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Yedi Yılın Ardından İlk Günkü Heyecanla
Sayın okuyucular,
Bundan yedi sene evvel ‘yeni bir soluk’
olarak başlamıştık iş hayatına. Bugün,
aynı heyecan ile çalışmanın yanında,
ülkemizin lider firmalarına hizmet
vermenin haklı gururunu da taşıyoruz.
Kaynakları verimli olarak kullanmak;
SELCO’nun vizyonu bu tek ve basit
gerçek üzerine kurulmuştur. Üreten
endüstrinin sahip olduğu kaynakları
verimli olarak kullanarak yarattıkları
ürünlerin, müşterinin ihtiyaçlarını doğru
boyutta (zaman, yer, miktar, kalite)
karşılayabilme yeteneği, diğer bir ifade
ile lojistik yönetim başarısı, SELCO’nun
hizmetlerinin müşterileri tarafından net
olarak pozisyonlanabilmesini sağladı.
Müşterilerimize en fazla katma değer
yarattığımız hizmetleri, yatırım öncesi
gerçekleştirilen tasarım ve fizibilite
çalışmalarında verdiğimizi net olarak
gördük. Rol aldığımız her projemizde,
doğru yatırımın sadece en ucuz proje
ile değil, firmanın operasyonlarında
esneklik sağlayan, istediği hıza ayak
uyduran ve ölçeklendirilebilir tasarımlar
ile mümkün olduğuna şahit olduk.
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Bu sayımızda, “Yatırımları Doğru
Yapabilmek” için eskiden püf nokta,
ama şimdi vazgeçilmez bir adım olan
“simülasyon”u hatırlatıp, modern
dağıtım merkezlerinin hayata
geçirilmesi ile ilgili verdiğimiz kapsamlı
hizmetler ile hat dengeleme ve
malzeme akış planlamasında kullanılan
mühendislik araçları ile ilgili bilgileri
sizler ile paylaşacağız.
B u nları n dı şın da son dön em de
gerçekleştirdiğimiz projelerden de
bahsetmek istiyoruz. İş ortağımız
SIEMENS ile gerçekleştirdiğimiz
Eczacıbaşı-Baxter tedarik zinciri
yönetim projesi, TEKA’nın yeni dağıtım
merkezi projesi, bir dünya üretim üssü
olan TOFAŞ’ın gerçekleştireceği yatırım
projelerinde üstlendiğimiz roller ile
TURKCELL’in varlık yönetim projesi
kapsamında verdiğimiz danışmanlık
hizmetleri bu sayıda okuyabileceğiniz
diğer haberlerimiz olacak. Sanal
ortamdaki yenilenen web adresimizi
www.selcoconsulting.com bugüne
k ad ar gö r m e di y s en i z , POS TA ’y ı
okuduktan sonra işaretlemeyi
unutmayın.

Yatırımları Doğru Yapabilmek
Doğru yatırımı yapabilmek için vizyon,
strateji, girişimci ruhu gibi unsurların
doğru bileşimine ihtiyaç duyulurken,
planlanan yatırımın doğru yapılabilmesi
için izlenmesi gereken yol haritası ise
çok daha metodolojiktir. Gelişmiş
endüstrilerde, yatırımlar henüz tasarım
aşamasında iken, yapılması şart olan
bir proje adımı var: Simülasyon

dört boyutta anlamanıza izin verir. Yeni
yatırımların kapasite analizleri ve
fizibilite çalışmalarının yapılmasında,
sistem dinamikleri ve darboğazlarının
tespitinde, iş verimlilik etüdleri ile
lojistik performansının ölçülmesinde
kullanılan simülasyon, yatırımı doğru
yapabilmenin belki de yegane garantisi
olabilmektedir.

