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§iRKET 

Adim Adim 
Bir Biiyiime 
Hikayesi 
Biiyiimek icin yurtdisma odaklanan Step, 
yeni ortagi ile hedefine daha hizli ula^abilir 

Sengor Halicilik'm iiciincu nesil yoneti-
cisi Cem Sengor'iin, sirkette cahsmaya 
basladigi 1991 yilmda aklmda tek bir sey 
vardi: Sirketi farkli bir noktaya tasimak. 
1998 yilmda uluslararasi bir marka 
yaratma fikriyle kurulan Step Hah da bu 
amacm bir pan;asiydi. Bugiin yurtifinde 
50, yurtdismda 30 satis noktasi bulunan 
ve yilda ortalama yiizde 40 biiyuyen 
Step'in Yonetim Kurulu Baskani Cem 
Sengor, "Ya isi diinya capmda bir 
marka haline getirecektim ya da giiniin 
birinde satacaktim. Ama isi <; ocuklanma 
kesinlikle devraldigim sekilde birak-
mayacaktim" diyor. Sirket icin bugiin 
ulasilan buyumenin bir baslangic oldugu 
cok acik. Geleneksel bir is sahasi olan 
haliciligi, modern bir perakende ve iire-
tim sistemi ile birlestiren ailenin iiciincu 
nesil temsilcisi, sirket if in yurtdismda 

biiyiimeyi oncelikli 
hedef olarak belirlemis. 
ve kartlarmi buna gore 
oynuyor. Biiyiime icin 
finansman bulmamn 
oneminin yadsma-
mayacagi bu oyunda, 
gene patronun elinin 
altmdaki is plam ise 
girisim sermayelerinin 
agresif yatinm strate-
jilerine dayamyor. 

Step'in, 2004 yilmda Turkiye'nin 
en onemli yerel girisim sermayelerin-
den biri olan Is Girisim Sermayesi ile 
yollarmi birlestirmesi, bu is planmin en 
onemli adimiydi. Sirketin yiizde 33'luk 
hissesinin dort yil siireyle el degistirdigi 
bu ortaklikla, hizli bir biiyiime yakalayan 
Step Hall, girisim sermayesinin en basa-

rili yatinmlari arasmda 
yerini aldi. Is Girisim, 
Temmuz 2004 ve Nisan 
2006 tarihlerinde iki asa-
mada toplam 3,5 milyon 
dolar yatinm gerc ekles-

tirdi. Is Girisim Genel Miidiirii Murat 
Ozgen, "Biz sirketlere degil yoneticilere 
ortak oluyoruz. Bizim sagladigimiz sir-
keti finansal olarak desteklemek. Cirolai 
3,5 kat biiytittuk. Bunun temel sebebi is 
Step'in yurtdisma acilmasiydi" diyor. 

Is Girisim'in finansman destegi ile 
Beyrut ve Viyana'da yurtdismdaki 
ilk satis noktalarmi acan Step, asil 
onemli hamlesini Stepevi markasi ile 
Londra'nm en liiks alisveris caddele-
rinden King's Road'da actigi magaza ile 
yapti. "Bu is, sirketin oniinii acti" diyor 
Cem Sengor ve acikliyor, "Ne kadar 
basanh isler yapsaniz da "Turk hall 

Geleneksel bir is kolu olan haliciligi 
modern bir yonetim ve is anlayisi ile 
birlestiren Step, buyumesini surduruyor 
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firmasi' etiketi ile Fransa'daki fuarlara 
katilamiyorsunuz. Ancak Londra'dan 
gelen bir firma olarak yaptigmiz islere 
baktiklan zaman, sizi bas taci ediyorlar. 
Bu sayede ihracatimiz cok artti." 

