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Tasarımdan Uygulamaya, Doğru ve Sürdürülebilir Değer 

Değerli okuyucular, 

SELCO, “sahip olduğunuz kaynakları daha 

verimli kullandıran, maliyeti azaltıcı yeni iş 

modelleri oluşturmak ve lojistik yatırımların 

tasarımını gerçekleştirmek” misyonu ile 

bundan 12 sene önce başladığı yolculuğuna 

başarı hikayeleri ile devam ediyor.  

Önümüzdeki dönemde kurumlar, maliyet 

baskısının daha da artacağı, esnekliğin ve 

hızlı olmanın varolma sebebi olacağı bir 

rekabet ortamında yaşamak zorunda 

kalacaklar. Akıllı çözümlerin bilinmesi 

yetmeyecek, en iyi uygulamaların uyarlanır 

ve doğru uygulanabilir olması gerekecektir.  

SELCO, verdiği danışmanlık hizmetleri ile 

yarattığı değerleri, müşterileri ile birlikte 

oluşturup, somut, doğru, hatasız, ölçülebilir 

ve uygulanır kılmaktadır. 

Bu değeri, kurumların gerçekleştirdikleri 

yatırımların, satınalma, üretim, tesis içi ve 

dağıtım lojistiği açısından denetleyen, 

projelendirmenin ilk andan itibaren doğru 

ve hatasız yapılmasını sağlayan simülasyon 

teknikleri ile yaratabiliyoruz.  

Tedarik zinciri yönetimindeki verimsizlikleri 

doğru ve hızlı teşhis ettiğimiz çalışmalarımız 

ile operasyonların maliyetini azaltan yeni 

nesil planlama araçları ise yaratılan değeri, 

sürdürülebilir kılmaktadır. 

SELCO, gerçekleştirdiği projeler ile, değişimi 

ve rekabeti sürekli olarak hisseden, yaşayan 

kurumların tedarik zincirlerini daha verimli 

yönetmelerini ve pazar ihtiyaçları ile kurum 

stratejilerine uygun esnek lojistik sistemleri 

oluşturmalarına destek olmuştur.  

Bu sayımızda, son bir yılda ülkemizin saygın 

firmaları için gerçekleştirdiğimiz, değerli 

projelerimizden bahsedeceğiz. 

YAPI KREDİ BANKASI’nın tüm kurumsal 

süreçlerinin iyileştirilme projesi, MUDO ve 

KARINCA LOJİSTİK firmalarının yeni lojistik 

merkezi yatırımları, VESTEL’in nakliye 

planlamasında kullanmaya başladığı yeni 

nesil optimizasyon yazılımı ve YILDIZ 

HOLDİNG grubu şirketlerinin tedarik zinciri 

yapılandırması ile ilgili projeleri, bu 

sayımızda siz değerli okuyucularımızla 

paylaştığımız çalışmalardır. 

Keyifli okumalar... 

Lider tedarik zinciri yöneticileri, yönetmekte 

zorlandıkları ortak unsurları görünürlülük, 

risk yönetimi, müşteriye dokunma, maliyet 

yönetimi ve küreselleşme olarak görmekte, 

’doğru’ olarak nitelendirilen uygulamaların 

ortak noktalarını da izlenilebilir, hizalanmış 

ve akıllı olarak tanımlamaktadırlar. 

Maliyet kaynaklarının, raf doluluklarının,  

ürün takiplerinin, müşteri sadakatinin,  

tedarik zinciri olay yönetimi sistemlerini 

gerçek zamanlı olarak izlenilebilir kılan 

çözümlerin, lider tedarik zincirlerinde hızla 

uygulanmaya başladığına tanıklık ediyoruz. 

Ortak kaynak kullanımı, çok ortaklı işbirliği 

platformları, global ve lokal stratejilerin 

birlikte varolması, finansal ve operasyonel 

entegrasyon, ortak en iyi uygulamaların 

oluşturulması da, zorlukları yönetmek için 

kullanılan ‘hizalama’ tekniklerine en iyi 

örnekleri oluşturuyor. 