Ülkemizde de değeri anlaşılmaya
başlanan simülasyon, dinamik ve
karmaşık sistemlerin analizinde
kullanılan güçlü bir sistem mühendisliği
aracıdır. Simülasyon, tasarımlanan
sistemin performansını, diğer bir ifade
ile gerçek hayatta nasıl tepki vereceğini

Barındırdığı 17 senelik simülasyon
geçmişinde üretim, dağıtım ve servis
sektörlerinde 200’ün üzerinde proje
gerçekleştiren SELCO ekibi, ülkemizde
olduğu gibi, dünyada da müşterileri için
değer yaratmış, yatırımların doğru
olarak yapılmasını sağlamıştır.
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Hat Dengeleme & Malzeme Akış Analizi
Üretim çizelgeleme, montaj hattı
dengeleme ve hat yerleşim çalışmaları,
otomotiv, beyaz eşya ve elektronik gibi
sektörlerde çalışan mühendislerin en
sık karşılaştığı problemlerin başında
gelmektedir. Çok sayıda ürünün,
değişik kaynak noktalarındaki üretim
çizelgelemesini yapmak için geliştirilen
karar destek yazılımları,
üretim hızı
termin uygunluğu
işgücü ihtiyacı
hat duruş süreleri
gibi birbiri ile çelişen hedeflerin
optimum olarak gerçekleştirilmesi için
üretim
planlama ekiplerine destek
vermektedir.

•
•
•
•
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Türkiye'nin en yüksek kapasiteye sahip
ve en modern tesislerinde, yaşamsal
önem taşıyan parenteral solüsyonlar,
setler ve kronik böbrek yetmezliği
tedavisinde kullanılan ürünleri üreten
ECZACIBAŞI-BAXTER için gerçekleştirilen projede, sipariş ve dağıtım yönetimi
süreçlerindeki fırsatların tespiti, lojistik
performansının değerlendirilmesi,
envanter optimizasyon fırsatlarının
tespiti, dağıtım maliyeti iyileştirme
fırsatlarının tespiti ve optimum dağıtım
şebekesi tasarımının oluşturulması gibi
kritik konularda çalışmalar yapıldı.

Proje lideri Ömür Mangaloğlu, SELCO
ve SIEMENS’in ECZACIBAŞI-BAXTER’de
yaptığı çalışmaları “Sürdürülebilir
rekabet gücünün başarılı bir tedarik
zinciri yönetiminden geçtiğinin
bilincindeyiz. KALDER Kalite Büyük
Ödülü ile de ödüllendirilmiş olan
kuruluşumuz, sürekli gelişime açık olan
bir yapıya sahip olduğundan, bağımsız
bir uzman grubunun tedarik zinciri
yönetimindeki
olgunluğumuzu
değerlendirmesini ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmesini arzu ettik. SELCO
ve SIEMENS ekiplerinin gerçekleştirdiği
projenin, önümüzdeki dönemlere ışık
tutmasının yanı sıra, tedarik zinciri ve
lojistik süreçlerinin yönetimindeki kritik
noktaların farkındalığını yükselten
önemli
bir
katkısı
olmuştur.
Beklentilerimize etkin bir şekilde cevap
veren SELCO ve SIEMENS’e teşekkür
ederiz.” diyerek değerlendirmiştir.

