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TANITIM KİTİ

Uğur ketler Grubu’nun t  ral  olan Uğur Soğutma’nın 1954’te ’de dondurma  tamiratına
başlaması  atılmıştır. Geçen yıllar  soğutmadan mot ete; gıda sektöründen sağlık sektörüne kadar rçok alanda 
f ye r ketler Grubu, büny v key et vermekt r.

Yatırım yaptığı sektörlerde   ve dünyada söz  markalar oluşturmayı hedefleyen Uğur ketler Grubu; t
ve modern yöne  uygulamalarını, tüm üre  ve et sür  en e   kullanmaktadır. Müşt  beklen
en hızlı  karşılayarak sür  müşt  ye  sağlamayı ke  Uğur ketler Grubu çevr  ve k t
ürünlerle bulunduğu sektörlerde öncü olmuştur.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KURUMSAL DEĞERLERİ

Girişimcilik: Attığımız her adımda, tüm yatırımlarımızda girişimcilik anlayışını temel alırız.

Güvenilirlik: Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla güvenilir ilişkiler sağlarız.

Yenilikçilik: Bulunduğumuz sektörlerde ilkleri sunarak, pazara yön vermek daimi hedefimizdir.

Çevre Bilinci: Çevreye ve doğaya önem veren bir yaklaşımla üretim yaparak, çalışanlarımızda da bu bilinci oluştururuz.

 

Hizmette ve Üründe Kalite: Bulunduğumuz tüm sektörlerde, kaliteli ürünler sunarak hizmet veririz.

Müşteri Odaklılık: Beklentileri en hızlı şekilde karşılayarak daima müşteri memnuniyetini sağlarız.

Sosyal Sorumluluk Bilinci: Sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılır, bu konudaki projeleri destekleriz.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

1954 : Aydın Nazilli’de İbrahim Takmaklı tarafından dondurma üretimine ilave olarak Türkiye’de ilk dondurma makinesi          
   tamiratı ile faaliyetlerine başladı.

1965 : İlk kez İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılarak fuar boyunca misafirlere Uğur Dondurma Makineleri ile 
         yapılmış dondurmaları ikram etti.

1974 : İlk ihracatını gerçekleştirerek Almanya’ya dondurma makineleri gönderdi.

1975 : İlk defa ürünlerini yurt dışı fuarlarda sergiledi.

1976 : Gazetelere ilk dondurma makinesi reklamını verdi.

1982 : Televizyonlarda ilk kez reklamlarını yayınlattı.

1984: Takmaklılar Pamuk İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. olarak ilk tüzel kişilik kuruldu ve soğutucu üretimine geçildi.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

1985 : kalı Derb yaptı.

1986 : Unv yapıldı v Teks rafi Baskı Maden ve Mermer Sana T ret A.Ş.”
             adı altında f ye eterek üre evam et

 • Uğur Soğutma, T y ret

 • T y a vermeye başlayarak ba k st yaptı.

1987: Dondurma muhafaza k re

 

’

1991: İlk “Ba Toplantısı”nı Kuşadası’nda düz

• ke k re evreye aldı.

1994 : İlk dondurma t reyonlarını üret

1995 : UD Lt Ege Serbest Bölge de kuruldu.

2002 : “Kuteks A.Ş ketler Grubu büny katıldı..



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2004 : Uğur Motorlu Araçlar Lt k t et sekt yaptı. 

 
• Fa Teks ny katıldı.

2005 : Uğur Mermer ’de kurulan t re

    

• v re T ye sa

• 

2006 : ve çevr faza dolapları üretmeye başladı. 

 • Uğur İnşaat, Bodrum Gümüşlük’te 8 blok 3 r r f ye

 • v re 2. kez T ye mot et sa

 • SO 9001 K te Yöne st

2007 : y t rak mot et montajına başladı. 

 • v re 3. kez T ye sa

 • Uğur Teks Perdella mark y yasaya sundu.

 Uğur Hafriyat Şirketi kuruldu.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2008 : Uğur Soğutma, Danimarka firması Frigor’u satın aldı.

 • Mondial, TÜİK verilerine göre 4. kez Türkiye motosiklet satış lideri oldu.

2009 : Uğur Soğutma, Pepsi ile birlikte bir projeye başlayarak dünyada ve Türkiye’de ilk kez %51 tasarruflu 
    şişe soğutucusunu üretti.

 • Mondial, bisiklet üretimine başladı.

