Mission Statement
of the FUCHS Group
FUCHS PETROLUB’un MİSYONU

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS PETROLUB is a global Group based in Germany which

produces and distributes lubricants and related specialties around
the world. The Group, which was founded in 1931, with its
headquarters in Mannheim, ranks number one among the world’s
independent lubricant providers.
We have successful operations worldwide. To help our employees
around the globe grow even more closely together, FUCHS has
developed a mission statement as the basis for a uniform corporate
culture. The FUCHS mission statement consists of the three
pillars of LUBRICANTS . TECHNOLOGY . PEOPLE . and is based on
five elementary values. It serves as the foundation and guideline
for our day-to-day actions. The model strengthens the Group‘s
corporate identity, allowing employees understand what the
company stands for.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS PETROLUB , merkezi Almanya‘da bulunan, küresel çapta

madeni yağ ve özel ürünler üreten, pazarlayan ve dağıtan bir
kuruluştur. 1931 yılında Mannheim’da kurulan şirketimiz dünyadaki
bağımsız madeni yağ üreticileri arasında lider konumdadır.
FUCHS olarak, dünyanın dört bir yanında ana iş kolumuzu başarıyla

yöneten çalışanlarımızı birbirlerine daha fazla yakınlaştırmak için
ortak şirket kültürümüzün temelini oluşturan çalışma ilkelerimizi
oluşturduk. FUCHS çalışma ilkeleri LUBRICANTS . TECHNOLOGY .
PEOPLE . olmak üzere üç temele dayanmaktadır. Bu 3 temelin altında

yatan beş ana değer bütün faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturur.
Çalışma ilkeleri şirketimizin kurumsal kimliğini güçlendirdiği gibi,
çalışanlarımızın çalıştıkları şirketin hangi değerleri temsil ettiğini
kavramasını sağlar.

LUBRICANTS.
FUCHS focuses on lubricants and offers solutions for all issues

and fields of application in the world of lubricants.

TECHNOLOGY.
FUCHS claims technological leadership in strategically import-

ant fields of application and is acknowledged as the number
one technology partner by its customers. Not only does FUCHS
focus on its own lubricants, it also takes a holistic approach,
paying close attention to the processes in place at its customers.

PEOPLE.
FUCHS ’ dedicated corporate culture, coupled with its loyal

and motivated workforce, is the strategic key to its success.
Our employees form the basis for this success.

LUBRICANTS.
FUCHS sadece madeni yağlara odaklanmış olup, madeni yağ

sektörünü ilgilendiren tüm konulara ve uygulama alanlarına
yönelik çözümler sunar.

TECHNOLOGY.
FUCHS , stratejik önem taşıyan uygulama alanlarında teknoloji

lideri o
 lduğuna inanmakta olup, müşterileri tarafından bir
numaralı teknoloji ve iş geliştirme ortağı olarak bilinmektedir.
Bu bağlamda, FUCHS yalnızca madeni yağ ve özel ürünlerine
odaklanmakla kalmayıp müşterilerinin süreçlerini de bir bütün
olarak ele almaktadır.

PEOPLE.
FUCHS ’un stratejik başarısının anahtarı şirket kültürü ile işine

bağlı, m
 otivasyonu yüksek çalışanlarımızdır. Çalışanlarımız
başarımızın ana temelidir.

THE FUCHS CORE VALUES

Trust
Creating value
Respect
Reliability
Integrity

FUCHS ANA DEĞERLERI

Güven
 Değer
yaratmak
Saygı
Güvenilirlik
Bütünlük

TRUST
GÜVEN

Trust is the basis of our
self-understanding
Mutual trust forms the basis of our cooperation within the organization and with our customers, suppliers and investors. Working on
the basis of mutual trust, we develop specific solutions together with
our customers. We engage in trusting collaboration with our business partners to secure the performance and quality of products, as
well as reliability of delivery. Cooperation between our employees
is characterized by openness and fairness, as well as mutual trust and
respect. We are open and transparent in our communication with
our investors.

Güven benliğimizin ana
temelini oluşturur
Karşılıklı güven ilkesi, gerek şirket içi, gerekse müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz ve yatırımcılarımızla olan ilişkilerimizde işbirliğinin
ana temelini oluşturmaktadır. Müşterilerimizle birlikte karşılıklı
güveni esas tutarak yine müşterilerimizle birlikte özel çözümler üre
tiriz. İş ortaklarımızla kurduğumuz güvenli ilişkiler çerçevesinde
ürünlerimizin performans, kalite ve tedariğinin sürekliliğine yönelik
çalışmalar yürütürüz. Çalışanlarımızla olan işbirliğimizi açıklık,
dürüstlük, karşılıklı güven ve saygı belirlemektedir. Yatırımcılarımızla
olan ilişkilerimiz açıklık ve şeffaflığa dayanır.

CREATING VALUE
DEĞER YARATMAK

We deliver leading
technology and first class
service to our customers
We offer our customers technically future-oriented products that
generate added value. Scientific and technological progress represents both a challenge and a benchmark for our product development. Our customers appreciate us as a partner in research and
development. Our committed employees provide knowledgeable
advice and support and analyze the specific processes of our customers to find the optimal solution. The technical performance and
reliability of our products is complemented by the highest service
quality.

