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“Lojistikte Sürdürebilir Büyüme”
İstanbul’da tartışılacak
Gelecek yıl UTİKAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek ve yoğun katılımın
beklendiği FIATA Dünya Kongresi’nin teması “Lojistikte Sürdürebilir Büyüme” olacak.

U

luslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 13-18 Ekim 2014’te yapılacak
FIATA Dünya Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. 12 yıl aradan sonra ikinci kez UTİKAD
ev sahipliğinde Hilton İstanbul Bomonti Otel
ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek
kongreye 1000’in üzerinde yerli ve yabancı
katılımcı bekleniyor.
“Lojistikte Sürdürebilir Büyüme” (Sustainable Growth in Logistics) temasının işleneceği kongreye Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Kafkaslar, Çin başta olmak üzere
Asya ülkeleri ve Afrika’dan çok sayıda sektör
temsilcisi ile üst düzey yönetici, küresel lojistik pazarının yeni ‘üretim ve dağıtım üssü’
olmaya hazırlanan Türkiye’nin lojistik potansiyelini yakından tanımak ve yeni iş birliği fırsatları sağlayabilmek için İstanbul’a gelecek.
UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, FIATA
Dünya Kongresi’nin İstanbul’da düzenlenecek olması nedeniyle dernek merkezinde bir basın tanıtım toplantısı düzenledi.
İlki 2002 yılında yine UTİKAD ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin FIATA tarihinin en başarılı kongrelerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Turgut
Erkeskin, “UTİKAD olarak ‘ Kongre Kenti’
İstanbul’a yakışır, gerçek bir dünya kongresi gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE, ‘ÜRETİM, TOPLAMA ve
DAĞITIM’ ÜSSÜ OLARAK
İŞARET EDİLİYOR
Turgut Erkeskin, geçtiğimiz ay Singapur’da
düzenlenen 2013 FIATA Dünya Kongresi’nde
kurdukları bir stantla katılımcılara İstanbul’u
ve Türkiye’yi anlattıklarını söyledi. “Bu kongreyi ülkemizdeki ulaşım altyapısına yönelik büyük projelerin yaratacağı potansiyelin
dünyaya tanıtılması ve sektörümüzü dünyaya entegre etmesi açısından önemli bir fır-

Turgut Erkeskin

sat olarak görüyoruz” diyen Erkeskin, şunları
söyledi: “Türkiye lojistik platformlarda konumu ve komşularıyla daha da önem kazanan
bir ülke. Bu nedenle gelecekte Türkiye’nin
bölgede oynayacağı ticari ve ekonomik rol
daha da önem kazanıyor. Türkiye bugün
tüm lojistik platformlarda ‘üretim, toplama
ve dağıtım’ üssü olarak işaret ediliyor. Lojistik sektörü potansiyeli ve artan performansı ile net döviz girdisi sağlayan bir sektör. Bu
potansiyeli ortaya çıkarma noktasında ilgili
bakanlıklarımız yanı sıra TOBB, İTO gibi sivil
toplum kuruluşlarının da desteğini aldık.”

UTİKAD, DÜNYANIN HER YERİNDE
GEÇERLİ FIATA DİPLOMASI VERECEK
Turgut Erkeskin, yetişmiş insan gücüne
olan ihtiyacı sürekli artan sektörün talepleri-

ne cevap vermek amacıyla uzun yıllardır sektörel mesleki eğitim hizmeti veren UTİKAD’ın
akademi kurma ve tüm dünyada geçerliliği olan FIATA Diplomalı Eğitimler için program ve içerik düzenleme ile ilgili çalışmalarının hızla devam ettiğini de sözlerine ekledi.

TURGUT ERKESKİN
FIATA BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ
Dünya Lojistik Federasyonu FIATA’da,
Multimodal Taşımacılık Enstitüsü Çalışma Grubu’nda Türkiye’yi temsil eden ve
Singapur’da düzenlenen seçimli kongrede
FIATA Başkan Yardımcılığı görevine seçilen
Turgut Erkeskin, böylece dünya lojistik pazarında alınacak kararlarda, Türkiye’nin söz
sahibi olacağı ve çıkacak kararları Türkiye
lehine etkileyebileceğini söyledi. n
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