Önsöz
Değerli Simsoft Ailesi ve Okuyucuları,
İlk sayısını 2018 yılının ilk aylarında yayınlamış
olduğumuz Simsoft Bülten hakkında aldığımız
olumlu yorum, eleştiri ve geri dönüşler bizi oldukça
mutlu etti.
Ocak- Şubat- Mart 2018 aylarında gerçekleştirdiğimiz projeler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer
aldığı ikinci sayımızda aynı zamanda 17 Mart 2006
yılında kurulan Simsoft’un 12. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.
Kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği ulusal ve
uluslararası başarılar sayesinde sektörün öne çıkan
firmalarından biri haline gelen Simsoft; kuruluşunu
gerçekleştirilen coşkulu bir organizasyon ile
kutlamıştır.

Simsoft Genel Müdürü Dr. Gökçe Yıldırım Kalkan etkinlikte yaptığı
konuşmada; 2006 yılında ODTÜ Teknokent’te 4 kişi ile başlayan ve 2018
yılı itibariyle 160’ı aşan personeli, yurt içinde ve dışında oluşturulan bağlı
birimleri ile birlikte Simsoft’un 12 yıl içinde geçirdiği aşamaları özetlemiş, yürüttüğü projeler, geliştirdiği ürünler, aldığı ödüller ve kazandığı
başarılar hakkında bilgi aktarmıştır.
Simsoft’un 12 yıl içerisinde yükselen bir başarı grafiği yakalamasında, ilk
günkü heyecanı yitirmeden araştırmaya ve üretmeye duyulan istek
yatmaktadır.
Savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde, ileri teknolojileri kullanarak
ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek kalitede, yenilikçi, güvenilir ürünler
ve teknolojiler geliştirmek için 12 yıldır süren daha iyiyi arama ve yenilikleri uygulama gayretimiz devam edecektir.
Saygılarımızla.
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Türkiye’nin Millî İmkânlarla Geliştirilen
İlk Köprüüstü Simülatörü
Simsoft tarafından yazılım ve donanımları milli imkânlarla geliştirilen
Türkiye’nin ilk yerli köprüüstü simülatörünün teslimatı başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi davetlisi olarak 12 Aralık 2017
tarihinde Türkiye’yi ziyaret eden Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Zafer Mahmood ABBASI ve beraberindeki heyet belirtilen
tarihte kurulumu tamamlanan Köprüüstü Simülatörü hakkında bilgi
almıştır.
Radar, ECDIS (Electronic Chart Display System), harita masası, muhabere
ve seyir için gerekli olan tüm donanıma sahip olan köprüüstü simülatöründe farklı gemilerin aynı sanal ortamı paylaşması sağlanmaktadır.
Köprüüstünde görev alacak personelin gemi-gemi, gemi-sahil, gemi içi
haberleşme, dar sularda seyir, yanaşma, demirleme, denizde akaryakıt
ikmali, denize adam düşmesi ve nizam eğitimleri dahil birçok tim eğitimleri
yapılabilmektedir.
Kurulan simülasyon merkezinde brifing salonu, ECDIS, radar ve seyir eğitimlerinin verildiği dershane, sistem odası, gemilerin köprüüstü görsellemesinde 240 derece perde ekran, LCD/LED ekranlar, geminin kırlangıçlarının modellenmesi, VR destekli dürbün, kuş bakışı harekat ortamının görselleştirilmesi gibi pek çok özellik bulunmaktadır.
Simsoft’un 12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen Köprüüstü Simülatörü projesinin ülkemizin
denizcilik eğitimlerinde dışa bağımlılığının azaltılmasında ve döviz girdisinin arttırılmasında etkin bir rol alacağını değerlendirmekteyiz. Bu çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
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ISO 27001 Sertiﬁkasını Almaya Hak Kazandık

Simsoft, bağımsız denetimler sonucunda Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi ISO 27001:2013 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
Bilgi varlıklarını korumak, yeterli ve orantılı bir şekilde güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek için oluşturulan ISO 27001:2013 sertifikasyonunun
özellikle bilişim sektörü için önemine dikkat çeken yöneticilerimiz
sürecin sürdürülebilir olmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

