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Sektöründe
Öncü Kuruluş:
Teknokar

Bültenimizin bu sayısında Teknokar’a yer verdik.

 

Teknokar 2004 yılında, savunma sanayisine

hizmet vermek üzere iki mühendis kardeş Necla

Yılmaz ve Özkan Gümüş tarafından kurulmuştur.

İlerleyen yıllarda kuzenleri Oktay Gümüş’ün de

aralarına katılmasıyla yoluna devam eden

Teknokar, savunma sanayi sektöründe %100

müşteri memnuniyeti mottosuyla askeri harnes

üretimi yaparak emin adımlarla ilerlemiştir.

 

Yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, ülkemizin

savunma sanayisinin gelişmesine katkıda

bulunmak vizyonuyla yola çıkan Teknokar, zorlu

şartlarda ve yüksek güvenilirlikte çalışan sistem

ve alt sistemler için askeri ve endüstriyel

standartlara uygun kablaj tasarımı ve üretimi

yapmaktadır. Bu alanda geniş bir üretim ve test

alt yapısını bünyesinde bulundurmaktadır.

 

Aselsan, FNSS, Roketsan, Selex gibi savunma

sanayisine hizmet eden firmaların onaylı

tedarikçisi olmakla birlikte, savunma sanayisi

dışındaki bir çok firmayla da iş birliği

yapmaktadır.
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Dinamik ve yenilikçi yapısıyla Ar-Ge ve Ür-Ge

birimi, yeni sistem ve ürün geliştirme

faaliyetlerini yürütmektedir. Günümüzde yeni

ve kullanılabilir teknolojiler geliştirebilmek ve

bunları pazarlanabilir hale getirebilmek büyük

önem taşımaktadır. Bu nedenle, araştırma

geliştirme ve üretim geliştirme faaliyetlerini

yürütmek Teknokar’ın en büyük önceliklerinden

biri olmuştur.

 

Teknokar Ar-Ge Birimi Bilkent Cyberpark’ta yer

alan ofisinde RF tasarım, anten tasarımı ve

donanım/elektronik kart tasarımı üzerine

çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Teknokar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ,

OHSAS 18001 İSG Yönetim sistemi, ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi ve AS9100 Havacılık

Yönetimi belgelerine sahiptir.

 

Teknokar, bünyesinde üretilen ürünlerin ara

kontrol ve son kalite kontrollerinde, standartları

karşılaması amacıyla elektriksel testlere tabi

tutmaktadır. IPC standardı ve müşteri istekleri

doğrultusunda her türlü elektriksel ve mekanik

testi yapabilme yeteneğine sahiptir.

ISO 9001

OHSAS 18001 ISO 14001

IPC



Sektöründe
Öncü Kuruluş:
Teknokar

Teknokar, Savunma ve Havacılık Sanayisi’ne

sağladığı ürün ve hizmetlerde kullanılan tüm

bilgi varlıklarını korumayı, mevcut ve

oluşabilecek riskleri yöneterek bilgi güvenliğini

sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve tüm

çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığını

arttırmayı amaçlar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği

Yönetim Sistemi standardı ve düzenlemelerine

uymayı taahhüt eder.

 

Teknokar kurulduğu günden bugüne her daim

öncelikle kalite, müşteri ve verimlilik odaklı

üretimi benimsemiştir.

 

Büyümeyi hedefleyen bir aile şirketi olarak,

insana ve bilgiye yatırım yapan Teknokar,

sürekli gelişip günümüzde ve gelecekte de

sektöründe öncü, aranan bir firma olmayı

kendisine hedef olarak belirlemiştir.
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Sağlıklı büyüme hedefine bağlı olarak, CGS

Center ile kurumsallaşma ve kurumsal yönetim

konularında çalışmaya başlamıştır. Çalışmalar

çerçevesinde Teknokar’ın organizasyonu,

büyüme hedefleri doğrultusunda yeniden

yapılandırılmış, gerekli sistemler kurulmuş ve

kurumsal yönetim çerçevesinde yönetim

kuruluna işlerlik kazandırılması çalışmaları

yürütülmüştür.

 

Bu başarı hikayesinin başrol oyuncularından

Teknokar’ın kurucularından ve Genel Müdürü

Necla Yılmaz’a neden savunma sanayisini

seçtiğini, savunma sanayisinde hızla büyüyen

bir şirket olmanın sırrını ve Türkiye’de girişimci

ve aynı zamanda kadın lider olmanın zorluklarını

sorduk.

