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Sürekli ̇ Destek Beyani.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, çalışanlarımız, 
hissedarlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş 
ortaklarımıza: 

2018’de hayata geçen taahhüdümüzün devamı 
olarak, bu belgeyle İnsan Hakları, İşgücü, Çevre ve 
Yolsuzlukla Mücadele alanlarında Global Compact’ın 
10 İlkesine tam destek verdiğimizi doğrularım. 

Bu İlerleme Bildiriminde, taahhüdümüzü tüm yönleriyle nasıl 
uyguladığımızı göreceksiniz. Ayrıca, faaliyet gösterdiğimiz 
yerel topluluklara sağladığımız desteği ve tedarikçilerimizin 
bizimle aynı sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemelerini 
sağlamak üzere attığımız adımları gösteren bölümler ekledik. 

“İş kalitesinin, ürünlerin ve ilişkilerin öncelikli 
olduğu, dokunduğu herkese iyi gelen bir yer 
olma yolunda ilerlerken, günlük hayatımızda 10 İlkeyi 
uygulamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bu İlerleme Bildirimini paydaşlarımızla paylaşacağız. Sürekli 
olarak kendimizi geliştirmemiz için görüşlerinizi bekliyoruz. 

Teşekkürler 

En içten dileklerimle

Christophe Carré
CEO

İ L K E  1 :  İş dünyası, ilan edilmiş insan 
haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İ L K E  2 :  İş dünyası, insan hakları 
ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İ L K E  3 :  İş dünyası, çalışanların 
sendikalaşma ve toplu müzakere 
özgürlüğünü desteklemeli.

İ L K E  4 :  Zorla ve zorunlu işçi 
çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İ L K E  5 :  Her türlü çocuk işçi 
çalıştırılmasına son verilmeli.

İ L K E  6 :  İşe alım ve işe yerleştirmede 
ayrımcılığa son verilmeli.

İ L K E  7 :  İş dünyası, çevre sorunlarına 
karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İ L K E  8 :  Çevresel sorumluluğu arttıracak 
her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İ L K E  9 :  Çevre dostu teknolojilerin 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İ L K E  1 0 :  İş dünyası, rüşvet ve haraç 
dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
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Temel Değerler.

Iş Ortaklarımızla Ilişkilerin Önemi
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, 

danışmanlarımız, ittifak ortaklarımız ve diğer 
paydaşlarımızı içeren dış ortak ilişkilerimizin 

yaşamsal önemini kabul ediyoruz. 
Şirketimizin güçlü olmaya devam etmesi 
kendi çıkarları doğrultusunda olduğu gibi 

ortaklarımızın da başarılı olması uzun vadeli 
en büyük ilgimizdir.

Başari Bi żi ṁ Kendi ̇  
Şartlarimizda Tanimlanmiş

Karşılık gelen kâr olmadan büyümenin 
sağlıklı olmadığı anlayışı iş kararlarımızda her 

zaman temelde yatan anlayış olmuştur.

Her Gün Yaşadığı Temel Değerler

Yaratıcılık, Yenilikçilik ve  
Girişimci ruh

Bilgileri paylaşarak, bilgi arayarak ve birlikte 
çalışarak, insanların fikirlerini çalışmaya 

bıraktığı istisnai bir girişimci ortam 
oluşturuyoruz.

Aidiyetin Gururu
Her bir kişinin benzersizliğini ve her birinin 
organizasyonumuza getirdiği değeri kabul 
ederiz. Sorunlarımıza cevap vermeye ve 
hedeflerimize ulaşmaya yönelik bireysel 

ve ekip çabalarını tanıyoruz. Başarılarımızı 
kutlamak için zaman ayırıyoruz.

Dürüstlük Ve Saygi
Kuruluşumuzdaki herkesle ve kuruluş 

dışından temas kurduğumuz tüm insanlarla 
dürüst oluruz. 

Biz başkalarına saygılıyız.
Biz güvene dayalı ilişkiler kurmak  

için çalışıyoruz. 

Yetki, Sorumluluk Ve Di ṅleme 
Zorunluluğu 

Otoriteyi sorumlulukla hizalandırıyoruz. 
Karar yetkisinin nihai olarak bulunduğu yer, 
sonuçların elde edilmesinde sorumluluğun 

kimde olduğuna bağlıdır. Kararlarımızın 
ve eylemlerin genel stratejimizle tutarlı 

olmasını ve değerlerimizle uyumlu olmasını 
umuyoruz.

Tutarlilik & Adalet
Politikalarımızı uygulamakta ve insanlarla 

adil olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Toplumlarımızda iyi Vatandaş
Çevremize saygı duyuyoruz ve faaliyet 

gösterdiğimiz toplulukları, içinde yaşayan 
herkes için daha iyi yerler yapmaya 

çalışmak için teşvik ediyoruz.
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Şi ṙkete Genel Bakış.

Önemli ̇ Rakamla.

F A A L İ Y E T L E R  V E  M Ü Ş T E R İ L E R

Bir aile işletmesi olan şirketimiz, 1958 yılında Romeo, 
Michigan’da, otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına yanıt 
vermek amacıyla kuruldu.

Daha sonra diğer bölgelere yayılan L&L Products, şu anda 
dünyanın tüm büyük bölgelerinde varlığını sürdürmektedir. 
Otomotiv sektöründeki müşterilerimize ek olarak, havacılık, 
ticari araçlar, demiryolu ve sanayi dahil olmak üzere yeni 
pazarlara ve sektörlere hitap etmeye başladık. Müşterilerimizin 
birçoğu dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet göstermektedir. 
Küresel ayak izimiz ve dünya çapındaki çok kültürlü ekiplerimiz 
sayesinde müşterilerimize kendi dillerinde hizmet verebiliyor 
olmaktan gurur duyuyoruz. 

Sızdırmazlığı, gürültü ve titreşimleri azaltmayı ve yapıları 
güçlendirmeyi amaçlayan plastik veya elyaflarla kullanılmak 
üzere L&L tarafından geliştirilmiş kimyasallara dayalı çözümler 
sunuyoruz. Temel uzmanlığımız kimyasal formülasyon, imalat 
süreçleri ve mühendislik parçalarının tasarımında yatar. 

