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Yeni Bir Soluk: SELCO ile 10 Yıl 

SELCO  
Sistem Mühendisliği & 

Lojistik Danışmanlık 

   

  
• Tedarik Zinciri Danışmanlığı 

• Yazılım Danışmanlığı 

• Malzeme Taşıma Sistemleri 

• Depo & Dağıtım Merkezleri  

• Proje Yönetim Danışmanlığı 

“Kaynakların verimli olarak 

kullanılması” misyonu ile, “Yeni Bir 
Soluk” olarak hayata atılan SELCO, 10 
sene içinde tedarik zinciri ve lojistik 
yönetimi alanındaki uzmanlığını 
müşterileri için değere dönüştüren bir 
markaya dönüşmüştür. 

10 senelik bu yolculuğu anlamlı kılan 
sadece hizmet verdiğimiz müşterilerin 
kimlikleri ya da yarattığımız değerler 
değildi. Geleceklerini şekillendirdiğimiz 
yol arkadaşlarımızın heyecanları, 
verdiğimiz eğitimler ile iş hayatlarında 
bir tortu bıraktığımız binlerce kişinin  
başarı hikayeleri, ürün ya da hizmet 
sunan sektör tedarikçilerinin saygısı ve 
her seferinde kendimizi onların yerine 
koyduğumuzu belirten müşterilerimizin  
güveni, SELCO’nun yolculuğunu manalı 
kılmış, geleceğini ise aydınlatmıştır. 

Bizler bu 10 seneden çok keyif aldık. 
Sahip olduğumuz uzmanlığın, her biri 
ayrı bir başarı hikayesine dönüşen 
projelerde hayat bulması, bizi yeni ve 
daha yüksek hedeflere taşımaktadır. 
SELCO’nun global pazarda da bilinen 
bir marka haline geleceği önümüzdeki 
10 seneye başlıyoruz. 

“Güçlü global markaları geliştirerek 
ülkemizin ihracatını artırmak” misyonu  
için çalışan TURQUALITY programına  
danışman firma olarak akredite olan 
SELCO, bu yolda ilerleyen ülkemizin 
güçlü markalarının yanında olmaktan  
da ayrıca büyük bir onur duymaktadır. 

Her zaman olduğu gibi bu sayıda da, 
ülkemizin saygın firmaları için  
gerçekleştirdiğimiz tedarik zinciri 
projelerini sizler ile paylaşacağız. 
JOHNSONDIVERSEY firmasının çevre 
bilinci politikalarına da katkı sağlayan 
yeni depo projesi, dünya markası 
MIELE’nin Türkiye lojistik yapılanması, 
HENKEL firmasının lojistik yönetimini 
yeniden yapılandırdığı 3PL ve depo 
projesi, ABDİ İBRAHİM firmasının 
kurduğu otomatik depo projesi ve 
EKOL LOJİSTİK’in Ankara’da kurulan 
modern AS/RS depo projesi, bu sayıda 
bulacağınız başarı hikayelerimiz. 

Tedarik zinciri yönetiminin firmaların 
gündemine daha etkili olarak girdiği bu 
dönemde, SELCO’nun sahip olduğu 
yetkinlikler ve hizmetler, bu sayıda 
paylaşacağımız diğer konular olacak.    
Keyifli okumalar.... 

Tedarik zinciri operasyonları arasında 
senkronizasyonun sağlanması tedarik 
zinciri planlamasını gerekli kılmaktadır. 
Üretim miktarlarının dağıtım planlarına 
cevap vermesi, nakliye hacimlerinin, 
sipariş büyüklüğü ve araç dinamiklerine 
bağlı olması, satınalma siparişlerinin, 
üretim planlarına göre yapılması, 
müşteri hizmet seviyelerinin ciroyu ve 
envanter politikalarını etkilemesi, stok 
hedeflerinin ise sevk hacmi ve sevkiyat 
zamanlarını etkilemesi gibi değişik 
operasyonların birbirleri üzerindeki 
etkisinin yönetilme zorluğu, üst düzey 
yöneticilerin optimizasyon talepleri ile 
daha da artmaktadır. 