Identify and create
FUCHS Value Added
We also generate profitable growth by seizing opportunities and
handling risks. Our processes are efficient. We create value for
our customers, employees and shareholders. Our employees participate appropriately in this added value.

Müşterilerimize lider
teknolojiyi ve birinci
kalite hizmeti sunarız
Müşterilerimize artı değer yaratan, teknolojik açıdan geleceğe yönelik
ürünler sunarız. Bilim ve teknik alanındaki ilerlemeyi ürün geliştirme
faaliyetlerimiz için bir meydan okuma ve aynı zamanda bir kıstas
olarak görmekteyiz. Müşterilerimiz bizi kendileri için Araştırma ve
Geliştirme ortağı olarak takdir etmektedir. Kendini işine adamış
çalışanlarımız, tavsiye ve desteklerini sunmakla kalmayıp, müşterile
rimizin sorunlarına en uygun çözümleri bulabilmek için, müşterileri
mizin özel süreçlerinin tümünü gözden geçirirler. En yüksek düzeyde
hizmet kalitemiz, ürünlerimizin performans gücünü ve güvenilirliğini
tamamlamaktadır.

“FUCHS Value Added”
tanımlamakta
ve yaratmaktayız
Fırsatları değerlendirip riskleri yöneterek karlı büyümeyi sağlarız.
Süreçlerimiz etkindir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız
için değer yaratırız. Çalışanlarımız “FUCHS Value Added”dan
orantılı bir şekilde yararlanmaktadır.

Provide space for
innovation to explore
new paths
We provide a platform for new ways of thinking and support unconventional ideas. We love research and finding new approaches
for solving problems. We give our research and development staff
the freedom to move away from familiar paths and implement
unconventional solutions. We shape technological progress with our
knowledge and the experience of a globally operating company.

Act with an entrepreneurial spirit
We are entrepreneurs within our own company, focusing on the
essentials, acting fast and consistently, as well as taking decisions.
We know our customers and our markets. We improve processes
and are not happy until we have delivered first class performance.

Gelişim için yeni yolların
bulunmasına fırsat veririz
Yeni yaklaşımlar için özgür ortamlar oluşturmayı ve alışılmadık çözüm
fikirlerini destekleriz. Problemleri çözmek için araştırma yapmak ve
yeni yollar keşfetmek tutkumuzdur. Araştırma ve Geliştirme çalışan
larımıza alışılmadık ve gelenksel dışı çözümler bulmak için fırsat
veririz. Teknolojik ilerlemeyi bilgimize ve küresel bir şirket olarak sahip
olduğumuz tecrübemize dayanarak şekillendiririz.

Girişimci bir ruhla
hareket ederiz
Şirketimizde girişimci bir ruhla hareket eder, işin esasına odaklanarak,
hızlı, kararlı hareket tarzıyla davranır ve karar veririz. Müşterilerimizi
ve içinde bulunduğumuz pazarı iyi tanırız. Süreçleri iyileştirir ve birinci
kalite bir iş çıkarmadan yaptığımız işten asla memnuniyet duymayız.

Empower employees
with responsibility and
accountability
We delegate responsibility to our employees and set both motivating
and transparent targets. We place great emphasis on personal
and professional competence. We include our employees in decisionmaking processes, ask questions and listen. Our actions are honest,
accountable and transparent. We make success measurable.

Çalışanlarımızı sorumluluk
ve mesuliyet duygusu ile
yetkilendiririz
Çalışanlarımıza sorumluluk devredip onları motive eden ve açık
hedefler koyarız. Buna ek olarak, kişisel ve mesleki yetkinliklere büyük
değer veririz. Çalışanlarımızı karar verme süreçlerine dahil eder,
fikirlerini sorar ve onları dinleriz. İş yapış biçimimiz dürüstlüğe, sorum
luluğa ve açıklığa dayanır. Başarıyı ölçülebilir şekle dönüştürürüz.

RESPECT
SAYGI

We acknowledge our
responsibility towards
our stakeholders, society
and environment
We stand by our responsibility towards the company, its employees
and the environment. In addition to this, we accept our social
responsibility. We carefully steward the resources entrusted to us.
By creating sustainable products and services, we make a positive
contribution to preserving our environment.

Show appreciation and
recognition
Our cooperation is characterized by respectful and trusting interaction with one another. We do not engage in any kind of discrim
ination. We respect the rights and values of every individual. We show
recognition and appreciation for the work of our employees and
partners. We respect the cultures of all regions and countries.

Hissedarlarımıza, topluma
ve çevreye karşı
olan sorumluluklarımızın
farkındayız
Şirketimize, çalışanlarımıza ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın
sonuna kadar arkasındayız. Buna ek olarak, sosyal sorumluluğumuzun
da farkındayız. Bize emanet edilen kaynakları sorumlu bir biçimde
kullanırız. Sürdürülebilir ürün ve hizmetler üreterek çevremizin korun
masına olumlu katkı sağlarız.

