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ZİYARET

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’ya düzenlenen geziyle, 
ÇSD üyeleri hem bölgenin tarihi güzelliğini yakından görme fırsatı 
yakaladı, hem de Net İplik ve Okyanus Çorap firmalarını ziyaret 
ederek üretimleri hakkında bilgi sahibi oldu. 

ÇSD’DEN  PEYGAMBERLER 
ŞEHRİNE YOLCULUK

orap Sanayicileri Derneği 23-24 
Kasım tarihlerinde Şanlıurfa’ya 
düzenlenen gezi ile, Net İplik 
ve Okyanus Çorap tesislerini 
yakından inceleme fırsatı bul-

du. Şanlıurfa’ya yapmış olduğu yatırım 
ile kapasitesini en yüksek seviyeye 
ulaştıran İstanbul merkezli Net İplik 
firmasının yapmış olduğu organizas-
yonda ÇSD üyeleri, firma hakkında 
hammadde tedarikinden başlayan ve 
paketleme ile son bulan tüm üretim 

safhaları ile ilgili bilgi edindiler. Gezide, 
çorap sektöründen 23, örme sektörün-
den 5 firma olmak üzere 28 firmadan 42 
katılımcı bulundu. 
Net İplik firma sahipleri Hakan Yolasığ-
maz ve Batuhan Yolasığmaz firmanın 
üretimi ve faaliyetleri hakkında ÇSD 
üyelerine bilgi verdi. Hakan Yolasığ-
maz, 2015 yılında faaliyete geçen üretim 
tesisi ile ilgili, “Türkiye’nin en ileri 
teknolojisine sahip makinelerimizle 
üretim yapmaktayız. 30 bin metrekare 

üzerinde 24 bin metrekare kapalı alana 
sahip tesisimizde 2015, 2016 ve 2018 
model ring ve open-end iplik üretim 
hatlarıyla aylık toplam 950 ton üretim 
kapasitesine sahibiz. Ayrıca tesisimizde 
bulunan sınırsız harman besleme va-
kum sistemi ile tek lot iplik üretiminde 
aylık 2 bin ton iplik üretebilmekteyiz” 
açıklamasında bulundu. Pamuk ipliği 
üreticilerinin dikkat etmesi gereken 
en önemli hususlardan birinin iplik 
üzerinde oluşabilecek neps ve uçuntu 
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riskini en az seviyeye indirmek oldu-
ğunu belirten Batuhan Yolasığmaz, 
kullanmış oldukları tarak makineleri ile 
yapılan harmanı kusursuz bir şekilde 
tarayıp üretimde ölü elyaf tabir edilen 
kalitesizlik problemini tamamen 
ortadan kaldırdıklarını dile getirdi. 
Batuhan Yolasığmaz, açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Tesisimizde kullanı-
lan klima ve iklimlendirme sistemleri 
mevcut üretim hatlarımızı 2 katına 
kadar destekleyebilecek kapasiteye 
sahip. Kapalı alandaki tüm hava her 
24 dakikada bir temizlenip sirküle 
ediliyor. Böylelikle üretim hatlarında 
çalışan ipliğin üzerinde uçuntu kaynak-
lı kalitesizlik problemi hiçbir şekilde 
yaşanmıyor. Tesisimizde USTER TEST 
5 kalite kontrol laboratuvar sistemini 
kullanıyoruz. Belirlenen yüksek kalite 
değerlerinin haricinde oluşabilecek 
herhangi bir sapmada üretim otomatik 
olarak durdurulup gerekli müdahaleler 
yapılıyor. Tesisimizde 11 adet Rieter 
Ring İplik üretim makinesi ve bu hatları 
besleyen 11 adet Rieter harman tarak 

