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ASELSAN’IN CİROSU 10,3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI
ASELSAN’ın 9 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyüyerek 10,3 milyar TL’ye
ulaştı. Dönemi kârlı büyümeyle tamamlayan şirketin net kârı da 3,1 milyar TL oldu.
ASELSAN’ın brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %52 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi
Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %36 artış göstererek 2,5 milyar TL’ye yükseldi.
FAVÖK marjı %24 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net kârı da 3,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin
özkaynaklarının aktife oranı %59 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,3 milyar ABD Doları
seviyesine ulaştı.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin dokuz aylık finansal
sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Ülkemizin gurur ve güven simgesi ASELSAN, ilk dokuz ayda da ülkemizin
geleceği için tüm paydaşlarımızla değer üretmeyi sürdürdü. Savunma teknolojilerindeki bağımsızlığımızın
sürdürülebilir büyümemiz ile daha da artacağına olan inancımızla çalışmalarımız kesintisiz devam etti.
Şirketimiz istikrarlı ve kârlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk dokuz ayı geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında finansal göstergelerimizin hemen hepsinde görünür olan pozitif seyrin yıl sonu itibarıyla
daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.
Dokuz ayda 1,3 Milyar ABD Dolarlık yeni sipariş
Pandeminin yıkıcı etkilerinin hızlı aşılanma ile ortadan kalktığı bu dönemde, ASELSAN geçen senenin aynı
dönemine göre yeni alınan işleri %78 artırdı ve ilk dokuz ayda 1,3 milyar ABD Dolarlık yeni sipariş alarak
ülkemiz için sahip olduğu liderlik misyonunu bir kez daha ortaya koydu. ASELSAN’ın toplam bakiye
siparişleri üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,3 milyar Dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin
%93’ünü savunma, %7’sini savunma dışı siparişler oluşturdu.”
Yeni teknolojilerle sürdürülebilir büyüme
Geçmişte yaşanan dayatmalar, ambargolar, tedarikte çıkarılan sıkıntılar sonucu millileştirme
çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Görgün şöyle devam etti:
“Bizler, ASELSAN’lılar olarak sadece savunmada değil, teknolojinin her alanında millileştirmeyi bir beka
meselesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda bu yılın üçüncü çeyreğinde ASELSAN’ımız için tarihi kilometre
taşlarından biri sayılabilecek bir adım daha atarak finansal teknolojiler alanına da giriş yaptık. Finansal
teknolojiler alanına girişimizin, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri
portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacağına inanıyoruz. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme
kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN’ımızın ismi de yer alacak.
Bizim her başarımızın ardında milletimizin güveni ve 9.000’i aşkın çalışanımızın emeği bulunmaktadır. Yeni
teknolojilerle bu milli güveni büyütmek için daha çok çalışacağız.”

2021 3.Çeyrek Finansal Göstergeler
(Milyon TL)
Başlıca Bilanço
Kalemleri
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

Eyl’21

Aralık’20

%∆

17.540
17.850
35.390

19.594
14.500
34.094
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23
4

Başlıca Bilanço
Kalemleri
Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
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18.098
34.094

-9
15
4

(Milyon TL)
Başlıca Gelir Tablosu Kalemleri

Eylül’21

Eylül’20

%∆

Hasılat

10.292

8.423
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Brüt Kâr

3.401

2.240

52

%33

%26,6

-

2.168

1.604

35

%21,1

%19

-

2.473
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36

%24

%21,6

-

3.135

2.999

5

%30,5

%35,6

-

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

✓ Hasılat 10.292 milyon TL gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %22 artmıştır.
✓ Yeni imzalanan sözleşmeler 1,3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bakiye
siparişler 9,3 milyar ABD Doları seviyesindedir.
✓ Aktif büyüklüğü yılsonuna göre %4 artarak 35.390 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
✓ FAVÖK 2.473 milyon TL seviyesine ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine göre %36 artmıştır.
✓ Brüt kâr marjı %33 seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre 640 bp
artmıştır.
✓ Aktif Kârlılık (ROA) %14 seviyesindedir (Aralık 2020: %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/mali-ve-operasyonelveriler/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.

