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Mükemmelik Tek Seferlik Bir Davranış Değil, Alışkanlıktır 

Değerli okuyucular, 

SELCO’nun 1 Eylül 1999’da başlayan 

yolculuğu 15. senesini tamamladı. Aldığı 

hizmetler ile işlerini ve kaynaklarını çok 

daha başarılı yöneten müşterilerimiz, 

dünyadaki en ileri iş çözümlerini sunan 

küresel iş ortaklarımız ve kariyerlerini 

heyecan ile yaşayan iş arkadaşlarımızın 

varlığı, SELCO’nun gelecek yıllarda da, 

sürekliliğinin garantisi olacaktır. Sosyal 

çevremize ve müşterilerimize taahhüt 

ettiğimiz değerleri ve misyonumuzu, ilk 

gündeki heyecanımız ile nice seneler 

vermeye devam edececeğiz. 

Müşterilerimizin geri bildirimlerindeki 

ortak nokta, SELCO ile süreçlerine farklı 

bakabilmelerini, doğru iş modellerine ve 

başarıyı sürekli kılacak iş bilgilerine 

ulaşabildiklerini belirtmeleri olmuştur. 

Bunu mümkün kılan iş felsefemizi ise, 

en iyi, Yunan filozofu Aristoteles’in sözü 

tanımlamaktadır: “Mükemmelik tek 

seferlik bir davranış değil, alışkanlıktır.”  

Bu sayımızda, son bir yılda ülkemizin 

saygın firmaları için gerçekleştirdiğimiz, 

değerli projelerimizden bahsedeceğiz. 

CARREFOURSA’nın Türkiye’de geçirdiği 

değişimin lojistik altyapısının tasarımı, 

TRAKYACAM’ın Türkiye ve Avrupa’daki 

dağıtım şebekesinin optimizasyonu, 

TOYZZSHOP ana dağıtım merkezi, 

TEKNOSA, İKLİMSA ve KLIKSA’nın 

gelecek lojistik stratejilerinin tasarımı, 

ZİYLAN’ın devreye aldığı, ülkemizdeki 

en büyük 3PL outsource projelerinden 

biri son bir yılın özetini oluşturacak. 

Ayrıca, tedarik zinciri planlama ürünleri 

ile ilgili iş ortaklığı yaklaşımımız ile iş 

ortaklarımızın ürünlerini, Supply Chain 

Council işbirliği ile sunduğumuz, tedarik 

zinciri yönetimi konusundaki en yetkin 

bilgi havuzları ve araçları ile son olarak, 

web tabanlı, rekabetçi simulasyon 

deneyimi, The Fresh Connection’ı bu 

sayıda bulabilirsiniz.   

Keyifli okumalar... 

Supply Chain Council, tedarik zinciri 

yönetimi konusunda en iyi uygulamaları 

kurgulamak isteyen firmaların üyeliğine 

açık, bağımsız, kar amacı gütmeyen, 

küresel bir organizasyondur.  

1996 senesinden beri 6 kıtada, 1.000’in 

üzerinde firmada, binlerce tedarik 

zinciri profesyonellerini yetiştirip, eğiten 

SCC, bu sayede endüstrilerdeki müşteri 

hizmet kavramını yeniden yapılandıran 

uluslararası tedarik zinciri profesyoneller 

topluluğu yaratmıştır.  

SELCO, Türkiye’deki üyelik ağının 

oluşturulması ve eğitim aktivitelerinin 

gerçekleştirilmesi için SCC’yi temsil 

etmektedir. 

Bu senenin Ağustos ayında tamamlanan 

birleşme ile APICS ile aynı çatı altında 

buluşan SCC, tedarik zinciri dünyası için 

eşi olmayan bir fırsatı da yaratmış oldu. 

Gerek kurumlara, gerek ise tedarik 

zincirinde kariyer yapanlara yönelik, 

dünyanın en kapsamlı bilgi havuzuna 

artık aynı çatı altına ulaşmak mümkün.  
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PROJE CARREFOURSA’nın Yeni Yapılanmasında SELCO’nun Rolü  

TRAKYA CAM, Tedarik Zinciri Yönetimini İyileştiriyor PROJE 

Türkiye düzcam pazarının lideri ve 

küresel pazarda öncü kimliğe sahip olan 

Trakya Cam, değişen iş dinamiklerine en 

verimli şekilde cevap verebilmek, lojistik 

dağıtım şebekesini optimize etmek ve 

üretim sevkiyat süreçlerini iyileştirmek 

için SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.  

