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Haberin devamı sayfa 2’de

Sanal Gerçeklik Tabanlı Köprülü
Vinç Simülatörü Teslimatı Tamamlandı

Haberin devamı sayfa 2’de

Simsoft’un 2021 yılının son çeyreğine ait çalışma ve faaliyetlerinden 
haberlerin yer aldığı bültenimizin 16. sayısını sizlerle paylaşıyoruz.
Geçen sene olduğu gibi, 2021 de yaşanan pandemi koşullarından 
dolayı dünya ve ülkemiz için zorlu geçen bir sene oldu. Pandemi 
koşullarının zorluklarına rağmen Simsoft olarak birçok etkinlikte 
çevrimiçi ya da fiziki olarak yer aldık. 
10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 
Saha EXPO fuarında yer alarak sektör meraklıları ve olası iş ortaklarıyla 
bir araya geldik. Saha EXPO fuarı, HAVELSAN tarafından layık görülen 
“HAVELSAN Tedarikçi Ödülü” nün takdimi ile de onurlandırıldık.
AVITECH’21 Aviyonik Çalıştayı, sektörde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşları bir araya getirdi. Simsoft’un da panelist olarak yer aldığı 
çalıştayda, havacılık ve aviyonik alanında insan kaynağının yönetimi, 
devamlılığın sağlanması, tecrübeli personelin sayısının artırılması ve 
istihdamı konularında değerli görüşler paylaşıldı.
Simsoft’un geliştirmiş olduğu Sınıfta Sanal Sınıf Yönetimi Simülasyonu 
uygulamasının kullanıldığı, Simsoft sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 
ikincisi düzenlenen “Öğretmen Yetiştirmede Simülasyon Kullanımı 
Konferansı”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 
Eğitim sektöründe yenilikçi teknolojilerin anlatıldığı çalıştay, öğrenciler 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Yerli ve milli olarak üretilen ve Simsoft ürün ailesinin en yeni üyesi olan 
Köprülü Vinç Simülatörü teslimatı Aralık ayında teslimatı 
gerçekleştirildi. Köprülü Vinç Simülatörü; başta denizcilik sektörü 
olmak üzere, risk ve maliyeti yüksek olan alanlarda sunduğu gerçekçi 
eğitim ortamıyla personel yetiştirme ve yeteneklerini geliştirmeye 
olanak veren özellikleri ile yerli ve milli olarak ön plana çıkmaktadır.
Çağımızın yaygın rahatsızlıkları arasında olan hareketsizlik ve pandemi 
nedeniyle artan sürelerde hareket etmeden bilgisayar başında 
oturmaktan kaynaklanan sorunlar hakkında, Simsoft çalışanlarını 
bilinçlendirmek ve bu rahatsızlıkları önlemek amacıyla düzenlenen 
"Sağlık Bilgilendirme Webinarı" büyük ilgi gördü.
2022’ye az zaman kala Simsoft’un Teknokentlerde yer alan üç ayrı 
şubesinde, yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlendi. 
Etkinliklerde düzenlenen kokteyl ve sürpriz ödüllü pong oyunu 
turnuvasında keyifli saatler geçirildi.
Simsoft olarak başarılarla dolu bir yılı geride bırakırken 2022 yılında da 
yerli ve milli çözümlerimizle başarı grafiğimizi yükseltmeye devam 
edeceğiz.
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3 Aylık Yayındır

Saygılarımızla,
Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi 
Kümelenmesi tarafından organize edilen ve ilki 2018 
yılında gerçekleştirilen SAHA EXPO Savunma, Havacılık 
ve Uzay Sanayi Fuarı’nın ikincisi 10-13 Kasım 2021 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenmiştir.

Simsoft; İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim birimleri ve 
Genel Müdür Sn. Dr. Gökçe Yıldırım Kalkan‘ın iştirakı ile 
SAHA EXPO 2021 Fuarı’nda stantlı katılım sağlamıştır.

İki yılda bir düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık 
ve Uzay Sanayi Fuarı; savunma, havacılık, denizcilik ve 

uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerini, tedarikçileri ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen 
firmaları bir araya getirmiştir.