 • Mondial, TÜİK verilerine göre 5. kez Türkiye motosiklet satış lideri oldu.

2010 : Uğur Soğutma; makine kategorisinin ilk kez açılmasıyla, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 
     “Yılın En Çok İhracat Yapan Firmaları” ödülüne layık görüldü.

 • Uğur Soğutma, Türkiye’de ilk kez çevre dostu ve enerji tasarruflu A++ Derin Dondurucuyu pazara sundu. 

 • Mondial, kendi motosiklet şasisini üretmeye başladı.

 • Mondial, ATV modellerini ürün portföyüne ekledi.

 • Uğur Tekstil, “Savga” markası ile ürettiği ürünlerini pazara sundu.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2010: Kuteks, “Fortune” markası ile ürettiği ürünlerini pazara sundu. 

 • Mondial, TÜİK verilerine göre 6. kez Türkiye motosiklet satış lideri oldu.

2011: Uğur Soğutma, “Yılın En Çok İhracat Yapan Firmaları” ödülüne 2. defa layık görüldü.

 • Uğur Soğutma, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan rakamlara göre en çok ihracat yapan 103. kuruluş oldu. 

 • Uğur Derin Dondurucu, TPE tarafından “Tanınmış Marka” statüsüne layık görüldü.

 • Uğur Entegre Gıda Ltd. Şti. kuruldu.

 • Uğur Aria Refrigerant Industri’es Inc. Co. İran fabrika yatırımı yapıldı.

 • Uğur Soğutma IS0 500 verilerine göre Türkiye’nin en büyük 197. şirketi oldu.

 

2012 : Uğur Soğutma, ürün çeşitlerine mikrodalga fırın ve klimayı ekledi.

 • Uğur Entegre Gıda, “U’fresh” markası ile ürünlerini piyasaya sundu.

 • Uğur Motorlu Araçlar Ltd. Şti. yeniden yapılanmaya gitti ve “Uğur Motorlu Araçlar Tic. A.Ş.” olarak 
 faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

• Uğur Soğutma, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

 • Uğur Soğutma, Ege Bölgesi’nde makine kategorisinde yılın “En Çok İhracat Yapan Firmaları” ödülüne 3. defa layık   
 görüldü.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2012 :

v re 8. kez T ye sa
 • 

• Uğur Soğutma ISO 500 v re T y 79 ke
.2013 : Yılında unv r ket unv Sana ve T ret A.Ş ” oldu.

 •Uğur Soğutma, Dünya Gazet 1. kez e yaptığı “İhracatın Yıldızları“ or syonunda 
      “Y Pazar – Pazar Ç kat

 • Ar kurumsal müşt özgün tasarım USS 300 DTK CD, 
 Küresel Perakende P rafından düzenlenen POPAI – OMA Y arışmasında 3.lük ödülünü kazandı.

 • TÜBİTAK’ın T ve Y stekleme Programları Başkanlığı tar v   
 sağlay ş r yssa Pr v

 • Dünyada devlet dest kalaşma pr Tur ty® kapsamında “Uğur” marka dest ayık görüldü. 

 • 5 y key racat yapılarak Uğur mark e yat yapılan gümrüklü bölge sayısı 142’ye çıktı. 

 • T Sana rafından Başarılı İhracatçı Ödülü’ne layık görüldü.

 • Uğur Soğutma ISO 500 v re T y 6 ke

Uğur Soğutma, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeni almya hak kazandı.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2013 : Mondial, TÜİK verilerine göre üst üste 9. kez Türkiye satış lideri oldu.

 • Uğur Motorlu Araçlar, Motovento markasıyla aksesuar piyasasına giriş yaptı. Motovento; Origine, Just One, 
    Airoh kask markalarının, Shad motosiklet çantalarının ve dünyaca ünlü koruyucu ürünler markası Alpinestars’ın 
    Türkiye distribütörlüğünü aldı.

 • Uğur Soğutma, TİM verilerine göre Türkiye’nin 116. İhracatçısı oldu.

 • Uğur Soğutma, ürün çeşitlerine dikey derin dondurucu modellerini ekledi.

2014 : Uğur Soğutma ürün çeşitlerine USMART klima modellerini ekledi.

 • Uğur Soğutma “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazandı.

 • Uğur Motorlu Araçlar KYMCO markası ile Türkiye satış distribütörlüğü anlaşması imzaladı.

 • Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Motovento bünyesine; Shiro, Rizoma, Puig, SixS, Regina ve Skyrich markalarının Türkiye      

 •  Uğur Soğutma IS0 500 verilerine göre Türkiye’nin en büyük 148. şirketi oldu.

      distribütörlüklerini aldı.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2014: Uğur Motorlu Araçlar A.Ş., ISO 9001:2008 K te Yöne st rak f k f ye
k t

 • Uğur Entegre Gıda, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan, online ticaret sitesi üzerinde perakende satışa başladı.   
 

 
• v re üst üste 10. kez T ye sa

2015 : rarası bağımsız kuruluş tarafından 2014’ ün Süper Markaları arasında yer aldı.

 • Kuteks, “Hasta Be ve “Plaster” ç F

 • Uğur Soğutma A.Ş, TS ISO 10002 Müşt ye Yöne st kasını aldı.

 • Uğur Soğutma A.Ş. w t www.ugur.com.tr, 13. Altın Örümcek w re ve sana kat
 “Halkın Fav

 • Uğur Soğutma, 20 ktörü Başarılı İhracatçılar ödül tör
 rden alar racat ve üre rdı.

 • Uğur Entegre Gıda, ürün gamına kuru ka et

 • Kuteks, y St Kompres” ç et



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2015: Uğur Soğutma A.Ş. TS EN ISO 5000 Yöne st kası aldı.

 • Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. ISO 27001:20 v Yöne st kası aldı.

 • Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. TS ISO 10002 Müşt ye Yöne st kasını aldı.

 • Motovento, HJC kaskları, GS Yuasa Akü ve Brembo fr st T y s t

 • Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. E-Mon elek cooter markasını büny et

 • Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. CF MOTO mark s törlüğünü aldı.

 • Uğur GLOBAL Endüs yel Ürünler Sana ve T re ke kuruldu. 

 • Uğur US e Lt kuruldu.

•  Uğur Soğutma IS0 500 verilerine göre Türkiye’nin en büyük 146. şirketi oldu.

2016: Uğur Soğutma A.Ş. İnsana Saygı Ödülü kazandı. 

• Uğur Soğutma A.Ş. Ar-Ge Merke kası almaya hak kazandı.



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KİLOMETRE TAŞLARI

2016 : Uğur Soğutma A.Ş. BSCI (İş Sosyal Uy t ygun olarak çalıştığını kanıtladı.

 • Uğur Soğutma A.Ş. Kırmızı B r et bölgesel basında olmak üzere 
 ayanıklı Tüke Reklamı’ kat v e et ulusal olmak üzere 
 Küçük Bütç Reklam Kampanyası’ kat

 • Uğur Soğutma A.Ş. Marke T ye der 016‘da yaratıcılıklarıyla şapka çıkarttıran 
 .” arasında ser eye layık görülmüştür.

 • Uğur Soğutma A.Ş. Br c 016 yılı T y kası ar rerek 70. sırada yer aldı. 

 
 • Uğur Motorlu Araçlar, mot et markası Zont T y s törlüğünü alar atışa sundu.

 • 

 • 

Uğur Motorlu Araçlar, ISO 9001:2015 K te Yöne st kasını almaya hak kazandı.

Motovento, Dünyaca ünlü egzoz üre rapo c T y s törlüğünü alarak, büny et

 • Motovento, k kası ANDES

 • 

 • 

 • 



UĞUR GLOBAL

Türkiye’de ve uluslararası alanda çeşitli sektörlerde 60 yılı aşan sürede faaliyet gösteren ve faaliyette bulunduğu alanlarda köklü 
bir yer, pazar payı, know-how ve haklı şekilde isim elde etmiş olan Uğur Şirketler Grubu’nu oluşturan hissedarların ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin, kurumsal yönetişim hedefinde bir aile şirketi olarak, birlikte oluşturdukları güçlü sinerji ile yeniden bir araya 
geldiler.

Uğur Global Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. grup şirketlerinin içinde bulunduğumuz sektörlerde yürütmekte olduğu 
faaliyetlerin daha da güçlenmesine destek verirken, yeni faaliyet alanları veya iş birlikleri oluşturarak ticari faaliyetlerin  
derinleştirilmesini ve güçlendirilmesini amaç edinmiştir.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR GLOBAL MİSYON

Sahip olduğumuz ticari beceri, teknik kapasite, yetişmiş insan kaynağımız ile en uygun çözümleri sunmak, faaliyetlerimizi 
birlikte gerçekleştirdiğimiz paydaşlarımıza; müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımız başta olmak üzere, değer katmak ve fayda 
sunmak, sürekli gelişim ve sürekli iyileştirme anlayışı ile kurumsal yönetişim ilkelerinin gereklerini en iyi şekilde yerine 
getirmektir.

