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 Giriş: 

 Bu çalışmada, son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ve bir çok 

dalda önemli uygulama alanı bulan benzetim modelleri için oluşturulan 

bilgisayar destekli yazılımlar üzerine durulmuştur. Bu amaçla günümüzde 

geniş bir kullanım alanına sahip yazılımlardan Arena programı incelenmiş ve 

bu program ile Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'ne ait 

benzetim çalışması yapılmıştır. Visual Basic programı kullanılarak, Arena 

yazılımına ilave girişlerin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

 Benzetim, gerçek bir sistem için oluşturulan, model ve teknikleri 

kapsayan yöntemlerin geniş bir koleksiyonuyla ilgilidir. Başka bir deyişle, 

bir sistemin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Benzetim, 

rnodellerne tiplerinden biridir [4]. Benzetim ile modelleme, sistem 

davranışını gözler ve tanımlar. Ayrıca gözlenen ve tanımlanan davranış için 

teori ve hipotez kurar ve kurulan bu teoriyi, gelecekteki davranışı tahmin 

etmek İçin kullanır [2]. 

Model; bir nesnenin, bir sistemin veya oluşturulan bir planın 

temsilidir. Modelin amacı; sistemi daha iyi anlama, açıklama veya 

iyileştirme hususlarında bize yardımcı olmasıdır. Benzetim, gerçek veya 

planlamış modeller İle İş yapar. Çalışmamızda kullandığımız model, 

planlanmış bir modeldir [3]. 
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1. Oluşturulan çoğu benzetimler; sistemin zaman üzerinden taklit 

edilerek genellikle uygun bir yazılım ve bilgisayar yardımıyla 

modellenmesidir. Hazırlanan benzetim, fiziksel ve matematiksel 

modellemelerİ de içermektedir. Gerçek sistemin kopyası, bilgisayar üzerinde 

rnodellenir ve daha sonra matematiksel modellerden yararlanarak sistemin 

durumu analiz edilir. Bilgisayar ortamında oluşturulan benzetim, hem daha 

hızlı işlem yapabilmekte hem de gerçek sisteme çok yakın birebir 

diyebileceğimiz sonuçlar elde edilmesini maktadır [4]. 

2. Arena Benzetim Programı: Mevcut bir benzetim yazılımı 

bulunmaktadır. Bu yazılımlar içerisinde çok yeni ve rağbet gören Arena 

benzetim programı geniş bir kullanım alanına sahip olup, çalışmamızın da 

temelini oluşturmaktadır. Arenaya mı, modelleme ve benze problemlerinin 

çözümünde yük bir yeteneğe sahiptir. Benzetim  ve modelleme işlemle adım 

adım tanımlama, akış diyagramlarını çizme ve karar vermemize yardımcı 

olacak tik benzetim sonuçlarını gösterir. 

Arena ile; 

1-  İşlemlerin   modellenen ve tanımlanması, 

2-   Benzetimi  yapılan  sistemin gelecekteki performans ait karmaşık 

ilişkileri anlama düzgün   ilerleme  için  tanımla, 

3-   Hareketi animasyon grafikleri  ile   yapılan   benzetimi 

canlandırma, 

4-   Sistemin   performansına analiz raporlarını oluşturma imlerini 

yapılabilmektedir. 

3. Fırat Üniversitesi aştırma Hastanesi Göz Polikliniği' ne Ait Benzeti-

ri Arena ile Oluşturulması 
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Isı: Burada incelenecek sistem Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi 

Göz Polikliniği (FÜAHGP)' dir.   Benzetim  ile,  FÜAHGP' indeki  

hastaların,  sekreterin ve doktorların durumlarını değerlendirmeye   

yarayacak bir yazılım  geliştirilmiştir. 

Bu sayede gelen hastaların geliş aralıkları,   sekreterlerin   ve 

doktorların    çalışma    performansları ve buna bağlı olarak çıkan (ayrılan) 

hastaların sayısı tespit edilmiştir. 