Yapısal çözümler ve yapıştırma çözümlerinden oluşan, giderek 
büyüyen yelpazemiz ile yapıştırıcılar alanında pazar payı elde 
etmeye devam ediyoruz.

Y Ö N E T I M

Hissedarlarımız işletmede aktif rol almaktadır ve L&L 
Products İdari Ekibi (LLET) işletmeyi denetleyerek uzun 
vadeli başarıya ulaşmak için yeni büyüme alanları sunar.

Christophe Carré
İcra Kurulu Başkanı

Tom Kleino
L&L Products Amerika 

Başkanı

John Blancaneaux
L&L Products Aurupa, Orta 

Doğu ve Afrika Başkanı

Nitin Mehta
L&L Products Asya-Pasifik 

ve Hindistan Başkanı

Steve Ryan
Küresel Finans 

Departmanı Başkanı

Tony Buchan
Stratejik Pazarlama ve 

Kurumsal Gelişim Başkan 
Yardıcisi

1958
K U R U L U Ş 

TA R I H I

1200+
Ç A L I Ş A N L A R

18
K O N U M L A R

450+
P A T E N T L E R

4
A R - G E 

M E R K E Z L E R I
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S E R T İ F İ K A L A R

L&L Products; Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik 
Yönetimi sistemleriyle  uyumlu olarak faaliyet 
göstermektedir: Bu alanlardaki riskleri kontrol ediyor 
ve sürekli iyileşme sağlamayı taahhüt ediyoruz. 
En yüksek önceliğimiz güvenlik olduğundan, 
çalışanlarımızı korumayı hedefliyoruz. Bu amaçla, 
işletme birimlerimizin birçoğunda ISO45001 
sertifikalarını almak için çalışmaya devam ettik. Şu anda 
çalışanlarımızın %80’den fazlası kapsam dahilinde.

K A L İ T E :
• Fabrikalarımızın tümü ISO 9001 gerekliliklerine 

uygundur. 

E N D Ü S T R İ :
• Tüm fabrikalarımız IATF 16949  

(Otomotiv sektörü) sertifikalıdır.
• Fransa’daki fabrikamız AS/EN 9100  

(Havacılık, Uzay ve Savunma sektörü) sertifikalıdır.

Ç E V R E :
• 8 fabrikamızdan 6’sı ISO 14001 sertifikasına sahiptir  

(çalışanlarımızın yaklaşık %90’ını temsil etmektedir).

S A Ğ L I K  V E  G Ü V E N L İ K :
• 8 fabrikamızdan 4’ü ISO 45001 sertifikasına sahiptir 

(çalışanlarımızın %80’den fazlasını temsil etmektedir). 

A M E R İ K A  B Ö L G E S İ
K U R U L U Ş :  1 9 5 8

Üretim:
Romeo, MI, ABD
West Columbia, SC, ABD
São Paulo, Brezilya

Ofis:
Meksika

E M E A
K U R U L U Ş :  1 9 9 6

Üretim:
Altorf, Fransa
Rudna, Çek Cumhuriyeti
Bursa, Türkiye

Ofisler:
Münih, Almanya
Barselona, İspanya
Birmingham, Birleşik Krallık
Milano, İtalya
Bièvres, Fransa 

A P A C
K U R U L U Ş :  1 9 9 7

Üretim:
Qingpu, Çin
Pune, Hindistan 

Ofisler:
Seul, Güney Kore
Melbourne, Avustralya
Kuala Lumpur, Malezya
Singapur

Üretim YeriOfis Yeri
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İnsan Hakları.

İ N S A N  H A K L A R I N A  B A Ğ L I L I K

Başta Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Haklar 
Bildirgesi olmak üzere, insan haklarını korumaya yönelik 
yasalara ve yönetmeliklere tam uyum sağlama taahhüdü 
veriyoruz. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz 
ve faaliyet gösterdiğimiz bölgeler dahil olmak üzere etki 
alanımızda bu konuda yaşanan temel zorlukların fark 
edilmesine katkıda bulunuyoruz. Kendimizi geliştirmek, 
riskleri daha iyi belirlemek ve azaltmak için çalışıyoruz.

Kurumsal İnsan Haklari ve Çalişan Poli ̇ti ̇kas
2020 yılında, dünya çapındaki işletme birimlerimizin 
tamamı, insan hakları ve çalışma standartlarını sürdürme 
taahhüdümüzü güçlendirmek adına ortak bir politika 
benimsedi. Tüm çalışanlarımız için fırsat eşitliği sağlamayı, 
güvenli bir işyeri ve varsa endişelerini dile getirebilecekleri 
güvenilir bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. 

Sağlık ve Güvenlik Politikası
L&L Products; çalışanları, yüklenicileri ve ziyaretçileri 
için her zaman tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri 
azaltarak tüm tesislerinde sıfır kaza seviyesine ulaşmak 
için çalışmaktadır. Kurumsal Organizasyonel Sağlık 
ve Güvenlik Politikamız; fiziksel, zihinsel veya bilişsel 
hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesi, çalışanlar için 
sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi ve uygun eğitim gibi 
önemli alanlarda rehberlik sunmaktadır. Çalışan güvenliği, 
şirketimizin güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlayabilmesinin 
temelini oluşturan değerdir. 2020 yılında, risk yönetimi 
ve çalışan katılımı bakımından IATF gerekliliklerine daha 
iyi uyum sağlamak için bu Politikayı güncelledik. 

Bilgi Uçurma Prosedürü 
2020 yılında bilgi uçurma prosedürümüzü güncelleyerek 
tüm çalışanların ve yüklenicilerin endişelerini dile getirmek 
için kullanabilecekleri dahili bir e-posta adresini uygulamaya 
koyduk. Misillemeyi Önleme ve Çalışan Etik Kuralları da 
bu doğrultuda uyarlandı. Dünya çapındaki tüm çalışanlar 
için geçerli olan Etik Kuralları, etik davranış olarak kabul 
ettiğimiz davranışlara ilişkin beklentilerimizi ortaya 
koymaktadır. Etik Kuralları, çalışanlara işe uyum sürecinde 
bilgi uçurma prosedürüne ek olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca, 
bir güncelleme olduğunda veya çalışan toplantılarında ortaya 
çıkan durumlarda düzenli hatırlatmalar yapmaktayız. Speak 
Up Line üzerinden SIFIR olay bildirilmiştir. Bu, endişelerin 
diğer kanallar (yönetim, insan kaynakları veya hukuk birimi 
ekip üyelerine yüz yüze, e-posta aracılığıyla veya telefonla 
bildirme) üzerinden güvenle bildirildiğini göstermektedir.

