
“Son yerel seçimler sonrası özel sermaye yatırımcıları karșısında çekiciliğini koruyan 
Türkiye, bir yandan da sermaye akıșı için Afrika ve Amerika ile rekabet halinde.”
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İș ve Yatırım Dünyasının Seçkin Temsilcileri, Sevgili 
Dostlarımız ve İș Arkadașlarımız,

Üçüncü yıl dönümümüzü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz 
ve 2013 yılında elde ettiğimiz çok sayıda bașarıyı sizlerle paylașmak istiyoruz. 
3. Yılımızı Globalturk Capital ailesi, ortakları ve dostlarımızın katılımıyla 
İstanbul BJK Plaza'da, Vogue Restoran'da 7 Șubat'ta kutladık.

Benzeri olmayan kendine özgü bir yatırım ve danıșmanlık firması olarak Ocak 
2011'den bu yana önemli bir yol aldığımız inancındayız. Bu dönem zarfında 
sadece doğrudan yatırımlar yapmakla kalmadık, aynı zamanda yapmıș 
olduğumuz yatırımlarımızdan çıkabildik ve böylelikle yatırım öncesi ve yatırım 
sonrası yenilikçi yönetim iș modelimizi bașından sonuna kadar tamamlamıș 
olduk.

“Türkiye'deki büyüyen etkinliklerimize ek olarak, yatırımcı çevremizi ve çok 
sayıda ülkede yatırım gerçekleștirme yetilerimizi güçlendirdik.”

Ayrıca özel sermaye fonu yönetimi ile birleșme ve satın alma danıșmanlığı 
konularında Türkiye dıșında da etkin olarak çalıșmaya bașladık. İnsan 
kaynakları açısından da büyüdük ve firmamıza yeni ortaklar ve profesyoneller 
kattık. Özellikle yeni kurulan bir șirket için önemli bir kilometre tașı olan 
üçüncü yılımıza ulașmamızı sağlayan herkese teșekkür ediyoruz. Globalturk 
Capital olarak önümüzdeki yıllara güvenle ve olumlu bakıyor, hem Türkiye hem 
de yurt dıșında sürekli büyümemize devam edeceğimizi öngörüyoruz.

Bu sayıda özel sermaye yatırımları açısından dünyada ve Türkiye’deki 
gelișmelere kısaca bakıyor olmanın yanısıra kendi faaliyetlerimizden de 
bahsediyor olacağız.
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Küresel Özel Sermaye Trendleri ve Türkiye'de Yakın Zamandaki 
Gelișmelere Genel Bakıș 

Geçtiğimiz 5 yılda küresel özel sermaye piyasaları önemli 
değișikliklere sahne olmuștur. 2014'ün ikinci yarısına gelirken 
enerji kıtlığı, Çin'in ekonomisinin Batı piyasalarından daha hızlı 
büyümesi ve Avrupa'daki finansal kriz gibi 2009'da ele alınan 
önemli konuların artık pek konușulmuyor olduğu 
gözlemlenmiștir. Örneğin artık ABD'nin kaya gazı ve kaya 
petrolü gibi enerji açısından son derece önemli olan konular 
gündemdedir. Çin ekonomisi baskı altındadır ve ihracat sektörü 
dahil olmak üzere yıllık olarak %10'luk bir büyüme hızını 
koruyamayacağı gözlemlenmektedir. Avrupa'da ise ülkeler 
2008'deki krizi atlatma yolunda ilerlemektedir, ancak bu yavaș 
bir ilerleyiștir. 

Gelișmekte olan piyasalara baktığımızda ise büyüme 
görülmesine karșın beș yıl öncesine göre ve bazı gelișmiș 
piyasalardaki, özellikle ABD'deki büyümeye oranla 
yavașladıkları gözlemlenmektedir. Bunun nedeni bu 
piyasaların da artık belirli bir olgunluğa ulașmıș olmasıdır. 
Buna ek olarak, yetersiz kurumsal yönetișimin de etkisi 
büyüktür. Özellikle ABD'de yenilikçi üretimin yeniden 
keșfedilmesiyle gelișmiș ülkelerin yeni bir büyüme çağına 
girecekleri beklenmektedir. 

