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Tedarik Zinciri Yönetimi İle İlgili Her Bilgiye Ulaşabilmeniz İçin

Uçtan Uca TZ Yönetimi
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Bir seneyi daha, aldığı hizmetler ile işlerini
daha verimli yapan, rekabet güçlerini arttıran
müşterilerimizin varlığı ile geçirdik. SELCO,
bugün sadece Türkiye coğrafyasında değil,
ülkemiz dışında da, tedarik zinciri yönetimi
konusunda uzmanlığı ile tanınan küresel bir
danışmanlık firması kimliğine bürünmüştür.
Bu değeri yaratan ekibimiz ve iş ortaklarımız
ile birlikte siz müşterilerimize, tedarik zinciri
yönetimi konusunda ihtiyacınız olan tüm
yetkinliğe ulaşabilme imkanını tanıyor ve bu
yetkinliklerin firmanız içinde sürdürülebilir
olmasını sağlayacak yapıyı da oluşturmanıza
destek veriyoruz. APICS iş ortaklığımız
sayesinde, tedarik zinciri profesyonellerinin,
yetkinliklerini kademeli olarak geliştirmeleri
için eğitim platformları sunmaktayız.
Tedarik zinciri içindeki zorlukların değişime
uğrayacağı geleceği artık yaşamaya başladık;
maliyet ve servis odaklı tedarik zinciri
tasarımları, enerji tüketimi ve CO2 salınımını
dikkate alan bir yapıya dönüşmeye başladı.
Talep ve arzın gerçek zamanlı yakalandığı,
büyük verilerin hızla karara dönüştüğü bir
geleceğe hazırlıklı olmalıyız. Bu gelecekte, iş
birlikleri sadece kurum içinde değil, endüstri
hatta endüstriler arasında oluşacak.

SELCO, bu geleceğe sizi hazırlamak için
çalışmaya devam edecek. Küresel yaklaşım,
çözüm ve bilgi havuzlarını iş ortaklarımız
kanalıyla size sunarken, bu değişimi doğru
yaşamanız için de, sürekli yanınızda olacağız.
Son bir senede gerçekleştirdiğimiz başarı
hikayelerini paylaşacağımız bu sayımızda,
ARÇELİK’in dağıtım şebekesini optimize
etmesi, TÜRK TRAKTÖR’ün yeni üretim
tesisi, ŞİŞECAM’ın SCOR® iş modelini
kullanmaya
başlaması,
UNILEVER’in
dağıtım şebekesi
yapılanması ve 3PL
seçimi, ÇOLAKOĞLU’nun malzeme depo
projesi
için
verdiğimiz
hizmetleri
bulabilirsiniz.
Ayrıca, dünyada yüzlerce kurumun, tedarik
zinciri yönetimi, üretim, satış ve satın alma
stratejilerini hizalamak ve ekip yetkinliklerini
geliştirmek için kullandıkları The Fresh
Connection iş simülasyonunun, her sene
yapılan küresel yarışması ile ilgili de bilgi
vereceğiz. Türkiye’den bir takımın Miami’de
yapılacak finallere katılacağı bu yarışmada,
Dünya Finali’ni kazanan ekip, MIT Boston’da
bir haftalık SCM eğitimine gitmeye hak
kazanacak. Nakliye planlama konusu ile ilgili
haberimizin de ilginizi çekeceğini umarız.
Keyifli okumalar...

En Önemli Paydaşlarınız: Müşterileriniz Ve Tedarikçileriniz
Tedarik zincirinizi uçtan uca etkin bir şekilde
yönetmek ve tedarik zinciri olgunluğunuzu
arttırmak istiyorsanız, firma süreçlerinizin
gelişimine, müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi
de mutlaka dahil etmelisiniz. Stratejileriniz
doğru tedarik zinciri yönetim tekniklerine
dönüşürken, iki fonksiyon özellikle kritik role
sahip olmaktadır: Talep & Envanter Planlama
ile Tedarikçi İlişkileri Yönetimi.