U Y G U L A M A  V E  S O N U Ç L A R

L&L Products, işyerinde güvenlikle ilgili genel farkındalığa 
katkıda bulunan girişimler uygulamaktadır. Dünya 
çapındaki tüm işletme birimlerimizde, çalışanlarımız ve 
yüklenicilerimizin sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm zorunlu 
eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz.

84
Güvenlik Lideri
(EMEA + ABD)

L&L Products, küresel faaliyetlerimiz genelinde insan haklarının korunmasını ve ilerletilmesini destekleme 
taahhüdü vermektedir. Tüm paydaşlarımızın saygılı ve eşit muamele görmesini sağlamak üzere Dürüstlük, Saygı, 
Tutarlılık ve Adalet ile kurumsal değerlerimizi sürdürmek için çalışıyoruz.

O D A K
2019 yılında Fransa’da hayata geçirilen Güvenlik 
Lideri Programı’nın devamında EMEA, çalışanların 
veya kuruluşun 2020 yılını güvende geçirebilmesine 
yardımcı olmak amacıyla 67 Güvenlik Lideri 
tarafından yapılan 1123 gözlemi topladı. 

ABD’de 17 Güvenlik Lideri daha bulunmaktadır ve tüm 
çalışanlar, güvenlik gözlem süreci üzerine eğitim almıştır.
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Pandemi Süreci
COVID-19 sürecinde, dünya çapındaki tüm çalışanların 
güvenli koşullarda işe yeniden başlamalarını sağladık. 
Neredeyse tüm ülkelerde yaşanan kişisel koruyucu ekipman 
eksikliğine rağmen, birçok çalışanın ekstra çabası sayesinde 
yüz maskeleri ve el dezenfektanı temin edebildik. Çok sayıda 
çalışan, stokları güvence altına almak, laboratuvarlarımızda 
el dezenfektanı formülleri geliştirmek veya kumaş maske 
üretmek (Çek Cumhuriyeti’nde) suretiyle şirketi destekleyerek 
üretimi sürdürmemizi ve ofis çalışanlarının çalışmaya devam 
etmelerini sağladı. Binaya girişte ateş ölçümü, potansiyel 
temas vakalarını tespit etmek için anketler ve formlar, 
dezenfeksiyon faaliyetlerinin teşvik edilmesi, mümkün olan 
durumlarda evden çalışmaya geçilmesi ve sosyal mesafenin 
korunması dahil olmak üzere protokoller düzenlendi.

Tüm yerel yönetmeliklere uyum sağladık ve bazı durumlarda 
hükümet kararlarının ötesinde uygulamalar yaptık. Örneğin, 
hükümet seyahat yasaklarını uygulamadan önce uluslararası 
seyahatleri engellemeye ve video konferansa geçiş yapmaya 
karar verdik.

Sağlığı Desteklemek
L&L Products olarak, kişisel sağlık ve güvenliğin doğrudan 
bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Tüm çalışanlarımızı 
mevcut kaynakları kullanmaya teşvik ediyoruz. COVID-19 
sağlık kriziyle birlikte yaşanan zorluklar ve evden çalışmanın 
artmasıyla birlikte, çeşitli ölçeklerde (ekip toplantıları, 
“çevrimiçi kahve molaları”, şirket genelinde anket) çevrimiçi 
etkinlikler düzenleyerek tüm çalışanlarımızın ekibin bir 
parçası olarak hissetmeye devam etmelerini sağladık. Birkaç 
yıldır Fransa’da ücretsiz ve anonim psikolojik destek ve 
koçluk hizmeti sunuyoruz. Diğer çalışanlarımızı da COVID-19 
krizi nedeniyle kendilerini yalnız veya stresli hissettikleri 
durumda bu yardım hattını kullanmaya teşvik ettik.

19
Kayıp günlerle 
birlikte kaza sayısı 
(Küreselw)

O D A K
Romeo’da, Oakland Üniversitesi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile Egzersiz Bilimi programlarıyla ergonomik bir çalışma 
üzerine işbirliği yaptık. Bu işbirliği, gelecekte öğrencilere 
fayda sağlamanın yanı sıra çalışanlarımızın sağlığını 
da destekleyecek. Çalışanlarımıza, doğru esneme ve 
ergonominin temelini oluşturan teknikler ve teoriler 
hakkında eğitim verdik. 

Bu çalışma sonucunda, hissedilen rahatsızlığın ve 
yaralanma oranının azalmasını, aynı zamanda çalışan 
memnuniyetinin artmasını bekliyoruz. Çalışma kontrol 
grupları içermektedir. Her iş rolü için en iyi uygulamaları 
benimserken, verileri analiz etmeye ve tüm vardiyalarda 
katılımı teşvik etmeye devam ediyoruz.

Güvenliği iyileştirmek
Her yıl dünya genelindeki ilk 
müdahale ekiplerine, önceden 
teşekkür ederek, gömlekler dağıtarak 
ve/veya ücretsiz öğle yemekleri 
sağlayarak takdirlerimizi sunuyoruz. 

Romeo’daki Sağlık ve Güvenlik 
ekibimiz olayları, uyarıları, gelişmeleri 
ve bildirme planlarını görsel olarak sergilemek amacıyla 
tesisin her yerine panolar yerleştirdi.

Her çalışanın panolara erişimi vardır ve çalışanlar, güvenlik 
uygulamalarımızın sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmaya 
teşvik edilir.

2020 yılında Fransa’daki tesisimiz güvenlik haftası düzenledi. 
Bu öne çıkan etkinliğe, hidrolik kurtarma araçlarını kullanarak 
insanların araçtan nasıl güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini 
göstermek üzere itfaiye ekiplerini davet ettik.

