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Ön Söz
2022 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarından haberlerin yer aldığı, Simsoft 
Bülten 17. Sayısında Simsoft’un 16. Yaşına girdiğini sizlerle 
paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Simsoft, kuruluşundan bu tarihe kadar 
yükselen başarı grafiğini sürdürmeye devam etmektedir
Simsoft olarak bu dönemde de birçok fuar ve etkinlikte yerimizi aldık. 
21-23 Mart tarihlerinde Doha, Katar’da gerçekleşen Uluslararası Deniz 
Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2022) başta denizcilikle 
ilgili olmak üzere ürün ve yeteneklerimizi anlattığımız bir fuar geçirdik.
İki yılda bir Kuala Lumpur, Malezya’da düzenlenen dünyanın en büyük 
savunma fuarlarından 17. Asya Savunma Hizmetleri Fuarı (DSA 2022) 
ve Asya Ulusal Güvenlik Fuarı’nda (NATSEC 2022) yerimizi aldık. 
Birçok yabancı heyet ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur 
Büyükelçisi ve Jandarma Genel Komutanı’nın da standımızı ziyaret 
ettiği fuarda Simsoft’un ürün ve yetenekleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Hava Teknik Okul 
Komutanlığı, İzmir’de düzenlenen Uçak Bakım Sahasında Arttırılmış 
Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Kullanımı Çalıştayı’na 
Simsoft olarak katılım sağladık. Çalıştayda, sanal bakım eğitim 
tecrübeleri ve VR çözümleri katılımcılar ile paylaşıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek 
Yüksekokulu’na Türkiye’nin Türk Loydu sertifikalı ve STCW uyumlu ilk 
yerli ve milli olarak geliştirmiş olduğumuz Gemi-Köprüüstü 
Simülatörü ürünümüzün teslimatını yaparak, üniversite öğrencilerinin 

gerçeğe yakın ortamda eğitim alabilmeleri için eğitim merkezi 
kurulmasını sağladık. Gemi-Köprüüstü Simülatörünü kullanarak 
gerçeğe yakın ortamda eğitim alan Denizcilik Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin eğitimleri ile görev yapacakları gemilerde fark 
yaratacaklarına inanıyoruz. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve  
Hacettepe Üniversitesi’nin düzenlediği iki ayrı kariyer fuarında yerimizi 
alarak Simsoft’un kurumsal kültürü, staj imkânları, geliştirdiği projeler 
hakkında bilgi paylaşımı yaptık. Kariyer fuarlarında standımıza yoğun 
ilgi gösteren tüm öğrencilere teşekkürlerimizi sunuyor ve savunma 
sanayii sektörüne önemli katkı sağlayarak başarılı işlere imza 
atabilmelerini temenni ediyoruz.
Simsoft Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler’le metaverse 
hakkında sohbet ettik. Çağımızın en popüler ve en merak edilen 
konusu hakkında, tüm sorularımızı bizim için cevapladı.
2022 yılının yoğun toplantılar, fuarlar ve etkinliklerle geçen ilk 
çeyreğinde yeni imzalanan projelerimiz ile sektörde başarılarımıza 
artan ivme ile devam ediyoruz. 
Simsoft’tan haberlerin yer alacağı bir sonraki sayıda görüşmek 
dileğiyle.
Sağlık ve esenlik dileriz.
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3 Aylık Yayındır

Saygılarımızla,
Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

DIMDEX 2022’deyizAkdeniz Belediyesi Sanal Gerçeklik Tabanlı
Liman Vinç Simülatörü ile Eğitimler Başladı

Akdeniz Belediyesi’ne teslimatı tamamlanan “Sanal Gerçeklik 
Tabanlı Liman Vinç Simülatörü” için Akdeniz Belediye Başkanı 
Sn. Mustafa Gültak “Tamamen metaverse ortamının uygulandığı 
bir sistem" olduğunu belirtmiştir.

Katar’ın başkenti Doha’da 21-23 Mart 2022 tarihleri arasında 20 
ülkeden 200 firmanın katılımıyla 7. Deniz Savunma Fuarı ve 
Konferansı (DIMDEX 2022) gerçekleşmiştir.

Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen en kapsamlı ve gelişmiş ilk gemi simülatör sistemi olan Simsoft Köprüüstü Simülatörü 
KÜSİM, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda başarıyla kurulmuştur. İki Tam Görev 
Köprüüstü Simülatörü, bir eğitmen odası ve sekiz öğrenci ile bir eğitmen istasyonundan oluşan ECDIS/RADAR/ARPA dershanesini 
kapsayan projenin teslimatı üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Farklı tiplerde yönetilebilen gemiler ile farklı liman ve 
boğazlar içeren, gerçek verilere göre modellenen, gerçek haritalar ile desteklenen, gerçekçi hava durumu simülasyonları, entegre 
manevra ve navigasyon sistemlerine sahip olan sistem, bütünüyle gerçekçi bir köprüüstü deneyimi sunmaktadır. Türkiye'nin ilk 
yerli ve milli Köprüüstü Simülatörü olarak geliştirilen söz konusu sistemin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik 
Meslek Yüksekokulu tarafından yakın gelecekte Türk ve dünya denizlerindeki ticari gemiler için süvari beyler ve efendi kaptanlar 
yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağı değerlendirilmektedir.

Türk Loydu Sertifikalı ve STCW Uyumlu
İlk Gemi Simülatör Sistemi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na 
İlk Yerli ve Milli Gemi Simülatörü Teslimatı Tamamlandı

* Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda Köprüüstü Eğitim Sınıfları 

Haberin devamı sayfa 3’te Haberin devamı sayfa 2’de



Simsoft Sanal Gerçeklik Tabanlı ve Sanal Uçak Bakımı Çalıştayı’na Katıldı

29-30 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı organizatörlüğünde Uçak Bakım Sahasında 
Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Kullanımı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
Simsoft’u temsil eden İş Geliştirme Yöneticisi Sn. Serhat Göksel, çalıştay kapsamında panelist olarak yer almıştır. 
Sayın Göksel konuşmasında, sanal gerçeklik ve sanal bakım uygulamaları alanında yapılabilecek ve 
geliştirebilecek iş birliktelikleri kapsamında Simsoft'un imkân ve kabiliyetlerini katılımcılara aktarmıştır.
Çalıştayda, Simsoft’un 16 yıllık tecrübesiyle sanal bakım alanındaki çözümleri ve tecrübeleri paylaşılmış, etkinlik 
boyunca AR ve VR çözümleri tanıtılarak katılımcıların deneyimine sunulmuştur.
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Katar’da DIMDEX 2022 Fuarına Katılım Gerçekleştirildi

Doha, Katar’da 21-23 Mart 2022 tarihleri arasında 20 ülkeden 200 firmanın katılımıyla 7. Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı 
(DIMDEX 2022) gerçekleşmiştir.
Simsoft olarak DIMDEX 2022’de H5-415D numaralı stantta yer alınılmış, Simsoft’u temsilen İstanbul Şube Yöneticisi Sn. Dr. Gürkan 
Koldaş ve İş Geliştirme Yöneticisi Sn. Serhat Göksel katılım sağlamıştır.
DIMDEX 2022, Katar ve bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birliğinin pekiştirilmesi yönünden önemli bir 
etkinlik olarak değerlendirmektedir. Üç gün süren etkinlikte Simsoft’un geliştirdiği STCW (Gemiadamları Eğitim ve Belgelendirme 
Standardı) uyumlu ve Türk Loydu onaylı Türkiye'nin ilk yerli ve milli Gemi-Köprüüstü Simülatörü ve Sanal-Artırılmış Gerçeklik 
çözümleri VR gözlük ile ziyaretçilere tanıtılmıştır. Bunun yanı sıra Simsoft ürün ailesinin yeni üyelerinden olan Köprülü Vinç 
Simülatörü ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Simsoft’un geniş ürün yelpazesinde yer alan tüm ürünler ziyaretçilerinin 
ihtiyacına göre anlatılarak olası iş birlikleri için görüşmeler yapılmıştır. 
Askeri heyet, delege ve teknoloji meraklıları ile standı ziyaret eden tüm ziyaretçilere teşekkürlerimizi sunar, bir sonraki Katar 
ziyaretinde görüşmeyi temenni ederiz.