SELCO, Trakya Cam’ın Türkiye’deki 4 

fabrikasının rampa sevkiyat süreçlerini 

simülasyon modeli ile analiz edilmesini 

sağlayarak, yeni iş modellerinin rampa 

ve tesis içindeki optimum çalışma 

şartlarınının tespit edilmesini sağladı. 

Ayrıca, Trakya Cam’ın Avrupa’daki iş 

hedeflerini gerçekleştirmek için sahip 

olması gereken optimum depolama ve 

dağıtım modeli, optimizasyon araçları 

kullanılarak tespit edildi. 

Trakya Cam, bu çalışmalar ile pazara  

daha rekabetçi olarak hizmet vermesini 

imkan verecek stratejik lojistik tasarımını 

ve sevkiyat operasyonlarının kalite ile 

hızını arttıracak iyileştirme alanlarını  

belirledi; gelecekteki lojistik yapılanması 

ile ilgili önemli fırsat alanlarını da daha 

net görme imkanı buldu.  

CARREFOURSA, yaşadığı yeni yapılanma 

çalışmalarının lojistik ayağında SELCO ile 

çalıştı. CARREFOURSA mağazalarına 

ürün dağıtım operasyonunun, hedef 

hizmet seviyelerini sağlarken optimum 

maliyet ile yapılmasını sağlayan dağıtım 

şebeke modelini tasarımlayan SELCO, 

aynı zamanda gelecekteki büyümeleri 

destekleyecek stratejik lojistik tasarımını 

da gerçekleştirdi. Çalışmanın bir diğer 

aşamasında da, CARREFOURSA dağıtım 

merkezi operasyonları değerlendirilerek, 

iyileştirme alanları tespit edildi, WMS  

uygulamasına destek verildi.  

CARREFOURSA Lojistik Direktörü Burçin 

Çelik, söz konusu çalışmanın, yeniden 

yapılandırmadan geçen firmaları için 

büyük önemi olduğundan bahsederek, 

görüşlerini şu şekilde açıkladı: “SELCO, 

yapmış olduğu çalışma lojistik yapımızın 

doğruluğunu derecelendirdi, gelecek 

planlarımıza uygun stratejik lojistik 

yapımızı tasarımladı ve müşteri hizmetini 

en üst düzeye çıkarak operasyonel 

iyileştirme alanlarımızı belirledi. İleride 

yeni iş modellerimiz ile ilgili yapacağımız 

projelerimizde de SELCO ile çalışmayı 

arzuluyoruz.“  
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SUNMAN, Operasyonlarını Yeni Lojistik Merkezine Taşıdı  

Türkiye’nin en büyük oyuncak dağıtım 
firması olan SUNMAN, ToyzzShop        

perakende zinciri mağazalarına ve geniş 
toptancı dağıtım kanallarına daha etkin 
hizmet vermek ve artan hacimlerini 
yönetebilmek için Çayırova’da kurduğu 
modern lojistik merkezinin tasarımı ve 
hayata geçirilmesi için SELCO’dan  
danışmanlık hizmeti aldı. 

Arazinin en verimli şekilde kullanılması 
için mimari tasarım aşamasında hizmet 
vermeye başlayan SELCO, yeni lojistik 
merkezinin gerek operasyonel, gerek ise 
idari bir merkez olarak hizmet verecek 
şekilde oluşturulmasına destek verdi. 

SUNMAN İdari İşler Müdürü Mehmet 
Altuntaş, proje çalışmalarımız ile ilgili 
düşüncelerini şu şekilde ifade etti: 
“Lojistik operasyonlarımızı kendi lojistik 
merkezimizde yönetme kararımızdan 
sonra tasarım için SELCO ile anlaştık. 
Yaptığımız projede, bir yapının lojistik 
operasyonlara uygun olarak tasarımında 
dikkat edilmesi gereken detayların ne 
kadar fazla olduğunu farkettik. Lojistik 
operasyonlarımıza başarı ile geçişi 
yaptıktan sonra, SELCO’nun yatırımımıza 
yaptığı doğru katkıların bizi geleceğimize 
taşıyacağını görmekten dolayı da, ayrıca 
çok mutluyuz.” 