3.1 Olayın Tanımı: 

FÜAHGP'nde muayene ola-hastalar haftanın ilk günü Pazartesi) 

randevu almak zo-adırlar. Randevular ortala-15 kişilik gruplar halinde 

günlere dağıtılır. Bu randevular Cuma gününe kadar olan süreyi kapsar. 

Haftanın diğer günlerinde randevu verilmemektedir. Randevusu olmayan 

hasta doktorda muayene olamamaktadır. 

Sekreterler sabah 08:00'de ve doktorlar saat 09:00'da İs başı yaparlar. 

Sekreterler ve doktorlar saat 12:00'de mola verirler. Ancak İçeride hasta 

varsa onun işlemi yapılmadan mola verilmemektedir. 

Sekreterler tekrar 13:00'de İş başı yaparken doktorlar l 3:30'da İşe 

başlarlar. Paydos saati bütün çalışanlar için 17:00'dir. Sabah gelen hastalar 

muayene olmak için öncelikle sekreterlikten sıra almak zorunda olup, daha 

sonra doktorda muayene olabilmektedirler. Sıra almayan hastalar işlem 

görmezler. Doktorda muayene olan hastalar tekrar sekretere giderek 

muayene kağıtlarını onaylatmak zorundadırlar. Bu işlemleri yapan hastalar, 

FUAHGP' nden ayrılırlar. Öğleden sonra gelen hastalar ise daha önce 

muayene olmuş ve sadece kontrole gelen hastalardır. 
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Bir hafta süresince yapılan gözlemde FÜAHGP' ne 306 hasta gelmiş 

ve bu hastalardan 261'i doktorda muayene olabilmiştir. Hastaların girişten 

sekreterliğe varış süresi ortalama 0,2 dk., sekreterden ayrılıp doktora 

muayene olmaya gitmek İçin harcadıkları süre ortalama O, l dk.'dır. Veriler, 

bîr haftalık süreyi kapsamaktadır. 

3.2. Uygun Dağılımın Tespiti: 

Şimdi, mevcut veriler için uygun dağılımı tespit edelim. Önce verileri 

girelim. Bu program; verilerin İncelemesini ve istatistik analiz yöntemlerini 

bir arada kullanarak gerçekleştirmektedir. Analiz sonucu, aşağıda 

Özetlenmiştir. 

Yukarıdaki uygulamada hastaların geliş süreleri için mümkün 

dağılımların uygunluk testlerinin özeti Tablo 3.2'de verilmiştir. Yalnız 

unutulmaması gereken önemli bir nokta, veriler birden fazla dağılıma uygun 

olabilir. Burada uygun dağılımı seçmek için karar verirken, dağılımların 

uygulama alanlarını bilmekte fayda vardır. Bizim örneğimizde elde ettiğimiz 

veriler birbirinden bağımsız hastaların geliş aralıkları İle ilgilidir. O yüzden 

teorik dağılımlar içerisinde Exponential (üstel) dağılım, giriş verisi için en 

uygun dağılımdır. 

 

 

 

Şekil 3.1: -0.001 + EXPO(8.8} grafiği 
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Şekil 3.2: FÜAHGP örneğinin fiziksel görünümü 

 

FÜAHGP' ine ait uygulama için giriş verileri dağılımının grafiği, Şekil 

3. l' deki gibidir. 

Sistemin diğer parçalan için uygulanacak dağılımların tespiti İçin 

benzer düşünce uygulanmış ve dağılımlar hesaplanmıştır. Sistemde çalışan 

sekreterler ve doktorların işlem zamanlarına ait dağılımın değerleri aşağıda 

verilmiştir. Sekreteri İçin dağılımın değeri: NORM{3.22, 1.31) Sekreter2 

İçin dağılımın değeri: 0.999 + 6 * BETA(1.29, 2.26) 

 

Doktor1   için dağılımın değeri: TRIA(5, 9.77, 26)  

Doktor2 için dağılımın değeri: 5 + GAMM(2.72, 3.17) 

 

Doktordan çıkıp tekrar sekreterliğe  işlem  yaptırmak  isteyen  hastalar 

için sekreterlerin işlem   zamanlarına   ait  dağılımın değeri aşağıda 

verilmiştir. Sekreteri   için dağılımın değeri: TRIA(0.22, 2.19, 3.55) 

Sekreter2 için dağılımın değeri: NORM(1.86, 0.518) 



 

 

Varol, A.: Benzetim, Otomasyon, Aylık Elektrik Elektronik Makine Bilgisayar 

Dergisi, Sayı: 122, Ağustos 2002, S. 134-139 

 2236 

Her durum için belirlenen şekiller sayesinde sisteme benzer bir yapı 

oluşturulmaya çalışılmıştır (Şekil 3.2). 