 

 
Sayın Necla Yılmaz’a verdiği içten cevapları

için çok teşekkür ediyoruz.

ISO 27001



Savuma sanayi sektörünü nasıl
seçtiniz, sizi motive eden
faktörler nelerdir?

En büyük hayalim kendi işimi yapıp kendi

en yakınım olan arkadaş ve

akrabalarımızla birlikte çalışmaktı. Bu bir

çocuk hayaliydi ve gerçek oldu. Okul

yıllarında  babamın mesleği nedeniyle

memleketimizden uzakta okuduk.

Çocukluk arkadaşlarımıza ve

akrabalarımıza  o denli bağlıydık ki

ayrılıklar çok zor geliyordu ve ortaokul-

lise yıllarında abimle birlikte hep fabrika

kurmak ve bu sevdiğimiz, bizim için

kıymetli olan insanları yanımıza almak,

birlikte çalışmak üzerine hayal kurar

planlar yapardık.

 

Hayal kurmak çok önemli, gün geldi

gerçek oldu. Üniversite sonrası savunma

sanayisine hizmet veren bir firmada

çalışmaya başladım, uzun süre de

çalıştım. Aklımızda her zaman acaba ne

zaman nasıl kendi işimizi kurabiliriz vardı

ve sonunda nasip oldu. Savunma sanayi

sektörü çok özel, çok gurur veren,

sorumlulukları çok, kritik önem ve

ehemmiyet taşıyan bir sektör.

Üretim yapmanın,  nihayetinde elinize bir

ürünü almanın  çok farklı hissiyatı,

motivasyonu var. Her proje, başarılan her

iş emekle büyüttüğünüz ve faydalı işler

yapmasını beklediğiniz çocuğunuz gibi

oluyor. Çok zor stresli bir işimiz olmasına 

rağmen, motivasyonu çok yüksek,

gururlu, onore edici bir sektör ve her gün

bir başka heyecanla yeniden güne

başlayabiliyorsunuz. Memlekete hizmet

noktasında çok çok büyük bir katma

değer sağlıyoruz ve bu paha biçilemez bir

motivasyon yaratıyor. Azimle,

yorulmadan bıkmadan çalışabiliyorsunuz.

Kadınlar için zor gibi
görünse de aslında
kadınların karakter
yapısına daha uygun
olduğunu düşünüyorum.

"

"
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Kurulduğunuz günden bugüne
neler yaşadınız, ne gibi adımlar
attınız?

Şirketimizi kurduğumuzda elimizde sadece

bilgimiz, tecrübemiz ve kendimize olan

güvenimiz vardı. Bazen şimdi düşünüyorum,

şimdi bu noktada olsa yapar mıydım?

Yapardım ama çok ciddi endişe ve korkularım

olurdu; ancak o günlerde hiç böyle bir ne

düşünce ne de hissiyatımız olmadı. Çok

çalıştık, çok emek verdik, gerek akıl gerekse

de fiziki, çok ama çok çalıştık. En kıymet

verdiğimiz bilgi idi. Bilmediğimizi öğrenmeye, 

bildiğimizi, öğrendiğimizi ekibimize

aktarmaya çok önem verdik. Çok zor

projelerde çalıştık, çalıştığımız ekiplerle çok

iyi diyalog ve samimiyet içerisinde

odaklandığımız konu, hep bilgiye ulaşmak ve

kendi iç süreçlerimizde uygulamaya yönelik

oldu. Bu bakış açısı da firmamızın çok özel

nitelik ve kaliteye ulaşması noktasında hızlı

ilerlemesine sebep oldu.Her yıl kendimize

koyduğumuz hedefi mutlaka yakalayıp hemen

yeni daha daha büyük hedefler koyduk. 

"

Sektörün isteyip istememesine göre plan

yapmadık, kendimizi görmek istediğimiz yere

çıkmamız için yürümemiz gereken yolları

belirledik ve hızlı yürümek için her türlü

imkanımızı eğitime, bilgiye, nitelikli insan

gücüne yatırmaya özen gösterdik.

İşletmemizde hep nitelikli personel ile sistemli

çalışmaya, kurumsallaşmaya özen gösterdik.

Eğitime çok önem verdik, kendi bilgi ve

tecrübemizi mutlaka her personelimize faydalı

olacak şekilde paylaştık ve bilgiye ulaşmalarını

sağlayacak imkanlar sağladık.

 

Sektörün ana yüklenicileri ile çalışabilmek için

adım adım ilerledik ve bugün sektörümüzün

göz bebeği firmalarımız ile çalışmaktayız.

