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ASELSAN KÂRLI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 

ASELSAN’ın 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklandı. ASELSAN, 3 Milyar TL’lik üçüncü çeyrek kârına 

ulaştı. Şirketin cirosu %10 oranında büyüyerek 8,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. 

ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki pozitif ivme 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdü. Şirketin brüt kârı, 

önceki yılın aynı dönemine göre %21 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) da %17 

oranında artış göstererek 1.816 Milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı %21,6 seviyesinde gerçekleşti.  

Kuvvetli kârlılık ASELSAN’ın özkaynak büyümesini de beslemeye devam etti. Şirketin özkaynakları yılsonuna göre 

%20 büyüyerek 16 Milyar TL’nin üzerine çıktı. 2019 sonunda %53 seviyesinde olan özkaynakların aktife oranı ise 

dokuz aylık dönemin sonunda %56 seviyesine yükseldi. 

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 

Haluk GÖRGÜN:  

“2020 yılının üçüncü çeyreğinde de koronavirüs salgınının etkileri tüm dünyada görülmeye devam edilmiştir. Bu 

dönemin ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir dönem olduğunu özellikle ifade etmek isterim. 

Artan iş hacmimiz ve önümüzdeki yıllarda büyümesini öngördüğümüz bakiye siparişlerimizi gözeterek yatırım 

harcamalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz bir dönemi geride bıraktık. Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerimiz ile 

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisimizde üretim ve mühendislik faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla gerek alt yapı, gerekse makine-teçhizat yatırımlarımızı devam ettirdik. Diğer taraftan, geride 

bıraktığımız dokuz aylık dönemde 1.100 yeni istihdam yaratarak üretim ve insan kaynağı gücümüzü daha da 

sağlamlaştırdık.” 

746 Milyon Dolarlık Yeni Sipariş 

Sektörde sahip olduğu teknolojik liderlik misyonunu aynı zamanda yurt dışı pazarlara da taşıyan ASELSAN 2020 

yılının dokuz ayında toplamda 746 Milyon Dolarlık yeni sipariş almayı başardı. Konu ile ilgili Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 

“Yıllar itibarıyla ihracat yaptığımız ülke sayısında gözle görülür bir artış var. Yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi 

arttırma hedeflerimize uygun olarak bu dönemde Ukrayna’da pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanacak bir 

şirket kurduk. Böylece 12’si yurtdışında olmak üzere toplamda 28 iştirak ve şubemizle global bir savunma sanayi 

şirketine dönüşüm yolculuğumuzu sürdürdük. Yine bu dönemde Türk Eximbank’ın da desteğiyle Avrupa pazarı dâhil 

olmak üzere Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Uzakdoğu’da büyük ölçekli anlaşmalar için altyapıları oluşturduk. 

Pandemi döneminde milli bir ürün olarak ürettiğimiz ventilatör cihazımızın Kazakistan’a 19 Milyon Dolar tutarında 

ihracatı gerçekleşti. Dünyanın pek çok ülkesinden talep gören bu ürünümüzün gelecekte çok daha büyük ihracat 

hacimlerine ulaşacağına inanıyorum.” 

ASELSAN TEKNOFEST’te Yerini Aldı 

Şirketin sahip olduğu en önemli değerin insan kıymetleri olduğunu her defasında vurgulayan Prof. Dr. Haluk 

GÖRGÜN “Şirketimizin sahip olduğu 45 yıllık tecrübe birikimini gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla son iki yıldır 

olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST’e paydaş kuruluş olarak fiilen desteğimizi sağladık. Başta Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ve üst düzey devlet yetkililerimizin katılım sağladığı TEKNOFEST 2020’de, gençlerin millî 

teknoloji üretme ve geliştirme konusunda artan ilgilerine şahit olurken teknoloji alanında çalışmaya hevesli binlerce 

gencin ürettiği fikir ve projelerin hayata geçirebilecekleri önemli bir platformun parçası olmaktan mutluluk duyduk. 

ASELSAN bu tür organizasyonlarda milli teknoloji hamlesinin bayrak taşıyıcı şirketi olarak yer almayı sürdürecektir.” 

