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Cooper Standard’ın performans göstergeleri yükselmeye devam ettikçe, dünya 
genelinde aşılama oranları ve “yeni normale” başlama sözü konularında olumlu 
haberler de artmaya devam ediyor. 
 
Ekibimiz hemen hemen kusursuz güvenlik ayı ilan ederek, sadece tek bir kayda 
değer kaza ile Mayıs ayında etkileyici şekilde tüm zamanların rekorunu kırdı! Bir 
kaza dahi çok fazla olsa da, ekibimizin güvenlik özverisi ve bunun gibi 
başarıların odağımızın olumlu sonuçları için bir kanıt teşkil etmesiyle gurur 
duyuyorum. Güçlü güvenlik performansı operasyonlarımız boyunca kusursuzluk 
için sağlam bir temel oluşturulmasına yardımcı oluyor ve kalite ve teslimat gibi 
diğer önemli metrikleri olumlu olarak etkiliyor.  
 
Cooper Standard Haziran ayı boyunca güvenlik taahhüdümüzü güçlendirmeye 
ve ilk Küresel Güvenlik Ayımızla birlikte tesislerimiz içinde ve dışında önemli 
sağlık ve güvenlik konularına farkındalık uyandırmaya devam etti. Ay sonunda 
Cooper Standard Portalı ana sayfasında sizinle bazı önemli olayları paylaşmayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 
 
Ayrıca Cooper Standard’ın iki etkileyici ödülle Genel Motors tarafından 
tanındığını paylaşmaktan da büyük heyecan duyuyorum. Şirket art arda 
dördüncü yılda, İzolasyon ve Yakıt ve Fren Dağıtımı ürün hatlarımızın her ikisi 
için ikinci yıl da bu ödülü alarak Yılın Tedarikçisi unvanını elde etti. Şirket aynı 
zamanda Fortrex® kimya platformumuz için GM’nin Overdrive Ödülü ile 
onurlandırılıyor. Overdrive ödülü GM’nin altı GPSC Önceliğindeki üstün başarıyı 
tanıyor; bu da onların odaklanmış girişimler ve modern kültürle iş hedeflerine 
ilerlemelerini sağlıyor. Düşük karbon ayak izi ve emisyonları azaltmaya yardımcı 
olması dolayısıyla GM Fortrex® ‘i seçti. 
 
COVID-19 vakaları azaltmaya devam ederken, Asya Pasifik bölgesi dışındaki 
tesislerimizin 17’si Operasyonlara Güvenli Dönüş Planımızın 2. ya da daha üst 
bir fazına girdiler. CODIV riskini azaltma gayretimize devam etmeliyiz ve 
çalışanlar kendi bölgelerinde uygun olduğunda aşı fırsatlarını araştırmaya teşvik 
ediliyor. Meksika’daki Atlacomulco tesisimizden bir çalışanın vefatını 
paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ignacio Lopez Mendoza’nın ailesi, 
dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 11 Haziran itibarıyla 
Şirkette aktif COVID-19 vakası toplam 41 çalışan bulunmaktadır. 

 
Birbirimizi güvende tutmaya ve müşterilerimize kusursuz bir destek vermeye 
yardımcı olmak için kusursuzluğa odaklanmaya devam ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. 
 
 
 
Jeff Edwards 
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı 
 

 

 
 
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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