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Modelleme ve simülasyon konferansı 4. kez düzenleniyor
Modelleme ve Simülasyon 
(MODSİM) alanında Türkiye’nin ilk 
ve tek konferansı olan USMOS, 14-
15 Haziran’da ODTÜ’de yapılacak.

4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve 
Simülasyon Konferansı (USMOS), 14-15 Haziran 
2011 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. USMOS Konferansı, ODTÜ, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay 
Bilimsel Karar Destek Merkezi (BİLKARDEM) 
Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Kara Harp Okulu, 
Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Savunma 
Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) desteğiyle 
ODTÜ-TSK MODSİMMER yönetiminde 2005 
yılından beri iki yılda bir düzenleniyor. Gelişmiş 
ülkelerin “Milli kritik teknoloji” olarak kabul 
ettiği modelleme ve simülasyon (MODSİM) 
uygulamalarının, savunma alanında ülkemizde 
düzenlenen ilk ve tek konferansı olan USMOS, 
askeri, sanayi ve akademik çevrelerin bir araya 
gelip etkileşimini sağlamayı amaçlıyor. 
Ana teması “Ulusal kritik teknoloji olarak 
modelleme ve simülasyon” olarak belirlenen 

Başlangıcından bu yana konferansta 
yayınlanan bildiri sayıları

Son üç konferansın katılım sayıları 

4. USMOS Konferansı’nın davetli konuşmacısı 
ise NATO Müşterek Harp Merkezi’nde görevli, 
Norveç Stavanger Üniversitesi Elektrik ve 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesörü 
Erdal Çayırcı olacak. 
Konferansa bu yıl 110 özet ve 89 tam bildiri 
gönderildi. Bu bildirilerden 71 tanesi 
konferansta sunulmak üzere kabul edildi. 
3 paralel oturum halinde düzenlenecek bildiri 
sunumlarının ana başlıkları ise şöyle planlandı:   
  

 Mühendislik alanlarında simülasyon
 Karar destek amaçlı MODSİM
 Dağıtık simülasyon ve birlikte çalışabilirlik 
 Eğitim amaçlı MODSİM 
 Temsili ortamlar ve görselleştirme 
 Simülasyon Altyapıları 
 MODSİM sistemleri yönetimi 
 Kavramsal modelleme
 Simülasyon tabanlı tedarik

Yurtiçi ve yurtdışından bu alanda seçkin 
uzmanların davet edildiği USMOS 
konferanslarında kabul edilen bildiriler kitap 
halinde basılıp konferansta dağıtılıyor. Alanında 
tanınan bir konferans olan USMOS’a geçen 
yıl sunulan bildiriler arasından seçilenlerin  

“Journal of Defense Modeling 
and Simulation” dergisinin özel 
sayısında yayınlanması çalışmaları 
devam ediyor. Bu yıl da seçilen en 
iyi bildirilerin bu alandaki çeşitli 
seçkin dergilerde yayınlanması için 
gerekli girişimlerde bulunulacak.

Dinleyici olarak katılım ve sergi 
alanına girişin ücretsiz olduğu 
USMOS 2011 konferansı ile ilgili 
ayrıntılı bilgiyi http://www.usmos.
metu.edu.tr/  web sitesinden 
edinebilirsiniz.
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