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ÖZET
Yüzlerce uygulama alanı olan modelleme ve benzetimin 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Giriş bölümünde kısaca 
şu konular açıklanmıştır: Önce yazarın ve Türkiye’nin 
modelleme ve benzetim konusunda bazı ilkleri; sonra 
modelleme ve benzetimin artan önemini irdelemek için 
hangi sorulara yanıt verilmesi gerektiği; modelleme ve 
benzetimdeki artan önemin kimleri niçin ilgilendire(bile)
ceği, yani paydaşları; kısa ve uzun vadeli gereksinimlerin 
farkı ve geniş kapsamlı düşünmenin yararı. Modelleme ve 
benzetimin temel tanımları verildikten sonra, artan önemine 
yirmi örnek alan verilmiştir. Artan önemin getirdiklerinden 
etik ve güvenilirlik konularına da değinilmiştir. Konular 
ancak kısaca belirtilebildiğinden, daha fazla bilgi için, gerekli 
kaynaklar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Benzetimin tanımları, Benzetimde etik, 
Benzetimde güvenilirlik, Modelleme ve benzetimin artan 
önemi, Yüksek başarımlı bilgisayarlarla benzetim 

1. GİRİŞ
Bu yıl (2013), 11-12 Haziran günleri ODTÜ-TSK MODSİMMER 
tarafından düzenlenmiş olan, 5. Ulusal Savunma 
Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Bu vesile ile, gerek 
sunuların içeriği, gerek sergi alanındaki uygulamalarla 
Türkiyemizin bu alanda gelmiş olduğu düzeyin ne kadar 
başarılı olduğu da gözler önüne serilmiş oldu. Konferans 
düzenleyicileri beni onurlandırarak, açılış oturumunda ilk 
bilimsel sunuyu benim yapmamı uygun görmüşlerdi Bu yazı, 
o sununun metnidir. 
Yazarın 1965’den beri ilgi alanı olan ve yüzlerce uygulama 
alanı olan modelleme ve benzetimin önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu yıl yapılmış olan bir konferansta, 
yüzyılımız “Benzetim yüzyılı” diye anılmıştı Pek çok konuyu 
kapsamasının olanaksız olduğu bu kısa yazıda, önce artan 
önemin nasıl irdelenebileceği konusu vurgulanmış, daha 
sonra da modelleme ve benzetimin artan önemine yirmi 
örnek alan verilmiştir. 
Yazı şu konulara odaklanmıştır: (1) Girişte, önce yazarın 
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modelleme ve benzetim konusunda bazı 
ilkleri; artan önemi irdelemek için hangi 
sorulara yanıt verilmesi gerektiği; modelleme 
ve benzetimdeki artan önemin kimleri 
niçin ilgilendire(bile)ceği, yani paydaşlar; 
kısa ve uzun vadeli gereksinimlerin farkı 
ve geniş kapsamlı düşünmenin yararı. (2) 
Çok yönlü olan modelleme ve benzetimin 
tanımları. (3) Önemi. (4)  Artan önemi. (5) 
Artan önemin getirdikleri ve (6) kısa bir sonuç 
değerlendirmesi. Konular ancak kısaca 
belirtildiklerinden, konularda daha fazla bilgi 
için, gerekli bazı kaynaklar da verilmiştir.

1.1. Modelleme ve benzetim konusunda 
yazarın bazı ilkleri
“Simülasyon” sözcüğünü ilk kez 1965 
Aralık ayında, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Profesörlerinden Faruk Akın beyden 
duymuştum. 1966 yılı Kasım 21-23 arasında, 
IBM Türk’de sistem uzmanı olarak çalışırken, 
Türk Sevk ve İdare Derneği adına düzenlemiş 
olduğum bir toplantıda, Türkiye’de 
“simülasyon” konusunda ilk kez bir konuşma 
yapmıştım. O zamanlar, benzetime ben de 
simülasyon diyordum; ama yönetime de sevk 
ve idare denen zamanlardı, o yıllar. 
Epey sonra, 5-6 Haziran 1997’de Fransa’nın 
Rouen kentinde yapılan “Üretim ve lojistik 
sistemlerinin modelleme ve benzetimde ilk 
Fransızca konferans”ın açılış konuşmasını, 
Fransızca olarak “Yapay zekâ ve benzetim” 
konusunda yapmıştım. 14 kişilik bir Fransız 
takımı ile hazırlamış olduğum 4000 terimlik 
“İngilizce-Fransızca-Türkçe Modelleme ve 
Benzetim Sözlüğü”nün basımını 2006 yılında 
Marsilya üniversitesi üstlenmişti. Halen, 
sözlüğün 11.000’den fazla İngilizce terim 
içeren ve 75 gönüllü uzmanın katılımıyla 
zenginleşen İngilizce-Fransızca-İspanyolca-
İtalyanca-Türkçe sürümünde her dilde 
terimlerin doğru ve tutarlı kullanılıp 
kullanılmadıklarını denetlemekteyim.   