Farkındalık gösterir
ve takdir ederiz
İşbirlikteliğimiz birbirimize saygılı ve güvenli bir şekilde davranılması
ilkesine dayanmaktadır. Kimseye ayrımcılık uygulamayız. Her bir
bireyin hak ve değerlerine saygı gösteririz. Çalışanlarımızın ve ortak
larımızın iş performansını fark ve takdir ederiz. Tüm bölge ve ülke
lerin kültürlerine saygı gösteririz.

Act with fairness towards our partners and
employees
We treat our employees and partners both fairly and honestly. We do
not pursue our personal interests. Our actions serve the interests
of our customers, employees and shareholders. We require of others
only what we are prepared to do ourselves.

Foster an open minded
discussion culture
We always seek open discussion and let the best argument win.
We communicate openly, clearly and factually. We honor and
respect ideas and arguments irrespective of hierarchical levels. We
live out change as a natural and welcome part of our success.

İş ortaklarımıza ve
çalışanlarımıza karşı
adil davranırız
Hem iş ortaklarımıza hem de çalışanlarımıza karşı adil ve dürüst
davranırız. Kişisel çıkarlarımızın peşinde koşmayız. Faaliyetlerimiz
müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın çıkarı göz
önüne alınarak yürütülür. İş ortaklarımızdan ve çalışanlarımızdan
kendimizin de yerine getirebileceği istekleri talep ederiz.

Açık fikirli müzakere
kültürünü destekleriz
Her zaman açık fikirli bir müzakere ortamını destekler, en iyi fikrin
kazanmasını isteriz. İletişimimiz açık, belirgin ve nesneldir. Fikir
lerimizin ve müzakerelerimizin şirketimizin hiyerarşik düzeyinden
bağımsız olmasına önem verir ve yine aynı şekilde değerlendiririz.
Değişimi başarımızın doğal ve değişmez bir parçası sayarız.

RELIABILITY
GÜVENİLİRLİK

We walk the talk
We are a role model and live out our corporate values. We show
personal commitment and passion for our field of expertise.
We set examples regarding motivation, commitment and excellent performance.

Committed to technical
leadership
We work on securing technological leadership in our core business.
We develop, produce and market technically sophisticated products.
Future-oriented products bring our customers added value, help
save energy and protect the environment.

Sözlerimizin arkasında
dururuz
Örnek davranır ve şirket değerlerimize göre hareket ederiz. Kendi
uzmanlık alanımıza karşı bağlılık ve tutkuyla yaklaşırız. Motivasyon,
bağlılık ve mükemmel performans göstererek örnek oluruz.

Kendimizi teknolojik
liderliğe adadık
Ana iş kolumuzda teknoloji liderliğimizi muhafaza etmek için çalışırız.
Teknik ürünler geliştirir, üretir ve pazara sunarız. Geleceğe yönelik
ürünlerin müşterilerimize artı değer kazandırmalarına, enerji tasar
rufu sağlamalarına ve çevreyi korumalarına yardımcı oluruz.

Maintain a consistent track
record of performance
We are proud of our success story, which is based on performance,
innovative products and exceptional customer service. Our employees
are motivated to continue this success story.

Act in a responsive and
transparent way
We win our orders in transparent and fair competition. We believe
in the quality and performance of our products. We work as a
team. In our decentralized organization, the primary focus is always
on the company as a whole.

Performansımızı istikrarlı
bir şekilde sürdürmek
istemekteyiz
Performans, yenilikçi ürünler ve olağanüstü servisimize dayanan
başarı öykümüzden gurur duymaktayız. Çalışanlarımız, bu başarı
öyküsünü sürdürmek için gerekli olan motivasyona sahiptir.

Kararlı ve açık davranırız
Müşterilerimizi açık ve adil rekabet çerçevesinde kazanırız. Ürünleri
mizin kalitesine ve performansına güveniriz. Ekip halinde çalışırız.
Dünyanın dört bir yanına yayılmış olsak da başlıca hedefimiz tek bir
şirket olarak davranmaktır.

INTEGRITY
BÜTÜNLÜK

We believe in a high
level of ethics and adhere
to our Code of Conduct
We consistently honor and respect the laws and rules of all countries in which we operate. We respect their customs and habits.
Discrimination due to race, gender, religion or any other personal
characteristics is not tolerated. Our Code of Conduct is the
guideline for our actions and decisions. We firmly believe that success can only be achieved when our words and values are in
line with our actions.

Etik değerlere inanır ve iş
yönetmeliklerimize uygun
davranırız
Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerin yasalarına, kurallarına saygı
gösterir ve istisnasız biçimde uyarız. Gelenek ve göreneklerine saygı
gösteririz. Milliyet, cinsiyet, din veya başka kişisel özellikler temelinde
ayrımcılık yapılmasına izin vermeyiz. Faaliyetlerimizde ve karar süreç
lerimizde ana kılavuzumuz iş yönetmeliklerimizdir. Başarılı olmak
için söylemlerimizin ve değerlerimizin davranışlarımızla tutarlı olması
gerektiği inancındayız.

FUCHS Group
www.fuchs.com/group

