlı olarak Türkiye’de sunan V2K 
designers’ın Vakko’larda yer alması bu 
yenilikler arasında yer alıyor.
   Kasım 2013’te açılan Vakko Zorlu, 
her türlü konforu sunan şık ve özel 
mimarisi, moda ve sanatın buluştuğu 
modern yapısıyla son dönemde 
Türkiye’de açılan en görkemli mağaza 
olma özelliğini taşıyor. 
   Vakko’nun en son, BKM Express ile 
gerçekleştirdiği ve moda sektöründe 

bir ilk olan uygulama, ödeme yapmak için kasaya 
gitmeden, satın alınan ürünlerin ödemesinin mağaza 
içinde herhangi bir noktada, cep telefonu ve 
tabletten kolayca yapılmasına imkan tanıyor. 

Promosyon
Vakko, özel müşterilerine sunduğu Vakko Card’ın 
yanı sıra sezonluk ve dönemlik çeşitli kampanyalar 
hazırlıyor. Sezonda, özel günler dışında sunduğu, 
tek ve kısa süreli büyük Vakko indirimleri ile Vakko 
dostlarına daha tutarlı ve değerli fırsat ve ayrıcalıklar 
yaşatmak için özel kampanya ve etkinlikler 
yürütüyor.
 Vakko, imaj kampanyalarıyla da moda dünyasına 
ayrı bir renk katıyor. Dünyaca ünlü farklı modellerin 
sunumuyla gerçekleştirilen kampanyalar moda, 
estetik ve sanatı bir araya getiriyor.

Marka Değerleri
“Moda Vakko’dur” sloganı ile bütünleşen ve lüks 
denildiğinde akla gelen ilk marka olan Vakko, 75 yılı 
aşkın geçmişinden miras kalan değerlerini; bugünün 
teknolojisi ve hızlanan tüketim alışkanlıkları 
ile birleştirerek, bundan sonraki dönemde de 
ayrıcalıklı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya 
devam etmeyi hedefliyor. Türkiye’de lüks moda 
markalarının marka çeşitliliği üzerine odaklanan 
yapılarının tersine Vakko, kendi markasına yatırım 
yapmak ve Vakko markasını büyütmek üzerine 
kurulu bir strateji ile hareket ediyor. Vakko’nun, 
yıllardır kültür ve sanatla iç içe olan yapısı da 
markayı ayrıcalıklı kılıyor.

www.vakko.com 

Pazar
Vakko’nun önemli oyuncularından biri olduğu 
moda perakendeciliği, sağladığı istihdam ve 
gerçekleştirdiği ihracatla, Türkiye ekonomisine 
yön veren önemli sektörler arasında yer alıyor. 
Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik 
konjonktüre rağmen 2014 yılını Türkiye 
ortalamasının çok üzerinde bir büyüme ile 
kapatan Türk hazır giyim sektörü, önümüzdeki 
dönemde katma değeri yüksek, yenilikçi ve 
ileri teknolojiler içeren ürün ve hizmetleri ile 
büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’de, 
üst gelir seviyesindeki grubun büyüme hızının 
nüfus artışından fazla olması ve genç nüfus, 
sektörün büyümesini sağlayan en önemli etkenleri 
oluşturuyor.
 2012 Market Vision Luxury raporu dünyada 
lüks ürünlere olan ilginin her geçen yıl arttığını 
vurguluyor. Özellikle Asya, Latin Amerika ve Orta 
Doğu pazarlarının öncülük ettiği bu büyüme, 
dünyada beklenen ekonomik büyüme rakamlarının 
çok üzerinde gerçekleşiyor. Tüm dünyada, satılan 
lüks ürünlerin yarısı artık gelişen pazarlardaki 
tüketiciler tarafından satın alınıyor. Türkiye de hızla 
büyüyen önemli pazarlar arasında yer alıyor.