1.2. Artan önemin irdelenmesi
“Modelleme ve benzetim hangi önemli 
uygulamalarda başka türlü elde edilemeyen 
çözüm üretebili(yo)r?” sorusunun yanıtı 

şimdiki önemini belirtir. “Eskiye nazaran 
nere(ler)de yararlıdır?” sorusunun yanıtı 
da artan önemini gösterir. “Modelleme ve 
benzetim hangi yeni yeteneklerle daha da 
yararlı olabilir?” sorusunun yanıtı da  gelecek 
vadeden artan önemini belirtir. Bölüm 3 ve 
4’te örneklerini göreceğimiz gibi modelleme 
ve benzetim, pek çok alandaki  uygulamanın 
başarısı için çok değerli altyapı oluşturan, 
önemli ve önemi artmakta olan bir bilim 
dalıdır. 

1.3. Modelleme ve benzetimin paydaşları
Modelleme ve benzetimin önemi ve artan 
önemi, paydaşlarını değişik yönlerden  
ilgilendirir. Paydaşlar şöyle özetlenebilir: 
(1) Kişiler (Araştırıcılar / Eğitimciler, 
Uygulayıcılar, Deneyimli ya da Başlangıçtaki 
Öğrenenler, Müşteriler / Ürün ve servis 
kullanıcıları, Benzetim projelerinden 
etkilene(n/cek) kişi ve gruplar, Endüstri 
temsilcileri); (2) Kurumlar (Eğitim kurumları, 
Dernekler / Gruplar / Merkezler,  Kişi ya da 
kuruluşların yeteneklerini belgelendirecek 
kuruluşlar, Standartlaştırma kuruluşları, 
Finans kuruluşları / Araştırma destek 
kuruluşları, Ticari kuruluşlar; (3) Meslek ve 
Pazar; ve (4) Ülkeler. 
Bazı ülkeler modelleme ve benzetime gereken 
önemi vermekteler. Örneğin, ABD Senato’su 
2007’de Modelleme ve Benzetimin ABD 
için kritik teknoloji olduğunu ilan etmişti. 
Geçen yıl ABD’nin Ulusal Modelleme ve 
Benzetim Güçbirliği toplantısında konuşan 
Başkan Yardımcısı’nın konuşması ABD’nin 
modelleme ve benzetime verdiği önemi 
vurgulamaktaydı. Avrupa Birliği, beyin 
benzetimi konusunda göreceğimiz gibi, on 
yıllık araştırma programına milyar avro’nun 
üstünde yatırımla bu konuya verdikleri 
değeri göstermekte. Fransa aynı şekilde ileri 
uygulamalarda benzetimin yeteneklerini ülke 
yararına kullanmakta. Çin ileri uygulamalarda 
kullandığı yüksek başarımlı bilgisayar yarışını 
canlı tutmakta. 2012 sonu haberlerine göre, 
ABD’nin, saniyede 20 peta (1015) kayan noktalı 
işlem yetenekli bilgisayar yapma planından 
sonra, Çin 2015’te, saniyede 100 peta kayan 

noktalı işlem yetenekli Tianhe-2 bilgisayarını 
yapma planını açıklamışti ve bu yıl bu 
planlarını gerçekleştirdiler.  Tianhe-2, yazarın 
2011 sonunda, araştırıcılara ileri benzetim 
konusunda bir dizi konuşma yapmış olduğu, 
Changsha kentindeki Savunma Teknolojisi 
Ulusal Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.  
Çin 2020’den önce saniyede 1 exa (1018) kayan 
noktalı işlem yetenekli bilgisayar yapmayı 
planlamaktadır.
     