Talep & Envanter Planlama çözümleri,
stoklarınızı optimum seviyelerde tutarken,
ürün bulunabilirliğini yükseltmekte ve satın
alma siparişlerinizi otomatik yaratmaktadır.

Tedarikçileriniz ile iletişiminizi ve satın alma
süreçlerinizi yalınlaştıran Tedarikçi İlişkileri
Yönetimi Platformları, ürün akışı ve bilgi
paylaşımını gerçek zamanlı takip etmenizi
sağlarken, tedarikçi performanslarını yalın bir
Sahip olacağınız teknolojik çözümler, dağıtım şekilde yönetebilmenizi sağlar.
kanalları ile üretim ve tedarik katmanlarınız SELCO, sahip olduğu yetenek ve iş ortakları
arasındaki bilgi ve ürün akışını doğru olarak sayesinde, talep tahmini, stok ve tedarikçi
planlayabilme ve yönetebilme imkanını yönetim yetkinliğinizi arttırmaktadır.
verecektir.

ARÇELİK Lojistik Dağıtım Şebekesini SELCO İle Optimize Ediyor
Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniğinde
dünyada dikkatle izlenen oyunculardan biri ve
Türkiye’nin lideri olan ARÇELİK, pazardaki
lider pozisyonunu daha da güçlendirmek,
maliyetlerini azaltırken müşteri hizmet
seviyesini arttırmak için sahip olması gereken
“optimum dağıtım ağı”nı belirlemek üzere
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

ARÇELİK değişen iş dinamiklerine ve büyüme
projeksiyonuna en verimli şekilde hizmet
verecek dağıtım ağı alternatiflerini, yapılan
duyarlılık analizleri ile karşılaştırma fırsatı
buldu ve ayrıca katedilen km’yi minimize eden
optimum dağıtım modeli ile karbon ayakizini
azaltarak, sürdürülebilirlik yaklaşımına katkıda
bulunacak bir başka önemli adımı da atmış oldu.

SELCO, bu çalışma ile ARÇELİK firmasının
yurt içinde pazara daha rekabetçi olarak
hizmet vermesini sağlayacak stratejik dağıtım
ağını tespit etti. Çalışma kapsamında, ihracat
operasyonları ile mevcut iş dinamiklerinin yurt
içi dağıtım modeline olan etkisi de analiz edildi
ve hem yurt içi, hem de ihracat operasyonları
için optimum dağıtım ağı tespit edildi.

ARÇELİK Depolama ve Dağıtım Yöneticiliği,
düşüncelerini, “SELCO ile tasarımladığımız
esnek dağıtım ağı modeli sayesinde, farklı
senaryoların maliyetlerini ve müşteri hizmet
seviyelerine olan etkilerini karşılaştırabilme
ve büyüme tahminlerimizin dağıtım ağımıza
olan etkilerini test etme imkanını bulduk”
şeklinde açıklamıştır.

TÜRK TRAKTÖR, Yeni Fabrikasının Tasarımı İçin SELCO’dan Danışmanlık Aldı
SELCO, Koç Holding ve CNH ortaklığı ile
faaliyet gösteren, Türkiye tarım sektörünün
öncü şirketi TürkTraktör A.Ş’nin Sakarya
Erenler’de 15 ay gibi kısa bir sürede kurularak
devreye aldığı yeni traktör fabrikasının lojistik
süreçlerinin tasarımı için mühendislik ve
danışmanlık hizmeti verdi.
TürkTraktör Erenler fabrikası, Türkiye ve
Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ve modern
traktör fabrikalarından biri olma sıfatı ile 2014
yılında
üretime başladı. TürkTraktör’ün
‘büyük ölçekli bir yatırım olarak’ ve “Yeşil
Bina” konseptiyle hayata geçirdiği Erenler
Fabrikası, LEED Sertifikası’nın ‘ALTIN’
seviyesine de sahip. Fabrika aynı zamanda
global belgelendirme kuruluşu Bureau
Veritas’ın yaptığı değerlendirmeler sonucunda
“ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası”
ile de belgelendirildi.

