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Hayat Kimya, Tissue World’de  

Temizlik Kağıtları Sektöründeki 10. Yılını Kutlayarak  

İddialı Büyümesine Dikkat Çekti 
  

Temizlik kağıtları sektörüne girişinin 10. Yılını kutlayan Hayat Kimya, sektörünün en önemli 

uluslararası organizasyonu olan Tissue World İstanbul’da ana sponsor olarak yerini aldı, 

üretim kapasitesi ile dünyanın 16. büyük üreticisi olarak Papia, Familia, Teno, Focus 

markalarının dünyaya yayıldığına dikkat çekti. 

27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Tissue World, 

sektör tedarikçilerin yanı sıra, sektörün yarı mamul ve makine üreticilerini de ağırladı. Doğu 

Avrupa’dan Rusya’ya, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) Orta Doğu ve Orta Asya’ya 

kadar geniş bir coğrafyada iş yapan kağıt sektörü profesyonellerini bir araya getiren Tissue 

World İstanbul’da, dünyanın 16., Orta Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın en büyük kağıt 

üreticisi Hayat Kimya ile birlikte, 45 firma ve 1400 katılımcı yerini aldı.  

Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kiğılı da katılımcılar arasındaydı 

Bu yıl sadece bir fuar olarak değil, zengin bir konferans içeriğiyle de sektöre hizmet sunan 

Tissue World’e katılan Hayat Kimya, fuardaki standında, dünyanın birçok yerinden gelen 

katılımcılara üstün teknoloji ve yüksek kaliteli ürünlerini tanıttı, merak edilen soruları 

yanıtladı. Konferans ve fuara katılan Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kiğılı, üretici ve 

tedarikçilerle biraraya gelirken, “2006’dan bu yana 10 senede kapasitemiz itibariyle dünyanın 

16. büyük üreticisi haline geldik, üstelik ileri üretim teknolojilerimizi Türkiye’den yatırım 

yaptığımız ülkelere ihraç eder konumdayız. Markalarımız ise 100’e yakın ülkede bizi 

gururlandırıyor. Yatırıma ve büyümeye devam ederek, konumumuzu güçlendireceğiz.” dedi.  

 

Hayat Kimya, kağıt sektöründe yenilikçi üretim teknolojileriyle önemli bir global oyuncu 

Türkiye’nin ardından Mısır, İran ve Rusya olmak üzere 4 ülkede üretim yapan Hayat Kimya, 

dünyanın en büyük 16., Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın ise en büyük temizlik kağıdı 

üreticisi ünvanlarını gururla taşıyarak, kuvvetli markalarını globalleştiriyor. 24 saat kesintisiz 

üretim teknolojisiyle, kağıt üretiminde 2012’den beri dünya hız rekorunun sahibi Hayat 

Kimya, yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısıyla büyüyor. Kağıt üretiminde sektör 

ortalamasının çok altında su tüketimi yaparak, bu konuda Türkiye’de lider, Avrupa’da ise 3. 

sırada yer alarak sürdürülebilirliğe destek oluyor. Kojenerasyon teknolojisiyle üretimdeki 

enerji verimliliğini yüzde 70’lere taşıyor.  
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Hayat Kimya, her gün toplam 300 kg Papia, Familia, Teno ve Focus ürünleriyle, 100 ülkede 

milyonlarca eve giriyor. Hayat Kimya’nın 2015’te sattığı kağıt havlular dünyayı 104 kere 

çevrelerken, tuvalet kağıtları Ay’a 27 kere gidebilir! 

 

Hayat Kimya Hakkında 

Hayat Holding çatısı altında 1987’de kurulan Hayat Kimya; hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları 

kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Hayat Kimya, temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno ve Focus, ev bakım 

ürünleri kategorisinde Bingo ve Test, hijyenik ped kategorisinde Molped, bebek bakım ürünleri kategorisinde Molfix ve 

Bebem, yetişkin bezi kategorisinde Joly ile sadece medikal satış kanalına yönelik Evony markalarıyla tüketicilere ulaşıyor. 

Türkiye’nin yanısıra Mısır, Cezayir, İran ve Rusya’da yer alan tesislerinde üretim gerçekleştiren Hayat Kimya, Türkiye ve 

uluslararası organizasyonlarında 8.000’e yakın kişiye istihdam sağlıyor. 


