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ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKASI



Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak için müşteri beklentilerine uygun ve aynı zamanda
müşteride ihtiyaç oluşturacak ürün ve hizmetleri sunmak



Ar-ge faaliyetleri ile katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek ve pazara sunmak



Pazarın değişen koşullarına uyum sağlamak, pazarda lider konumunu sürdürmek, dinamik marka algısını
güçlendirmek, amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynağı sağlamak



Eğitim ve denetimlerle çalışanlarımızı, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, çevre ve
kalite duyarlılıklarını artırmak



Tüm çalışanlarımızın tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin Aydın ISG ve çevre kurallarına uymalarını
sağlamak



Çevre, iş sağlığı güvenliği, enerji yönetimi ve müşteri beklentilerini karşılamak için ulusal, uluslararası
uygulanabilir yasalara, mevzuatlara ve standartlara uygun üretim gerçekleştirmek



Entegre Yönetim sistemleri etkinliğinin ve enerji, çevre, İSG performanslarının artırılması için
faaliyetlerde bulunmak, sistemi izlemek ve sürekli iyileştirmektir



Üretimlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde, mümkün
olan en az tüketim oluşturacak yöntemlerle kullanmak. Atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını
sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek



Çevreye duyarlı üretim metodlarını kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi minimize etmek



Enerji bakımından verimli ürün, hizmet tedariğini ve tasarımı destekleyerek enerji performansını
iyileştirmek

GENEL MÜDÜR
02 / 08 /2021

Hazırlayan
Kalite Direktörü

Onaylayan
Genel Müdür

‘’Bu dokümanın her hakkı Aydın Grup’ a aittir. Önceden izin alınmadan çoğaltılması ve üçüncü kişilere açılması yasaktır.
Yazdırılması durumunda kontrolsüz doküman olarak kabul edilecektir”
Bu doküman AYDIN MENSUCAT, AYDIN TEKSTİL, AYDIN ENDÜSTRİ, NOVA SÜNGER, PLANET MOBİLYA için ortak tasarlanmıştır.
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AYDIN MENSUCAT A.Ş oluşturduğu Entegre Yönetim Politikasının kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını
sağlamak için tüm çalışanlarına uygulanan Entegre Yönetim Sistemi konusunda eğitimler vermiştir. Bu eğitimlerde
özellikle kendilerinin yaptıkları işle bu politikaya nasıl katkıda bulunabilecekleri üzerinde durulmuştur.
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