
İcra Kurulu Başkanı'ndan 
mektup 

 
 

 

Adımları Doğru 
Yönde Sürdürmek 
Yayım tarihi 5/27/2021 

 
Cooper Standard’ın artan aşı bulunabilirliği ve üretim hacimlerindeki 
öngörülen artışla birlikte zorlukları bir araya getirme ve üstesinden gelme 
çabaları yeni bir iyimserlik getiriyor.  
 
2021 ilk çeyrek kazançları çağrımızda bahsedildiği gibi, %98 çevreci müşteri 
puan kartları, %98 çevreci lansman puan kartları ve 18 milyon dolarlık üretim 
tasarrufları dahil olmak üzere güçlü bir işletme performansı ve marj 
genişlemesi elde ettik. Üretim hacimleri değişmezken, Haziran ayında 
iyileşmeleri bekleniyor ve Temmuz'a kadar daha da yüksek hacimler 
görmeliyiz. Her gün beklentileri aşmaya odaklanmaya devam ediyor ve tüm 
paydaşlar için sonuç elde etmek için daima fırsatlar arıyoruz. Bununla 
beraber, ekibimizin daha güçlü bir ikinci yarıda aynı güvenlik ve kalite 
taahhüdü ile hizmet vermeye hazır olmasını sağlamalıyız.  
 
Kısa süre önce cooperstandard.com’da yayımlanan “Daha Güçlü: Ekip, 
Ortaklıklar, İş” (Stronger: Team, Partnerships, Business) 2020 Kurumsal 
Sorumluluk Raporumuzu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Rapor yenilenebilir 
enerji ve atıkların azaltılması konusundaki yeni hedeflerle işimizin tüm 
alanlarında dünya standartlarında performans ilerlemesini içermekte ve 
Çeşitlilik, Dahil Etme ve Aidiyet faaliyetlerimiz gibi diğer iş girişimleriyle ilgili 
güncellemeler verir. Lütfen çalışanlarımız dahil olmak üzere, tüm 
paydaşlarımız için önemli olan konularda yaptığımız önemli çalışma ve 
başarılarımızı okumak için biraz vakit ayırın. 

 
Daha önce de belirtildiği gibi, Küresel Liderlik Ekibi, çalışanları kendi 
bölgelerinde temin edildiğinde Koronavirüs aşısı olmayı düşünmeye şiddetle 
teşvik ediyor ve virüsün maruziyetini ve yayılmasını azaltmak için güvenlik 
tedbirlerini uygulamaya devam etmelerini hatırlatıyor. Daha fazla detayı sağ 
sütunda bulabilirsiniz. Aşılama oranları arttıkça ve hükümet/sağlık 
yönetmelikleri geliştirildikçe Cooper Standard’ın “Hareket Planına Güvenli Geri 
Dönüşe” (Safe Return to Operations Plan) de güncellemeler geleceğini 
paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Aşı oranları arttıkça, yerleşkelerin 
bazı COVID yönergelerini kolaylaştıracak yeni aşamalara geçmeye 
başlayabileceğini tahmin ediyoruz.  
 
Yerleşkelerimizin birçoğunda COVID vakaları azalırken, bazı ülkelerde hâlâ 
yüksek rakamlar görüldüğü hatırlatıldı. Brezilya'daki Varginha tesisimizden bir 
çalışanın vefatını paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Clezio Oliveira’nın 
ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 7 Mayıs itibarıyla 
şirkette aktif COVID-19 vakası toplam 47 çalışan bulunmaktadır. 
 
Pandemi boyunca sonuç almak ve kendinizi ve birbirinizi güvende tutmak için 
gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz.  
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Aşılamalar Destekleniyor 
Çalışmalar COVID-19’a yakalanan bazı kişilerin 
iyileştikten çok sonra yorgunluk, koku ve tat kaybı 
gibi semptomlardan etkilenebileceğini 
göstermiştir. Sadece aşı yaptırmak virüsü 
önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı 
zamanda bulaşma ihtimaliniz düşük olduğunda, 
kalıcı semptomlar bırakacak ciddi bir vakayı 
önleyecektir. Ayrıca, uzun süreli COVID-19 
semptomları gösteren bazı aşılanmamış 
hastaların, aşılamadan sonra semptomlarda 
hafifleme olabileceğine dair raporlar da vardır. 
 
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. 
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