“Kaya gazı ve kaya petrolü, yüksek teknoloji ve akıllı robot 
teknolojisi, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ve entegre "büyük veri" 
dahil olmak üzere gidișatı değiștirecek önemli olgular ortaya 
çıkmıștır.” 

Bunların ve ilintili fikrî mülkiyet haklarının büyük önem 
kazanacağı yüksek verimlilikli yeni ürünler ve hizmetlerin 
üretilmesine yol açması beklenmektedir. Antoine van Agtmael 
"The Emerging Markets Century" kitabında bu durumu, 
"geleneksel üretim" (manufacturing) sürecinden "beyinsel 
üretim" (brainfacturing) sürecine geçiș ile açıklar. Çok sayıda 
üniversite, yeni teknoparklar ve platformlar geliștirerek yeni 
olușan șirketlerin büyümesini sağlayacak uygun ekosistemler 
yaratmaktadır. ABD, üretimini Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 
geri alıp ABD’de yeniden olușturarak, iç tedarik ve üretimi 
ülkeye geri getirme așamasına geçmiștir. 

Özel sermaye yatırımlarının ABD ve Orta Doğu-Kuzey Afrika 
gibi hem gelișmekte olan hem de yeniden gelișmeye bașlayan 
piyasalarda yoğunlașacağı öngörülmektedir. Gelișmekte olan 
piyasalar popülerliğini az da olsa yitirse de, biz genel trend 
olarak piyasalar popüler olmadığında para kazanıldığına 
inanmaktayız. Diğerlerine oranla yeterince yatırıma henüz 
doymamıș olan gelișmekte olan piyasalar, özel sermaye 
yatırımları açısından önemli fırsatlar sağlayabilir. İhracat ve 
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yatırım ilișkileri sayesinde gelișmiș piyasalar iyi performans 
gösterdiğinde gelișmekte olan piyasalar da iyi performans 
sergileyecektir. Tüm bunların, ister bir akıllı telefondan, isterse 
artan yenilikçi üretimden faydalanıyor olsun, tüketicinin 
gerçek kral olarak yükseleceği yepyeni bir çarpıșma alanı 
olușturması beklenmektedir. 

Gelișmekte olan piyasalarda politik durumun önemi bugün 
beș yıl öncesine göre daha fazladır. Politika șu anda fon 
yöneticilerinin karar verme sürecinde önemli bir parametre 
olarak yer almaktadır. Güney Çin Denizi'nde Vietnam-Çin, 
Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikler, Türkiye’deki süreçler, 
"Arap Baharı" sonrası Orta Doğu, Güney Amerika’daki 
(Brezilya) politik sorunlar vb. sektörlerin ișleyișine önemli 
ölçüde etki eder hale gelmiștir. Gelișmekte olan piyasaların 
birçoğunun daha otoriter ve milliyetçi olma eğilimi, yolsuzluk 
sorununu gündeme getirmektedir. Olumlu tarafta ise İran Batı 
ile olan bağlarını güçlendirmektedir ve bu bağlar gün geçtikçe 
gelișmektedir. Afrika’nın Güney Sahra Bölgesi ise yeni bir 
yatırım coğrafyası olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan 
sermayesini önümüzdeki on yılda büyüme aracı olarak 
kullanabilen gelișmekte olan piyasalar kazanan tarafta yer 
alacaktır. 

Özel sermaye yatırımlarının %90'ı șirketlerin büyümeleri için 
gerekli sermayenin șirketlere konulması șeklinde 
yapılmaktadır. Fakat pek çok ülkede görülmeye bașlandığı 
üzere bu yatırımlardan çıkıș için geleneksel olarak hedeflenen 
beș yıl yeterli bir süre değildir. Șirketlerin büyüyebilmesi için 
daha fazla zaman gereklidir. Geçtiğimiz 20 yılda bașarılı olan 
fon yöneticilerinin ortak noktası, yönetimin iși yürütebilme 
kalitesinin olup olmadığının iyi değerlendirilebilmesiyle 
gelmiștir. İșe bașlarken CFO'lar dahil olmak üzere yeni 
yöneticileri ișin bașından devreye sokabilme yetisi de önemli 
bir faktördür. 

