
İcra Kurulu Başkanı'ndan 
mektup 

 

 

Güçlü Bir İkinci Yarı için 
Sahneyi Hazırlamak 
Yayım tarihi 3/23/2021 

 
 

Ciddi hava koşulları ve tedarik zincirindeki sıkıntılar da dahil, işimizi etkileyen 
son kesintilere değinmek için ekibimizin sıkı çalışması ve proaktif 
tedbirlerinden gurur duyuyorum. Bu zorluklara rağmen, ekibimiz mükemmel 
finansal, kalite ve güvenlik performansı gösteriyor. 
 
Cooper Standard’ın faaliyeti otomotiv endüstrisiyle yeniden canlanmaya 
devam ediyor. Üretim hacimleri yukarıda belirtilen zorluklardan olumsuz olarak 
etkilenirken, yılın ikinci yarısı ürün talebinin artmasını bekliyoruz. Sadece 2021 
yılı için 150’den fazla lansman planladık. Bu öngörülen büyümeye 
hazırlanmak için, dünya çapında operasyonlarımızda istikrarı korumaya 
devam etmemiz ve zorlukları hızlıca belirleyip gerektiğinden erkenden yardım 
aramamız önemlidir. 
 
COVID-19’a ek olarak, otomotiv endüstrisi sürekli dönüşüm halindedir. Bana 
en çok sorulan trend elektrikli araçlar (EV) ve pazardaki bu değişimin işimizi 
nasıl etkileyeceği yönündedir. Zaman içinde yakıtlı ürünlere daha az talep 
olsa, EV pazarı Cooper Standard için birçok fırsat sunuyor. Ekiplerimiz ısıtma 
ve soğutma bataryaları gibi Elektrikli Araç (EV) ihtiyaçlarını karşılamak için 
Yakıt ve Frenleme Servisi ve Sıvı Transferi ürün hatlarımızdan gelen 
uzmanlığı kullanmaktadır. Aslında planlanan 150 lansmanın 25’i elektrikli 
araçlardadır ve Cooper Standard küresel olarak en iyi 25 Elektrikli Araç 
platformunun 16’sının tedarikçisidir. 
 
Birçok alanda değişime ayak uydurduğumuzu göstermeye devam ettiğimizi 
gösterirken, riski göz ardı etmememiz ve erken tespit ederek hafifletmek için 
elimizden gelenin en iyisini yapmamız zorunludur. Bu özellikle güvenlik için 
geçerlidir. Genel Güvenlik Kültürümüz tüm çalışanlardan güvenliğiniz ve 
diğerlerinin güvenliği konusunda aktif rol oynamalarını beklemektedir. 
Önemsiz kaymalardan daha ciddi yaralanmalara kadar her şey dahil olmak 
üzere, bir güvenlik hadisesi meydana gelmesini önlemeye yardımcı olmak ve 
potansiyel tehlikelerden kaçınmak için lütfen çevrenizin farkında olmaya 
zaman ayırın. Bu aynı zamanda CIVOD güvenlik talimatlarımız için de 
geçerlidir, lütfen tesislerimizin içinde ve dışında güvenli davranışlar 
sergilemeye devam edin. 12 Mart itibarıyla Şirkette aktif COVID-19 vakası 
toplam 53 çalışan bulunmaktadır. 
 
Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer sağlamaya devam ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. Çalışanlarımızın güvenliğine odaklanmayı sürdürerek, 
müşterilerimize kaliteli ürünler sunarak ve topluluklarımızı olumlu yönde 
etkileyerek, yılın getirdiği her türlü zorluğa hazır olacağımıza inanıyorum. 

 
Jeff Edwards 
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı 

 
 

 
 
 

Lütfen yerel İK departmanınızla iletişime geçin 
ve aşağıdaki durumlarda işe gitmeyin: 
• Ateş (100.4 °F / 38 °C veya üzeri) ya da grip 

benzeri semptomlar varsa 
• Yerel sağlık departmanı ya da sağlık 

kuruluşunuzdan kendinizi tecrit etmeniz 
ya da karantinaya almanız söylendiyse 

• Son 14 gün içinde COVID-19 testi pozitif 
çıkmış ya da tahkikat altındaki bir kişiyle 
yakın temasta bulunduysanız 

 
COVID Önerileri 
• Ellerinizi sık sık yıkayın 
• El sıkışmayın 
• Öksürürken/hapşırırken korunun 
• Başkalarından 1-2 metre / 3-6 fit uzakta durun 
• Buluşmaları kısa tutun 
• Toplu taşımayı sınırlayın 
• Kalabalık alanlardan kaçının 
• Hasta olduğunuzda evde kalın 

 
Etik Raporlama Kaynakları 
• Danışman veya menajeriniz 
• İK ekibinin herhangi bir üyesi 
• Yasal departmanı ya da etik ve uyum 

ofisi 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Uluslararası etik ve uyum 
komitesi'nin herhangi bir üyesi 

• Cooper Standard IntegrityLine, 
istenirse isimsiz 
olarak*,www.csintegrityline.com 
adresinden 
* Faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerde isimsiz 
raporlamaya izin verilmediğine lütfen 
dikkat edin. 

 
AYLIK GÜNCELLEMELERİ BEKLEYİN 
Aylık mektuplar Cooper Standard web sitesinde 
yayınlanacaktır: 
https://www.cooperstandard.com/covid-19- 
employee-communications. Lütfen erişim 
için şifre kullanın: CSTeamwork (şifrenin 
büyük/küçük harfe duyarlı olduğuna dikkat 
edin). 
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