Simsoft standında sergilenen Atış ve Çatışma Simülatörü; teknoloji meraklıları tarafından yoğun ilgi görmüştür. Bunun yanı sıra, 
Simsoft ürün ailesinde yer alan sanal ve artırılmış gerçeklik çözümleri başta olmak üzere Simsoft’un çeşitli ürünleri ve yetenekleri 
ziyaretçilerin bilgisine sunulmuştur.

Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülatörü / FAYSİM ürününün tanıtımı, Saha EXPO Fuarı kapsamında gerçekleştirilen oturumda 
Simsoft İş Geliştirme Yöneticisi Sn. Serhat Göksel tarafından gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Teknopark Genel Müdürü Sn. Bilal Topçu ve ROKETSAN Genel Müdürü Sn. Murat İkinci başta olmak üzere Simsoft 
standını ziyaret eden yurt içi ve yurt dışından pek çok ziyaretçi, firma temsilcisi ve fuar katılımcısı ile olası iş birliği konuları 
görüşülmüş ve bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Vinç operatörü eğitimlerinin risksiz ve 
düşük maliyetler ile gerçekleştirmesi için 
Simsoft tarafından yerli ve milli olarak 
üretilen “Sanal Gerçeklik Tabanlı Liman 
Vinç Simülatörü” üç ay gibi kısa bir 
sürede başarıyla teslim edilmiştir.

Zonguldak’ta bulunan kömür 
madenlerini ve maden işçilerinin 
çalışma ortamlarını, Zonguldak 
Maden Müzesi ziyaretçilerine sunmak 
için Simsoft tarafından geliştirilen 
“Asansör Simülatörü” müze içerisinde 
kurulumu ve teslimatı başarı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Simsoft 10 - 13 Kasım 2021 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenen
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda teknoloji meraklıları ile buluştu.
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Vinç operatörü eğitimlerinin risksiz ve düşük maliyetler ile 
gerçekleştirmesi için Simsoft tarafından yerli ve milli olarak 
üretilen “Sanal Gerçeklik Tabanlı Köprülü Vinç Simülatörü” üç 
ay gibi kısa bir sürede geliştirilmiş ve Mersin Akdeniz 
Belediyesi’ne başarıyla teslim edilmiştir.

Simsoft, iş verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması misyonu ile 
teknolojinin en son gelişmelerini takip ederek bireylerin ve 
kurum/kuruluşların farklı ihtiyaçları doğrultusunda farklı eğitim 
programları üretmeyi amaçlayarak özelleştirilmiş eğitim 
modelleri sunmaktadır.

Köprülü Vinç Simülatörü, başta denizcilik sektörü olmak üzere, risk ve maliyeti yüksek olan 
alanlarda sunduğu gerçekçi eğitim ortamıyla personel yetiştirme ve yeteneklerini geliştirmeye 
olanak veren özellikleri ile yerli ve milli olarak ön plana çıkmaktadır. Operatör adaylarının nitelikli 
hale gelmesi ve mevcut operatörlerin sınanması süreçlerinde pratiğe dayalı eğitimlerin sanal 
gerçeklik teknolojisi kullanılarak güvenli, hızlı, anlık geri dönüş imkanları ile eğitim verilmesini 
sağlayan, gerçeğe özdeş bir simülasyon uygulamasıdır.

Operatör eğitimlerinde aktif olarak kullanılması için proje kapsamında kurulumlar tamamlanarak 
eğitimler verilmiş olup ürün ve çözüm desteği proje bakım destek hizmetleri kapsamında 
verilmeye devam edecektir.

Sanal Gerçeklik Tabanlı Köprülü Vinç Simülatörü Teslimatı Tamamlandı

ASELSAN tarafından düzenlenen AVITECH’21 Aviyonik 
Çalıştayı 23 Aralık 2021 tarihinde bu sektörde faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirmiştir.

Aviyonik alandaki ihtiyaçlar ile yürütülen çalışmaların ele 
alındığı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'e 
atfedilen, Avitech’21 Aviyonik Çalıştayı’na Simsoft panelist 
olarak katılım sağlamıştır.

