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ASELSAN İLK YARIYI GÜÇLÜ BÜYÜME İLE TAMAMLADI 

ASELSAN’ın 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. ASELSAN’ın 6 aylık cirosu geçen 

yılın aynı dönemine göre %55 büyüyerek 10,8 milyar TL’ye ulaştı. ASELSAN 

yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam etti. 

Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre %33 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi 

Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42 artış göstererek 2,7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 

%25 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 3,8 

milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %54 olarak gerçekleşti.  

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Şirketin ilk yarıyıl finansal 

sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Milli sorumluluklarımızın bilinciyle, gelişmiş teknolojilerimizi ülkemizin 

hizmetine sunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyanın makroekonomik ve 

jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı, küresel enflasyonun dünya genelinde maliyet baskısı yarattığı bu 

zorlu dönemde de ASELSAN olarak istikrarlı büyüyerek çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik. 

 

ASELSAN’da teknolojiye yön verme hedefiyle çığır açıcı teknolojilere yönelik temel araştırma çalışmalarını 

inovatif bakış açısı ile, yapay zekâdan otonomiye, fotonikten metamalzemeye, biyosavunmadan kuantum 

teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda, ülkemizi ve ASELSAN’ımızı daha ileriye taşımak üzere 

sürdürmekteyiz. 

Savunma Sanayii Başkanlığımızın vizyonu doğrultusunda ASELSAN’da, hem ürün ve sistem geliştirmek için 

hem de kritik teknolojilerin sahibi olmak için yüksek kapasiteli insan kaynağından aldığımız gücü de 

harekete geçiriyoruz. İnovasyonu ve Ar-Ge’yi üretimden pazarlamaya, tedarikten yönetime kadar tüm iş 

süreçlerinde faaliyetlerimizin odak merkezi haline getirerek ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza 

atıyoruz.  

Tedarikçilerimizin Her Daim Yanındayız 

2022 yılının sadece ilk yarı yılında tedarikçilerimize 10,9 Milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak finansal 

katkı sağladık. Ayrıca bu 6 aylık süreçte 106 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle 

son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 613’ün üzerine çıkartarak 331 milyon USD’ye yakın bir 

büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 

Ayrıca katıldığımız İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenen 4’üncü Savunma Sanayii 

Buluşmalarında, 20 farklı iş kolundan olan tedarikçilerimizle millileştirme süreci hakkında bilgiler verdik. 

Tedarikçilerimize gerek finansal gerek bilgi birikimi aktarımı olarak verdiğimiz destekle tedarikçilerimizin 

üretim hacimleri artarken ülke ekonomisine sağlanan katkı da artacaktır. 

Yerli ve Milli Ürünlerimizle Oyun Değiştirici Vurucu Gücümüzün Farkındayız 

Milli mühendislik gücümüzle ürettiğimiz uydu haberleşme sistemi teknolojilerimiz kritik roller üstlenmeye 

devam ediyor. Bu yıl kardeş ülkemiz Azerbaycan’da düzenlenen TEKNOFEST’e biz de ASELSAN olarak 

önemli bir katılım sağladık. Toplam 21 ürün ve sistemimiz ile katıldığımız Havacılık, Uzay ve Teknoloji 

Festivali TEKNOFEST’te yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz ürünlerimiz ASELSAN standında sergilenirken 



 

birçok ziyaretçiden de yoğun ilgi gördü. TEKNOFEST Azerbaycan’da uçuş gösterileri yapan Bayraktar 

AKINCI TİHA, uydu haberleşme sistemlerimizi kullanarak uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a başarıyla 

vardı. Milletimizden aldığımız inanç ve destekle büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. 

Dünya’nın En Büyük 49. Savunma Şirketiyiz 

“ASELSAN 2008 yılında 97’nci sıradan dâhil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki (Defense 

News Top 100) başarısını bu yıl da 49. sırada yer alarak sürdürmüştür. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; “Defense 

News Top 100” listesinde ilk 50’de yer alan tek Türk şirketi olduk. Ülkemiz adına geliştirdiğimiz yüksek 

teknolojiler ile hem ulusal hem de uluslararası platformda elde ettiğimiz başarılar artarak devam 

etmektedir.” 

