
Pazar
Türkiye anahtar ve priz sektöründe, VİKO %50 
pazar payıyla lider konumunda bulunuyor.  
VİKO Türkiye’deki satışlarını bayiler, odak bayiler, 
zincir mağazalar ve satış kanalları üzerinden 
gerçekleştiriyor. Yurtiçi bayiler kanalında yaklaşık 
30 bin satış noktasına VİKO markalı ürünler ana 
bayiler, alt bayiler ve toptancılar üzerinden ulaşıyor. 
Thea ile Artline markalı üst ve lüks segmentte 
yer alan ürünler ise odak ana bayiler ile odak alt 
bayiler üzerinden pazara sunuluyor. Ürünler, zincir 
mağazalar satış kanalında da yapı marketler ve 
şubeler üzerinden son tüketiciyle buluşuyor.
 VİKO, 70’den fazla ülkeye satışlarının %40’ını 
ihraç ediyor. İhracat, VİKO açısından çok önemli ve 
gelecek planları açısından stratejik bir önem taşıyor. 
Yurtdışı pazarları Rusya, Ukrayna, AMEA (Afrika, 
Ortadoğu, Asya) ve Avrupa ülkeleri şeklinde dört 
ana bölgede gruplanıyor. VİKO, ihracat yaptığı 
Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Gürcistan, Kosova ve Angola gibi ülkelerde sektör 
lideri konumunda. Ayrıca Rusya, İran, Bulgaristan, 
Romanya, Makedonya ve Afganistan gibi birçok 
ülkede pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Başarılar
Ürün kalitesi, müşteri beklentilerine verdiği değer 
ve sektörde hep ilki yapma heyecanı ile projeler 
geliştiren VİKO, TÜSİAD, KalDer Ulusal Kalite 
Ödülü başta olmak üzere hem ulusal hem de 
uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi...
 “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
içerisinde yer alan VİKO, sektörünün Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezine, 
ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre 
Yönetimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemlerine de sahip bulunuyor.
 2005 (Ulusal Kalite Başarı Ödülü), EFQM 
Mükemmellik Modeli, TÜSİAD, KalDer; 2008 
(Thea) Endüstriyel Tasarım Ödülleri Yapı Gereçleri 
kategorisinde İyi Tasarım Ödülü, Design Turkey; 
2009 (Novella S) PAGEV Plastik Teknoloji 
Ödülleri Yarışması ürün kategorisinde Birincilik 
Ödülü, PAGEV; 2010 (Elektronik Elektrik Sayacı) 

PAGEV Plastik Teknoloji Ödülleri Yarışması 
ürün kategorisinde Birincilik Ödülü, PAGEV; 
(Elektronik Elektrik Sayacı) Endüstriyel Tasarım 
Ödülleri Yapı Gereçleri kategorisinde İyi Tasarım 
Ödülü, Design Turkey; (Novella S) Teknoloji 
Ödülleri Finalistliği, TUBİTAK; (Altın Fırsatlar 
Satış Kampanyası) Veritabanına Dayalı Pazarlama 
Uygulamaları içinde Sadakat Uygulamaları Birincilik 
Ödülü, DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri 
Derneği); 2011 (Termoset Hammadde İşleme 
Sistemlerinde Yenilikler) Plastik Teknolojileri 
ve Tasarım Ödülleri Yarışması Çevre ve Enerji 
Kategorisi Birincilik Ödülü, PAGEV; (Aydınlık 
Bir Gelecek İçin Projesi) Kurumsal Sorumluluk 
Ödülleri - Paydaş Kategorisi Birincilik Ödülü, KSS 
Çözümleri Pazaryeri Etkinliği Katılımcıları; (Aydınlık 
Bir Gelecek İçin Projesi) Kurumsal Sorumluluk 
Ödülleri-Çevre Stratejisi Uygulama Ödülü, Türkiye 
KSS Derneği, UNDP, Amerikan Şirketler Derneği, 
Kadir Has Üniversitesi; (Yapı Fuarı En İyi Stant 
Tasarım Ödülü) Altın Mıknatıs İkincilik Ödülü, 
Yapı Endüstri Merkezi; 2012 (Novella-Çevreci 
Ürün) Raf Ödülü Arkitera; (Küçük Pimlerin Dev 