Projelerde seçici olduk. Bize katma değer

sağlayacak, bilgi kazandıracak, yeni yeni

ufuklar açacak ve yeni bilgi, tecrübe

kazandıracak projeleri seçtik ve çalıştık.

Kaliteli üretim, zamanında teslimat, müşteri

memnuniyeti gibi isteklerin hepsini sistemli

ve düzenli çalışmakla başarabilirsiniz."
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Teknokar’ın
geleceğini nerede
görüyorsunuz?
Vizyonunuzu nasıl
tanımlarsınız?
Şirketimizin kuruluşunda daha çok kara

sistemleri üzerine hizmet verirken, bu gün

hava ve uzay sistemleri için de hizmet

vermekteyiz. Bulunduğumuz noktada

daha çok hava sistemleri için

çalışmaktayız. Hedefimiz daha çok bilgi

ve teknoloji ihtiyacı olan ve kullanan

sistemler ile çalışmak. Hem ülkemiz için 

faydalı olmak hem de mutlaka yurtdışına

çalışıp ülkemize farklı şekilde faydalı

olmak istiyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz ile

de yerli ve milli ürünler geliştirmek , hem

yurt içi hem de yurtdışı pazara katkı

sağlamak istiyoruz. 

 

Teknokar olarak ve şahsen en büyük

hayalim ülkemiz için çok kritik olan

projelerde seçilen firma olmaktır.

Girişimci olmanın kadın ya da erkeği yok,

önemli olan ülkemize milletimize faydalı

olmak için çalışmak, mutlu olmak, başarılı

olmak. Kadın olmanın dezavantaj değil,

tam tersine avantaj olduğunu

düşünüyorum. İşinizi seviyorsanız gönül

veriyorsanız sonuç kesinlikle başarı oluyor

Ama zorluklarla karşılaşınca  şikayet

etmek değil zorluğu hep bir fırsat olarak

görmek gerekiyor. Bakış açınız  en önemli

şey....

Kadın
girişimcilere neler
önerirsiniz?

Her şey hayal kurmakla

başlıyor, inanmak ve inandığı

yolda yürümekle de devam

ediyor.

"

"
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Türkiye’de kadın lider olmak, girişimci
olmak nasıl bir şey, zorlukları neler,
ne gibi mücadeleler verdiniz,
veriyorsunuz?

Türkiye’de kadın girişimci olmak, lider

yönetici olmanın hiç bir dezavantajını

görmedim, hatta belki bu benim şansım mı

bilemiyorum, her durumda düşündüğünü,

inandığını rahatlıkla savunan aktaran,

paylaşan biri oldum. Belki bu benim kendi

karakterimle de alakalı olabilir; her

zaman samimi, dürüst ve cesur oldum. Bu,

kadın olmak kadar Karadenizli olmakla da

alakalı olabilir elbette. 

 

Sektörün sorumlulukları elbette ki çok ve

stresli; ancak taşınamaz, motivasyon

bozucu ya da olumsuzluk olarak hiç

düşünmedim, hissetmedim.

 

Sektörde çok büyük firmalarımızla

çalışmanın ayrı bir sorumluluğu olduğu

kadar fazladan zorluğu da var elbette. Bu

noktada da sıkıntıları biz sırtlanarak,

personelimize sahip çıktık ve onların

demoralize olmaması için de çok yükler

aldık.

Hiç bir gün çalışan arkadaşlarımın

karşısına moralim bozuk çıkmadım, asla

onlara olumsuzluk hissi verecek bir durum

yaşatmadım, göstermedim. Bu durum

benim için elbette ki yıpratıcı olabiliyor;

ancak, önemli olan ekip ruhu, firma

kültürü içerisinde her zaman mutlu,

huzurlu, başarılı olmak, o ruhu daima

korumak. 

Ben şahsen mutlu insan
başarılı insandır inancıyla
hareket ederim, bu nedenle
de zorlukları önce biz
göğüsleriz ve sonrasında
tüm ekibimizle analiz edip
çözümleri birlikte bulup
kucaklamaya özen
gösteririz.

"

"
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CGS Center'dan 

5 büyük ölçekli fabrika, 30'un üzerinde marka, 1200'e yakın

bayi ağı ile yarının Türkiye'sine güçlenerek hazırlanan

Grup, yüzde yüz yerli üretim ve üst düzey Ar-Ge

faaliyetleri ile 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır.

