
 
 
 
  

 
 

 

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 

2019 YILI 9 AYLIK  

FİNANSAL SONUÇ BÜLTENİ 

 

“İlk 9 Ayda %16,1 Ciro Büyümesi” 

“Ton Başına Net Kar ve FAVÖK’te Artış” 

“Konsinye Mal Tedarik Anlaşmasının Barındırdığı Fırsatlar” 

 

  

26 Kasım 2019 – Vasıflı çelik sektöründe teknolojik dönüşümün öncüsü ve önemli markalarından biri olan Yükselen 

Çelik A.Ş. (“Yükselen Çelik” veya “Şirket”) (BIST: YKSLN), 30 Eylül 2019 itibariyle sona eren 2019 yılı 9 aylık finansal 

sonuçlarını bugün açıkladı.  

 

Yükselen Çelik’in cirosu 2019 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,1 artmıştır. Söz konusu 

dönemde yaşanan ekonomik daralmaya, yaşanan iki yerel seçime ve Suriye Barış Pınarı harekatına rağmen Şirket, 

ton başına net karını geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında, ton başına FAVÖK’ünü de %11,2 oranında 

artırabilmiştir. Toplam FAVÖK ve Net Kar tutarında önemli bir değişiklik olmamıştır. 

 

Finansal Veriler 9A’18 9A’19 

Ciro 99,0 114,9 

Brüt Kar 28,5 27,9 

FAVÖK 23,8 23,0 

Net Kar 13,4 13,3 

 

 

 
 

 



2019 YILI 9 AYLIK DÖNEMDE ÖNE ÇIKANLAR 

 

❑ Yükselen Çelik 2019 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,1’lik artışla 114,9 milyon TL 

ciro elde etmiştir. 

❑ Yükselen Çelik’in tona başına FAVÖK’ü 2019 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,2’lik 

artışla 1.278 TL olmuştur (9A 2018: 1.148 TL). Aynı dönemde ton başına net kar %13,5’lik artışla 735 TL olmuştur 

(9A 2018: 648 TL).  

❑ Yükselen Çelik’in 30.09.2019 itibariyle net borcu 67,0 milyon TL’dir. Bu tutar 31.12.2018 tarihli bilançoda 

kaydedilen 43,1 milyon TL net borcun %55,5 üzerindedir. Bu artışın temel nedeni mevsimsellik nedeniyle 

özellikle üçüncü çeyrekte kullanılan kredilerde görülen artıştır. Halka arzdan elde edilen gelirle kısa vadeli banka 

kredileri büyük ölçüde kapatılmış olup, bugün (26.11.2019) itibariyle şirketimizin toplam banka kredisi borcu 

38,2 milyon TL’dir. Ayrıca şirketin banka hesaplarında (fiyat istikrarı fonu için ayrılan miktar dahil) 22,5 milyon TL 

nakit mevduat bulunmaktadır. Banka kredilerinin önemli ölçüde kapatılması sayesinde şirketimizin yıl sonuna 

kadar ödeyeceği faiz giderlerinin azalarak net karımızın olumlu yönde etkilenmesi muhtemeldir. 

❑ Yükselen Çelik’in 2019 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre karbon çeliği satışının toplam 

satış miktarı içindeki payı %61’den %59’a düşmüştür. Diğer taraftan ton başına satış fiyatı daha yüksek olması 

sebebiyle daha fazla katma değere sahip yüksek alaşımlı çeliğin payı %24’ten %25’e ve takım çeliğinin payı 

%14’ten %17’ye yükselmiştir. 

❑ Katma değerli ürünlerin toplam satışlar içindeki payının artması sayesinde, toplam ton başına fiyat 2019 yılının 

9 aylık döneminde %33,3 artışla 6.372 TL olmuştur (9A 2018: 4.781 TL/ton).  

