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Simsoft, Türkiye’de Sanayide Dijital Dönüşümü hedefleyen TÜSİAD SD² programı kapsamında ön 
elemeyi geçerek Türkiye’nin en büyük 18 teknoloji tedarikçisi arasında yer almaya hak kazanmıştır.

Simsoft bu yıl da BThaber 
Gazetesi iş birliği ile 
düzenlenen Bilişim 500 
araştırma sonuçlarına göre 
“Türkiye’nin En Büyük 
500 Bilişim Şirketi” 
arasında yer almıştır.

Haberin devamı sayfa 3’te

Simsoft, Milli Savunma 
Bakanlığı’na (MSB) bağlı 
Askeri Fabrikalar ve 
Tersaneler Genel 
Müdürlüğü'nün (AFGM) 
Onaylı Tedarikçisi olmaya 
hak kazanmıştır.

Haberin devamı sayfa 3’te

Bilişim 500 Ödülü Simsoft, Askeri Fabrikalar
Onaylı Tedarikçisi

Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve 
teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren 
ilk kapsamlı program olan TÜSİAD SD² programı bu yıl ikinci 
defa gerçekleştirilmiştir.

Teknoloji kullanıcılarının sanayide dijital dönüşüm çözüm, 
ihtiyaç, fırsat alanı kapsamında önceliklendirdikleri konu 
kapsamında ilgili tedarikçiler ile özel eşleşme şansı yakaladıkları 
program Türkiye’nin teknoloji ağını oluşturmayı 
hedeflemektedir.

TÜSİAD SD² Programı kapsamında çağrı açan  Türkiye’nin önde 
gelen 18 teknoloji tedarikçisi yüzlerce başvuru içerisinden 
çalışmak istedikleri firmalar ile eşleşmiştir.

Artırılmış Gerçeklik ile Bakım konusunda Simsoft ile çözüm 
ortağı olan Nobel İlaç firması arasında başarılı bir iş birliği süreci 
başlatılmıştır. 

Bültenimizin bu yeni sayısında Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 
döneminde gerçekleşen etkinlikler, ziyaretler ve haberleri 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Kurulduğu yıldan beri yükselen başarı grafiğini sürdüren ve 
başarılı projelere imza atan Simsoft  bu yıl da "Bilişim 500" 
ödülünü kazanarak “Türkiye’nin En Büyük 500 Bilişim Şirketi” 
arasında yerini almıştır.

Sektörel olarak sıralamaların yapıldığı yarışma sonuçlarına göre 
Yazılım-Savunma kategorisinde ise Türkiye’nin en büyük 4. 
firması arasında yer almanın gururunu yaşamaktayız.

Simsoft, bu dönemde ayrıca TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm 
Programında ön elemeyi geçerek Türkiye’nin en büyük 18 
teknoloji tedarikçisi arasında yer almaya hak kazanmıştır.

Eylül ayında katıldığımız Teknofest İstanbul'da sergilemiş 
olduğumuz ileri teknoloji ürünlerimizin gördüğü ilgi bizi oldukça 
mutlu etmiştir. Simsoft'un Askeri Fabrikalar Onaylı Tedarikçisi 
seçilmesi ve SAHA İstanbul üyeliği bilgilerini de sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Simovate- AR Destekli Süreç - Bakım Yönetimi; fabrikalarda 
bulunan tüm bakım   ve üretim süreçlerini dijitalleştirerek 
sürdürülebilirliği artırmaktadır. Bu sayede fabrikaların dijital ikizi 
oluşturularak hata yapma olasılığı  minimize edilmektedir.

Simovate Artırılmış Gerçeklik çözümleri ile Simsoft’un 
müşterilere özel terzi işi uygulamalar geliştirilmektedir. Simovate 
AR modülü ile benzersiz yüksek görüntü kalitesi ve kullanıcı 
dostu arayüzü ile en iyi kullanıcı deneyimi sunulmaktadır.

Artırılmış gerçeklik gözlükleri ya da tablet/telefon ile birlikte 
kullanılan bu uygulamalar farklı sektörlerden müşterilerin 
ihtiyacına yönelik olarak özelleştirilebilmektedir. Artırılmış 
Gerçeklik çözümleri mobil cihazlar yoluyla her türlü ortamda 
kolaylıkla kullanılabilmektedir. 

Simsoft’u teknoloji tedarikçisi olarak seçen Nobel İlaç’a,  etkinliği 
düzenleyen TÜSİAD’a ve bu başarıda katkısı olan tüm Simsoft 
ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
Kurumsal İletişim Direktörlüğü 
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TEKNOFEST İSTANBUL

17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul- Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapıl-
mıştır.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 
Simsoft’un geliştirmiş olduğu sanal gerçeklik ve simülatör ürünleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliği ile ziyaretçi-
lerin kullanımına sunulmuştur.