3.3. Analiz Sonuçları: 

 

Sistemin İşletilme zamanı 2.700 dk.'dır. Benzetimin çalışma zamanı 

ise 0,08 dk.'dır. 

Sistemin her durumu için de lendirrne adım adım tabi halinde 

verilmiştir. 

3.4. Değerlendirme: 

FÜAHGP' nden  alınan verilere göre giren ve çıkan hastaların sayısı 

306'dır. Bu hastalardan 261'i doktorda muayene olup ayrılmıştır. Sekreter 32, 

Sekreter2 % 30, Dol. % 90 ve Doktor2 % 90 verimle çalışmışlardır. 

Oluşturulan benzetimde ise sisteme giren sayısı 306 olarak sınırlandığında, 

306 hastanın da sisten çıktığı gözlenmiştir. Hoşta 255' i doktorda muayene 

ayrılmıştır. Sekreteri % 40,  

 

Gelen ve çıkan hastaların sayısı         306 

 

Gelen hastaların çıkışa ulaşıncaya kadar harcadıkları ortalama 

süre 15,87 dk 

 

 

Tablo 3.3: Hastaların sisteme girişi/çıkışı "e ilgili analiz sonuçları 
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Sekreter2 % 9, Doktor1 % 91,46 ve Dokfor2 % 85,04 verimle 

çalışmışlardır. Sistem, alınan verilere göre neredeyse birebir sonuçlar 

vermiştir. Verimler arasındaki fark, çalışan kişiden kaynaklanmaktadır. 

Örneğin  gerçek sistemde çalışan sekreterlerin ikisinin de boş olduğu anlarda 

hastalara sırasıyla hîzmet etmektedirler. Benzetimde ise sekreterlerin her 

ikisi de boş olduğu durumlarda hastalara sırasıyla değil boş olan ilk sekretere 

hastaları göndermektedir. İlk sekreterin meşgul olduğu anda gelen diğer 

hasta ikinci sekretere gönderilmektedir. 

Gerçek sistem ile oluşturulan benzetimin aynı sonuçları vermesi 

verilerin sayısına bağlıdır. 

 Veri sayısı ne kadar fazla olursa benzetim o kadar başarılı olacaktır. 

4. Arena İle Oluşturulan Benzetimlerin Visual Basic Programlama 

Dilini Kullanarak Geliştirilmesi: 

Arena yazılımının diğer bîr özelliği, kullanıcı program yapısında 

geliştireceği ek programlarla, bu yazılımın değişik amaçlı kullanımım 

sağlayabilmesidir. Bilinen Visual Basic komutları Arena yazılımı içerisinde 

kullanılabilir. Bu durum, Arena yazılımı içerisinde hazırlanmak İstenen 

benzetimlerde amaca uygun özel ek programlar İlave edilmesini sağlar. Bu 

programlar sayesinde benzetimi yapılan sistem her açıdan değerlendirilebilir. 

Değerlendirmenin ölçütleri benzetimi hazırlatan kurumun veya kişinin 

istekleri doğrultusunda belirlenir. Bu bölümde, FÜAHGP'ne ait benzetimi, 

Visual Basic komutlarını ve fonksiyonlarını kullanarak geliştirilen ek 

programla yeniden düzenlenmiştir. Bu ek program dört kısımdan oluş-

maktadır; Giriş formu, Ara Kontrol formu, Rapor formu, Değerlendirme 

formu. 
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Giriş Formu: Giriş formunda, benzetimin ne kadar süre çalışacağının 

kullanıcı tarafından belirlenmesi için bir metin kutusu ve benzetimi 

çalıştırmak için bir buton bulunmaktadır. Giriş formunun görünümü Şekil 4. 

l'de görülmektedir. Benzetimin çalışma zamanı ilk durumda 2.700 dk. olarak 

belirlenmiştir. Kullanıcı buradaki değeri değiştirebilir. Daha sonra Çalıştır 

butonunu seçerek benzetim çalışmasını başlatabilir. 