Senaryo bazlı operasyonel analizler, ileri 

karar verme mekanizmaları, tedarik zinciri 

risk analizleri, müşteri kanalı bazlı lojistik 

strateji uygulamaları ve optimizasyon bazlı 

çözümlerin kullanılması, tedarik zincirlerinin  

daha akıllı olarak yönetilmesini sağlıyor. 

SELCO  

Sistem Mühendisliği & 

Lojistik Danışmanlık 

   

• Tedarik Zinciri Danışmanlığı 

• Yazılım Danışmanlığı 

• Malzeme Taşıma Sistemleri 

• Depo & Dağıtım Merkezleri  

• Proje Yönetim Danışmanlığı 
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PROJE MUDO, Çayırova’da Yeni Lojistik Merkezi Kurdu 

KARINCA Gebze Lojistik Merkezi Hayata Geçti 

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı, 

gümrükleme, depolama, yurtiçi dağıtım gibi 

lojistik hizmetleri entegre olarak yöneten 

KARINCA LOJİSTİK, Gebze’de, soğuk ve 

donuk depo, antrepo, ısı kontrollü yükleme/

boşaltma, depolama ve paketleme alanları 

ile gıda sektörüne tam kapsamlı hizmet 

verecek, 43.000m2’lik yeni bir depo kurdu.  

SELCO’nun tasarımdan uygulamaya geçene 

kadarki dönemde danışmanlık hizmetlerini 

verdiği Gebze Lojistik Merkezi, bulunduğu 

stratejik konum ile KARINCA LOJİSTİK 
müşterilerinin rekabet gücünü arttıracaktır. 

Projenin koordinatörü ve KARINCA LOJİSTİK 

Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Ertür, yeni 

proje kapsamında SELCO’nun verdiği hizmeti 

“Gebze Lojistik Merkezi’mizin tasarımından 

inşaatına, depo alan fonksiyonlarından iş 

akışlarının netleştirilmesine, kapasitelerin 

tespit edilmesinden iş ve mekan analizlerine, 

bilişim ve ekipman altyapı tasarımından 

satınalmalara kadar bir çok süreci birlikte 

yürüttüğümüz, yönettiğimiz SELCO’ya çok 

müteşekkiriz. Yalnızca lojistik danışmanlığı 

ile sınırlı olmayan bu işbirliği, KARINCA’nın 

modern bir depoya sahip olmasının dışında, 

tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında 

güçlenmesini, sahip olduğu uzmanlığını da 

geliştirmesini sağlamıştır. SELCO’nun isabetli 

yönlendirmeleri ile bugün, daha verimli, 

daha düşük maliyetli çalışıyor, daha kaliteli 

hizmet üretiyoruz.” şeklinde ifade etti.  

PROJE 

YAPI KREDİ, Süreçlerini Simülasyon ile İyileştiriyor PROJE 

Bankacılık sektörünün lider oyuncularından 

Yapı Kredi, müşterilerine yönelik tüm      

kurumsal süreçlerinin iyileştirilmesi         

kapsamında yeni bir proje gerçekleştiriyor. 

Projeye danışmanlık veren SELCO ekibi, iş 

süreçlerinin modellenmesi ve simülasyona 

aktarılması konusunda Yapı Kredi Süreç  

Geliştirme Ekibi’ne destek veriyor. 

Simülasyon, tasarlanan yeni iş süreçlerinin 

çalışan verimliliği, iş tamamlama süreleri ve 

müşteri hizmet seviyelerine olan etkilerinin 

çok boyutlu olarak analiz edilmesini sağlıyor. 

Bunun yanında, geliştirilen iş yönetim   

kurallarının yaratacağı etkilerin sanal       

ortamda tespit edilmesine imkan tanıyor. 

Simülasyon tekniğinin kurum içinde kullanım 

sürekliliğinin sağlanması için süreç geliştirme 

uzmanlarına yazılım eğitimi konusunda   

destek veren SELCO, sahip olduğu bilgi 

birikimi ve tecrübesini projenin her 

aşamasında paylaşarak, Yapı Kredi içinde 

oluşturulmak istenen simülasyon               

yetkinliğine katkıda bulunuyor.  

