
Tüm dünyada 300’ün üzerinde takımın katıldığı The Fresh 
Connection Global Challenge etkinliğinin Türkiye bacağı 
SELCO tarafından düzenlendi. Türkiye eleme turlarında en 
yüksek başarıyı elde eden DOMİNO’S, ŞİŞECAM, PROGIDA 
ve GOLF DONDURMA ekipleri, 22 Haziran 2018’de   Türkiye 
Finali’nde yarıştı. Türkiye finalini kazanan DOMINO’s PIZZA 
ekibi, Dünya Finali’nde aldığı 3.lük derecesi ile Türkiye’yi 
başarı ile temsil etti. 
28 Eylül 2018’de Milano’da düzenlenen ve 10 ülkeden 
ekiplerin yarıştığı finali kazanan Danone Nutricia ekibi 
MIT’de düzenlenen bir haftalık Executive SCM eğitimine 
katılmaya hak kazandı. 

Ergin ULUŞAHİN 
Tedarik Zinciri Operasyon ve Yatırımlar 
Grup Müdürü 

DOMINO’S PIZZA TÜRKİYE 

“Günlük hayatta verdiğimiz kararların etkisini kısa bir süre 

içinde bütünsel bir bakış açısıyla görerek, uçtan uca tedarik 

zinciri deneyimi yaşamak, unutamayacağımız bir deneyim, 

güven ve motivasyon kaynağı oldu. Analitik temellere dayalı 

hızlı kararlar verebilmek bakımından, TFC gerçek hayattaki 

zaman baskısını doğru bir şekilde canlandırıyor. 

Tedarik zinciri güçlüklerine yaklaşımlarımızı hem yurtiçinde, 

hem yurtdışında farklı şirketlerle kıyaslamamız sayesinde, 

yaptığımız işe dair büyük bir özgüven kazandık. Farklı 

departmanlardan bir araya gelen ekip üyeleri arasında 

kuvvetli bir bağ ve uyum oluşmasını sağlayan TFC, yetenek 

havuzundaki lider adayları için ciddi bir eğitim ve deneyim 

fırsatı .”   

www.selco.com.tr 

(90) 216 5725001 

Tasarımkent D4 Ataşehir Istanbul 

info@selco.com.tr 

En iyi tedarik zinciri takımların yarışacağı 2019 Küresel 
Yarışma Finali 27 Eylül 2019’da Atina’da düzenlenecek ! 
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“The Fresh Connection ile yaşadığımız deneyim, bizlere  

tedarik zincirindeki bilgi akışı ve bütünlüğünün şirketin 

başarısı için ne kadar önemli olabileceğini gösterdi ve 

günlük işlerimiz sırasında kafamızda canlandırmakta         

zorlandığımız diğer iş birimlerini anlama, birbiri ile olan 

ilişkilerini kavramamızda önemli bir rol oynadı.  

Eğitim içeriği ve simulasyonun pratik uygulaması sayesinde 

tedarik zinciri yapılanması ve zincirin çarklarının uyumlu 

şekilde dönmesi için gereken tüm etmenler güzel bir şekilde 

özetlenmişti. Takım çalışmasının önemi, tedarik zinciri iş 

dinamiklerinin anlaşılması, önceliklendirme yapma, kısıtlı 

zamanda önemli kararlar verebilme ve takım içindeki uyumu 

koruyabilmenin anlamı daha iyi anlatılamazdı.” 



SELCO, The Fresh Connection Global Challenge 
yarışmasını her yıl tüm dünya ile eş zamanlı olarak 
Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Yarışmada şirketini en 
karlı hale getiren takımlar Türkiye finaline katılır ve Türkiye 
Finali’ni kazanan ekip ise her yıl Eylül ayında düzenlenen 
Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanır. Dünya Finali'ni 
kazanan ekip ise, MIT'de verilen 1 haftalık Supply Chain 
Management eğitimini almaya hak kazanır. 

