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ASELSAN İlk Çeyreği Güçlü Büyüme ile Tamamladı 

ASELSAN’ın 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Şirket, cirosundaki büyüme trendini 2020 yılının ilk 

çeyreğinde de korudu. ASELSAN’ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %30 büyüyerek  

2,6 Milyar TL’ye ulaştı. 

Yılın ilk çeyreği, ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin 

brüt kârı, geçen yılın ilk çeyreğine göre %61 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 

kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %57 artış göstererek 621 Milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl 

sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan %20-22 aralığının da üstüne çıkarak %23,9 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net 

kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %46 oranında artarak 920 Milyon TL seviyesine ulaştı.  

ASELSAN, 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı alanlarda ürünlerine yenilerine eklemeye ve bu 

çerçevede yeni siparişler almaya devam etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde alınan sipariş tutarı 350 Milyon ABD Doları, 

bakiye siparişleri toplamı da 9,7 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 

“Tüm Ekosistemi Gözeterek Çalışıyoruz” 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, şirketin 2020 yılı ilk çeyrek finansal 

sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:  

“Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020 yılının ilk çeyreğini güçlü ciro ve kârlılık oranları ile 

tamamladık. 2020 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle 14,5 Milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun 

%55’ini oluşturuyor. Gerek uluslararası arenada faaliyet gösteren benzer şirketlere, gerekse ülkemizdeki pek çok 

sanayi şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede. ASELSAN olarak öz kaynaklarımızı etkin işletme 

sermayesi ve nakit yönetimi stratejileriyle destekleyerek kârlılığımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Bu sayede finansal 

anlamda tüm dünyada pek çok sektör için zorlu geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem de kârlılığımızı 

koruduk; borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı başardık.  

Şirketimizin finansallarına ilişkin 2020 yıl sonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda %40-50 aralığında artış ve %20-22 

aralığında FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz yönünde kendimize güvenimiz tam. 

2020 yılı başından beri paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi finansal olarak desteklemek için atılabilecek her adımı 

hayata geçirdik. Bu kapsamda tedarikçilerimize bugüne kadar 5 Milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak 

tedarikçilerimizin sürekliliğinine katkı sağladık. ASELSAN olarak bu zorlu dönemde aldığımız inisiyatifleri yılın ilk 

çeyreği sonu itibariyle net nakit pozisyonumuzu pozitifte tutarak gerçekleştirdik. ” 

ASELSAN Pandemi Sonrasına Hazır 

“Stratejik öneme haiz tüm faaliyet alanlarımızda üretim ve tasarımın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kriz 

döneminde gerekli her türlü tedbiri aldık. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve diğer 

kurumlarımızın hızlı ve erken aldığı kararlar ve yaptığı yönlendirmelere uygun olarak bu süreci başarıyla yönettik. 

Devletimizin tedarik makamlarının özveriyle kesintisiz çalışmaya devam etmesi sayesinde yılın ilk çeyreğinde 

yaptığımız satış kadar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerimizin istikrarlı seyrini koruduk. 

Savunma elektroniği alanında 45 yıldır biriktirdiğimiz tecrübeyi her geçen gün büyütüyoruz. Bu büyümeyi sağlıklı bir 

kârlılıkla başarmamız hem Türk savunma sanayisine olan katkılarımızı her geçen gün arttırmamızı, hem de bu 

tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmamızı sağlıyor. Yetkinliklerimizin imkân verdiği her 

alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.  

İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar 

önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da 

yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok tasarımımızı da yakında halkımızın 

hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak hem ülkemize daha fazla değer katmak hem de dünya çapında güven yaratan 

ve müttefik ülkelerin savunma ve savunma dışı alanlarda ihtiyaçlarına yanıt veren bir şirket olmak misyonuyla 

yolumuza devam ediyoruz.”  



 

 

 

 
(Milyon TL)

Başlıca Bilanço 

Kalemleri 
Mart’20 Aralık’19 ∆% 

Dönen Varlıklar 14.074 13.976 1 

Duran Varlıklar 12.170 11.657 4 

Toplam Varlıklar 26.244 25.633 2 

Başlıca Bilanço 

Kalemleri 
Mart’20 Aralık’19 ∆% 

Yabancı Kaynaklar 11.750 12.064 -3 

Özkaynaklar 14.494 13.569 7 

Toplam Kaynaklar 26.244 25.633 2 

 

(Milyon TL) 

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

Hasılat 2.595 1.998 30 

Brüt Kâr 752 466 61 

Brüt Kâr Marjı  %29 %23,3  - 

Faaliyet Kârı (EBIT) 555 344 61 

Faaliyet Kâr Marjı (EBIT)  %21,4 %17,2  - 

FAVÖK (EBITDA) 621 395 57 

FAVÖK Marjı (EBITDA) %23,9 %19,8 -  

Net Kâr 920 630 46 

Net Kâr Marjı  %35,5 %31,5  - 

 

 

 

 

2020 1Ç Finansal Göstergeler 

 Hasılat 2.595 M TL gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %30 artmıştır.  

 Yeni imzalanan sözleşmeler 349 Milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bakiye 

siparişler 9.652 Milyon ABD Doları seviyesindedir. 

 Aktif büyüklüğü önceki yıl sonuna göre %2 artarak 26.244 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. 

 FAVÖK 621 M TL seviyesine ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine göre %57 artmıştır.   

 Brüt Kâr marjı %29 gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre 570 bp artmıştır. 

 Aktif Kârlılık (ROA) %16 seviyesindedir. (Aralık 2019: %15) 

 Aktif Devir Hızı %59 oranında gerçekleşmiştir. 

 Kişi başı hasılat 296 Bin ABD Doları’dır. 

 Kişi başı faaliyet kârı 61 Bin ABD Doları’dır. 

 



 

2020 Yılına İlişkin Öngörüler 

 2020 Yılı Finansal Hedefler  

Hasılat Artışı (TL Bazında)  %40 - %50 

FAVÖK Marjı  %20 - %22 

Yatırım Harcamaları  1.500 Milyon TL 

 

 
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

