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Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ��letmeleri A.�. 
 
30.06.2013 Tarihi �tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine �li�kin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu 
 

�irket Hakkında Genel Bilgiler 
 
Temelleri 1934 yılında atılan Vakko, perakende ma�azacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. �irket hisselerinin 
%16’sı halka açık olup %10 ve üstü hisse payına sahip tek ortak bulunmaktadır (Vakko Holding A.�., %80,7 pay). 
 
�irket, ma�azalar haricindeki ana faaliyetlerini Vakko Moda Merkezi (ticari merkez) ve Vakko Üretim Merkezi’nde 
sürdürmektedir. Söz konusu lokasyonlara ait adres ve ileti�im bilgileri a�a�ıda sunulmu�tur.   
 
Merkez (Vakko Moda Merkezi): 
Altunizade Mahallesi, Ku�bakı�ı Cad. No:35  
Üsküdar-�STANBUL     
Telefon: 0216 554 07 00         Fax: 0216 474 40 15 
 
Üretim ve Lojistik Depoları (Vakko Üretim Merkezi): 
Sanayi Mahallesi 
1673. Sokak No:25    Telefon 0212 622 55 00 
Esenyurt -�STANBUL     Fax 0212 672 33 88 
 
�irket’in 15.05.2012 günü yapılan Ola�an Genel Kurul Toplantısı neticesinde 3 yıllı�ına seçilen Yönetim Kurulu 
a�a�ıdaki �ekilde olu�mu�tur.  
 

Yönetim Kurulu: 
 
Cem Hakko    (Yönetim Kurulu Ba�kanı) 
Jeff Hakko               (Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili) 
Alber Elhadef     (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Bülent Ahmet Turan  (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Tuncer Akgün  (Ba�ımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Hüsnü Ertu�rul Ergöz (Ba�ımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
Ayrıca, 07.05.2013 tarihli Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nda; Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye 
Piyasası’nda Ba�ımsız Denetim Standartları hakkında tebli� gere�i, Denetim’den Sorumlu Komite’nin görü�ü alınarak 
2013 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Arkan Ergin Uluslararası 
Ba�ımsız Denetim ve SMMM Anonim �irketi (Member of JPA International)’nin seçimine karar verilmi�tir. 
 
�irketin 07.05.2013 tarihinde gerçekle�tirdi�i Ola�an Genel Kurul Toplantısı’na ili�kin Toplantı Tutana�ı, Hazirun 
Cetveli ve di�er bilgilere �irket internet sitesi olan www.vakko.com.tr üzerinde “Yatırımcı �li�kileri” kısmından 
ula�ılabilir. 
 

�irket’in Dönem Performansına �li�kin Genel Bilgiler �irket’in Dönem Performansına ve 
Faaliyetlerine �li�kin Genel Bilgiler 
 
�irket sektör geneline uygun �ekilde yılın ilk 6 ayını yüksek oranlı ve uzun tenzilat dönemi ile geçirmi�tir. Geçen yılın 
ilk 6 ayına kıyasla satı� indirimleri yakla�ık %11 oranında artarak 45.597.825 TL seviyesine ula�mı�tır (önceki 
40.970.792 TL). 
 
Satı� gelirlerindeki % 5 artı�a kar�ın, artan pazarlama , satı� ve da�ıtım giderleri neticesinde, �irket yakla�ık 871 Bin 
TL faaliyet zararı ile kar�ıla�mı�tır. �irket tüm faaliyetleri neticesinde de 6 aylık dönemde 5.292.341 TL net dönem 
zararına ula�mı�tır. 
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�irketin 30.06.2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ili�kin detaylı bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP) adresi olan www.kap.gov.tr üzerinden ula�ılabilir. 
 

Risk Yönetimi Uygulamaları 
 
�irket’in, bulundu�u konum ve kullandı�ı finansal araçlar itibarıyla maruz kalabilece�i riskler genel olarak piyasa riski, 
kur riski, faiz riski, likidite riski ve kar�ı taraf riski olarak sıralanabilir. �irket, söz konusu riskleri sınırlamak için çe�itli 
politikaları sürdürmektedir. 
 