Çalıştayda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Sn. Prof. Dr. 
İsmail Demir, “Aviyonik alanında yapılan gelişmeler gayet 
memnuniyet verici” olduğunu söylemiştir.

Simsoft’u temsil eden Savunma, Hava ve Uzay Grubu İş 
Geliştirme Yöneticisi Sn. M. Murat Üstünel çalıştayda 
panelist olarak yer almıştır. Sayın Üstünel konuşmasında, 

havacılık ve aviyonik alanda çalışabilecek yetenekte ve istekte tecrübeli veya tecrübesiz kişileri keşfetmek, onları cezbetmek, 
sektörde tutabilmek ve potansiyellerinden azami ölçüde yararlanabilmek için alınması gereken bazı tedbire yönelik bilgi ve görüş 
paylaşmıştır.

Simsoft AVITECH’21 Aviyonik Çalıştayı’na Panelist Olarak Katıldı

Zonguldak’ta bulunan kömür madenlerini ve maden 
işçilerinin çalışma ortamlarını, Zonguldak Maden Müzesi 
ziyaretçilerine sunmak için Simsoft tarafından geliştirilen 
“Asansör Simülatörü” müze içerisinde kurulumu ve 
teslimatı başarı ile gerçekleştirilmiştir. Asansör 
Simülatörü, müze ziyaretçilerine gerçekçi bir deneyim 
sunmayı amaçlamıştır. 

Asansör Simülatörü; 20 kişilik taşıma kapasiteli hareketli 
kabine sahip olup 200 metre derinlikte maden sahasına 
iniş yaparak görüntü ve ses desteğiyle gerçeğine uygun 
canlandırma imkanı sunmakta ve simülatör yapısı 
bakımından gerçeğinden ayırt edilemeyecek seviyede 
simülasyon tecrübesi yaşatmaktadır.

Asansör Simülatörü Teslimatı Başarıyla Tamamlandı
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Simsoft Savunma, Havacılık ve Uzay Grubu İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev 
yapmaktasınız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

2002 Yılında Kara Harp Okulu’ndan teğmen ve sistem mühendisi olarak mezun oldum. 2007 
yılında da uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Tankçı subay olarak 15 yıl 
boyunca yurt içinde ve dışında birçok farklı görevde çalıştım. 2017 yılında mecburi görev süremi 
tamamlayarak kendi isteğimle TSK’den ayrıldım ve savunma sanayiinde çalışmaya başladım. 
Simsoft Ailesine ise 2019 yılında katıldım. Evli ve 3 kız çocuk babasıyım.

Savunma, Havacılık ve Uzay Grubu olarak faaliyet alanlarınızı kısaca anlatabilir misiniz?

Savunma, Havacılık ve Uzay Sistemleri Grubu olarak Kara Platform ve Silah Sistemi Yazılımları, 
Deniz Platform ve Sistem Yazılımları, Muhabere ve Elektronik Harp Sistemi Yazılımları, Hava 
Platform ve Aviyonik Sistem Yazılımları, Gömülü ve Eklemeli Simülasyon Yazılımları ile Test 
Yazılımı ve Test Hizmeti alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Bu alanlarda NATO, ASELSAN, 
HAVELSAN, STM, TUSAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM gibi firma, kurum ve kuruluşlar ile 30’un üzerinde 
projede birlikte çalışmaktayız. Yürütülen projelerimizin tamamında kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik 
terzi işi çözümler sunmaktayız.

Ayrıca grubumuzun “Atlas Simülatör ve Test Süiti”, “3B Arazi Editörü”, “3B Model Editörü” ve 
“Coğrafi Bilgi Sistemi” olmak üzere 4 farklı ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerin de lisans altında 
satışlarını gerçekleştirmekteyiz.

2022 yılı için belirlediğiniz hedefleriniz nelerdir?

2022 yılı için öncelikli hedefimiz, mevcut projelerimizi bugüne kadar olduğu gibi başarıyla tamamlamak. İkincil hedefimiz ise 
bugüne kadar yurt içinde birlikte çalışma fırsatı bulamadığımız firma, kurum ve kuruluşun eko sistemine dahil olmaktır.