ABD ve Avrupa'daki girișimciler yatırımlarından çıkıș yapmak 
konusunda gelișmekte olan piyasalardaki girișimcilerle aynı 
düșünceyi paylașmaktadır. Șirket sahipleri ișleri özel sermaye 
fonlarının yürütmesini ve onlarla birlikte çıkıș yapmayı pek 
istemezler. Bu nedenle, özellikle yüksek tutarlı yatırım yapılan 
durumlarda yatırım yapılan șirketin ortakları ile yatırımcıların 
çıkarlarının çatıșmaması ve aynı doğrultuda olması önem 
tașır. Örneğin bugün Hindistan'da, geçmiște yapılan özel 
sermaye yatırımlarının %60'ından çıkıș yapılamayacağı 
düșünülmektedir. Bu ülkede çoğu durumda özel sermaye çıkıș 
için halka arz piyasalarına güvenmiș,r ancak küresel belirsizlik 
ve 2013'ün sonuna kadar gözlemlenen kararsız ve sorunlu 
hükümetlerle halka arz piyasaları çıkıș için olumlu alternatifler 
sunmamıștır. Bu durum Çin'de de gözlemlenmektedir. Çin’de 

Bu bölüm tam ve kapsamlı bilgiler vermek yerine gözlemlerimizi, araștırma öngörülerimizi ve yakın 
zamandaki gelișmeler hakkındaki düșüncelerimizi özetlemeye yöneliktir. 
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halka arz piyasası yaklașık 1,5 yıl kapalı kalmıștır ve geçmiște 
olduğu gibi yatırımlardan 4 katı karla olan çıkıșlar, son 
dönemlerde büyük ölçüde gerçekleștirilememiștir. Geçtiğimiz 
on yılda gelișmekte olan piyasalara yapılan yatırımların %50'si 
Çin'e yönelmiștir. Oysa șu anda Çin'in ekonomisi 
yavașlamaktadır. Özellikle Șangay ve Pekin'de çok fazla fon 
bulunması yatırımcıları dikkatli olmaya itmektedir. Gelișmekte 
olan diğer piyasalardaki benzer politik durumlar ise 
yatırımcıları portföylerini elden çıkarmaya itmektedir. 

Gelișmekte olan piyasalarda yatırımları çekecek olan sektörler 
sağlık, bilgi ve iletișim teknolojileri, endüstriyel tarım ve gıda, 
enerji verimliliği ve eğitim gibi tüketiciye yönelik sektörler 
olacaktır. 

Türkiye

Geçtiğimiz iki yılda Türkiye'deki özel sermaye yatırımları umut 
veren bir hızda ilerledi. 2012 ve 2013'te sırasıyla 44 ve 29 
olmak üzere toplamda 73 yatırım gerçeklești ve șirketlere iki 
yılda toplamda 3,1 milyar dolar yatırım yapıldı. 2013 yılında, 
genel olarak gelișmekte olan piyasalardaki yavașlama, yazın 
gerçekleșen politik olaylar ve bunun ardından Türkiye'de 
yașanan yerel seçim gerilimine rağmen bașarı olarak 
değerlendirilebilecek 30'a yakın özel sermaye yatırımı 
gerçekleștirildi. Çıkıșlar açısından ise 2012 ve 2013 yılları iyi 
geçmiștir. 2012'de 7 çıkıș, 2013'te ise 15 çıkıș ile toplamda 22 
çıkıș gerçekleșmiștir. Özellikle yılın ikinci yarısında yatırımlarda 
bir artıș görmeyi beklemekle birlikte, çıkıș tarafında çok 
hareketlilik olmayacağını tahmin ediyoruz. Türk özel sektörü 
önümüzdeki dönemde yatırımcılarla daha makul șirket 
değerleri ve anlașma koșulları ile ancak daha katma değer 
yaratabileceği ortaklıklar tesis edebilir olacaktır. 

