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Bölgelerimizin çoğunda havalar ısınırken, Otomotiv Endüstrisindeki 
üretim talebi, devam eden mikroçip kıtlığı nedeniyle müşteri 
bültenlerinde daha önce belirtildiği kadar hızlı ısınmıyor. Temmuz talebi 
Haziran’dan biraz daha düşüktü, ancak üçüncü çeyreğin sonları için ve 
arz zorluklarının iyileşmesinin beklendiği dördüncü çeyrekte çok yüksek 
piyasaya sürümlerin öngörüldüğünü görmeye devam ediyoruz. Üretim 
ekiplerimiz çok daha yüksek talebe hazırlanırken, bu zamanı potansiyel 
enerji tasarruflarını araştırmak için yalın projeler, eğitim ve “enerji avı” 
gibi sürekli iyileştirme fırsatları için de kullanıyorlar.  
  
Ne yazık ki, Haziran ayında güvenlik olaylarında bir artış gördük. Şirket, 
dünya standartlarındaki hedefimizi hâlâ aşıyor, ancak güvenliğe 
odaklanmamızın hiçbir zaman duraklamaması ve birinci önceliğimiz 
olmaya devam etmesi önemlidir. Çoğu bölgede COVID vaka 
sayılarındaki sürekli düzelmeyi ve artan aşılama oranlarını görmek 
cesaret verici. 9 Temmuz itibariyle, Şirketin aktif COVID-19 vakası olan 
toplam 30 çalışanı vardı ve bu, Ağustos 2020’de vakaları izlemeye 
başladığımızdan bu yana gördüğümüz en düşük seviye.   

  
Vurgulamak istediğim yeni üç gelişme var. Birincisi, sürdürülebilirlik 
işimizde ve paydaşlarımızla birlikte daha fazla önem kazanmaya devam 
ederken, Şirket yakın zamanda bu alandaki faaliyetlerini artırmaya 
devam etmek için bir Küresel Sürdürülebilirlik Konseyi kurdu. Cooper 
Standard, etik ve sorumlu bir şekilde iş yapmaya her zaman yüksek bir 
öncelik vermiştir. Bu konsey, Cooper Standard’ın gelecek yıllarda 
sürdürülebilir bir işletme olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için 
çevresel, sosyal ve yönetişim konuları etrafında kapsamlı bir strateji 
geliştirmeye odaklanacak. 
  
İkinci olarak, saatlik üretim arkadaşlarımız da dahil olmak üzere TÜM 
çalışanlar için yeni bir dijital iletişim aracı olan CS Connect’in yakında 
piyasaya sürülmesi konusunda çok heyecanlıyım.  Geçmişte Şirket, 
maaşlı iş gücümüzle e-posta gibi elektronik araçlar aracılığıyla kolayca 
iletişim kurabiliyordu. Şimdiye kadar ilk kez, tüm çalışanlar artık bir mobil 
veya masaüstü uygulaması aracılığıyla iletişime erişebilecek. CS 
Connect, çalışanların Cooper Standard haberlerine ve konumları ve ilgi 
alanlarına göre hedeflenen önemli kaynaklara doğrudan erişmesini 
sağlayacak. Önümüzdeki haftalarda tesisinizde daha fazla güncellemeyi 
bekleyin. 

  
Son olarak, müşterilerimiz nezdinde üstün kalitemiz ile tanınmaya 
devam ettiğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Yakın zamanda 
20 lokasyonumuz bir GM kalite ödülü aldı ve Kunshan 1 tesisimiz de 
CJLR’den (Chery Jaguar Land Rover) bir kalite ödülü aldı. Ayrıca, 
Haziran ayı boyunca, IpB (milyarda bir kalite olayı) tam yıl hedefimizi 
aştık. Bu, ekibimizin mükemmelliğe olan bağlılığının harika bir örneği.   

  
Devam eden katılımımız ve sıkı çalışmamız için teşekkür ederim! 
  

Jeff Edwards 
Genel Başkan ve İcra Kurulu Başkanı 

  

  

Çok Yakında! 

CS Connect, Cooper Standard’ın 

yeni dijital çalışan iletişim aracıdır. 
Bulunduğunuz yerdeki lansmanın daha fazla 

ayrıntısı için izleyin. 
  

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 
  

  
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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