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ASELSAN TÜM ZAMANLARIN
EN YÜKSEK SATIŞ VE KÂRLILIĞINA ULAŞTI
ASELSAN 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin cirosu 2020 yılında bir önceki
yıla göre %24 büyüyerek 16 Milyar TL’yi aştı. Şirketin net kârı da geçen yıla göre %33
artışla 4,5 Milyar TL seviyesine ulaştı. Tahsilatlarını ihracat kaynaklı gelirlerle yüksek
oranda artıran ASELSAN yılı kuvvetli nakit pozisyonu ile tamamladı.
3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, 2020
yılını da rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre %24 oranında artarak 16 Milyar
TL seviyesini aştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) %38 oranında yükselerek 4 milyar TL ile
rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülerin de üzerine çıkarak %24,4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde
gerçekleşti.
İhracatta 1 Milyar Dolarlık Sipariş Eşiği Aşıldı
ASELSAN, pandemi nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında ihracattaki koşusuna
kesintisiz devam etti. Şirket 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile toplam 446 Milyon ABD doları tutarında sözleşme
imzalayarak ülkemizin ihracat hacmine katkı sağladı. Yurtdışından yeni alınan siparişlerin katkısıyla yurtdışı bakiye
siparişler 1 Milyar ABD doları eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Toplam bakiye siparişler de 9,5 Milyar ABD doları
olarak gerçekleşti.
ASELSAN Pandemide de Durmadı!
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2020 yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili
yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Pandeminin olumsuz etkilerinin her alanda hissedildiği 2020 yılında ülkemiz için taşıdığımız sorumluluğun
bilincinde olarak, “ASELSAN durmaz, duramaz!” dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. Salgının ilk
etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren ASELSAN içinde çok etkin bir karar mekanizmasını hayata geçirdik.
Bir taraftan Devletimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözetirken, diğer taraftan da çalışanlarımızın sağlığı için her türlü
tedbiri eksiksiz bir şekilde almaya çalıştık. 2020 yılında ASELSAN 3,3 Milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak
Teknoloji ve Ar-Ge alanındaki faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. ASELSAN’a ürün ve hizmet sağlayan 4 bini aşkın
tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için finansal ve operasyonel tüm imkânlarımızı seferber ettik.
2020 sonunda ulaştığımız yüksek ciro ve kârlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim
stratejilerimizin sonucudur.
Gelişimi Değerlerimizle Başardık
Pandeminin beraberinde getirdiği yeni koşullar dünya genelinde on yıllardır kanıksanmış ve kemikleşmiş olan iş
yapış biçimlerini tümüyle yeniden şekillendirdi. Bu değişimin alışık olunmayan bir hızla gerçekleşmesi ise altyapı ve
insan kaynağı itibariyle hazırlıksız olan şirketleri olumsuz etkiledi. ASELSAN uzun yıllardan beri değişime liderlik eden
ve bu doğrultuda en değerli kıymeti olarak gördüğü nitelikli insan kaynağına yatırım yapan bir şirket. ASELSANIMIZIN
insan kıymetleri Birliktelik, Mükemmellik, Gelişim, Yenilik ve Güven’den oluşan şirket değerlerimizin etrafında
kenetlenerek 2020 yılının zorlu koşullarında gelişimimizin itici gücünü oluşturdu. ASELSAN ailemize 2020’de katılan
yaklaşık 1.500 çalışanımızla bu değerler halkasını daha da kuvvetlendirdik ve yılı tüm zamanların en yüksek istihdam
rakamıyla tamamladık.

