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Konumuz Soğuk Zincirde Sürüdürülebilir Koruma ve İzleme Yöntemleri 

12 Aralık 2013 tarihinde 12.si düzenlenen İstanbul Üniversitesi  Lojistik Seminerinde böylesi geniş 
spektrumu olan bir alanda, birbirinden değerli konuşmacılar; bu alanı hedefleyen gençler için sektörün farklı 
yanlarına ışık tutttular.   

İlgi uyandıran konular;  

 “Depolama Faaliyetlerinde Süreç Haritaları” konulu konuşma ile Horoz Lojistik Sn. Aykut AYGÜVEN 
basit bir eylemin dahi detaylandırıldığında ne kadar fazla ara süreç içerdiğini anlatan ilgi çeken bir 
sunumla öğrencileri karlı bir sabah günü gerçekleşen etkinlikte adeta uyandırdı…  

 “Temel Karayolu Eşya Taşıma Mevzuatı ve Denetimleri” konulu konuşması ile Sn. Gökhan DERİCİ; 
değişen Lojistik Kanunlarının sektörü nasıl etkileyeceğini , eski uygulama ile yeni lojistik dünyasına 
adım atacaklar arasında bu bilgiyi önceden okumanın ne kadar önemli olduğunu aktardı. Sektörde 
bir geçiş yaratacağı aşikar bir süreçte danışmanlık deneyimlerini de paylaştı Gökhan Bey.  

 “Lojistik Sektöründe Enerji Desteği” Sn. Nihat KARADİREK’in değerli sunumu ile doğal enerji 
kaynaklarının sabit ve hareketli yapılara uygulanışı konusunda etkili ve geri dönüşü kullanıcıya 
tamamen dost sistemlerden bahsetti; 

  Son olarak firmamızdan Ahu SEDEF DEMİR “Soğuk Zincirde Sürdürülebilir Koruma ve İzleme 
Yöntemleri” konulu sunumu ile katıldı.  Soğuk Zincir koşullarının doğal olarak kırılmaya eğilimli 
yapılarını ürünün kendine odaklanarak çözdüklerinden bahsetti. Ortamı ısıtmak veya soğutmak 
yerine soğuk olanı muhafaza etmenin enerji giderlerini tamamen azaltacağını aynı zamanda doğa ile 

dost, daha az karbon ayak izi bırakan süreç yönetiminden bahsetti. 

Buradan İstanbul Üniversitesi Lojistik Klubü Katılımcıları değerli öğrencilere ve öğretim 

üyelerine bizlere böyle güzel bir ortamı ve paylaşım şansını sağladıkları için teşekkür ederiz. 
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Akıllı Elektronik Mühürler  
IntelIEaseal I ve IntelIEaseal T  
dünya lansmanı yapıldı!  

Küçük boyutları ile ideal kullanım şartları sunan IntellEseal serisi Akıllı Elektronik Mühürleri dünya piyasaları 
ile aynı anda ülkemiz kullanıcılarının istifadesine sunuyoruz. 

Bir taraftan yüksek güvenlik özellikleri ile kurum/kuruluş içindeki mali kayıpları önleyen Akıllı Elektronik 
Mühürler  IntellEseal I ve IntellEseal T, diğer taraftan da hafızalarındaki verilerin elektronik ortamda 
işlenmesine imkan tanıyarak verimliliğinizin optimize edilmesini  ve artmasını sağlamaktadır.  
IntellEseal  serisi Akıllı Elektronik Mühürler tekrar kullanılabilen cihazlardır. 

 

Türünün en yeni örneği IntelleSeal T sizin için ne mana ifade ediyor; 
-          İşinizi daha verimli, daha güvenli ve daha güvenilir kılar.  
-          TIR’lar, servis arabaları, valfler vs. kısaca açık havada mühürlenerek kullanılacak ve  
           denetim raporu alınabilecek her şey için idealdir. 
-          Zorlu koşullar için en uygun mühür çözümüdür. 
-          Değiştirilebilir bataryası sayesinde sınırsız bir ömrü vardır. 
-          İsteğe bağlı paslanmaz çelik yuvası ve kapağı sayesinde su, toz, tuz, kir ve yağdan  
           tamamen korunmuştur.  
-          Yuvanın kapağı açıldığında ekranı harekete geçiren ışık algılayıcısı aynı zamanda hassasiyeti ayarlar.  
-          IntellEseal T,  7 x 10 x 3 cm boyutları ile her yerde kullanılabilir. 

 

Farklı özellikleri ile işletmenize uyumlu bir şekilde kullanımı için ürün danışmanı ile bilgi@sedef.com 

adresinden temasa geçebilirsiniz. 

mailto:bilgi@sedef.com
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“Eden Serisi”  

adı gibi  

cennetten… 

Birkaç özel çiçek şeklinde tasarlanmış sofistike bir seri Eden! Büyük 

kaseler daha geniş hacimlerde sunum yapılacaksa tercih edililirken 

küçük kaseler dip soslar ve diğer soslar için idealdir. 

 100% Porselen dokulu melamin malzeme 

 Geniş miktar sunum için uygun 

 Özel tasarımları ile eşsiz bir sunum yaratabilirsiniz 

 Sağlam, gıda güvenliği teması onaylı, çapak atmaya dirençli, 

lekeye karşı korumalıdır. 

 

 

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://www.sedef.com/duyurular.html  

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

SEDEF YENİ NESİL ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER AŞ. 
www.sedef.com    www.tazegida.info    bilgi@sedef.com 

0216 501 00 97 

 

Nice mutlu, sağlıklı, bereketli  ve  
güzel senelere… 

 

http://www.sedef.com/duyurular.html
http://www.sedef.com/
http://www.tazegida.info/
mailto:bilgi@sedef.com

