
ÜRETİMDE MODELLEME VE 
SİMÜLASYON TABANLI 

OPTİMİZASYON

"Üretimde Modelleme ve Simülasyon Tabanlı Optimizas-
yon Eğitimi" iş süreçlerinin kesikli olay simülasyonu yönte-
mi kullanılarak iyileştirilmesine yönelik süreç verilerinin 
analiz edilmesi, simülasyon süreç modelinin oluşturularak 
çıktıların analiz edilmesi ve alternatif süreç modellerinin 
oluşturulması adımlarını kapsayan 2 günlük bir eğitim 
programıdır. Eğitimin ilk gününde yöntem ve metodoloji 
anlatılırken, ikinci gün uygulama yapılacaktır.

Dördüncü nesil sanayi devriminin `dijital` ortamda olması 
öngörülmektedir. Sanayi 4.0'ın uygulanacağı ortamlar, 
bilgisayarlarda simülasyonlar ile görselleştirilerek yapılma-
sı arzu edilen yapısal değişiklikler ve iyileştirmeler test 
edilecektir.  Ayrıca Sanayi 4.0 kapsamında simülasyon 
uygulamalarında akıllı makinaların kullanılmasındaki artış, 
bu makinalara akıl kazandıracak algoritmaların testleri, 
makinalardan elde edilecek çok fazla verinin değer katacak 
şekilde doğru analizi gibi konular oldukça önem kazana-
caktır. Bu eğitim ile iş süreçlerinizi iyileştirme kararlarınızı 
alırken analitik yöntemler kullanmanın olumlu etkilerini fark 
edebileceksiniz.

BU EĞİTİM İLE NELER 
ÖĞRENECEKSİNİZ?

• Sanayi 4.0 Nedir?
• Müşteri Açısından Sanayi Devrimleri
• Sanayi 4.0'da Simülasyon'un Yeri
• Artırılmış ve Sanal Gerçekliğin Endüstri 4.0'daki Yeri ve Bir Örnek
• Modelleme - Simülasyon Teknolojileri, Kullanım Alanları ve Kazanımları
• Süreç Modelleme Metodolojisi
• Kesikli Olay Simülasyonu Nedir?
• Simülasyon ile modellemenin fazları nelerdir?
• Veri Analizi ve Simülasyon
• Örnek Üretim Süreç Modelleri ve Süreç İyileştirmeleri

KİMLER KATILMALI?
Bu eğitimin katılımcılarından öncelikle üretim sistemleri hakkında genel 
bir bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Ayrıca katılımcıların iş 
süreçlerinde kullanılabilecek iyileştirme yöntemlerini uygulamaya ilgili 
olmaları, eğitimden elde edilecek çıktıların etkin bir şekilde kullanımını 
sağlayacaktır.

ÜRETİMDE MODELLEME VE SİMÜLASYON TABANLI 
OPTİMİZASYON

"Üretimde Modelleme ve Simülasyon Tabanlı Optimizasyon Eğitimi" iş süreçlerinin kesikli olay simülasyonu yöntemi kullanılarak 
iyileştirilmesine yönelik süreç verilerinin analiz edilmesi, simülasyon süreç modelinin oluşturularak çıktıların analiz edilmesi ve 
alternatif süreç modellerinin oluşturulması adımlarını kapsayan 2 günlük bir eğitim programıdır. Eğitimin ilk gününde yöntem ve 
metodoloji anlatılırken, ikinci gün uygulama yapılacaktır.

Dördüncü nesil sanayi devriminin `dijital` ortamda olması öngörülmektedir. Endüstri 4.0'ın uygulanacağı ortamlar, bilgisayarlarda 
simülasyonlar ile görselleştirilerek yapılması arzu edilen yapısal değişiklikler ve iyileştirmeler test edilecektir.  Ayrıca Endüstri 4.0 
kapsamında simülasyon uygulamalarında akıllı makinaların kullanılmasındaki artış, bu makinalara akıl kazandıracak algoritmaların 
testleri, makinalardan elde edilecek çok fazla verinin değer katacak şekilde doğru analizi gibi konular oldukça önem kazanacaktır. 
Bu eğitim ile iş süreçlerinizi iyileştirme kararlarınızı alırken analitik yöntemler kullanmanın olumlu etkilerini görebileceksiniz.

Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi & Simsoft iş birliği ile yapılacaktır. Katılımcılara eğitim sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi 
tarafından onaylanmış başarı/katılım belgesi verilecektir.

KİMLER KATILMALI?

Bu eğitimin katılımcılarından öncelikle üretim sistemleri 
hakkında genel bir bilgiye sahip olmaları 
beklenmektedir. Ayrıca katılımcıların iş süreçlerinde 
kullanılabilecek iyileştirme yöntemlerini uygulamaya 
ilgili olmaları, eğitimden elde edilecek çıktıların etkin bir 
şekilde kullanımını sağlayacaktır.

BU EĞİTİM İLE NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

• Endüstri 4.0 Nedir?
• Müşteri Açısından Sanayi Devrimleri
• Endüstri 4.0'da Simülasyon'un Yeri
• Artırılmış ve Sanal Gerçekliğin Endüstri 4.0'daki Yeri ve Bir Örnek
• Modelleme - Simülasyon Teknolojileri, Uygulamaları ve Kazanımları
• Süreç Modelleme Metodolojisi
• Kesikli Olay Simülasyonu Nedir?
• Simülasyon ile Modellemenin Fazları Nelerdir?
• Veri Analizi ve Simülasyon
• Örnek Üretim Süreç Modelleri ve Süreç İyileştirmeleri

Yıldız Teknik Üniversitesi
Merkez Yerleşim N-Blok 34349 Beşiktaş, İstanbul

20-21 Nisan 2017

ENDÜSTRİ 4.0
Üretimde Modelleme ve

Simülasyon Tabanlı Optimizasyon

Kayıt için: www.simovate.com

Eğitim ücreti 1000 TL olup TR69 0006 2000 4610 0006 2943 17 IBAN no’lu hesaba yatırılacaktır.
Bilgi için: gurkan.koldas@simsoft.com.tr