1.4. Geniş kapsamlı düşünmenin yararı
Atatürk’ün bir sözü, bu konuda da çok 
yerindedir: “Yolunda yürüyen yolcunun, yalnız 
ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka, ufkun 
ötesini de görebilmesi gerekir.”
Ayrıca, nerede olduğumuz da çok önemlidir. 
Örneğin, kuzey kutbunda, doğu ve batı yoktur; 
her yön güneyi gösterir. Üstelik, “ufuk” bir 
kürenin dışında olduğumuz zaman geçerli 
bir kavramdır. Şayet, uzayda olduğumuz 
gibi, kürenin içinde isek (ya da bir kürenin 
dışında değilsek), bakış açımız ve ayrıntıları ve 
ilişkileri görebilme yeteneğimiz önemlidir. Bu 
kavramlar, benzetimi nasıl algıladığımıza da 
uygulanabilir. Bu yüzden özellikle benzetimin 
bilgi varlığının doğru saptanabilmesi amacıyla, 
yazar, benzetimin her yönünü algılayabilmek 
için bir dizi yazı yayımlamıştı.

2. BENZETİMİN TANIMLARI
Modelleme ve benzetim konusunda epey 
sözlük vardır. Üstelik, benzetim hakkında 
pek çok tanım da verilmiştir. Çok fazla sayıda 
tanım verilmiş olması, benzetim kavramının 
doğru ve yararlı bir şekilde algılanmasına da 
engel olmaktadır. Yazar, bir açıklık getirme 
amacıyla, benzetim için yazılmış 100 kadar 
tanımı derlemiş; bunu yaparken de tanımları 
üç grupta dokuz türe ayırmıştır. Grup ve 
türler şunlardır: (1) Grup A: Deney, yetenek 
geliştirme amacıyla deneyim, eğlence 
amacıyla deneyim. (2) Grup B: Modelleme, 
model gerçekleştirme/model yürütümü, 
teknik. (3) Grup C: Benzerlik / taklit / yapay, 
yalandan yapmak/sahte, diğer. 
Bir sonraki çalışmada dokuz türe ayrılmış 
tanımların bir kritiği, dolayısıyla tanımların 

hangi bağlamlarda geçerli oldukları ve 
bazılarının ancak tarihi önemlerinin kaldığı 
vurgulanmış ve modelleme ve benzetimin 400 
türünün bir listesi verilmiştir. (Daha sonraki 
bir yayında, modelleme ve benzetimin İngilizce 
olarak  500 kadar türü listelenmiştir).
Teknik olarak düşünüldüğünde benzetim 
taklit ya da sahte bir şey değildir. Grup A’da 
gösterildiği gibi, benzetimin deney ve deneyim 
olarak iki ana yönü teknik olarak önemlidir. 
Deneyimin de iki alt grubu vardır: yetenek 
geliştirmek ve eğlence.  Böylece, benzetimin 
şu yönleri teknik olarak önemlidir:  (1) Deney 
yapma, (2) Yetenek geliştirme amaçlı deneyim, 
(3) Eğlence amaçlı deneyim ve (4) bu sonuncu 
gruptaki olanakların eğlence dışı amaçlarla 
kullanılmaları. Dolayısıyla, benzetimin dört 
ayrı tanımı şöyle verilebilir:
 
2.1. Benzetim
Benzetim (İng. simulation), davranışı ya 
da yapısı devingen olan modellerle, amaç 
yönlendirmeli deney yapmaktır. Model 
matematik, mantıksal, ya da fiziksel olabilir. 
Fiziksel modellerle yapılan deneyler, gemi, 
uçak maketleri gibi, maketlerle yapılan 
benzetimleri de kapsar. Deney yapmanın 
amacı vardır; dolayısıyla deneyler amaç 
yönlendirmelidir. Bir amaç için kullanılması 
uygun olan bir benzetim modeli başka 
bir amaç için uygun olmayabilir. Model 
kullanılarak yapılan deneyler, karar destek, 
anlama ve eüitim amaçlı olabilir.
İki benzetim terimi ikişer farklı anlamda 
kullanılır ve hangi anlamda kullanıldıkları 
bağlama göre değişir. Bunlar, “Monte 
Karlo benzetimi” ve “bilgisayar benzetimi” 
terimleridir. Monte Karlo benzetimi. Birinci 
anlam: Olasılıksal benzetim, yani rasgele 
sayıların kullanıldığı olasılıksal modellerle 
yapılan benzetim. (Burada rasgele sayılar 
problemin, yani modelin tanımında kullanılır.) 
İkinci anlam: Üç boyutlu entegrallerin 
hesabı gibi, (tanımlarında rassal sayıların 
kullanılmalarının gerekmediği) gerekirci 
problemlerin çözümlerinde rassal sayıların 
kullanılmarıdır. Bilgisayar benzetimi. 
Bilgisayar benzetimi terimi (İng. computer 
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simulation) hem bilgisayarların benzetimi, 
hem de benzetim hesaplarının bilgisayarda 
yapılması olan “bilgisayarlaştırılmış benzetim” 
(İng. computerized veya computational 
simulation) anlamlarına gelir. 
  
