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18 Temmuz 2008 / Đş Girişim Sermayesi Basın Bülteni 

 

Đş Girişim Sermayesi 6,75 milyon $ 
karşılığında STEP yatırımından 

çıktı  
 
Türkiye Đş Bankası’nın dolaylı iştiraki Đş Girişim Sermayesi ile halı 
perakendeciliğini yeniden tanımlayarak dünya başarısı yakalayan STEP 
arasında Temmuz 2004 tarihinde başlayan işbirliği 4 yıl sonra başarıya 
ulaştı. Đş Girişim Sermayesi, STEP’e proje kapsamında 3.500.000.- ABD 
Doları tutarında yatırım sermayesi sağladı. Başarının gelmesi ile Đş Girişim 
Sermayesi, 6,75 Milyon ABD Doları karşılığında, yüzde 33,33 oranındaki 
hissesini Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinin en saygın girişim sermayesi 
fonlarından Swicorp’a sattı. 

 
Konuyla ilgili yapılan açıklamalar: 
 
Step Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şengör yaptığı açıklamada “4 yıl önce Đş Girişim 
Sermayesiyle ilk ortaklığımızı yaptığımızda, 14 mağazasıyla, cirosu 7 milyon dolara 
yaklaşan bir markayken bu yıl 80’in üstünde satış noktasıyla 40 milyon dolar satış 
gerçekleştirecek ve hızlı büyümesini sürdüren bir markayız. Son derece verimli 
geçirdiğimiz bu dört yılda Đş Girişim’le ideal bir ortaklık süreci yaşadık.  Geçtiğimiz dört 
yıl boyunca ortalama yıllık yüzde 45 oranında büyüme gerçekleştirdik. Đş Girişim 
yönetimi, misyonunu tam anlamıyla yerine getirerek girişimciliğe gerçek anlamda 
destek verdi; ortaklık sürecimiz boyunca girişimci becerilerimize değer veren, motive 
eden, ilkeli ve çok güvenilir bir ortak oldu. STEP’in dünya markası olma sürecinde, 
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kuruluşumuz için çok önemli bir dönemeçte Đş Girişim’le ortaklığımız sayesinde 
dünyaya açıldık. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” 
dedi.  
 
“Bundan sonra, sahip olduğumuz Stepevi markasıyla yurtdışındaki büyümeye 
yoğunlaşacağımız önümüzdeki dönemde uluslararası bir ortak olan Swicorp ile 
birleşiyoruz.  Yeni ortağımız Swicorp’un katkılarıyla bu hedefimize ulaşacağız.”  
 
Şengör sözlerine şöyle devam etti: 
 
Üç nesildir halıcılık yapan ailemin üçüncü kuşak temsilcisiyim. Aile işini devir aldığım 
90’lı yıllarda, kendimi çok büyük erozyona uğramış,  değer kaybetmiş, çok sorunlu bir 
sektörün içinde buldum. Türkiye’nin en geleneksel ekonomik değerlerinden biri olan 
halıcılığın yeniden tanımlanarak ve kabuk değiştirerek tüm dünyaya örnek 
olabileceğine inandım. Bu inançla 10 yıl önce Step’i yarattık. Step, önce perakende 
modeliyle Türkiye’de halı sektörüne örnek oldu; sonra Stepevi markasıyla gelişmiş 
ekonomik pazarlara halıda moda ve lüks anlayışını yerleştirdi, bu kavramları 
sahiplendi. Bugün 10 yıldır yaşamakta olduğumuz bu serüvenin dünya sermaye 
piyasalarında değer ifade eden bir noktaya gelmiş olması bizi daha da kamçılıyor. Türk 
halı kültürünün ve geleneksel Türk halıcılığının en gelişmiş, en çağdaş yorumu olan 
Step ve Stepevi markalarını yabancı sermaye desteğiyle tüm dünyaya yaymayı 
hedefliyoruz. Step ve Stepevi markalarıyla çağdaş Türkiye’nin tüm dünyadan 
hissedilmesine aracılık etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi 
 
 
Đş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen “Step yönetimiyle sürdürdüğümüz 
örnek ortaklık ilişkisi dahilinde, şirket hedeflemiş olduğu büyüme planını başarı ile 
gerçekleştirdi. Bu büyümeyi kısaca rakamlarla özetlemek gerekirse, 4 yıllık ortaklığımız 
süresinde Step’in  