SELCO, TürkTraktör için gerçekleştirdiği
proje kapsamında arazi bina yerleşimi, trafik
akış tasarımı, tesis içi yerleşim detay tasarımı,
malzeme taşıma sistemleri tasarımı, otomatik
ve statik depolama sistem tasarımı,
simülasyon araçları ile kapasite analizlerini
gerçekleştirip, tasarımlanan yatırımlar için
tedarikçi önerme ve değerlendirme desteği
verdi.
SELCO’nun proje süresince sağladığı katkı ve
yaptığı yönlendirmeler, 15 ay gibi kısa bir
sürede kurularak açılışı yapılan Erenler
fabrikasının hedeflerin gerçekleştirilmesinde
önemli bir rol oynadı. SELCO, sunduğu
profesyonel mühendislik hizmetleri ve yüksek
seviyedeki tecrübesi ile tesisin dünya
standartlarında bir operasyon verimliliğine
sahip olması için TürkTraktör proje ekiplerine
ciddi bir destek sağladı.

SCOR® Tedarik Zinciri Referans Modeli İle En İyi İş Uygulamaları
Tedarik zinciri yönetimi konusunda sektör
bağımsız bir süreç referans modeli olan
SCOR® (Supply Chain Operations Reference
Model), tedarikçinizden nihai müşterinize
kadar, tedarik zinciri süreçlerinizi etkin şekilde
yönetmenizi ve tedarik zinciri olgunluğunuzu
tespit edebilmenizi sağlar.
Müşteri talebini karşılamaya yönelik tüm
işlemleri Planlama, Satın Alma, Üretim,
Dağıtım, İade ve Destek olmak üzere altı
temel yönetim süreci ile tanımlayan model,
sektörlerin en yalınından en karmaşığına dek
tüm tedarik zincirlerini standart bir terminoloji
ile tanımlamanızı mümkün kılar.

SELCO, 10 seneyi aşan bir süredir SCOR®
modelini, müşterilerinin tedarik zinciri
süreçlerini geliştirmelerinde başarı ile
kullanmakta ve bu yetkinliğin müşterileri
içinde geliştirilmesine destek vermektedir.
ŞİŞECAM, SCOR® modelinin şirketleri
bünyesindeki kullanımını yaygınlaştırmak
amacıyla, SELCO’dan ilk olarak eğitimlerin
alınmasında, daha sonra ise ilk SCOR®
projesinin gerçekleştirilmesinde danışmanlık
hizmeti aldı; SCOR® modeli kullanarak grup
bünyesindeki 4 firmanın yedek parça satın
alma sürecini iyileştirdi ve iyi uygulamaların
şirketler bünyesinde kullanılmasını sağladı.

UNILEVER, Tedarik Zinciri Tasarımı Konusunda SELCO İle Çalışıyor
Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri
şirketlerinden biri olan ve Türkiye’de
sürdürdüğü yatırım atağıyla, pazardaki
etkinliğini ve payını sürekli arttıran UNILEVER,
stratejilerine cevap verecek en uygun dağıtım
şebekesi
tasarımını
belirlemek
üzere
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
Yapılan
çalışma
sayesinde
Türkiye
coğrafyasındaki müşterilerine yüksek seviyede
hizmet verecek ve en uygun maliyet yapısına
sahip olacak optimum dağıtım şebekesinin
detayları belirlendi. Bölgede kurulması
gereken fabrika lokasyonları, lojistik dağıtım
merkezi sayıları ve lokasyonları, kapsanan
müşteri bölgeleri, nakliye modları ve
maliyetleri, optimizasyon yazılımı kullanılarak