UĞUR GLOBAL VİZYON

Hedeflediğimiz faaliyet alanları içerisindeki global ve kurumsal markaların, yurt içi ve yurt dışındaki mevcut ve hedef 
müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını, beklenen kalitedeki ürün ve hizmetlerle karşılamak üzere faaliyet ortaya koymak, 
kurumsal yönetişim ilkelerimiz çerçevesinde tercih edilen ilk üç şirket içerisinde olmaktır.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR SOĞUTMA

 

Günlük 4800 ade  üre  k t   olan Uğur Soğutma,  ve ev  soğutucularda 420  aşkın ç   
yelpaz r.

Uğur Soğutma, T y ve dünyanın en büyük markalarına öz k t ve k n et vermekt r. 

Farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlamayı ve yükselme  her zaman  ke olarak eyen Uğur ketler 
Grubu’nun ral  Uğur Soğutma; k t  modern üre  t  ve çağdaş yöne  soğutma alanında dünyanın 
sa ke r.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR SOĞUTMA MİSYON

Faaliyet alanlarımızdaki profesyonel yeterliliğimizle kaliteli ve yaşama değer katan ürünler sunmak, müşteri ve tedarikçilerimize 
değer katmak, öğrenen organizasyon kültürünün rekabette etkili güç olacağının bilinciyle, çalışan memnuniyetini artırmaktır.

UĞUR SOĞUTMA VİZYON

Faaliyet alanlarımızdaki pazarlarda, pazar ve rekabet koşulları içerisindeki müşteri beklentilerini sürekli ve kaliteli ürünlerle 
karşılayarak ulusal liderliğimizi devam ettirirken ticari soğutucular pazarında 10 yıl içinde dünya markaları arasında yer almaktır.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR

Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) kendi tescilli ve lokomotif markası "Mondial" ile 2004 yılında 
motosiklet sektöründeki faaliyetlerine başlamış olup; 2007'de mevcut üretim tesislerine taşınarak ve giderek büyüyen bir şirket 

motosiklet sektörünün ihtiyacı olan yedek parçanın tamamına yakınını karşılamaktadır. 400 satış noktası, 528 servis merkezi ve 250 
yedek parça satış noktası ile kaliteli ürün ve hizmet anlayışı önceliğiyle hizmet vermektedir.

UMA; lokomotif markası Mondial, elektrikli scooter markası E-Mon, motosiklet aksesuar markası Motovento ile birlikte 
distribütörlüklerini aldığı Kymco, CF Moto ve Zontes markalarını çatısı altında topladı. Ayrıca UMA bu markaların ürünlerinin, yedek 
parçalarının ve aksesuarlarının organizasyonunu yaparak, tüketicilerine en iyi hizmeti vermeye, pazardaki gücünü artırmaya devam 
etmektedir.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MİSYON

Türkiye’ nin her yerinde motosiklet kullanıcılarının ve motosiklet kullanıcılarına hizmet sağlayan servis ve bayilerin; 
başta motosiklet olmak üzere aksesuar, yedek parça ve teknik servis ihtiyaçlarına kolay ve hızlıca erişmesini 
sağlamak.

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR VİZYON

Türkiye’nin en küçük ilçesine kadar hizmet veren, kendi alanında ülkenin en büyük ve güvenilir şirketi olmak.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



KUTEKS

Kuruluşu 1984 yılına dayanan şirket, 2002 yılında Uğur Şirketler Grubu’na dahil olarak grubun sağlık alanında ki başarılı temsilcisi 
haline gelmiştir. Yapılan yatırımlarla sürekli büyümeye devam eden şirket, 2010 yılında Fortune markası ile pazara yeni medikal 
ürünler sunmuştur. 32.500 m  açık alan ve 12.500 m  kapalı alan üzerinde, modern ve hijyenik koşullarda üretim yapmaktadır. 
Yurtiçinde ecza depoları ve ıtriyat depoları aracılığıyla doğrudan eczanelere, medikallar ile de hastanelere ürün temin etmenin yanı 
sıra yurtdışında da 30’a yakın ülkeye direkt ihracat gerçekleştirmektedir. Kuteks; sargı bezi, steril kompres, elastik bandaj, 
ortopedik ürünler ve yara bandı gibi medikal ürünlerin üretiminde Türkiye’nin ider kuruluşlarından biridir. 2010 yılından bu yana 
Fortune markası ile tansiyon aleti, enjektör, dijital derece, gebelik testi gibi ürünleri ithal edip piyasaya sunmaktadır.
 