Mucizesi Çevreci Ürün) PAGEV Birincilik Ödülü, 
PAGEV; (Novella S Slider Dimmer) Design 
Turkey; (Kaizen Ödülü) Grup Çevrim Takım 
Çalışması, Kalder; (Füsem İK Ödülleri) Motivasyon 
Yönetimi Ödülleri, Füsem; (Füsem İK Ödülleri) 
Performans Yönetimi Ödülleri, Füsem; (PERYÖN 
En İyi Performans Ödülü) Performans Yönetimi 
Ödülleri, PERYÖN; 2013 (En Başarılı Gönüllülük 
Programı) KSS-Çalışan Gönüllülüğü, Özel Sektör 
Gönüllüler Derneği; (İnsana Saygı Ödülü) Kariyer.
net; (TSE Kalite Gümüş Ödülü) TSE; (İyiliğe Koşu 
Maratonu Birinciliği) Kadir Has Üniversitesi / KSSD; 
(Yenilikçilik ve İnovasyon Kültürü Yaratma Ödülü) 
PERYÖN; (KSS Birincilik Ödülü) KSS Çözümleri 
Pazaryeri Etkinliği; (İnsana Saygı Ödülü) Kariyer.net; 
(İSO novasyon Büyük Ödülü) İSO; SuperBrands 
Türkiye gibi ödüllere de sahip bulunuyor.

Tarihçe
VİKO markası 1966 yılında küçük bir işletme 
olarak doğdu. 1980 yılına gelindiğinde iki başarılı 
girişimci Cahit Durmaz ve Ali Dağbaşı VİKO 
markasını devralarak, tesislerini Levent’de bulunan 
500 m2 kapalı alana taşıdılar. Burada grup priz ve 
aksesuarların üretimine devam ettiler. 
 1985’de VİKO markalı ürünlere ilk TSE belgesi 
alındı ve standartlara uyumu belgelendi. 
 VİKO, 1988’de Merter’deki 5 bin m2 yeni üretim 
tesisine taşındı ve yeni grup priz serileri ürün 
gamına ilave etti. 
 1996’da İstanbul Samandıra’daki 15 bin m2’lik 
yeni fabrika binasına taşınarak bugünkü ana 
iş alanını oluşturan anahtar ve priz serilerinin 
üretimine başladı. 
 VİKO, 1997’de Kalite Yönetim Sisteminin 
kurulması ile sistem belgelendirme çalışmalarına 
paralel olarak Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına 
başladı.
 1998’de TSE ve DQS firmaları tarafından yapılan 
denetimler sonucunda, ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi aldı. Aynı yıl Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk projesi kapsamında bir yerel kalkınma 
projesi olarak, İbni Sina İlköğretim Okulu’nun 
sponsoru oldu.
 VİKO, 1999’da Türkiye’de ilk imaj - piyasa 
araştırması yaparak müşteri veri bankası oluşturdu 
ve Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemini kurdu. 
 2000’de temel değerleri içinde gücünü 
çalışanlarından aldığını belirten VİKO, İş Sağlığı 
ve Güvenliği çalışmaları başlatarak “Öneri 
Değerlendirme Sistemi” kurdu.
 2001’de Kurumsal Yönetim Geliştirme 
Çalışmalarına başladı. Aynı yıl paydaş memnuniyet 
anketleri yapmaya başladı. Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) uygulamasını devreye aldı. 
 2002 yılında Süreçlerle Yönetim, Yetkinlik Bazlı 
Performans Yönetim Sistemi - Kurum Kültürü 
Anketi uygulaması ve Kalite Yönetim Sistemi  
“vi.com” intranet uygulaması üzerinden yönetime 
başladı. Yine bu yıl ürün gamına Sigorta Kutularını 
ilave etti.
 VİKO, 2003 yılında KalDer Ulusal Kalite 
Hareketine katıldı ve EFQM Mükemmellik 
Modeline göre ilk defa özdeğerlendirme yaptı.  
Aynı yıl Elektronik Elektrik Sayaçları ile üretim 
işbirliği yaparak, ürün gamına dahil etti.
 2004 yılında TS IEC EN 17025 standardına 