Başarılar
Türkiye’nin köklü moda markası Vakko’nun 75 
yılı aşkın tarihinde birçok başarı ve ilk yer alıyor. 
Türkiye’nin ilk moda defilesini gerçekleştiren 
Vakko, Atatürk’ün 100. doğum günü olan 1981’de, 
Anadolu kültürleri ile Batı moda konseptini bir 
araya getiren “Anadolu Güneşi” moda ve sanat 
gösterisini düzenledi. Gerçek bir moda şölenine 
dönüşen etkinlik; Roma, Viyana, Brüksel, Paris ve 
Londra’da sergilenerek, çağdaş Türk modasını ve 
Vakko’yu, Avrupa’da tanıttı. 
 1989 yılında üretimine başlanan Vakko Superfine 
ile Vakko, Türkiye’de ilk kez çikolata üreten moda 
markası olurken Türkiye’de çikolata kültürünün 
doğmasına öncülük yaptı.
 Hayatın en önemli anlarından düğün törenleri 
için dünyada eşi benzeri olmayan bir düğün 
alışverişi konsepti sunan ve dünyaca ünlü 
tasarımcıların gelinliklerini tek bir çatı altında 
toplayan Vakko Wedding, 2001 yılında açıldı. 

 Her zaman sanatla iç içe yaşayan Vakko, Selçuklu, 
klasik Osmanlı ve Anadolu sanatlarının izlerini 
taşıyan Vakko eşarp ve kravat sanat koleksiyonunu 
tasarladı. 
 2006 yılında, New York’lu genç tasarımcı Zac 
Posen’in Vakko’ya özel yorumladığı kreasyonlar ile 
zaman kavramının ortadan kalktığı iki marka yan 
yana geldi: Zac Posen Vakko.
 2010’da Nakkaştepe’de faaliyet göstermeye 
başlayan Vakko Moda Merkezi moda, teknoloji 
ve sanatı bir araya getiren yapısı,Türkiye’de ve 
dünyada ilkleri temsil eden özel tasarımıyla birçok 
ödüle layık görüldü. En son Newyork merkezli 
American Institute of Architects (AIANY) 
tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında “Onur 
Ödülü” alan Vakko Moda Merkezi, 2011’de 
dünyaca ünlü Wallpaper dergisi tarafından 
“Dünyanın En İyi Çalışma Alanı”, Arch Daily “Yılın 
Binası” yarışmasında “ofis” kategorisinde “Dünyanın 
En İyi Çalışma Alanı” kategorisinde birincilik, 
2013’de Architizer A+ Awards’ta ise “Dünyanın En 
İyi Ofis Binası” ödüllerinin sahibi oldu.
 Vakko, 2011 yılında dünyaca ünlü şapka 
tasarımcısı Stephen Jones’un “Stephen Jones 
and the Accent of Fashion” adlı şapka sergisini 
dünya müzelerinden sonra ilk kez Vakko Moda 
Merkezi’nde, moda ve sanatseverlerle buluşturdu.
 Vakko, 2012 yılında, Türkiye’nin en kapsamlı 
ve güncel kavramsal uygulamalı sanat kitapları ve 
belgelerine sahip kütüphanesi olan Vitali Hakko 
Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’ni hayata geçirdi. 
Böylece, Türkiye’de ilk kez bir moda markası, bu 
denli kapsamlı ve güncel bir koleksiyonla, bir özel 
kütüphaneyi halka sunmuş oldu. 

 1996 yılında Türkiye’nin en prestijli beş 
markasından biri seçilen Vakko, en son DORinsigth 
Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmada lüks 
denince yerli marka sıralamasında ilk akla gelen 
marka oldu.