kurulan “Şebeke Optimizasyon Modeli” ile
tespit edildi. Öngörülen büyüme projeksiyon
değerleri modele beslenerek duyarlılık
analizleri yapıldı. Farklı envanter, depolama ve
nakliye stratejileri farklı senaryolarda test
edilerek, taktiksel seviyedeki değişikliklerin
dağıtım şebekesine etkileri analiz edildi. Bu
farklı senaryolar toplam maliyet ve katedilen
mesafe bazında karşılaştırılabildi.
Aynı anda yapılan başka bir çalışma ile, SELCO
yeni kurulacak dağıtım merkezinin tasarımı ve
işletme
modelinin
seçimine
yönelik
danışmanlık hizmetlerini de verdi. SELCO,
uzmanlıkları ile, UNILEVER firmasının tedarik
zinciri yönetiminde doğru tercihleri yapmasına
destek vermeye devam edecektir.

SELCO, Tedarik Zinciri Yönetim Yetkinliğinizi APICS İş Ortaklığı İle Geliştiriyor
Tedarik zinciri ve operasyon yönetimi
konularındaki lider meslek derneği olan APICS,
tedarik zinciri mükemmelliğini ve gelişimi
sağlayan araştırma, eğitim ve sertifikasyon
programlarını sunmaktadır. APICS üyeliğinin
sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir:
• Organizasyonel hedeflerinize ulaşmanızı
sağlamak için özelleştirilebilir, kapsamlı bir
kurumsal deneyim
• Endüstriye yol gösteren iş modelleri,
profesyonel
eğitim
ve
sertifikasyon
programları ile tedarik zinciri yapılarının,
tedarik zinciri yeteneklerini geliştirmesine
imkan verme, tedarik zinciri perfomansını
arttırma
• Gerek bireylerin, gerek ise kurumların tedarik
zinciri bilgi havuzlarını ve performanslarını tek
bir kaynaktan geliştirmelerine imkan tanıma

Endüstri standartlarını belirleyen APICS CPIM
(APICS Certified in Production and Inventory
Management), APICS CSCP (APICS Certified
Supply Chain Professional) ve APICS SCOR-P
(APICS Supply Chain Operations Reference
Professional) uzmanlık katmanları ile tedarik
zinciri profesyonellerinin iş yapma, büyümeyi
sürdürme ve küresel müşterilere ulaşma
biçimlerini şekillendirmektedir.
SELCO, tedarik zinciri yönetim verimliliğini
iyileştirmek isteyen müşterileri için APICS
üyeliği, eğitimleri ve sertifikasyon sürecinde
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, tedarik zinciri
yönetimi dünyasında, tartışmasız en iyi iş
modellerini barındıran SCOR® iş modelini,
yıllardır başarı ile kullanan SELCO, APICS SCC
bünyesinde sunulan bu bilgi kaynağına ulaşma
ve işinizde doğru olarak kullanabilmeniz için
size eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

ÇOLAKOĞLU Fabrika Malzeme Deposunun Tasarımı İçin SELCO İle Çalıştı
Türkiye'nin uluslararası piyasada faaliyet
gösteren önemli demir çelik kuruluşlarından
birisi olan ÇOLAKOĞLU METALURJİ, Dilovası
tesisi içinde kurulan malzeme deposunun
projelendirilmesi ve hayata geçirilmesinde
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
Söz konusu proje kapsamında tesis, bina,
operasyon, ürün ve süreç analizlerini yapan
SELCO, Malzeme ve Yedek Parça deposunun,
tüm lojistik ihtiyaçlara uygun olarak yerleşim,
operasyon, süreç ve ekipman tasarımlarını
tamamladı. Depo içi bölümlendirme, malzeme
lokasyon yönetimi ve diğer detay tasarımları
da içeren çalışma sonucu modern bir depoya
sahip olan ÇOLAKOĞLU firması, projenin

