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Hayat Kimya, Cerrahi Maskede
Dünyanın En Büyük Türk Üreticisi Oluyor
Hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık deneyimini, Evony ve Goodcare
markalarıyla cerrahi maske kategorisine taşıyor. %99’a kadar bakteri
filtrasyonu sağlayarak TSE ürün onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim
sertifikasyonuna sahip İLK ve TEK maske üreticisi olarak sektöre giriş yaptı.
100 milyon TL’yi aşan yatırımla yılda 2.5 milyar, günde 7 milyon adet maske
üretecek.
Türkiye’de, kendi hammaddesi ile üretim yapan TEK cerrahi maske üreticisi
olarak, ihracata da odaklanacak.
Hayat Kimya’nın yeni yatırımı ile ilgili açıklama yapan Türkiye Genel Müdürü Enes
Çizmeci, “Pandemi süreci hayatımıza yepyeni bir ‘normal’ kavramı getirdi. Maske
kullanımı, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Biz de, Hayat olarak, hızlı tüketim
sektöründe hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık deneyimimizi, know-how’ımızı
cerrahi maske kategorisine taşıyarak, koruma ve konforu bir arada sunuyoruz” dedi.
100 milyon TL’yi aşan yatırım ve 400 kişilik ek istihdam sağlayarak üretime
başladıklarını ifade eden Enes Çizmeci, “Yılda 2.5 milyar adet ve günde 7 milyon
adet üretim kapasitemizle cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük
Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık. Cerrahi maskelerde kullanılan en önemli
hammaddelerden biri olan non-woven dediğimiz dokumasız kumaşı kendi bünyemizde
üretiyoruz. Bu sayede, kendi hammaddesiyle üretim yapan tek cerrahi maske
üreticisiyiz. Bu da, her koşulda kaliteden ödün vermeden, sürdürülebilir üretim gücü ile
tüketicilerimize Hayat’ın en iyisini sunmamızı sağlıyor.” dedi.
Türkiye’nin maske üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Enes Çizmeci
sözlerini şöyle sürdürdü: “Cerrahi maske sektöründe, katma değerli ve yenilikçi ürün
sunarak ayrışacağız. Dünya standartlarında kaliteli üretim anlayışımızı, cerrahi maske
kategorisine de yansıttık. Şu an, 3 katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan tek
cerrahi maskeyi üretiyoruz. %99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan TSE ürün
onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasına sahip ilk ve tek şirketiz.
Ayrıca, tüketicilerin içgörülerine ses vererek, uzun süre maske kullanımında kulaklıkların
acıtmasına odaklandık. Bebek cildini tahriş etmeyen hammadde teknolojisinden ilham
alarak, kulakları acıtmayan elastik kulak bantları geliştirdik. Koruma ve konforu Evony’de
buluşturduk. Önümüzdeki dönemde çocuklar ve yetişkinler için özel tasarımlar da
yapacağız.” dedi.
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Cerrahi maskeler, Türkiye’de Evony markası ile eczaneler, marketler, sağlık ve kozmetik
kanalları, e-ticaret siteleri üzerinden 10’lu polietilen paket ve 50’li kutularda satışa
sunulacak. Goodcare markası ile ihracata odaklanılacak.
Hayat Kimya’da, herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak çalıştıklarının altını
çizen Enes Çizmeci “Diğer bir deyişle, katma değerli, yenilikçi ürünleri erişilebilir
fiyat politikalarıyla sunarak sektörde ayrışıyoruz. Bunu cerrahi maske
kategorisindeki girişimimizle bir kere daha kanıtlıyoruz. Türkiye’de sektörünün öncü
kuruluşlarından biri olarak, ekonomimize üretim, istihdam ve ihracat alanlarında katkı
sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Hayat Kimya Hakkında:
1987’de kurulan Hayat Kimya; hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları kategorilerinde faaliyet
gösteriyor. Temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia ve Focus, ev bakım ürünleri kategorisinde Bingo, hijyenik ped
kategorisinde Molped, bebek bakım ürünleri kategorisinde Molfix, yetişkin bezi kategorisinde Joly ile Evony markalarını
tüketicilerle buluşturan Hayat Kimya, Türkiye ve uluslararası organizasyonlarında 8.000’e yakın kişiye istihdam sağlıyor.
Türkiye’nin ardından Mısır, Cezayir, Rusya, Nijerya ve Pakistan gibi Asya ve Afrika’da 10 farklı ülkede faaliyet gösteren
Hayat Kimya, ayrıca 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yaparak, markalarını dünya çapında milyonlarca eve
ulaştırmaya devam ediyor.
İhracat performansı sayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye'nin en büyük ihracatçıları sıralamasında
41. sırada, İSO’nun ilk 500 sıralamasında 47. sırada yer alan Hayat Kimya, çocuk bezi kapasitesiyle dünyanın 5.
büyük markalı bebek bezi üreticisi ve temizlik kağıtları yatırımıyla ise Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın
en büyük üreticisi konumundadır.
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