2.2. Yetenek geliştirme amaçlı deneyim
Benzetim, yetenek geliştirme amacıyla, bir 
sistemin bir modelini kullanarak deneyim 
kazanmaktır. Üç tür yetenek, üç grup benzetim 
tanımlar: Bu yetenek türleri, fiziksel yetenek, 
karar verme ve iletişim yeteneği ve işletim 
yetenekleridir.

2.2.1. Fiziksel yetenek geliştirme amaçlı 
deneyim
Fiziksel yetenek geliştirmek için sanal 
donanım kullanıldığı için, bu tür benzetime 
sanal benzetim (İng. virtual simulation) 
denir. Benzeticiler ya da “simülatör”ler bu 
amaçla kullanılır. Donanım, tüm yazılımla 
sağlandığında, sanal benzeticiler ya da sanal 
“simülatör”ler bahis konusudur.
 
2.2.2. Karar verme ve iletişim yeteneğini 
geliştirme amacıyla deneyim
Karar verme ve iletişim yeteneğini geliştirme 
amacıyla, harp oyunu (İng. war game), barış 
oyunu (İng. peace game), iş oyunu (İng. 
business game) gibi benzetim oyunu (İng. 
simulation game) kullanılır. Savunma amacıyla 
kullanıldıklarında bu tür benzetim oyununa 
yapıcı benzetim (İng. constructive simulation) 
da denir. Birden fazla benzetimin birlikte 
çalışması “birlikte çalışabilirlik” sorununun 
çözümünü de gerektirir. 

2.2.3. İşletim yeteneği geliştirmek 
amacıyla deneyim
İşletim yeteneği geliştirmek amacıyla –bazen 
gerçek sistemi de içeren– benzetimlere canlı 
benzetim (İng. live simulation) denir. Canlı 
benzetim, örneğin gerçek mermi yerine lazer 
ışını gönderen silahlar kullanılan gerçek 
sistemlerde yapılabilir. Canlı benzetim, sivil 
uygulamalarda, özellikle sağlık konularında 
çok kullanılır.   

2.3. Oyunlu benzetim
Eğlence amaçlı deneyim “oyun”lu benzetimle 
(İng. gaming simulation ya da game 
simulation) elde edilebilir. Bu tür benzetime 
konsol oyunu, video oyunu ya da kısaca oyun 
da denir.

2.4.  Ciddi oyunlar
Oyunlu benzetimler, gerek görselleştirme 
tekniklerinin ileriliği, gerek senaryolarının 
tasarım ve gösterimlerinin zenginlikleri ile çok 
ilerde olduklarından, eğlence dışı amaçlarla 
da kullanılmaktadırlar. (Görselleştirmenin 
ileriliğinin bir örneği olarak, bir oyunda, Mars 
manzaralarının kullanılması da sayılabilir.)  
Bu tür kullanılan oyunlu benzetimlere ciddi 
oyunlar (İng. serious game) denmektedir. 
Bu yıl yapılacak olan bir ciddi oyunlar 
konferansının sitesinde özellikle, özel ilgi 
grupları (İng. special interest groups) ve 
komiteler, konunun ne kadar uzmanlaşmakta 
olduğunun da bir göstergesidir. Modelleme 
ve benzetimin artan önemini görürken, bazı 
bilimsel problemlerin “oyunlaştırılmalarını” 
ve çok fazla sayıda (bazen onbinlerce) oyuncu 
tarafından kullanılmalarını da da göreceğiz.

3. BENZETİMİN ÖNEMİ

3.1. Benzetimin alışılagelmiş bir 
uygulamasının önemi 
Sivil veya savaş pilotlarının mesleki 
eğitimlerinde, kullanacakları uçakların 
benzeticilerinde (İng. simulator) deneyim 
kazanmaları, aksi düşünülemeyecek, sıradan 
bir uygulama olmuştur. Benzer şekilde 
denizaltı ve gemi kaptanlarının mesleki 
eğitimlerinde, benzeticilerin kullanılması 
sıradan ve bir o kadar da çok önemli 
uygulamalardandır.
 
