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UĞUR’DAN İLKÖĞRETİM YAŞINDAKİ GENÇLERE
YENİ BİR DERGİ
Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma’nın
çocuklara yönelik iletişim kanalı “Derin ile Serin” yayın hayatına
başladı.
Ugur Soğutma’nın Nazilli fabrikasında yayınla ilgili şirketin
Pazarlama bölümünde yapılan lansman toplantısında Uğur’un
aile kültürüne duyduğu saygı ve eğitime verdiği öneme değinildi.
Her ay çıkacak sayıda “Derin ile Serin” adlı kardeşlerin tasarruf
etme, aile içi yardımlaşma ve işbirliği gibi konularda maceralarının
yer alacağı belirtildi.
Bu iki kahramanın aile ve çevresiyle yaşadıkları maceraları
konu alan derginin dağıtımının Uğur’un Türkiye çapındaki
yetkili bayi ve showroomları üzerinden ve www.derinileserin.com
üzerinden e-dergi olarak yapılacağını söyleyen Pazarlama
Bölümü Tasarım ve Proje Şeﬁ, dergi için ünlü çizer Demirhan
Kadıoğlu ile anlaşıldığı bilgisini verdi. Dergi içeriğinin Uğur
soğutma çalışanları tarafından şekillendirildiğine ve karakter
tasarımlarının çizer tarafından yapılacağına değinen yetkili,
yayının aylık sürelerde dağıtımının planlandığını sözlerine
ekledi. “Dergi içeriğinde aylık çizgi macera, bulmaca ve boyama
gibi gençlerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik içeriklerin de
yer almasını hedeﬂedik.” diyen yetkili; “Önümüzdeki sayılarda
yeni sürprizlerle takipçilerimizi şaşırtmayı planlıyoruz.” diyerek
sözlerine son verdi.
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UĞUR SOĞUTMA A.Ş.’DEN SOSYAL SORUMLULUK
Sosyal sorumluluğa verdiği önem ile bilinen Uğur Soğutma
gelecekteki mirasımız olan öğrencilerimizin daha elverişli, sağlıklı,
hijyenik ve daha pozitif bir çalışma şartları içinde bulunmaları için
çalışmalarına devam etmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğunun
elektrikli batarya, hidrojen yakıtlı ve benzin motor - elektrikli
motor araç projelerinde AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarında kullanılan
kompozit malzemelerin oda sıcaklığında bozulmasından kaynaklanan
malzeme eksilmesinin önüne geçmek ve daha elverişli ve
sağlıklı bir çalışma yapabilmeleri için derin dondurucu desteğinde
bulunarak malzemelerin atölyede depolanıp üretim sürecinin
hızlanmasına katkıda bulunulmuştur.
Gelen taleplerin büyük çoğunluğunu karşılamaya çalışan Uğur
Soğutma, okullarımızın iç ve dış tadilat yardımlarına destek
olarak kurum çalışanlarına ve öğrencilere daha hijyenik ve
huzurlu ortamlar sağlayarak desteklerine devam etmektedir.
Uğur Soğutma A.Ş sosyal sorumluluğa verdiği önemi her geçen
gün üstüne yeni destekler ekleyerek devam etmektedir.
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UĞUR KAMPÜS YENİLENDİ

UĞUR SOĞUTMA A.Ş.’DEN EĞİTİM ÖDÜLLERİ

Uğur Şirketler Grubu’nun eğitim portalı Uğur Kampüs’ün
eğitim alt yapısı ve web sitesi zengin içerik ve kullanıcı dostu
tasarımıyla yenilendi.

Uğur Soğutma her alanda eğitime önem vererek tüm çalışanlarını
ve iş ortaklarına e-eğitim imkânı sunan Uğur Kampüs 2015 yılı
boyunca çalışanları arasında e-eğitimlerde en başarılı olan
kişilere teşekkür plaketi taktim edildi.