TEKA Yeni Dağıtım Merkezi için SELCO ile Çalıştı
Ev tipi ve profesyonel mutfak
elemanları iş alanlarında, banyo
malzemeleri ve elektroniğe kadar
uzanan ürün yelpazesi ile evye ve
ankastre mutfak cihazlarında lider
üretici olan TEKA, Türkiye’deki dağıtım
merkezinin tasarımı için SELCO’dan
danışmanlık
hizmeti
aldı.
H ar am i der e’ de bu l u n an da ğı tım
merkezi, biri Çerkezköy’de olan, 3
kıtadaki 13 fabrikasında üretilen
ürünlerin stoklanması ve yurt içindeki
bayi ağına ve seçkin projelere
dağıtımının yönetileceği bir lojistik üs
olarak tasarımlandı.
TEKA Genel Müdür Yardımcısı Bekire
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Ürünlerin montaj sıralarını, operasyon
ve çalışanların parametrik bir yapıda
tanımlanabildiği ‘hat dengeleme’
yazılımları ile ideal istasyon ve eleman
sayıları ile optimum çevrim zamanları
tespit edilmektedir. ‘Akış analiz’
yazılımları ise, tesis-içi malzeme akışı
ve yerleşim senaryolarını, ekipman
yatırımı, işletme maliyeti, zaman ve
elemanların etkin kullanımları açısından
analiz edilebilmektedir. SELCO,
ihtiyacınız olan yazılımların seçimi ile
birlikte eğitimini de verebilmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmelik
SELCO, iş ortağı SIEMENS ile birlikte
ECZACIBAŞI-BAXTER
firmasının
tedarik zinciri ve lojistik süreçlerindeki
iyileştirme fırsatlarının tespiti amacıyla
bir danışmanlık projesi gerçekleştirdi.

PROJE

Danışmanlık hizmetlerini verirken
SELCO’nun da kullandığı çizelgeleme
araçları ile hat verimliliklerinde % 22,
eleman verimliliklerinde ise % 10’luk
iyileştirmeler gerçekleştirilebilmektedir.

Yöndem, “TEKA,

Türkiye pazarına
girdiği 12. senesinde, yüksek kaliteli
ürünlerini etkin bir lojistik alt yapı ile
destelemek adına modern bir dağıtım
merkezi kurmuştur. Dağıtım merkezinin
raf, forklift, rampa, konveyör gibi
ekipmanlarının tasarımı ve seçiminde
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldık.
İlerideki büyümelerimize cevap
verecek, verimli bir sistem tasarımlayan
SELCO, tasarım sonrası şartnamelerin
hazırlanması, tedarikçilerin çözümlerinin teknik olarak değerlendirilmesi
ve uygulamaların denetlenmesini de
gerçekleştirerek, kaynaklarımızın doğru
olarak kullanılmasını sağlamıştır.”

diyerek SELCO’nun projelerine
katkısını ifade etmiştir.
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TOFAŞ, Yatırımlarını Simülasyon ile Doğruluyor
FIAT’ın üretim üslerinden biri olan
TOFAŞ, sadece yurtiçi pazarına değil,
tüm dünya için araç üreten bir konuma
sahip. 2007 ve sonrasında yapılacak
yatırımlar ile kapasitesini ciddi ölçüde
arttıracak TOFAŞ’ın mühendislik birimleri
yatırım projelerinin doğrulanmasında
SELCO’dan mühendislik desteği alıyor.
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çalışmak istedik. Otomotiv üretim ve
taşıma hatlarındaki tecrübeleri ile proje
detaylarına inanılmaz kısa bir zaman
içinde hakim olarak, projelerimizi çok
kısa bir zaman içinde başarı ile tamamladılar” diyerek SELCO’nun kendilerine

verdiği katkıyı özetledi.

Servis yöneticisi Murat Hisar ise, montaj
sonrası süreçlerin analiz edildiği projenin
Son bir sene içinde yapılan projeler ile
TOFAŞ’a verdiği katkıyı “Önümüzdeki
kaynak atelyelerinden finisyon hatlarına, dönemlerdeki üretim hedeflerimiz için
revizyon hatları ile boyahane arasındaki yoğun bir mühendislik çalışması yapıp,
havai stok sistemleri ve montaj sonrası optimum
olduğuna
inandığımız
bir
test ve kalite control süreçlerini tasarım gerçekleştirdik. SELCO, Final
modelleyen SELCO, TOFAŞ mühendislik Kontrol Alanındaki iş süreçlerimizin
modelini
oluşturup,
ekiplerine projelerdeki hassas noktaları s i m ü l a sy o n
kapasitemizi
zorlayıcı
senaryolardaki
tespit etmeleri ve yatırım tasarımlarının
darboğaz noktalarımızın tespit edilmesi
doğruluğundan emin olmalarını sağladı.
ve gerekli önlemlerin alınmasında bizlere

