
  

Sektörde 35 yılın  
ardından… 
 
 
 
 

Sektörde geçen 35 yıl ve iki nesilin emeğinin 

ardından tedarikçi ve müşteri kanadında birçok 

jenerasyonla biraraya gelen SEDEF ekibi, yeni 

yaşını tüm paydaşlarını kucaklayacak , tarafların 

çözümlerden aldığı verimi ve tatmini her alanda 

arttıracak birçok yenilikle kutlamaya karar verdi. 

Bunun için SEDEF nezdinde yapılanlar ve 

yapılması planlananları ikinci kuşağı temsilen 

Ahu SEDEF DEMİR ile yapılan kısa bir röportaj ile 

aktaracağız. Ayrıca bu süre zarfında bizimle gece 

gündüz çalışan marka ve strateji ajansı 

MARKOBİ ekibi ile öncesi ve sonrasını gözden 

geçireceğiz. 

GREEN PR / AHU BİNİCİ  

 

AB: Firmanızı genel olarak tanıtır mısınız? Iş 

alanınız nedir?  

Ahu S. DEMİR: Bunu sesli olarak yapalım 

öyleyse www.sedef.com yeni web sitemiz 

üzerinde bizi bilmeyenlere tanıtan 
tanıdıklarımıza hatırlatan bir video ekledik. 

Lütfen değerli vaktinizi ayırıp izleyiniz.  

A.B: Sıcak içten bir çalışma, Markobi ekibi ile ortaya 

çıkarılmış. Aslında bir çok sorumu şimdiden 

yanıtlıyor. Şöyle devam edelim öyleyse. 35 yılın 

ardından sektörü ve firmanızın geldiği noktayı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?   

Ahu S. DEMIR: Aslen, lojistik ve nakit güvenliği 

alanlarında hizmet vermeye başlayan aile 

şirketlerimizden biri Sedef Yeni Nesil Endüstriyel 

Çözümler A.Ş. Bu süre içerisinde her alanda olduğu 

gibi lojistik sektörü de ülkemizin atılım yaptığı 

alanlar içerisinde büyüdü de büyüdü. Kaçınılmaz ve 

doğru bir yaklaşım olan “uzmanlaşma” bir süre 

sonra kendiliğinden gelen bir sonuç oldu. 2006 

senesinde ilk düzenlememizi yaparak iki farklı 

tedarik zinciri üzerine eğildik. Bizler; aile ve birey 

olarak birer son kullanıcısı olduğumuz ve insanoğlu 

için ana girdi olan gıda ve farmasötik tedarik zinciri 

üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Bununla birlikte 

yılların birikimi olan kıymet nakli ve muhafazası (CIT) 

konusundaki çalışmalarımızın devamı için ayrı bir 

ekip kuruldu. 2013 yılına geldiğimizde ise sektörün 

dinamikleri, kanunlar ve uygulamalar 

değerlendirildiğinde gıda ve farmasötik odaklı 

KORUMA ve İZLEME Çözümlerimizi CIT 

çözümlerimizden firma bazında da ayırma kararı 

aldık. Burada bir başka durum da devreye girdi; ünlü 

şairimiz Cahit Sıtkı TARANCI’nın “35 yaş” şiirinde 
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belirttiği gibi yolun yarısını geçmiş olduğumuzu fark ettik.  

İşte tam bu anda yolumuz Markobi ile kesişti. Bizimle sanki 

bizim bir departmanımız gibi çalıştılar. Birlikte güzel şeyler 

ürettik, devam da edeceğiz. 

AB: Markobi ile ne tür bir çalışma içerisine girdiniz? 

Beklentiniz neydi ve karşılanabildi mi? 

