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SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI  

Bu politika, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve bu hususun kuruluşumuz için önemini ve 

önceliğini vurgular. 

 

Hilal Trans A.Ş., insana saygı, çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bir parçası olarak tüm 

faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışının öncelikli ve değişmez 

unsurlarından biri olarak kabul eder.  İnsan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde 

öncü rol almaya özen gösterir. 

 

Bu kapsamda Hilal Trans'ın tüm birimleri, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerin, ekonomik, sosyal ve 

çevresel etkilerini sorumluluk bilinci ile planlamakta ve yönetmektedirler.  

 

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda temel ilkelerimiz şunlardır: 

Kurum içinde çalışanlar arasında; Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, İnanç, Din, Mezhep, Yaş, Fiziksel 

Engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. 

 
 

İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturup çatışma ortamlarını ortadan 

kaldırarak farklı düşünce, görüşe ve inanca sahip kişilerin uyumlu şekilde çalışmalarını sağlarız. 

 

 

    Hilal Trans A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve 

güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli 

varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli hedefimizdir. 

    Yasal yükümlülüklerimizin de ötesinde en iyi çevresel çözümlerini uygulamayı ve çevre dostu 

teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü 

girişime destek sağlamayı hedefleriz. Faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı 

sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum 

kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen 

gösteririz. 

    İnsan kıymetlerimizin, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. 

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara 

dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. 

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ve özel hayat arasındaki 

dengeyi gözetiriz. 

    Faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle ele alır ve yönetiriz. 

Faaliyetlerimiz kapsamında ortaya çıkabilecek çevresel etkileri en aza indirecek her türlü  
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iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygulamaya alırız. 

    Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. 

Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alabilecekleri uygun sosyal ve toplumsal 

faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz. 

    Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde 

hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların 

uygulanmasına özen gösteririz. 

    Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm 

yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. 

    Uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarımızın sertifikalaştırmalarını öncelikli 

hedeflerimiz arasında değerlendiririz. 

 

Bu politikada yer almakta olan ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların 

gerçekleşme düzeyleri ilgili birimler tarafından denetlenir. Sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterilne 

başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kriter olarak dikkate alırız.  

 

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. 