Ara Kontrol Formu: Ara Kontrol formunda, benzetimin çalışmasını 

devam ettirme, durdurma ve sona erdirmek için üç buton bulunmaktadır. Ara 

Kontrol formunun yapısı Şekil 4.2' de verilmiştir. 

Bu formda bulunan devam butonu, benzetim durdurulduğunda tekrar 

çalıştırmak İçindir. Durdur butonu, benzetimin çalışmasını 

sonlandırmaktadır. Benzetimin çalışması durduğu anda Rapor formu aktif 

olmakta ve durdurma zamanına kadar olan sonuçları vermektedir. Rapor 

formundan tekrara Ara Kontrol formuna geri dönülebilir. Sona erdir butonu, 

benzetimin çalışmasını hızlı bir şekilde işletecek ve sona erdirecektir. 

Benzetimin çalışması bittiği anda Rapor formu ekrana tekrar gelecek ve 

benzetimin bitiş zamanına göre sonuçlan verecektir. 

 

 

Şekil 4. l. Giriş formu 

 

Rapor Formu: Rapor formunda, çalıştırılan benzetimin durdurulması 

veya sona erdirilmesi anında sonuçların görüntülenmesi için metin kutuları, 

Ara Kontrol formuna dönmek, programı sona erdirmek ve sistemde çalışan 

sekreterler arasında veya doktorlar arasında verimlilik açısından fark olup 
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olmadığının kontrolünü yapmak için butonlar bulunmaktadır. Rapor 

formunun yapısı Şekil 4.3'te verilmiştir. Rapor formundaki metin 

kutularında, FÜAHGP'ine ait benzetimde; sisteme giren ve çıkan hastaların 

sayısı, sekreterlere ve doktorlara gelen ve çıkan hastaların sayısı, 

sekreterlerin ve doktorların toplam çalışma zamanları, verimleri,ortalama 

çalışma zamanları, sekreterlerde ve doktorla kuyrukta bekleyen hastaların 

ortalama bekleme zamanları verilmiştir. Geri Dön butonu benzetimin 

çalışması durdurulduğu anda aktif olmakta Ara Kontrol formuna geri 

dönmeyi sağlamaktadır. Çıkış tonu, benzetimin çalışması sona erdiği zaman 

aktif olmı ve Visual Basic ile oluştun bu programdan çıkışı sağla maktadır. 

ÇALIŞAN BİRİMLER ARASINDAKİ VERİMLİLİK İÇİN ORAN 

FARKININ ARALIK TAHMİNİ butonu ise siste çalışan sekreterler veya do 

lar arasında verimlilik aç dan fark olup olmadığının tespiti için 

Değerlendirme formunu ekrana getirmektedir, değerlendirme formunun göt 

mü Şekil 4.4'ie verilmiştir. 

Değerlendirme    formu bulunan   HESAPLA   buton sekreterler ve 

doktorlar ar da verimlilik açısından bir olup   olmadığının   kontrolü 

sağlamaktadır. Bu butonlar tıklandığı zaman işlem sonu Alt Sınır ve Üst 

Sınır metin kutularına yazılmaktadır. Geri butonu ise Rapor formuna 

dönmeyi sağlamaktadır. 