Malezya’da DSA 2022 Fuarına Katılım Gerçekleştirildi

28-31 Mart 2022 tarihleri arasında 17. Asya Savunma Hizmetleri Fuarı (DSA 2022) ve Asya Ulusal Güvenlik Fuarı (NATSEC 2022) 
Kuala Lumpur, Malezya’da düzenlenmiştir. Simsoft’un 2/2193 numaralı stantta yer aldığı fuara, Simsoft’u temsilen İş Geliştirme 
Yöneticisi Sn. Murat Üstünel ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Sn. Oğuzhan Dedebağı katılım sağlamıştır.
İki yılda bir düzenlenen DSA Fuarı; savunma, ordu, donanma, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, polis, gümrük, askeri ve güvenlik 
teçhizatı, malzemeleri ve yazılım sistemleri hizmetlerine yönelik hizmet veren tedarikçileri ve sektör meraklılarını bir araya 
getirmiştir.
Malezya’da gerçekleşen fuarda, üst düzey delegasyonlar ile savunma ve güvenlik endüstrisi profesyonelleri Simsoft standında 
ağırlanmıştır. Yerli ve milli ürün ve çözümleri hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı Simsoft standı, fuar katılımcıları tarafından ilgiyle 
takip edilmiştir.
Katılım sağlayan ve standımızı ziyaret eden herkese teşekkürlerimizi sunarız.
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DOKKAF Etkinliğinde, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Üniversitelilerle Buluştuk

T.C. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ve bölgedeki 
yedi üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF 2022) 4-5 
Mart 2022 tarihlerinde Trabzon, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda 
gerçekleştirilmiştir. 
Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 8 üniversitenin katıldığı fuar, yoğun ilginin olduğu kalabalık bir 
törenle başlamıştır. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Çetin Ali Dönmez, Trabzon Valisi 
Sn. İsmail Ustaoğlu, Doğu Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ömer Harun Özkaynak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sn. 
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in yanı sıra bölge üniversitelerinin rektörleri ve öğrencileri katılmıştır. 
Kariyer fuarına katılım sağlayan öğrenci ve mezunlar, İnsan Kaynakları Bölümü yetkililerimiz ile görüşme 

yaparak staj olanakları ve kariyer imkânları noktasında bilgi almışlardır. Simsoft olarak verimli bir etkinlik geçirmemizi sağlayan Doğu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne teşekkürlerimizi sunarız.

Bir Asya ülkesi ile 2020 yılı içerisinde 
imzalanmış olan anlaşmalar kapsamında, 
Simsoft tarafından yerli ve millî imkânlarla 
uzun yıllara dayalı kendi simülatör altyapısı 
sayesinde altı aylık bir süre içerisinde 
geliştirilen iki adet Hava Savunma Radarı 
ve iki adet 35 mm Hava Savunma Silah 
Sistemi Simülatörünün kurulumu, 
kullanıcı eğitimi ve nihai kabul faaliyetleri ilgili ülkenin tesislerinde
28 Ocak – 25 Mart 2022 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hava Savunma Silah Sistemi Simülatörü
İhracat Hamlesi

TÜBİTAK TEYDEB 1501 2021-2. Çağrısı Kapsamında
Projelerimiz Desteklenmeye Layık Görüldü

Oyak Savunma ve Güvenlik’e
Atış Simülatörü Teslimatı

10 Mart 2022 tarihinde, Oyak 
Savunma ve Güvenlik A.Ş. bünyesinde 
yer alan poligonlarda kursiyer ve 
personellerin yetiştirilmesi ve atış 
kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla 
Simsoft tarafından geliştirilen 
“Taşınabilir Hafif Silah Atış Eğitim 
Simülasyon Sistemi” ürünün teslimatı 
ve eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu 
simülatör sistemi ile kurumdaki 
güvenlik personeli eğitimleri hızlı, güvenli ve maliyet etkin 
şekilde gerçekleştirilebilecektir. Personelin, atış kabiliyetini 
artıracak olan bu sistem aynı zamanda atışlarda yaşanabilecek 
kaza riskini ortadan kaldırmak üzerine tasarlanmıştır.
Atış Eğitim Simülasyon Sistemi yazılımı sayesinde kurum, kendi 
senaryolarını oluşturabilecek, önceliklerini belirleyebilecek ve 
personelleri bu önceliklere göre atış eğitimine yönlendirebilme 
esnekliğine sahip olabilecektir. Eğitim sonunda oluşturulabilen 
raporlama ile atış eğitimine katılan personellerin 
performansının da değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Simsoft’un iki projesi TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi AR-GE 
Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 2. Çağrısı kapsamında 
desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer almaya layık 
görüldü. Desteklenme kararı alınan "Akıllı Tam Otonom Hedef 
Sistemi Projesi (ATOH)" ve "Deniz Sistemleri Entegre Simülatörleri 
Geliştirme Projesi" isimli projelerin takvimlerine uygun olarak 
çalışmalar yürütülmekte olup ilerleyen süreçte başarılı çıktılara 
ulaşılması hedeflenmektedir.