riliyor. En son 2018 yılında yapmış oldu-
ğumuz yatırımla tüm open-end üretim 
hatlarımız Saurer Schlafhorst Auto-
coro 9 makinelerinden oluşuyor ve bu 
makineler Saurer markasının ürettiği 
en son teknolojiye sahip makinelerdir. 
Günlük 6 tır yükleme kapasitesine 
sahip depo ve depolama ekipmanları-
mızın bulunduğu üretim tesisimizde 
farklı boyutlarda sevkiyat araç filosuna 

makinesi bulunuyor. 16/1ne ile 80/1ne 
arası iplik numaralarında üretim yap-
maktayız. Ring makinesinde üretimi 
tamamlanan ipliğimiz 6 adet Mura-
tec Murata bobin makinelerinde en 
yüksek hassasiyete sahip kalite kontrol 
sensörlerinde denetlenerek bobine 
sarılmaktadır. Open-end iplik üretim 
hatlarımız aynı kapalı alan içerisinde 
farklı makine dairelerinde gerçekleşti-
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ÇSD üyeleri, Okyanus Çorap firmasının üretimi hakkında bilgi alarak, mevcut makine parkurunu incelediler.

30 bin metrekare üzerinde 24 bin metrekare kapalı alana sahip olan Net İplik, 2015, 
2016 ve 2018 model ring ve open-end iplik üretim hatlarıyla aylık toplam 950 ton 

üretim kapasitesine sahip.
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sahip olduğumuz için müşterilerimizin 
siparişlerini en hızlı şekilde teslim ede-
rek yüksek hizmet anlayışına sahibiz. 
İstanbul’da da bulunan depomuzdan 
müşterilerimizin ilettiği siparişlerin 
büyük bir çoğunluğu aynı gün içinde 
teslim ediliyor.”

Yıldan yıla üretimde büyüme
Yıldan yıla üretimini geliştiren Net 
İplik, miktar bazında nasıl bir büyüme 
gösterdiklerini ve ileri dönemdeki 
hedeflerini ise “2015 senesinde Yağız 
Tekstil ve Net İplik ortaklığında kuru-
lan üretim tesisimiz ilk etapta aylık 350 
ton iplik üretim kapasitesi ile hizmet 
vermeye başladı. 2016 ve 2018 yıllarında 
yaptığımız ek yatırımlarla sırasıyla aylık 
530 ton ve son olarak aylık 950 ton iplik 
üretim kapasitesine ulaşmış bulun-
maktayız. Tüm tecrübe birikimini 
iplik üretim endüstrisinden kazanmış 
bir firma olarak profesyonelleştiğimiz 
sektörde yatırımlarımız devam edecek. 
2025 yılına kadar oluşturulan yatırım 
planına göre tüm tekstil sektörüne 
hizmet verebilecek bir tesis olma hede-
findeyiz. Yapacağımız yeni yatırımlar 
ile birlikte ürün çeşidini artırmak, 
müşterilerimize melanj ipliğin yanın-
da bambu, modal, viskon ve boyalı 
ipliklerin tedariği hususunda hizmet 
verme gayesindeyiz” diyerek açıkladı. 
Şanlıurfarfa’ya yatırım yapmanın özel 
bir nedeni olduğunu belirten Batuhan 
Yolasığmaz, odak müşteri gruplarının 
çorap firmaları olduğunu ifade ederek, 
2014 senesinde Şanlıurfa’ya yatırım 
yapma kararı aldıklarında sektör için 
olmazsa olmaz 3 kriteri göz önün-
de bulundurduklarına değindi: “Bu 
kriterler; kaliteli üretim, hızlı servis 
ve rekabetçi fiyatlandırmadır. Urfa 
bölgesi istediğimiz şartlarda üretim 

yapmak ve hizmet verebilmek için çok 
elverişli bir bölge. Ana hammaddemiz 
olan pamuğa yakınlık ve çevre illerdeki 
sektör alt tedarikçileri, hammadde 
ve hizmet tedariği konusunda iplik 
üretimi yapmak için çok yeterlidir. 
Şanlıurfa, dünyanın il bazında en çok 
pamuk üretimi yapan şehri ve üretilen 
pamuk, Türkiye’nin pamuk ihtiyacının 
yüzde 70’ini tek başına karşılayabiliyor. 