Yurt dışında ise öncelikle NATO projeleri olmak üzere ve farklı ülkelerde askeri maksatlı projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
İhracat konusunda 2021 yılı oldukça başarılı geçti. 2022 yılında da bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. 2022 yılında olumlu 
sonuçlanmasını beklediğimiz farklı yurt içi ve yurt dışı proje tekliflerimiz bulunmaktadır. 

Savunma, Havacılık ve Uzay Grubu İş Geliştirme Yöneticisi
Sayın M. Murat Üstünel ile Röportaj

HAVELSAN İş Ekosisteminde yer 
alan yaklaşık 700 tedarikçi firma 
arasında yapılan performans 
değerlendirmesi sonucunda: son 3 
yılda en az 2 kez A kategorisinde 
puan alan firmalara teşekkür töreni 
gerçekleştirilmiştir.

Ödül töreninde; HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celal 
Sami Tüfekçi, Simsoft Genel 
Müdürü Sn. Dr. Gökçe Yıldırım 
Kalkan'a teşekkür belgesi ve ödülü 
takdim etmiştir.

HAVELSAN'dan Simsoft'a Tedarikçi Ödülü 

DMO Tekno Kataloğuna
Yeni Ürünler Eklendi

ASELSAN Stratejik Ortaklık
Belgesi Yenilendi

ASELSAN, 25 yeni firmanın katılımıyla stratejik ortaklarının 
sayısını 75'e çıkardığını açıkladığı törende, Simsoft ile Stratejik 
Ortaklık Anlaşmasını yenilenmiştir.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Prof. 
Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması 
etkinliğinde yaptığı konuşmada; ASELSAN'ın bugüne kadar 
ortaya koyduğu büyümenin sadece iç dinamikler ve 
paydaşlarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yakalanan 
başarılarda geniş ekosisteminde yer alan iş ortaklarının da 
büyük katkısının bulunduğunu dile getirmiştir.

2 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen ASELSAN Stratejik 
Ortaklık Buluşması töreninde, Simsoft Genel Müdürü Sn. Dr. 
Gökçe Yıldırım Kalkan'a Stratejik Ortaklık Belgesi takdim 
edilmiştir. ASELSAN ile aramızdaki yıllara dayanan güçlü iş 
birliğini daha da geliştirmek için çalışmaya devam 
edilmektedir.

“Kamuda Akıllı Satınalma” sloganı 
ile hayata geçen Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO) Tekno Katalog 
uygulamasında, Eylül 2022’de           
4 ürünle (FireVR, Faysim, B-Chat, 
Simovate) katılım sağlayan Simsoft, 
2 yeni ürününü daha kataloğa 
eklemiştir. 

“Atış ve Çatışma Eğitim 
Simülatörü” ve “Sınıfta Sanal Sınıf 

Yönetimi Simülasyonu” ürünlerinin de katoloğa eklenmesiyle 
Simsoft’un mevcut ürün sayısı  6’ya yükselmiştir. 

Simsoft, DMO Tekno Katalog aracılığıyla yüksek teknolojili 
yerli ve milli çözümlerini hız kesmeden kamuya arz etmeye 
devam edecektir.
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Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikir mülkiyet hakkı Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd.Şti’ne aittir. Yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izniyle kullanılabilir ve telif hakları kapsamındadır.
İçerik herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz.

ASELSAN, 25 yeni firmanın katılımıyla stratejik ortaklarının 
sayısını 75'e çıkardığını açıkladığı törende, Simsoft ile Stratejik 
Ortaklık Anlaşmasını yenilenmiştir.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Prof. 
Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması 
etkinliğinde yaptığı konuşmada; ASELSAN'ın bugüne kadar 
ortaya koyduğu büyümenin sadece iç dinamikler ve 
paydaşlarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yakalanan 
başarılarda geniş ekosisteminde yer alan iş ortaklarının da 
büyük katkısının bulunduğunu dile getirmiştir.

2 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen ASELSAN Stratejik 
Ortaklık Buluşması töreninde, Simsoft Genel Müdürü Sn. Dr. 
Gökçe Yıldırım Kalkan'a Stratejik Ortaklık Belgesi takdim 
edilmiştir. ASELSAN ile aramızdaki yıllara dayanan güçlü iş 
birliğini daha da geliştirmek için çalışmaya devam 
edilmektedir.