göre Laboratuvar Yönetim Sistemi kurularak TSE 
taşeron laboratuvarı statüsü kazandı.
 2005 yılında VİKO, elektrik tesisat sektöründe 
EFQM Mükemmellik Modeline göre TÜSİAD KalDer 
Ulusal Kalite Başarı Ödülüne hak kazanan ilk ve tek 
kuruluş oldu. Aynı yıl anahtar ve priz grubunda lüks 
segment marka Thea’nın lansmanını yaptı.
 2006 yılında İstanbul Sancaktepe’de 53 bin m2 
açık alan üzerine kurulu ve 45 bin m2 kapalı alana 
sahip yeni VİKO Endüstriyel Tesislerine taşındı. 
 2007 yılında tedarik zinciri süreçlerinin optimize 
edilmesini hedefleyen VİKO, “Atılım” projesine 
başladı ve aynı yıl Alçak Gerilim Şalt Ürünleri ürün 
gamına ilave etti.
 VİKO, 2008 yılında Turquality® marka destek 
programına kabul edilen sektördeki ilk şirket oldu. 
Aynı yıl ISO 14001 Çevre Yönetim ve OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgelerini aldı.
 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından, 
“Tanınmış Marka” statüsü kazandı.
 2010 yılında Elektronik Elektrik Sayaçları VİKO 
Tesislerinde üretime başladı.
 2011 yılında inovasyon kültürünün kurum 
DNA’sına işlemesini hedefleyerek, “Innoviko” 
projesine başladı.
 VİKO 2012 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede  
“Ar-Ge Merkezi” unvanını kazandı.
 2014 yılında Panasonic Grubu’nun bir üyesi oldu.
 VİKO 2014 yılında inovasyon alanında verilen en 
önemli ödüllerin sahibi oldu.
 2015 yılına gelindiğinde ise VİKO, Türkiye’nin 
“Süpermarkaları” arasındaki yerini aldı.

Ürün
Yıllık 100 milyon adet anahtar ve priz üretim 
kapasitesi bulunan VİKO, müşteri beklentilerini 
öngören çözümler üretmek ve çok sayıda yenilikçi 
ürünü piyasaya sunmak için Ar-Ge, inovasyon, 
tasarım ve yeni yatırım çalışmalarını hızla 
sürdürüyor. 2014 yılında 750 milyonuncu elektrik 
anahtarını üreten VİKO’nun ürün gamı içerisinde 
elektrik anahtarları ve prizleri, grup prizleri, sigorta 
kutuları, aksesuarlar, alçak gerilim şalt ürünleri, 
elektronik elektrik sayaçları, OSOS (Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemleri), sayaç otomasyon 
çözümleri, Thea IQ Bina Otomasyon Sistemleri ve 
Panasonic güç aletleri yer alıyor. 
 VİKO, son yıllarda özellikle dijital teknolojilerin 
hızla gelişmesi nedeni ile elektronik ürünlere 
ağırlık verdi. Kapasitif teknoloji ile çalışan 
dokunmatik anahtar, RL ve RLC adı verilen 
dimmerlerin tasarımını gerçekleştirdi. Termostat 
ve Hareket Sensörleri konusunda da yeni ürünler 
üretti. VİKO, ayrıca enerji verimliliği ve bina 
otomasyonu alanlarında da çalışmalar yapıyor. 
Dimmer, sensör, timer, akıllı ev otomasyonu, 

akıllı sayaçlar gibi ürünler, 
enerji verimliliği konusundaki 
yapılan çalışmalara örnek 
oluşturuyor. VİKO, sayaçların 
uzaktan okunması konusunda 
da önemli bir oyuncu haline 
geldi. Ürünlerin tasarımında 
CREO ve Altium Designer 
gibi uluslararası programlar 
kullanıyor. Gerek katı 
modelleme için gerekse 
elektronik baskı devre için 
prototip makinelerin olması, 
Ar-Ge süreçlerine güç katıyor. 
VİKO sürdürülebilirliğe verdiği 
önemi ürün tasarımında da 
göz önünde bulundurarak 
RoHS ve Reach direktiflerine 
uygun üretim gerçekleştiriyor. 

Son Gelişmeler
VİKO, 2014 yılından itibaren 
dünya teknoloji devi, elektrik 
anahtarı ve priz sektöründe 
Asya kıtası pazar lideri, 
dünyada ise pazar ikincisi 
olan Panasonic’e bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
2018 yılında 100. kuruluş 
yıldönümünde dünya 
lideri olmayı hedefleyen Panasonic, hedeflerine 
daha güçlü ve çabuk erişebilmek için bölgenin 
sektöründe tartışmasız en değerli şirketi olan 
VİKO’yu da grubuna dahil etti. 