Tüm çalışanlarımıza

teşekkür ederiz
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İşgücü.
Her bir çalışanımıza değer veriyoruz ve tüm şirketin başarısı için, her zaman en yetenekli kişileri şirket bünyesine 
dahil etmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. L&L Products, tüm insanlara eşit davranılması gerektiğine inanmaktadır. 
Ayrıca adalet, kültürel çeşitlilik ve eşit fırsatların topluluk olarak büyümemize yardımcı olduğuna inanıyoruz
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Bölge, Cinsiyet ve Yaşa Göre İşgücü 
Dağılımı (Küresel)

İ Ş G Ü C Ü N E  B A Ğ L I L I K

Çalışanlarımız en büyük varlığımızdır. Dünyanın dört bir 
yanındaki tüm tesislerimizin, Uluslararası Çalışma Örgütünün 
Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi 
dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş çalışma 
standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamaya kendimizi 
adadık. Her gün, güçlü kurumsal kültürümüzü geliştirmek ve 
sloganımıza göre yaşamak için çalışıyoruz: “İşin kalitesinin, 
ürünlerin ve ilişkilerin öncelikli olduğu, dokunan herkese 
iyi gelen bir yer olma” sloganımız, paydaşlarımızın bizi 
birlikte çalışmak için iyi bir şirket olarak görmeleri ve 
topluluklarımızın iyi bir üyesi olduğumuzu göstermek için 
çalıştığımızı vurgulamaktadır. Tüm yöneticilerin rol model 
olmaları, etik iş kurallarını teşvik etmeleri, güven ve saygı 
ortamı sağlamaları beklenmektedir.

2020 yılında, dünya çapındaki tüm işletme birimlerimizi tek 
bir Küresel İnsan Hakları ve Çalışan Politikası ile uyumlu 
hale getirdik. Bu politika; ayrımcılık ve tacizle mücadele, 
çalışanlarımızın desteklenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi 
gibi taahhütleri içermektedir

U Y G U L A M A  V E  S O N U Ç L A R Eşit Fırsatlar
Eşit fırsat taahhüt ediyor ve ayrımcılığı hoş görmüyoruz. 
İnsan kaynaklarıyla ilgili kararlarımızı sadece bize 
başvuranların ve çalışanlarımızın beceri ve yeteneklerine 
dayandırıyoruz. İşe alma, terfi, eğitim, ücretlendirme, disiplin 
önlemleri ve işten çıkarma dahil istihdamın tüm alanlarında 
ayrımcılık olmamasını garantiliyoruz. 

“Adalet ve tutarlılık” temel kurumsal değerlerimizden biridir 
ve herkesin yaş, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik 
köken, din, engellilik veya diğer kriterler veya korunan 
durumlarına bakılmaksızın eşit fırsatlara sahip olmasını 
sağlamaya çalışıyoruz.

%12
Yönetim pozisyonlarında 
çalışan kadınların oranı 
(Küresel)
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Kültürel Çeşitlilik
İşyerinde çeşitlilik, yeniliğin ve rekabet avantajının 
geliştirilmesine yardımcı olur. Uyruk ve etnik köken 
çeşitliliği, çalışan demografik segmentleri arasındaki 
farklılıklar dikkate alınarak hesaplanabilir.

L&L Products’ta, tüm çalışanlarımıza fırsatlar sunarak 
kültürler arası öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Üç 
çalışanımız, yabancı bir L&L Products işletme biriminde 
birkaç ay geçirme fırsatı elde ederek farklı bir çalışma ortamı 
ve kültürü deneyimledi.

Fransa’da faaliyet gösteren Ar-Ge Teknisyeni Lucile 
Richer, altı aylığına (Eylül 2019-Mart 2020) Romeo’ya 
gitti: “L&L’in değişim programı, küresel ofislerimiz arasındaki 
iletişimi güçlendirmenin, her bölgenin güçlü yönlerini ve 
eksikliklerini öğrenmenin en iyi yolu. Bu deneyimden, 
hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım bu sorunlardan 
her zaman bir ders çıkarabileceğimizi öğrendim. ABD’de 
çalışarak ve seyahat ederek, profesyonel ve kişisel anlamda 

çok hızlı geliştim. Sadece Fransa’da çalışsaydım bunu 
başaramazdım. Mükemmel insanlarla tanıştım ve yapı 
malzemesi geliştirme ekibiyle çalışmak benim için büyük 
bir mutluluktu. Tekrar Romeo’ya gitmeyi çok isterim!”

ABD’de Denetçi olarak çalışan Andy Kasischke, 
Şanghay’daki birimimizde dokuz ay (Haziran 2019-Ocak 
2020) çalıştı. Bu deneyimi eşi ve iki küçük çocuğuyla 
birlikte yaşadı: ““Mükemmel insanlarla tanıştığımız için 
kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çin Seddi’ni, yüz yıllık 
tapınakları, içinden kanal geçen geleneksel kasabaları, 
bahçeleri, güzel parkları ziyaret ettik, fütüristik gökdelenleri 
gördük, geleneksel Çin yemeklerini tattık, yaşayış şekillerine, 
alışkanlıklarına tanıklık ettik ve hatta (çok az) Mandarin 
öğrendik. Çinlilerin çocukları, çayı, yemeklerini ne kadar 
sevdiklerini, büyük bir tarih ve kültüre sahip olduklarını ve 
ülkeleriyle ne kadar gurur duyduklarını biliyoruz. Yurt dışında 
yaşamak, bazen iniş çıkışlı olan muhteşem bir yolculuk. 

Büyük resme baktığınızda, sizi kişisel olarak büyümeye teşvik 
ettiğini görebilirsiniz. Farklı bir ülkede yaşamak sizi mütevazı 
yapıyor; bu dünyanın sadece küçük bir parçası olduğunuzu 
anlıyorsunuz. Ayrıca zihninizi açarak, dünyayı algılamanın 
birden fazla yolunun olduğunu anlamanızı sağlıyor. Asya’da 
yaşama fırsatına sahip olduğumuz için minnettarım. Çin’e 
saygımız sonsuz ve kalbimizde her zaman bir yeri olacak!”