AR&GE Proje sorumlusu Metin Harun, destek oldu” şeklinde ifade etti.
“SELCO uzun zamandır takip ettiğimiz,
Montaj proje şefi Serhat Akıngöl gövde
ama bu yıla kadar çalışma fırsatı
oluşturamadığımız bir firmaydı. TOFAŞ’ın montaj hattında yapılan çalışmamızı,
hatlarım ızdaki
konvey ör
global pazardaki konumunun güçlendiği “ Gövde
bir dönemde, kaynaklarımızı verimli
olarak yönlendirebilmek için eskiden de
defalarca başvurduğumuz simulasyon
aracını daha güçlü olarak kullanmayı
arzu ettik. Sadece ülkemizde değil,
otomotivin kalbi Detroit’de dahi sayısız
projeye imza atan bir ekibe sahip olan
SELCO ile yeni yatırımlarımızda birlikte

sisteminde gerçekleştireceğimiz radikal
değişikliğin üretim kapasitemize olan
etkisini SELCO ile analiz edip, değişik hat
tasarımlarının
performansını
sayısız
senaryolar ile simüle ettik. Tasarımlarımızı analiz etmenin yanında, montaj
hattı tasarımı tecrübesini de bizler ile
paylaşan SELCO ekibine teşekkür ederiz”

diyerek özetlemektedir.

TURKCELL Varlık Yönetim Projesinde SELCO Rolü
TURKCELL, tüm iş gereksinimlerini
karşılayan varlık yönetim projesi
kapsamında SELCO’dan danışmanlık
hizmeti aldı. Proje kapsamında,
planlama aşamasından sonraki bütün
yaşam süreçlerinde yer alan fonksiyonel
grupların iş akışlarını belirleyen ve
operasyonel verimliliği sağlayan
TURKCELL, tüm varlıkların yönetimini
tek bir lojistik merkez altında topladı.

Proje ekipleri ile yaptığı çalışmalar
haricinde, projenin ilerlemesini süreç ve
performans yönetimi, lojistik tasarım,
IT sistem gereksinimleri gibi değişik
boyutlarda takip ederek kontrolörlük
görevini de yapan SELCO proje ekibi,
ülkemizin lider mobil iletişim firması
TURKCELL’in bu kritik yapılanma
projesinde yeralmanın haklı gururunu
taşımaktadır.

Varlık Yönetimi Projesi kapsamında
SELCO, oluşturulan yeni lojistik
süreçler ile ilgili kopuklukların
belirlenmesi, iyileştirme önerilerinin
verilmesi, süreç performans yönetimi,
performans metriklerinin tanımlanması
gibi katkılarda bulundu. Bunun dışında,
depolama fonksiyonunun yeniden
yapılandırılması için sunulan çözümleri
değerlendirip, değişiklik önerileri ile
birlikte uygun tasarımları yapan SELCO,
depo yönetimi yazılımının tasarımı ve
depo otomasyonu konularında da
hizmet vererek, TURKCELL’in merkezi
deposunun kurum ihtiyaçlarına uygun
olarak hayata geçirilmesini sağladı.

TURKCELL Teknik Satınalma ve Depo
Yöneticisi Candan Asil, projelerine
verdiğimiz katkıyı “Sahip olduğumuz
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kaynakları daha etkin kullanmak,
verimli ve maliyet duyarlı operasyonlar
yürütmek amacıyla gerçekleştirilen
’Varlık Yönetimi Projesi kapsamında
çalışmalarımızı dışarıdan denetleyen,
riskleri tanımlayabilen ve gerektiğinde
operasyonel bazda yol gösterebilen bir
uzmanlığa ihtiyaç duyduk. SELCO, süreç
yönetimi, lojistik ve IT yetkinlikleri ile
projemize katkıda bulunmuş, kurum
dışındaki partiler ile olan ilişkilerimizde
daha hızlı karar almamızı sağlayarak,
önümüze daha güvenli bakabilmemizi
sağlamıştır” olarak aktarmaktadır.

