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Bilgi ile Tecrübenin Buluştuğu Nokta
Sayın okuyucular,
Çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren endüstriden aldığımız olumlu yorumlar ve
teşvikler artmakta, “Lojistik danışmanlığının bu kalitede verilebileceğini tahmin
etmiyorduk” cümlesi de SELCO ile tanışanların değişmeyen ilk izlenimi olmaya devam
etmektedir. Hakettiğimizi umduğumuz bu yorumların altında yatan sır ise sizi her seferde
dinlemekte ve ‘doğru bilgi’nin ‘doğru uygulama’ ile birleştirilmesinde yatmaktadır.
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Lojistik sektöründe yaşananları sizinle paylaştığımız POSTA’nın bu sayısında
SELCO’nun üstlendiği yeni projelerin haricinde, Lojistik Yönetimi’ni 2000’li yıllarda
bekleyen heyecanları öğrenebilir, İTÜ bünyesinde verilen Lojistik Yönetimi semineri
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bu sayıda ayrıca, üretim ve dağıtım süreçlerinin yoğun olarak yaşandığı endüstrilerin en
çok ihtiyacı olan danışmanlık konularından ikisi ile ilgili geliştirdiğimiz yeni ürün
paketlerini de bu sayıda tanımak fırsatını bulacaksınız:
· Depo Check-up & Geliştirme Pakedi
· Konveyör Sistemleri Değerlendirme Pakedi

Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak pilot çalışmalar ile Ekim ayında duyuracağımız bir
diğer ürünün müjdesini de şimdiden vermek isterim: 4PL (4. Parti Lojistik) Hizmeti.
Lojistik sektörünün hızla gelişmesine paralel olarak doğan 3PL (3. Parti Lojistik)
hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik bu çalışma ile ilgili detaylar için Ekim sayısında
buluşmak üzere...
Murat Güventürk

UMUR’ un Yeni Tesisi & SELCO
Sistem Mühendisliği &
Lojistik Danışmanlık
Bürosu
· Sistem Mühendisliği
· Lojistik Danışmanlığı
· Malzeme Akış Sistemleri
· Dağıtım Merkezleri
· Proje Danışmanlığı

Bilgisayar sürekli form ve tabaka kağıt matbaacılığı, defter, kapkağıdı, kendinden
yapışkanlı not kağıdı üretiminin yanısıra UHU, SENATÖR, STABILO, RAPID,
PENAC, PELİKAN, STANDARDGRAPH gibi dünyaca tanınan kırtasiye markalarının
dağıtımını yapan UMUR Bilgisayar Form, Hassas Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı yeni tesisinin depo ve dağıtım merkezinin tasarımı
ve tedarikçi seçimi ile ilgili olarak SELCO’dan danışmanlık desteği almaya başladı.
UMUR Yönetim Kurulu Üyesi Alp Evrenosoğlu, seçimlerini “Muhtelif referanslarını

incelediken sonra SELCO ile çalışma kararı aldık. Projemizin gelmiş olduğu
noktada SELCO’nun beklentilerimizi tam anlamıyla karşıladığına inanmakta,
projemizin gelecekteki aşamalarında, SELCO’dan hizmet almaya devam
etmemizin şirketimizin yararına olduğunu düşünmekteyiz ” diye açıkladı.
¨ (Sayfa 3)
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Lojistik
Tanımı, “malzeme, hizmet ve ilgili bilgilerin akışını, doğdukları noktadan tü-

ketim noktasına kadar, müşteri taleplerini karşılayacak şekilde verimli olarak
planlama, uygulama ve kontrol etme süreçleri” olarak yapılabilen “Lojistik”,

Latince Logisticus kökeninden gelmektedir. İlk kullanım kaynağı ile ilgili görüşlerden
birinin, Napolyon döneminde bölüklere konaklama hizmetini ayarlamak ve atlara
saman sağlamakla sorumlu, “logistique” subayından gelmesi, lojistiğin askeri bir terim
olarak bilinmesini pekiştirmektedir. “Lojistik” kavramının iş dünyasının dikkatini
çekmesi ise, şirketlerin müşteri memnuniyetini sağlayacak, işletme masraflarını
azaltacak, pazarlama stratejilerini ve kurumsal hedeflerini oluşturacak çalışmaların,
lojistiğin sağladığı sistem bakış açısı ile mümkün olduğunu farketmelerinden
geçmektedir.

