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Sayın okuyucular, 

Son on sene içinde, ‘global ekonomi’ 
kavramının zihinlerimizde netleştiği ve 
iş modellerimizin rekabet şartlarına 
uygun olarak değiştiği bir  dönem 
yaşadık. Globalleşme, bazı firmalar için 
dünyanın üretim merkezi olmak 
anlamına gelirken, bazıları için daha 
evvelden gidilmemiş noktalara ulaşmak, 
bazıları için ise, kuralların yeniden 
yazıldığı sınırsız bir oyun tahtası haline 
geldi. Bu geniş iş sahasına ‘global 
resesyon’ gerçekliğinin de eklenmesiyle, 
arzdan talebe, maliyetlerin en aza 
indirgendiği iş yapılarının tasarımı, en 
öncelikli gündem maddesi oldu. 

Değer zinciri içinde sürdürülebilir bir 
rekabet avantajı yaratmanın püf 
noktasının başarılı lojistik sistemlerinin 
tasarımından geçtiğini farkeden 
kurumlar, yatırım ve iyileştirme 
önceliklerini bu alana kaydırmaya 
başladı. Yönettikleri lojistik yapıların 
aynı anda en hızlı, en güvenilir, en 
esnek ve en ucuz olmasından ziyade, 
stratejik iş planları ile uyumlu olacak 
şekilde yeniden yapılandırmaları bugün 
için kurumların ana hedefi olmuştur.  

Geçmişin iş dinamiklerinin değişimine 
şahit olduğumuz zor bir dönemden 
geçiyoruz; SELCO, geçmişte olduğu 
gibi bugün de, kurumların dinamik pazar 
ihtiyaçlarına cevap verecek lojistik 
yapılanmalarını, finans, insan, alt yapı 
ve bilgi kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanarak, iş stratejileri ile uyumlu 
olacak şekilde kurmaya devam ediyor. 
Bu sayıda, ülkemizin lider firmaları için 
gerçekleştirdiğimiz yeni tedarik zinciri 
projelerini sizler ile paylaşıyoruz.  

Global pazarda rekabet gücünü 
arttırmak isteyen ARÇELİK firmasının 
dağıtım şebekesini optimize etmek, 
BP’nin akaryakıt dağıtım operasyonunu 
yeniden yapılandırmak için yaptığımız 
projeler ile TEKNOSA’nın dağıtım 
ağının stratejik planlaması, modern 
lojistik merkezinin tasarımı ve hayata 
geçirilmesi, NUMIL firmasının dağıtım 
merkezinin otomasyona geçişi için 
yaptığımız çalışmalar ve son olarak da, 
Türkiye’deki ilk örneği olan LOGITURC 
Tuzla Lojistik Parkı projesinde 
üstlendiğimiz rolleri, bu sayımızda 
buluyor olacaksınız.  

Keyifli okumalar.... 

2012 yılında sona erecek olan Kyoto 
Protokolü’nden sonra devreye girecek 
küresel iklim değişikliği anlaşmasının 
yol haritasını belirleyen 2007 Bali 
Anlaşması, önümüzdeki 20 yıl içinde 
ticaretin ve yaşamın eskisinden daha 
farklı olacağını gösterdi. İş yapma 
biçimlerimizi bugünden etkileyecek 
olan ekolojik duyarlılık, sınırlı doğal 
kaynaklar ve devreye girecek olan 
uluslararası regülasyonların baskısı ile 
tüketicinin zorlayıcı talepleri, bilgi 
patlaması ve teknolojinin kullanımı 
değer zincirlerini, dolayısı ile de tedarik 
zincirlerinin yönetimini temelden 
değişterecek unsurlar barındırmaktadır. 

