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Hayat Kimya liderliğini sürdürüyor 

 
Hızlı tüketim ürünleri sektöründe bebek bezi, temizlik kağıtları ve ev bakım 
ürünlerinde sunduğu 12 markasını, dünya çapında 100’e yakın ülkede 
tüketicilerle buluşturan Hayat Kimya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
hazırlanan “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında bu yıl da sektör birinciliğini 
korudu.   
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 16 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını 
kapsayan İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasının 2017 yılı sonuçları açıklandı. Hızlı tüketim 
ürünleri sektöründe, Türkiye’den doğan ve hızla globalleşen Molfix, Molped, Bingo, Papia, 
Familia gibi güçlü markaların sahibi Hayat Kimya sektör liderliğini korumayı başardı. Ürettiği 
her iki üründen birini ihraç ederek Türkiye ekosisteminde kaldıraç rolü üstlenen firma bu yıl 
listede genel sıralamada 34’üncü olurken, sektöründe ise yine 1’inci sıradaki yerini korudu.  
 
Uzun yıllardır yaptığı yatırımlar ve kurduğu ihracat ağıyla sektörünün lider markası olan Hayat 
Kimya’nın “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırması sonuçlarını değerlendiren Hayat Kimya 
Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, “Hayat Kimya olarak ülkemiz 
ekonosisteminin önemli kaldıraç firmalarından biriyiz. Bu bağlamda yarattığımız katma 
değerin yüksekliği ve ülkemize sağladığımız ekonomik girdinin büyüklüğünü korumak için 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların böyle önemli listelerde 
değerlendirilerek şirketimizin üst sıralarda yer alması hepimiz için gurur verici. Türkiye’de 
doğan markalarımızı 100’e yakın ülkede milyonlarca eve ulaştırıyoruz. 12 sene önce 
Türkiye’de girdiğimiz temizlik kağıtları sektöründe bugün Ortadoğu, Doğu Avrupa ve 
Afrika’nın en büyük kağıt üreticisi haline geldik. Teknolojik yatırımlarımızla sektöre öncülük 
etmeye ve yenilikçi markalarımızı dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya devam ediyoruz. 
Liderliğe tırmandığımız bu rekabetçi ortamda lider kalmanın temelinde, dünyada herkesin 
kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak çalışmak yatıyor. Ülkemize değer katmaya 
devam edeceğiz” 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 ihracatyapan şirketler sıralamasında 32. sırada, 
ISO’nun en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında ise 45. sırada yer alıyor. 

 