2000’li Yıllarda Lojistik Yönetimi
LOJİSTİK YÖNETİMİ
Kurumların iş süreçlerini
gerçekleştirmek
amacıyla ihtiyaçları olan
kaynakların tedarik
zinciri içindeki akışının,
müşterilerin taleplerine
cevap verecek şekilde
yönetimi

Ekonomiye küresel boyut kazandıran AET, NAFTA, MERCOSUR ve diğer bölgesel
ekonomik anlaşmalar, bilgi teknolojisinin ayak uydurulamayan gelişme hızı, yerküre
üzerine yayılan operasyonlarıyla dünya firması kimliğini kazanan kurumların yarattığı
global pazar ve rekabetlere değişik bir boyut getiren sınırsız müşteri memnuniyeti
kavramı 21. yüzyıla girdiğimizde iş dünyasının spotları lojistik yönetimine çevirmesine
yol açmıştır.
Yeni yüzyıla damgasını vuracak en temel değişim, küresel boyuta sahip yönetim
tarzlarının yükseleceğidir. Hızlı yaşamaya ayak uydurmak zorunda olan firmalar, hizmet
süreçlerini sorgulamak, değiştirmek zorunda kalacaklar, ‘Lojistik Yönetimi’ ise kendisini
sürekli yenileyerek bu değişimin kalbinde olmaya devam edecektir. Yeni yüzyılda
firmaların lojistik yönetimlerine damga vuracak unsurlar ise iki ana başlık altında
toplanacaktır:
Küresel Trendler
Kurumsal Trendler
Küreselleşme
Müşteri Odaklı Servis
İnsan Faktörü
Dış Kaynak Kullanımı
Teknoloji
Tedarik Zinciri Yönetimi
Çevre Bilinci
Organizasyon Yapıları

Lojistik & Tedarik Zinciri Yöneticiliği Programı
Kurumların iş süreçlerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaçları olan kaynaklarının tedarik
zinciri içindeki akışını, müşterilerin taleplerine cevap verecek şekilde yönetmeleri olarak
tanımlanan Lojistik Yönetimi, şirket organizasyonlarında köklü değişimlere yol
açmaya devam etmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM)’in, ülkemizde
Lojistik Yönetimi ’nin etkili olarak kullanılmasına temel hazırlamak ve dünyadaki en
son gelişmelere sahip uzmanlar yetiştirmek amacıyla sunduğu sertifika programı Ekim
2000 ayı başında yinelenecektir.
Lojistik Yönetimi ile ilgili olarak kariyerini geliştirmek ve ihtiyaç duyulan donanımı
kazanmak isteyen isteyen, 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlamış kişilere yönelik olarak
yapılan ve en çok 30 kişinin kabul edileceği bu program ile ilgili detaylı bilgileri
almak için 0 542 4865441 no'lu telefondan Program Yürütücüsü Mehmet TANYAŞ'a
(tanyas@ayasofya.isl.itu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
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Yeni Tesis & SELCO
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PROJE

UMUR, Nevzat Sayın Mimarlık Atelyesi’nin tasarımında estetik ile fonksiyonu
birleştirdiği yeni tesisinde faaliyete 2001 senesi içinde geçecek. SELCO, projenin mimari
tasarım aşamasında devreye girerek, fabrika içindeki malzeme akışının genel fabrika
yerleşimini nasıl etkileyeceğini inceleyip, UMUR’un esnek yapısına uyacak ve uzun vadeli
ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir dağıtım merkezi oluşturdu.
Lojistik yönetiminin öneminden hareketle tasarımlanan ve müşteri sevkiyat profilinin üst
düzeyde karşılanmasını sağlayacak olan depo ve dağıtım merkezi, 10.000 paletlik AS/RS
ana deposunun yanında, değişik sipariş toplama donanımlarını da içeren ve geliştirilmiş
bir WMS sistemi ile UMUR’un IBM AS/400 sistemine entegre olacak.
SELCO, Türkiye sınırları içinde önemli dağıtım merkezi referanslarından biri olacak olan
UMUR’un yeni tesisine tasarım ve danışmanlık rolleri ile katkıda bulunmaktan duyduğu
onuru siz okuyucuları ile paylaşmaktadır.

