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Hayat Kimya Tissue World Milano’da En 

Yeni Ürünlerini Sergiledi 

 
Hızlı tüketim sektörünün globalleşen markası Hayat Kimya, 25-27 Mart 

tarihleri arasında Milano’da düzenlenen,dünyanın en önemli temizlik kağıt 
fuarı olan Tissue World’e katıldı. Hayat Global Kağıt Üretim Direktörü Lütfi 

Aydın “Müşteri memnuniyeti, işimizin sürdürülebilirliğinin ve istikrarlı 
büyümenin merkezinde yer alıyor. Bu sebeple müşterilerimizle omuz omuza 

çalışarak tüm ekosisteme değer katacak ürünleri hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

 
 
Hayat Kimya, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen, dünyanın en büyük temizlik kağıt 
fuarı Tissue World’de global markaları Papia, Familia, Focus ve Teno ile tüketicilerin 
hayatını kolaylaştıran en yeni teknolojilerini sergiledi. 
 
Hayat Kimya, bugün dünyanın 15.’nci, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’da ise en 
büyük kağıt üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, İran, Rusya, Mısır ve 
Nijerya’da dünya standartlarında akıllı kağıt fabrika yatırımlarına aralıksız devam 
ediyor.   
 
Hayat Global Kağıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, Hayat Kimya’nın üst teknoloji makine 
ve sistemlere yaptığı yatırımların, geniş ürün yelpazesi ile tüketicilerle buluştuğunu 
belirterek “Müşterilerimize sağlıklı, çevreye duyarlı  ve ekonomik ürünler sunuyoruz. 
Yeni teknolojileri kullanarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve çevre dostu 
ürünler geliştirmek temel motivasyonumuz” dedi. 
 
%100 selüloz ürünler, artifisyal olmayan beyazlatıcı kimyasallar ve FSC sertifikalı 
bobinlerle tüketicilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Hayat Global Kağıt Üretim 
Direktörü Lütfi Aydın “Üst teknoloji makine ve sistemlere yaptığımız yatırımlarla 
tüketicilerimize geniş ürün yelpazesi sunuyoruz. Uçtan uca otomasyon sistemleriyle, 
hammaddeden bobine kadar tüm üretim süreçlerimizde verimli kaynak yönetimi ve 
küresel verimlilik sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti ise önceliğimiz. Müşterilerimize 
üretim ve kalite konusunda doğru çözümleri sunmak için var gücümüzle çalışıyor ve 
ekosistemine değer katıyoruz” şeklinde konuştu.  
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“Çevreye Duyarlı Ürünler Geliştiriyoruz” 
Hayat Global Kağıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, fuarda tüketicilerin daha iyi şartlarda 
bir yaşam sürmesine, çevreye karşı daha duyarlı olmalarına katkı sağlayacak ürünlerle 
yer aldıklarını belirtti. Aydın “Hayat Kimya olarak, kağıt üretiminde tonlarca su 
tasarrufu sağlamamız ile Avrupa'da 3'üncü, Türkiye’de ise kağıt üretiminde en az su 
kullanan şirketi konumundayız. Geçtiğimiz günlerde Mersin Kağıt Tesisi’nde ortak 
üretimde yüzde 88 verimlilik seviyesine ulaştık. Daha önce benzeri görülmemiş bu 
verimlilikle ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon 
Derneği tarafından “Kağıt Endüstrisinde En Verimli Kojenerasyon Uygulaması”na 
ödülüne layık görüldük“ dedi. 
  


