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SoftTech, iPad’in vatanı 
Amerika’ya 

iPadWall’ı götürdü

SoftTech’in geliştirdiği iPadWall uygulaması, 
barındırdığı birçok özellik bakımından dünyada 
ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Aslıhan Bozkurt “

“

Bu ayki sayımızda hem 
SoftTech’in

çalışmalarıyla ilgili 
bilgi almak hem de 

iPadWall ürünleriyle 
ilgili ilginç gelişmeleri 

öğrenmek için SoftTech 
Genel Müdürü

Levent Berkman ile bir 
söyleşi yaptık.

http://www.bilisimdergisi.org/s141
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-iPadWall uygulamanızı Amerika’da 
bir kilise kullanmış. Süreci bizlere 
aktarabilir misiniz?

-Aslına bakarsanız olayın ortaya çıkışı, 
sonrasında yaşanan süreç ve sonuçlar, 
günümüz dünyasında iletişimin gücünün, 
teknolojinin insan yaşamında geldiği son 
noktanın çok güzel bir örneği. Geçen yıl 
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nda tanıtımı 
yaptığımız iPadWall uygulamamız, barındırdığı 
birçok özellik bakımından dünyada ilk ve 
tek olma özelliği taşıyor. Teksas’ta bulunan 
Salem Protestan Kilisesi yetkilileri, yeni 
yıl kutlamaları için iPadWall’un sunduğu 
olanakları kullanarak bir kutlama 
gerçekleştirmek istediler. iPad’i kullanarak 
çeşitli Wall projeleri ortaya koyan firmalar 
var aslında. Bizim uygulamamızın sunduğu 
interaktif özellikler ve kullanıcı deneyimi, 
onu farklı kılan nokta. Teksas’taki kilisenin 
bizlere ulaşıp yapmak istedikleri çalışma 
için bizden yardım istemelerinin nedeni 
de bu. SoftTech olarak bu yardım ricasını 
karşılıksız bırakmadık ve mühendislerimizi 
Amerika’ya gönderdik.  Texas Houston’da 3 
günde kurulumu gerçekleştirilen gösteride  
54 iPad kullanıldı. Apple yetkilerinin yakından 

İşTV Biyokimlikli Bankamatik, Cep Anahtar, 
I-Anahtar ve Net Anahtar gibi ürünlerin 
altında SoftTech’in imzası var. SoftTech 
olarak, Türkiye’nin lider teknoloji şirketleri 
arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu 
hedef doğrultusunda da bankacılık dışında 
birbirinden farklı birçok alanda ürünler ortaya 
koyuyoruz.
Örneğin; tüm kuruluşlar için yönetimi en zor 
alanlardan biri olan arşiv yönetimi konusunda 
pratik çözümler ortaya koyan ürünümüz 
Elektronik ve Fiziksel Arşiv Yönetimi (EFAY). 
EFAY, tüm kuruluşlar için yönetimi en zor 
alanlardan biri olan arşiv yönetimi konusunda 
pratik çözümler ortaya koyuyor. Gayrimenkul 
kapsamındaki gelir-gider takibi, fatura 
bilgileri, teminat giriş ve çıkışları, sigorta 
işlemleri, yüklenici-tedarikçi hak ediş ve avans 
ödemelerini yöneten Gayrimenkul Portföy 
Yönetim Uygulaması (GPYU). Tüm kurumun 
belgelerinin elektronik ortamda muhafaza 
edilerek sorgular aracılığıyla bulunmasını, 
doküman üzerindeki bilgilerin tümünün 
kayıt altına alınmasını, dokümanlara erişim 
kontrolünün kapsamlı bir şekilde yapılmasını 
sağlayan güvenli bir elektronik doküman 
arşivi uygulaması Sinerji. Son olarak da 
yakın zamanda faaliyete geçecek olan liman 
otomasyon ürünümüz Gullseye. Özellikle 
Gullseye’ın bir limanda ihtiyaç duyulabilecek 
her türlü süreç yönetimi 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
nitelikte bir ürün olduğunu 
ayrıca belirtmek isterim.
Ayrıca Türkiye Bilişim 
Derneği’nin (TBD) aylık 
olarak çıkardığı derginin iPad 
uygulamasını da geliştirdik. 

-Dünyada bilişim 
sektörü denince 
akla ilk Hindistan 
geliyor. Ülkemizin 
bu alandaki şans, 
gelişimi ve gelebileceği 
noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

ilgilendiği uygulama, kilise tarafından daha 
önce kayıt edilen çeşitli videolar sahnedeki 
kilise üyelerinin ellerindeki iPad’lerden ışık 
ve ses ile oluşturulan bir koreografi ile eş 
zamanlı olarak izlenebildi. Proje, daha önce 
yine SoftTech’in dünyada ilk olarak geliştirdiği 
iPadWall projesinden sonra bir koreografiyle 
oluşturulan ilk iPadWall uygulaması özelliğini 
de taşıyor. Bir Türk şirketi olarak, teknoloji 
kanallarından bize ulaşılması ve bu konudaki 
yetkinliğimizi burada sergileyebilmek, bizim 
için gurur verici.

- SoftTech’i daha çok bankacılık 
alanında ortaya koyduğu çözümlerle 
tanıyoruz. Bize farklı alan ve 
çözümlerinizden söz edebilir 
misiniz?

-Evet, başta bankacılık olmak üzere birçok 
sektörde kaliteli ve yaratıcı yazılım ürünleri 
sunan SoftTech, farklı iş alanlarına yönelik 
alan bilgisi ve teknolojik yetkinliğe sahip 
profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin en 
büyük yazılım firmaları arasında yer alıyor. 
Bir İş Bankası iştiraki olarak İş Bankası’nın 
müşterilerine sunduğu İşCep, İşWap, İşPad, 

-Hindistan hakkında yaptığınız 
değerlendirmeye katılıyorum. Şunu 
da belirtmeliyim ki Hindistan dışında 
özellikle gelişmekte olan birçok 
ülke yazılım açısından çok nitelikli 
kaynaklarla bilişim teknolojileri 
açısından çok katma değerli projeler 
üretiyor. Türkiye de bu anlamda son 
zamanlarda rakiplerine göre çok daha 
fazla ivme kat eden ülkeler arasında. 
Devletin teknolojiyi desteklemesi, 
buna olanak veren yerleşkeler, 
sanayi-üniversite işbirliği, proje bazlı 
destekler Türkiye’deki firmaların 
önünü açıyor. Ülkemizdeki genç 
nüfusun teknolojiye olan ilgisi, özellikle 
mobil teknolojilerdeki gelişmeler 
bu konuda kendini geliştiren ya da 
geliştirme aşamasında olan insan 
kaynağı anlamında Türkiye’nin 
dünyada birçok ülke ile aynı sahnede 
yer aldığının göstergesi. Özellikle 
bankacılık ve finans sektöründe 
müşterilere sunulan ürün ve hizmet 
yelpazesi ile ülkemizin bir adım önde 
olduğunu da rahatlıkla ifade edebiliriz.
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