Promosyon
Sektörünün inovatif ve lider markası VİKO, 
yeniliklerin öncüsü olma kimliğini koruyor, 
müşterileri için fark ve değer yaratan uygulamalar 
gerçekleştiriyor. Sürekli koruduğu ve geliştirdiği 
ürün kalitesi ile birlikte yönetim modeli olarak 
EFQM Mükemmellik Modelini uyguluyor. VİKO, 
performansına, müşterilerine, çalışanlarına ve 
topluma yansıyan başarılı uygulamaları ile dikkat 
çekiyor. Ülkemizin Ulusal Kalite Başarı Ödülünü 
kazanmış markalarıdan bir tanesi olan VİKO, 
temel değerleri arasında tanımladığı “Müşteri 
Odaklılık” ilkesine uygun özel uygulamalar ile 
dikkat çekiyor. VİKO, temel değerleri arasında 
tanımladığı “Müşterilerimiz itici gücümüzdür, onlar 
için en üstün değerleri yaratırız.” ilkesi ile müşteri 
memnuniyetinde örnek çalışmalara imza atıyor. 
 VİKO, 7/24 Canlı Destek Hattı ile müşterilerinine 
online destek sağlıyor. “Bir tıkla destek yanında 
7 gün 24 saat aydınlık parmak uçlarında“ sloganı 
ile VİKO, kurumsal web sayfası üzerinden hizmet 
veren canlı destek hattının kolay erişilebilirliği ve 
kullanılabilirliği ile dikkat çekiyor. 
 Geliştirdiği hizmetlerine her geçen gün bir 
yenisini ekleyen VİKO, kullanıcılarının hayatına 
kolaylıklar sunmaya devam ediyor, akıllı telefon 
uygulaması ile kullanıcılarına yeni deneyimler ve 
faydalar sunuyor. VİKO App’in en dikkat çeken 
özelliklerinden bir tanesi olan ve Augmented 
Reality teknolojisi, kullanıcılara ürünleri satın 
almadan önce kendi duvarlarında uygulama fırsatı 
veren “VİKO’nu seç” uygulaması ile elektrik anahtar 
ve prizleri evlerin dekorasyonuna, duvar rengine
en uygun şekilde seçme şansı sunuyor. 
 VİKO, büyüme yolculuğuna paralel olarak 
1998 yılından bu yana çevreye ve topluma karşı 
sorumluluğunun bilincinde olarak, sürdürülebilirlik 
ilkeleri doğrultusunda, kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştiriyor. VİKO, gelecek kuşaklara 
daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin verdiği 
sorumlulukla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 
aydınlık bir geleceğin anahtarı olarak görüyor. 

Marka Değerleri
VİKO, güçlü ve bilinirliliği yüksek bir marka olmanın 
ön koşulunun entelektüel sermayeden geçtiğini 
bilen bir anlayışla yönetiliyor. VİKO, markasına 

yaptığı her yatırımı geleceğine katkı olarak ele 
alıyor. Attığı her adımın ve yapılan her doğru 
yatırımın, markayı tüketicilerinin gönlünde bir 
yere taşıdığına inanıyor. VİKO müşteriyi, çalışanı, 
kaliteyi, hedef odaklı anlayışı, sürdürülebilirliği, 
yenilikçilikçiliği, mükemmeliyetçiliği ve verimliliği 
temel değerleri olarak tanımlıyor. Bu değerleri 
markanın özdeğerine katkı sunan en önemli 
varlıklar olduğuna inanıyor. Tüm faaliyetlerini bu 
bilinç ile yürüten VİKO, kurulduğu günden bu yana 
ürün sunmaktan öte tüm paydaşları için değer 
yaratmaya odaklanmış bir marka. 
 AC Nielsen tarafından yapılan pazar araştırması 
sonuçlarına göre Türkiye’deki her iki evden 
birisinde VİKO ürünleri bulunuyor. Aynı 
araştırmanın bir diğer sonucuna göre VİKO 
marka bilinirliğinde %57 ile açık ara lider marka 
konumunda bulunuyor. 
 GfK tarafından Ukrayna ve Rusya’da yapılan 
pazar araştırmalarında VİKO markası, müşterilerin 
hatırladığı ve sevdiği markalar arasında birinci sırada 
yer alıyor. 
 Sektörünün tek temsilcisi olarak Süpermarkalar 
Türkiye 2014 markaları arasında yer alan VİKO, 
100 yıllık dünya markası Panasonic’ten alacağı güç 
ve markasına katacağı yeni değerler ile başarısını 
sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

www.viko.com.tr 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

VİKO
›	Panasonic, tüm dünyada görsel ve işitsel 
 elektronik cihazlarla tanınmasına rağmen, 
 kurucusu Konosuke Matsushita iş hayatına 
 1918 yılında tıpkı VİKO gibi elektrik tesisat 
 malzemeleri üretimi ile başladı.

›	VİKO, 2014 yılı itibarıyla 750 milyonuncu 
 elektrik anahtarını üretti.

›	Türkiye’de her iki konuttan birinde VİKO 
 markalı elektrik anahtar ve prizler kullanılıyor.

›	Led teknolojisini elektrik anahtarları üzerinde 
 dünyada ilk kez kullanan marka VİKO oldu. 

›	VİKO 10 yılda 18 kat büyüme trendi yaşayan 
 Türkiye’nin ender kuruluşlarından biri.

›	VİKO Endüstriyel Tesisleri, kendi sektöründe 
 dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor.