JIT, çevik üretim, dış kaynak kullanımı 
ve off-shore üretim stratejilerinin 
dayandığı ’ucuz enerji’ varsayımı, artık 
geri dönmeyecek şekilde geçerliliğini 
yitirmiş durumda. Toplam tedarik 
zinciri maliyetini en aza indirebilmek 
için nakliye maliyetlerini azaltırken 
üretim, stok ve depolama maliyetlerini 
arttırabilecek çözümler üretilmeye 
başlanacak. Karbon emisyonu ile ilgili 
ek vergiler ve Çin’in uymaya pek de 
s ıcak bakmadığ ı  regülasyonlar 
yüzünden, global firmaların üretim ve 
lojistik merkezlerini taşımaları bizleri 
şaşırtmamalı. Tedarik zinciri yapıları 
değişiyor, hazırlanalım. 



PROJE Akaryakıt Dağıtımında Optimizasyon 

Türkiye’nin İlk Lojistik Parkında SELCO’nun Rolü 

Ülkemizin ‘lojistik üs’ modelini hayata 
geçirmedeki en büyük engellerinden 
biri olarak görülen altyapı eksikliği, son 
yıllarda çeşitli alanlarda yapılan  
yatırımlar ile aşılıyor. Lojistik sektörüne 
yönelik gayrimenkul yatırımları yapan 
LOGITURC firması, Türkiye’deki ilk 
yatırımı olan Tuzla Projesi’nde 
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı. 

Projelerinin fizibilite aşamasından, 
uygulamanın hayata  geçirilmesine 
kadarki süreci boyunca SELCO ile 
çal ışan LOGITURC ’un yönet ic i 
direktörü Kerem Üçok,  sektörümüzdeki 
bu yeni  oluşumu ve ald ıkları 
danışmanlık hizmetleriini şu şekilde 
öze t l emekted i r :  “Gayr imenku l 
sektöründeki tecrübemizi Türkiye’nin 

reel ihtiyaçları ile birleştirdiğimizde, 
lojistik sektörünü, modern altyapı 
eksikliğinin sektör oyuncularını en 
fazla etkilediği endüstri dalı olarak 
gördük. Bu sektörde yapacağımız 
yatırımların dünya standartlarında 
olabilmesi için kendi konularının 
uzmanlarından oluşan bir ekip ile yol 
alıyoruz. Tuzla’da 300 dönümlük ilk 
lojistik park projemizi takiben 
Türkiye’nin kilit noktalarındaki 
yatırımlarımızla lojistik sektörünü 
kaliteli bir altyapı ile buluşturacağız. 
SELCO, gerek müşteri ihtiyaçlarının 
projelere yansıtılmasında, gerek ise 
detay projelerin oluşturulmasında 
ekiplerimize değerli katkılarda 
bulunarak, bizlere mühendislik ve 
danışmanlık hizmetleri vermektedir. ” 

H i zmet  ka l i te s in i  ve  müşte r i 
memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı 
ilke edinen BP, sürekli gelişim ve verim 
iyileştirme projeleri kapsamında, lojistik 
maliyetleri minimize edecek “Dağıtım 
Şebekesi Optimizasyonu” projesinde 
SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 
600’e yakın istasyona akaryakıt ikmali 
yapılması operasyonunda, en efektif 
dolum tesislerinin tespiti, optimum filo 
büyüklüğünün tesp i t i ,  dağı t ım 
maliyetlerinin modellenmesi ve 
optimum dağıtım rotalarının tespitini 
hedefleyen BP’ye danışmanlık hizmeti 
veren SELCO, ileri optimizasyon 
yazılımları üzerinde oluşturduğu modeli 
doğrulayıp, satış dalgalanmaları, 
nakliye süreleri ve trafik kısıtlarını 

kapsayan simulasyon modeli ile BP’nin 
büyüme stratejilerine de cevap verecek 
şebeke yapısını tespit etti.  

