
 

 1 

 
BASIN BÜLTENİ                                                                                           06.04.2020 
 

Hayat Holding’den Salgınla Mücadele 
Desteğine Devam: 

 “Milli Dayanışma Kampanyası”na  
7 milyon TL 

 
Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde 

kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini  
“Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor. 

 

Hayat Holding, 1937’den bu yana tam 83 yıldır memleketine ve toplumuna hizmet etme 
sorumluluğuyla üretime ve sürdürülebilir bir yaşam için de çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe Hayat Kimya, ağaç bazlı panel 
sektöründe Kastamonu Entegre ve liman işletmeciliği sektöründe Limaş başta olmak 
üzere her biri kendi sektörünün lider oyuncuları arasında yer alan şirketleri ile Avrupa, 
Afrika ve Asya’da 36 tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 
 
Hayat Holding, salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik 
ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlığı’na 5 tır Bingo Oxyjen çamaşır suyu, 5 tır Papia, 
Familia, Focus tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep mendil olmak üzere toplam 
10 tır hijyenik ürün yardımında bulundu.  
 
Toplumun sağlığı için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamayı sürdüren Hayat 
Holding; Hayat Kimya, Kastamonu Entgre ve Limaş katılımıyla “Milli Dayanışma 
Kampanyası”na 7 milyon TL ile katkı sağladı.  
 
Şirketleri, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları 
sıralamalarında ilk 50’de yer alan Hayat Holding, salgınla mücadele konusunda 
“köklerimizden gelen dayanışma ruhuyla, bu zorlu sürecin de üstesinden gelineceğine 
inandıklarını” belirtti.  
 
Hayat Holding Hakkında:  

Nüveleri 1937’de atılan Hayat Holding, bugün hızlı tüketim, ağaç bazlı panel, liman işletmeleri gibi farklı 
sektörlerde 41 şirketi ve 17.000’e yakın çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Türkiye’den doğan ve dünya 

çapında milyonlarca eve giren 46 markasını, 36 üretim tesisinde üretmektedir. Doğu Avrupa, Afrika ve 

Asya’daki güçlü operasyonlarıyla hizmet verdiği sektörlerde global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Hayat Holding’in çatısı altında bulunan Kastamonu Entegre, üretim kapasitesiyle dünyanın 

7., Avrupa’nın ise 4. büyük üreticisidir. Hayat Kimya ise, üretim kapasitesi ile dünyanın 5. büyük markalı 
bebek bezi üreticisi, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisidir. Hem 

Kastamonu Entegre, hem de Hayat Kimya, ISO Türkiye’nin En Büyük Şirketleri sıralamasında ilk 50 

içerisinde yer almakta ve 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 