Uğur Şirketler Grubu’nun amiral gemisi Uğur Soğutma A.Ş. ilk
etapta kurum içinde oluşturduğu “Herkes için eğitim” projesinin
ikinci aşamasında tüm bayilerine ve servislere Uğur Kampüs
internet sitesi üzerinden eğitim olanağı sağlıyor. Projenin son
aşamasında tüm Uğur Şirketler Grubu çalışanlarına ve iş
ortaklarına eğitim olanağı sunmayı planlanan site yenilenen alt
yapısı ve zengin teknik içeriği ile daha dinamik bir yapıya kavuştu.
Eğitim alt yapısında da bir kan değişikliğine gidilerek Inﬁnity Teknoloji
ﬁrması ile ortaklaşa devreye alınan www.ugurkampus.com
projesi ile eğitimde mekân ve zaman sınırlarını ortadan kaldırılıyor.
Tüm kullanıcılar kendileri için özel tanımlanan eğitim konularına
ister bilgisayarlardan isterse mobil cihazlardan ulaşabiliyor.
Uğur’un insana ve eğitime sürekli yatırım yaptığına değinen
şirketin İnsan Kaynakları yetkilisi kurum içi çalışanlarının ve
tüm iş ortaklarının sürekli değişen küresel şartlara uyum
sağlamasına yardımcı olmak için teknolojinin tüm imkânlarından
yararlandıklarını hatırlattı. Kurumsal olarak gelişimin ancak ve
ancak tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşeceğine inandıklarını
vurgulayan yetkili bunun sürekliliğinin sağlanması için her
fırsatı değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kurumların başarılı olabilmeleri öncelikle her çalışanı gerçekten
başarılı olabileceği, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebileceği
doğru alanlarda çalıştırabilmek, önlerine mesleki bir vizyon
koyarak kariyer gelişmelerine yardımcı olmaktır.
Bunun için gerekli olan ana unsur ise, eğitimdir. Başarılı kurumlara
baktığımızda başarılarının arkasındaki en önemli gücün eğitim
olduğu görülmektedir.
Bu düşüncelere önem vererek çalışmalarına devam eden Uğur
Soğutma çalışanlarının her alanda ihtiyaç duyulan eğitim
ihtiyaçlarına cevap vermekte ve bu eğitimlerin sonucunda da
başarı sağlayan çalışanlarına ödüllerini vermektedir.
Uğur Soğutma A.Ş 2015 yılı e-eğitimlerini başarılı bir şekilde
tamamlayan çalışanlarına plaketlerini takdim ederek, çalışanlarına
eğitimlerine verdikleri önemden dolayı teşekkür etmektedir.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnsan Kaynakları departman
yetkilisi “Sürekli değişen, değişim hızı katlanarak artan bir
dünyada başarılı olabilmek için eğitime ve sürekli gelişime çok
önem vermeliyiz. Bu konuda uzaktan eğitim, geleneksel
yöntemlerle çözülemeyen zaman ve mekân sorunları önümüze
çıkabiliyor. Özellikle bu konularda sağladığı olanak ve esneklikler
nedeniyle internet üzerinden eğitim tercih sebebimiz oldu.”
şeklinde açıklama yapan yetkili “Bilgi, günümüz ekonomisinde
toplumların rekabet güçlerini ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen
en önemli unsurdur. Biz de Uğur ailesi olarak her zaman güncel
ve doğru bilgiye önem vererek eğitime olan yatırımlarımıza
devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
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NAZİLLİ TİCARET ODASINDAN VERGİ REKORTMENLERİ
VE İHRACAT YAPAN ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

DELTA SOĞUTMA MOBİL UYGULAMASI APP
STORE VE ANDROID PLAY STORE’DA

Nazilli Ticaret Odasından Vergi Rekortmenleri ve İhracat Yapan
Üyelerine Teşekkür Plaketi

Gücünü Türkiye’nin en büyük ve lider derin dondurucu üreticisi
Uğur’dan alan, kalite ve ekonomiyi bir arada sunan müşteri
memnuniyeti odaklı Delta mobil uygulaması Apple app store ve
Android Play Store’da yerini aldı.

Yoğun İlgi Odağı olan Girişimcilik Stantların bulunduğu ve vergi
rekortmenleri ve ihracat yapan üyelerine teşekkür plaketi sunulduğu
törende bir teşekkür de Uğur’a geldi.
2015 yılı kapsamı Nazilli Ticaret Odası Bünyesinde gerçekleştirilen
tören büyük bir başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 750 davetlinin
katıldığı törene Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Nazilli Kaymakamı
Mehmet Okur, Garnizon Komutanı Albay Ekrem Turan, Yenipazar
Kaymakamı Nursel Karahan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık,
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Nazilli İ.İ.B.F. Dekanı
Prof. Etem Karakaya, Aydın KOSGEB Müdürü Sadık Ceyhan, Aydın
Bilim Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Mustafa Görgülü ve çok sayıda
protokol üyesi katıldı.
Onlar Bizim Gurur Kaynağımızdır.

Delta Soğutma yaptığı yeni uygulamalar ve yazılımlar ile dijital
platformlardaki erişilebilirliğini hızla yukarıya taşımakta. Teknolojik
alt yapısı şimdi de mobil uygulama marketlerinde varlığını
göstermektedir. Google Play Store ve Apple AppStore’da Delta
Soğutma adındaki uygulamalarını sizlere sunmakta. Delta Soğutma
ile ilgili haberleri, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz pratik
bilgiler ile derin dondurucunuzu nasıl daha verimli kullanmanız
gerektiğiyle ilgili pratik bilgilerde içeriyor. Delta ürünleri hakkında
daha fazla bilgi edinebileceğiniz Mobil uygulamaları ücretsiz
olarak telefonunuza, tabletinize ve Android TV’nize indirebilirsiniz.
IOS veya ANDROİD işletim sistemli cihazlarınız ile uyumlu mobil
uygulamayı ücretsiz indirerek sizde Delta dünyasından haberdar
olup mutfak hayatınızı kolaylaştıracak bilgilere ulaşabilirsiniz.

Başkan Arslan yaptığı konuşmada girişimcilere ve yatırımcılara
verilen desteklerin boşa gitmediğine değinirken girişimcilerin
birçok sorunla mücadele ettiğine vurgu yaptı. Bu sorunların
arasından sıyrılıp vergi rekortmeni olan, ihracat yapan üyelerine
de ayrı ayrı teşekkür etti. “O işletmeler bizim onurumuzdur ve
gurur kaynağımızdır” ifadelerine yer verdi.
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da
yaptığı konuşmada proje ekibine “Girişimcilerimizin işletmelerini
hayata geçirmeleri aşamasında onlara katkı sunan, iş planlarının
hazırlanmasında ve sunumu aşamasında yardımcı olan üniversite
öğrencilerimizden oluşan proje ekibimizde vergi rekortmenleri
ve ihracat adı altında bulunan üyelerimize de sizlerin huzurunda
teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine son verdi.
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