 

GENEL GÖRÜNÜM 

 

Zorlu ekonomik koşullara rağmen ciroda artış 

Şirketin müşteri gruplarını temel olarak otomotiv yan sanayi, kalıp sanayi ve makine imalat sanayi üreticileri 

oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dönemde Suriye başta olmak üzere ülkemizin bazı jeopolitik risklerinde yaşanan artış 

sebebiyle hedef müşteri gruplarının üretimlerinde geçen seneye göre yavaşlamalar görülmüştür. Buna karşın 

Yükselen Çelik cirosunu artırmayı başarmıştır.  

 

Yoğun rekabet dönemide ton başına karlılık seviyesinde artış 

Avrupa Birliği’nin demir çelik ürünlerinde Türkiye’ye karşı kota uygulamaya başlaması, bunun yanı sıra ABD’nin 

Türkiye’ye karşı gümrük vergilerini artırması sonucu sektörde ihracat yapan rakip şirketlerin büyük çoğunluğu 

yurtdışı pazar kaybını telafi etmek amacıyla yuritiçi pazara yönelmiştir. Buna bağlı olarak yurtiçinde artan rekabet 



dolayısıyla satış fiyatlarında düşüşler yaşanmıştır. Söz konusu yoğun rekabet ortamında Yükselen Çelik, ton başına 

karlılık seviyesini artırmıştır. 

 

Konsinye Mal Tedarik Anlaşmasının Barındırdığı Fırsatlar 

Yükselen Çelik ile uzun yıllardır çalışmakta olduğu Çin menşeli tedarikçisi arasında toplam 5.724.130,00 ABD 

Doları (yaklaşık 32.627.541,00 TL) tutarındaki Konsinye Mal Tedarik Anlaşması 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 

imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında ilk sevkiyat 22.11.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. 6 aylık Konsinye süresi 

dolan çelik emtia ürünlerinin %10'u Tedarikçi'ye peşin olarak kalanı ise 90 gün vadeyle ödenecek olup, bu durumun 

şirketin işletme sermayesine olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Anlaşma'nın Şirket'in 01.01.2020 – 

30.06.2020 mali dönemindeki satış hasılatına geçen yılın aynı dönemine oranla %10 civarında katkıda bulunması 

muhtemeldir.  

 

Yatırım Teşvik Başvurusu 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.11.2019 tarihinde aldığı kararla; Şirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman 

alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine 

ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması, Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve 

sübvansiyonlardan faydalanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına 

karar verilmiştir. Bu bağlamda her türlü bilgi ve belge ile birlikte en geç 29.11.2019 tarihinde ilgili kurumlara gerekli 

başvurular yapılacaktır. 

 

Yükselen Çelik Hakkında  

Yükselen Çelik vasıflı çelik uzun mamul sektöründe faaliyet gösteren ve yıllar içerisinde kendi geliştirdiği 

şartnameler üzerinden kendi marka ürünlerinin satışını yapan vasıflı çelik tedarikçisi ve servis merkezidir. Şirket 

vasıflı çelik ana başlığı altında Soğuk İş Takım Çeliği, Sıcak İş Takım Çeliği, Plastik Kalıp Çeliği, diğer Takım Çelikleri, 

Alaşımlı Çelik, Islah Çeliği, Sementasyon Çeliği, Karbon Çeliği ve benzeri diğer vasıflı çelik gruplarında faaliyet 

göstermektedir. 30 Eylül 2019 itibariyle Yükselen Çelik’in 9A 2019 cirosu 114,9 milyon TL ve aktif büyüklüğü 165,6 

milyon TL’dir. Şirket hisseleri 14 Kasım 2019’da Borsa İstanbul’da YKSLN koduyla işlem görmeye başlamıştır. Daha 

fazla bilgi için https://www.yukselen.com/’a başvurabilir veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne ulaşabilirsiniz. 

 

Daha Fazla Bilgi İçin 

Yükselen Çelik Yatırımcı İlişkileri 

Tel: +90 212 886 15 00 

E-posta: invest@yukselen.com  

https://www.yukselen.com/
mailto:invest@yukselen.com