Proje sorumlusu Neslihan Gürsan,  
“Sürdürülebilir rekabet için devamlı 
olarak lojistik sistemimizi gözden 
geçirerek, müşteri hizmet seviyemizi 
arttıran ve  maliyetlerimizi azaltan iş 
modellerini geliştirmemiz gereklidir. 
Bu amaca yönelik oluşturduğumuz 
projemizi üstlenen SELCO, problemin 
doğru tanımlanması,  dağıtım 
modelinin doğru ve hassas şekilde 
oluşturulması ile lojistik ağımızın  
o p t i m u m  ş e k i l d e  y e n i d e n 
yapılandırılması konusunda çok ciddi 
katkılarda bulundu. Sağladıkları 
mühendislik hizmetlerinden dolayı 
tüm takıma teşekkür ederim” diyerek 
düşüncelerini ifade etmiştir. 
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SELCO ile Depo Yönetimi Otomasyonuna Geçiş  PROJE 
Türkiye’de sağlıklı nesillerin yetişmesi 
vizyonu ile, bebek beslenme ürünleri ile 
medikal beslenme ürünlerinin satış, 
dağıtım ve pazarlamasını gerçekleştiren  
NUMIL, depo yönetiminde otomasyona 
geçiş için SELCO ile çalıştı. 

NUMIL ’ in dağıt ım merkezindeki 
operasyonel süreçleri inceleyen SELCO, 
süreçlerin Kablosuz Veri Toplama ve 
Barkod sistemi ile işletilmesi için 
gereken süreç iyileştirme ve modelleme 
çalışmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra 
lojistik operasyonlarının yönetiminin 
verileceği 3PL firmasının seçiminde rol 
alan SELCO, aday 3PL firmalarının WMS 
yeteneklerini etüd ederek, NUMIL’in 
ihtiyaçlarına olan uyumlarını belirledi. 

Seçilen 3PL firması ile uygulama öncesi 
yapılan çalışmalarda proje ekibinde yer 
alan SELCO, uygulamanın NUMIL’in 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
tasarımlanmasını denetleyerek, süreç, 
yerleşim ve WMS uygulamasında 
değişiklik gereken noktaları tespit etti.   

NUMIL Tedarik Zinciri Direktörü Sırkal 
Demirseren, “Depolama süreçlerimizin, 
diğer kurumsal süreçlerimiz ile 
pürüzsüz olarak entegre edilmesinde 
ve 3PL geçişimizin sorunsuz olarak 
gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan 
SELCO ekibi, bu önemli değişimi 
problemsiz olarak ve terminlerimize 
uygun  yönetmemizi  sağladı” diyerek 
projelerine verdiğimiz desteği özetledi. 
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PROJE Şebeke Optimizasyonu ile Lojistik Tasarruf 

Dünya devleriyle rekabet ettiği global  
pazarlarda hızlı büyümeyi ana hedef 
olarak  belirleyen ARÇELİK, Avrupa 
stratejilerine cevap verecek en uygun 
dağıtım şebekesi tasarımını belirlemek 
üzere SELCO’dan danışmanlık hizmeti 
aldı. Bu kapsamda yapılan çalışmaların 
ilk ayağında, ARÇELİK’in Orta Avrupa 
coğrafyasında bulunan müşterilerine 
yüksek seviyede hizmet verecek ve en 
uygun maliyet yapısına sahip dağıtım 
şebekesinin detayları belirlendi. Bölgede 
kurulması gereken lojistik dağıtım 
merkezi sayıları, lokasyonları, kapsanan 
müşteri bölgeleri, nakliye modları ve 
maliyetleri tespit edildi.  

Proje çalışmasının ilk adımını oluşturan 
COG (Center of Gravity) çalışması ile 
potansiyel depo lokasyonlarının yerleri  
belirlendi. Ürün, müşteri, talep, depo ve 
nakliye maliyeti analizlerinin desteklediği 
yapı üzerine kurulan model ile farklı  
şebeke optimizasyon senaryolarının 
yaratıldığı bir deney ortamı oluşturuldu. 
Oluşturulan strateji kümesinin “Şebeke 
Optimizasyon Yazılımı” ile çözülmesi, 
müşteri hizmet seviyelerine, optimum 
depolama ve nakliye maliyetleri ile 
ulaşılmasını sağladı. 

Projenin en önemli çıktılarından  biri, 
deniz ve karayolu gibi taşıma modlarına 
son dönemde alternatif olarak görülen 
Avrupa demiryolu taşımacılığının,      
toplam lojistik maliyetleri ile operasyon 
ve müşteri hizmet seviyelerine olan   
etkilerinin incelenmesi olmuştur. 

Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile 
dünyada yüzün üzerindeki ülkenin 
tüketicilerine ulaşan ARÇELİK’in, lider 
pozisyonunu ve rekabet avantajını 
sürdürebileceği, verimli müşteri hizmeti 
sağlayan lojistik çözümlere ulaşması 
sağlanmıştır. Alternatif lojistik yapılarının 
incelenerek, lojistik maliyetini oluşturan 
unsurların ve dinamiklerin tespit edildiği 
proje, ayrıca toplam maliyeti azaltan 
senaryoların barındırdığı stratejiler ve   
gelecekte uygulanacak iş modelleri ile 
ilgili de bir farkındalık yaratmıştır. 

Sahip olduğu tedarik zinciri uzmanlığı 
sayesinde, ARÇELİK proje ekibi ile 
verimli, hızlı ve sonuca odaklı bir çalışma 
gerçekleştiren SELCO, önümüzdeki 
dönem içinde ‘Şebeke Optimizasyonu’ 
konusunda benzer projeleri hayata 
geçirmeye devam edecektir. 

TEKNOSA, Yeni Dağıtım Merkezine Geçti 

2000 yılında 5 mağaza ile başlayıp,  
bugün ‘herkes için teknoloji’ felsefesi 
ile 200’ün üzerindeki satış noktasında, 
tüketicilere teknoloji ürünlerinde 
aradıkları herşeyi sunabilen Türkiye’nin 
en yaygın teknoloji perakendecisi 
TEKNOSA, aynı zamanda İKLİMSA ile 
lider klima ve kombi markalarını  
müşterileri ile buluşturmaktadır. 

SELCO, hızla büyüyen TEKNOSA’nın 
lojistik yapısını, ‘bulunabilirlilik’, ’stok, 
depolama ve nakliye maliyeti’ kriterleri 
ile değerlendirdikten sonra, firmanın 
kurumsal vizyonunu ileri yıllarda da 
destekleyen optimum dağıtım şebekesi 
stratejisini oluşturdu. Bu stratejik 
planın ilk ayağı olan ana dağıtım 
merkezinin tasarımını da gerçekleştiren 
SELCO, projelendirme aşamasından 
başlayarak, TEKNOSA’nın bugün ve 
ilerideki ihtiyaçlarına uygun altyapısının 
oluşturulmasında önemli bir rol aldı. 
Tasarımın hayata geçirilme aşamasında 
da bulunan SELCO, tedarikçi seçimleri 
ve projenin uygulama safhalarındaki 
katkıları ile tasarımın doğru olarak    
hayata geçirilmesini sağladı.  

TEKNOSA Tedarik Zinciri Direktörü 
Bülent İnel’in, “SELCO ile yaptığımız 
analiz ve tasarımlar, büyüyen işimizin 
lojistik altyapısının gelecek yıllarda iş 
hacimlerimize bağlı olarak lojistik 
yapımızın nasıl değişmesi ve tedarik 
zincirimizi nasıl yönetmemiz gerektiği 
ile ilgili  bizlere ışık tutmuştur” olarak 
ifade ettiği düşüncelere katıldığını 
belirten TEKNOSA Lojistik Müdürü 
Nezih Alten ayrıca, “SELCO, sadece 
tedarik zinciri analizlerinde değil, 
oluşturulan çözümün en kritik yatırım 
kalemi olan yeni dağıtım merkezinin 
ekipman ve inşaat detay  tasarımında 
da proje ekibimizin ayrılmaz bir 
parçası olarak rol almıştır. Ayrıca, 
ekipmanların seçiminden, sahadaki 
kurulumlarının denetlenmesine kadar 
geçen her adımda TEKNOSA adına 
projede çalışan ve uygulamaya 
geçişimizi ciddi olarak kolaylaştıran 
SELCO, depo yönetimini sağlayacak 
yeni nesil yazılımın geliştirilmesinde 
de katkıda bulunarak, modern 
dağıtım merkezimizin yönetiminin 
hızlı, hatasız ve optimum şekilde 
yapılmasını sağlamıştır.” diyerek 
SELCO’nun katkılarını özetlemiştir.  
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Firmaların yönetmek zorunda oldukları 
tedarik zinciri süreçleri, tedarik, stok, 
üretim, envanter ve depolamadan 
oluşan beş kritik boyuta sahiptir ve her 
biri ile ilgili bağımsız alınan sözde 
“optimum” kararlar, çoğunlukla sistemin 
genel performansını olumsuz etkileyen 
unsurlar barındırır. Ayrıca, geçmişte 
tasarımlanan yapılar, değişen iş şartları 
ve rekabet unsurları  yüzünden, 
bugününüzü daha maliyetli olarak 
yönetmenize de yol açabilir. 