• cirosu   %245 
• ihracatı  %2400 
• lokasyon sayısı%82 
• çalışan sayısı  %38 

artış kaydetti, yurtdışı satışların ciro içindeki payı da %6’dan %40’lara ulaştı.Bu 
süreçte, Step’e ilgi gösteren Swicorp’un misyonunun ve hedeflerinin Step’in büyüme 
hedefleriyle tam anlamıyla uyuşması, Swicorp yönetiminin ilkesel olarak Step için çok iyi 
bir ortak olacağına inancımız ve yapılan teklifin Step için getireceği avantajları dikkate 
alınca Đş Girişim Sermayesi olarak misyonumuzu tamamladığımıza inandık ve 
hisselerimizi satma kararı aldık. Step 4 yıl önce önümüze koyduğu hedeflere adım adım 
ulaştı ve hiçbir zaman bizi yanıltan bir ortak olmadı. Swicorp gibi bir ortakla ve yabancı 
sermaye desteğiyle dünya markası olma hedefine koşar adımlarla ulaşacaklarına 
inanıyoruz. Đş Girişim Sermayesi, Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine katkı 
sağlayacağına inandığı kurumlara destek vermeye devam edecek.” dedi.  
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Swicorp Girişim Sermayesi Bölümü Genel Müdürü Nabil Triki ise “Swicorp 20 yıl 
önce kurulmuş bir finansal danışmanlık ve girişim sermayesi firması. Step’in dünyadaki 
gelişimini ve örnek iş modelinin başarılarını bir süredir izliyoruz. Yönetimini takdirle 
izlediğimiz Step’e ortak olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklıkla aynı 
zamanda Türkiye’de ilk yatırımımızı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin 
büyüyen ekonomisine, üretim ve ihracat potansiyeline ve Step’in geleceğine çok 
güveniyoruz.” dedi.  
 
 
Step Halıcılık ve Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında  
 
Türkiye’de halıya bakış açısını ve kullanım alışkanlıklarını değiştiren, Avrupa, Amerika 
gibi dış pazarlarda halı modası konusunda otorite haline gelen STEP, 10 yıl içinde halının 
yaşamdaki değerini yükseltme ve bir dünya markası yaratma konusunda daima örnek 
gösterilen yenilikçi ve lider bir marka konumuna hızla yükseldi.  
 
Türkiye’de 50’den fazla satış noktası olan Step’in yurtdışında Stepevi markasıyla Londra, 
New York, Dubai, Johannesburg gibi şehirlerde 30’dan fazla satış noktasıyla toplamda 
80’i aşan satış noktası bulunuyor. Step bugün 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.  
 
 
 
Başarının destekçisi: Đş Girişim Sermayesi  
Türkiye Đş Bankası’nın dolaylı bir iştiraki olan ve faaliyetlerine 2000 yılının Ekim ayında 
başlayan; Eylül 2004 tarihinden itibaren ĐMKB’de işlem görmekte olan Đş Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Đş Girişim Sermayesi) misyonu, yüksek büyüme 
potansiyeline sahip sektörlerde, rekabet avantajına sahip şirketlerin, projelerini hayata 
geçirebilmeleri için bilgi ve tecrübesini bu şirketlerle paylaşmakta ve şirketlere sermaye 
katkısı sağlamaktadır.  
 
Özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde rekabet avantajına ve şeffaf 
yönetim anlayışına sahip firmalarla ilgilenen Đş Girişim Sermayesi, 10 şirkete (Cinemars 
Sinema Zincirleri, Step Halıcılık, Tüyap Fuarcılık, Beyaz Filo, ODE Yalıtım, Ortopro, 
Turkmed Diyaliz ve teknoloji şirketleri olan Probil, ITD ve Nevotek) toplam 47,5 
Milyon ABD tutarında sermaye yatırımı yaparak kaynak sağlamıştır.  
 
Đş Girişim Sermayesi’nin Yatırım Ortaklığı yolu ile şirketlere ve dolaylı olarak Türkiye 
Ekonomisine sağladığı sermaye ve mali borç tutarı ise 267,5 milyon ABD Dolarına 
ulaşmıştır. 
 
Step ile birlikte Đş Girişim Sermayesi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çıkış sayısı dörde 
ulaşmıştır: 
Cinemars  Ağustos 2006  
Tüyap Fuarcılık Şubat 2007 
Beyaz Filo  Haziran 2008 
Step   Temmuz 2008 
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Đş Girişim Sermayesi’nin çıkışını gerçekleştirmiş olduğu bu sözkonusu 4 yatırıma 
aktarmış olduğu sermaye miktarı 26 milyon ABD Dolarına ulaşmaktadır. Đş Girişim 
Sermayesi’nin bu 4 yatırımdaki paylarının satışından elde ettiği gelir miktarı ise 
45,67 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. 
 
 
Swicorp Hakkında: 
 
1987 yılında Tunus’lu iş adamı ve finansçı Kamel Lazaar tarafından kurulmuş olan 
Swicorp, 21 yıldır kurumsal finansal danışmanlık, girişim sermayesi ve yatırımcı şirketi 
olarak sürdürdüğü faaliyetleriyle Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinin en saygın 
yatırım kuruluşları arasında gösteriliyor. Swicorp Yönetim Kurulu Başkanı Kamel 
Lazaar, Swicorp’u kurmadan önce Citibank Kuzey Afrika ve Avrupa Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa pazarları 
arasında iş köprüsü kurma misyonuyla faaliyet gösteren, Cenevre, Dubai, Tunus ve 
Riyad’da ofisleri bulunan, uluslararası yatırım şirketi Swicorp, 1,4 milyar ABD$ 
değerinde bir fonu yönetiyor. 
 