Hacettepe Kariyer Fuarı’22 Etkinliği

16-18 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara, Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Hacettepe Kariyer Fuarı, 
üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci Temsilcileri Konseyi, Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci 
Toplulukları’nın iş birliğiyle düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Kariyer ve Fuarı’nda Simsoft, üniversite öğrencileri ve mezunlarla 
bir araya gelme fırsatı bulmuştur.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Simsoft standında İnsan Kaynakları Bölümü yetkililerimiz, staj programları ve iş imkânları 
konularında bilgi vermiştir. Üniversite öğrencileriyle gelecek planları ve iş hayatı hakkında sohbetlerin de gerçekleştirildiği 
etkinliğe Simsoft’u davet eden Hacettepe Üniversitesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Akdeniz Belediyesi’ne teslimatı tamamlanan “Sanal Gerçeklik Tabanlı Liman Vinç Simülatörü” için 
Akdeniz Belediye Başkanı Sn. Mustafa Gültak “Tamamen metaverse ortamının uygulandığı bir sistem" 
olduğunu belirtmiştir.
Türkiye'de yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve ilk olma niteliği taşıyan Sanal Gerçeklik Tabanlı Liman 
Vinç Simülatörü ile vinç operatörü eğitiminde başarılı olan kişiler, dünyanın bütün limanlarında geçerli 
olan operatör eğitim sertifikasıyla çalışma hayatına adım atacaktır.
Türkiye'de bir ilkin gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Gültak, projelerin ayrıntılarını İHA muhabirine 
anlatmıştır. Sayın Gültak, ÇKA destekli Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’nin, Akdeniz 

Belediyesi’nin yürütücülüğünde; Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret Sanayi Odası ile Mersin Uluslararası Liman 
İşletmeciliği A.Ş. iş birliğiyle yürütüldüğünü söylemiştir. Akdeniz Belediyesi, gerçekleştirilen bu çalışma ile simülatör destekli ve 
sertifikalı Liman Vinç Operatörlüğü Eğitimi veren ilk belediye olma özelliğini kazanmıştır.                       Haber Kaynağı: Sabah Haber

Akdeniz Belediyesi Sanal Gerçeklik Tabanlı
Liman Vinç Simülatörü ile Eğitimlere Başlıyor
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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.

Metaverse kavramını diğer teknolojilerden ayrıştıran özellikleri nelerdir?
V.İ.: Metaverse yeni nesil Web 3 internet olarak tanımlanabilirken 3D dünyalar, sanal / 
artırılmış gerçeklik ve blok zincir teknolojilerine dayanmaktadır. Bu sayede dijital varlıklara 
hem sahip olmak hem de bunların el değiştirmesi mümkün olmaktadır. Üç boyutlu sanal 
ortamların bir parçası olarak kullanıcılar, farklı deneyimler yaşayabileceklerdir. Üstelik 
değişik metaverselerde (sanal ortamlarda) sahip olduğunuz dijital varlıklarla yer 
değiştireceksiniz.
Metaverse hangi alanlarda kullanılır olacak?
V.İ.: En önemli kullanım alanları e-ticaret, oyunlar ve sosyalleşme gibi görünüyor. Eğitim, 
sağlık ve finans alanlarında da değişik kullanımlar beklenmektedir. Mevcut internetteki 
deneyimden çok farklı deneyimler sağlamak suretiyle bu alanlar Metaverse’te gelişecektir.
Sosyal hayata ne gibi etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
V.İ.: Metaverse’te sosyal hayatlar daha sezgisel ve kapsayıcı olacaktır. Bu haliyle daha fazla 

