
tikte Almanya
allnmall",

Jt Erkeskin. Lojistik
lde 39. siraya gerileyen
da yer alan Almanya'YI
ygulamalan Turkiye'ye
di.

mann, bu basanda Turkiye'nin
cografik konumunun yam. Slra
gene;:nufusunun ve kaliteli umn
sunan Turk firrnalannm etkili 01-
dugunu kaydetti. Turkiye'nin
e;:evre iilkelerle ticari baglanm
gelistirme konusunda da bas an-

" h oldugunu ifade eden Deich-
k mann, 3 milyon Turk nufusunu
r bannd1ran Almanya ile Turk fir-
a malannm partnerlik kurmasmm
1- iki ulkeye de buyiik katkl sagla-
a yacag-m1soyledi.

li "Finnalar Almanya'da
1- yanrun yapabilir"
l- Toplant1da bir sunum ger-
:- e;:eklestirerekTurk lojistik sektom

hakklnda yabanCl kauhmCllan

jistik Performans1 Endeksi'nde bir
numaraya oturan Almanya'mn
omek almmas1 gerektig-ini dile
getirdi. Erkeskin, "Oradaki en
iyi uygulamalan ogrenip burada
uygulamaya sokabiliriz. Belki
orada bir takrm yaunrnlara girl-
sebiliriz. <;:unkuTurk lojistik fir-
malan da artlk uluslararas1 yau-
nrnlara baslam. Bu bOlgede de ya-
Unrn irnkiinlan bulurlarsa mutla-
ka onlan da deg-erlendirecekler-
dir" diye konustu.

"Lojistikte atll
kapasiteye dikkat"
2023hedefleridogrultusunda

10jistikyatlnrn1ann da artacag-m1
belirten Erkeskin, yatmrnlar ya-
p111rkenplanlamanm e;:okiyi ya-
pl1rnas1gerektig-ine dikkat e;:ekti.
Erkeskin, "Am kapasite yaratrna-
m1ZlazlIll. YatlnrnlanIlllZ1 yapar-
ken mutlaka e;:evreyeduyarh ya-
tmrnlar yapmahYlz" dedi. TaS1-
macillgI mutlaka altematif taSlIlla
modlanna kaydlflilak gerektigini
sOyleyenErkeksin, soyle devarn et-
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Evrim Sigorta AraClhk Hizmetleri
A.S. ve UlusiararaS1 Nakliyeciler Deme-
gi (UND) isbirligi ile UND uyelerine ozel,
'UND Seyahat Sag-Ilk'polie;:esiile TIR so-
forlerinin gec;:rnistengelen sag-Ilkriskleri
ilk kez sigorta kapsammda. "isinden, di-
sine kadar" slogaruyla yola c;:1kan'UNDSe-
yahat Saghk', vizesiz seyahat edilebilen 89
ulkede de gee;:erli.

Evrim Sigorta AraClhk Hizmetleri
A.S. ve Uluslararas1 Nakliyeciler Deme-
gi 6 Eyliil2010 tarihinde UND'nin uye-
lerinin seyahat sigorta ihtiyac;:larmacevap
verebilmek ic;:inisbirlig-i sozlesmesine
irnza attl1ar.UNDuyelerine ozel olarak su-
nulan 'UND Seyahat Sag-Ilk', sigortal1ya
Yllrtd1smae;:1klslarda,benzer sigortalarda
30.000 Euro olan toplam teminau, 6 ay
siireli polie;:elerde 150.000 Euro ve 12 ay
siireli polie;:elerdeise 250.000 Euro olarak
sunuyor. Bununla birlikte polie;:elerde
YllrtdlSma her bir c;:OOstaseyahat siireleri
ie;:inazami 75 ve 90 giinliik altematifler
sunuluyor. Polie;:e,Turkiye'den vizesiz
seyahat edilebilen 89 ulkede de gee;:erli.

Her olayda 50,000 Euro
'UND Seyahat Sag-Ilk'umnunde te-

rninatlann genis kapsamh oldugunu ifa-

de eden Evrim Sigorta Aracl1lk Hizmet-
leri Yonetirn Kurulu Baskan1 ismail Hak-
kJ.<;:elebi,"Bu polie;:ede30.000 Euro olan .
teminatlar 250.000 Euro'ya e;:lkanld1.
'UND Seyahat Sagllk' sigortasmm bu ka-
dar gems terninatla piyasamn en ucuz po-
lie;:esioldugunu soyleyebilirim. Polie;:esa-
tln almd1g-mdaverilen sofOrkartlannda,
asistans hizmetlerine ulaS1labilecek te-
lefon numaraS1 ile sigortahlara buyiik
avantajlar sag-lan1yor" dedi. Sigortahla-
nn yurtd1smda karsl1asacag-1 olaylar Sl-
rasmda para ve fatura ile iliskisi olma-
masmm da sigortall1ar ie;:inbuyiik avan-
taj oldugunu dile getiren <;:elebi"Sofo-
riine deg-erveren nakliyat firrnalan 'UND
Seyahat Sag-Ilk' sigortasm1 tercih etrne-
Ii" diyor. <;:elebisozlerini soyle surdum-
yor; "Her bir olayda 50.000 Euro'ya va-
ran terninatlar sunuyoruz. 6 ay siireli po-
lie;:elerdetoplam 1irnit150.000 Euro ve 12
ay siireli polie;:elerdetoplam limit 250.000
Euro'dur." T1bbive teknik asistansm da-
hi! oldugu polie;:ekapsarnmda yer alan t~-
rninatlar ise soyle; T1bbiTedavi, Geri Do-
nusIT1bbi Nakil, Cenazenirl Yurda Geti-
rilrnesi 50.000 Euro, Kefalet ie;:inavans
odemesi 10.000 Euro. Bireysel Sorum-
luluk 20.000 Euro."
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