İklim Meselesinde İnsanlığın Yanındayız 

“İklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularının ele alındığı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO 

İKLİM) zirvesinde ASELSAN olarak sürdürülebilir bir dünya için ürettiğimiz çözüm ve uygulamalarımızı 

anlattık. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve akıllı şehirler 

konularındaki çözümlerimizi sergiledik. 

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile 

yönetim sistemi performansının sürekli gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan ASELSAN, bu 

yıl ilk defa katılım sağladığı İngiltere merkezli ROSPA Ödüllerinde gümüş ödül kazandı.  

Gençlerimize Vizyon Kazandırmaya ve Nitelikli İş Gücü Yetiştirmeye Desteğimiz Sürdü 

Geleceğimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Katılım gösterdiğimiz Gençlik Bilişim 

Festivalinin “Türkiye’nin Uzay Yolculuğu” başlıklı oturumunda Türkiye’nin önde gelen teknoloji 

şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldik. Oturumda ASELSAN’ın uzay alanındaki projeleri ve vizyonu 

hakkında gençlerle paylaşımlarda bulunduk. 

Savunma sanayinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisemiz, milli teknoloji hamlesinin parçası olmak isteyen başarılı gençlerin tercihi oldu. 

İngilizce hazırlık sınıfı olan okulumuz, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre bu yıl 0,44’lük dilimden öğrenci 

aldı. Gençlerimizle hem ülke hem de kendi gelecekleri için birlikte yürümeye devam edeceğiz. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN açıklamalarını şu sözlerle 

noktaladı: “Milletimizden gücünü alan ASELSAN’da yeni başarılara imza atmak ve bunları sizlerle 

paylaşmak için var gücümüzle 2022 yılının devamında da çalışmayı sürdüreceğiz. Başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür 

ederim.” 

 

 

 

 

 



 

 Hasılat 10.841 milyon TL gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %55 artmıştır.  

 Yeni imzalanan sözleşmeler 489 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bakiye 

siparişler 7,9 milyar ABD Doları seviyesindedir. 

 Aktif büyüklüğü yılsonuna göre %16 artarak 53.629 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 

 FAVÖK 2.705 milyon TL seviyesine ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine göre %42 artmıştır.   

 Brüt kâr marjı %32 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 Aktif Kârlılık (ROA) %19 seviyesindedir (Aralık 2021: %18). 

 

 

 
(Milyon TL) 
 

Başlıca Bilanço 

Kalemleri 
Haz.’22 Aralık’21 %∆ 

Dönen Varlıklar 27.661 23.175 19 

Duran Varlıklar 25.968 23.238 12 

Toplam Varlıklar 53.629 46.413 16 

Başlıca Bilanço 

Kalemleri 
Haz.’22 Aralık’21 %∆ 

Yabancı Kaynaklar 24.526 20.578 19 

Özkaynaklar 29.104 25.835 13 

Toplam Kaynaklar 53.629 46.413 16 

 

(Milyon TL) 

Başlıca Gelir Tablosu Kalemleri Haziran’22 Haziran’21 %∆  

Hasılat 10.841 6.975 55 

Brüt Kâr 3.419 2.576 33 

Brüt Kâr Marjı  %31,5 %36,9 - 

Faaliyet Kârı (EBIT) 2.437 1.706 43 

Faaliyet Kâr Marjı (EBIT)  %22,3 %24,3 - 

FAVÖK (EBITDA) 2.705 1.901 42 

FAVÖK Marjı (EBITDA) %25,0 %27,3 - 

Net Kâr 3.797 2.534 50 

Net Kâr Marjı  %35,0 %36,3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 Finansal Göstergeler 



 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Adres 
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Mehmet Akif Ersoy Mah. İstiklal Marşı 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.  

2022 Yılına İlişkin Öngörüler 

 
 2022 Yılı Finansal Hedefler  

Hasılat Artışı (TL Bazında)  >%25 

FAVÖK Marjı  >%22 

Yatırım Harcamaları  5.000 Milyon TL 

 

ASELSAN finansal raporlarına  

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

veriler/finanssal-raporlar 

 

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

ve-operasyonel-veriler/yatirimci-sunumlari adresinden ulaşılabilir. 
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