Tarihçe
Vakko’nun tarihi, bir bakıma Cumhuriyet 
sonrasındaki Türkiye’nin modernleşmesinin Batılı 
yaşam anlayışındaki estetik dönüşümlerin, şıklığın, 
lüksün, kısaca modanın tarihini temsil ediyor. 
 Türkiye’nin öncü moda markası Vakko’nun 
temeli, 1934’de Vitali Hakko tarafından “Şen 
Şapka” adıyla kurulan küçük bir şapkacı dükkanına 
dayanıyor. “Şen Şapka” 1938 yılında Vakko’ya 
dönüştükten sonra Türk ipeği, pamuğu ve yünüyle 
son moda eşarplar üretmeye başladı. 
 Vakko, günümüzde de benzersiz bir ustalıkla 
üretmeye devam ettiği ilk Türk emprimeleri için 
1948 yılında İstanbul Kurtuluş’ta küçük bir ipek 
baskı atölyesi kurdu. 
 “Moda Vakko”dur sloganıyla hazır giyim 
sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Vakko, 
1955’te dönemin modasının sergilendiği Türkiye’nin 
ilk defilesini düzenledi. 

 İlk Vakko mağazası 1962’de Beyoğlu’nda açıldı 
ve bu mağaza Türkiye giyim dünyasını yepyeni bir 
olgu ile tanıştırdı. Vakko Beyoğlu, o güne kadar 
açılan en büyük mağaza olmanın yanı sıra yeni bir 
konsept olan üst kalite, lüks giyim ve üstün müşteri 
hizmetinin de öncülüğünü yaptı. Burada müşteriler 
ilk kez pazarlıksız satış, satılan malın değiştirilmesi, 
geri alınması, düzenli olarak yapılan indirim günleri 
gibi kavramlarla tanıştı.
 1968’de, Merter’de 36 bin m2 toplam ve 
29 bin m2 kapalı alanıyla Vakko Fabrikası inşa edildi. 
Çeşitli noktaları ünlü Türk sanatçılarının tablo ve 
heykelleriyle bezenen ve içerisinde bir sanat galerisi 
de bulunan Vakko Fabrikası, Vakko’nun sanata 
verdiği önemin ve desteğin ilk adımı oldu. 
 Vakko, ikinci mağazasını 1973’te Ankara’da açtı. 
1979’da Vakko İzmir, 1982’de ise Türkiye’nin ilk 
gençlik mağazası Vakkorama, İstanbul’da açıldı. 
Vakkorama, müzik, sanat ve spor gibi farklı 
aktiviteleri de içeren yapısıyla kısa sürede adeta 
bir gençlik merkezi haline geldi. Renkli ve dinamik 
tarzı ile her sezon modayı kendine özgü bir 
yorumla yeniden tanımlayan Vakkorama, bugün 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Vakko
›	Vakko, 1962 yılında kurulan Vakko Beyoğlu  
 ile Türkiye’deki ilk çok katlı moda mağazaları  
 zinciri.

›	Anadolu ve Osmanlı kültürüne eğilerek  
 yazma desenlerini, Osmanlı motiflerini,  
 Bedri R. Eyüboğlu ve diğer çağdaş 
 sanatçılarımızın yapıtlarını moda ve ev  
 dekorasyonuna uyarlayan ilk kuruluş.

›	Vakko Merter fabrikası, çağdaş Türk  
 sanatçılarının yüzlerce yapıtını barındıran  
 ve Pierre Cardin gibi dünyaca Haute  
 Couture ustalarının ziyaret ettiği ilk fabrika  
 olma özelliğini taşıyor.

›	Türkiye’yi vitrin dekorasyonu ile tanıştıran  
 Vakko, özellikle yeni yıl vitrini denilince ilk
 akla gelen marka. Her yeni yılda Vakko
 vitrinleri büyük bir merak ve heyecanla  
 bekleniyor.

›	Vakko, kadınlar için Katia, erkekler için  
 “V de Vakko” ve “Infiniti” ile Türkiye’de koku  
 koleksiyonuna sahip ilk ve tek moda markası.

›	Vakkorama kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle  
 Türkiye’de gençlere yönelik modayı yaşam
 biçimine dönüştüren, kar kayağı, su kayağı,  
 skateboard, yelken, karting, ralli, offshore gibi  
 alternatif sporları Türkiye’ye tanıtan ilk marka. 

›	Vakko futbol, basketbol ve voleybol milli  
 takımlarını giydiren ilk moda kuruluşu.