ABD’de çalışan Program Yöneticisi Olaf Nitsche, 
2016’da ailesiyle birlikte Almanya’ya taşındı. Şu 
anda Almanya’daki işletme birimimizin Genel 
Müdürü: “ABD’deki L&L Products’ta yaklaşık 11 yıl 
boyunca küresel çaptaki çok sayıda projede çalıştıktan 
sonra, Avrupa’daki kuruluşumuzu desteklemek üzere 
Almanya’ya taşınma fırsatım oldu. Yurt dışındaki deneyimim 
süresince geliştirdiğim güçlü ilişkiler, bölgeler arasında 
daha verimli bir şekilde çalışmama yardımcı oldu. 
Çalışanların dünya çapında L&L Products ailesi dahilinde 
yer değiştirme imkanının anlayışı artırdığına, şirketimizi 
güçlendirdiğine ve bize fayda sağladığına inanıyorum.

L&L Products’ta  
Dünya Çapında  

26+ Uyruk  
(Küresel) 
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İşgücü.

Çalışanlarımız için eğitim
Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine yatırım 
yapıyoruz. Beceri gruplarını genişletmek amacıyla çalışanlara 
şirket içi ve dışı eğitim olanağı sunarak motivasyonu 
artırıyor, gelişimi destekliyor ve yüksek performans 
gösteren çalışanları elimizde tutmak için çalışıyoruz.

Yeni Nesillerin Eğitilmesi
L&L Products, stajyerler alarak, yerel okullar ve 
üniversitelerle toplum desteği sağlayarak gelecek nesillerin 
eğitimine yatırım yapmaktadır. Ayrıca bu süreç, L&L Products 
ve mevcut çalışanlarına da katkı sağlamaktadır. Yetenekli 
kişilerin gelecekte istihdam edilebilmesi için değerli ilişkiler 
kurmaya başladık. Projeler; liderlik, iletişim ve ekip oluşturma 
gibi becerileri geliştirerek çalışanlarımızın büyümesine 
katkıda bulunmaktadır.

L&L Products, uzun yıllardır Detroit, Michigan’daki 
Cornerstone Charter okulları ile iş birliği yaparak yetersiz 
hizmet alan bir topluluğa eğitim desteği sağlamaktadır. 

Cornerstone’un misyonu, üniversite yaşamları ve 
kariyerlerinde ilerlemeye yeterince hazırlanabilmeleri için 
öğrencilere gerçek yaşamdan deneyimler sunmaktır. L&L 
Products okula bir Fanuc robot bağışladı ve 2020 yılında, 
Dave Egle misafir eğitmen olarak öğrencilere robotu nasıl 
programlayacakları hakkında eğitim verdi. Bu öğrenciler, 
teknolojiyle uygulamalı çalışma olanağına sahip değil. 
Öğrencilerin başarıları Dave ve L&L Products ile paylaşıldı. 
Yeni nesillere rehberlik etmeye ve onlara ilham vermeye 
devam etmek için sabırsızlanıyoruz.

%5,14
Gönüllü işten ayrılma oranı  
(Küresel)

41
Stajyer ve öğrenci 
(Küresel)

Çalişanlarin Görüşleri 
“L&L’e katılmamı sağlayan şey, gelişmiş teknolojisi ile 
büyüme ve çeşitlilik fırsatıydı. L&L’e katıldıktan sonra, açık ve 
iş birliğine dayalı ortamı teşvik eden iyi bir şirket kültürünü 
keşfetmekten çok mutlu oldum.”
Mun Si Kim
Satış Direktörü, L&L Products Kore

“L&L, her zaman en iyi performansımızı göstermemiz için 
bize fırsatlar sunuyor ve bizi teşvik ediyor. L&L, çalışanlarına 
çok fazla yatırım yapıyor ve bu sayede, şirketi sahiplenmemizi 
sağlıyor.”
Paulo Paulino
Tedarik Zinciri Koordinatörü, L&L Products Brezilya

“L&L’e katılmak istememin nedeni, pozisyonun yeni ve benim 
için zorlayıcı olması, şirketin küresel olması, mükemmel şirket 
kültürü ve çalışma etiğiydi. Üst düzey liderlik ekibinin sonsuz 
desteği de başarıya ulaşmamızda çok önemli bir rol oynuyor.”
Manish Taxak
Ürün ve Süreç Geliştirme Müdürü,  
L&L Products Hindistan

Çalışanın elde tutulması 
Küresel İnsan Hakları ve Çalışan Politikamız, tüm L&L 
Products işletmelerini uyumlu hale getirmektedir. 
Değerlerimizi hayata geçirmemizle birlikte, gönüllü işten 
ayrılma oranımız çok düşük bir seviyede seyrediyor. İşe 
uyum sürecimiz aidiyet duygusunu, ilişki kurmayı ve başarıyı 
destekleyen bir yapıyı desteklemektedir. İşe uyum sürecinin 
bir parçası olarak, yeni çalışanlar pozisyonlarından bağımsız 
olarak tesiste birkaç saat veya gün çalışmaya teşvik 
edilmektedir. Bu adım, ürünlerimiz ve süreçlerimiz hakkında 
değerli bilgiler edinme olanağı sunmasının yanı sıra tüm L&L 
Products çalışanları ve departmanları arasında katılımı ve 
ortaklığı geliştirmektedir.

%28
Şirket dışından kalifiye bir 
eğitim kurumunca eğitilen 
kişiler (Küresel)
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0
2018’den beri 
Speak Up Line 
üzerinden 
rapor sayısı 
(Küresel)

Yolsuzlukla Mücadele.

U Y G U L A M A  V E  S O N U Ç L A R

Eğitim
2020 yılında, yolsuzlukla mücadele ve antitröst sorunlarıyla 
karşı karşıya kalma riskinin daha yüksek olduğu düşünülen 
pozisyonlarda çalışan yeni çalışanlarımıza söz konusu 
konularda eğitim vermeye devam ettik.

