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Hayat Kimya Pakistan’a imzasını atıyor  

Hijyen, ev bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde 12 markasıyla 9 

ülkede faaliyet gösteren Hayat Kimya yatırıma devam ediyor. Tecrübesini 

ve teknolojisini Cezayir, İran, Rusya, Mısır ve Nijerya’ya taşıyan şirket son 

olarak 150 milyon dolarlık yatırımla Pakistan’da fabrika kuracak.  Aralık 

2018’de üretime başlaması beklenen fabrikada çocuk bezi üretilecek. 

Hayat Kimya, 100 milyon TL yatırımla faaliyete geçen Ar-Ge merkezinde Türk 

mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk ve tek elastik gövdeli ve 

sarkmayan (anti-sagging) 3D teknolojiye sahip bebek bezini, Türkiye’deki lansmanının 

ardından Şubat 2018’de Pakistanlı annelerle buluşturdu. Bebeklerin rahat hareket 

edebileceği gövde elastikiyeti sunan bu teknoloji, 12.7 milyon bebeği olan 

Pakistan’da da bir ilk olma özelliği taşıyor.  

Dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi üreticisi olan Hayat Kimya, teknolojik 

yatırımlarıyla sektöre öncülük ederken yenilikçi markalarını dünyanın farklı 

coğrafyalarına taşımayı sürdürüyor. Globalleşme stratejisi kapsamında istikrarlı 

büyümeye önem veren Hayat Kimya, Güney Asya’da güçlenme stratejisini Şubat 

2018’de Pakistan’la başlattı. Bebek bezinin yanı sıra temizlik kağıtları ihracatı da 

yapan Hayat Kimya, yerel üreticilerin, çoğunlukla geri dönüşümlü kağıtlar 

sunduğu Pakistan pazarında, %100 saf selülozdan üretilen ve yapay 

beyazlatıcı kullanılmayan Papia ve Familia markalarıyla temizlik kağıdı 

kategorisine iddialı bir giriş yaptı.  

Hayat Kimya Global Kağıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, 2018 sonuna kadar 150 milyon 

dolarlık yatırımla Pakistan’a bebek bezi üretim tesisi kurmayı planladıklarını belirterek, 

"Şu anda bütün gücümüzle Pakistan yatırımımızı tamamlamaya odaklandık. Henüz 

inşaat aşamasında olan fabrikamızın Aralık 2018’e kadar devreye alınacağını 

öngörüyoruz. Burada ilk etapta çocuk bezi üreteceğiz. Fabrikamızın üretime 

başlamasıyla kısa sürede bölgesel güç olmayı hedefliyoruz" dedi. 

Hayat Kimya Hakkında 

Hayat Kimya, hızlı tüketim sektöründe, ev bakımda kategorisinde Bingo, hijyen kategorisinde Molfix, 

Molped, Joly ve temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno, Focus gibi toplam 12 güçlü 

markası ve 14 üretim tesisiyle globalleşmeye devam ediyor. Dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi 

üreticisi ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük kağıt üreticisi olan Hayat Kimya, 

Türkiye’den sonra Mısır, Cezayir, İran,Fas, Bulgaristan, Rusya ve Nijerya’da yer alan üretim tesisi ve 

iştirakleri, dünyada toplam 8.000’e yakın çalışanıyla büyümeye devam ediyor. İhracat kapasitesiyle 



 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin en çok ihracat yapan şirketler sıralamasında 32. sırada, ISO’nun en 

büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında ise 45. sırada yer alıyor. 

 


