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ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI 
 
 
İç ve dış paydaşların beklentileri, swot analizinden çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve ayrıca mevzuat 
yükümlülükleri göz önünde bulundurulmak sureti ile Hidrodinamik Tersanesi Gemi İnşa San ve Tic. AŞ'nin 
kapsamı Gemi ve Deniz Taşıtlarının Bakım ve Onarımı, Gemi ve Deniz Taşıtlarının Yeni İnşası olarak 
belirlenmiştir. 
 
1975 yılında kurulan Hidrodinamik Tersanesi yaklaşık 17000 m2 lik alanında gemilerin ve deniz taşıtlarının 
bakım-onarımı ve yeni İnşası hizmeti vermektedir. Sektöründe hızlı ve kaliteli hizmet üreten bir tersanedir. 
Gemi ve Deniz Taşıtlarının bakım onarım sektöründe kurumsal döngüsünü tamamlamış, Gemi ve Deniz 
Taşıtlarının yeni inşa çalışmalarına başlayarak katkısı yüksek projelere hizmet eden, tüm iş ortaklarının 
memnuniyetini sağlayan, teknolojiden üst seviyede yararlanan ulusal ve uluslararası tanınırlığı yüksek lider 
bir tersane olabilmeyi hedeflemektedir. 
 
Hidrodinamik Tersanesi tek adresi olarak Evliya Çelebi Mahallesi, Tersaneler Cad., No:40, 34940 
Tuzla/İstanbul adresinde hizmet vermekte olup başka bir lokasyonda ilave faaliyet alanı mevcut değildir. 
Entegre Yönetim Sistemimiz Gemi ve Deniz Taşıtlarının bakım-onarım ve yeni inşa faaliyetlerinin yanı sıra 
bulunduğu coğrafi konumunu ve komşuları ile olan sosyal ilişkilerini düzenler. Tüm bu faaliyetleri 
gerçekleştirirken önleyici faaliyetler ile çevreyi korumayı ön planda tutar. Sadece kirliliğin önlenmesi ile 
çevresel etkilerin olumsuz etkilerini önlemek değil aynı zamanda kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetlerinden 
kaynaklanan zarar ve bozulmasından doğal ortamın korunmasını amaçlayarak çalışmalarını sürdürür. Çevre 
mevzuatı ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini danışman firma ile takip ederek yerine getirmektedir. Bu 
bağlamda üst yönetimin liderliğinde oluşturduğu atık yönetim sistemi ile de tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj 
atıklarını gerekli lisanslara sahip atık firmaları aracılığıyla bertaraf etmektedir. Çevreci yaklaşımı ve bu 
kapsamda yapılan uygulamaları rekabet ortamına katarak sektörün çevreye olan duyarlılığının gelişmesinde 
rol oynar. 
 
İç ve dış faktörler, Hidrodinamik Gemi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından etkilenebilecek veya Hidrodinamik 
Gemi Sanayi ve Ticaret A.Ş.,’ni etkileme potansiyeline sahip kalite, çevre ve İSG durumlarını kapsar. 
Bu faktörler, yönetim sistemi kapsamının, risk ve fırsatların, politikanın, amaçları ve hedeflerin, yasal ve 
diğer gerekliliklerin belirlenmesinde dikkate alınır. 
 
a) İç Hususlar; 
 
• Kuruluşun değeri, misyon ve vizyon 
• Kültürel ve bilgi birikimi 
• Kurumsal hafıza 
• Performans göstergeleri 
• İç müşteri memnuniyeti 
• Sadık müşteri portföyü 
• Alt yapı, kızak-iskele-havuz 
• Atık yönetimi 
• Çevre yönetim uygulamaları 
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
• Çevresel risklerin ve fırsatların belirlenmesi 
• Doğal kaynak kullanımının azalmasına yönelik uygulamalar 
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• Çalışan eğitimlerine verilen önem 
• Etik kuralların olması 
• Kapasite kullanımı 
• Lokasyon 
 
b) Dış Hususlar; 
 
• Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler 
• Denizcilik alanındaki regülasyonlar 
• Yurtdışı tersanelerin politikaları 
• Teknoloji 
• Pazar Koşulları 
• Yeni pazar ortamlarının oluşması 
• Rekabet ortamı 
• Ekonomik unsurlar, döviz kurları 
• Politik unsurlar 
• Bölgesel sorunlar, çatışmalar 
• İkili ülke ilişkileri 
• Deniz taşımacılığındaki gelişmeler 
• Dış kaynaklı tedarikçiler ve taşeronlar 
• Teşvikler 
• Çevrenin korunması ile ilgili yaklaşımlar 
• Atık yönetimi 
• Atıkların bertarafının sağlanması 
• Çevre kirliliği yaratan firmaların bölge yönetimine bildirimi 
• Çevre ile ilgili danışman tedariğinin sağlanması 
• İş sağlığı ve güvenliği konuları 
• Çalışma hayatı 
• İklim değişiklikleri-Doğal afetler 
• Ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler 
• Tersanenin lokasyon olarak konumu 
• Müşteri ilişkileri 
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