Ayrıca, Kara Para Aklama ve Dolandırıcılık konusunda yeni 
bir uyumluluk modülü uyguladık. Önceki yıllarda olduğu gibi 
yönetim, satış, satın alma ve diğer karar mercileri dahil olmak 
üzere çalışanlarımızın yaklaşık üçte birine ulaştık. Bu yıl, 
çalışanlarımıza eğitim verme şeklimiz de dahil olmak üzere 
kendimizi sürekli geliştirmek amacıyla eğitimin ardından bir 
sınav düzenledik. Bu sayede, çalışanların eğitimin içeriğini 
eksiksiz şekilde anladıklarını doğrulayabildik.

Yolsuzluğa veya rüşvete hiçbir şekilde tolerans göstermiyoruz. Her zaman 
dürüstlük ve şeffaflıkla iş yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

Y O L S U Z L U K L A  M Ü C A D E L E 
K O N U S U N A  B A Ğ L I L I K

Çalışan Etik Kuralları
2020 yılında, yeni çalışanlarımıza Çalışan Etik Kuralları eğitimi 
vermeye devam ettik. Kurallarda bilgi uçurma prosedürüyle 
ilgili güncelleme yapıldı. Bu kurallar, dürüst iş yapma 
konusunda hepimizin ortak bir anlayışa sahip olmasını 
sağlamak için çalışanlara rehberlik etmektedir.

Hediye ve Davet Politikası
Hediye ve davetleri kabul etmek veya sunmak, iş ilişkilerimizi 
güçlendirebilse de çıkar çatışmaları oluşturmaktan 
kaçınmalıyız. Kuruluşumuz dahilindeki herkesin, 2020’de 
güncellediğimiz Hediye ve Davet Politikasına uyması 
beklenmektedir: İş bağlamında kabul edilebilir veya kabul 
edilemez hediyelere örnekler verdik, kabul edilemez 
olduğunu düşündüğümüz bazı eğlence etkinliklerine ilişkin 
kuralları açıkladık ve Yönetimin ön onayını gerektiren hediye 
ve davet tutarlarını güncelledik.

Bilgi Uçurma Prosedürü
Güçlü bir açık kapı politikası uyguluyoruz ve çalışanlarımızı 
herhangi bir suistimali gördüklerinde veya bundan 
şüphelendiklerinde bu durumu bildirmeye teşvik ediyoruz. 
Yılda en az iki kez çalışan toplantıları sırasında, sorunları 
bildirmeye yönelik çeşitli kanallar ve misillemeyi önleme 
politikası dahil olmak üzere, bilgi uçurma prosedürünü tüm 
çalışanlara hatırlatıyoruz. Tüm yönetim birimlerinin yanı 
sıra İnsan Kaynakları Departmanı ve Hukuk Departmanına 
bildirim yapılabilir.

324 
Çalışan Dolandırıcılık ve Kara Para 
Aklama konusunda Uyumluluk eğitimini 
tamamladı
= Tüm çalışanların %28’i
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Çevre.
L&L Products’ta, faaliyet gösterdiğimiz alanları çalışmak ve yaşamak için iyi birer yer haline getirmede etkin bir 
rol oynarız. Şirket olarak, çevre kirliliğini önleme çabalarıyla, operasyonlarımızın çevresel karbon ayakizini en aza 
indirmeyi hedeflemekteyiz.

Ç E V R E S E L  T A A H H Ü T L E R

L&L Products, çevrenin korunmasını işin kalitesi, ürünler 
ve ilişkilere olan bağlılığının ayrılmaz bir parçası olarak 
görmektedir. Sağlam çevre uygulamalarını işimizin 
tüm safhalarına entegre ederek gelecek nesiller için 
kaynakları korurken ve geliştirirken teknolojik açıdan 
yenilikçi ürünler sunabileceğimize inanıyoruz.

Çevresel Politika
Çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek için enerji 
ve su tüketimimizi optimize etme ve atık yönetimimizi, 
geri dönüşüm çabalarımızı ve ürün sorumluluğumuzu 
iyileştirme amacımıza bağlıyız. Hepimiz, özellikle 
yalnızca gerekli olduğunda yazdırma yaparak ve 
geri dönüşümü kolaylaştırmak adına atıkları ayırarak 
bu çabaya katkıda bulunabiliriz. Yürürlükteki tüm 
yerel çevre yasalarına ve yönetmeliklerine uyum 
gösteriyoruz. Gelecekteki çevresel sorunları öngörerek 
sürekli ilerlemek için çalışıyor ve kendimizi geliştirmek 
için çalışanların fikirlerine kulak veriyoruz.

U Y G U L A M A  V E  S O N U Ç L A R

L&L Products’ın faaliyet gösterdiği her yerde, çevresel 
performansımızı sürekli geliştirmeyi desteklemek amacıyla 
periyodik olarak gözden geçirilen, makul, ulaşılabilir, 
uygun ve ekonomik olarak uygulanabilir çevresel hedefler 
ve amaçlar belirliyoruz. Romeo üretim tesisi, 2020’de 
tamamen LED aydınlatmaya geçiş yaparak %48-50 enerji 
tasarrufu (aydınlatma için) sağladı. 

Kirliliğin Önlenmesi  
Karbon emisyonlarımızı aktif şekilde izliyor ve 
faaliyetlerimizde karbon ayakizini azaltmaya yönelik 
önlemler alıyoruz. Sıfır Çevre Kazası hedefimize 
ulaşmak için çalışanların eğitilmesinin yanı sıra ham 
maddelerin ve ürünlerin tesislerimizde yeterli seviyede 
depolanması ve yönetimi gibi adımlar atıyoruz. 

Ürünlerimizin kimyasal ve 
fiziksel özellikleri hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla müşterilerimize 
Güvenlik Bilgi Formları 
gönderiyor ve tüm ürünlerimizi 
uygun şekilde etiketliyoruz.