Diğer taraftan, Türk ekonomisine baktığımızda șirketlerimizin 
%70 ila %75'inin KOBİ'lerden oluștuğu ve yaklașık olarak 
500.000’in üzerinde șirketin KOBİ olarak değerlendirildiği bir 
durum söz konusudur. Bu șirketlerin 30.000 ila 50.000'inin 
özel sermaye fonlarıyla ortaklık kurmaya niyetli olduğu, doğru 
adımlar atar ve deneyimli bir danıșman ortak tarafından 
yönlendirilirse özel sermaye yatırımı elde etmeye hak 
kazanabileceğini tahmin ediyoruz. Buna karșın bu segmente 
çok az özel sermaye fonu odaklanmaktadır. Türkiye 
sermayeye ihtiyaç duyan çok sayıda girișimciye sahip olan bir 
ülkedir. Türk Hükümeti de özellikle KOBİ'ler için özel sermaye 
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fonlarının önemini giderek anlamaya bașlamıștır. Ancak 
ülkemizde çok sayıda büyük yatırım fonu ve artan sayıda 
melek yatırımcı bulunmasına rağmen 1 milyon ile 10 milyon 
dolar arasındaki segmentte yer alan zincirin halkası kayıptır. 
Globalturk Capital olarak, 100 milyon dolarlık bir KOBİ fonu 
yaratmak üzere SEAF ile birlikte çalıșarak söz konusu boșluğu 
doldurmaya çalıșmaktayız. 

Çin'den Hindistan'a, Rusya'dan Brezilya'ya ve Orta Doğu'ya 
kadar gelișmekte olan büyük piyasalarda ve dünyanın dört bir 
yanında görülen önemli makro ekonomik sorunlar ıșığında 
Türkiye'nin çoğu ülkeye oranla daha iyi olanaklar sağladığına 
inanmaktayız. Sadece ülke çapında değil, aynı zamanda 
bölgesel ve küresel gelișim olanakları açısından da 
kapasitesini geliștirmek üzere büyümeye aç, güçlü bir özel 
sektörle önümüzdeki yıllarda özel sermaye yatırımlarının 
artacağını tahmin ediyoruz.

HABERLER


BloombergHT
Finans Merkezi Programı,
Barıș Öney Röportajı


EMIS – "Talking Turkey" 
Barıș Öney Röportajı


Para Dergisi 
Barıș Öney Röportajı


Bloomberg
2014 yerel seçimlerini ve Türkiye 
ekonomisine etkilerini değerlendirdi.


4th Turkey Acquisition 
Finance & Private Equity Forum


Globalturk Capital Kurulușunun 
3. Yıl Dönümünü Kutladı 


ISI Dealwatch:
Globalturk Capital 2014 yılında 
yurt içi șirket alımlarına bașlıyor
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Kurulduğumuz günden itibaren, yatırım 
yapılan șirketlerimize ve 
müșterilerimize, büyük șirketlerden 
küçük ve orta segmenttekilere kadar, 
beș yıllık stratejilerini geliștirme, bu 
dönem için finansal gereksinimlerini 
netleștirme, sermaye olușturma, borç 
finansmanı sağlama, stratejik veya 
finansal bir ortakla (özel sermaye fonu) 
hisse satıș operasyonları yürütme veya 
halka açılma ve İstanbul Borsası'na kote 
olma konularında destek vermekteyiz. 
Bunların yanı sıra Türk șirketlerine iș, 
hukuk ve vergi açılarından küresel olarak 
konumlandırma ve faaliyetlerinin 
yapılandırılması hakkında yardımcı 
oluyoruz. Son dönemde enerji 
endüstrisi, bilișim teknolojileri 
(telekomünikasyon değer zinciri, yazılım 
geliștirme) medya, dijital yayın, 
dijital-mobil-sosyal medya pazarlaması 
ve halkla ilișkiler, mimari tasarım, lojistik, 
otomotiv parçaları, çevrimiçi oyunlar, 
sağlık ve zindelik, demir ve çelik 
endüstrisi 
parçaları ve malzemeleri, atıștırmalık 
yiyecekler, taze ve donmuș tropik 
meyveler, gıda perakendeciliği ve zincir 
restoran sektörlerinde yer alan çok 
sayıda șirketle çalıșmalarımız olmuștur.

