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Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği üzerine almış, takiben Lojistik Sistem Yönetimi ve 

Mühendislik yüksek lisansını tamamlamış ve son olarak UTİKAD’ın İstanbul Teknik 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) desteği ile düzenlediği FIATA Diploma 

Eğitimi’ne Türkiye’de iştirak eden ilk mezunlarından olmuştur.  

Askerlik hizmeti sonrası profesyonel lojistik kariyerine 2005 yılında Horoz Lojistik Kargo 

Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’de Depolama ve İş Geliştirme departmanında başlamıştır. 

2005-2007 yılları arasında Depolama ve İş Geliştirme departmanı bünyesinde sorumlu olduğu 

depoların fiili operasyonlarının günlük proje ve saha yönetiminde görev almış olup müşteri 

süreçleri yönetimi, sözleşme yönetimi, depolama süreçlerinin analiz edilip geliştirilmesi ve 

departman özelinde satış faaliyetlerinin desteklenmesi konularında hizmet vermiştir.  

2007-2010 yılları arasında Lojistik Hizmetler Yönetmeni pozisyonunda sorumluluk alanında 

bulunan depoların operasyonel ve finansal yönetimini üstlenmiş olup bu kapsamda kar 

merkezi bazında bütçe fiili yönetimi, müşteri taleplerine yönelik hizmet geliştirme, raf ve 

ekipman satın alım ihalelerinin yönetimi, süreç haritalama, saha analizi ve fizibilite/maliyet 

hesabı çalışmaları ile satış faaliyetlerinin desteklenmesi konularında hizmet vermiştir.  

2010-2011 yılları arasında Entegre Satış Direktörü pozisyonunda depolama ve dağıtım satış 

faaliyetlerinin yönetimini üstlenerek fiili operasyon yönetimindeki tecrübelerini satış ve 

pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanarak detay maliyet analizi konularında 

uzmanlaşıp müşteri yelpazesinin arttırılmasına destek vermiştir.  

2011-2017 yılları arası Depo Operasyon Direktörü ve Entegre Lojistik Direktörü pozisyonlarını 

üstlenerek faaliyetin idari yönetimini üstlenmiş olup faaliyet yönetimi ve satış geliştirme 

faaliyetlerinin yönetiminde görev alırken Horoz Akademi ve UTİKAD’da eğitmenlik yapmış ve 

Pencere Dergisi yazı kurulunda aktif görev almıştır.  

2017-2021 yılları arası Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’de Lojistik Direktörü pozisyonunda 

yurt içinde ve yurt dışında farklı 3PL firmalar ile online (B2C) ve offline (B2B) kontrat lojistiği 

ve nakliye sorumluluklarını omni-channel lojistik yaklaşımı ile üstlenmiştir. 

Nisan 2021 itibarı ile Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’de grubun online ve offline tüm lojistik 

faaliyetlerinden sorumlu Lojistik Genel Müdür Yardımcısı görevine geçiş yapmış olup grubun 

tüm lojistik faaliyetlerinin omni-channel yaklaşımı ile yönetilmesinden sorumludur. 

2016 yılından bu yana kontrat lojistiği üzerine UTİKAD bünyesinde eğitmenlik yapmaya devam 

etmektedir. 