uygulama kısmında da danışmanlık hizmeti
almaya devam etti. Uygulama danışmanlığı,
projenin hayata geçirilmesi sırasında ortaya
çıkan iş ihtiyaçları değişikliklerinin de, mevcut
projeye uyumlu olarak kurgulanmasını sağladı.
SELCO, yeni deponun fiziksel tasarımının
yanında, yazılım sisteminin oluşturulmasında
da hizmet vererek, SAP EWM depo yönetim
yazılım modülünün kurgulanmasında proje
ekibi ile çalıştı. Kavramsal tasarımın ve test
senaryolarının oluşturulmasında, proje ekibi ile
birlikte çalışan SELCO uzman ekipleri, SAP
EWM modülünün, ÇOLAKOĞLU tedarik zinciri
yönetimi biriminin iş ihtiyaçlarına uygun olarak
hayata geçirilmesine destek verdi.
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Ataşehir 34750 İstanbul
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Türkiye'nin En İyi Tedarik Zinciri Ekipleri Miami’deki Final İçin Yarışıyor

The Fresh Connection, finansal açıdan kötü durumda olan bir
firmayı, stratejik ve taktiksel kararlar alarak kurtardığınız bir
tedarik zinciri simulasyonudur. Dört kişiden oluşan ekipler,
operasyon, satın alma, satış ve tedarik zinciri rollerinden birini
üstlenerek, en etkin iş stratejilerini kurgulamaya çalışırlar.
Alınan kararların tedarik zincirini uçtan uca etkilemesi ve şirket
stratejileri ile hizalanmış olması, başarıyı getiren en önemli
unsurdur. Dünyanın her köşesinden yüzlerce takım, şirketlerin
tedarik zinciri yönetim etkinliğini arttırmak için kullandığı bu
heyecanı, her sene küresel bir rekabete dönüştürüyor.

Kayıtlarını 8 Nisan’a kadar yapan firmalar, ilk turu geçtikten
sonra, 11 Haziran’da yapılacak Türkiye Finali’nde yarışmak
üzere, ikinci tur oyunları 3 Haziran’a kadar tamamlayacaklar.
Türkiye Finali’ni kazanan ekip 22 Eylül’de Miami’de yapılacak
Dünya Finali’ne giderek, MIT’de verilen 1 haftalık Executive
SCM kursunu kazanmak için yarışacak. Yarışma ile ilgili tüm
seyahat ve konaklama masrafları SELCO tarafından karşılanan
bu keyiflli, heyecanlı, öğretici, bir o kadar da zor olan bu
yarışmaya katılmak ve Türkiye’nin en iyi tedarik zinciri ekibi
olduğunuzu göstermek için, bizi arayın.

Nakliye Planlama Çözümleri İle Operasyon Verimliliğinizde Performansınızı Arttırın
Azalan marjlar, hacim baskıları ve yüksek
yakıt fiyatlarının yanında, nakliye modu
değişimleri, kısa termin süreleri, hacim
değişimleri, regülasyonlar, taşıyıcı kısıtları ve
karbondioksit emisyonlarını azaltma baskısı
lojistik endüstrisindeki yaşamı her geçen gün
daha da zorlayıcı hale getirmektedir.

Gerçek zamanlı bilgi, mobil haberleşme,
optimizasyon yeteneklerinin buluşması ve
merkezi sistemler üzerinde desteklenen
planlama çözümleri, filo kaynaklarının verimli
kullanılmasını sağlamakta, şeffaf hale
getirilen operasyonel yetenekler ile her
seviyede değer yaratabilmektedir.

İleri planlama yazılımları, gerçek zamanlı
verilere dayanarak, tüm iş kısıtlarına bağlı
kalan, operasyonel maliyetleri azaltan ve
aynı anda, müşteriye verilen hizmeti arttıran
çözümlerin oluşturulmasını sağlar, planlama
uzmanlarının istisnaları daha hızlı ve doğru
yönetmelerini sağlar.

SELCO, sınıfının en iyisi olan nakliye planlama
çözümlerini, sektörlerin değişik süreç ve iş
dinamiklerine uygun olarak adapte eden
uzman bir ekibe sahiptir; müşterilerimize,
çözümlerin yanında en iyi iş uygulamalarına
da sahip olmalarını sağlayarak benzersiz bir
değer yaratmaktayız.

