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5 – MANAGEMENT RESPONSIBILITY MANUAL - 5.3 Company Policies and Mission
Appendix 2 – Quality Policy

KALİTE POLİTİKASI - QUALITY POLICY
Amaç – Purpose
Bu politika GÜNGEN DENİZCİLİK aktivitelerinin kalite prensiplerine uygun olarak yapılması hususunda çerçeve çizer
This policy outlines framework for GÜNGEN MARITIME to perform its activities in accordance with quality principles.

Politika Beyanı - Policy Statement
GÜNGEN DENİZCİLİK aktivitelerini aşağıdaki esaslarla yapar: (GÜNGEN MARITIME performs its activities on the following basis)
Şirket işleri yapılırken, ilgili müşteri gerekleri, ulusal ve uluslararası kural, kaide ve yasal gerekler, iş kolu standart ve kılavuzlarına
göre gereklerin karşılanması için bir kalite, emniyet, çevre ve güvenlik bilinç ve farkındalığı geliştirilmesi teşvik edilir.

Company promotes developing quality, safety, environmental and security awareness and consciousness to meet customer requirements, national & international rules,
regulations and law requirements, requirements as per the relevant industrial standards and guidelines while performing business activities.

Şirketin QSMS sistemi, hizmet verdiğimiz kiracılarımız, büyük petrol şirketleri, sigorta şirket ve klüpleri, kargo terminalleri, vb.
müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak için etkin olarak kullanılır ve geliştirilir.

Company QSMS system is used to effectively and it is improved continually to enhance the satisfaction levels of our customers including charterers we served, major oil
companies, insurance companies or clubs, cargo terminals, etc.

Şirket, iş aktivitelerinin daha etkin, verimli, emniyetli ve kaliteli olabilmesi için planlamayı, hedef belirlemeyi ve sürekli
iyileştirmeyi içeren bir kalite kültürünün çalışanlar arasında yerleşmesini teşvik eder.

Company promotes a quality culture to be established among the employees where business activities become more and more efficient, effective, safe and in high quality
through planning, setting objectives and continual improvement.

Şirket, tanker işletme aktivitesini yaparken yüksek kalite, çevre korunması, emniyet ve güvenlik hedefleri doğrultusunda gerekli
kaliteli malzeme ve hizmeti ikmal etmeyi teşvik eder.

Company promotes provision of high quality supplies and services in accordance with quality, environment protection, safety and security objectives.

Uygulama Stratejisi - Implementation Strategy
Şirket, ISO 9001:2008, ISM Code (IMO Resolution A741/18) ve iş kolu standart ile kılavuzları doğrultusunda belirlediği hedef,
prosedür, proses ve iş talimatları ile bu politikanın uygulanmasını destekler.

Company supports implementation of this policy by the objectives, procedures, processes and work instructions identified in accordance with ISO 9001:2008, ISM Code
(IMO Res. 741/18) and industry standart and guidelines.

Şirket , çalışanların politikayı daha iyi anlayabilmeleri için çeşitli eğitim ve haberleşme yöntemleri kullanır.

Compny utilizes various training and communicaiton methods in order for the employees to understand the policy better.

Adanmışlık – Commitment
Şirket, bu politikaya adanmışlığı, (Company determines commitment to this policy by:)
İç denetlemeler ve sonuçlarıyla (Internal audits and results)
Aktivitelerde üretilen kayıt, rapor ve datanın incelenmesiyle (Analysis of all records, reports and data produces as per activities)
Çalışanlarla ve müşterilerle yapılan değerlendirmelerle (Evaluations with employees and customers)
ile belirler.

Sorumluluklar – Responsibilities
Tüm çalışanlar bu politikanın gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
All employees are responsible for doing whatever is necessary as per this policy

Ofis Sorumlu yöneticileri ve Kaptanlar, her günlük aktivitelerde bu politikanın uygulamaya geçirilmesinde sorumludur.
Office responsible Managers and Masters are responsible for implementation of this policy in everday activities.

Bu politikanın gereğinde yenilenmesinden ben ve üst yönetim sorumludur.
Top management and I myself are responsible for renewing this policy whenever necessary
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