  



 

En Çok Araştırmacı İstihdam Eden Şirket  

Turkishtime tarafından yapılan "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasına göre, Ar-Ge 

proje sayısında açık ara birinciliğini sürdüren ASELSAN, 620 proje ile listede ilk sırada yer aldı. Ar-Ge çalışanları 

bakımından da ASELSAN en çok Ar-Ge personeli istihdam eden şirket konumunu korumaktadır. Prof. Dr. Haluk 

GÖRGÜN, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde dâhi gerek Ar-Ge gerek diğer yatırım faaliyetlerimizi kesintisiz 

yürütüyoruz. ASELSAN’ın kârlı büyümesini hem Türk savunma sanayisine hem de sağlık, enerji, finans gibi savunma 

dışı alanlara aktarmaya devam ediyoruz. Şirketimizin misyonu tüm zorluklara rağmen her koşul altında üstün 

performans göstermeyi gerektirmektedir. Bunun bilinciyle hız kesmeden ve hedeflerimizden vazgeçmeden gece 

gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” 

 
 

  



 

 

 

 
(Milyon TL)

Başlıca Bilanço 

Kalemleri 
Eyl’20 Aralık’19 %∆ 

Dönen Varlıklar 15.702 13.976 12 

Duran Varlıklar 13.197 11.657 13 

Toplam Varlıklar 28.899 25.633 13 

Başlıca Bilanço 

Kalemleri 
Eyl’20 Aralık’19 %∆ 

Yabancı Kaynaklar 12.607 12.064 5 

Özkaynaklar 16.292 13.569 20 

Toplam Kaynaklar 28.899 25.633 13 

 

(Milyon TL) 

Başlıca Gelir Tablosu Kalemleri Eyl’20 Eyl’19 %∆  

Hasılat 8.423 7.648 10 

Brüt Kâr 2.240 1.850 21 

Brüt Kâr Marjı  %26,6 %24,2 - 

Faaliyet Kârı (EBIT) 1.604 1.391 15 

Faaliyet Kâr Marjı (EBIT)  %19 %18,2 - 

FAVÖK (EBITDA) 1.816 1.558 17 

FAVÖK Marjı (EBITDA) %21,6 %20,4 - 

Net Kâr 2.999 1.979 52 

Net Kâr Marjı  %35,6 %25,9 - 

 

 

 

 

 

 

2020 3Ç Finansal Göstergeler 

 Hasılat 8.423 M TL gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %10 artmıştır.  

 Yeni imzalanan sözleşmeler 746 Milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bakiye 

siparişler 9,5 Milyar ABD Doları seviyesindedir. 

 Aktif büyüklüğü önceki yıl sonuna göre %13 artarak 28.899 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. 

 FAVÖK 1.816 Milyon TL seviyesine ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine göre %17 artmıştır.   

 Brüt Kâr marjı %26,6 gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre 240 bp artmıştır. 

 Aktif Kârlılık (ROA) %17 seviyesindedir (Aralık 2019: %15). 

 Kişi başı hasılat 243 Bin ABD Doları’dır. 



 

ASELSAN finansal raporlarına https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-

iliskileri/finansal-veriler/Sayfalar/Finansal-Raporlar.aspx 

 

ve yatırımcı sunumuna https://www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-ve-

operasyonel-veriler/yatirimci-sunumlari  

adresinden ulaşılabilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Adres 
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Mehmet Akif Ersoy Mah. 296. Cad. No:16 
06200 Yenimahalle, Ankara 
Tel: 0850 828 1 828 
 
E-Posta 
aselsan.ir@aselsan.com.tr 

YASAL UYARI 
Bu bültende ileriye dönük bazı görüş ve tahminler yer almaktadır. İleride ortaya çıkacak gerçekleşmeler, bu 
tahminlerde temel alınan varsayım ve faktörlerin değişmesine bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Şirketimiz, söz 
konusu varsayım ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük 
üstlenmemektedir. 
 
Bu bülten hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya 
da sözleşmeye baz oluşturmaz. Şirketimiz bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından kendisi 
ya da herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi, yöneticisi veya çalışanının sorumlu tutulamayacağını açıkça beyan eder.  

https://www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-ve-operasyonel-veriler/yatirimci-sunumlari
https://www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-ve-operasyonel-veriler/yatirimci-sunumlari