Bugün pazarda bulunabilen planlama 
ve optimizasyon çözümleri, maliyetlerin 
minimizasyonu, service seviyelerin 
maksimizasyonu, kullanılan kaynakların 
minimizasyonu, karbon ayakizinin 
minimizasyonu ya da bunların herhangi 
bir kombinasyonunu yaparak, müşteri 
taleplerini optimum bir şekilde 
sağlayacak tedarik zinciri aktivite 
seviyelerini belirleyebilmektedir. 

SELCO, ileri modelleme yeteneğine 
sah ip ,  t edar i k  z i nc i r i  uzman 
danışmanları ile müşterilerinin bugüne 
kadar ulaşamadıkları değerleri yaratıp, 
optimum tedarik zinciri stratejilerine 
ulaşmalarını sağlamaktadır.   



İŞBİRLİĞİ CO-OP Projesi ile Gençlere Yatırım 

MIELE, lojistik yapılanmasını SELCO ile tasarımladı 

“Daima iyi olmak” sloganı ile dünya 
pazarlarına mükemmel kalitede ev 
aletleri sunan ve Türkiye’ye girdiği 
yıllardan sonra hızla pazar payını 
büyüten MIELE, değişen lojistik 
yapısını değerlendirmek, iyileştirme 
alanlarını belirlemek ve gelecekteki iş 
modellerini belirlemek amacıyla SELCO 
firmasından danışmanlık hizmeti aldı. 

Ürün ve müşteri kategorizasyonları  
bazında rekabet geliştirici tedarik zinciri 
stratejilerini tespit eden SELCO,  
mevcut depolama ve dağıtım sistemini 
analiz edip, darboğazları belirlemiş ve 
yapılması gereken değişimleri, süreç, 
yönet im, a l tyapı  ve teknoloj i 
açılarından tasarımlamıştır. 

MIELE Türkiye Genel Müdürü Taner 
Sağbaş, “Gerçekleştirdiğimiz projeler 
ile müşteri odaklı bir iş modeline 

geçtik. Dünya organizasyonu içinde 

de ses getiren bu değişim ile 

mükemmel kalitedeki ürünlerimizi, 

mükemmel bir satış ve satış sonrası 

hizmetler ile tamamladık. Müşteri 

memnuniyetinin, sadece ürün ömrü 

boyunca değil, MIELE ile tanıştığı ilk 

andan itibaren başlayacağı bu 

değişimi tamamlayacak olan lojistik 

iş modellerini tasarımlayan SELCO, 

vizyonumuzun hayata geçirilmesi için 

gereken yönetim yapısı ile ilgili 

değerli bir farkındalık yaratmıştır. ”  

şeklinde konuşmuştur. 
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POSTA  

PROJE 

JohnsonDiversey, yeni yatırımı ile daha çevre dostu PROJE 
Lojistik operasyonlarını modern bir 
dağıtım merkezinde konsolide ederek, 
doğaya salınan sera gazlarını %25 
azaltan JOHNSONDIVERSEY firması, 
yeni depo yatırımı için SELCO’dan 
danışmanlık hizmeti aldı.  

Operasyonlara uygun depo yerleşimini 
tasarımlayıp, depo içi gerekli donanımlar 
ile fabrika ve depo arasındaki malzeme 
taşıma konveyör sisteminin tasarımını 
gerçekleştiren SELCO, kullanılacak WMS 
yazılımının fonksiyonel ihtiyaçlarını da 
be l i r l ey ip ,  dağ ı t ım merkez in i n 
JOHNSONDIVERSEY firmasının orta ve 
uzun vadeli ihtiyaçlarına ve vizyonuna 
uygun olarak oluşturulması ve hayata 
geçirilmesinde rol oynadı. 