Yapı Kredi, bireysel ve kurumsal müşterilerin 

daha hızlı ve etkin hizmet almasını        

sağlayacak olan bu proje kapsamındaki    

çalışmalar ile ‘üstün ve kalıcı müşteri    
memnuniyeti’ stratejisini güçlendirerek, 

sürdürülebilir büyüme hedeflerine emin 

adımlarla ilerliyor. 

Tekstil, aksesuar, mobilya ve ev dekorasyon 

ürünleri perakende sektöründe önemli bir 

marka olan MUDO, lojistik operasyonlarını 

Çayırova’daki yeni lojistik merkezine taşıdı. 

25,000 m2 üzerine kurulu olan yeni deponun 

yer seçimi, yerleşim ve lojistik yatırımlarının 

tasarımı, tedarikçi seçimi ve proje uygulama 

aşamalarında SELCO’dan mühendislik ve 

danışmanlık hizmeti alan MUDO, yeni lojistik 

merkezi ile mağaza ve müşterilerine daha 

hızlı ve verimli olarak hizmet verebiliyor.  

2006 senesinden beri MUDO’ya danışmanlık 

hizmeti veren SELCO, Çayırova Lojistik 

Merkezi’nin tasarımı ve uygulamaya geçiş 

evrelerinde de yine  MUDO’nun yanındaydı. 

MUDO lojistik merkezinin tasarımı, değişik 

ölçü ve şekillere sahip ürünleri aynı ortamda 

stoklayabilecek şekilde gerçekleştirildi. Özel 

forklift elemanları ile, mobilya ürünleri dahi 

yüksek irtifalara yerleştirilebilirken, çalışan iş 

güvenliğini kusursuz olarak sağlayan tedbir 

ve önlemler ile, MUDO kendi sektöründe ilk 

defa uygulanan bir sisteme de imza attı. 

SELCO, yeni lojistik merkezinin tasarımını 

gerçekleştirirken, MUDO’nun büyüme hedef 

ve hızına ayak uydurabilecek, maliyet, servis 

hızı ve esneklik ihtiyaçlarına optimum olarak 

cevap verecek ve pazardaki değişik rekabet 

unsurlarına kolay bir şekilde adapte olabilen 

bir tasarımı hayata geçirdi.  
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PROJE VESTEL, Lojistikte Yeni Nesil Optimizasyonu Kulllanıyor 

YILDIZ HOLDİNG, Tedarik Zinciri Yönetimini Yapılandırıyor 

Türkiye’nin gıda ve içecek alanındaki lider 

şirketi YILDIZ HOLDİNG, tedarik zinciri  

yönetimi yapılanma çalışmaları kapsamında 

SELCO’dan eğitim, stratejik tasarım ve 

planlama yazılım uygulamaları, kavramsal 

analizler, fırsat-fayda çalışmaları için hizmet 

almaya başladı. 

SELCO, katalog eğitimleri arasında bulunan 

‘Tedarik Zinciri Yönetimi’ eğitimini, temel 

bilgi ve püf noktaların simülasyon tekniği ile 

algılanacağı bir format içinde, tüm holding 

çalışanlarına yönelik olarak vermektedir. 

Stratejik tasarım kapsamında ise, lojistik 

toplam maliyetleri en aza indiren optimum 

servis seviyesi dengesini gözeten şebeke 

tasarım çözüm alternatiflerini çalışan SELCO, 

yerel ve ihracat operasyonlarının depolama 

ve nakliye dağıtım ağı etkinliği analizleri 

konusunda projeler üretmektedir. 

ÜLKER markalı farklı ürün segmentlerinin 

tüm Türkiye dağıtımını kapsayan Şebeke 

Optimizasyon analizlerini yapan SELCO,  

depolama, operasyon ve dağıtımdan oluşan  

toplam lojistik maliyetini en aza indiren, 

müşteri hizmet seviyesini iyileştiren stratejik 

dağıtım ağı tasarımları, bu süreçlerin sürekli 

yönetimi için altyapı desteği fırsat analizleri 

konusunda ortak çalışmalarını sürmektedir.  

