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Otomotiv endüstrisi, bazı endüstrileri etkileyen global mikroçip sıkıntısı dahil, 
son mektubumda bahsettiğim birçok zorluktan etkilenmeye devam ediyor. 
Sonuç itibarıyla, müşterilerimizin birçoğu üretimi yavaşlattı, hatta bazıları 
tedarik zincirinin ayağa kalkmasını sağlamak için birkaç hafta üretime ara 
verdiler. Bu güçlüklere rağmen, işimizde kontrol edebildiğimiz alanlarda 
öngörülemeyen çeyrek boyunca güçlü operasyon performansını sürdürdük.  

 

Üretim tahmin edilenden yavaş ilerlerken, tüketicinin araç talebi hala yüksek 
ve müşterilerimiz yılın ikinci yarısı yüksek üretim beklediklerini belirtiyorlar. 
Aslında bir müşteri yılın ilk yarısında ağır üretimin toparlanmasına yardımcı 
olmayı denemek için normal yazlık imalat kapatma sürecini iptal etti. Cooper 
Standard da yılın ikinci yarısı imalat tesislerimizde oldukça meşgul olmayı 
umuyor.  Daha meşgul bir ikinci yarıya hazırlanırken, maliyeti yönetmek, 
güvenlik taahhüdümüzü sürdürmek, riskleri azaltmaya çalışmak ve üretim 
talebinin artışına hazırlanmak için kontrol edebileceklerimize odaklanmayı 
sürdürmemiz önemlidir.   

 

Özellikle desteğiniz ve devam eden kusursuzluk taahhüdünüz için tesislerdeki 
herkese teşekkür ediyorum. 2021 yılının ilk çeyreğinde 14 tesisin Elmas 
Statüsüne eriştiğini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Yıl boyunca birçok 
tesisin daha bu kademelere erişmesini dört gözle bekliyoruz!. Aynı zamanda 
müşterilerimize sorunsuz bir lansman sağlamak için yoğun emek harcayan 
bazı tesislerimizde yeni iş lansmanları yapıyoruz.  

 

Dünya COVID-19 ile mücadele etmeyi sürdürürken, aşılama oranlarının 
küresel çapta arttığını görmek ümit verici. Uluslararası Liderlik Ekibi çalışanları 
bölgede imkan olduğu anda Koronavirüs aşısı olmayı düşünmeye teşvik 
ediyor. Şirket ilgilenen çalışanlar için aşı temin etmek için seçenekleri 
araştırıyor. Şu ana kadar seçenekler kısıtlı olsa da, ekiplerimiz bu konuda 
çalışmaya devam edecektir. Virüse maruz kalmayı ve yayılmasını zayıflatmak 
için tesislerimizin içinde ve dışında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamayı 
sürdürmenizi tekrar hatırlatırız. 10 Nisan itibarıyla Şirkette aktif COVID-19 
vakası toplam 86 çalışan bulunmaktadır. 

 

Tüm paydaşlarımız için güvenlik ve sürdürülebilir değer sağlamaya 
odaklanmamızla, daha da parlak bir gelecek için bu zorlukların üstesinden 
gelebileceğimize eminim. 
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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 komitesinin 

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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