JOHNSONDIVERSEY Lojistik Müdürü 
Türkan Kızılkan, “Yeni dağıtım merkezi, 
firmamız için kritik öneme sahip olan 
bir yatırımdı. Dağıtım merkezi 
tasarımı gibi yatırım projeleri, hızlı 
karar almanızı sağlayacak bir rehber 
olmadığında, yoğun iş hayatınızı daha 
da ağır ve zor bir tempoya sokabiliyor. 
SELCO, çalışmaya başladığımız ilk 
günden itibaren, bu önemli yatırım ile 
ilgili kararları doğru almamızı 
sağlayacak yönlendirmeler ve 
tavsiyelerde bulunarak, gerek tasarım, 
gerek ise uygulama aşamalarında 
bizlere destek olarak bu süreci rahat 

geç i rmemiz i  sağlad ı”  d iyerek 
f i rma l a r ı na  ve rd i ğ im i z  ka t k ı y ı 
özetlemiştir. 

Öğrencilerin üniversitede aldıkları 
eğitimin iş dünyasının gereksinimlerini 
karşılanabilmesi için geliştirilen CO-OP 
projesi, Bahçeşehir Üniversitesi 
tarafından Türkiye’de bir ilk olarak 
“Kampüsüm İşyerim” sloganı i le 
uygulanmaya başlandı.  

Yurt dışında geniş bir uygulama alanına 
sahip olan Cooperation Education modeli 
Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine 
hem geniş kapsamlı markalı dersler 
alabilme imkanı sağlarken hem de 
çalışma hayatına doğrudan girebilme 
imkanı sağlıyor. Üniversite-iş dünyası 
entegrasyonunu baz alan bu proje 
öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe 
dönüştürmelerini sağlayarak onların 
nitelikli, yetenekli, özgüvenli ve hayata 
işe hazırlıklı mezun olmaları için büyük 

bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Eğitim 
kademelerinin perspektifinden bu süreç 
iş hayatından geri besleme alınmasına 
olanak sağlıyor.  

SELCO bu projeye katılarak CO-OP 
kodlu “Tedarik Zinciri ve Lojistik” 
markalı dersini kendi uzman ekibiyle 
vermeye başladı. Aynı zamanda 
öğrencilerin SELCO bünyesinde belirli 
dönemlerde çalışabilmesine de fırsat 
yaratılıyor. Bu derslerin henüz üniversite 
sıralarında verilmesiyle hem öğrencilerin 
hem de şirketlerin maliyet ve zaman 
kayıplarını minimize etmesi planlanıyor. 
Ayrıca bu süreç kurumlara öğrencilerin 
performanslarını önceden ve uzun 
sürede değerlendirme imkanı sunarak 
daha sağlam istihdam kararı vermelerine 
yardımcı oluyor. 



POSTA  

PROJE HENKEL, lojistik operasyonları için yeni 3PL seçti 

Genel merkezi Düsseldorf / Almanya’da 
bulunan HENKEL, dünya genelinde 
yaklaşık 52.000 çalışanı ile Ev Bakım, 
Kişisel Bakım, Yapıştırıcı Teknolojileri iş 
birimlerinde faaliyet göstermektedir, ki 
Yapıştırıcı  Teknolojileri’nin barındırdığı 
yapıştırıcı, macun ve yüzey uygulama 
ürünlerinde dünya piyasası lideridir. 

2009 senesinde Yapıştırıcı Teknolojileri 
alt ındaki değişik tedarik zincir i 
yönetimlerini  aynı çatı altında birleştiren 
HENKEL, antrepo, hammadde ve bitmiş 
ürün depolama fonksiyonlar ının 
yönetimini de tek ve modern bir depoda 
topladı. HENKEL’in bu kritik değişim 
sürecinde yer alan SELCO, depolama 
ihtiyaçlarının tespiti, depo tasarımı, 3PL 
seçimleri, WMS yazılım geliştirme 
konusunda danışmanlık hizmeti verdi. 