kullanıcıyı cezbedecektir. Etkisi artarken daha sanal ortamlarda güçlü topluluklar ortaya çıkabilecektir.
İş hayatına ne gibi etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
V.İ.: İş hayatında da benzer şekilde bu yeni ortamlar daha etkili kullanılırken fiziksel ve dijital varlıkların ticareti daha güvenilir ve daha 
büyük hacimlerde gerçekleşecektir.
Adaptasyon sürecinin önündeki engeller neler olabilir? 
V.İ.: Adaptasyon sürecinin karşısındaki en önemli engeller arasında iletişim hızının ve özel donanımların yaygınlaşması olacaktır. Ayrıca bu 
ortamların tasarımı ve inşası da zaman alacaktır.
Eğitim sektörüne nasıl etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
V.İ.: Eğitim sektörü daha açık ve etkili bir eğitim ortamına sahip olurken; kitlesel kaynak kullanımı ve blok zincir sayesinde değişik 
alanlardaki yeteneklerin ve uzmanların içerik üretmeleri ve gelir elde etmeleri mümkün olacaktır.
Metaverse’in son dönemde yoğun ilgi görme sebepleri nelerdir?
V.İ.: Mevcut internettin yeteneklerinin sınırına gelinmiştir. Yeni nesil internet olarak tanımlanan Metaverse’e dünyanın en büyük 
şirketlerinin buna özel yatırım planları yapması ve bunları açıklamaları yenilik arayan kitlelerde heyecana neden olmuştur.
Metaverse sonrası ortaya çıkacak yeni iş kolları neler olabilir?
V.İ.: Gelişmiş içerik geliştiricileri, blok zincir yazılım geliştiricileri ve sadece metaverse’lere uyarlanan geleneksel iş kollarının yeni işlerde 
gerekli olan yetenekler olabilir.
Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek tasarlanırken, yazılım bunun neresinde yer alıyor?
V.İ.: Yazılım bu gelişimin en kritik alanında yer alacaktır. Yeni deneyimler, yeni iş kurumları ve yeni türde hizmetlerin tasarımı ve 
gerçekleştirilmesi esnasında yazılımın önemli rolü olacaktır.

Metaverse hakkında merak edilen sorulara cevap vererek bize zaman ayırdığı için Simsoft Kurucu Ortağı Sn. Prof. Dr. Veysi İşler’e 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Simsoft Kurucusu Sn. Prof. Dr. Veysi İşler’e yeni dünya olarak görülen metaverse hakkında merak edilen 
sorularımızı sorduğumuz röportajımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen
İlk 100 Şirketi Arasında

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Clarissa P. Estés tarafından uzun 
araştırmalar sonucu yazılmış ve önemli bir kaynak olarak kabul 
görmüş “Kurtlarla Koşan Kadınlar” isimli kitap, Simsoft’ta çalışan 
tüm kadınlara hediye edilmiştir. Kitaptan çok güzel bir alıntı ile 
tekrar Simsoft’un cesur ve güçlü kadınları başta olmak üzere tüm 
kadınların Kadınlar Gününü kutluyoruz. “Sağlıklı kurtlar ve sağlıklı 
kadınlar belirli ruhsal karakteristikleri paylaşırlar: Keskin bir duyarlık, 
oyuncu bir ruh ve yoğun bir kendini adama kapasitesi. Kurtlar ve 
kadınlar, doğaları, araştırıcılıkları, büyük bir dayanıklılık ve güce sahip 
olmaları bakımından yakın akrabadırlar. Sezgileri çok güçlüdür; 
yavruları, eşleri ve sürüleriyle yoğun bir biçimde ilgilenirler. Sürekli 
değişen koşullara uyum sağlamakta deneyimlidirler; tuttuklarını 
koparmalarının yanında çok da cesurdurlar.”
- Kurtlarla Koşan Kadınlar, Clarissa P. Estés.

TOBB öncülüğünde, Vodafone 
Business sponsorluğunda, 
TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliği 
ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
100 şirketi belirlendi.
Türkiye 100 sonuçları; Ticaret 
Bakanı Sn. Mehmet Muş ve çok 
sayıda Oda-Borsa Başkanı ile 
TOBB Başkanı Sn. M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye CEO’su 
Sn. Engin Aksoy’un da katılımı ile Ankara’da düzenlenen törenle 
açıklandı. Türkiye 100 listesinde Simsoft bu yıl da yer almaya hak 
kazandı.

CYBERSPOT Dergisi’nde Sayın Prof. Dr. Veysi İşler,
“Dijital Evren: Metaverse” Sorularını Cevapladı


