
Daha Verimli Süreçler 
Geliştirebilmek için Simülasyonla 

Geleceği Görün ! 



Panel Yöneticisi : 
Tolga Yanaşık – Dijitalis  
Panel Konuşmacıları : 
Fatih Demirci – TOFAŞ  

Altuğ Yılmaz – ARÇELİK  



Gündem : 
25 dakika : Tolga Yanaşık 
25 dakika : Fatih Demirci 
25 dakika : Altuğ Yılmaz 

 
15 dakika : Soru & Cevap  

Hediyeli ! 



Biz Kimiz ? 

İşimiz… 
 Müşterilerimizin süreçlerini iyileştiriyor;  
            imalatta mükemmellik’e 
ulaşmalarını sağlıyoruz.   
 
  Üretim mühendisliği hizmetlerimizi 
simülasyon yazılımları ile birleştiriyor; 

ispatlı ve uygulanabilir çözümler 
terzi usülü tasarlıyoruz.. 
 
 Türkiye’nin lider üreticilerinin 

 üretim mühendisliği geliştirme, 
 üretim planlama geliştirme, 
 tesis yerleşim planlama, 
 üretim sistemleri tasarımı 

çözüm ortağıyız. 

Tarihçemiz… 
  2006 yılından beri Türkiye’nin 
lider şirketlerine danışmanlık 
hizmetleri ve yazılım çözümleri 
sağlar. 
 Alanında lider yazılım şirketlerinin 
Türkiye’deki tek temsilcisidir. 
 50+ müşteri, 100+ proje ! 
 Ortalama 10 yıllık sektör 
tecrübesine sahip  13 kişilik endüstri 
mühendisliği danışman kadrosu ! 
  Mühendislik ve danışmanlık 
hizmetlerini Dünya’ya ihraç 
etmektedir. 
 Senelik %30 büyüme oranı ! 
 



Kimlerle Çalışıyoruz? 

Yurtiçi Yurtdışı 



" Hayatınız verdiğiniz kararların toplamıdır.  "                     -  Albert Camus 







...simülasyon sayesinde ilk seferde doğru devreye alın ! 

Simülasyon ile Süreç Tasarımı 

İster yeni bir yatırım olsun, 

 ister mevcut süreçlerde bir iyileştirme... 
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Simülasyon ile Süreç Tasarımı 
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Simülasyon ile Süreç Tasarımı 

planla 

yap öğren 

gelecek 

geçmiş şimdi 

Çevrim zamanım nedir ? 

Ayar yapmam ne kadar sürüyor ? 

Neden ve ne kadar duruyorum ? 

Neden ve ne kadar hurdam çıkıyor ? 

Proses değerlerim nedir ? 

OEE, OLE, OPE değerlerim nedir ? 

Hangi müşteri ve sipariş için ne oldu ? 

 

Kapasite doluluğunu nasıl sağlarım ? 

Kapasite darboğazım nedir ? 

Darboğazı nasıl aşmalıyım ? 

Maliyetim ne olacak ? 

Nasıl daha az setup yaparım ? 

Daha az stokla nasıl çalışırım ? 

Zamanında teslimat oranım nasıl artar ? 

 

Nasıl üretmeliyim? 

Fabrikamı nasıl kurmalıyım? 

Üretim verimini nasıl arttırırım? 
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Simülasyon ile Süreç Tasarımı 



  Karar Vermek ? 

Hiçbirşey karar verebilmekten daha zor, ve 
bu yüzden daha değerli değildir. 
 

Napoleon Bonaparte 



Yönetici, her zaman karar veren bir kişidir; 
bazen doğru kararlar verir, ama her zaman 
karar verir. 

John H. Patterson 

  Karar Vermek ? 



...ezberbozan sonuçlar bir dizi 
iyi kararla gelir, sebatla 
uygulanan ve birbirini takip 
eden... iyiden mükemmele 
ulaşmış şirketler rakiplerine 
kıyasla kötü kararlarından 
sayıca çok daha fazla iyi 
kararlar vermiştir...  

 
Jim Collins 

«Planlamada başarısız olan, 
  başarısızlığı planlıyordur.» 
 

Benjamin Franklin 
 

«Macera denen şey,  
     kötü planlamadan  
        başka bir şey değildir..» 
 

Roald Amundsen 
 



  DELMIA ile Fark Yaratmak 



Tolga YANAŞIK 
gsm : +90 532 667 65 95 

e-posta : tolga@dijitalis.com 
 

Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. 
"Dijital İş Süreçleri" | http://www.dijitalis.com 
Bayar Cad. Gülbahar Sok. Egeyıldız Plaza B/34 

Kozyatağı / İstanbul 
tel : +90 216 384 92 94 
fax : +90 216 372 21 86 

Bizi arayın !... 