HENKEL Teknoloji Grubu Tedarik Zinciri 
Müdürü Görkem Köseoğlu, projelerine 
olan katkımızı ve firmamıza olan bakış 
açısını şu şekilde özetlemektedir:  

“Teoriyi, uygulama ile başarılı bir 
ş ek i l d e  b i r l e ş t i r e r ek ,  f a r k l ı 
perspektifler sunan SELCO’nun, 
şirketimizin yapısına çok hızlı adapte 
olması sonucu harika bir sinerji 
oluşmuştur. Potansiyel tedarikçiler ile 
olan ilişkilerimizde profesyonelliklerini 
ve tecrübelerini etkili olarak kullanıp, 
bizleri doğru yönlendirmişlerdir. 
Takipçi, detaycı ve realistik bir proje 
yönetimi hizmeti vererek, projemizin 
hayata geçirilmesinde büyük katkı 
veren SELCO'yu, tedarikçi olarak 
tanımlamaktan ziyade, stratejik bir iş 

ortağı olarak görüyorum.” 

EKOL, deposunda son teknolojiyi SELCO ile test etti 

EKOL LOJİSTİK, hızlı tüketim 
sektöründe üretim yapan müşterisi için 
devreye aldığı tam otomatik depolama 
sistemi kapsamında SELCO ’dan 
danışmanlık hizmeti aldı. Proje 
kapsamında, mal kabül ve sevkiyat 
alanları, uydu tipi robotlu otomatik 
depolama sistemi (satellite ASRS), 
malzeme taşıma konveyör sistemi ve 
sipariş toplama alanları, oluşturulan 
simülasyon modeli yardımı ile incelendi.  

SELCO, gerçekleştirdiği simülasyon 
çalışması ile otomatik depolama ve 
d i ğe r  de s t e k  s i s t em l e r i nd e k i 
darboğazların tespit edilmesinde, 
sistem kapasitelerinin saptanmasında 
ve  ç a l ı şma  p a r ame t r e l e r i n i n 
belirlenmesinde EKOL ekibine değişik 

senaryoları inceleyerek destek verdi. 
Projenin ileri animasyon desteği ile  
görselleştirilmesi sistemin sorgulanması 
aşamasında önemli rol oynadı.  

EKOL Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Boğ “SELCO, bizim için çok önem 
taşıyan Ankara tam otomatik 

depolama sistemi yatırımımızın, 

hatasız ve hızlı bir şekilde 

tasarımlanmasında çok önemli bir rol 

oynadı. Bu tür projelerin en önemli 

aşaması olan simülasyon modelleme 

çalışması ile karşılaşılabilecek olası 

ve aşırı uç senaryolar test edilerek, 

sistemin verimli ve yalın çalışması 

için gerekli değişiklikler yapıldı.” 

diyerek projelerine olan katkımızı 
özetledi.  
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PROJE 

PROJE ABDİ İBRAHİM, yeni deposunu SELCO ile analiz etti 

Dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi 
içinde yer alan Türk ilaç sektörünün lider 
firması ABDİ İBRAHİM, Hadımköy 
tesisi bünyesinde kurduğu tam otomatik 
deponun yönetim sisteminin operasyon 
süreçlerine uygunluğunu ve olası 
darboğazlarını değerlendirmek üzere 
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.  

Hammadde ve ambalaj malzemelerinin 
robotlar yardımı ile depolanmasına 
olanak veren sistem, numune alma ve 
sipariş toplama işlemlerinin konveyör 
sistemleri yardımıyla yalın ve hassas bir 
biçimde yapılmasını sağlayacak şekilde 
tasarımlandı. SELCO, bu kapsamda, 
depolama fonksiyonel ihtiyaç tespitini ve 

tam otomatik depo ve destek sistemler 
operasyon yönetimi için kullanılacak 
yazılımın süreçsel ve teknik ihtiyaç 
analizlerini gerçekleştirdi.  

Bilgi sistemleri müdürü Hilmi Koçak 
“SELCO, yeni kurulan otomatik depo 
sisteminin kalite kontrol ve üretim 

operasyonlarımızı nasıl etkileyeceğini 

fonksiyon, sistem ve kapasite gibi kritik 

açılarından başarı ile değerlendirdirdi. 

Simülasyon ile sistemin performansını 

ve darboğazlarını, yatırım hayata 

geçmeden farketmemizi sağladı. 

Belirlenen geliştirme alanları, yeni 

sistemi pürüzsüz bir şekilde devreye 

almamıza yardımcı olacaktır” diyerek 
çalışma ile ilgili düşüncelerini belirtmiştir. 