3.2. Benzetim tabanlı bilim ve 
mühendislik
Benzetim tabanlı bilim, pek çok konunun 
anlaşılması için başarıyla kullanılmaktadır. 
Örneğin fizikte tekil dalga (İng. solitary 
wave ya da soliton) denen tek başına yayılan 

dalgalar gibi hiç beklenmeyen bazı görüngüler 
(İng. phenomenon), benzetim çalışmalarıyla 
bulunabilmektedir. Benzetim tabanlı malzeme 
tasarımı, benzetimin başka bir ileri uygulama 
konusudur.
ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın bir raporunda, 
benzetim tabanlı bilim ve mühendisliğin 
(BTBM) önemi vurgulamaktadır. Ayrıca 
BTBM’de anlamlı ilerlemelerin bilim ve 
mühendislik eğitiminde büyük değişiklikler 
gerektireceği de belirtilmektedir. 1996’daki 
Nükleer Test Yasağı Anlaşması’ndan sonra, 
Fransa’da atom bombası testlerinin benzetim 
ortamında yapılması için altyapı hazırlanması 
ve bu altyapının kullanılması sağlanmıştır. 
Geçen yıl yayımlanmış bir kitap, savaş 
modelleme ve dağıtık benzetimin mühendislik 
ilkelerine odaklanmıştı. Gerek benzetimi 
yapılan dizgelerin artan karmaşıklıkları, 
gerek benzetim dizgelerinin gittikçe karmaşık 
olmaları sistem mühendisliği ve modelleme ve 
benzetimin birbirlerini etkilemelerine neden 
olmaktadır.
  
3.3. Benzetim ve modellemede ileri 
yöntemlerin kullanılmaları
DNA-tabanlı modeller bilgisayar destekli 
model tasarımı için çok uygundur. Modelin 
üst modeli veya DNA’sı bir modelin hangi 
kısımlarının etkin olacağını belirleyebildiği 
için, modelin istenen DNA’sı belirlendiğinde, 
hangi kısımlarının olacağı özlü bir şekilde 
belirtilmiş olur. Çoklu modellerin, birden fazla 
alt modeli vardır. Hangi alt model(ler)in aynı 
anda veya sırayla etkin olabilecekleri çoklu 
modelin türüne göre değişebilir. Pek çok türü 
olan çoklu modeller, yapay zekâ ve yazılım 
etmenleri uygulamalarında da kullanılabilir. 
Çoklu benzetim, benzetim çalışmalarının 
dallanmalarını sağlamakta böylece birden 
fazla  benzetim aynı anda yapılabilmektedir.
  
3.4. Etmen yönlendirmeli benzetim
Yazılım etmeni tabanlı modeller benzetimde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Etmen 
yönlendirmeli benzetim, yazılım etmenleri 
ile modellenmiş sistemlerin  benzetimine 

ek olarak, yazılım etmenlerinin benzetime 
katkılarını da içerir. Bu sonuncu grupta, 
yazılım etmenlerinin kullanıcı arayüzlerinde 
(ön ve arka arayüzler) ve model davranışının 
üretilmesindeki etkinlikleri ve etmenler 
tarafından benzetim çalışmalarının 
başlatılmaları da bahis konusudur.
  
3.5. Benzetim tabanlı sosyal bilimler
Benzetim-tabanlı sosyal bilimler, arkeoloji, 
insanbilim, siyasal bilim, amme idaresi, 
yönetim, sosyoloji, ekonomi, coğrafya ve 
dilbilim alanlarını kapsamaktadır. Son yıllarda, 
bu konuda etkinlikler artmıştır. Bu alanda 
etkinliği olan dernekler şunlardır: CRESS , 
CSSSA, ESSA, MSSDG, PAAA ve SAMS.

3.6. Yenilikçilik ve benzetim
Benzetim tabanlı yenilikçilik, örneğin sanal 
ilkörneklerle değişik koşullarda deney yapıp 
eniyi ürünü seçme olanağı da vermektedir. 
Benzetimin yenilikçiliğe katkısı konusunda bu 
yıl yapılmış olan bir çalıştay yapılmıştı.

