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Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 14’üncüsü 
gerçekleştirilen Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte 
Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 Programının sonuçları 14 Ocak 2020’de Kolektif House’ta 
Facebook iş birliğiyle gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 Programı’nın 
sonuçları son dört senelik net satış gelirlerinin büyüme oranına göre belirlenmektedir. 
Şirketlere, Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan teknoloji dünyasının yıldızlarını bir araya 
getiren programda Simsoft, Türkiye’nin “En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi” arasında 
yer almıştır.

Simsoft olarak bu başarıda katkısı olan değerli çalışma arkadaşlarımıza, kullanıcılarımıza ve 
bizi tercih eden iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

 

2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan Simsoft Bülten 10. Sayısında 
maalesef en büyük gündemimiz, tüm dünyada hızla yayılma 
eğilimi gösteren Koronavirüs (COVID-19) Salgını oldu. 
Yaşadığımız bu olağanüstü durumun en kısa sürede geride 
kalmasını temenni ediyoruz.

Virüsten korunmak ve yayılmasını engellemek için en etkili 
yöntemin evde kalmak olduğunu biliyoruz. Bu sebeple 
çalışanlarının refahını korumak ve işlerini aksatmamak için 
Uzaktan Destek Sistemi’nin nasıl uygulanacağına dair kapsamlı 
bir yazı hazırladık. Pek çok işveren için yol gösterici olacağını 
düşündüğümüz bu bilgiler ışığında geliştirdiğimiz Uzaktan 
Destek Sistemimizi bu dönemde kullanmak isteyen firmalara 
ücretsiz olarak sağlama kararı vermiş bulunuyoruz. 

Ayrıca bu dönemde okullarına gidemeyen çocuklar ve 
gençlerimiz evde sıkılmasın diye uluslararası ödüllü Mega 
Capital- Girişimcilik Oyunumuzu ücretsiz yaptık! 

Simsoft Ailesi olarak 14. Kuruluş Yıl Dönümümüzü bu sene 
yaşadığımız bu olağanüstü durumdan ötürü coşkulu 
kutlayamadık. Simsoft firması olarak başarı hikayemizi mümkün 
kılan değerli çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve 
paydaşlarımıza en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs salgının en kısa sürede 
geride kalmasını ve zorlu günlerin ardından yeni güzel anılar 
biriktireceğimiz günlerin gelmesini temenni ediyoruz.

                                                                                           Saygılarımızla,
                                                         Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Deloitte Teknoloji Fast 50- 2019 kapsamında layık görülen ödül ile Simsoft olarak bir kez daha
Türkiye’nin “En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi” arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.
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3 Aylık Yayındır

Limatek Sistem,
Simsoft Ailesine Hoş Geldin

Simsoft’un
14. Kuruluş Yıldönümü

Siber güvenlik yazılım çözümleri alanında inovasyonu yüksek 
ithalatı engelleyen rekabetçi ürünleri piyasaya kazandırmak ve 
bu teknolojileri ulaşılabilir hale getirebilmek amacıyla kurulan 
Limatek Sistem 2020 yılı itibariyle Simsoft çatısı altında faaliyet 
göstermeye başlamıştır. 

Haberin devamı sayfa 3’te Haberin devamı sayfa 3’te

Kurulduğu yıldan beri 
sektörünün yükselen 
markası olma hedefi ile 
önemli projelere imza 
atan Simsoft’un bu yıl 14. 
Kuruluş Yıl Dönümünü 
kutluyoruz.

14 yıllık başarı hikayemizi 
mümkün kılan değerli 
çalışma arkadaşlarımıza, 
iş ortaklarımıza ve 
müşterilerimize    şükran-
larımızı sunuyoruz.  
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Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi 

  

 

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Simsoft’un geliştirmiş olduğu İş Makinesi Simülatörü,
İleri Sürüş Simülatörü, Gemi-Köprüüstü Simülatörü ile artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik çözümleri

ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle 15-16 Ocak 2020 tarihlerinde 
ATO Congresium’da gerçekleştirilmiştir.

Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 
belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi 
amacıyla düzenlenen etkinlik boyunca 15.000 misafir 
ağırlanmıştır. Etkinlikte, belediyelerin akıllı şehir kavramı 
çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim ve 
öğretim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda 
uygulayabilecekleri yeni teknolojiler sergilenmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışından belediye yetkililerinin katılım sağladığı 
etkinlikte Simsoft olarak sergilemiş olduğumuz İş Makinesi 
Simülatörü, İleri Sürüş Simülatörü, Gemi-Köprüüstü 
Simülatörü ile artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
çözümlerimiz ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. 

Gerçek makine kontrolü ve dinamiklerinin mevcut olduğu İş 
Makinesi Simülatörü, bir eğitim simülatörü olup, farklı 
çalışma alanlarında ve zaman dilimlerindeki kaza risklerini en 
aza indirmeyi amaçlamaktadır. Simsoft’un DSİ için geliştirmiş 
olduğu İş Makinesi Simülatörü operasyonel tekniklerinin yanı 
sıra yükleme ve kazı gibi işlemlerin etkili bir şekilde 
öğretilmesine yönelik tasarlanmıştır. 

TSSK 7. Proje Pazarı
TSSK 7. Proje Pazarı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle

5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje 
Pazarı ve İş Birliği Zirvesi; ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve 
TSSK tarafından, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve SASAD 
iş birliğiyle, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii 
Başkanlığı destekleriyle 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Türk savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve siber güvenlik 
sektörünün, mühendislik ve tasarım alanında önde gelen 
kümelenmesi Teknokent Savunma Sanayii (TSSK), bu yıl 
yedincisini düzenlediği Proje Pazarı etkinliğinde, “Sektörel İş 
Birliği ve Nitelikli İş Gücü” ana tema olarak belirlenmiştir.

TSSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
sürdüren Simsoft Genel Müdürü Dr.Gökçe Yıldırım Kalkan  
“Sektörel İş Birliği” panelinde moderatörlük görevini 
üstlenmiştir.

Kalkan, kümelenme faaliyetleri içerisinde sektörel iş birliğinin 
önemine vuurgu yapmış ve bu konuda kümelenme üyelerine 
görev düştüğünü belirtmiştir. 

TSSK 7. Proje Pazarı’nda Simsoft standını ziyaret eden T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. 
İsmail Demir, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Savunma Sanayii 
Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci'ye ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı 
Doç.Dr.Salim Atay’a savunma sektörüne kazandırmış 
olduğumuz ürünlerimiz ve sahip olduğumuz yeteneklerimiz 
hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

TSSK 7. Proje Pazarı etkinliğinde Simsoft standını ziyaret 
ederek geliştirdiğimiz ürün ve projelerle ilgi gösteren tüm 
ziyaretçilere teşekkürlerimizi sunarız.
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Simsoft’un 14. Kuruluş Yıl Dönümü

17 Mart 2006 yılında ODTÜ Teknokent’te kurulan Simsoft’un 14. Kuruluş Yıl Dönümünü bu sene 
tüm dünyanın etkilendiği olağanüstü durumdan ötürü coşkulu kutlayamadık.

Kuruluşundan bugüne kadar geliştirdiği projeler ile bulunduğu sektörlerin önde gelen 
markalarından biri haline gelen Simsoft, farklı sektörlerden müşterilerine teslim ettiği yüzlerce 
ürün ile ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görülmüştür.

Simsoft firması olarak başarı hikayemizi mümkün kılan değerli çalışma arkadaşlarımıza, iş 
ortaklarımıza ve müşterilerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Koronavirüs Salgını sebebiyle yaşanan bu zorlu günlerin bir an önce geride kalmasını temenni 
eder, sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.

Kurulduğu yıldan beri sektörünün yükselen markası olma hedefi ile önemli projelere imza atan
Simsoft’un bu yıl 14. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyoruz.

