
EYS BAĞLAMI 

İç ve dış paydaşların beklentileri swot analizinden çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve ayrıca 

mevzuat yükümlülükleri gözönünde bulundurulmak sureti ile Hidrodinamik Tersanesi Gemi İnşa San 

ve Tic. AŞ'nin kapsamı Gemi Tamir Bakım ve Onarım ve Yeni Gemi-Yüzen Araç İnşa Hizmetleri olarak 

belirlenmiştir. 

1975 yılında kurulan Hidrodinamik Tersanesi yaklaşık 17000 m2 lik alanında Gemilerin ve teknelerin 

bakım-onarımı  ve Yeni İnşa (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım-onarımı ve yeni inşası ile bunların 

kalafatlanması dahil) hizmeti vermektedir. 

Sektöründe hızlı ve kaliteli hizmet üreten bir tersanedir. 

Gemi tamir bakım sektöründe kurumsal döngüsünü tamamlamış, Gemi-Yüzen araç İnşa 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(EYS) Gemi bakım-onarım ve yeni inşa faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu 

coğrafi konumunu ve komşuları ile olan sosyal ilişkilerini düzenler. 

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken bakım-onarım ve yeni inşa faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliği 

uygulamaları ile çevre uygulamalarına önem verir.  

Çevre uygulamaları sürdürülürken 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.  

Çevreyi korur, çevre kirliliğini engeller. 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sürüdürülürken çalışanların danışma ve katılımı ile tehlikeleri 

ortadan kaldırıp riskleri azaltarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını engelleyerek güvenli ve sağlıklı 

çalışma koşulları oluşturur.  

İnsan, makine-ekipman sağlığına ve güvenliğine önem vererek çalışmalarını yürütür. 

Çevreci yaklaşım ve iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önem ile bu kapsamda yapılan uygulamaları 

rekabet ortamına katarak sektörün çevreye ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 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. 

a) İç Hususlar (İç Bağlam); 



• Kuruluşun değeri, vizyon ve misyon 

• Kültürel ve Bilgi birikimi 

• Kurumsal Hafıza 

• Performans Göstergeleri 

• İç Müşteri Memnuniyeti 

• Sadık müşteri pörtföyü 

• Alt yapı, Kızak-iskele-havuz 

• Atık yönetimi 

• Çevre Yönetimi Uygulamaları 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 

• Kaza, olay araştırmalarının yapılması 

• Meslek hastalıklarının önlenmesi 

• Risk değerlendirmesinin yapılması 

• Tehlikelerin ortadan kaldırılması 

• Çalışma izinlerinin verilmesi 

• Acil duruma hazırlık 

• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması 

• İSG risk ve fırsatlarının belirlenmesi 

• Çevresel risklerin ve fırsatların belirlenmesi 

• Doğal Kaynak Kullanımının azalmasına yönelik uygulamalar 

• Çalışan eğitimlerine verilen önem 

• Etik kurallarının olması 

• Kapasite kullanımı 

• Lokasyon 

b) Dış Hususlar (Dış Bağlam); 

• 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 

• İSG ile ilgili danışman-hizmet-malzeme firma tedariklerinin sağlanması 

• Bakanlık denetimleri 

• İdari ve cezai yaptırımlar 

• Bakanlık İSG atamalarının yapılması 

• İSG ile ilgili danışman-hizmet-malzeme tedarikleri gerekli yasal belgeler 

• Komşu tersane İSG uygulamaları 

• Çalışma hayatı 

• İklim değişiklikleri- Doğal afetler 

• Ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler 



• Tersanenin lokasyon olarak konumu 

• Müşteriler ile olan tahsilat problemleri 

• Batık firmalar 


