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Crown Holdings, Inc., dünya çapındaki şirketler ailesinin yaptığı her işte etik ve sorumlu bir şekilde 

davranmakla yükümlüdür. 

 
Sürdürülebilirlik, Crown'daki temel değerlerden biridir. Crown'un Tedarikçilerine yönelik İş Ahlakı 

Kurallarının en temel hedeflerinden biri tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki değerlerimizi 

anlamalarını ve buna uygun hareket etmelerini sağlamaktır. Kendi faaliyetlerinde ve tedarik zincirlerinde 

Tedarikçi Kurallarımızda belirtilen ilkeler gibi sürdürülebilir gelişme ilkeleri uygulamaya koymaya davet 

ediyoruz. 

 
Crown olarak çevresel yükümlülük, iş felsefemizin temel unsurlarından biridir. Crown, insan sağlığının ve 

çevrenin korunmasının kaynakları koruyan ve çalışanları, müşterileri, genel toplumu ve çevreyi güvence 

altına alan doğru bir iş uygulaması olduğunu kabul etmektedir. 

 
Sorumlu her işletme, günlük iş kararı alma süreçlerinin olası çevresel etkilerini, kaynakların korunmasını, 

kaynak azaltımı, malzeme geri dönüşümünü ve kirliliğin kontrol edilmesini sağlayacak fırsatları da göz 

önünde bulundurmalıdır. Crown, tedarikçilerinin geçerli tüm çevresel yasalara uygun bir şekilde iş 

yapmasını şart koşmaktadır ve tedarikçilerinin doğal kaynakların korunmasına ve kendi çevresel 

etkilerinin en aza indirgenmesine yönelik sürdürülebilir uygulamalar yürütmesini şiddetle önermektedir. 

 

Crown, tedarikçilerinin insan haklarının korunmasını desteklemelerini, bunlara saygı göstermelerini ve 

insan hakları ihlallerine iştirak etmemelerini beklemektedir. Crown, tedarikçilerden genel kabul gören 

istihdam uygulamalarına uymalarını, sağlığa ve güvenliğe öncelik vermelerini beklemektedir. 

Tedarikçilerden ücretler, fazla mesai, izinler, devamsızlık, iş görmezlik, maksimum çalışma saatleri ve 

yasal çalışma hakkı konusundakiler de dahil olmak üzere geçerli tüm iş kanunlarına uymaları 

beklenmektedir. 

 
Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı 

Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı, kaynakların etik, sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde 

kullanılmasını sağlamaya yönelik tasarlanan ve atılan tüm adımları kapsamaktadır. İnsanlar artık her 

zamankinden daha fazla bir şekilde ürünlerinin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini (malzemenin 

kaynağına varıncaya kadar) umursamaktadır. Şirketlere bu konuları ele alma veya itibarımızın 

zedelenmesi ve mevzuatın öngördüğü olası bir ceza ile karşı karşıya kalma konusunda paydaşlar 

tarafından baskı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kamuoyu önünde protesto edilme, mevzuatın öngördüğü 

eylemler ve yatırımcıların kaygıları bir araya geldiğinde tedarikçiler bunlar yerine daha sürdürülebilir ve 

etik kaynaklar bulmada zorlanabilir. 

 
Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı hedefleri: 

Crown'un Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı programının hedefi, Crown'un misyonuna ve vizyonuna 

uymayan her türlü çevresel ve sosyal uygulamayı saptamak ve ortadan kaldırmaktır. 

Crown'un Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı Programı, özellikle de işlerimiz açısından başlıca ve 

önemli ham maddelere ve hizmetlere odaklanmaktadır. Aşağıda programımızın hedeflerinin bir 

örneğini bulabilirsiniz: 
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Crown'un Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı Programı Uygulama Çalışmaları: Mükemmellik 

için çabalamak ve sürekli gelişim, Crown'ın iş yapma biçiminin önemli bir unsurudur. Crown, 

tedarikçilerine: 

- ürünlerini ve/veya hizmetlerini sürekli geliştirerek kaliteyi artırmalarını, maliyeti düşürmelerini 

ve ürünlerinin çevresel etiklerini azaltmalarını, 

- tedarik zinciri hakkında doğru kayıtlar tutmalarını. 

