
 

Değerli UTİKAD Yönetimi ve Üyeleri, 

20. YILINI KUTLAYAN BOĞAZİÇİ EĞİTİM’den “NAKLİYE SEKTÖRÜ”ne özel bir zirve. Bu zirve özellikle 
araç parkı olan, sürücüleri ve araçları özetle bu parkı daha verimli kullanmayı düşünen, bunu da anlık 
değerlere bağlı olarak görüp yönetmek isteyen tüm firmalara kalıcı, hızlı ve pratik çözümler sunacak 
şekilde içeriği belirlenmiştir. Sektörde uzun süre büyük ölçekli yapılarda filo konusunda tecrübeli 
yöneticilerin katılımı ile içeriği tasarlanmıştır. 

İşte sizin bu yüksek maliyetlere dur demeniz için bir fırsat. Siz UTİKAD üyelerine özel %20 indirimle 
sunulan bu zirvede olmanız bizleri mutlu edecektir.   

Saygılarımızla, 

Cafer SALCAN 

Zirve Koordinatörü 

FİLO YÖNETİMİNDE TREND TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLER ZİRVESİ 
18 ŞUBAT 2017 – DOUBLE TREE BY HİLTON OTEL MODA - KADIKÖY 

Amaç 

Gerek ülkemizde gerek tüm dünyada, lojistik sektöründe nakliye hizmeti veren ve kendi araç parkı 

olan firmaların genel problemi filo yönetimi olarak görünmektedir. Bu kavram aslında derinlik içeren 

bir yapıyı ifade etmektedir. Bu derinlik araç finansmanı, filo yaşı hesaplama ve değişim kararı verme, 

iş emri, süreç, bakım onarım, sürücü yönetimi, yakıt yönetimi, hat yönetimi, rotalama, boş/dolu km, 

takograph, zamanlı teslimat yönetimi, hedefleme, rotadan çıkma, ekipman yönetimi gibi çok sayıda 

terimi önümüze çıkarmaktadır. 

İşte filosu olan firmaların bu derinlik içinde karşılaştıkları sorunları çözmek, yönetimsel etkinliklerini 
artırmak için yaptıkları yatırımların genelde atıl yatırımlar olduğu görülmektedir. 

Kapsam 

Bu zirvede filosu olan firmaların nasıl bir çözüm düzleminde hareket etmeleri geniş bir şekilde ele 
alınacaktır. Bu düzlem üzerinde, 

• Araçlara iletilecek iş emri nasıl olmalı? Bu emirler nasıl iletilip nasıl kontrol edilmeli?  
• Teknoloji tabanlı filo yönetimi ne demek? Hangi teknolojileri kullanabiliriz. 
• Sürücünün patronu kim? Araç temsilcisinin görev tanımı ve sürücüler ile ilişkileri 
• Bakım Yönetimi ne demektir? 
• İşletme yönetimi filosu olan işletmelerde ne anlama gelmektedir? 
• Filo ve filo operasyonları yönetimi 
• Sefer, dispozisyon gibi kavramların filo yönetimindeki operasyonel kırılımı. 
• Rotalama dağıtım ve toplamada ne gibi avantajlar sunuyor. 
• Yakıt yönetimi nedir? İşletmelerin korkulu rüyası yakıt eksilmesine uygulanan çözümler... 
• Filonun performans değerleri, sürücünün ve araç temsilcisinin ölçüm kriterleri 
• Sürüş, yük, müşteri, araç, bakım, takograf ile ilgili alarmlar, 
• Araç takip değil, verimlilik tabanlı filo/araç  
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Ve UTİKAD Genel Müdürü Sn. Cavit Uğur zirvenin açılış konuşmasını yapacaktır…  

http://www.bogaziciegitim.com.tr/org/filo-yonetimi-
teknolojilerinde-trend-uygulamalar-pratik-cozumler/ 
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