YILDIZ HOLDİNG Tedarik Zinciri Direktörü 

Tarık Demiryakan “Holding bünyesindeki 

tedarik zincirinin etkinleştirme çalışmaları 

kapsamında, stratejik tasarımlar, maliyet-

servis dengesi-nakit akışı optimum dengesini 

gözeten uygulamalar, karar destek alt yapı 

çalışmaları, nakliye optimizasyonu fırsat 

analizleri ile ilgili SELCO ile stratejik bir    

tedarik zinciri iş ortağı olarak çalışmaktan 

memnuniyet duyduklarını‘’ belirtmektedir.  
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Yurtiçi ve dışı pazarlarda, tüketici elektronik 

ürünleri ve beyaz eşya sektöründe yüksek 

pazar payı ve karlılık hedefleri olan VESTEL, 

yüksek teknolojiyi sadece ürettiği ürünlerde 

değil, lojistik alanında da kullanıyor.  

VESTEL, toplam nakliye maliyetlerini en aza 

indirecek, yeni nesil nakliye optimizasyon 

yazılımının kurulması ve operasyonel destek 

hizmetlerlerinin verilmesi için SELCO’dan 

danışmanlık hizmetleri aldı. VESTEL’in ERP 

yazılımı SAP™ ile pürüzsüz bir entegrasyon 

yapısında çalışan SOLVOYO planLM™       

optimizasyon planlama yazılımı, minimum 

nakliye maliyeti sağlayacak çözümünü, 

günlük sevk emirleri, sevkiyat modu, araç 

tipi, nakliye firması seçimi ve çok duruşlu 

rota kararları ile birlikte oluşturuyor. 

VESTEL, ileri nesil optimizasyon tekniklerini 

kullanan yeni yazılımı ile dönem sonu ciro 

hedefleri, kar hedefleri veya bayi hizmet 

seviyeleri gibi, çok kriterli lojistik ihtiyaçlara 

aynı anda cevap verebilecek bir karar destek 

sistemine sahip oldu. 

VESTEL Pazarlama Lojistik Müdürü Serhat 

Sermen “Başladığımızda elde etmeyi       

hedeflediğimiz değerlerin çok daha fazlasına 

ulaştığımız bu proje ile sadece nakliye     

maliyetlerimizi azaltmadık. Aynı zamanda 

lojistik süreçlerimizde ciddi bir hızlanma 

yaşayıp, paydaşlarımızın da öncelikleri 

doğrultusunda çözümler oluşturabildik.    

Eski sistemimizde darboğaz yaratan kısıtları  

ortadan kaldırarak, VESTEL’i günlük         

operasyonel dinamiklere daha hızlı ve 

verimli cevap verir hale getirdik. 

Günlük kullanılabilir stoğun, açık müşteri 

siparişleri ve anlık müşteri kredi limitleri ile 

beraber eşleştirilmesi ile oluşturulan 

planlarda, nakliye maliyetinin minimize   

edilmesi yanında, müşteri memnuniyeti ve 

diğer stratejik şirket hedefleri de göz önüne 

alınabilmektedir. Ayrıca planlanan sevk 

emirlerinin tedarikçilerimiz ile daha hızlı  

paylaşımı ile depolarımızın operasyon   

verimliliği de artmıştır. 

Projemiz, altı ay gibi kısa bir süre içinde  

tamamlanarak, bizlere hedeflenen değerin 

üzerinde çıktılar sağlamıştır.” dedi. 

VESTEL IT & Sistem Geliştirme Müdürü   

Orhan Tornacı, proje ile ilgili düşüncelerini, 

“Bu proje, VESTEL’in bugünkü güçlü       

konumuna ulaşmasını sağlayan inovasyona 

verdiği değeri gösteren, çok başarılı bir    

çalışma oldu. Sahip olduğumuz yeni nakliye 

planlama sistemi ile lojistik servis seviyemizi 

ölçüyor, ölçmekle kalmayıp, yönetebiliyoruz 

ve bunu daha önce yaşamadığımız oranlarda 

tasarruf sağlayarak yapıyoruz. BT ekibi 

olarak, bu başarıyı SELCO ile devam eden 

diğer çalışmalarımızda da elde edeceğimizi 

görüyor olmak, bize çok büyük gurur ve keyif 

vermektedir.” şeklinde ifade etti.  