Yoğun ilgi gören Simsoft standını ziyaret eden katılımcılar Türkiye’nin önde gelen simülatörlerini denemiştir. Türki-
ye’nin ilk yerli ve milli Köprüüstü Simülatörü’nü kullanan ziyaretçiler kaptanlık deneyimi yaşama fırsatı yakalamıştır. 
Sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla yangına anında müdahale edilerek  kazaların  enaza  indirgenmesini  sağlayan  
FireVR- Yangın Söndürme Simülasyonu  ile  MineVR- Güvenli  Madencilik Simülasyonu ve İş Makinesi Simülatörü 
de ilgi gören Simsoft ürünleri arasında yer almıştır.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul- Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali’nde Simsoft’un geliştimiş olduğu sanal gerçeklik ve simülator ürünleri yoğun ilgi görmüştür.

24-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Orlando, Florida'da gerçek-
leştirilen Ciddi Oyun Konferansı'nda dünyanın çeşitli ülkelerinden 
firmaların geliştirmiş olduğu ciddi oyun projeleri tanıtılmıştır. 

Simsoft Kurucu Ortağı Dr. Veysi İşler'in katılım sağladığı etkinlik 
kapsamında Simsoft'un geliştirmiş olduğu ciddi oyun projeleri 
katılımcıların beğenisine sunulmuştur. Oyun sektörünün geleceği 
hakkında konferansların da düzenlendiği etkinlikte birebir görüşme-
ler gerçekleştirilmiş ve yeni iş birliği olanakları değerlendirilmiştir. 

Ciddi Oyunlar olarak adlandırılan simülasyon uygulamaları öğren-
meyi kalıcı ve kolay hale getirmektedir. Özel üretilmiş yazılım ve 
donanımlara ihtiyaç duymayan ciddi oyunlar için oyun motorları 
yeterlidir. Ciddi oyun uygulamalarına sanal gerçeklik gözlükleri de 
eklendiğinde gerçeğe yakın 3 boyutlu ortamlarda etkileşimli eğitim 
senaryoları oluşturmak mümkündür. Bu yöntemlerle maliyet etkin, 
risksiz, yüksek etkili, birden fazla kişinin birlikte katılabileceği eğitim 
ortamları tasarlanabilmektedir. 

Serious Play Conference 2019

Simsoft Technologies, ciddi oyun kapsamında geliştirmiş olduğu ürünleri sergilemek üzere 24-26 Temmuz 
2019 tarihleri arasında Orlando, Florida’da gerçekleştirilen Serious Play Conference etkinliğine katılmıştır.
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Bilişim 500 Ödülü

Bilişim 500, Türk bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini 
genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibariyle sıralayan, pazar 
hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmadır.

Bilişim 500 firması tarafından yapılan araştırmada 2013 yılından bu yana 
sıralamaya giren Simsoft, bu sene de “Türkiye’nin En Büyük 500 Bilişim 
Şirketi” arasında yerini almıştır.

Sektörel olarak sıralamaların yapıldığı yarışma sonuçlarına göre 
Yazılım-Savunma kategorisinde ise Türkiye’nin en büyük 4. firması 
seçilmenin gururunu yaşamaktayız.

FireVR, I/ITSEC 2019 Finalisti

Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” sonucunda 
Simsoft Yazılım-Savunma sektörü listesinde 4. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Simsoft, Askeri Fabrikalar Onaylı Tedarikçisi

Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti., yapılan idari, teknik ve kalite uygula-
malarına yönelik denetleme ve değerlendirmeler neticesinde Milli Savunma 
Bakanlığı’na (MSB) bağlı Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlü-
ğü'nün (AFGM)  Onaylı Tedarikçisi olmaya hak kazanmıştır.

Onaylı Tedarikçi sistemi sayesinde kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi 
kriterleri sağlayan tedarikçilerden mal ve hizmet alımı yapılması hedeflenmek-
tedir.

Üretim/İmalat, Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım alanlarının tümünde yeterliliği onay-
lanan Simsoft, ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya 
mal ve hizmet sağlayabilecektir.

SAHA İstanbul Üyeliği
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2. büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA 
İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi’ne üyelik talebimiz onay-
lanmıştır.

SAHA İstanbul; savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde çalışan firmaları tek çatı 
altında toplayarak verimliliğin yükseltilmesini ve rekabet edebilirliğinin arttırıl-
masını amaçlamaktadır. 

Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalışan SAHA İstanbul hem imalatçı 
kurumları hem de sanayicileri milli üretim ve yazılıma yönlendirerek, devletimi-
zin yerli sanayini geliştirmeye yardımcı olacak bir ekosistem kurmayı hedefle-
mektedir.

Simsoft'un geliştirmiş olduğu FireVR- Yangın Söndürme 
Simülasyonu dünyanın en büyük Modelleme, Simülasyon ve 
Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda (I/ITSEC)  düzenlenen  "Ciddi 
Oyun Yarışması"nda  finalist olarak seçilmiştir.

ABD'nin Orlando şehrinde gerçekleştirilen Modelleme, Simülasyon 
ve Eğitim Teknolojileri Konferansı (I/ITSEC) kapsamında 
düzenlenen Serious Games Challenge (Ciddi Oyun Yarışması) 
alanında en prestijli yarışmalardan biri olarak gösterilmektedir. 

Simsoft, 2017 yılında düzenlenen I/ITSEC kapsamında düzenlenen 
"Ciddi Oyun Yarışması"nda da  Mystartup isimli oyunu ile  "En İyi 
Mobil Oyun" ödülünü alarak ülkemiz adına haklı bir gurur yaşatmıştır.
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Ziyaretler

CyberSpot Röportajı Kenya Büyükelçiliği Ziyareti

Sanayi Bakanlığı Ziyareti

Marine Deal Röportajı

Birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve kucaklaşmanın 
sembolü olan Kurban Bayramı münasebetiyle 
gerçekleştirilen bayramlaşma merasimi Simsoft ODTÜ 
ve Bilkent ofislerinde tüm personelimizin katılımıyla 
yapılmıştır.

Medyada Biz

   Geleneksel Bayramlaşma Merasimi

Simsoft Kurucu Ortağı 
Dr. Veysi İşler’in 
CyberSpot Dergisi’nin 
“Dijital Oyun” özel 
sayısına vermiş olduğu 
röportaj yayınlanmıştır. 

Türkiye’de dijital oyun 
sektörünün hızlıca 
büyümeye devam 
ettiğini ve sektör 

gelirlerinin %95’i aşan kısmının ihracattan oluştuğunu 
belirten İşler, dijital oyun sektöründe paydaşlardan 
oluşan bir ekosistemin kurulmasının önemini 
vurgulamıştır. 

Akademik programlar, sivil toplum örgütleri, kuluçka 
merkezleri ve basın kuruluşları gibi paydaşlar kendi 
rollerini iyi bir şekilde oynadıklarında  oyun sektörüne 
ciddi oranda teşvik mekanizmaları sağlanmaktadır. 

Dijital oyun sektörünü takip edenler için önemli notların 
yer aldığı röportajı okumak için Simsoft web sitesini 
ziyaret ediniz.

Kenya Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı, Ticari 
Ataşesi ve beraberindeki 
heyet 31 Temmuz 2019 
tarihinde Simsoft ODTÜ ve 
Bilkent Ofislerini ziyaret 
ederek Simsoft’un ürün ve 
yetenekleri hakkında 
detaylı bilgi almıştır.

Yapılan ziyarette 
Simsoft’un savunma, 
havacılık, uzay, simülatör 
sistemleri ve oyun 
alanında geliştirmiş 
olduğu askeri çözüm 
önerileri hakkında bilgi 
paylaşımı yapılmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Ankara İl 
Müdürü Sn. Vehbi 
Konarılı’ya Simovate İş 
Geliştirme Yöneticisi 
Umut Kılıç tarafından 
Simsoft’un ürün ve 
yetenekleri hakkında bilgi 
sunulmuştur.

Simülasyon sistemleri alt yapısını kullanan ve bu alt yapı ile 
Endüstri 4.0 bileşenlerini içerisinde barındırarak 
müşterilerine uçtan uca çözümler sunan Simovate Ürün 
Ailesinin tanıtımı Sn. Vehbi Konarı'ya makamında 
yapılmıştır. Tanıtım esnasında kamuda simülasyonun nasıl 
kullanılabileceği konusunda etkin beyin fırtınası 
gerçekleştirilmiştir. Kendilerine misafirperverliklerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

Simsoft İstanbul Yöneticisi 
Dr. Gürkan Koldaş’ın 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli 
Köprüüstü Simülatörü 
hakkındaki yazısı Marine 
Deal dergisinin son 
sayısında yayınlamıştır. 

Simsoft’un 13 yıllık Ar-Ge 
çalışmaları sonucu 
geliştirilen Köprüüstü 

Simülatörünün sektöre kazandırdıkları hakkında 
açıklamaların yer aldığı röportajı okumak için Simsoft web 
sitesini ziyaret ediniz.