Ayrıca, koruma çabalarımızı ileriye taşımak amacıyla, bazı 
yeni ürünler için karbon ayakizinin tahminine yönelik yaşam 
döngüsü değerlendirmeleri gerçekleştirdik

İşlenmemiş içerikler İmalat

Bertaraf

kullanıcı Dağıtım

Ambalajlama

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n° 1907/2006 - REACH) Versiyon 1.1 (14/05/2019) - Sayfa 1/11
L&L Products of Europe SAS
Güvenlik Bilgi Formu  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca
hazırlanmıştır

A-J105

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU
(REACH yönetmeliği (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı: A-J105
1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve madde ve karışıma karşı tavsiye edilen kullanımlar

Yapışkan.
Kullanım açıklama sistemi (REACH):

SU: 10 - PC: 1.0 - PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 - ERC: 2
SU: 24 - PC: 1.0, 21.0 - PROC: 15
SU: 17, 19 - PC: 1.0 - PROC: 8a, 8b, 10 - ERC: 5, 8b

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Kayıtlı ticaret unvanı: L&L Products of Europe SAS
Adres: 1, rue Lindberg - ZA Activeum - Altorf.67129MOLSHEIM Cedex.FRANCE.
Telefon: +33 (0)3 88 47 95 95.      Faks: +33 (0)3 88 49 83 82.
Email : info.europe@llproducts.com
http://www.llproducts.com

1.4. Acil durum telefon numarası : +33 (0)1 45 42 59 59.
Şirket/Kuruluş: INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net

BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.

Solunum hassaslaşması, Kategori 1 (Resp. Sens. 1, H334).
Bu karışım fiziksel bir tehlike oluşturmaz. Sitede mevcut olan diğer ürünlere ilişkin tavsiyelere bakın.
Bu karışım çevre için tehlike oluşturmaz. Çevreye, standart kullanım şartlarında bilinen veya öngörülebilir bir zararı yoktur.

2.2. Etiket unsurları
(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.

Tehlike piktogramları:

GHS08
İşaret Sözcüğü:
TEHLİKE
Ürün tanımlayıcılar:
EC 500-040-3 4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE, OLIGOMERS
EC 931-274-8 HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS
EC 202-966-0 4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
Ek etiketleme:
EUH204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Tehlike ifadeleri:
H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Önlem ifadeleri - Önleme:
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P284 Solunum koruyucu giyin.
Önlem ifadeleri - Karşılık:
P304 + P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat

bir pozisyonda tutun.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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SIFIR
Çevresel olay
(Küresel) 

%2,41 
Atık sahasına giden 
atık miktarı
(Küresel) 

SIFIR Atık hedefi 
Küresel çapta SIFIR ATIK hedefimizi sürdürüyor ve 
kuruluşun tüm departmanlarında ve bölgelerinde bu 
hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, doğrudan 
ve dolaylı tedarikleri optimize ediyor, ürünlerin ve 
ambalajların çevreci yaklaşımla tasarlanmasını destekliyor, 
geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanıyor, üretim 
süreçlerimizi geliştiriyor, atıklarımızı daha iyi ayıklıyor ve 
atıklarımızın geri kazanılabilir kısımlarını artırıyoruz.

Romeo’da, Naylon geri kazanımı için enjeksiyonlu kalıplama 
atıklarını özel bir geri dönüşüm tesisine göndermeye başladık 
ve bu sayede atık sahasına giden atık miktarını azalttık. 
Ayrıca karton, plastik ve metal geri dönüşüm süreçlerimizi 
daha iyi yönetmek için yeni bir geri dönüşüm şirketiyle 
çalışmaya başladık.

Çevremizi geliştirme 
Hindistan’da, tesisimiz çevresindeki yeşil alanları artırmak 
amacıyla ağaç dikmeyi hedefleyen bir projeyi hayata 
geçirdik. L&L Products Hindistan, özel resmi izin alarak, 
tesisin önünde yer alan kamuya açık alanda ağaç dikme 
etkinliği düzenledi. Ağaçlar 2021 yılında dikilecek ve 
2021 raporumuzda bu fotoğrafları sizlerle paylaşmak için 
sabırsızlanıyoruz.

O D A K
L&L Products EMEA, çevre üzerindeki olumsuz etkinin 
azaltılması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir 
Çevre Haftası Etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte, evde sıfır atığa geçişin nasıl başlatılacağına dair, 
Fransızca ve İngilizce dillerinde çevrimiçi bir konferansın 
yanı sıra BT ile ilgili karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla 
atölyeler gerçekleştirildi.

Ödüllü yarışmalarla etkinliğe katılım teşvik edildi. Yüzden 
fazla çalışanın en az bir konferans, atölye çalışması veya 
yarışmaya katıldığı bu etkinlik genel anlamda büyük bir 
başarı elde etti.
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Sorumlu Satin Alma.

S O R U M L U  S A T I N  A L M A  T A A H H Ü T L E R İ

Sürdürülebilirliğin Satın Alma Stratejimizin bir parçası 
olarak göz önünde bulundurulması
Sürdürülebilirlik hedeflerimize erişmemizde bizi destekleyen 
tedarikçilerden ürün ve hizmet sağlama taahhüdü sunuyoruz. 
Tedarikçilerden çevreyi gözetmelerini, çevresel ayak izlerini 
en aza indirmek ve atıklarını düzgün bir şekilde yönetmek 
için önlem almalarını, atık gömmekten mümkün olduğunca 
kaçınıp toprağı, havayı veya suyu isteyerek kirletmemelerini 
talep ediyoruz.

U Y G U L A M A  V E  S O N U Ç L A R

Tedarikçi Davranış Kuralları 
Temel sürdürülebilirlik gerekliliklerimizi tanımladığımız 
Tedarikçi Davranış Kurallarına internet sitemizden erişilebilir. 
Ayrıca bu kurallar, sözleşme şartlarımızın bir parçası olarak 
yeni tedarikçilerimize gönderilmektedir. Sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmalarına ve kendilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmak amacıyla özellikle küçük ölçekli şirketlere 
yardım sağlamaya hazırız.

Tedarikçi Seçimi
Çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunan, 
insan haklarına saygı gösteren, yüksek iş etiğine sahip, her 
türlü yolsuzluğu önleyen, adil bir şekilde rekabet eden, çıkar 
çatışmalarından kaçınan, kişisel verileri ve şirket verilerini 
koruyan, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyan ve 
ihracat kontrol yasaları ve yönetmeliklerine uyum sağlayan 
tedarikçiler seçiyoruz.