Yatırımlar ve Çıkıșlar:

Globalturk Capital bugüne kadar 4 
șirkette sermaye ve yönetim kurulu 
konumlarında yer almıștır, ikisinden çıkıș 
yapmıștır, Türkiye’de ve yurt dıșında 
40'ın üzerinde müșteriye hizmet 
sunmuștur. 

 
Ocak 2013'te Globalturk Capital 
girișimleriyle Ahlstörm Capital, El-Bi 
Elektrik hisselerinin %100’ünü satın 
almıștır. Globalturk Capital bu süreçte, 
kurucu hissedarların çıkıș öncesi yeniden 
yapılanma sürecine uyum sağlaması 
konusunda önemli bir görev alarak 

yardımcı olmuștur (El-Bi Elektrik o 
dönemde Ahlstörm Capital'in portföy 
șirketleri arasında yer almaktaydı). 
Globalturk Capital, hisse satıșı öncesinde 
sağladığı danıșmanlık sürecinde herhangi 
bir çatıșma olușmaması amacıyla 
Ahlstörm Capital adına El-Bi Elektrik 
yönetim kurulunda yürüttüğü görevinden 
ayrıldı. Daha sonra Ahlstörm, Eylül 
2013'te șirketi İsviçre, Zürih’te yer alan 
enerji ve otomasyon teknolojileri 
konusunda küresel bir lider konumda olan 
ABB'ye satarak șirketten tamamen çıktı.
 

Globalturk Capital ve Mistui & Co Ocak 
2013'te Türk çağrı merkezi operatörü 
Tempo Çağrı Hizmetleri'ne ortak yatırım 
yapmıștır. Barıș Öney, Tempo'nun kurucu 
ortakları ve Mitsui'nin temsilcileriyle 
birlikte șirket yönetim kurulunda yer 
almıștır. Mitsui Globalturk Capital 
tarafından 2011'in sonunda Tempo’ya 
ortak yatırım fırsatı olarak sunulmuștur 
ve bu yatırım Mitsui'nin Türkiye'de bu 
șekilde gerçekleșen ilk finansal yatırımı 
olmuștur. Mitsui ile ilgili yatırım ișlemleri 
CNN Money, Fortune, Dowjones, 
Thomson Reuters ile Hürriyet, Milliyet, 
Bloomberg, Anadolu Ajansı gibi Türk 
basını ve uluslararası basın tarafından 
geniș șekilde ele alınmıștır. 
 
Aralık 2013'te Globalturk Capital ilgili 
hissesini Orta Doğulu bir yatırımcıya 
satarak güneș enerjisi teknolojileri 
yatırımından bașarıyla çıkmıștır. Bu çıkıș 
ișlemi ile yatırım öncesi ve sonrası ilk 
yönetim sürecimizi tamamlamıș 
bulunmaktayız. 

Globalturk Capital 2014 yılının ikinci 
yarısında tamamlanması beklenen ve 
dijital yayın, sağlık, lojistik ve otomobil 
kompozit bileșenleri üretim ve boyama 
sektörlerinde yer alan portföy șirketlerine 
ortak yatırımcılar bulma sürecindedir. 

