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 Vizyonumuz; 
Gerek yurt içi gerekse yurt dışı temizlik kâğıdı pazarlarında iyi kaliteyi, rekabetçi fiyata sağlayan, bunu yaparken de 
çevreye ve insana duyarlılığını koruyan bir kuruluş olmak. 
 
 Misyonumuz; 
Tüm kalite segmentlerinde en ekonomik kâğıdı üretebilmek için farklı hammadde, yardımcı madde, prosesleri temin 
ederek ya da geliştirerek kullanmak. 
 
Geri kazanılmış kağıtlardan temizlik kâğıdı üretirken hem katma değer yaratmak hem de doğal kaynakların 
sürdürülebilirliliği ilkesine katkıda bulunmak 

 Politikamız: 
Faaliyet içerisinde olduğumuz Temizlik Kağıtları Ürünleri pazarlarında farklı müşteri ve tüketici beklentilerini 
karşılayan, sektöründe teknoloji, çevre, iş sağlığı güvenliği ve ürün güvenliği sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş 
olmak temel amacımızdır. 
 
Bu amaç için çalışırken; 
 

 Tüm yasal ve yerel yükümlülüklere uymak, uluslararası standartlara uyumlu kalmak, 
 

 Müşteri ve tüketici beklenti ,  isteklerini tam olarak anlamak, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için 
tanımlanan şartları tam olarak sağlamak, 

 
 Ürün ve hizmetlerimizin zamanında müşterilerimize ve tüketicilerimize ulaşmasını sağlamak, 

 
 Değişen ihtiyaç ve beklentileri sürekli karşılayabilmek amacı ile ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, 

 
 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ürün Gereklilikleri, Ürün Güvenliği,  GMP ve REACH ile ilgili 

mevzuatlara ve yönetim sistemi şartlarına uygun ortamlarda üretilen, kaliteli, çevre dostu ürünleri sürekli 
iyileştirme bakış açısı ile müşterilerimize sunmak 
 

 Çevresel Sürdürülebilirlik anlamında geri kazanılmış kağıttan temizlik kağıdı üretebilme yetkinliğimizi ve 
kapasitemizi daha da artırarak pazara sunduğumuz çevreci ürün sayısını-miktarını arttırmak, 
 

 Tedarikçi ve müşterilerimizle ortak beklentiler temelinde iş birlikleri oluşturmak. 
 

 Sektörel Teknolojik yenilikleri sürekli takip ederek, bunların rekabete, kaliteye, verimliliğe, çevreye ve 
İSG’ye olan etkilerini her aşamada olumlu kılmak, 

 
 Bütünleşik Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, politika ve hedeflerimizin tüm çalışanlarımızca tam 

olarak algılaması, uygulaması ve uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesi faaliyetlerini içeren bir yönetim 
modeli uygulamak, 

 
 Kuruluş çalışanları ve ilgili taraflar için sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak ve bunu devamlı 

geliştirmek, 
 

 Yaşadığımız çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak ve bu duyarlılık doğrultusunda gerekli koruyucu ve 
önleyici önlemleri almak. 

 
Yönetim anlayışımızın temel ilkelerini oluşturmaktadır. 
                                                                                                     
 

 
      Metin AVCI 
      Genel Müdür 