Haberler

Türkiye'nin üreten gücü AKO ile "Kurumsal

Yönetim Çerçevesinde Aile-Şirket Anayasası

Projesi" başladı.

Dr.Güler Manisalı Darman, Türkiye Döküm

Sanayicileri Derneği'nin (TÜDÖKSAD) Ankara

Bilkent Otel'de gerçekleştirilen toplantısına konuk

konuşmacı olarak katıldı. "Şirketlerde

Sürdürülebilirlik: Kurumsal Yönetim ve Önemi"

konulu bir konuşma yaptı. TÜDÖKSAD Yönetimine

ve üyelerine ilgileri ve misafirperverlikleri için

teşekkürlerimizi sunarız.

ANSA Ambalaj'da "İ.K. Çalışma Esasları ve

Davranış Kuralları" eğitimleri, Denizciler

Dökümcülük'te "İletişim Eğitimi" ve İndigo Grup'ta 

"Eğiticinin Eğitimi"eğitimleri verildi
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Piyasadan

Bilindiği üzere, 30721 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı alanlarda KDV

ve ÖTV oranları sıfıra indirilmiştir. Bunlardan;

Haberler

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcına İlişkin Süre Uzatımı
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Tapu harçlarında uygulanan oran ile,

Konut ve işyeri teslimlerinde uygulanan oranın süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mobilyalardaki KDV oranı, bazı motorlu taşıtların hem KDV hem de ÖTV oranı, beyaz eşya ve elektrikli küçük

ev aletlerindeki %0 ÖTV oranı ve son olarak bazı motosikletler için uygulanan %0 ÖTV uygulaması 30 Haziran

2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Beyanname Verilme Süreleri ve Ödeme Sürelerinde Değişiklik
29 Mart 2019 tarihindeki VUK-115/2019-5 sayılı vergi usul kanunu sirküleri kapsamında 1 Nisan 2019 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri, yeni bir belirleme yapılıncaya kadar

uzatılmıştır.

Nisan ayından itibaren geçerli olacak olan Gelir Vergisi Kanunun 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunun 15. ve

30. maddesi kapsamında verilenler, Muhtasar ve Prim Hizmet beyannameleri de dahil olmak üzere Muhtasar

Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi, Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi verilme süreleri son ödeme günü bitimine kadar

uzatılmıştır.

Elektronik Finansal Raporlama
Bağımsız denetime tabi şirketlerin hazırladığı ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tabloların finansal

analizlerini yapabilmek amacıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından

Elektronik Finansal Raporlama (EFR) başlatılmıştır.

Mevcut durumda, denetçi raporu ile birlikte denetimden geçmiş olan finansal tablolar bağımsız denetim

şirketleri ya da denetçiler tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na

bildirilmektedir. Elektronik Finansal Raporlama ile birlikte entegre bir sistem hazırlanmış olup, şirketlere

herhangi bir ek sorumluluk vermeden TFRS’ye göre hazırlanan tüm tablolar excel formatında sisteme

yüklenecektir.

Şirketlerin mevcut ekonomik durumları görülebilecek,

Finansal analizler ile ekonomik değerlendirmeler yapılabilecek,

NACE kodları ile sektör analizleri yapılabilecek,

Sektör ya da şirketlere ilişkin riskler erkenden tespit edilebilecek,

Aktif Toplamı ve Net Satış Hasılatı gibi kriterlere ilişkin makroekonomik risk analizleri yapılabilecektir.



D e n e y i m l e r i n i z i  p a y l a ş ı n , 
b a ş a r ı  ö y k ü l e r i n i z i ,
ç a l ı ş m a l a r ı n ı z ı  g ö n d e r i n , 
y a y ı n l a y a l ı m . 
 
T e ş e k k ü r  e d e r i z .

Beş Adımda Aile Şirketlerinin Yaşam Evresi - Dr.

Obengül Ejder

Aile şirketlerinin tanımı ile başlayıp kuruluşundan batışına kadar

geçen süredeki hem aile hem de şirketin geçirdiği evreler, bu

evrelerin karakteristik özellikleri akıcı bir dille günlük hayattan

örnekler üzerinden anlatılmıştır

"Beş Adımda Aile Şirketlerinin Yaşam Evresi" eğitim videomuzu izlemek için "cgscenterbussac.net"

sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

/cgscenter

www.cgscenter.org

www.cgscenterbussac.net

www.ailemvesirketim.net

0(312) 220 22 20

Bağlıca,Etimesgut - Ankara

info@cgscenter.org