 

2013'te gerçekleștirilen önemli 
ișlemlerden biri de Blippar’ın Türkiye'ye 
Blippar 360+ Media Interactive ile özel 
bir ortaklık anlașması yaparak 
girmesidir. Globalturk Capital Aralık 
2013'te imzalanan bu ortaklık ișleminde 
taraflara danıșmanlık sağlamıștır ve 
Blippar'ın Türkiye'de bașarılı șekilde 
piyasaya girmesi ve büyümesi ile ilgili 
olarak ișlem sonrası danıșmanlık 
hizmetleri sunmaya devam etmektedir. 
Blippar, markaları özel olarak 
hedeflenen tüketicilerle birleștiren 
küresel bir artırılmıș gerçeklik 
uygulaması ve bir reklam platformudur. 
360+ Media ise Türkiye'de yer alan 
dijital/mobil ve sosyal medya 
pazarlama, reklam ve halkla ilișkiler 
șirketidir.

Globalturk Capital Uzak 
Doğu'dan Güney Amerika'ya 
kadar sınırlarını genișletiyor

Eylül 2013'te Globalturk Capital SEAF'ın 
küresel yatırım çıkıșlarında danıșmanlık 
sağlamak üzere SEAF'ın çıkıș stratejisi 
yönetim ve yürütme ortağı olmuștur 
(www.seaf.com). Mevcut sorumlulukları 
arasında SEAF’in portföyündeki yabancı 
yatırımcıları çekme potansiyeline sahip 
șirketlerden hisse satıșı ile çıkmasını 
gerçekleștirmek yer almaktadır. Bu 
girișim ile Globalturk Capital dünya 
üzerindeki erișimini Çin, Kafkaslar ve 
Güney Amerika gibi bölgelere doğru 
genișletmiștir. Globalturk Capital’in 
küresel çaptaki çıkıșlar konusunda 
hizmet vermesi șirketin tarihinde 
önemli bir kilometre tașıdır. Șu anda 
Chengdu Sichuan, Çin'de yer alan özel 
dayanıklı malzeme üreticisi ile 
atıștırmalık yiyecekler üreticisi, Peru'da 
taze ve donmuș mango ve avokado 

Globalturk Capital'in 2013 ve 2014 yılı
1. Çeyreğine Kısa Bakıș
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ihracatçısı, Gürcistan'da gıda 
perakendecisi için yatırımcılar/alıcılar 
bulma sürecinde yer almaktayız. Barıș 
Öney SEAF'in 50 milyon dolarlık 
Kafkaslar Büyüme Fonu'nda yatırım 
komitesi üyesi olarak yer almaktadır ve 
Gürcistan'daki portföy șirketleri ile ilgili 
danıșmanlık yapmaktadır.  

Türkiye Fonu

Globaturk Capital ve SEAF, Türkiye'deki 
KOBİ'ler için Türkiye Büyüme Fonu'nda 
kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık bir 
sermaye olușturma sürecindedir. 
Uluslararası ve yerel politik olaylar 
nedeniyle Haziran 2013 ve Nisan 2014 
arasında oldukça yavașlayan yatırımcı 
görüșmeleri yeniden bașlamıștır ve bu 
konudaki ilgi artmaktadır. Firma bașına 
2 ila 7 milyon dolarlık yatırımı 
hedefleyen fon, bu seviyede yatırımlar 
yapabilme özelliği olan belki de yegane 
fon olacak ve KOBİ olanakları açısında. 
"KOBİ ülkesi" Türkiye'de özel sektörün 
%75'i KOBİ olarak değerlendirilmektedir, 
yine de mevcut Özel Sermaye Yatırım 
Fonları yönetimi camiası, söz konusu 
boyutundan dolayı bu segmentten uzak 
durmuștur. Hem makro durum, hem de 
olanakların genișliği açısından fon 
olușturmanın iyi bir zaman olduğu 
kanısındayız. Türkiye uzun zamandır 
KOBİ'lerin sınırlarını yurt dıșına kadar 
genișletebilmelerini sağlayacak küresel 
bir KOBİ fonuna ihtiyacı duymaktaydı, 
biz de bu açığı kapatabileceğimizi 
umuyoruz. 

