
Pazar
Son yıllarda Türkiye’deki beyaz eşya pazarı yeni 
markaların, yeni modellerin piyasaya sunulduğu, 
yoğun rekabet ortamının yaşandığı dinamik bir 
sektör haline geldi.
 Türkiye’de son kullanıcıya yönelik tüm 
sektörlerde gerçekleşen büyümeye, beyaz eşya 
sektörü de dahil. Artan genç nüfus ve yükselen 
gelir düzeyi, tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor, 
doğa dostu, çevreci ürünlerin evlere daha fazla 
girmeye başladığı görülüyor. Değişim ve enerji 
tasarruflu ürünlere olan ilgi, pazarın son yıllardaki 
dinamiklerini belirledi.
 Ülkenin coğrafyası, aile yapısı ve sofra gelenekleri, 
beyaz eşya tercihlerine yansıyor. Türk tüketicisinin 
beslenmeye ve sağlığa gösterdiği özen, 2012 - 2014 
yılları arasında derin dondurucu sınıfında talep artışı 
yaşanmasını sağladı. Uğur, 2010 yılında sektörde ilk 
defa A++ enerji sınıfı derin dondurucuyu pazara 
sunarak, liderliğini korumaya devam etti ve pazarın 
büyümesine katkıda bulundu.

Başarılar
Uğur, 1965 yılında yurtiçi fuarlarla başladığı tanıtım 
faaliyetlerini 1976 yılında küresel arenaya taşıyarak, 
dünyanın merak ettiği bir marka oldu.
 1985’te Türkiye’nin ilk derin dondurucusunu 
üreten firma, Uğur markasıyla dağıtım yapmaya 
başladı. 
 2000’li yıllarda değişen tüketim alışkanlıklarına 
paralel olarak ürün gamını genişleten marka, 2006 
yılında enerji tasarruflu, çevreci muhafaza dolapları 
üretmeye başladı. 
 2009’da kurumsal iş ortakları için bir projeye 
başlayan Uğur, dünyada ve Türkiye’de ilk kez 
klasik şişe soğutuculara oranla %51’e kadar enerji 
tasarrufu sağlayan şişe soğutucuları üretti.
 2010’da Uğur Soğutma, Ege İhracatçı Birlikleri 

tarafından düzenlenen “Yılın En Çok İhracat Yapan 
Firmaları” ödülüne layık görüldü. Sektöründeki 
“öncü” ve “yenilikçi” unvanını gururla taşıyan Uğur, 
aynı yıl Türkiye’de ilk kez çevre dostu, A++ enerji 
sınıfı derin dondurucuyu pazara sundu.
 Uğur, “Yılın En Çok İhracat Yapan Firmaları” 
ödülüne 2011 yılında ikinci kez sahip olarak, 
başarıda ve kalitede sürekliliğini belgeledi. TPE 
tarafından “Tanınmış Marka” kategorisinde olduğu 
ilan edilen marka, bilinirliğini kanıtladı.
 2012’ye, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni alarak güzel bir giriş yapan Uğur, insanı 
ve doğayı temel alan üretim anlayışını bu belgeyle 
taçlandırdı. 
 2013’de Uğur markasının sektör tecrübesi 
kullanılarak üretilen USS 220 DTKG CD 
tasarımı, “OMA Satış Noktası Yaratıcı Tasarım 
Yarışması”nda Bronz Ödüle layık görüldü. 
 2014’te ise Uğur, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından açıklanan listede Türkiye 
ihracatçıları içinde, ticari soğutma firmaları arasında 
şampiyon ilan edildi. Aynı yıl en prestijli ve güncel 
küresel standartlar arasında yer alan “ISO 27001: 
2013 Bilgi Güvenliği Standardı” sertifikasını ve 
“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi” sertifikalarını da arşivine ekledi.
 Uğur Soğutma bayileri, çalışanları ve gelişmiş 
servis ağıyla yurtiçinde ve yurtdışında hızla 
büyümeye, gelişmeye, ödülleri toplamaya devam 
ediyor.