Elbette sirketin yurtdisi atibmlari 
bununla simrh kalmadi. New York ve 
Dubai'de ac llan yeni magazalar ile devam 

ihracatm ciro if indeki paymi yiizde 45'e 
yiikseltti. Ancak bu basarili ortaklik 
girisim sermayelerinin dogasi geregi 
sirketin belirli bir biiyiikluge ulastigi 
noktada, I? Girisim'in "cikis"i ile gecti-
gimiz haftalarda son buldu. Is Girisim, 
3,5 milyon dolar yatirim yaptigi Step 
hisselerini, 6,75 milyon dolara Yudum'u 

Cem Sengor 
yurtdismda 
biiyumek icin 
yabanci ortagin 
onemli katkisi 
olacagina inamyor 

etti. Bugunse, sirket diinyamn 35 iilke-
sine ihracat yapmanm yam sira magaza-
cilik alamnda da hem kendi magazalari 
ile hem de franchising yoluyla biiyiiyor. 
Tiirkiye'de 28 magaza, cok sayida kose 
ve bayileri ile 50'nin iizerinde satis nok-
tasmda ulasan Step, yurtdismdaki satis 
noktasi sayismi da 20'ye tasidi. 

YiNE BiR GiRiSiM SERMAYESi! 

Yurtdismda artan satis noktalari dogal 
olarak sirketin cirolarma da yansidi. Is 
Girisim ile ortaklik oncesi sirket cirosu-
nun yiizde 5'i ihracattan gelirken, artan 
perakende kanallari ile yapilan satislar, 

45 
Is Girisim'le birlikte 
$irketin yakaladigi 
yilhk biiyiime oram 
Kaynak: i$ Girisim 

National Bank 
of Kuwait'ten 
satm alan, Su-
udi Savola'mn 
finansal 
danismani 
Swicorp'a satti. 
Isvicreli girisim 
sermayesi, Is 
Girisim'den 
farkli olarak 

Step'in fabrikasma da ortak oldu. Daha 
onceden bir girisim sermayesi ile calis-
mis olan ve bu yapilanmamn gerekli-
liklerinin farkmda olan Step, Swicorp 
icin oldukca basanh bir yatirim olarak 
tanimlanabilir. Ancak bu ortaklik, Step 
icin cok daha onemli anlamlar tasiyor. 
Bugiine kadar yaptiklari yatirimlar ile 
belirli bir biiyiikluge ulasan ancak yurt-

disi atihmlarmda yeni baglantilara ih-
tiyac duyan Step icin yabanci bir ortak, 
yakalanan biiyiime hizmin devammda 
onemli rol oynayacaktir. Cem Sengor, 
"Yurtdismda buyiimek icin yabanci 
bir ortagm cok ciddi katkisi olacagina 
inamyoruz. Hem oniimiizdeki yillarda 
pazarlama marka sirketimizi birles-

tirmek hem 
de yine yilhk 
yiizde 40'hk 
bir biiyiime 
gerceklestir-
mek istiyoruz" 
diyor. 

Swicorp da 
zaten Step'teki 
bu biiyiime 
potansiyeli-
ni gordiigii 
icin yatirimi 
gerceklestirdi. 
Swicorp Giri
sim Sermayesi 
Genel Miidurii 
NabilTriki, 
BusinessWeek 
Tiirkiye'ye 
yaptigi 
aciklamada, 

"Step, essiz konsept, musteri 
degeri ve saglam yonetim 
ekibi ile bugiine kadar diinya 
standartlarmda bir platform 
olusturmayi basardi. Bu ge-
lecekteki planlarim da basari 
ile gerceklestireceklerinin 
gostergesi" diyor. 

Peki Step, benzer bir biiyiime hizim 
tek basma da yakalayamaz miydi? Zira 
biiyiime hedefi cercevesinde 2001 yilmda 
krizinin ortasmda muhasebe departma-
mm Arthur Enderson'a emanet eden, ku-
rumsallasma adma onemli adimlar atmis 
ve geleneksel bir alanda yeni is modeli 
olusturmayi basarmis bir sirket olarak 
siiphesiz, rakiplerinden farkli bir noktada 
olacakti. Ancak finansman desteginin 
yam sira girisim sermayesinin yonetim 
tecriibesini alan sirket, bugiin tek basma 
yapabileceklerinin cok otesine gecti. 
Step'in gelecege yonelik planlarmda da 
sirketin kendine olan giiveni hissediliyor. 
Zaten bugiin gelinen noktada yatinmci 
kurumlarm da sirket icin hayal ettigi yer, 
Cem Sengor'iin ise baslarken hayal ettigi 
yere isaret ediyor. | BWT | 

-Sinan Koparan 

Londra'da 

acilan 

Stepevi, 
Sirketin 

yurtdi$ina 

aqilan en 

onemli kapisi 
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