Simsoft Grup Şirketleri Büyümeye Devam Ediyor

Siber güvenlik yazılım çözümleri alanında inovasyonu yüksek ithalatı engelleyen rekabetçi ürünleri 
piyasaya kazandırmak ve bu teknolojileri ulaşılabilir hale getirebilmek amacıyla kurulan Limatek Sistem 
2020 yılı itibariyle Simsoft çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Limatek Sistem, dijital veri ve 
hizmetlere erişimde güvenliğin sağlanması için inovasyonu yüksek, ilgili dünya standartlarına uygun 
siber güvenlik yazılımlar geliştirmek üzere 2015 yılında ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulmuştur.

Proje aşamasından Ar-Ge çalışmalarına, tamamen yüksek yerli teknoloji ile geliştirilen Limatek Sistem 
ürünleri ile Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından kurulan Siber Güvenlik Kümelenme üyesidir. Limatek 
Sistem, LimRAD Platform markası ile bütünleşik birbiri ile entegre 4 ana modül geliştirmiştir: LimRAD 
Yeni Nesil RADIUS Sunucu, LimRAD Misafir Ağ Kimlik Doğrulama (HOTSPOT), LimRAD NAC 
(Network Access Control), LimRAD MDM-EDM (Mobile Device Management-Enterprise Device 
Management).

Simsoft Grup Şirketi olarak 2010 yılında kurulmuş olan BİLTEN, Entegre Lojistik Destek (ELD) ve bilişim 
teknolojileri alanlarında uzmanlaşmıştır. “Tesis Güvenlik Belgesi” ve “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi” belgelerine sahip olan BİLTEN’in temel faaliyet alanları; Teknik Dokümantasyon, 
Desteklenebilirlik Analizleri (LDA), Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemleri (BTES) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Araştırmaları ve Biyometrik Sistemlerdir.

Uzun yıllar savunma ve havacılık sektöründe çalışmış deneyimli kadro ile savunma ve havacılık sanayii 
başta olmak üzere teknolojik ürünlere ait teknik dokümanlar istenilen format ve standartlarda (FM, 
DOC, HTML, XML, DITA, S1000D) üretilmektedir. Teknik Dokümantasyon süreci uluslararası ve askeri 
standartların gereklerine uygun olarak işletilmektedir. 

ELD alanında Desteklenebilirlik Analizleri (LDA, MTBF, MTTR vb.) gerçekleştirilmekte ve danışmanlık 
hizmeti verilmektedir. Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemleri (BTES) ile kullanım ve bakım/onarım 
eğitimleri gerçek ürüne ihtiyaç olmaksızın bilgisayar ortamında gerçeğe yakın senaryolar ile 
verilebilmektedir. Kullanıcı Deneyimi (UX) Araştırmaları ve Biyometrik Sistemler kapsamında göz 
takip sistemi, GSR ve EEG gibi biyometrik cihazlar temin edilmekte ve bu alanlarda 
araştırma/danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

“İnsan İçin Teknoloji” teması ile 2016 yılında Simsoft Grup Şirketi olarak kurulan SmartICT Bilişim A.Ş., 
akıllı şehirler için akıllı çözümler, web ve mobil çözümler, dijitalleşme yazılım çözümleri ve sektöre özel 
çözümler sunmaktadır.

SmartICT Bilişim A.Ş., yaşanan teknolojik gelişmelere uygun ürünler geliştirerek müşterilerini dijital 
çağın ihtiyaçlarına uygun hayatı kolaylaştıran kaliteli ve akıllı çözümlerle buluşturmaktadır. Yapay zekâ 
destekli mobil uygulamalar, büyük veri analizleri ve veri madenciliği ile karar destek 
sistemlerinin oluşturulması, ileri analitik teknikleri ile gelecek tahminleme, görüntü işleme ve 
derin öğrenme ile hasar tespit sistemleri, mobil artırılmış gerçeklik ve kapalı alan navigasyonları 
ile müze ve fuarcılık alanlarında kapsamlı faaliyetler sunmaktadır.