Tarihçe
Kökleri 1954 yılına kadar uzanan Uğur’un 
temelinde, Türkiye’deki dondurma sevgisi ve 
sanayide millileşme çabaları vardır. Sümerbank’ta 
teknisyen olan İbrahim Takmaklı, ithal yolla ülkeye 
gelen dondurma makinelerinin onarımı ile ürün 
bilgisini geliştirdi, 1958’de bu makinelerin yerel 
kaynaklarla imalatı gündeme geldi.
 Uğur,1965’te İzmir Enternasyonel Fuarı’na 
katılarak yabancı misafirlere de ürünlerini tanıtma 
fırsatı buldu. İthalatın neredeyse imkânsız olduğu o 
yıllarda montaj yapılmaya başlandı ve 1976 yılına 
kadar sadece dondurma makinesi üretildi. 
 Ülkenin dış ticarete açılmasıyla ürün gamı 
genişledi ve Uğur 1985’te, Türkiye’nin ilk derin 
dondurucusunu üretmeye başladı. Tüketici 
alışkanlıklarının değişmesi, yerli ve yabancı gıda 
firmalarının hazır dondurma 
sektöründeki yatırımları sonucu 
Uğur, hemen ertesi yıl ticari 
soğutucu segmentinde de üretime 
başladı.
 90’lı yıllarda Türkiye’de kapalı 
içecek satışlarının artış eğilimi 
göstermesiyle, 1991 yılında dikey 
şişe soğutucu kabinlerinin üretimine 
başlayan Uğur’un ihracat payı 
giderek büyüdü ve marka Avrupa 
pazarında aranan bir şirket haline 
geldi. 1994’te dondurma için teşhir 
reyonları üretimine de başlayan 
marka, küresel markaların çözüm 
ortağı haline geldi. 
 2000’li yıllara gelindiğinde Uğur, 
gıda ve meşrubat sektörleri için hızlı 
çözümler üretebilen, bilgi birikimi 

ile müşterilerine özel ürünler sunabilen bir marka 
haline geldi. Ayrıca marka 2006’da küresel faaliyet 
gösteren dondurulmuş gıda şirketlerine özel enerji 
tasarruflu, çevreci muhafaza dolapları da üretmeye 
başladı.
 Danimarka merkezli bir derin dondurucu 
markasını satın alan Uğur, ulusal ekonomiye ve 
yöre insanına verdiği önemi göstererek, şirketin 
üretim bantlarını 2008’de Türkiye’ye taşıdı. 
 Uğur 2009’da küresel içecek firmaları ile birlikte, 
Ar-Ge biriminin yaptığı özel çalışmayla, klasik 
soğutuculara oranla %51’e kadar daha az elektrik 
harcayan şişe soğutucuları üretti. Bu seviyede enerji 
tasarrufu sağlayan çevreci bir ürün, Türkiye’de ve 
dünyada piyasaya ilk kez Uğur tarafından sürüldü.
 Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak için 
Turquality® Markalaşma Destek Programı’na, Uğur 
markası 2013 yılında dahil oldu.
 Uğur markalı tasarımlar yurtiçi ve yurtdışı 
bağlantılı yarışma ve organizasyonlarda ses getiren 
işlere imza attı. 2013’te küresel perakende 
pazarlama trendlerini belirleyen lider kuruluş 
POPAI, perakende satış ve teşhir ürünlerini 
ödüllendirdiği OMA organizasyonunun Türkiye 
ayağında, Uğur Soğutma’nın USS 220 DTKG CD 
modeli Bronz Ödülü almaya hak kazandı. Uğur’un 
son teknoloji ürün tasarımları Türkiye’de 2008’den 
beri Turquality® Programı etkinliği olarak 
Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu 
(ETMK) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Design 
Turkey 2014 Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nde 
sergilenmeye layık görüldü.
 2010 ve 2014 yılları arasında beş yıl art arda Ege 
İhracatçı Birlikleri tarafından “En çok İhracat Yapan 
Şirket” ilan edilen Uğur, Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşlarının listelendiği İstanbul Sanayi 
Odası “İlk 500 Firma” listesinde yer alıyor. Ayrıca 
Uğur Soğutma, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
her yıl yayınladığı en çok ihracat yapan firmalar 
arasında, ilk 200 firma arasında bulunmaya devam 
ediyor.

Ürün
Faaliyette olduğu 1954’ten beri ürün portföyüne 
müşteri talepleri ve değişen pazar gereksinimleri 
doğrultusunda yeni modeller ekleyen Uğur, 
250’nin üzerinde ürün çeşidiyle üretim kapasitesini 

geliştiriyor ve ilklere imza atmaya 
devam ederken, aynı zamanda 
Avrupa’nın en büyük soğutma 
tesislerinden birine sahip olmanın 
gururunu yaşıyor. Uğur imalatını 
yaptığı modeller arasında 
dondurma makinelerinden buz 
makinelerine, su sebillerinden 
meyve - ayran soğutuculara, 
muhafaza dolaplarından tasarım 
ödüllü şişe soğutuculara kadar geniş 
bir ürün yelpazesi sunuyor. Son 
yıllarda yaptığı yatırımlarla yurtiçi ve 
yurtdışı müşterilerine yatay ve dikey 
market dolapları, dikey çekmeceli 
dondurucu ve fonksiyonel derin 
dondurucu da üretiyor. Sağlık 
sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
ürünlerini geliştiren marka, 

önümüzdeki yıllarda medikal sektörüne soğutma 
çözümleri sunacak çalışmalarını da sürdürüyor.