PROJE 
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PROJE TEKNOSA, Lojistik İş Modellerini SELCO ile Tasarımladı 

SELCO, TEKNOSA’nın uzun dönemli iş 
stratejilerinin doğru bir lojistik zemine 
oturmasını sağlamak amacıyla bir proje 
gerçekleştirdi. Bu projede TEKNOSA, 
İKLİMSA ve KLIKSA firmalarının lojistik 
fonksiyonlarını değerlendiren SELCO,  
darboğaz alanları ile ilgili iyileştirme yol 
haritalarını tespit etti ve gelecekteki 
stratejik hedeflere uygun olan lojistik 
yapılanmasının tasarımını oluşturdu.  

Projenin yöneticisi TEKNOSA Lojistik & 
Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü 
Nezih Alten, firmasının bu çalışmaları 
son 9 senedir SELCO ile tekrarladıklarını 
belirterek sözlerine devam etti: 

“Müşterilerimizin beklentileri ve pazarın 
dinamiklerine uygun olarak, şirketimizin 
iş stratejileri ve geliştirmemiz gereken 
rekabet unsurları da değişmektedir. Her 
3 senede bir tekrarladığımız bu çalışma 
ile lojistik yönetimi ile ilgili önümüzdeki 
dönemin iş planlarını belirliyor, yatırım 
ve iyileştirme önceliklerimizi belirliyoruz. 
SELCO ile önemli yatırımlarımızın hayata 
geçirilmesi sırasında da çalışmaktayız ve 
verdikleri danışmanlık hizmetleri ile lider 
konumumuzu sürdürmemizde bize değer 
kattıklarını hissetmekteyiz. Önümüzdeki 
dönem gerçekleştireceğimiz heyecanlı 
projelerde de beraber çalışacağız.” 

ZİYLAN, Lojistik Süreçlerini 3PL Kaynağı ile Yönetiyor PROJE 

FLO, POLARIS perakende zincirleri ve 
yaygın bayilik ağı ile ayakkabı sektöründe 

Türkiye’nin en büyüğü olan ZİYLAN,  
tedarik zinciri yeniden yapılandırma 
çalışmalarını SELCO ile gerçekleştirdi. Bu 
çalışmanın önemli bir parçası olan 
‘outsource’ projesini de, yine SELCO’nun 
danışmanlığı ile sonuçlandırdı. Bu ‘dış 
kaynak’ projesinin ihale aşamasından 
uygulamaya kadarki tüm safhalarında 
rol alan SELCO, süreç  risklerini önceden 
tespit edip önlemler konusunda da yol 
göstererek, ZİYLAN grubunun bu projeyi 
proaktif olarak yönetmesini sağladı. 

ZİYLAN Lojistik Direktörü Ahmet 
Sönmezışık, “Tedarik zinciri ve lojistik 
süreçlerinin iyileştirmesi çalışmalarında 
bize yol gösteren SELCO ile 3PL hizmet 
kullanımı projesinde de beraber çalıştık. 
Ölçeğimiz, farklı kanallara ulaşma gibi 
unsurların zorlaştırdığı bu süreçte, 
beklenmeyen sürprizler ile de karşılaştık. 
Fakat, SELCO’nun, ilk andan itibaren bizi 
doğru olarak yönlendirmesi ile zorlukları 
başarı ile geçtik. 3PL hizmet geçişini 
doğru bir danışmanlık ile yönetmenin ne 
kadar değerli olduğunu farkettik.” 
diyerek katkılarımızı açıklamıştır. 

İş Ortaklarımız, Hizmetlerimizin Değerini Geliştiriyor 

SELCO, tedarik zinciri içinde, her alanda 
değer yaratan çözümleri müşterilerinin 
kullanımına sunmak için, sürekli olarak 
bir arayış içindedir. Pazardaki ürünleri 
fonksiyonel açıdan, çözüm sahiplerini ise 
iş kültürü açısından değerlendiren      
SELCO, ülkemizin pazar dinamiklerine ve 
sizin iş değerlerinize en uygun olan 
çözümleri, uzun vadeli iş ortaklıkları ile 
desteklemektedir. Kurulum ve uygulama 
sonrası desteğin en üst düzeyde 
olabilmesi için, her bir çözüm için uzman 
gruplar yetiştiren SELCO, bu iş modeli ile 
değerlerin doğru olarak kurgulanmasını 
ve sürekliliğini garanti altına almaktadır. 