Simsoft’un geliştirmiş olduğu Sınıfta Sanal Sınıf Yönetimi Simülasyonu uygulamasının kullanıldığı, Simsoft sponsorluğunda 
ikincisi düzenlenen “Öğretmen Yetiştirmede Simülasyon Kullanımı Konferansı” 9 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarını, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü 
Sn. Prof. Dr. Türkay Dereli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sn. Dr. Özge Kelleci Alkan gerçekleştirmiştir.

Eğitim sektöründe simülasyon kullanımının önemini ve etkililiğini vurgulayan Simsoft Kurucu Ortağı Sn. Prof. Dr. Veysi İşler aynı 
zamanda geçen sene gerçekleştirilen konferansın sonuçlarını ve Sınıfta Uygulama Atölyesi’ni de değerlendirmiştir.

Sınıfta’nın “Öğretmen Yetiştirmede Simülasyon Kullanımı Konferansı”

Sağlık Bilgilendirme Webinarı

The American Psychology Neuropsychology Merkezi ve TeleHekim iş birliğiyle         
10 Aralık 2021 tarihinde Sn. Fzt. Serhat Aydoğdu tarafından “Sağlık Bilgilendirme 
Webinarı” gerçekleştirilmiştir. Webinar kapsamında; uzun süre oturarak çalışma 
sebebiyle görülen bel boyun ağrıları hakkında yararlı bilgiler verilmiştir.

Fzt. Serhat Aydoğdu yapmış olduğu konuşmada; endüstrileşme ve bilişim 
sektöründeki gelişmelerin ofislerde çalışan sayısını giderek arttırmakta olduğunu, ofis 
çalışanlarının da çoğunlukla bilgisayar başında uzun süreler hareketsiz kaldığını 
belirtmiştir. Bu durumun ofis çalışanlarının birçok mesleki kas ve iskelet sistemi 
hastalıklarına yakalanmalarına davetiye çıkardığını hatırlatmıştır. Aydoğdu 
konuşmasında, hareketsizlikten kaynaklanan kas ve iskelet sistemi hastalıklarının iş 

gücü kaybına sebep olduğunu, bunun yanı sıra ulusal ekonomiye de zarar verdiğini vurgulamıştır. Sağlık bilgilendirme 
webinarında, çalışanların iş yerlerinde ergonomi ve iş sağlığı önlemlerini destekleyici olarak belirli aralıklarla sağlığı korumaya 
yönelik egzersizler yapmaları önerilmiş, buna ek olarak, egzersizin en ucuz ve en etkili ilaç olduğu belirtilmiştir. 

Sayın Aydoğdu, ayrıca işyerlerinde ergonomi bağlamında sorunların çözülmesi ve mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarından 
çalışanların korunması konusunda farkındalık yaratılmasına destek veren Simsoft Ailesine teşekkürlerini iletmiştir.

2022 Yeni Yıl Kutlamasında Pong Turnuvası Heyecanı

Simsoft Ailesi olarak, 2022'ye kısa süre kala Simsoft ekipleriyle yıl sonu etkinliğinde bir araya gelinmiştir. 
Kurum kültürü, ekip ruhu ve eğlencenin ön planda olduğu etkinlikte keyifli anlar yaşanmıştır. Yeni yıl 
kutlamasında düzenlenen sürpriz ödüllü pong turnuvasına Simsoft ekipleri tarafından büyük ilgi gösterilmiştir. 
Oyun kuralı gereği en fazla atış yapanların bir üst tura geçmesiyle ikinci kez yarışma yapılmış ve şampiyon 
belirlenmiştir. Her şubeden bir kişinin şampiyon olarak sürpriz ödülü kazandığı kutlamada Simsoft Ailesi 
üyelerine yılbaşı hediyeleri de takdim edilmiştir.
2022 yılının nice güzel anlar paylaşacağımız ve başarılı işlere imza atacağımız, sağlıklı, mutlu bir yıl olmasını 
diliyor ve yeni etkinliklerde tekrar görüşmeyi heyecanla bekliyoruz.