ASELSAN’ın Küresel Ayak İzi Hızla Büyüyor
ASELSAN olarak 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye
devam ediyoruz. 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küresel Liderlik vizyonumuzun meyvelerini geçtiğimiz yıl itibariyle
toplamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. 2020 yılı en yüksek ihracat tahsilatının yapıldığı, en fazla ihracat
siparişinin alındığı ve ihracat yapılan ülke sayısının 70’e çıkarıldığı çok verimli bir yıl oldu. Yurtdışı müşterilerimizle
olan süreçlerimizi bulundukları ülkede, tam zamanında ve etkin olarak çözüme kavuşturma stratejimizin parçası
olarak geçtiğimiz yıl 3 ülkede şirket kurduk, ofis ve şube açtık. Bu atılımlarla yurtiçinde ve yurtdışındaki toplam iştirak
ve şube sayımız 28 adede ulaştı.
Tüm Ekosistemi Kapsayan Nakit Yönetimi Yaklaşımı Benimsendi
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; 2020 yılında sadece ASELSAN ve iştiraklerinin değil, birlikte çalışılan 4 bini aşkın
tedarikçinin de finansal ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. GÖRGÜN; geçtiğimiz yıl
iş ortaklarına 12 Milyar TL’yi aşkın ödeme yaparak pandeminin neden olduğu likidite baskısını ekosistemde asgari
seviyeye indirdiklerini söyledi.
ASELSAN’ın toplam alımları içerisinde yurt içi firmaların payı 2020 yılında %73'e yükseldi. Verilen her 10 siparişten
9 adedi KOBİ niteliğindeki firmalara yönlendirildi. ASELSAN yılı rekor seviyede nakit tahsilatıyla tamamlarken yıl
boyu devam ettirilen başarılı işletme sermayesi yönetimi sayesinde şirket yılı net nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin
yılsonu nakit mevcudu 4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Ülkemizin Hedefleri Bizim Hedeflerimizdir
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN açıklamalarını aşağıdaki sözlerle
noktaladı. “Savunma elektroniğinden sağlığa, haberleşme sistemlerinden finansal teknolojilere; enerji ve ulaşım
sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar faaliyette bulunduğumuz her alanda ürün ve hizmetlerimizin milletimize
sağladığı faydaları gururla gözlemliyoruz. Pandemi koşullarının ağırlaştığı bir dönemde milletimizin hizmetine
sunduğumuz solunum cihazımız bu ürünlerimizden bir tanesi oldu. ASELSAN, ortak çalıştığı konsorsiyum üyeleriyle
birlikte çok kısa bir süre içerisinde 20.000 adedin üzerinde solunum cihazı üreterek Kovid-19 ile olan mücadelede
sağlık camiamıza çok önemli bir destek sağladı. Solunum cihazlarımız Devletimizin koordinasyonunda dost ve kardeş
ülkelerimizin de kullanımına sunuldu.
ASELSAN olarak hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yüksek standartlı teknolojik ürün ve hizmetler
üreterek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. 45 yılı aşan deneyimi, yüksek mühendislik yeteneği ve finansal
gücüyle ASELSAN bu hedefleri gerçekleştirmeye muktedirdir. Türk Milletinin göz bebeği ve bizlere emaneti olan
ASELSAN’ı elde ettiği bu başarılı sonuçların çok daha ötesine taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam
edeceğiz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için
teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim.”

2020 Finansal Göstergeler
(Milyon TL)
Başlıca Bilanço
Kalemleri
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

Aralık’20

Aralık’19

%∆

19.594
14.500
34.094

13.976
11.657
25.633

40
24
33

Başlıca Bilanço
Kalemleri
Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

Aralık’20 Aralık’19
15.996
18.098
34.094

%∆

12.064
13.569
25.633

33
33
33

(Milyon TL)
Başlıca Gelir Tablosu Kalemleri

Aralık’20

Aralık’19

%∆

Hasılat

16.104

13.013

24

Brüt Kâr

4.605

3.372

37

%28,6

%25,9

-

3.642

2.613

39

%22,6

%20,1

-

3.927

2.854
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%24,4

%21,9

-

4.461

3.353

33

%27,7

%25,8

-

Brüt Kâr Marjı
Faaliyet Kârı (EBIT)
Faaliyet Kâr Marjı (EBIT)
FAVÖK (EBITDA)
FAVÖK Marjı (EBITDA)
Net Kâr
Net Kâr Marjı

 Hasılat 16.104 M TL gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %24 artmıştır.
 Yeni imzalanan sözleşmeler 1.279 Milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bakiye
siparişler 9,5 Milyar ABD Doları seviyesindedir.
 Aktif büyüklüğü önceki yılsonuna göre %33 artarak 34.094 Milyon TL seviyesine yükselmiştir.
 FAVÖK 3.927 Milyon TL seviyesine ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine göre %38 artmıştır.
 Brüt kâr marjı %28,6 seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre 270 bp
artmıştır.
 Aktif Kârlılık (ROA) %15 seviyesindedir (Aralık 2019: %15).

2021 Yılına İlişkin Öngörüler
2021 Yılı Finansal Hedefler
Hasılat Artışı (TL Bazında)

%40 - %50

FAVÖK Marjı

%20 - %22

Yatırım Harcamaları

2.000 Milyon TL

ASELSAN finansal raporlarına https://www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/malive-operasyonel-veriler/finanssal-raporlar
ASELSAN yatırımcı sunumuna https://www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/malive-operasyonel-veriler/yatirimci-sunumlari
adresinden ulaşılabilir.
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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.