Şebeke optimizasyonu, tedarik/ 
üretim kararları, dış kaynak/vergi 
fırsatları, depo ve nakliye alternatifleri 
ile diğer yönetim alternatiflerini, ileri 
optimizasyon tekniklerini kullanarak, 
kurumların sahip oldukları kaynakları, 
maliyet ve karlılık kriterleri açısından 
daha başarılı olarak yönetmelerini 
sağlayan bir tedarik zinciri stratejisidir.  

Hızla değişen rekabet şartları, şirket 
birleşmeleri, yeni pazarlar ve özetle 
’yeni şartlara uyma baskısı’, geçmişte 
daha uzun dönemli olarak yapılan 
şebeke optimizasyonu çalışmalarını 
daha seri, daha az aralıklarla yapılmasını 
gerektirmektedir. Gerçekleştirilen bu tip 
çalışmalar firmaların tedarik zinciri 
maliyetleri konusunda farkındalığını 
arttırarak, gizli fırsatları yakalamalarını 
sağlamaktadır.  

‘Gizli fırsatlar’ olarak nitelendirdiğimiz 
ve %5-15 arasında toplam maliyet 
tasarrufu sağlayacak olan bu çözümleri   
yakalamak için ise gerekli optimizasyon 
yazılımlarına sahip olmak, tek başına 
yeterli değildir. Optimum çözümlerin 
bulunması, ileri planlama yazılımlara 
sahip olmanın ötesinde ciddi bir tedarik 
zinciri mühendisliği deneyimi ve 
uzmanlığı gerektirmektedir. 

Tedarik Zinciri Optimizasyonu HİZMET 

SELCO, sahip olduğu tedarik zinciri 
uzmanlığı ve optimizasyon araçları ile ilk 
etapta müşterilerinin tedarik zinciri 
maliyetlerine mutlak hakim olmalarını 
sağladıktan sonra senaryolar ile maliyeti 
optimize eden ve değişkenliklerden en 
az etkilenen tedarik zinciri çözümünü 
belirlemektedir. 

Optimum çalışma parametrelerinin 
sunulduğu grafiksel çıktıların arkasında, 
kapsamlı bir maliyet, arz ve talep veri 
bankası ve maliyet-değer analizlerini 
yapan optimizasyon algoritmaları vardır.   
Bu algoritmaları kullanan yazılımlar, yeni 
kazandırılan kabiliyetler ile firmanın tüm 
tedarik zincirini ilk halkadan son halkaya 
kadar modellenip optimize edebilmesine 
olanak sağlamaktadır. 

Kapsamlı modellemelerin sayesinde, 
dağıtım şebeke tasarımları, talep tahmin 
planları, malzeme tedarik planları, kısa 
ve orta vadeli üretim planları ve dağıtım 
planları aynı optimizasyon koşumu 
içinde belirlenebilmektedir. Stok tutma 
politikaları (siparişe üretim ya da stoğa 
üretim) ve ürün stok seviyelerinin de 
aynı anda hesaplanması ile işletme 
sermayesinin ihmal edilemeyecek bir 
kısmını oluşturan, envantere bağlı finans 
kaynaklarının da, optimum şekilde 
kullanılması garanti altına alınmaktadır. 

İleri tedarik zinciri simülasyon tekniği 
ile uygulanması düşünülen senaryoların 
sistem dinamikleri üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi ve değişen iş şartlarına en 
uygun tedarik zinciri çözümlerinin 
seçilmesi, ayrıca sağlanmaktadır. 