Dönem içinde ayrıca TEMPEST, Milli Tesis Güvenlik Belgeleri güncellenmiş ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine geçiş süreci
başarı ile tamamlanmıştır.
Belgelendirme sürecinde Simsoft Kalite ve Bilgi İşlem Direktörlüğü
başta olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Yunus Emre Enstitüsü’nden Ziyaret
Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; dünyaya
sunmak; diğer ülkeler ile kültürel alışverişi arttırıp dostluğu geliştirmek
amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri 05 Ocak 2018
tarihinde Bilkent ofisimizi ziyaret etmiştir. Ziyaret süresince Simsoft’un
geliştirmiş olduğu ileri teknoloji ürünleri hakkında bilgi alan Yunus
Emre Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Şeref Ateş ve değerli Enstitü
temsilcilerine ilgilerinden ötürü teşekkür ederiz.
Özel Sektör - Üniversite iş birliğinin öneminin farkında olan ve akademik kurum - kuruluşlar ile birlikte AR-GE projeleri geliştirmeyi amaçlayan Simsoft, Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ve enstitüleri ile iş birlikleri
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, gerçekleştirilen projelerde
Türkiye genelinde pek çok üniversiteden öğretim görevlisi ile ortak
çalışmalar yürütülmektedir.

Kazakistan Askeri Ataşesi Ziyareti
Kazakistan Askeri Ataşesi Sayın Albay Almazbek Jetybayev 22 Mart
2018 tarihinde ODTÜ, Bilkent ofislerimiz ile birlikte üretim ve entegrasyon tesislerimizi ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında Simsoft’un geliştirmiş olduğu ürün ve sahip olduğu yetenekler hakkında kendilerine bilgi
verilerek potansiyel iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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TSSK 5. Proje Pazarı

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) çatısı altında
faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünler, 5. Proje Pazarı'nda
tanıtılmıştır. 30 Ocak 2018 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında Simsoft standını ziyaret eden
misafirlere Simsoft’un projeleri hakkında bilgi verilmiştir.
Ayrıca Simsoft Savunma, Havacılık ve Uzay Sistemleri - Sistem
Mühendisi ve İş Geliştirme Uzmanı Murat Akbay TSSK 5. Proje Pazarı
etkinliğinde Simsoft'un ürün ve yetkinlikleri hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı
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Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018

Güncel eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerin gündeme geldiği
Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 3 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sayesinde eğitim sektörünün öncü isimleri ve akademisyenler ile geleceğin teknolojileri bir araya gelmiştir.
Oyunlaştırma, yapay zeka ile öğrenme, mobil öğrenme, eğiticilerin
eğitimi gibi konuların konuşulduğu ETZ 2018’de Simsoft’un geliştirmiş olduğu Sınıfta- 3 boyutlu sanal sınıf simülasyonu tanıtılmıştır.
Öğretmenlerin eğitimini amaçlayan Sınıfta sayesinde öğrenme
sürecinde sağlanacak kazanımlar vurgulanmıştır.

İş Geliştirme Çalıştayı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve TİMODER (Toplu İş
Makinaları Operatörler Derneği)
tarafından 12 Şubat 2018
tarihinde İş Makinaları Operatörleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı düzenlenmiştir.
Simsoft İş Geliştirme Uzmanı
Damla Aslan Sivrioğlu çalıştayda “Dijital Bilgi Teknolojileri:
Simülasyon ile İş Makinası
Eğitimi” üzerine demo sunumu
gerçekleştirmiştir.

DSA 2018

2018 yılı ve önümüzdeki yıllara yönelik satış - pazarlama strateji ve
hedeflerinin değerlendirilmek üzere bir araya gelindiği "İş Geliştirme Çalıştayı" Simsoft Yöneticileri ve İş Geliştime Uzmanlarının
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 02 Şubat 2018 tarihinde yapılan İş
Geliştirme Çalıştayı oldukça verimli geçmiştir.

KADEX 2018
Asya kıtasının en köklü
Savunma Fuarı olan DSA
2018 (Defence Services
Asia Exhibition and Conference) 16-19 Nisan 2018
tarihleri arasında Malezya’nın
başkenti
Kuala
Lumpur’da gerçekleştirilecektir.
60
ülkeden
1000’den fazla savunma ve
milli güvenlik firmasının
katılım sağlayacağı etkinlikte Simsoft olarak 10229
numaralı standda ürünlerimizi sergileyeceğiz.

