
Globalturk Capital'den Duyuru: SEAF Münhasır Ortaklığı 

GLOBALTURK CAPITAL VE ABD’Lİ SEAF'TEN
TÜRK KOBİ'LERİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ...

Yükselen pazarlardaki KOBİ'lere odaklanan ABD'li girişim sermayesi fonu SEAF, Globalturk 
Capital ile yaptığı münhasır işbirliği anlaşması ile Türkiye'ye giriyor. Globalturk Capital ve 
SEAF, ortak güç birligi ile Türk KOBİ'lerinin Türkiye içi ve dışında büyümelerine fon 
sağlayacak.

Globalturk Capital ile ABD’li Small Enterprise Assistance Fund (SEAF) Girişim Sermayesi Fonu, 

Türkiye ve yurtdışında büyümeyi amaçlayan Türk şirketlerine yeni yatırım fırsatları yaratmak 

üzere münhasır işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye’de 20 yıla yakın halka arz, uluslararası 

şirket satın alma, şirket evlilikleri ve girişim sermayesi deneyimi olan Barış Öney’in kurucusu 

olduğu Globalturk Capital ve 20 yılı aşkın bir süredir yükselen pazarlarda yer alan ve KOBİ'lere 

yatırım kabiliyeti geliştirmiş olan Bert van der Vaart’ın eşkurucusu olduğu SEAF, bu anlaşma ile 

niş ve kanıtlanmış teknolojileri iş modellerinde kullanan şirketlere, sermaye veya borç şeklinde 

yatırım yapmayı, sermaye kısmının ise 17 milyon USD arasında olmasını hedefliyor. 

Şimdiye kadar Türkiye’ye gelen ve/veya ilgi duyan yabancı girişim sermayesi fonları, genel 

olarak 10 milyon USD'nin çok üzerindeki yatırımları hedeflerken, ilk kez Globalturk Capital 

Türkiye’deki yüzde 70'in üzerinde şirketin ihtiyaç duyduğu söz konusu yatırım aralığına 

odaklanan yabancı bir girişim sermayesi fonunu Türkiye’ye getiriyor. 

SEAF, münhasır girişim partneri Globalturk Capital kanalıyla, 2013’ten başlamak üzere aktif 

olarak Türkiye’nin yüzde 70'ini oluşturan KOBİ'lere yatırım fırsatlarını takip etme amacını 

taşıyor. Her iki şirket de KOBİ’lere fon sağlama ve kurumsallaşmalarına yardımcı olmanın yanı 

sıra Türk KOBİ’lerinin Amerika'dan Asya’ya kadar onlarca ülkede iş geliştirebilmeleri için 

küresel bir kanal görevi görecekler. 

Globalturk Capital’in kurucu ve yönetici ortağı Barış Öney yeni işbirliği ile ilgili olarak “SEAF ile 

birlikte şu ana kadar girişim sermayesi fonları tarafından henüz dokunulmamış bir pazarı 

hedefliyoruz. Hem ülkemizde hem de yurtdışında büyümek isteyen Türkiye’nin önde gelen 

KOBİ’lerine ilk kez ciddi anlamda kurumsal bir fon, seçici olarak yatırım yapıyor olacak” 

açıklamasında bulundu. 

İşbirliğinin ilk adımı olarak SEAF'ın eşkurucusu ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı 
Bert van der Vaart, Globalturk Capital’in Danışma Kurulu’na girerken, Globalturk Capital'in 
Kurucusu ve Yönetici Ortağı Barış Öney ise SEAF’in Kafkaslar Büyüme Fonu ve Orta ve Doğu 

Avrupa Bilişim Fonu Yatırım Komitelerine atandı. Barış Öney ayrıca, SEAF’ın “TürkiyeBalkanlar

Orta Doğu ve Kuzey Afrika” Büyüme Fonu kurulması girişimini de temsil edecek. 

1989 yılında kurulan ve bugün yükselen pazarlarda 740 milyon USD büyüklüğünde fonu 
yöneten ABD’nin KOBİ odaklı en büyük "yükselen pazarlar erken aşama girişim sermayesi 

fonu" SEAF, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa ile Asya’da toplam 28 ofise sahip. Şirketin 

başlıca fonları arasında SichuanÇin, Hindistan, Orta Asya ve Kafkaslar, Orta ve Doğu Avrupa ile 

Güney Amerika yer alıyor.
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Globalturk Capital's Announcement: Exclusive Partnership with SEAF

GLOBALTURK CAPITAL AND SEAF TO SUPPORT THE GROWING 

TURKISH SMEs BEYOND TURKEY 

Globalturk Capital proudly announces its collaboration with U.S. based Small Enterprise 

Assistance Fund (“SEAF”) to start exploring investment opportunities exclusively in the Turkish 

Market and for Turkish companies who have growth strategies in and beyond Turkey. Primary 

objective would be companies who adopt niche but proven technologies in their business 

models. Investment style is a combination of equity and loan, where equity portions per 

investment is typically in the range of $1$7 million. 

SEAF, founded in 1989, is the largest U.S. emerging markets early stage private equity fund 

with a specific focus to investing in SMEs with $740 million under management in emerging 

markets. It has a network of 28 offices in Latin America, Central and Eastern Europe, and Asia. 

SEAF funds include SichuanChina, India, Central Asia and the Caucasus, Central and Eastern 

Europe and South America. 

SEAF’s CoFounder and Executive Chairman Bert van der Vaarthas joined the Advisory Board 

of Globalturk Capital to initiate the first stage of the collaboration, whereas Baris Oney has 

been assigned as the Investment Committee Member to SEAF’s Caucasus Growth Fund and 

the Central and Eastern European ICT Fund. Further, he represents SEAF in their settingup a 

“TurkishBalkansMENA” Growth Fund initiative. 

Starting in 2013, SEAF is planning to actively search for investment opportunities in the 

Turkish SME market which comprises 70% of the Turkish private sector, through Globalturk 

Capital as their venture partner. Besides providing funding and corporate governance 

assistance, Globalturk Capital and SEAF will provide a global channel for Turkish SMEs to 

facilitate their business development in countries from Americas to Asia. Baris Oney, Founder 

and Managing Partner of Globalturk  Capital said “with SEAF we shall be targeting an 

untapped market to date by private equity investors, where serious institutional money shall 

be investing selectively in Turkey’s top SMEs who have growth ambitions not only in but 

beyond Turkey.”
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