SmartICT Bilişim A.Ş., akıllı otopark yönetim sistemleri, toplu ulaşım hizmet kalite değerlendirme 
sistemi, akıllı fuar ve müze uygulamaları, karar destek sistemleri, otomatik hasar tespit sistemi, mesai 
takip sistemi ve uzaktan eğitim sistemleri olmak üzere geniş ürün ailesine sahiptir.

Simsoft, 2020 yılı itibariyle Limatek Sistem firmasını çatısı altına alarak, BİLTEN ve SmartICT’den sonra
bünyesindeki grup şirket sayısını üçe çıkarmıştır.
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Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş 03 Ocak 2020 
tarihinde Simsoft ODTÜ Ofisini ziyaret etmiştir.  

Yapılan ziyarette Simsoft’un Savunma, Havacılık, 
Uzay, Görsel Sistemler ve Simülatör Sistemleri 
alanlarında geliştirmiş olduğu ürünler ve devam 
eden projeleri hakkında bilgi sunulmuş ve olası iş 
birliği konuları görüşülmüştür.

Son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs Salgını (COVID-19) ile ilgili gelişmeleri 
Simsoft olarak yakından takip ediyoruz. Virüsün 
yayılmaması amacıyla insanların kalabalık ortamlardan 
mümkün olduğunca uzak kalmaları gerekmektedir. Bu 
amaçla çalışmaların mümkün ölçüde uzaktan yürütülmesi 
önerilmektedir. 

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile geliştirilen Uzaktan 
Destek Sistemleri, yüksek görüntü kalitesi ve kullanıcı 
dostu arayüzü ile uzaktaki personellere yardım etmeyi 
kolaylaştırmaktadır. Tablet/telefon ile kullanılan bu 
uygulamalar farklı sektörlerden kullanıcıların ihtiyaçlarına 
yönelik olarak özelleştirilebilir.

Uzaktan Destek Sistemleri ile Sanal Bakım Eğitimleri, 
Teknisyeni Yönlendirici Tablet Eğitimleri, Uzaktan 
Bağlantı ile Yönlendirme gibi uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir. Simsoft’un geliştirmiş olduğu 
artırılmış gerçeklik tabanlı B-Chat Uzaktan Destek 
Sistemi ile müşterilerin istekleri doğrultusunda kendi 
bilgi sistemlerine entegre olarak uçtan uca çözümler 
sunulmaktadır.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçten ötürü 
B-Chat Uzaktan Destek Sistemimizi tüm firmaların bu 
süreçte faydalanabilmesi amacıyla ücretsiz olarak 
yayınlama kararı aldık. Siz de şirketinizde uzaktan destek 
sistemini uygulamak için bizimle iletişime geçin.

Dünyayı etkisi altına alan bu salgının en kısa sürede 
kontrol altına alınmasını temenni ediyor, hepinize sağlıklı 
ve huzurlu günler diliyoruz.

AFCEA (Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere 
ve Elektronik Derneği) Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Zafer Selçuk ve Başkan Yardımcısı 
A.Zafer Betoner 25 Şubat 2020 tarihinde Simsoft 
Bilkent Ofisini ziyaret etmiştir.  

AFCEA Türkiye Derneğinin değerli temsilcilerine 
Simsoft’un kabiliyetleri ve geliştirmiş olduğu ürünler 
hakkında bilgi sunulmuştur.

AFCEA Ziyareti

İş Geliştirme Çalıştayı
2020 yılı ve önümüzdeki yıllara yönelik satış-pazarlama strateji ve hedeflerinin 
değerlendirilmek üzere bir araya gelindiği "İş Geliştirme Çalıştayı" Simsoft 
Yöneticileri ve İş Geliştirme Biriminin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 
25 Ocak 2020 tarihinde yapılan İş Geliştirme Çalıştayında yeni yılda iş 
geliştirme ve pazarlama stratejilerine yönelik yeni fikirler ve dijital medya 
trendleri değerlendirilmiştir.

ASELSAN Ziyareti
Koronavirüs,

İşlerinizi Aksatmasın