BETEK Deposuna Check-up Yaptırıyor

PROJE

Boya sektörüne girdiği yedi senede, büyüme stratejisini pazarın ihtiyaçlarına odaklayan
BETEK, son beş senede % 385 büyüdü. Almanya’nın CAPAROL firmasıyla yaptığı
ortaklık anlaşmasını takiben pazara yeni ürünler kazandırarak inşaat boyaları sektöründe
liderliğe koşan BETEK, büyüme hızını 2000’li yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor.
İş dünyasındaki başarılı çizgisini daha da pekiştirmenin müşteri memnuniyetinden
geçtiğinin bilincinde olan BETEK, bayilerine daha verimli olarak ulaşabilmek için lojistik
operasyonlarını mercek altına yatırdı ve tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri
olan mamul deposunun iyileştirilmesi kapsamında, SELCO’dan Depo Check-up &
Geliştirme Programı’nı aldı. BETEK’in Sevkiyat Müdürü Tuncay Aydın, “Depomuz,

müşterimiz ile teması sağladığımız ve artan iş yükümüzü sırtlayan, yoğun lojistik
operasyonlarının yaşandığı bir mekan; dünya standartları ile karşılaştırıldığında
nerede olduğumuzu ve kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi bilmek istiyorduk”
diyerek bu programdaki beklentilerini ifade etti.

Uzaktan Gözlemleme
Üretim ve depolama tesislerini uzak noktaladan gözlemlemek, imalatın kritik noktalarını
takip etmek, güvenlik amacı ile sürekli izleme yapmak değerli kaynakların kullanıldığı
tesislerde gittikçe kritik bir önem kazanmaktadır. Gelişen teknoloji, sanayi kuruluşlarının
bu ihtiyaçlarını, mevcut güvenlik sistemlerine kolaylıkla entegre ederek kameralardan
alınan görüntülerin uzak noktalardan izlenmesine imkan vermektedir.
LAN, WAN, kiralık hat, frame relay, ISDN veya telefon hatlarından faydalanarak
aktarılan görüntülerin, herhangi bir bilgisayar üzerinden izlenmesine imkan veren bu
teknoloji, yazılım olarak Explorer veya Netscape programlarını da desteklediği gibi, özel
yazılım programları ile görüntü kayıt, alarm, fotoğraf çekme, arşivleme, zoom-in, zoom
-out, kamera kontrol ve görüntülü e-mail gönderme imkanları da sağlanmaktadır.
Doğru bilgiye anında ulaşımı sağlayan bu teknoloji, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
lojistik yöneticilerinin işlerine olan hakimiyetlerini ve verimliliklerini arttıracaktır.

TEKNOLOJİ
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YENİ ÜRÜN

DEPO CHECK-UP & GELİŞTİRME PROGRAMI
SELCO, firmaların depolama ve dağıtım operasyonlarını dünya standartları
ile kıyaslayacakları ve kültürlerine uygun olarak geliştirecekleri bir program
sunuyor: Depo Check-up & Geliştirme Programı
Tedarik, üretim ve dağıtım kanalları arasında yastık görevi gören depoların
“dünya kalitesinde” hizmet vermesi, telaffuz edildiği kadar zor olmayan,
sistematik bir methodoloji takip edildiğinde ulaşılması mümkün bir hedeftir.
SELCO, 10 kategoride gerçekleştirdiği ‘Mevcut Durum Analizi’ni takiben,
‘Depo Operasyonları Sürekli Gelişim Anketi’ ile firmanızın kültürüne uygun
“Sürekli Gelişim Modeli”ni 20 stratejik başlık altında yaratır ve gelişmeye
en açık alanları tespit eder. 6 veya 12 aylık dönemler ile tekrarlanan bu
program ile üst yönetim
· Depo yönetiminin performansını takip eder
· Değişimleri çalışanları ile paylaşır
· Tedarik zinciri yönetimini geliştirir
· Profesyoneliğini ve liderliğini gösterir

YENİ ÜRÜN

KONVEYÖR SİSTEMLERİ DEĞERLENDİRME PAKEDİ
Gerek operasyonlarınızı iyileştirmek amacıyla, gerekse yeni bir yatırım
kapsamında, malzemenizi fabrikanız içinde daha verimli taşımak için
konveyör sistemleri satın alıyorsanız, yalnız ülkemizin değil, tüm dünyanın
ortak bir sıkıntısını siz de yaşamak zorunda kalıyorsunuz: Doğru projenin,
doğru tedarikçi ile doğru bedele, doğru olarak uygulanması.
SELCO, sunduğu “Konveyör Sistemleri Değerlendirme Pakedi” ile
· Firmaların yapısına uyan modern çözümleri oluşturur
· Proje rayiç bedelini tespit eder
· Tedarikçilerin yeterliliklerini değerlendirir
· Teklifleri teknik ve ekonomik açıdan kıyaslar
· Proje uygulamasında dikkat edilecek hususların belirler

