DAİMA KALİTE
Yönetim Sisteminde Kalite
Çalışanların katılımının sağlandığı, eğitimlerle bilincin yükseltildiği, üretimin tasarım ve teknoloji ile
desteklendiği, gelişimin ar-ge ile sürekli kılındığı, kalitenin sisteme ve ürüne yansıtıldığı, sürekli
iyileştirme ilkesinin benimsendiği çalışma ortamımızda müşteri memnuniyeti için çaba harcarız.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Kalite
Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmada gerekli her türlü düzenlemeyi yaparak, kazaya sebep
verebilecek veya meslek hastalığına davetiye çıkarabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırırız.
Çevrede Kalite
Kaynakları; gerektiği kadar tüketerek, tekrar kullanım ve geri dönüşüm yöntemleriyle en etkin
şekilde değerlendirerek ve proseslerle ilgili çevresel etkileri dikkate alıp kirliliği kaynağında yok
ederek çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getiririz.
Sosyal Uygunlukta Kalite
Tüm çalışanlarımız eşitlik ilkesi gözeterek yönetir, özlük haklarını tüm yasal dayanaklara göre
korur ve kullandırırız.
Ürün Güvenliğinde Kalite
Tüketiciye ulaşan her ürünün kullanımı sırasında tüketiciye zarar vermemesi için uygun olmayan
durumları ortadan kaldırırız.
Gelal Çorap olarak bizler;
Tedarik zincirinden çalışanlarına, ortaklarından müşterilerine uzanan bu mükemmellik
yolculuğunda, ilgili tüm yasal mevzuata ve müşterilerin talep ettiği standartlara uyarak
kaliteye, çevreye, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, sosyal uygunluğa gösterdiğimiz hassasiyeti sürekli
kılacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE HEDEFLERİ
Gelal Çorap yönetim sistemleri politikası ile tutarlı bir şekilde sürekli gelişme ve müşteri odaklılık
prensiplerine bağlı kalarak yönetim sistemleri hedeflerini yıllık olarak gözden geçirip ilan eder.

VİZYON
Vizyonumuz, Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi her zaman mutlu ve memnun etmeyi amaçlayan,
sosyal uygunluk ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde yönetim biçimi benimseyen, kalite
standartlarından asla vazgeçmeden değişim ve yenilikleri her zaman takip ederek sürekli gelişen ,
çevreye duyarlı ve saygılı bir şirket olmaktır

MİSYON
Misyonumuz, insan kaynaklarının en etkin şekilde kullanıldığı katılımcı bir yönetim şekliyle, ileri
teknolojiyi her düzeyde kullanan, müşteri beklentilerinin üstünde üretim ve hizmet anlayışıyla
tasarımlarını sunan, sürekli gelişen, sosyal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olmaktır.
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KALİTE POLİTİKASI
Gelal Çorap Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin
sürekli olarak iyileştirilmesi konularında kesintisiz katılım içindedir.
Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin verimliliğin arttırılması yoluyla, Şirketin her alanda
gelişimini sağlamak için tüm çalışanların işbirliği ve takım ruhu içinde çalışmalarını ve kalite
sistemine dahil olmalarını teşvik ve liderlik eder. Bu politika ile Şirket, ürün ve hizmetlerinin
rekabet gücünün en üst düzeyde tutulmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.
Müşteri memnuniyetinin, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir ürün ve servis kalitesi ile en
üst düzeyde gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Üst Yönetim, Kalite hedeflerini belirler, düzenli olarak gözden geçirir ve sürekli iyileştirme
için gerekli olan tüm kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

QUALITY POLICY
The Quality Policy of Gelal Socks Industry is set on the axis of the following essential
principles:
❖
Commitment of Top Management to the development and implementation of
Quality Management System and continuously improve its effectiveness.
❖
Leading and promoting Gelal Socks personnel for commitment to quality, for
establishing cooperation and team spirit in order to achieve total improvement of the company
together with its Quality Management System effectiveness. Ensuring the most competitive
product and service quality and maintainig its continuity,
❖
Ensuring the most competitive and sustainable product and service quality for
establishing and keeping customer satisfaction as high as possible,
❖
Establishing, regularly reviewing quality objectives and ensuring the availability of
resources for continuous improvement.
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