Ahu S.DEMİR: Firmamız, tedarik zinciri içerisinde farklı 

departmanlara hizmet vererek sorunları çözüyordu. Ve bu 

sorunlar her tedarik sürecinde kendine özgü, örneğin; 

Soğuk Zincir problemlerinin  çözümlenmesinden, gıdaların 

raf ömürlerinin gerçek zamanlı takibi, paketli gıdaların 

tazeliğinin doğal yollarla korunması gibi veya açık (dökme) 

gıda sunumunda café, meze dükkanı, market içi alanlar, 

havaalanı foodcourtları, açık büfeler vb. alana özel verim 

odaklı çalışmalar yapılması gibi  üretimden satışa geniş bir 

yelpazeyi kapsıyordu. Bu yapının sadeleştirilmesi uçların 

birbirine bağlanması çözümlerin bir merkezde toplanması 

ile kurumsal kimliğimizin günümüzün ideal ve gerçekleri 

doğrultusunda tecrübelerimiz ışığında tekrar 

kurgulanmasını istedik. Başardık! Kendilerinden bu süreç 

hakkında kısaca bilgi alacaksınız zaten. Biz aslında daha iyi 

anlaşılabilmek istedik. Çözümlerimizin imkanlar el 

verdiğince yerli kaynak kullanımı ile yapılması  ise 

hassasiyetlerimizden bir diğeri.  

Mümkünse yapılır! Bizim mottomuz. Çünkü çözüm ortağı 

olarak farklı bir hizmet veriyoruz. Adeta birlikte çalışıyor , 

süreçleri irdeliyor,  mevcut ve olası sorunların önüne 

geçebilecek Koruma, İzleme ve Sunum çözümleri öneriyoruz. 

A.B: Ne gibi yenilikler bekliyor dokunduğunuz noktaları ? 

Ahu S. DEMİR: Yeni showroom’umuzun açılışı olacak yakında. 500m2 alanda proje ortaklarımızla harika 

bir iş çıkardık. Ortaklık diyoruz; biz “bir elin nesi var iki elin sesi var” diyenlerdeniz. İnsan olarak birbirimizi 

etkilediğimiz kadar bir Soğuk Zincir sürecinde de birbirimizi oldukça çok etkiliyoruz.  Zincirin öğelerini bir 

arada tutarsak bozulmaz, biz de bunu yapıyoruz. Önce dağıtıp sonra toparlamak verim kaybı olduğu kadar 

çevreye de zararlı bir yaklaşım. Ayrıca birkaç pilot üretim projemiz devam ediyor. Bu yılın ikinci yarısı için 

bir önemli projemiz daha hayata geçecek ama bu şimdilik bizde kalsın. 
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AB: Yeni tasarımlar var mı ? 

Ahu S. DEMİR: Evet var. Gökhan’ın ekibi harika bir iş 

çıkarıyor. Yeni Termal Çözümler test aşamasında. 

Ayrıca hibrit  bir çözüm üzerinde daha çalışmamız 

var. Sentinel IQ üzerinde süregelen bir geliştirme 

çalışması devam ediyor. Yazılımlar bizler gibi 

yaşayan süreçler. Kullandıkça tecrübelenip her 

firmanın kendi gerçeğine göre gelişiyorlar.  Biz de 

evvelce olduğu gibi sektörün bu dinamiğini bir takip 

edeceğiz. Şimdi sözü Markobiye bırakmak istiyorum. 

AB: Teşekkürler Ahu Hanım. Markobi’den Hakan 

Bayülgen ile devam ediyoruz, bir kobi nasıl 

düzenlenir, sisteme nasıl adapte oluyorsunuz ?  

Hakan BAYÜLGEN: Markobi Yönetim Danışmanlığı 

Şirketi olarak Sedef Yeni Nesil Endüstriyel Ürünler 

AŞ ile şirketin marka konumlaması ve kurumsal 

yapılanma sürecinde birlikte çalışma olanağı bulduk. 

İlk görüşmemizde gözümüze ilk çarpan şey, Sedef 

yöneticilerinin ürettikleri ürün ve servislerin 

kusursuzluğuna fazlaca adanmış olduğuydu. 

Üretimlerini bir şirket süreci olduğu kadar, çevreye 

ve doğaya duyarlılık ve nihai tüketicinin sağlığını 

koruma amacıyla bir sosyal sorumluluk görevi olarak 

nitelendiren şirket yönetimi, sürekli olarak "nasıl daha kaliteli bir hizmet üretebiliriz?" ve "yaptığımız bu 

hareket doğaya nasıl bir katkı sağlayacak?" sorularının cevaplarını arıyorlardı.  