Tedarikçileri, çalışanlarını misilleme korkusu olmadan 
endişelerini dile getirmeye teşvik eden bir ihbar prosedürü 
oluşturma konusunda destekliyoruz. L&L Products; ISO 
9001, IATF 16949, ISO 14001, EN/AS 9100, ISO 45001 
gibi ISO Standartlarına ve Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesine uyan tedarikçileri tercih 
etmektedir.

L&L Products, faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerdeki etkisinin farkındadır. Tedarikçilerimizin Tedarikçi 
Davranış Kurallarımızı kabul etmeleri ve ayrıca yükümlülüklerini kendi tedarik zincirleri genelinde 
basamaklandırmaları gerekmektedir.

Tedarikçi Değerlendirmesi
L&L Products’ın Satın Alma departmanları, Tedarikçilerin 
hem seçim sürecinde hem de değerlendirilmesinde 
sürdürülebilirlik kriterlerini göz önünde bulundurmaktadır. 
Tedarikçiler bir puan kartı ile izlenir ve Sürdürülebilirlik 
kriterlerine göre değerlendirilir. 

Tedarikçilerin Davranış Kurallarına uymaması, sözleşmelerin 
ve/veya ilişkilerin feshedilmesine yol açabilir

Tedarikçiler İçin Sürdürülebilirlik Risk Değerlendirmesi
2020’de Satın Alma ve Hukuk departmanı ekiplerimiz, 
tedarikçilerimizin CSR ile ilgili risklerinin analizini resmi 
hale getirmek için birlikte çalıştı. Tüm L&L Products 
işletme birimlerini içeren bu projede, risklerin tespit ve 
değerlendirme süreçlerini tanımlayan tek bir küresel 
prosedür hazırlandı. CSR ile ilgili risk senaryosunu içeren 
tek bir matris oluşturduk ve hem bölgesel hem de küresel 
değerlendirmeleri dahil ettik. Bu yeni aracın sağladığı 
avantajların yanı sıra proje, bölgeler genelinde bu konuların 
anlaşılmasını artırmaya yardımcı oldu ve dünya çapındaki 
ekiplerimizle küresel iş birliğine katkıda bulundu.
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Sosyal Bağlılık.

E M E A
Fransa’nın Strazburg kentinde 48 çalışan, zorlu ev koşullarına 
sahip çocukların yaşadığı bir evde yatak odaları, yemek 
odaları ve koridorların yenilenmesine yardımcı oldu. Ayrıca 
giyim, oyuncak, kitap ve oyun gibi eşyaları toplamak için L&L 
Products bünyesinde bir bağış toplama etkinliği düzenledik 
ve topladığımız eşyaları bu evde yaşayan çocuklara 
bağışladık. 

Fransa’daki JEC etkinliği COVID-19 nedeniyle iptal edildi. 
L&L Products rezerve edilen odaları, şiddet mağduru 
kadınlara sığınma olanağı sağlamaya yardımcı olan yerel bir 
STK olan Halte Aide Femmes Battues için kullanıma açmaya 
karar verdi.

Türkiye’de L&L Products çalışanı Filiz Şişman, eğlenceli 
tasarımlarla çocukların rahatça takabileceği maskeler 
yapmaya başladı ve iş arkadaşlarını da bu konuda teşvik etti. 

A M E R İ K A
2020 yılında, Romeo’daki çalışanlarımız 5.400 USD 
toplayarak Adopt a Family vakfına bağışta bulundu. Sağlanan 
katkılar arasında çalışan bağışları, atıştırmalık satışları, 
yemek pişirme etkinlikleri ve yıl boyunca tatil aktiviteleri yer 
alıyordu.

Danışman-Danışan
Romeo’dan John Babi, Brianna Eveningred ve Jeff Lim, 
Oakland Üniversitesi Çevre, Sağlık ve Güvenlik danışmanlık 
programına katıldı. Danışmanlık Programı, sağlık ve 
güvenlik alanında eğitim alan öğrencilerin güvenlik alanında 
gelişmeleri ve istedikleri kariyer olanağını bulmaları için 
bir platform ve yapı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 2021 
baharında, danışmanların ve danışanların, güvenli bir 
şekilde bir araya gelerek kurdukları ilişkileri ve yıl boyunca 
kaydedilen ilerlemeyi kutlama fırsatı olacak.

A P A C
L&L Products Çin ve 65 çalışanı, kitap satın almak 
için Lingshan Vakfına bağışta bulundu. Birçok 
çalışanımız bu kitapların L&L Okuma Yazma 
Torbalarına yerleştirilmesine yardımcı oldu ve kitaplar, 
Henan bölgesindeki Meng Kasabası İlköğretim 
Okulu’nda eğitim alan çocuklara bağışlandı.

Önceki yıllarda olduğu gibi, L&L Products Çin, ihtiyaç sahibi 
COVID-19 hastalarına yardımcı olmak için çalışan kan bağışı 
etkinliği düzenledi.

L&L Products Hindistan, son 3 yıldır, kırsal bölgelerdeki 
kadınlara hijyenik ped temini sağlamak için bir STK ile 
iş birliği yapmaktadır. 2020’de bu etkinliği şirket içinde 
sürdürmek istedik ve çalışanlarımızın doğrudan katılımını 
sağladık. 2021’in başında posterler hazırladık ve gerekli 
ürünleri toplayarak dağıtımlarını gerçekleştirdik. Bölge 
Başkanımız Nitin Metha bu girişimi, farkındalığın ve ürünlere 
erişimin olmaması nedeniyle kırsal alanlarda enfeksiyondan 
mustarip kadınlarla ilgili makaleleri okuduktan sonra başlattı.

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklara hizmet etmek, L&L Products’ın kurumsal kültürünün önemli bir ayağıdır. 
2020’de topluluklarımıza olumlu katkı sağlamak için attığımız adımlardan bazılarını sizin için derledik.
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Bu rapor, 2020 yılına ait bilgiler ve 
göstergelere dayanmaktadır.

Bu, sürekliliği olmasını umduğumuz 
bir iletişimin yalnızca başlangıcı. 
Sürdürülebilirlik stratejimizle ilgili 
daha fazla bilgi için Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk konusuna ayrılmış yeni 
internet sayfamızı ziyaret edin. 
Görüşlerinizi duymak isteriz!  

sustainability@llproducts.com

Bizi takip edin:

llproducts.com