3.7. Genetik alanında benzetim
İnsan genlerinin tümü (İng. genome) 
çalışmalarında benzetimin büyük katkıları 
olmuştur.

3.8. Sağlık
Sağlık alanında benzetim uygulamaları 
için tüm Dünya’yı kapsayan çok zengin bir 
veritabanı vardır. ACM’in CACM dergisinde 
bu yıl yayımlanan “Sağlık hizmetlerinde yeni 
bir model” adlı yazıda şöyle denmekteydi: 
“Kapsamlı benzetim modellemesi, 
günümüzdeki maliyete karşı duyarlı ortamda, 
etkili karar vermede en önemli çözümdür.... 
Bilgisayarlı modelleme, çeşitli girişim 
stratejilerinin etkilerini anlayabilmek için 
yeni araçlar sunduğundan, sağlık hizmetleri 
ve salgın hastalıklar bilimini yeniden 
tanımlamaktadır.”
 
3.9. İklim ve hava tahminleri
Sayısal hava tahmin çalışmaları 1950’lerde 
başlayan bilgisayarlı benzetim çalışmalarıyla 
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önem kazanmıştır. İklim benzetimi bilimsel 
araştırma için kullanıldığı gibi eğitim amaçlı 
da kullanılmaktadır.

4. MODELLEME VE BENZETİMİN 
ARTAN ÖNEMİ

Aşağıdaki konular modelleme ve benzetimin 
artan önemine örnek olarak verilmiştir.

4.1. Mühendislik
İlk deney uçuşu 1 Aralık 2012’de  yapılan 
Avrupa’nın insansız savaş uçağı (Neuron)’un 
benzetim tabanlı tasarımı, maliyet etkin bir 
yaklaşım sağlamıştır. Zira, Dassault havacılık 
direktörlerinden Bruno Stoufflet ile yapılan bir 
söyleşide belirtilmiş olduğu gibi, Fransızların 
yapmış olduğu son savaş uçağı prototipinin 
maliyetinin birkaç milyar avro olmasına 
karşın, Neuron’un öngörülen prototip maliyeti 
400 milyon avro’dur.
Benzetim tabanlı mühendislik 
uygulamalarında sanal ölçme aletlerinin 
kullanımı, büyük kolaylık sağlayabilir.  Daha 
1990’larda yapılmış bir uygulamada şöyle 
bir benzetim ortamı yapılmıştı:  Bir benzetim 
programında hangi  değişkenlere ne tür 
sanal ölçme aletleri eklenmeleri gerektiği 
belirlendikten sonra ortam, ilk programın 
arttırılmış bir sürümünü yaratmakta ve 
bu arada ortamın kitaplığından gereken 
sanal ölçü aletlerine de gereken bağlantılar 
yapılmakta idi. Arttırılmış program çalışırken 
sanal ölçü aletlerinin göstergelerinden 
değişimleri izlemek kabil olabilmekte idi. 
Ayrıca, istenen değişkenler için kabul edilir 
alt ve/veya üst değerler verildiğinde, bu 
denetimler de arttırılmış program tarafından 
sağlanabilmekte idi.

4.2. Radyoaktif atıklar
Radyoaktif atıkların uzun süreli (binlerce 
yıllık) saklanmaları çok ciddi sorunların 
çözülmelerini de gerektirmektedir. Atıkların 
radyoaktivitesinin yerin (örneğin 500 metre 
altında gömülmüş oldukları yerlerden, yaşam 
olan yeryüzü bölgesine sızmamaları için çok 

kapsamlı benzetim çalışmaları yapılmaktadır. 
Bilimsel ve teknik çözümler, çok geniş zaman 
aralığınde, kapsamlı modellerle yapılırken 
gelecek kuşaklara karşı etik sorumlulukları da 
dikkate almayı gerektirmektedir. 

4.3. Karmaşık dizge benzetimi
Karmaşık dizgeler, lineer olmadıkları için 
davranışlarında öngörülemeyen oluşumlar 
olabilen, aynı zamanda kendi kendilerini 
düzenleyebilen, böylece evrimsel gelişmeleri 
de olabilen ve benzetimle çözümlenebilen 
yalnız kuramsal değil aynı zamanda 
uygulamada da önemli tür dizgelerdir. 
Şanghay’da, Çin’deki üç önemli üniversitenin 
katkısıyla karmaşık dizge benzetimi konulu bir 
çalıştay yapılmıştı.