44 ülkeden 60.000 ziyaretçinin katılım sağlayacağı
KADEX 2018 (Kazakhstan
Defence
Expo)
Fuarı
23-26 Mayıs 2018 tarihleri
arasında
Kazakistan’ın
başkenti Astana’da gerçekleştirilecektir. 308 numaralı
standda yer alacağımız
etkinliğe hava savunma
sistemleri, uzay teknolojileri, kara ve deniz kuvvetleri,
lojistik, bilişim teknolojileri
alanlarında çalışan firmalar
katılım gösterecektir.
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Her Şey Çalışanlarımızın
Mutluluğu için

Medyada Biz
Defence Turkey Röportajı

Yeni Yıla Merhaba Etkinliği
Simsoft Ailesi 2018’in gelişini
kutlamak, birlik ve beraberliğimizi
pekiştirip keyifli ve özel sürprizlerle
renklenen bir paylaşım yaşamak
adına, 29 Aralık 2017 Cuma Günü
ODTÜ Teknokent Gümüş Blok-Nove
Cafe’de düzenlenen
“Yeni Yıla
Merhaba” etkinliğinde bir araya
gelmiştir. 2018 yılına yeni hedefler
ve heyecanlar ile giren Simsoft
Ailesi adına yeni yılınızı
kutluyor,
sağlık, başarı ve mutluluk dolu yıllar
diliyoruz.

Savunma sanayiinin nabzını tutan en prestijli dergilerden biri olan
Defence Turkey 79. sayısında Simsoft’a yer vermiştir. Simsoft Kurucu
Ortağı Veysi İşler’in gerçekleştirmiş olduğu röportajda Simsoft'un
savunma sanayiine kazandırmış olduğu ürünlerin ve sahip olduğu
yeteneklerin yanı sıra sektördeki tecrübelerinden bahsedilmiştir.

TRT Radyo 1 Röportajı

Simülasyon sistemleri yazılım teknolojilerinin konuşulduğu Seyr-i
Savunma Programı’nın 6.bölüm konuğu Simsoft Kurucu Ortağı Veysi
İşler olmuştur. TRT Radyo 1’de 05 Şubat 2018 günü canlı olarak
yayınlanan programda savunma sanayii yazılım teknolojileri, sınır
gözetleme araçları ve askeri kara araçları sektöründe yeni teknolojiler
konuşulmuştur.

Marine Deal News
Simsoft İstanbul Yöneticisi
Dr. Gürkan Koldaş'ın "Denizcilik Sektöründe Simülasyon
ve Benzetim Uygulamaları"
başlıklı makalesi Marine Deal
News dergisinin son sayısında yer almıştır. Denizcilik
sektöründe
simülasyon
uygulamaları
sayesinde
bilinçli personel yetiştirilebileceğini vurgulayan Koldaş,
bu sayede dışa bağımlılığın azalacağını belirtmiştir.

Kadınlar Günü Kutlaması
Şirketimizde her yıl geleneksel olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde kadın çalışanlarımız için hazırlanan kişiye özel kutularda
hediyeler sunulmuştur. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde pozitif
ayrımcılığı benimseyen Simsoft, tüm kadın çalışma arkadaşlarımızın bu
anlamlı ve önemli gününü yürekten kutlamaktadır.

12. Kuruluş Yıl Dönümü
Simsoft’un 12. Kuruluş Yıl Dönümü, 19 Mart 2018 tarihinde Hilton
Garden Inn'de coşkulu bir organizasyon ile kutlanmıştır. İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Başar Baypınar’ın açılış konuşmasının ardından,
Simsoft Genel Müdürü Dr. Gökçe Yıldırım Kalkan kuruluşundan
günümüze Simsoft’un gelişim, büyüme ve başarılarını özetleyen bir
sunum gerçekleştirmiştir. Ardından Simsoft’ta belirli kıdemlerini
tamamlayan çalışanlarımıza teşekkür plaketleri ve hediyeleri takdim
edilmiştir.
12. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinin değerli konuğu ünlü kişisel gelişim
eğitmeni Tuğba Özdenal tarafından gerçekleştirilen etkileşimli sunum
katılımcılar tarafından ilgi ile takip edilmiştir. Etkinlik geleneksel
“Simsoft Pastası Kesim” merasimi ile tamamlanmıştır.

Dr. Gürkan Koldaş makalesini Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu
(KÜDENFOR) tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde Teknopark
İstanbul'da yapılan "Deniz Ticaret Gemilerinde Geleceğin Teknolojileri" Çalıştayı'nda sunmuştur.
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