 

5.   Sonuçlar:  Teknolojik-açların   gelişmesine   paralel harak, gerçek 

yaşama ait olayarın benzetim yolu ile bilgisayarlar veya simülatörlerde 

taklit, son dönemlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Benzetim 

yapmak, gerçek sistemlere;öre hem çok daha ucuz hemze tehlikesizdir. 
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 Eğitimde yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkan uzaktan eğitim ile 

benzetim olayları arasında da sıkı İlişkiler mevcuttur. Sanal ortamlar 

kullanılarak yapılan uzaktan eğitim modellerinde, Öğrencinin çalışmalara 

anında katılabilmesi ve en önemlisi de karsısına çıkan bir problemi 

bilgisayar ekranında çizmeye çalışması için benzetim yöntemlerinin çok iyi 

bilinmesi gerekir. Öğrenci ekranda karşılaaştığı bir benzetim modeli 

sayesinde etkin olarak o probleme çözüm bulabilir, kendi görüş ve 

düşüncelerini sisteme aktarabilir.  

Uzaktan eğitimin Önemli bir unsuru olarak ortaya çıkan benzetim 

modelleri, farklılıklar arz ermektedir. Uygun bir benzetim modelinin 

seçilmesi ise konunun -eterince analiz edilmesi ile mümkün olabilir. Bu 

amaçla mevcut yazılımların çok iyi incelenmesi kaçınılmazdır. ABD'de 

geliştiren Arena isimli bir benzetim yazılımı, kendi emsalleri içerisinde en 

yaygın kullanılan ve •arklı problemlere sağladığı es--eklik ile tanınmaktadır. 

Bu yazının en önemli bir özelliği ise, kullanıcılar istedikleri takdirde kendi 

amaçlan doğrultusunda ilave modülleri bu yazılıma ekleyebilmeleridir. Bu 

nedenle, bu çalışmada Arena yazılımından faydalanılmasına karar 

verilmiştir. Bu çalışmada, Arena'da yapılan örnekle, Arena'nın benzetimdeki 

yeteneği incelenmiştir. İstatistiksel analiz, kuyruk ve faydalanma oranlan, 

işlem zamanı ve gönderilme aralıkları işin niteliğine göreolarak 

ayarlanabilmektedir. Sistem veya sistemde yapılması düşünülen 

değişikliklerin sistemdeki etkilerini modelleme İşleminden sonra 

animasyonla izlenebilmesi benzetimin amacına uygunluğu ve kolaylığı bakı-

mından büyük öneme sahiptir. Arena programının bu konudaki başarısı 

gözlenmiştir. Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'nde 

zaman zaman yapılan gözetlemeler sonucunda, Arena yazılımı ve bu çalışma 

sayesinde geliştirilen ek modüllerin yardımıyla gerçek analizlerin yapılması 

mümkün olmuştur. Amaç, Göz Polikliniği'ndeki çalışmaların gözetlen-
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mesinden elde edilen verilerin benzetimi yapılarak, verimi daha artırmak ve 

hizmetleri en yüksek düzeylere çıkarılmasını sağlamaktır. 

Toplam Kalite Çemberinin uygulanmadığı kurumlarda, başarıya 

ulaşmak ve insanlığa daha iyi hizmet vermek mümkün değildir. Bir bütün 

olarak kaliteyi yakalamak için de kalite çemberini oluşturan her bir halkanın 

üzerine düsen sorumluluğun bilincinde olması kaçınılmazdır. Kalite 

çemberinin oluşturulmasında benzetim modellerinin kullanılması, günden 

güne Şekil 4.3, Rapor formu yaygınlaşmaktadır. Bunun sonucudur ki, Fırat 

Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği' de bu araştırmanın 

yapılması hedeflenmiştir. 

Yapılan benzetim örneğinde elde edilen analiz sonuçlan sayesinde, söz 

konusu poliklinikteki çalışmalara kuramsal katkıların sağlandığı 

muhakkaktır. Çalışmada elde edilen bulguların uygulanması durumunda, 

hizmetlerin daha verimli olacağı ve söz konusu birimde toplam kalite 

yönetiminin yakalanmasında-ki sürecin daha da hızlanacağı 

düşünülmektedir. Arena yazılımına Visual Basic programlama dili 

kullanılarak eklenen modüller sayesinde, söz konusu yazılım daha da esnek 

bir yapıya dönüştürülmüş, kullanıcıların ihtiyacına cevap verebilir ek nitelik-

ler kazandırılmış ve Arena'da mevcut olmayan istatistiksel de-

ğerlendirmelerin de yapılabilmesi sağlanmıştır. 
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