Prof. Hıfzı Özcan Cad. 

Tasarımkent Sitesi, D4 

Ataşehir 34750 İstanbul  

Tel:  216 5725001 

HİZMET Simülasyon, Yatırımlardaki Hata Maliyetlerini Yok Ediyor 

Büyük ölçekli yatırımların tasarım ve fizibilite 

aşamasında kullanılan simülasyon, artık bir 

lüks olmaktan çıkıp, kritik ve değerli bir 

yatırım aracına dönüşmüş durumdadır.  

Değişken talepler, sistemin doğasına ait 

verimsizlikler ile özel senaryoların  yarattığı 

durumlar tasarıma doğru aktarılamadığı için, 

devreye alınan yatırımlar, ilk anda olmasa da, 

ileride ciddi problemler yaşatabilmektedir.  

Sistem mühendisliği yaklaşımları, özellikle 

belirsizliklerin varolduğu, üretim tesisleri ve 

lojistik merkezler gibi sistemlerde, lojistik 

akışların dinamiğinin analiz edilmesinde ve 

gerek üretim seviyeleri, gerek ise müşteri 

hizmetinin doğru olarak hesaplanmasını 

sağlayan araçları barındırmaktadır. 

Çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan, 

değişken talep ve dinamik iş süreçlerinin     

oluşturduğu sistemlerin analizinde kullanılan 

simülasyon, güçlü bir sistem mühendisliği 

aracıdır. Lojistik süreçleri ile entegre çalışan 

dinamik sistemleri ve onları oluşturan tüm 

birimlerin genel sistem performansına olan 

etkilerini açığa çıkaran simülasyon disiplini, 

kritik senaryoları analiz ederek en doğru 

kararları almanızı sağlar.  

20 seneyi aşan bir sürede 200’ün üzerinde 

simulasyon projesine imza atan danışmanları 

ve sahip olduğu güçlü simülasyon araçları ile, 

SELCO gerçek hayatın tüm dinamiklerini 

yaşamanızı ve yatırımınızı henüz tasarım 

aşamasındayken, her yönü ile doğru olarak 

değerlendirmenizi  sağlar. 

www.selcoconsulting.com 

HİZMET Envanter Optimizasyonu ile İşletme Sermayenizi Azaltın 

Müşteri hizmetinin mükemmel, yani % 100 

olması, mümkün ya da sürdürülebilir olmayan 

bir kavram olup, tedarik zinciri yönetimindeki 

en tehlikeli maliyet tuzaklarından biridir. 

Müşteri kategorizasyonuna dayanan hizmet 

optimizasyonu yeteneği olmayan kurumlar, 

değişken müşteri taleplerine uyacak çözümler 

yaratırken, atıl yatırım, artan lojistik maliyet 

ve yüksek işletme sermayesi ile bir bedel öder. 

Envanter optimizasyonu, hedeflenen müşteri 

hizmetine en az stok seviyesi ile ulaşılmasını 

sağlayarak, işletme sermayelerinin optimum 

düzeyde tutulmasına ve sahip olunan finans 

kaynaklarının doğru kullanımına imkan verir. 

SELCO, tedarik ve dağıtım kanallarında 

bulunan stok tutma noktalarındaki optimum 

envanter yönetim stratejilerini belirlediği 

'envanter optimizasyon'u hizmeti ile işletme 

sermayenizi azaltır.  

Tedarik zincirinin değişik pazar senaryolarına 

karşı nasıl tepki vereceğinin modellenmesi ile, 

müşterilerimiz sadece bugünlerini yönetmekle 

kalmaz, gelecekteki strateji seçeneklerinin de  

sonuçlarını önceden görebilirler.  

SELCO, müşterilerinin kurumsal yazılımları 

içinde kurduğu ya da entegre olan envanter 

optimizasyon çözümleri ile, iş hedeflerine daha 

yalın ve hızlı olarak ulaşmalarını sağlamaktadır. 

www.selco.com.tr 


