
 Katılım Şartları 

 Her firma yarışmaya en fazla 2 takım ile katılabilir. 

 Yarışmaya katılım ücreti 2.500 ₺ / takım 

 Açık Eğitim Çalışması 1.250 ₺ / takım 

 Online Açık Eğitim bedelsizdir 

Tedarik Zinciri Yarışması 
Her firmadan en fazla 2 ekibin katılabileceği yarışmanın 

kazananı, kurumsal stratejilerini aksiyona dönüştürebilen, 

güncel işletme problemleri ile yüzleşip, S&OP gibi yapısal 

karar verme süreçlerini kullanarak, TFC firmasını en kârlı hale 

getiren ekip olacaktır.  

İlk Etap  
24 Nisan tarihine kadar, 3 bölüm oynayacak olan ekiplerin, 

TFC firmasının finansal performansını iyileştirerek ROI oranını 

pozitif bir değere (> % 0) çıkarmaları beklenmektedir. Bu 

başarıyı yakalayan ekipler 2. Tur’a yükselecektir. 

Açık Eğitim Çalışması 
Arzu eden ekipler, ilk etap turlarına hazırlık olması için, Açık 

Eğitim Çalışmaları’na katılarak, tedarik zinciri tecrübesine 

sahip SELCO danışmanlarının gözetiminde, 4 hazırlık bölümü 

oynayabileceklerdir. Bu bölümlerde, ROI değerlerini (% 0)’ın 

üzerine çıkaran ekipler, 2. Tur’a çıkmaya hak kazanacaklardır. 

Telafi Yarışması 
İlk turlarda pozitif ROI elde edemeyen takımlara, 3 turluk 

ikinci bir şans daha verilir. Fakat bu ekiplerden yalnızca en iyi 

%20 içerisinde olanlar 2. Tur’a geçebilirler. 

2. Tur 
Firmasını kâra geçiren her takım, 27 Nisan - 5 Haziran tarihleri 

arasında katılacağı 2. turda, 3 bölüm daha oynayacak ve 

bölgesel grubunda en iyi sonucu alan ekip, Amsterdam’da 

yapılacak Küresel Final’de yarışmaya hak kazanacaktır.  

Final 
25 Eylül tarihinde Amsterdam’da yapılacak finalde en yüksek 

performansı gösteren ekip, küresel seviyede tanınmanın 

yanında,  MIT’de verilecek 5 günlük bir SCM Executive 

Kursu’na katılmayı hak edecektir. Finale gidecek ekibin tüm 

yol ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.  

TÜRKÇE opsiyonu ile 

Fresh Connection Global Challenge, firmaların 

küresel boyutta katıldığı eşsiz bir tedarik zinciri eğitim 

etkinliğidir. Firmaların dört kişilik ekipleri, operasyon, 

satınalma, satış ve tedarik zinciri rollerinden birini üstlenerek, 

finansal açıdan kötü durumda olan sanal bir firmayı (TFC) 

kurtarabilmek için stratejik ve taktiksel kararlar alırlar. 

Oyun Dinamikleri 

Her biri 6 aylık periyodu kapsayan bölümler halinde oynanan 

oyunda katılımcılardan, firma karlılığına etkisi küçük olan kısa 

vadeli kararlardan ziyade, işletme performansı üzerinde daha 

fazla etkiye sahip olan uzun vadeli kararlara odaklanmaları ve 

proaktif olmaları beklenmektedir. Bunların yanı sıra etkili 

iletişim, iyi karar verme süreci ve bilinen bir stratejinin takip 

edilmesi gibi faktörlerin sağladığı performans kazanımları da 

tecrübe edilebilecektir. Hepsinden önemlisi, iyi tedarik zinciri 

performansının ve kurumsal bir strateji yürütülmesinin, firma 

karlılığı üzerindeki doğrudan etkileri ortaya konacaktır.  

Kimler Faydalanabilir ? 

The Fresh Connection, direktörlerden planlamacılara, 

finanstan tedarik zinciri ve satışa kadar fonksiyonlar arası 

takımlar, S&OP liderlik grupları, geliştirme programları ve 

değer zincirlerini optimize ederek işletme performanslarını 

iyileştirmeyi hedefleyen herkes için bir gelişim fırsatıdır. 

Bugüne Kadar …. 

The Fresh Connection (TFC), dünyanın en büyük firmalarında, 

iş performanslarının daha iyi anlaşılmasını ve hizalanmasını 

sağlamıştır. Tüm dünyada, 500+ aşkın firmada, 10.000+ 

profesyonel, TFC ile tedarik zincirini daha iyi anlamıştır: 

 Fortune Global 500 en büyük 100 üretim firmasının % 40’ı 

 Gartner Supply Chain 25 firmasının % 50’si 

 Global 3PL 10 firmasının % 40’ı 

Yarışma Takvimi 

  5 Ocak    Kayıt başlangıcı 

20 Şubat  Açık Eğitim Çalışması  

  6 Mart    Açık Eğitim Çalışması 

20 Mart   Açık Eğitim Çalışması 

27 Mart    Kayıt kapanışı 

30 Mart    Online Açık Eğitim  

20 Nisan  Telafi yarışması 

27 Nisan -  5 Haziran 2. Tur yarışması 

Yarışmaya kayıt için  Çağrı Arıcan 

 carican@selco.com.tr
 (90) 216 572 50 01  



www.selco.com.tr 

Prof. Hıfzı Özcan Cad. 

Tasarımkent D4 

Ataşehir 34750 İstanbul  

Tel:  216 5725001 
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GLOBAL CHALLENGE   

The Fresh Connection 

Bu tedarik zincir simulasyonunda, The Fresh Connection 
isimli meyva suyu şişeleme firmasının yönetim kadrosunu 
oluşturmaktasınız. Üretici firma bazı zorluklar ile boğuşmakta 
ve işlerin iyi gitmemesinin de birden fazla sebebi var. İşiniz, 
ekibiniz ile birlikte vereceğiniz kararlar ile firmanın tedarik 
zinciri yeniden kurgulamak ve verimliliği arttırmak. 

 

“The Fresh Connection, her oyuncunun oyundaki rolünün etkilerini 

ve aldığı kararların işletmenin kârlılığına olan etkisini anlamasını 

gerektiren, karar verme, ticari farkındalık ve öğrenme çabukluğunun 

denendiği zorlu bir testtir”  

Adam Lockwood – Tedarik Geliştirme Müdürü - Mars UK 


