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DAĞITIM YERLERİNE

  

Üniversitemizin ev sahipliğinde Türkoğlu Meslek Yüksekokulu ve Lojistik Derneği (LODER) 
işbirliği ile 24-26 Haziran 2021 tarihlerinde Büyük Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan 10. Ulusal 
Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'ne ait detaylı bilgi yazımız ekinde gönderilmektedir.

Kongrenin, üniversiteniz ilgili akademik birimlerine duyurulması hususunda, bilgilerinizi ve 
gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Niyazi CAN
Rektör

Ek: Kongre Davet Metni, Afiş (2 sayfa)
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KONGRE DAVET METNİ

Üniversitemiz ve LODER Lojistik Derneği işbirliği ile düzenlenen 10. Ulusal Lojistik 
ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK 2021), 24 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde 
Kahramanmaraş’ta düzenlenecektir. Kongrenin ana teması Lojistik Merkez ve Ana Ulaştırma 
Koridoru olarak belirlenmiştir. Kongrede bu ana tema yanında lojistik yönetimi ve tedarik 
zincirini ilgilendiren konular da değerlendirilecektir. Alanında önemli akademisyen, 
araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek olan kongreye sizleri davet ediyoruz. 

Lojistik alanında önemli atılımların yaşandığı şehrimizde yapılacak olan kongrede; 
katılımcılar araştırmalarını sunma, bilgi alışverişinde bulunma ve güncel konuları tartışma 
olanağı bulacak; kurum ve sektör temsilcilerinin katılımı ile özel oturumlar düzenlenecektir. 
Hem akademik hem de sektörel oturumlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışılarak 
çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Kongre bölgemizin sahip olduğu endüstriyel potansiyeli 
de geliştirmek ve Sanayi - Üniversite işbirliğini artırmak için güzel bir fırsat sunmaktadır.

Kongrede sunulacak bildirilerin son metni Bildiri Kitabında yer alacaktır. Hakem 
değerlendirmesi sonrasında belirlenen bildiriler ULAKBİM TR-Dizin indeksinde taranan 
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisinde (İKTİSAD) ve Lojistik Derneği’nin 
(LODER) yayını ve hakemli bir bilimsel araştırma dergisi olan LODER Lojistik Dergisi’nde 
yayınlanacaktır. Kongre dili Türkçe’dir. Bildiri özeti son gönderme tarihi ve başvuru yöntemi 
kongre resmi internet sitesinde duyurulmuştur. Kongre ile ilgili detaylara                                  
“ https://ultzk2021.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=26575 “ web sitemizden ulaşabilir ve 
ultzk2021@ksu.edu.tr e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz. 

Yukarıda yer alan kongre davetimizin Kurumunuz/Fakülteniz/Anabilim Dalınız bünyesinde 
duyurusunun yapılarak kongre heyecanımızı paylaşmaktan ve sizleri aramızda görmekten 
memnuniyet duyacağız.
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