
   
 

    
 

 

 

ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Çalık Enerji’nin 150 milyon TL tutarındaki 
üçüncü tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi  

 

Çalık Enerji gerçekleştirdiği üçüncü TL tahvil ihracı ile şirketin enerji yatırımları için finansman kaynağı 

yaratırken sermaye piyasalarındaki varlığını sürdürmeyi hedefliyor.  

 

BASIN BÜLTENİ – 28.07.2021 Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, 

enerji müteahhitliği alanında dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nin (“Çalık Enerji”) 150 milyon TL tutarındaki özel sektör tahvil ihracının danışmanlığını üstlendi.   

Sermaye piyasalarındaki varlığını sürdürmeyi hedefleyen Çalık Enerji, geniş ve kaliteli yatırımcı katılımı 

ile 150 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu ihraç Çalık Enerji'nin 

üçüncü ihracı oldu. Çalık Enerji yine aynı tutardaki ilk iki ihracının itfasını 2017 ve 2019’da 

gerçekleştirmişti. 

Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji, 2,000’in üzerinde çalışanı ile enerji ve 

altyapı tesislerinin anahtar teslim kurulumu, elektrik ve gaz dağıtımı ve elektrik enerjisi üretimi 

alanlarında faaliyet gösteriyor. Çalık Enerji hali hazırda Türkiye, Türkmenistan, Irak, Gürcistan, Libya, 

Rusya, Dubai, Afganistan, Afrika, Yemen ve Kosova pazarlarında bulunuyor ve Afrika, Orta Asya, Balkanlar 

ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok hedef pazarda faaliyetlerini 

sürdürüyor. 2015 yılında Mitsubishi Corporation’ın stratejik bir yatırım ile ortak olduğu Çalık  Enerji’nin, 

uluslarası platformda kurduğu güçlü iş birliktelikleri ve enerji sektörlerindeki köklü bilgi ve deneyimi, 

şirkete faaliyet gösterdiği pazarlarda rekabet üstünlüğü getiriyor.  

 

Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal konuyla ilgili şunları söyledi: “Çalık Enerji olarak, faaliyet 

göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda, doğadan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunarak, 

gerçekleştirmekte olduğumuz başarılı projelerimiz ile dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer 

almaktayız. EPC, yenilenebilir enerji yatırımları ve dağıtım ve perakende faaliyet alanlarımızda 

çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaları ve proje portföyümüzü 

genişletmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tahvil ihracımıza yatırımcıların göstermiş olduğu ilgi 

bizleri memnun etti. Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci sürdürülebilirliğin bizim için ne kadar önemli 

bir kavram olduğunu bir defa daha gösterdi. Bu noktadan hareketle ihraçtan sağladığımız geliri 

yenilenebilir enerji yatırımları portföyümüzü genişletmekte kullanacağız.” 



   
 

    
 

  

 

ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlığı Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın işlemle ilgili 

şu değerlendirmede bulundu: “2021 yılının önemli özel sektör tahvillerinden birine aracılık etmekten ve 

Çalık Enerji ile başarılı işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.  Çalık Enerji’nin sağlam bilanço 

yapısı ve güçlü iş geliştirme kabiliyetinin yatırımcıyla buluşması sonucunda yüksek tutarı ve geniş 

yatırımcı listesi ile önemli bir bir ihraç oldu. Tahvilin gördüğü yoğun ilgi, şirketin borç sermaye piyasaları 

yatırımcılarıyla ilk ihraçlarında kurmuş olduğu ilişkinin önemini gösteriyor. ÜNLÜ & Co olarak 2021 yılında 

gerçekleştireceğimiz yeni ihraçlarla müşterilerimizi borç sermaye piyasaları yatırımcıları ile 

buluşturmaya devam edeceğiz.” 

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 

 

Çalık Enerji, kurulduğu 1998 yılından itibaren, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika Kıtası ve Balkanları kapsayan 

geniş bir coğrafyada, doğadan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunarak, daha iyi ve sürdürülebilir bir 

gelecek inşa etmek adına, gerçekleştirmiş olduğu başarılı projeleri ile dünyanın önde gelen enerji 

şirketleri arasında yer almaktadır. Çalık Enerji, aynı zamanda alanlarında uzman ve tecrübeli kadrosuyla, 

gelişmekte olan yeni teknolojileri kullanarak ürettiği yaratıcı ve yenilikçi çözümleri ile uluslararası enerji 

sektörünün her alanında faaliyetlerine devam etmektedir. 

Uluslararası Engineering News Record tarafından yapılan değerlendirme ile Dünya’nın en iyi şirketleri 

arasındaki yerini tescilleyen Çalık Enerji’nin başlıca faaliyet alanları şunlardır: 

- EPC Taahhüt Operasyonları 

- Yenilenebilir Enerji Yatırımları (IPP) 

- Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım 

Bu faaliyetler kapsamında Çalık Enerji; Türkiye, Türkmenistan, Irak, Gürcistan, ve Libya’nın da aralarında 

bulunduğu Orta Asya’dan Ortadoğu’ya, Balkanlar’dan Afrika kıtasına kadar, Dünya’nın çeşitli 

bölgelerinde mühendislik ve inşaat hizmetlerine devam etmektedir. 

 

ÜNLÜ & Co Hakkında 

 
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı işlem ile 

Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne gerçekleşen 

toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider 

konumda. (Kaynak: Mergermarket) 



   
 

    
 

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep 

toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler 

hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci 

sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg) 

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 25 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2 milyar 

TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul) 

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 322 

milyon TL’lik yatırım ile 3,8 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.  

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve 

kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında 

yönetilen varlıkların tutarı Haziran 2021 itibarıyla 4,9 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde 

ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş 

Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 

yaklaşık 4,7 milyar TL’ye ulaştı. 

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca 

İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor. 

Ödüllerimizden 

• EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020 - Türkiye’nin En İyi Birleşme & Satın Alma Şirketi 
Ödülü 

• Euromoney Awards for Excellence 2015 - Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı 

• Euromoney Awards for Excellence 2016 / 2019 - Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası 

• ACQ5 Global Awards 2020 - Türkiye – Yılın Yatırım Bankası 

• TSPB Altın Boğa Ödülleri 2020 - Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri & Toplumsal Değer Projesi 
(ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi) 

• Bonds & Loans 2020 - Yılın Proje Finansmanı Finalisti - Unifree Duty Free Anonim Şirketi Üçüncü 
Havalimanı Projesi / Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up - ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık 
Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş. 

• BV Awards 2020 - Türkiye / En İyi Araştırma Takımı 

• Sardis Awards - Pozitif Sosyal Etki - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler 
Akademisi / Gümüş Sardis 

• ARC Awards 2020 - Fotoğraf Kategorisi Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / 
Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül 

• İstanbul Marketing Awards 2020 - Faaliyet Raporu Tasarımı 
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