Kuteks, ürünlerinin uluslararası kabul gören ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi standardına ve MDD 
93/42/EEC Tıbbi Cihazlar direktifine uygun olduğunu belgelendirmiştir. Tüm yasal ve ilgili standartlardaki şartlara uymayı güvence 
altına alarak, sürekliliğini ve etkinliğini  sürdürmektedir.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



KUTEKS MİSYON

İnsanların sağlık sorunlarını gidererek onların her gün dünden daha iyi olmalarını sağlamak.

KUTEKS VİZYON

Hijyen sorunu ile oluşan riskleri sıfıra indirmek.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR ENTEGRE GIDA

Türk Gıda Kodeksine ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretim yapmakta olan Uğur Entegre Gıda, başta incir ve kestane 
olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında talep olan birçok meyvenin kurutulması ve ambalajlanması ile ayrıca bunların işlenmesi ve 
paketlenmesi faaliyetlerinde hizmet vermektedir.

Uğur Entegre Gıda; ürünlerini 2011 yılı içinde U’fresh markası ile sunmaya başlamış olup, ilk faaliyet yılında ihracata da başlamıştır. 
Türkiye’nin kapasite artırımına en uygun tesislerinden birini kurarak sektörde adından bahsettirmeyi başaran şirket, ihracat 
kalitesinde üretim yapabilen makine parkuruna sahip işletmesinde özenle yıkama, ayıklama, kurutma ve laboratuvar tetkik 
işlemlerini yapmaktadır.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR ENTEGRE GIDA MİSYON

Uğur Entegre Gıda, iyi beslenme alışkanlığınızı geri kazandırır. Böylece size kaybettiğiniz hayat enerjisini geri verir ve sizi 
sevdiklerinizle birlikte iyi ve mutlu bir yaşama kavuşturur.

UĞUR ENTEGRE GIDA VİZYON

Hormonlu gıdaların olmadığı bir dünya hayal ediyoruz. İnsanların açlık mücadelesi vermediği bir dünya hayal ediyoruz. 
Geleneklerimizin asırlar boyu, nesilden nesille aktarılarak kaybolmadan sürdüğü bir ülke hayal ediyoruz. Kurutulmuş gıdanın 
girmediği bir ev bırakmamak.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



USG SERVİS HİZMETLERİ 

Türkiye’de ve uluslararası alanda soğutma sektöründe faaliyet gösteren yerli ve global güçlü markaların değişen pazar 
şartlarında güçlenen talepleri ile 2015 yılında ürün yenileme ve bakım onarım hizmeti vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır.

USG Servis Hizmetleri Limited Şirketi, Uğur Soğutma şirketinin içinde bulunduğu ticari soğutucular alanında yürütmekte 
olduğu faaliyetlerin daha da güçlenmesine destek verirken, yeni iş birlikleri oluşturarak ticari faaliyetlerinin derinleştirilmesini 
ve güçlendirilmesini amaç edinmiştir.

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



USG SERVİS HİZMETLERİ MİSYON

Sahip olduğumuz teknik bilgi, yetişmiş insan kaynağımız ile en uygun çözümleri sunmak, faaliyetlerimizi birlikte 
gerçekleştirdiğimiz başta müşteri ve çalışanlarımız olmak üzere, paydaşlarımıza fayda sunmak, sürekli gelişim ve iyileştirme 
anlayışı hizmet vermektir.

USG SERVİS HİZMETLERİ VİZYON

Hedeflediğimiz faaliyet alanları içerisindeki global ve kurumsal markaların, yurt içi ve yurt dışındaki mevcut ve hedef 
müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını, beklenen süre ve kalitedeki hizmetlerle karşılamak üzere faaliyet ortaya koymak. Ülke 
içinde faaliyet alanında tercih edilen ilk üç şirket içerisinde olmaktır.
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UĞUR ŞİRKETLER GRUBU SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

Uğur Şirketler Grubu hayatın her alanını kapsayan; özellikle eğitim, sağlık ve çevre konularında toplumun gelişimi için kurumlar ve 
dernekler ile birlikte çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerini faaliyetlerinin bir parçası olarak gören, iş hayatındaki başarılarını ve inancını sosyal sorumluluk 
projelerine de yansıtan Uğur Şirketler Grubu, toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması için de çaba harcamaktadır. Enerjiyi 
yarına saklamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla enerji verimliliği çalışmalarına yoğunluk veren 
Uğur Şirketler Grubu’nun bünyesinde yer alan şirketlerde; doğal kaynakları koruma sorumluluğu tüm üretim aşamalarında 
gözetilmekte, hammaddenin bilinçli kullanımı sağlanmaktadır.