�irket; piyasada olu�an kısa vadeli faiz avantajlarından yararlanmak veya kısa süreli nakit ihtiyacını kar�ılamak adına  
kullandı�ı kısa vadeli krediler hariç olmak üzere, likidite riskini sınırlamak adına tercihini ana prensip olarak uzun 
vadeli kredilerden yana kullanma dü�üncesindedir. 
 
Bir çok markanın ithalatçısı konumunda olunması nedeniyle �irket, kurdan kaynaklanacak maliyet de�i�kenliklerini 
kontrol altına alabilmek ve satı� fiyatlarını bu de�i�kenlikten kurtarmak için uygun fiyat bulunması halinde euro ve 
dolar alı� forward anla�maları yapabilmektedir.  Yılın ilk 6 ayında herhangi yeni bir forward i�lemi yapılmamı�tır. 
 
�irket satı� gelirleri arasında ço�unluk paya sahip olan perakende satı�larının ödemelerini büyük bir oranda kredi kartı 
aracılı�ıyla sa�lamaktadır. Bu alacaklardan do�abilecek tahsilat riskinin göz ardı edilebilir seviyede oldu�u 
dü�ünülmektedir. Bunun yanısıra, çe�itli nedenlerle ili�kide bulundu�u Bayileri ve Toptan Mü�terileri ile i�lemleri 
yürütürken, kar�ı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskine kar�ılık olarak ortalama riski kısıtlama ve 
genellikle teminat mektubu ve ipotek alınması suretiyle alaca�ın teminatlandırılması yoluna gitmektedir. Bu sayede 
kar�ı taraf riski azaltılmaya çalı�ılmaktadır. 
 

Toplu Sözle�me Uygulamaları 
 
Türkiye Tekstil Sanayi ��verenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi ��çileri Sendikası (TEKS�F) 
arasında 22. dönem grup toplu i� sözle�mesi görü�meleri 31 A�ustos 2010 tarihinde anla�ma ile sonuçlanmı� ve 36 ay 
süreli olarak 01.04.2010 tarihinden itibaren yürürlü�e girmi� idi. 
 
Sona eren i� sözle�mesi neticesinde, taraflar yeni grup toplu i� sözle�mesi üzerinde görü�melere ba�lamı�tır.  
 
04.07.2013 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyuruldu�u üzere; �irket adına görü�meleri yürüten Türkiye 
Tekstil ��verenleri Sendikası ile i�çilerin ba�lı oldu�u TEKS�F Sendikası arasında devam eden görü�melerde anla�ma 
sa�lanamadı�ından, TEKS�F 60 gün içerisinde greve çıkılaca�ı kararını 01.07.2013 tarihli yazısı ile �irket’e 
04.07.2013 tarihinde tebli� etmi� ve 15.08.2013 tarihinde de bu kararını uygulamaya ba�lamı�tır. 
 
�irket geli�meleri özel durum açıklamaları vasıtasıyla kamuya duyurmaya devam edecektir. 
 
 

Dönem �çinde Esas Sözle�mede Yapılan De�i�iklikler ve Nedenleri 
 
2013 yılı ilk 6 ayında de�i�iklik gerçekle�memi�tir.  
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Ara Hesap Dönemi �tibarıyla Sektör Geli�meleri, Yatırım Politikaları 
 
�irket kendisine de�er kataca�ını dü�ündü�ü lokasyonlarda seçici olarak yer alma politikası çerçevesinde yatırımlarını 
ve arayı�larını sürdürmektedir. �irket son dönemde Bodrum Palmarina içerisinde giyim ve ev tekstili üzerine faaliyet 
gösteren 3 ma�azanın açılı�ını gerçekle�tirmi�tir.  
 

��letmenin Geli�imi Hakkında Öngörüler 
 
�irket ilk 6 ayda olu�an ve genel dı� konjöktür kaynaklı olumsuzluklar çerçevesinde kar�ıla�tı�ı zararı yılın geri 
kalanında ortadan kaldırmak için çalı�malar gerçekle�tirmektedir.  
 
Genel olarak da de�erlendirmek gerekirse; �irket 75 yılı a�an süredir faaliyet göstermektedir. Bu uzunca süreye hakim 
olan genel anlayı� ile �irket bundan sonra da ba�ka ülkemiz olmak üzere, payda�lar , çalı�anlar , mü�teriler ve di�er 
tüm hak sahiplerine de�er katacak çalı�malarını sürdürme kararlılı�ındadır. 
 