En Son Gelişmeler
Doğa dostu soğutucu modelleri ile ön plana çıkan 
Uğur, sadece ürünlerinde değil tasarımdan üretime, 
sevkiyattan satış sonrası hizmetlere kadar enerji 
tasarrufu için sürdürülebilir projeler yürütüyor. 
Klasik soğutma sistemlerine göre %51’e varan 
enerji tasarrufu sağlayan ürünlere ek olarak Uğur, 
üretim hatlarında yaptığı iyileştirmelerle %60’a yakın 
verim elde ediyor.
   Uğur, çevreci ürünlerinin yanı sıra geri 
dönüşüme öncelik veren ofis - kırtasiye 
uygulamaları ve doğa dostu projelerden biri 
olan, TÜBİTAK’ın 2005 yılından beri düzenlediği 
“alternatif enerjili” araç yarışlarında, üniversitelerin 

yanında yer alıyor. Üniversite Ar-Ge Topluluğu’nun 
Apollon Solar Car çalışmasının sponsorlarından biri 
olan Uğur, yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan  
ihtiyaca dikkat çekiyor. 
 Doğaya karşı kurumsal sorumluluğunun 
gereklerini yerine getirmeye özen gösteren Uğur, 
karbon ayak izini azaltmak ve insanoğlunun doğaya 
verdiği tahribatı en aza indirmek için fidanlar 
yetiştiriyor. Ege’de 3 bin fidandan oluşan hatıra 
ormanı oluşturuyor, çalışanları, iş ortakları ve 
doğasever vatandaşlar aracılığıyla binlerce karaçam 
tohumunun dağıtılmasını sağlıyor. Marka, yıllardır 
daha temiz çevre ve daha yeşil bir dünya için 
bölgesel-ulusal ağaçlandırma çalışmalarına destek 
vermeye devam ediyor.
 2012’den beri her yıl düzenli olarak Karbon Ayak 
İzi Hesaplaması Projesi’ni yürüten Uğur, 2015 yılı 
itibariyle Carbon Disclosure Project çalışmasına 
hazırlık yapıyor.
 Mesleki eğitime verdiği önemi yürüttüğü 
faaliyetler ile gösteren Uğur, Milli Eğitim’e bağlı 
kurumlara teknik dokümantasyon ve donanım 
yardımında bulunuyor. Teknik derslerde 

faydalanılmak üzere kurumlara ürün desteğinde 
bulunuyor ve atölye malzemesi olarak kullanılmak 
üzere soğutucu ekipman ile yedek parçaları tedarik 
ediyor.
 Uğur, Milli Eğitim’e bağlı okullardaki ve 
üniversitedeki başarılı öğrencilere, sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılan çalışmalarda burs 
vermek üzere fon oluşturup, onların eğitimlerine 
katkı ve devamlılık sağlıyor.
 Marka, “İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz” 
projesinin de destekçilerinden biri. Evinde herhangi 
bir Uğur markalı ürün kullanan, konuşma - işitme 
engelli vatandaşlar, Uğur Müşteri Hizmetleri 
Merkezi’ne SMS göndererek mesajlarını 
iletebiliyorlar.
 Marka, çalışanlarının da bu toplumun bireyleri 
olduğu gerçeğiyle, özel gün ve haftalarda 
sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa projeler 
gerçekleştirip, bu tür organizasyonların paydaşları 
ile etkileşime geçiyor. Kızılay, huzurevi, kadına 
yönelik dernekler ve topluluklar, gaziler, çocuk 
bakım evleri gibi topluluklarla bir araya gelip, insana 
verilen değerin sadece özel günlerde değil her 
zaman gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Promosyon
Derin dondurucular, pazar paylarını her geçen 
gün artırıyorlar, bu nedenle derin dondurucu 
markaları arasında büyük bir rekabet söz konusu. 
Türkiye’deki ilk A++ enerji sınıfı derin dondurucu 
üreticisi olan Uğur, bu rekabeti bir üst seviyeye 
taşıdı.
 Uğur sektörde müşteri isteğine bağlı +2, +3 
veya +4 yıl uzatılmış ek garanti süresi sunuyor. Bu 
uygulama ile kurumsallaşmış bir satış sonrası hizmet 
kalitesi sunma hedefiyle, beyaz eşya pazarındaki 
ilave garanti projesini yürütme yolunda ilerliyor.