- Su ve enerji kullanımı, tahliye edilen atık su, sera gazı emisyonları, oluşturulan atıklar, 

depolama sahası kullanımı ve ambalajlama konularında çevresel etiklerin azaltılmasına 

yönelik hedefler tespit etmelerini, belirlemelerini ve bunları hayata geçirecek eylemler 

gerçekleştirmelerini, 

- çevresel ayak izlerini küçültmeye çabalamalarını, sürdürülebilirlik konularında sürekli gelişmeye 

çalışmalarını ve Crown'un sürdürülebilirlik programının hedeflerine destek olmalarını. 

- Ham maddeleri sürdürülebilir, Crown'un üretim süreçlerine yönelik ihtiyaçlarına uygun 

kaynaklardan temin etmelerini önermekte ve onları bu konuda desteklemektedir. 

Crown'un Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı Programının sürekli gelişim süreci, zaman içinde aşağıdaki 

uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesini içerir: 

1- Crown, şirketin en sık ve/veya büyük satın alımı kategorilerine odaklanarak devam etmekte olan 

sorumlu kaynak kullanımı programını tüm dünyaya yayacaktır. Bu kategoriler, genel 

harcamalarımızın en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Bu satın alımlardaki küçük değişiklikler 

hem neden olduğumuz etkiyi hem de şirketin ilerlemesini de etkiliyor. 

 
2- Crown, sosyal ve çevresel kriterleri kaynak kullanımı kararlarına dahil etmek için sözleşme 

görüşmelerinin veya gözden geçirme/yenileme/yeniden değerlendirme süreçlerinin sunduğu 

fırsatlardan yararlanacaktır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte buna Crown'un Tedarikçi İş Ahlakı 

Kurallarının anlaşılmasını, kabul edilmesini ve kaynak kullanımı değerlendirmelerimiz aracılığıyla 

gerekli tüm soruların sorulmasını sağlamak da dahildir. 

 
3- Aşağıdaki etmenlerin herhangi birinin etkisiyle Crown tarafından olumsuz sosyal ve/veya 

çevresel etki yapması en muhtemel olduğuna karar verilen temel mallar ve temel hizmetler için 

Crown üçüncü taraflara değerlendirme ve denetleme yaptırmayı göz önünde bulundurabilir: 

a. Kaynakların temin edildiği bölgede düzenleme veya kanun yaptırımı olmaması. 

 

b. Sektörün kendine özel iç zorlukları ve paydaşlar, akademi camiası, sektör ve sivil 

Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı 
Hedefleri 

- 2025 yılına kadar Crown'un temel ham maddelerinin ve temel hizmet 

sağlayıcılarının (yan harcamaların) %75'inin değerlendirilmesi ve Crown Sorumlu 

ve Etik Kaynak Kullanımı kuralları ve gereksinimlerine uyması 

- 2025 yılına kadar Crown'un Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı standartlarımız 

açısından yüksek riskli olduğuna karar verdiği tüm tedarikçilerin üçüncü 

taraflarca denetlenerek değerlendirilmiş olması 

- 2030 yılına kadar Crown'un temel ham maddelerinin ve temel hizmet sağlayıcılarının 

(yan harcamaların) %100'ünün değerlendirilmesi ve Crown Sorumlu ve Etik Kaynak 

Kullanımı kuralları ve gereksinimlerine uyması 
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toplum kuruluşları nezdinde itibar zedelenmesi riskleri. 

c. Tedarik zincirinin şeffaf ve/veya izlenebilir olmaması. 

d. Sürekli kritik ürün girdilerinin tedarik edilmesi riski. 

4- Crown, Crown'un Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı Programının gereksinimlerine uyduklarını 

ispat etmek için tedarikçilerin ve/veya onların alt tedarikçilerinin sunduğu, Crown ve paydaşlar 

tarafından güvenilir kabul edilen üçüncü tarafların doğrulamaları kabul edecektir. Şu anda bu 

listeye Ecovadis, SEDEX ve ASI de dahildir. 

 
5- Kendi gündemimizde bulunan hedeflerimize ve müşterilerimizin taleplerine uygun olarak Crown, 

tedarikçi iş ortaklarımızı Etik Ticaret Girişimi (ETI) veya benzeri etik ticaret örgütlerine ve 

Alüminyumun Yönetim Girişimine (ASI) katılmalarını ve üyeliklerini sürdürmelerini teşvik 

edecektir. 

 
6- Crown, tüm dünyadaki satın alma ekipleri için Sorumlu ve Etik Kaynak Kullanımı 

hakkında bir Eğitim Programı uygulamaya başlayacaktır. 
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