
 
ENERJİ POLİTİKASI 

 

 

 

 

 

 
    
Karayolu taşımacılığı sektöründe verdiği hizmet ile “müşterinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, 
operasyonel süreçleri etkin, yenilikçi, güvenilir, ulaşılabilir bir lojistik servis sağlayıcısı olmak” vizyonu 
çerçevesinde,  HİLAL TRANS olarak bu hizmeti sunarken sosyal sorumluluk bilinci içerisinde sosyal, 
kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı vererek sürdürülebilirliği sağlamak ana amaçlarımızdan 
birisidir. Bu amaç çerçevesinde enerji kaynaklarını mümkün olan en verimli, düşük maliyetli ve 
çevreye karşı sorumlu bir şekilde kullanmayı ilke edinerek, aşağıda verilen ilkelere uyacağımızı  
taahhüt ederiz. 
 

    Enerji Politikası, tüm proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve 
enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı 
sürekli iyileştirmeyi hedefler, 
 

   Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına,    
                  standartlara ve diğer şartlara uyar, düzenlemeleri çalışma alanlarına entegre eder. 

 

    Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji 
kaynaklarını değerlendirir. 
 

    Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera 
gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi hedefler.  

    Faaliyetlerinde ve Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarında, eğitim ve yeni teknoloji 
kullanımı yoluyla ilerleyerek sürekli iyileştirme hedefiyle çalışır,  

    Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını garanti eder,  
    

    Enerji hedefleri ve amaçlarını düzenlemek ve gözden geçirmek için gerekli çalışmaları  
                  organize eder,  

 

    Çalışanların farkındalığını artırmak için eğitimler planlar ve gerçekleştirir, deneyim ve 
uzmanlığın paylaşımını teşvik eder,  
 

    Ekonomik Sürüş Teknikleri konusunda sürücülerimizi bilgilendirir, gerekli eğitimleri planlar 
ve gerçekleştirir. Bu eğitimlerle Sürücü davranışları geliştirilerek, salınım gazlarının, 
akaryakıt kullanım miktarının azaltılmasını hedeflenir, 

 

    Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimliği yüksek ürünler/hizmetler satın 
alınmasını sağlar ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları destekler. 
Satınalma aşamasından hizmet verme aşamasına kadarki  tüm proseslerinde  enerji 
verimliliği ile  ilgili çalışmaları teşvik eder ve gerekli kaynağı ayırır. 

 

    Dokümante edilen bu politikanın kuruluşun tüm seviyelerinde duyurulmasını sağlar, 
müşteriler, paydaşlar ve altyüklenicilerle enerji yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve 
faydalı sonuçlar yaratmak için etkin iletişim kurar,   

 

    Bu politikanın düzenli olarak gözden geçirilmesini ve gerektiğinde güncellenmesini sağlar, 
 
   Bu politika, HİLAL TRANS A.Ş. şirket merkezi, şubeleri, çalışanları, işimize hizmet eden 
yükleniciler ve diğer ilgili paydaşlar için geçerlidir. 
 