3

Ataşehir Bulvarı, Kamelya 1-19, D:3
Ataşehir 34758 İstanbul
Tel: 216 4565510
Fax: 216 4565513
e-mail: info@selcoconsulting.com

HİZMET

www.selcoconsulting.com

Modern Dağıtım Merkezi Tasarımı
Son on senede yaşanan müşteri veya
tedarikçiler ile entegrasyon ihtiyaçları,
stokların tedarik zinciri içinde görünür
olabilmesi ve müşteri hizmeti gibi
kavramlar depoların rolünü temelden
değiştirmiştir. Ayrıca, stok yönetimi ve
dağıtım operasyonlarını bir masraf
kaynağı olarak değil de, kar yaratan bir
rekabet silahı olarak görmeye başlayan
firmalar, lojistiğin önemini farkederek
iyileştirme çalışmalarına ilk olarak depo
y a d a d ağ ı tı m m er k e z l e r i n d e n
başlamaktadırlar.
SELCO, mevcut depo operasyonlarının
iyileştirilmesinin yanında, sizi
önünüzdeki dönemlere taşıyacak
modern dağıtım merkezlerinin
tasarımında da hizmet vermektedir.
Dağıtım şebekesi çalışmaları ile
başlayan çalışmalarda, firmanız için en
uygun stoklama ve dağıtım modeli
seçilmekte ve toplam lojistik maliyeti
en aza indiren optimum depo
lokasyonları tespit edilmektedir.

tespit edilemeyen süreç iyileştirmeleri,
hizmetimizin ilk ve en hızlı çıktısı
olmaktadır.
Depo yerleşimleri ve kullanılacak
malzeme taşıma sistemlerinin tasarımı,
optimum operasyon verimliliği
düşünülerek, mimari projeye paralel
oluşturulmaktadır. Bu sayede işinizin
ihtiyacı olan depolama hacmi ile
s e v k i y a t h ı z ı o p ti m u m ş e k i l de
dengelenmektedir.
Oluşturulan yeni sürecin ışığında
donanım (raf, forklift, konveyör,
rampa, ışıklandırma, yangın) ve
otomasyon sistemi (WMS yazılımı, el
terminalleri, iletişim sistemi) ihtiyaçları
sadece bugünün ihtiyaçlarına değil,
gelecekteki büyüme planlarına da
uyabilecek şekilde esnek seçilir.
Oluşturulan şartnameler ve 360°
tedarikçi değerlendirmesi, yatırımının
en uygun şartlar ile gerçekleşmesi için
size, proje sahibine yol gösterir.

Sahip olduğunuz depo yeri olmaması
halinde, gerek potansiyel arazilerin
tespit edilmesinde, gerek ise güncel
depolama alternatifleri içinden, sizin
ihtiyacınıza en uygun yerin seçiminde
size yol göstermekteyiz.

En uygun seçimin yapılmasının
ardından, yatırımınızın belirlenen bütçe
ve takvim içinde pürüzsüz olarak
devreye alınmasını ve projelerin doğru
uygulanmasını sağlamak maksadıyla
proje yönetim danışmanlığı ve
kontrolörlük hizmeti vermekteyiz.

Analiz çalışmalarına müşteri sipariş
yönetimi süreci ile başlayarak, ilk
olarak müşteri ihtiyaçları ile lojistik
gereksinimleri eşleştirmekteyiz. Bu
aşamada ‘işletme körlüğü’nden dolayı

Rekabet avantajının lojistik, lojistik
yatırımınızın etkin bir dağıtım merkezi
olduğunu düşünüyorsanız, çalışmaya
başlayacağınız doğru adres her zaman
SELCO olacaktır.