Küresel Esnek Fon

SEAF aynı zamanda Globalturk 
Capital'in de fon olușturma 
etkinliklerine yardım ettiği bir Küresel 
Esnek Fon olușturmaktadır. Esnek Fon 
taahhütlü bir teminat fonudur, bu fon 
yatırımcıların sadece inandıkları 
ülkelerde ve/veya sektörlerde yatırım 
yapmalarını sağlar. SEAF ESG 
incelemelerinin yanı sıra olumlu etki 
ölçüm yöntemlerini kullanmaktadır. 
Esnek Fon’da yatırımcılar, SEAF bir 
yatırım yapana kadar herhangi bir 
ödeme yapmamaktadır.

Yatırımcı İlișkileri, Medyanın İlgisi, Etkianlikler, Konferans ve 
Organizasyonlar

Globalturk Capital Kuzey Irak ve Afrika'da son derece aktif olan, Londra Borsası'na 
kote bir İngiliz-Türk petrol ve gaz șirketi olan Genel Energy plc.'yi, Türk yatırım 
camiasının en önemli oyuncularına ve EMEA yatırımcılarına tanıtmaya devam 
etmektedir.  İstanbul'da Genel Energy'nin üst yönetimi ile Türk yatırım camiasının 
önemli temsilcilerinin bir araya geldiği iki bașarılı yemek etkinliği düzenmiștir, bu 
etkinlikte yatırımcılar șirket ile birlikte sektör ve dinamikleri konusunda daha fazla 
bilgi edinme fırsatına sahip olmuștur. Bunun yanı sıra, bir Türk yatırım bankasının 
yatırımcıları için düzenlediği bir tanıtım etkinliğine Genel Energy'nin yönetimi ile 
birlikte katılarak șirketi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmuștur. 

   

Barıș Öney uluslararası ve yerel medyada röportajları ile yer almaya devam 
etmektedir ve Türkiye’nin makro ekonomik  sürecinde mevcut doğrudan özel 
sermaye yatırımı ve özel sermaye trendleri konusundaki fikirlerini paylașmaktadır. 
Bloomberg International, Bloomberg HT, ISI Dealwatch, Artı Bir TV, A-Haber, Wise TV, 
Para Magazine dahil olmak üzere çok sayıda kanal ve dergide yer almıștır. Șubat 
2014'te Barıș Öney 4. Türkiye Satın Alma Finansmanı ve Girișim Sermayesi 
Forumu'nda "Orta Ölçekli Pazar ve Girișim Sermayesi: Ne krizi?" panelinde moderatör 
olarak yer almıștır. 

PEI Barıș Öney'le Türk ekonomisinin gelișimi hakkında Haziran ayında bir röportaj 
yapmıș, röportaj "Türkiye: Dünyanın En Büyük On Ekonomisini Hedefliyor" adı altında  
yayınlanmıștır. ISI Dealwatch Mart ve Mayıs 2014'te planlı fonlarla ilgili "Globalturk 
Capital 2014'te Yerel Satın Almalar Planlıyor" adlı bir makale yayınlamıștır. 

Barıș Öney 13 Mayıs’ta “EMPEA Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu Konseyi”ne üye olmuștur.  Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu Konseyi, EMPEA (www.empea.org) üyeleri tarafından 
olușturulan bir danıșma birimi niteliğindedir ve Orta ve Türkiye dahil Doğu Avrupa, 
Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bölgede özel sermayeyi güçlendirmek ve üyelerarası iletișimi artırmayı hedefleyen 
Konsey, uluslararası özel sermaye șirketlerine mensup 13 üyeye sahiptir
 
Yılın heyecan dolu ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyor ve siz değerli portföy 
șirketlerimiz, müșterilerimiz, iș ortaklarımız, ortaklarımız, çalıșma arkadașlarımız 
ve dostlarımızla beraber bașarılı ișler yapmayı ümit ediyoruz. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Barıș Öney
Globalturk Capital 
Kurucu ve Yönetici Ortağı

SEAF ile Birlikte Fon 
Olușturma Girișimleri