Marka Değerleri
Uğur Derin Dondurucu, mevsiminde toplanmış 
gıdaların tazeliğini koruyarak tüm müşterilerinin 
hayatını kolaylaştırıyor. Hamarat ev hanımlarının 
hazırladığı enfes tatları en doğal halleriyle 
saklayarak, meyve ve sebzelerin dört mevsim 
taze kalmalarını sağlıyor. Restoranların müşteriye 
sunduğu yiyeceklerin ilk günkü kalite ve tazeliğinde 
kalmasına da imkan 
tanıyor. Balıklar av 
mevsimi dışında, 
balıkçılar tarafından 
depolanıp 
istenilen zamanda 
sunulabiliyor.
 Uğur klimalar, 
A sınıfı ve üstü 
enerji seviyeleriyle, 

tasarruf teknolojisiyle kullanım rahatlığı, sessizliğiyle 
de huzur sağlayarak tüketici ihtiyaçlarını karşılıyor.
 Uğur buz makineleri, pratik ve ekonomik olarak 
ofis ve evlerde kolay tüketici çözümleri sunuyor.
 Uğur teşhir reyonları pastane, restoran ve 
otellere teknolojisiyle kesintisiz, tasarımlarıyla 
sağlıklı ve zahmetsiz kullanım kolaylığı sunuyor, 
ergonomikliği ve şıklığı ile göz dolduruyor.
 Uğur market dolapları, geniş iç haznesi, bakım 
gerektirmeyen soğutma sistemiyle ulusal ve 
uluslararası zincir mağazaların 1 numaralı yardımcısı 
konumunda.
 Şişe soğutucuları, ulusal ve uluslararası zincir 
mağazalar için yüksekliği ayarlanabilen ergonomik 
rafları, ürün üzerine uygulanabilen marka uygulama 
imkanları, soğuk havayı etkili koruma özellikleri 
sayesinde, daha ekonomik bir soğutma çözümü 
sunuyor.
 Muhafaza dolapları, ulusal ve uluslararası zincir 
mağazalar için marka giydirme ve farklı sepet 
seçenekleri, sürme cam kapakları kullanıcılar için 
rahat hareket imkanı sağlarken, ürünlere erişimi de 
kolaylaştırıyor.
 Uğur su sebilleri, şık dizaynı ile ev ve ofislerin 
sürekli sıcak - soğuk su ihtiyacını karşılıyor.
 Kullanışlı tasarımı sayesinde hem az yer kaplayan 
hem de içecekleri soğutma imkanı sunan Uğur 
meşrubat makineleri ise büfe ve kafeler için ideal 
bir soğutma çözümü sunuyor.
 60 yılı aşkın ticari tecrübesi ile Türkiye ve 
dünyada sağlam bir pazar payı edinen Uğur, lider 
marka konumunu istikrarla korumaya devam ediyor.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uğur
›	Uğur’un macerası 1954’te dondurma 
 makineleri ile başladı. Tüm Türkiye’ye dondurma  
 üretim ve muhafaza makineleri satışı yaparken, 
 ustalara dondurma yapmasını da öğretir.

›	Uğur Türkiye’nin ilk derin dondurucu 
 üreticisi. 

›	Klasik sistemlere kıyasla %51’e varan enerji 
 tasarrufu sağlayan çevre dostu şişe 
 soğutucuları, dünyada ilk kez üreten marka.

›	Küresel iş ortaklarına kurumsal soğutma 
 çözümleri sunarken, 137 ülkeye ihracat  
 gerçekleştiriyor.

›	Uğur, yıllardır sektörel ve ulusal ihracat  
 rekorları kırarken, tasarım ödüllü   
 soğutucuları ile teknolojik çözümler sunuyor.

›	Türkiye’nin ilk A++ enerji sınıfı derin 
 dondurucu üreticisi.

›	Uğur, ticari ve ev tipi soğutucularda 230’u 
 aşkın çeşidi ve günlük 4 bin adet üretim 
 kapasitesi ile derin dondurucudan su 
 sebiline, klimadan şişe soğutuculara, dondurma 
 makinelerinden market dolaplarına kadar 
 geniş bir ürün yelpazesine sahip.
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