Prof. Hıfzı Özcan Cad. 
Tasarımkent Sitesi, D4 
Ataşehir 34758 İstanbul  
Tel:  216 5725001 
Fax: 216 5725017 www.selcoconsulting.com 

Kolları sıyırın, tedarik zinciri yönetiyoruz EĞİTİM 

GELECEK Sürdürülebilir gelecek için optimum lojistik yönetimi 

Çoğalan ihtiyaçlarımızı dünyanın her 
yerinden temin etmek isteyeceğimiz, 
ama her yönü ile kısıtlı kaynaklar ve 
zaman içinde sıkışacağımız bir çağ bizi 
bekliyor. Lojistik ve tedarik zinciri  
yönetiminin kabuk değiştireceği bu 
dönemde ‘yeşil tedarik zinciri’ ilk olarak 
bir zorunluluk, daha sonra ise rekabet 
unsuru olarak hayatımıza girecek. 

Yeşil tedarik zinciri, üretim ve dağıtımın, 
ekonomik olduğu kadar, çevre ve sosyal 
faktör le r i  de  gözönüne  a l arak 
sürdürülebilir bir şekilde yapılması ile 
i lgi lenmektedir . Değişik dağıt ım 
stratejilerinin çevresel ve sosyal 
etkilerinin ölçümü, lojistik aktivitelerde 

enerji tasarrufu, atıkların azaltılması ve 
yönetimi gibi lojistik aktiviteleri 
içermektedir, ki bu döneme hazırlanan 
kurumlar, karbon salınımlarını ve lojistik 
aktivitelerinin çevreye olan etkilerini 
ölçmeye uzun zaman önce başladılar. 

Gelecekte, üç önemli kabiliyet rekabette 
kazananı belirleyecek: yalın olmak, işi 
yavaş ama verimli yönetebilmek, 

yaratıcı uzmanlığa sahip olmak. 

Verimliliğin, işbirliği ve koordinasyonun 
artacağı, enerjinin tasarruf edileceği bir 
gelecekte, hızlı gidenler değil, zamanında 
gidenler kazanacak. Esnek, uzman, 
tepkisel ve yaratıcı çözümler ile lojistiği 
optimum yönetenler yaşayacak. 

‘Ciro artışı’, ‘maliyetlerin azaltılması’ ve 
‘daha az kaynak kullanımı’ gibi stratejik 
kurumsal hedefleri aynı anda cevap   
gerçekleştirmesi beklenen  tedarik zinciri 
yöneticilerinin bunalıma girmeleri bir 
sürpriz olmamalı.  

Tedarik Zinciri Yönetimi, kurum dışındaki 
firmalar ile kendi süreçleriniz arasındaki 
koordinasyonu sağlayan, toplam maliyeti 
düşüren ve hizmet seviyesini arttıran 
işbirliği stratejilerinin oluşturulmasıdır.  

Fakat, kurum içindeki tüm birimlerin 
rekabet avantajı yaratacak geliştiricileri 
birlikte tanımlayarak, ortak hedeflere 
uygun olarak yönetmeleri, söylemesi 
kolay, ama gerçekleşmesi zorluklarla 

dolu, çoğu zaman da hayal kırıklıklarının 
yaşandığı bir maceraya dönüşmektedir.  

SELCO, geliştirmiş olduğu eğitim ile 
katılımcılara gerçek hayat dinamiklerini 
yaşatarak, tedarik zinciri yönetiminde 
yapılan basit hataları en yalın biçimde 
sunmakta, işbirliğinin önemini eğlenceli 
bir ‘oyun’ ile farkına varmalarını 
sağlamaktadır. 

Sahip olunan ‘iş kalıpları’nın kırılmasını 
kolaylaştıran bu eğitim, aynı zamanda, 
tedarik zinciri ve lojistik yönetimi 
konusundaki modern kavramların 
paylaşıldığı ve kurum özelinde iyileştirme 
çalışmaların tetiklendiği değerli bir ortam 
yaratmaktadır.  

www.selco.com.tr 


