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Çevresel Sürdürülebilirlik 
Kuralları 

 
Önde gelen metal ve nakliye ambalajı üreticilerinden biri olan Crown Holdings, 125 yılı aşkın bir 
süredir faaliyet göstermektedir. Şirketimizin tarihi boyunca doğal çevreyi, çalışanlarımızı ve 
faaliyet gösterdiğimiz toplulukları koruyup gözettiğimizi ortaya koymuşuzdur. İşlerimizi çevresel 
açıdan sorumluluk bilinciyle, gezegenin uzun vadeli sağlığını, müşterilerimizin ve insanlarımızın 
başarısını destekleyerek yürütmekle yükümlüyüz. Çevresel sürdürülebilirlik stratejimizin hedefi, 
tedarik zincirimizin tamamında iklim konusunda çalışma yapılmasını sağlamak, kaynakları verimli 
bir şekilde kullanmak, döngüsel ekonomiyi desteklemek, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek, 
kaynakları sorumlu ve etik kaynaklardan temin etmek ve ürünleri sıkı bir şekilde yönetmektir. 
Amacımız, gezegene olumlu bir etki yapan ürünler sağlamaktır. Bu nedenle çevrenin sorumlu ve 
proaktif bir şekilde korunmasını süreçlerimizin, yöntemlerimizin ve uygulamalarımızın bir parçası 
haline getiriyoruz. 

 
Sürdürülebilir iş yapmak ve Çevresel Sürdürülebilirlik Kurallarımızı uygulamak için: 

 

• Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve çevre aşısından 
güvenli olmasını sağlamaya çalışmayı 

• ürünlerimizin tasarımları, üretimleri, dağıtımları, kullanımları ve bertaraf edilmeleriyle 
neden olduğu çevresel etiklerin azaltılmasını amaçlayan bir çevresel yönetim sistemini 
hayata geçirmeyi 

• Crown'un bilime dayalı iklim hedefler koymuştur ve doğrudan ve dolaylı ticari 
faaliyetlerinden ve tedarik zincirimizden kaynaklanan salımları ve sera gazı 
emisyonlarını azaltmaya yönelik adımlar atmaya devam edecektir 

• malzeme kullanımını optimize ederek, atığı en aza indirgeyerek ve geri dönüşümü 
artırarak doğal kaynakların ve enerjinin korunmasına destek olmayı Çevre hedeflerimize 
ulaşma konusunda ilerleme kaydetmemize katkı sağlayabilecek başkalarıyla ortaklık da 
yapabiliriz 

• geçerli çevre yasalarının ve düzenlemelerinin gereksinimleri için yeterli veya daha iyi 
olmayı Devlet tarafından öngörülen standartlar olmadığında dahi çevresel açıdan doğru 
uygulamalar kullanır, kurum içi yönetmeliklerimize, standartlarımıza ve 
gereksinimlerimize uyarız 

• faaliyetlerimizi, teknolojimizi ve programlarımızı sürekli izlemeyi ve değerlendirmeyi, 
ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanım süresi boyunca olumsuz çevresel etkiler ortaya 
çıkmasını önlemek ve bunları en aza indirgemek için çevresel hedeflerimizi izlemeyi vaat 
ediyoruz 

• çevresel Sürdürülebilirlik Kurallarımızı hayata geçirmek amacıyla çalışma 
kuralları, programları ve kaynakları uygulamayı 

• en gelişmiş düzeyde bilim geliştirmeyi ve kullanmayı, uzun vadeli ve kullanım ömrü 
incelemeleri yapmayı ve faaliyetlerimizin tamamındaki stratejik yönetim kararlarında, 
kurallarında, süreçlerinde ve uygulamalarında çevresel kaygıları göz önünde 
bulundurmayı 

• çalışanların yüksek iştirakiyle desteklenen, güçlü bir sağlık ve güvenlik programı 
aracılığıyla yaralanma gerçekleşmeyen bir iş yeri olmaya çaba göstermeyi Faaliyetlerini 
güvenli ve çevresel açıdan sorumluluk bilinciyle yerine getirmeleri için çalışanlarımızı 
eğiteceğiz 

• her çalışanın günlük iş faaliyetlerinde çevresel kaygıları göz önünde bulundurmayı 
anlamasını ve bu açıdan sorumlu olmasını sağlamayı Çevresel sürdürülebilirliği 
artırmaya yönelik bireysel çabaları ve ekip yöneticilerinin çabalarını destekleyeceğiz, 
takdir edeceğiz ve ödüllendireceğiz. 

• tedarikçilerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin geçerli çevre 
kanunlarına uymalarını talep etmeyi Tedarikçilerimizin faaliyetlerinin çevresel ve sosyal 
etkisini azaltmak için mümkün olduğunda temel gereksinimleri karşılamanın ötesine 
geçmelerine destek olacağız 
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• kendi performansımız hakkında düzenli aralıklarla rapor vererek müşterilerimize, 
çalışanlarımıza, kamu yararına çalışan gruplara ve diğerlerine ürünlerimizin ve 
faaliyetlerimizin çevresel performansı hakkında olgulara dayanan, önemli ve uygun bilgiyi 
sağlamayı 

• ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olmak için bunların çevresel etkilerini azaltma konusunda müşterilerimiz ve 
tedarikçilerimizle iş birliği yapmayı ve kendilerini desteklemeyi 

• tüketiciler arasında çevresel farkındalık oluşturma konusunda sanayi dernekleri, 
müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortaklarıyla iş birliği yapmayı ve bunları 
desteklemeyi 

• ihtiyatlı yaklaşıma destek olarak çevresel risk ve belirsizlik olan tüm alanları 
sistemli bir şekilde yönetmeyi 

• Çevresel konularda paydaşlarımıza karşı duyarlı olmayı ve ortaya çıkan çevresel 
sorunlar konusunda paydaşlarımızın görüşünü almayı vaat ediyoruz. 

 

Crown Holdings'in her bir üyesi bu Kuralların kendi faaliyetlerinde uygulanmasından ve 
uygulatılmasından tamamen sorumludur. Tüm çalışanlar bu kurallara uymak zorundadır. 
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