IBM iş ortaklığı ile sunulan ILOG ürün 
ailesi, depo, tedarik ve dağıtım şebekesi 
optimizasyonu ile 3PL seçimi, üretim, 
depolama, dağıtım gibi alanlarda uzun 
vadeli stratejik kararlar almanızı sağlar. 

LOGILITY iş ortaklığı ile sunulan VOYAGER 
ürün ailesi ile Talep, Üretim, Tedarik, ve 
Envanter Planlama ve S&OP; MIDRETAIL 
ürün ailesi ile perakendecilik sektöründe 
Ürün Yönetimi’nde çözümler sunmaktayız. 

ORTEC iş ortaklığı ile sunulan çizelgeleme 
optimizasyon çözümleri ile nakliye ve 
işgücü planlamada kaynaklarınızı verimli 
olarak kullanmanızı sağlamaktayız. 
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İŞBİRLİĞİ 



GELİŞİM ÜRÜNÜ The Fresh Connection, İleri Tedarik Zinciri Yönetim Oyunu 

Web-tabanlı bir işletme simülasyonu olan 

“The Fresh Connection”, katılımcıların  

finansal açıdan kötü durumda olan sanal 

bir firmayı kurtarabilmek için stratejik ve 

taktiksel kararlar almaları gereken 

kapsamlı bir deneyimsel öğrenme aracıdır. 

En az dört kişilik ekiplerde, katılımcılar 

operasyon, satın alma, satış ve tedarik 

zinciri rollerinden birini üstlenirler. 

Kurumsal hedefleri ve stratejilerini göz 

önünde bulundurmaları gereken ekipler, 

güncel işletme problemleri ile yüzleşerek, 

stratejilerini etkin bir şekilde aksiyona 

dönüştürüp, S&OP gibi yapısal karar 

verme süreçlerinin dinamiğini yaşarlar. 

The Fresh Connection, organizasyonel 

ihtiyaçlara ve istenen çıktılara bağlı 

olarak, iş hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

sağlayabilecek rekabetçi ve eğlenceli pek 

çok öğrenme şekli sunmaktadır.  

Takım kurma ve ortaklıklar oluşturma 

konularından, kurumsal strateji ve S&OP 

gibi yapısal iletişim süreçlerine kadar 

farklı derinliklerde sağladığı öğrenme 

deneyimleri sunan The Fresh Connection, 

SELCO ile Türkiye’de. 

www.selcoconsulting.com www.selco.com.tr 

Prof. Hıfzı Özcan Cad. 

Tasarımkent D4 

Ataşehir 34750 İstanbul  

Tel:  216 5725001 

HİZMET SCOR People ile Tedarik Zinciri Yetkinliklerinin Gelişimi 

SCC tarafından geliştirilen SCOR® Modeli, 

tedarik zinciri uygulama ve süreçlerinin 

etkin yönetimi için gerekli yetkinliklere 

standart tanımlar getirerek, modelin 

çerçevelediği süreç, göstergeleri, insan 

kaynağı gereksinimleri ve iş becerileri ile 

eşleştirmektedir. 

SCOR® Modeli, hedeflenmiş sonuçlara en 

az zaman ve enerji ile ulaşma yetkinliğini 

beceri olarak tanımlar ve belli becerileri 

kazanmak için gerekli olan tecrübe,      

uzmanlık, yatkınlık ve eğitimi standart 

olarak belirler. SCOR® People, süreçlerin  

belli bir şekilde yapılmasını sağlayacak 

yetkinlikler ile bir beceriyi veya davranışı 

geliştirmeye yarayan eğitimleri tarif eder. 

SELCO, geliştirmiş olduğu metodoloji ile, 

kurumunuzda tedarik zinciri yönetimi ile 

ilişkili çalışanlarınızın süreçleri daha etkin 

yönetebilmeleri için sahip olmaları        

gereken yetenekleri, tecrübeleri ve 

eğitimleri, İnsan Kaynakları ve Operasyon 

birimleri ile birlikte belirleyerek, kariyer 

gelişim yollarını doğru çizmenizi sağlar. 