Doğaya dost uygulamalarla faaliyet göstermeyi amaçlayan Uğur Şirketler Grubu, çevreyi ve yeryüzündeki tüm canlıların yaşam 
kalitesini korumayı ve artırmayı ilke edinmiştir.
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UĞUR ŞİRKETLER GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Uğur Şirketler Grubu, şirketlerinin başarısının ve rekabet üstünlüğünün mimarı olan çalışanlarını en değerli varlığı olarak 
görmektedir ve bunu ana felsefesi olarak belirlemiştir.

Doğru işe doğru insan prensibiyle ülke istihdamına katkıda bulunan, kaliteli insan kaynağının sürekliliğini sağlayan ve çalışanına 
değer katan insan kaynakları politikaları ile tercih edilen Uğur Şirketler Grubu; çalışma arkadaşlarının memnuniyetine ve mesleki 
gelişimine önem vermektedir. Karşılıklı saygı ve güven temelleri üzerine kurulu Uğur Şirketler Grubu, aynı çatı altındaki bütün 
çalışanların görev almaktan gurur duyduğu ve bu ayrıcalığı hissettiği örnek bir yapıya sahiptir.

İK Yönetimi Değerleri;

• Dürüst iletişim • Güvenilir İK politikası • Saygılı yaklaşım • Eşit davranma • Gizlilik
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Uğur Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Uygulamaları 

• Çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyulmasını,
• Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını,
• Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımı,
• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,
• Çalışanlarının bireysel gelişimi için gerekli şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin alınmasını,
• Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere katılımlarına destek olunmasını, 
• İş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmeyi, çalışma hayatının vazgeçilmez unsurları olarak görmektedir.

UGUR ŞİRKETLER GRUBU İNSAN KAYNAKLARI 

• İşe Alım • Eğitim ve Geliştirme • Ücretlendirme ve Sosyal Haklar
• Personel Özlük İşleri • Personel ve İdari İşler • Performans Yönetimi

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU ÇEVRE POLİTİKASI

F ye y e ken, çevr yasal düzenlemelere v r re uymak,

 Çalışanların çevr ttırarak, çevresel performansı sür ş

Atıkların kontrolünü sağlayarak, çevr ve ka

Çevre Yöne st re açık tutarak t e

Çevre Yöne st r ralıklarla göz rerek amaç ve hedeflere ulaşmaktır.

Çevreye duyarlı ürünler üreter eyerek üz ze düşen sorumluluğu 

a 

y e kte



UĞUR ŞİRKETLER GRUBU KALİTE POLİTİKALARI

Kalite: Kalite Yönetim Sistemi Müşteriler

Kalite Yönetim Sistemi: Uluslararası kabul görmüş olan TS - EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre kurulu olan 
Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek, geliştirmek ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmektir.

Müşteriler: Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, müşterilerine 
en ekonomik hizmeti vermektir.

İnsan Kaynağı: En değerli varlığı insan kaynağıdır. Güvenilir bir İK politikası izlenmesi, personel memnuniyetinin ve sürekliliğinin 
sağlanması, personelin motivasyon ve aidiyet duygusunun artırılması, personelin görev ve sorumluluklara ait yetkinliklerinin 
belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.
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Tedarikçiler: Stratejik ortakları olarak gördüğü tedarikçileriyle karşılıklı iş ilişkilerini geliştirmek ve sıkı bir işbirliği içerisinde 
olmak, onlarla büyüyüp gelişmektir.

Sürekli İyileştirme: Proseslerinin her evresinde ölçülebilir gelişmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, 
hedeflerle ilerlemek, sistemleri sürekli iyileştirmek, ürünlerinde ve insan kaynağında gelişimin sürekliliğini sağlamak, sürekli 
iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.

Doğal Çevre: Öncelikle çalışma birimlerinden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa 
bırakmaktır.
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www.ugursirketlergrubu.com


