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ÇEVRE POLİTİKAMIZ

“ULUSAL VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI, GÜMRÜKLÜ VE GÜMRÜKSÜZ ANTREPO VE DEPOLAMA
HİZMETLERİ, GÜMRÜKLEME VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE İLİŞKİN LOJİSTİK, YÖNETİM VE İDARİ
ORGANİZASYON FAALİYETLERİ" kapsamı ile merkezinin bulunduğu Tuzla Belediyesi sınırları  içinde yer alan
adresi:   Orhanlı  Mah.  Derviş  Cad.  No:24/2  Tuzla  /  İSTANBUL,  Şubelerimiz  :  Ataşehir  Belediyesi  sınırları
içerisinde yeralan Şube1 Ferhatpaşa mah. Gazipaşa Caddesi Takva sok .No7 Ferhatpaşa –Ataşehir ,İSTANBUL,
Nilüfer Belediyesi sınırları içerinde yeralan Başköy Mah. Pınarlı Sok. Uludağ Oto Lastik Kaplama sitesi No5/1
Nilüfer-BURSA, Konak Belediyesi sınırları  içinde yeralan Alsancak Kıbrıs Şehitleri  Caddesi  No134/1  D 101
Alsancak-İZMİR fiziki sınırları içerisinde yer almakta olan HİLAL TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.
olarak geniş görüşlülük, misyon, ilke değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Çevre Politikası ile Türkiye
Lojistik  sektörünün lider  kuruluşlarından biri  olarak,  ulusal  çevre  mevzuatı,  ilgili  çevre  standartları  ve  bu
alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemeyi amaçlıyoruz.

 Çevresel performansımızı  takip eder ve daha da iyileştirmek için ISO 14001 standardı  doğrultusunda
çevreyönetim sistemleri oluştururuz.

 Operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğimiz Çevresel sürdürülebilirliği  sağlamak için
yıllık iş planlarımıza bu konu ile ilgili stratejilerimizi, amaçlarımızı ve hedeflerimizi dâhil ederiz, 

 Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarmak,

 Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

 Gerçekleştirdiğimiz tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlamak,

 Kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamak,

 Karbondioksit salınımı en aza indirecek tedbirleri belirlemek ve uygulama,

 Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,

 Kaliteli hizmet,  temiz işyeri, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak ve sıfır çevre kirliliğini hedef edinmek,

 Kanunlara ve ilgili standart şartlarına uygun çalışmak ve bu şartlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamak,

 Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,

 Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,

 Faaliyetleriden sonucu oluşan başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi
çevresel  etkilerin  kontrol  altında  tutulmasını,  geri  dönüşümün  artırılmasını  ve  biyolojik  çeşitliliğin
korunmasını  hedefler  ve  bu  hedeflerin  gerçekleştirilmesi  adına  “mevcut  en  iyi  uygulamalar”
doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütmek,

 Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı 
şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu 
yaygınlaştırmak,

 Lojistik sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak.

Çevre  Yönetim  Sisteminin  tüm  süreçlerimizde  etkin  bir  şekilde  uygulamak  ve  sürekli  iyileştirmek  “Çevre
Politikamız” olarak taahhüt edilmiştir.

Geçerli doküman elektronik ortamda INTRANET üzerinde bulunmaktadır. 
Basılı dokümanlar bilgi amaçlıdır. 

Copyright © Hilal Trans A.Ş. ֎ Her Hakkı Saklıdır ֎ Kuruma Özel – GİZLİ

Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi

Onay
Genel Müdür

  