 

Birbirine destek veren entegre ürün yelpazeleri amaçlarını tam anlamıyla karşılasa da, bu köklü firmanın yeni 

bakış açısını daha iyi bir şekilde duyurmak amacıyla Markobi ile iletişime geçtiler. 

 

İlk görüşmelerimiz sonucunda, Sedef'in ürün gamının bir gıda ve farmasotik ürünlerin korunması ve transferi 

süreçlerindeki tüm ihtiyaçlara cevap verdiği, göze çarpan ilk değerdi. Ancak iletişimi titizlik gerektiren bu denli 

farklılaştırılmış hizmet türleri ve birbirini tamamlayan ürün yelpazesi, bu konuda müşteri potansiyeli olan 

firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 3 ana başlıkta toplanarak anlatıldı: İzler, Korur, Sunar. Bu başlıklar, 

hizmetlerin fonksiyonları esas alınarak bir iletişim dili yaratıldı. 
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Hizmet kanallarında bu şekilde bir kategorileşmeye gidilirken, firmanın kendi özelinde de yeniden 

yapılanma oldukça kökten ele alındı. Misyon, Vizyon ve Şirket Değerleri, firma yöneticileri ile uzun 

ortak çalışmalar sonucunda yeniden dizayn edildi. Bunu takiben, kategorisel ve şirket değerleri 

dilinde görsel anlatımı tamamlamak amacıyla şirket logosu yeniden tasarlandı. Logoyu oluşturan 

değişik ebatta ve renkteki üç yaprak haresi, Sedef'in ürettiği hizmetlerin her aşamasında sürecin 

çekirdeğine yerleştirdiği "tazelik" temasını temsil ediyordu.  
 

Tasarım çalışmaları bununla da kalmadı ve tüm kurum kimliğine yansıdı. Yeşil rengin temsil ettiği 

şirket ana değerleri, firmanın paydaşları ve müşterileriyle olan iletişim dilinin her aşamasına 

uyarlandı.  
 

Tüm çalışmalar, üretim süreçlerinde mükemmeli arayacak kadar titiz olan Sedef'i müşterilerine 

doğru ve basit bir dilde iletmek üzere gerçekleşti. Bu amaca yönelik çekilen tanıtım filmi, 

yöneticilerin ağzından bu sadelik ve işlevselliğin en basit anlatım aracı oldu. Türkçe çekilen film, 

uluslarası pazar potansiyeli düşünülerek İngilizce, Arapça ve Rusça altyazılar ile zenginleştirildi. 

Son olarak web sitesi tasarımında da basit bir anlatım dili, tasarımı ve kullanıcının bilgiye en hızlı 

şekilde ulaşması esas alındı. Üç ana kategorinin her hizmet elemanı, isim, tanım, işlevsellik ve 

açıklama detaylarında şemalar ile anlatıldı. Bu şekilde, müşterinin ihtiyacına göre arzu ettiği bilgiye 

hızla ulaşması ve bu süreçte de verilen hizmetin yararları üzerine kısa yoldan önemli bilgilere 

ulaşabilmesi hedeflendi. 
 

Sedef, gıda ve farmasotik sektörlerine gerçekten yeni nesil çözümler getiren, çok inovatif bir şirket. 

Markobi olarak yeniden konumlama sürecinin her aşamasında büyük keyif alarak çalıştık. 

Ürettikleri kaliteli servisleri daha çok kullanıcıya ulaştırabilmelerinde bir  katkımız olmasından son 

derece memnunuz. Başarılarının devamını diliyoruz.   
 

 



 

     
     
   AB: Teşekkürler Hakan Bey. Bu kısa ve keyifli röportaj için teşekkür ediyoruz. Son  
    olarak  eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba Ahu Hanım; 
 
    Ahu S. DEMİR: İşimizin sosyal hayatımıza eş olduğu bir dönemde çevreyi yaşanılacak  
    kılan yaklaşımlar içerisinde müşterilerimize, iş ortaklarımıza hizmet vermek için  
    biraraya gelen tüm ekibimiz adına şimdiden göstereceğiniz ve gösterdiğiniz bilinçli  
    yaklaşım ve ilgiden ötürü teşekkür ederiz.  
 
  
 

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://sedef.com/basinda.php  
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

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