4.4. Benzetim tabanlı bilgiye erişim ve 
gezgin benzetim
Arama motorları ile geniş veri tabanlarındaki 
mevcut bilgiye erişim güncel yaşamın 
bir parçası olmuş durumda. Buna gezgin 
araçların yetenekleri de katıldığında, bilgiye 
her yerden erişim sağlanabilmekte. 
Daha ileri bir bilişim teknolojisinde, model 
tabanları daha geniş çapta kullanılmaya 
başlandığında, arama motorları, model 
tabanlarından seçilen benzetim modellerini 
kullanıcıya sunabilir ve o anda yapılacak 
benzetimle, üretile(bile)cek bilgiye ulaşılabilir. 
Gezgin bilişim ile çeşitli gezgin benzetim 
ve/veya arttırılmış gerçek uygulamaları 
bilişim çağında yeni olanaklar yaratabilecek 
durumdadır.
Modelleme ve benzetimin bir kullanış 
alanı da sanal laboratuvarlar yaratıp sanal 
ilkörneklerle (prototiplerle) deney yapmak 
olduğundan, bu yetenekle ayrıca gezgin sanal 
laboratuvarlar da yaratılabilir.

4.5. Benzetim tabanlı öngörüsel 
görüntüleme
Konuyu açmak amacıyla iki soru: Bir araba 
ya da uçakta hiçbir ölçü aracı olmasa ne 
olur? Böyle bir araçta yolculuk yapmak ister 
miydik? Ölçü aletlerinin gösterecekleri bilgiler 

öngörüsel de olabilir: Örneğin, kalan benzinle 
kaç kilometre gidilebilir? Benzer şekilde, 
benzetim tabanlı öngörüsel görüntüleme ile, 
örneğin şu sorular da yanıtlanabilir: Güncel 
maliye politikasıyla, bir ülkenin iflasına ne 
kadar zaman kaldı? Başka sosyal ölçevler 
(İng. metrics) de benzetim tabanlı olarak 
görüntülenebilir.
Ayrıca çoklu benzetimle, birden fazla 
gelecek aynı anda irdelenip, öngörüsel 
görüntülenebilir.
 
4.6. İnsan davranışının benzetimi
İnsan davranışının gerek kişisel gerek 
toplumsal yönleri benzetimlenmektedir. 
Bu konuda epey çalışma vardır. Daha özel 
konu olarak, benzetimde makine anlaması 
uygulamaları, duyguların benzetimi ve 
duygusal zekânın benzetimi, yani makine 
anlamasının duyguların anlaşılmalarına 
uygulamalarından da bahsedilebilir. Daha ileri 
konularda, bilinç benzetimi bahis konusudur.

4.7. İnsan beyninin benzetimi
İnsan beynindeki 100 milyar nöron ve 
aralarındaki iletişimin benzetimi çeşitli amaçla 
yapılmaktadır: Örneğin, (1) bilimsel olarak 
insan beyninin nasıl çalıştığını anlamak, 
(2) bazı beyinsel bozuklukların nedenlerini 
anlayıp, tedavi yöntemleri geliştirebilmek ve 
(3) ilaçların beyindeki etkilerini anlayarak ilaç 
geliştirmek.
Kanada’da, Waterloo üniversitesinde 2,5 
milyon nöronun benzetimi yapılmaktadır. 
Beyin benzetimi projesi Avrupa Birliği’nin en 
önemli projesidir ve  10 yıllık programları için 
1 milyar avro ayrılmıştır.

4.8. Çekirdek fiziği benzetimde bir ilk
ABD’de Lawrence Livermore Ulusal 
Laboratuvar’ında, Dünya’daki en büyük (ve 
2. en hızlı) bilgisayar olan –IBM yapımı– 
Sequoia’nın 1 572 864 işlemcisi kullanılarak 
saniyede 16,3 peta kayan noktalı işlem hızıyla 
plazma fiziğinde benzetim yapıldı. Sequoia 
ABD’nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi 
(NNSA)’ne aittir ve NNSA’nın İleri Benzetim ve 
Hesaplama (ASC) programı içinde yapılmıştır.” 

Peta bilgisayarlar, saniyede 1015 yani saniyede 
bir milyon kere milyar kayan noktalı işlem 
yapabilme yeteneğindedir.

4.9. Geleceğin yüksek başarımlı 
bilgisayarlarında benzetim
Özellikle Çin ve ABD arasındaki yüksek 
başarımlı bilgisayarlar yarışı hızla 
ilerlemektedir. Gerek ABD gerek Çin saniyede 
1018 yani saniyede bir milyar kere milyar 
kayan noktalı işlem yapabilme yeteneğinde 
olacak ve önemli benzetim çalışmalarında 
kullanılmaları öngörülen projeler için yapım 
aşamasındadır. 

