KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI:
Çalışan Memnuniyeti
Sahip olduğumuz insan kaynağı en önemli varlığımızdır. Katma değer yaratan ürün ve hizmetler işinden memnun ve mutlu çalışanlarla
mümkündür. İnsan kaynağının en değerli unsur olduğu bilinciyle, çalışanlarımıza mutlu ve verimli bir iş ortamı sağlamak ve değer
katmak amacıyla gerekli yatırımları yaparız. Çalışanlarımızın tüm iş süreçleri hakkında fikirlerini önemser, onların görüşleri ışığında
faaliyetlerimizi geliştiririz.

Koşulsuz Memnuniyet Anlayışı
Koşulsuz memnuniyet anlayışımız, bizi biz yapan en temel değerlerimizdendir. Yenilikçiliğe yatırımlarımız ve üretim süreçlerimizde
kullandığımız yüksek teknoloji ile koşulsuz memnuniyete katkıda bulunur, müşterilerimize değer katarız. Sıfır hata politikamız
doğrultusunda, müşterilerimizin isteklerine zamanında, uygun çözümler üreterek işlerinin gelişmesine katkı sağlarız. Müşterilerin
güvendiği iş ortağı konumumuzu sağlamlaştırırız.

ArAr-Ge ve İnovasyon Gücü
Ar-Ge ve inovasyon kapasitemiz, sürdürülebilir büyüme potansiyelimizi gerçekleştirmek için kilit önem taşır. Müşteri istek ve
ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmek amacıyla Bakanlık onaylı Ar -Ge Merkezi’miz liderliğinde ve stratejik yol haritamız doğrultusunda
iş birlikleri geliştirerek sektörde “ilk” niteliği taşıyan ve değer katan projelere imza atarız. Alternatif malzemeler ve ağırlık azaltma gibi
alanlara odaklanarak yakıt tasarrufu sağlayan ürünlerle çevresel etkiyi azaltırız. Yolcu ve yaya güvenliğinin geliştirilmesine katkıda
bulunan çalışmalarla ise toplumsal katkı yaratırız.

Artan Ekonomik Etki
Faaliyetlerimizi başta otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan şirketlerimiz olmak üzere ekonomik etkimizi
arttırmaya odaklı olarak yürütürüz. İhracat kapasitemizi arttırmaya yönelik adımlarla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleriz.
Otomotiv ana sanayi şirketleriyle sinerji yaratan ortaklıklarla, yarattığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla ve sosyo-ekonomik gelişime
değer katan projelerle sürdürülebilir büyüme sağlamak önceliklerimiz arasında yer alır.

Adil, Şeffaf ve Etik Yönetim
Kalıcı bir başarı ancak adil ve sorumlu bir yönetim ile değer katmaktan geçer. Çıkar çatışmaları, rüşvet ve yolsuzluk, hediye verme ve
alma, zorla çalıştırma ile ilgili konuları, insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve ayrımcılık karşıtı çalışmalarımızı eşitlik
ilkesi çerçevesinde ve İş Etiği Kuralları doğrultusunda yönetiriz.

İş Yerinde İnsan Hakları
İnsana saygı değerimize uygun olarak kendi operasyonlarımızda insana yakışır bir çalışma ortamı sağlar, tedarik zincirinde aynı
koşulları sağlamak ve değer katmak için adımlar atarız. İş Etiği Kuralları ve Tedarikçi İlkeleri çerçevesinde insan hakları, çocuk işçi
çalıştırmama, zorla çalıştırmama ve ayrımcılık konularını yönetir, denetler ve önlemler alırız.

Sağlıklı ve Güvenli İş Yeri
Sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz iş sağlığı ve güvenliği yönetimi çerçevesinde çalışma, sağlık ve güvenlik
koşullarını sistematik bir yaklaşımla, sürekli olarak iyileştirmeyi ve değer katmayı taahhüt ediyoruz. Önce Emniyet prensibimiz
doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin performans göstergelerini düzenli olarak takip eder, potansiyel risk oluşturan alanlar da
hızla önlem alırız.

Çevresel Sorumluluk
Doğanın, bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu biliyoruz. Çevresel etkilerimizi sistematik ve sürekli iyileştirmeye odaklı bir
yaklaşımla yürütüyor gerek operasyonel etkiler gerekse ürünlerimizin etkisini asgari düzeye çekecek adımları atmayı taahhüt ederiz.
Başta çalışanlarımız olmak üzere, çevresel bilinci tüm paydaşlarımıza yayma odaklı değer katan projeler geliştiririz.

Topluma Katkı
Küçükoğlu Holding olarak sosyal sorumluluk bilincimizle, faaliyet gösterdiğimiz alanları da dikkate alarak kapsamlı sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirerek topluma değer katarız. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar yaratarak ve farklı paydaşlara dokunan
çalışmalar gerçekleştirerek topluma olumlu etkide bulunuruz.

Tüm Çalışanlar Adına
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