ŞİRKET İÇİ EĞİTİM 

KÜRESEL YARIŞMA 

THE FRESH CONNECTION 

Finansal açıdan kötü durumda olan bir meyve suyu üretim 
firmasıdır. Dört kişiden oluşan ekiplerde katılımcılar, 
operasyon, satın alma, satış ve tedarik zinciri rollerinden 
birini üstlenirler. Kurumsal hedefleri ve stratejilerini göz 
önünde bulundurmaları gereken ekipler, etkin bir şekilde 
stratejilerini aksiyona dönüştürebilmeli, güncel işletme 
problemleri ile yüzleşmeli, birbiri ile çelişen fonksiyonel 
kararları almaktan kaçınmalıdırlar. 
 

NEDEN KATILMALI ? 

Eğitim, ekiplere departmanlar arası işbirliğin ve ortak 
stratejiler belirlemenin şirketin başarısına olan etkisini     
deneyimleyerek yaşama fırsatı vermektedir. TFC deneyimi 
katılımcıların eğlenerek öğrenmesini sağlamakta ve ekiplerin 
etkileşimini arttırarak gerçek iş hayatında da, birbirleri ile 
kenetlenmesini en üst düzeye çıkarmaktadır. 

KİMLER KATILMALI ? 

The Fresh Connection şirket yönetim simulasyonuna,  
direktörlerden planlamacılara, finanstan tedarik zinciri ve 
satışa kadar şirket içerisinde birbirini etkileyen kararlar alan 
ve şirketin başarısına etki eden tüm departmanlardan 
ekipler katılabilir. 

The Fresh Connection hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 
 
asener@selco.com.tr   (90) 216 5725001 

SELCO DANIŞMANLIK, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi 
konularında sahip olduğu üstün yetenekler ile tanınan bir 
danışmanlık firmasıdır. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin 
iyileştirilmesi, en iyi iş uygulamalarının kurgulanması, tedarik 
zinciri planlama ve optimizasyonu, lojistik yönetimi 
iyileştirmesi çalışmaları ile, SELCO firmanızın rekabet 
gücünü arttıran iş modellerini oluşturmaktadır.  

The Fresh Connection eğitim ve şirket içi etkinlik olarak farklı 
eğitim formatlarında kullanılabilir.  
  

1 GÜNLÜK EĞİTİM  
Yönetilecek sanal firma ve  pazar dinamikleri ile ilgili tanıtım 
sunumu, oylama yöntemi ile karar verme ve 3 tur TFC eğitim 
simulasyonunu oynamayı içermektedir. Turlar arasında 
S&OP süreci, strateji belirleme ve finans tablosu incelenmesi 
ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmektedir.  
 
2 GÜNLÜK EĞİTİM 
Firmanın ihtiyaçlarına göre S&OP süreçleri, Envanter 
yönetimi, Tedarik zinciri risk yönetimi, Kısıtlı kapasite 
yönetimi, Karbon ayakizi, Sürdürülebilirlik ve Dış kaynak 
kullanımı gibi simulasyon temaları kullanılır; seçilen temaya 
uygun konu eğitimleri ile teorik bilgiler aktarılır. 

 
ŞİRKET İÇİ YARIŞMA 
Firmalar, kendi bünyelerinde en az 3 takım oluşturarak,  TFC 
şirket yönetimi simülasyonunu şirket içi yarışma formatında 
gerçekleştirebilir. Şirketini en karlı hale getiren ekip, Nisan 
ayında Global Challenge Küresel Yarışma Turları’na 
doğrudan katılmaya hak kazanmaktadır. Eğitim içeriği 
şirketlerin taleplerine göre belirlenmekte,  1 günlük, 2 günlük 
ya da firmanın talep ettiği eğitim sürecine paralel olarak 
birkaç aya yayılmış bir zaman zarfında tamamlanmaktadır. 

SELCO The Fresh Connection  Türkiye iş ortağı 

http://www.selco.com.tr