4.10. Oyunlaştırmanın bilimsel 
uygulamaları
Oyunlaştırma, oyun olmayan bağlamlarda 
çözüm üretme amacıyla benzetim 
oyunlarındaki düşünüş ve mekanizmaları 
kullanmayı amaçlar. Çok fazla kullanıcının 
oyun oynarken ilginç çözüm üretebilmeleri 
amacıyla beyin benzetimi “Eyewire” 
oyunlaştırılmıştır ve 43000’den fazla kişi 
insan beynindeki nöronların kapsamlı 
bağlantıları, nöronağı’nın (İng. connectome) 
3 boyutlu bağlantılarını ve insan gözündeki 
retinadaki bağlantıları araştırmaktadır. 
ABD’deki son uygulamalardan biri harp 
oyunlarının oyunlaştırılmasıdır. Oyunlaştırma 
uygulamaları gittikçe artmaktadır.

4.11. Başka türlü deney yapmanın 
düşünülemeyeceği çalışmalar
Yeni bir bilim dalı olan deneysel 
astronomide, başka türlü deney yapmanın 
düşünülemeyeceği konularda, davranışı aynı 
denklemlerle gösterilen başka dizgelerde 
deney yapmak yeni ufuklar açmakta ve 
böylece, örneğin karadelik benzetimi ve nötron 
yıldızı benzetimi yapılabilmektedir. 

4.12. Hazırlanmakta olan iki özel sayı
Modelleme ve benzetimin artan önemini 
vurgulamak amacıyla yazarın da 
editörlerinden olduğu iki ayrı dergi için birer 
özel sayı hazırlanmaktadır.
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5. ARTAN ÖNEMİN GETİRDİKLERİ

Modelleme ve benzetimin artan önemi, iki ayrı 
konunun önemini de ortaya çıkarmaktadır. 
Bunlar, modelleme ve benzetimde etik ve 
güvenilirliktir.

5.1. Modelleme ve benzetimde etik
Etik davranışın temelinde haklara saygı vardır. 
Modelleme ve benzetim için geliştirilmiş ve 
NATO dahil çeşitli kuruluşların kabul etmiş 
olduğu bir meslek etiği kodu ve gerekçesi, 
Society for Modeling and Simulation (SCS)’in 
sitesinde verilmiştir.

5.2. Modelleme ve benzetimin 
güvenilirliği
Modelleme ve benzetim çalışmaları, benzetim 
tabanlı çözümleme sonunda gerçekleştirilecek 
sistemin, amaca uygun ve aynı zamanda 
güvenilir bir şekilde çalışmasını da amaçlar. 
Bu amacı gerçekleştirmek için, benzetim 
çalışmaları ayrıca geçerleme ve doğrulama 
sürecinde çeşitli denetimden geçer. 
Geçerleme ve doğrulama denetimlerinde, 
daha genel başka bir yaklaşım, benzetimde 
nitelik güvencesidir. Benzetim tabanlı olarak 
geliştirilen sistemlerin güvenilirliğini sağlama 
amacıyla, geçerleme ve doğrulama ile nitelik 
güvencesi çalışmalarına ek olarak, gerek 
yapay zekâ, gerek bilişsel uygulamaları 
da kapsamak üzere, yazar tarafından 
“başarısızlıktan sakınma” (İng. Failure 
Avoidance) kavramı geliştirilmiştir. 

6. SONUÇ
Bilgisayar tabanlı modelleme ve benzetim, 
yaklaşık 60 yıllık gibi kısa bir geçmişi olmasına 
karşın, pek çok uygulama alanının başka 
türlü elde edilemeyecek başarıları için altyapı 
sağlamaktadır ve bu katkıları ve yaşamsal 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. 
Türkiyemizdeki modelleme ve benzetim 
konusunda pek çok değerli kuruluşun 
olması ve gerek yurtiçi gerek yurtdışında çok 
uzmanımızın olması kıvanç vericidir. Örneğin, 

1952’den beri etkinliğini sürdüren Kaliforniya 
merkezli SCS (Society for Modeling and 
Simulation International) derneğinin, kişilere, 
mesleğe yaptıkları katkılarından dolayı verilen 
en prestijli ödül olan “McLeod Founder’s 
Award for Distinguished Service to the 
Profession” bu yıl Prof. Osman Balcı’ya verildi.
Bu yazının sunusu (7,5 MB) şu adresten 
indirilebilir:.

http://www.site.uottawa.ca/~oren/y/2013/-06-
USMOS-sunu.pdf
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