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ULYO'da 8. donem co~kusu
istanbul Oniversitesi Ula~-
tlrma ve Lojistik Yiiksekokulu
(ULYO), 8. donem ogrencilerini
mezun etti. Ogrenciler, 23 Haziran
giinii Atakoy Yunus Emre Kiiltiir
Merkezi'nde diizenlenen torenle sek-
tor mensuplan ve okul hocalanmn
ellerinden diplomalanl1l aldilar.

Torende bir konu~ma yapan
UND Ba~kam Tamer Din<;~ahin, tiim
Tiirkiyeaeki lojistik boliimii ogrenci-
leriyle yakla~lk 1.5 ay once diizenle-
nen Lojistik Ogrencileri Zirvesi'nde
bir araya gelindigini hatlrlatarak, "Bu
zirveyi <;okonemsiyoruz. C;:iinkii
2023'teki hedeflerimize ancak kali-
fiye insan kaynaklanyla ula~abiliriz"

dedi.
Mezun olan ogrencileri tebrik

eden UND Ba~kam, "Okulunuz biti-
yor ama egitiminiz bitmiyor. C;:ok
daha lOr ve daha fazla sorumluluk

IRU Onur Ni~anl2010
ba~vurularl ba~ladl
2010 ylli Uluslararasl
Karayolu Ta~m1aclhgl
Birligi (IRU) Onur Ni-
~am ve Yllm Siiriiciisii
OdiHii i<;inba~vurular
ba~ladl.

IRU, her yll oldugu gibi bu yll da diinya <;apmda
iiyesi olan meslek kurulu~lanmn "sergiledikleri mesleki
performans, emniyetli ara<;kullammma verdikleri
onem, <;ah~tlklan ~irkete bagliliklan ve ahlaki nitelik-
leri" bakJmmdan degerlendirerek kendilerine bildire-
cegi adaylar arasmdan se<;ecegi"karayoluyla ulusal ya
da uluslararasl yiik ta~lmaClhgl ger<;ekle~tiren profesyo-
nel siiriiciilere" IRU Onur Ni~am verecek.

Aynca, geleneksel olarak her yil oldugu gibi, UND-
IRU i~birligiyle, IRU Onur Ni~am almaya hak kazanan
siiriiciilerimiz arasmdan se<;ilen1 siiriiciiye de, "Yilm
Siiriiciisii" odiilii verilecek.

Odiiller i<;inadaYIolan firmalann onceki senelerden
farkll olarak internet iizerinden ba~vurmasl gerekiyor.
Tiirk<;eve ingilizce olarak hazlrlanml~ olan On-line
IRU Onur Ni~am 2010 Odiil Ba~vuru Anketine, UND
internet sayfasl iizerinden ula~abilirsiniz. Sadece UND
iiyesi firmalann yapabilecegi odiil ba~vurusu i<;inon-
line formlann, en ge<;30 Agustos Pazartesi giinii mesai
saati bitimine kadar doldurulmasl gerekiyor.

alacagmlz bir donem sizi bekliyor"
dedi.

Okulu birincilikle bitircn Funda
Karabacak ise, iD Ogretim Gorevlisi
Serdar Aydmtug'u da andlgl konu~-
masmda, "Okulumuz a<;ildlgmdan
beri 'Lojistigin piyonlan vezir olmaya
geldi' diyorllZ. Evet biz vezir olmak
istiyoruz ama yenilen vezir olsa bile
kazanan lojistik olmahdlr" dedi.
Toren aralannda UND Yonetim Ku-
rulu Dyeleri Ali C;:i<;eklive Giilsen
Yal<;mkayaile UND icra Kurulu Ba~-
kam Mine Kaya'nm da bulundugu
sektor mensuplan ve ogretim gorev-
lilerince ogrencilere diplomalannm
verilmesiyle son buldu.

IIUND Kasko"
ilklere imza atlyor
UND'nin, iiyelerine daha uygun ko~ullarla sigorta hiz-
meti sunmak i<;ini~birligiyaptlgl Evrim Sigortacilik, bu
i~birligine ozel bir kampanya ba~lattl.UND iiyelerine su-
nulan "UND Kasko" iiriinii ile Evrim SigortacllLkyeni-
lik<;ihizmetlerine devam ediyor. "UND Kasko"yu
benzerlerinden aymm en biiyiik ozelliklerin ba~mda yeni
deger teminatl geliyor. SlfJrKm'de "UND Kasko" yaptm-
Ian aracm, bir yil i<;erisindekullanilamayacak duruma
gelmesi soz konusu olursa, ara<;sahibine ilk giinkii fiyatl
iizerinden odeme yapilabiliyor.

Yeni iiriin hakkll1da aynntlli bilgi veren Evrim Sigor-
tacilik Hizmetleri Yonetim Kurulu Ba~kam ismail HakkJ
C;:elebi,"UND Kasko giiniin ko~ullanna gore dizayn edil-
mi~en geni~ teminatlan sunan en uygun fiyatii poli<;edir.
Diger benzerlerinde olmayan en biiyiik avantajlan ara-
smda Irak ve Afganistan'a giden ara<;laragiivence saglan-
maSlnl sayabilirim. UND Kasko yurtdl~ma <;ikanara<;lar
i<;insadece yanma, <;ahnma,<;arpl~magibi ana teminat-
Ian degil nakliyeciler i<;in<;okonemli olan sel, deprem ve
ozellikle teror gibi ek teminatlan da ek prim odemeden
temin etmektedir. Aynca Tiirk<;eAsistans hizmetleriyle
de ara<;kullanlCilanna biiyiik kolayhklar saghyoruz"
diyor.

UND Kasko'nun, yurtdl~mda kaza yapan ara<;lann
Tiirkiyeye getirilerek onanmmm burada yapllmaSlnl
saglayan tek poli<;eoldugunu da vurgulayan C;:elebi,Llrii-
niin ii<;iincii~ahls sorumluluk teminatl ile 1milyon li-
raya kadar odenebilecek manevi tazminatlara da olanak
sagladigml kaydediyor.