Pamuk üretimi kaynaklı oluşan tekstil 
sektöründen dolayı kalifiye iş gücü bul-
ma konusundaki zorluklar Urfa’da pek 
yaşanmıyor. Ayrıca içinde bulunduğu 
teşvik bölgesi ve diğer bölgelere oranla 
daha düşük arsa maliyetlerinden dolayı 
rekabetçi fiyat avantajı müşterilerimize 
sunulmaktadır.”

Tekstil ve çorap sektörünün 
geleceği konuşuldu
“Bu geziyi organize ederken misafirleri-
mize hem iplik üretim sektörünü hem 
de Şanlıurfa bölgesinin tarihi ve doğal 
güzelliklerini göstermeyi amaçladık” 
diyen Hakan Yolasığmaz, 23 çorap fir-
masının katılımlarından dolayı büyük 
bir memnuniyet duyduklarını belirtti. 
ÇSD üyeleri, Urfa’daki ilk günlerini 
tesis ziyaretlerine ayırdı. Organizas-
yondaki ilk durak, Net İplik’in Şanlıurfa 
2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
melanj iplik üretim tesisi oldu. Ziyaret-
ler süresince sektör sorunları dile geti-
rilerek, katılımcıların iplik sektörüne 
dair talep ve istekleri üzerinde duruldu. 

Gezinin ikinci gününü 
Urfa’nın kültürel ve doğal 
yerlerini tanımaya ayıran 
katılımcılar, tur rehberi 
ile birlikte ilk olarak Tarihi 
Balıklı Göl, Gümrük Han ve 
Eyyub Peygamber Makamı ve 
Camii’ni ziyaret etti. 

Keşfedilmesiyle insanlık tarihi ile ilgili bugüne kadar doğru bilinenleri değiştiren Göbeklitepe, gezi sırasında ziyaret edilen yerler arasındaydı.

Şanlıurfa gezisi kapsamında ÇSD üyeleri, İbrahim Peygamber’i öldürmek için yakılan ateşin 
göle dönüştüğü, ateşe atılan odunların da bugün gölde yaşayan balıklar olduğu rivayet 
edilen Balıklıgöl’ü ziyaret etti. 
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Net İplik ve Yağız Tekstil ortaklığında 
bulunan Yağız Tekstil yöneticileri, 
fabrika müdürleri ve üretim müdürle-
rinin eşlik ettiği ziyaret sırasında çorap 
firmalarına hammadde tedarikinden 
başlayan ve paketleme ile son bulan 
tüm üretim safhaları ilgili bilgiler 
makinelerin başında detaylıca anlatıldı. 
Kullanılan ileri teknoloji makinelerin 
üretim kalitesi ve hızı üzerine etkileri 
detaylıca paylaşıldı. Ziyaret kapsa-
mında gerçekleştirilen toplantılarda 
Türkiye’deki tekstil ve çorap sektörü-
nün geleceği ve uluslararası pazardaki 
rekabet gücünün nasıl korunabileceği 
üzerine konuşuldu. Özellikle yurt 
dışı pazarında bulunan müşterile-
rin Türkiye’den beklentileri üzerine 
detaylıca fikir alışverişinin sağlandığı 
toplantıda, ortak talepler doğrultusun-
da, iplik üretimde yüksek kalite ve renk 
devamlılığının vazgeçilmez bir kriter 
olduğunun, bu kriterleri sağlarken 
fiyat rekabeti yapabilmek için doğru 
fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri 
geliştirmenin önemi vurgulandı. 

Şanlıurfa’nın zengin
mirasına yolculuk
Üretim tesisi ziyaretinin ardından aynı 
sanayi bölgesi içinde bulunan Okyanus 
Çorap Urfa fabrikası ziyaret edildi. 
Okyanus Çorap’ın yöneticisi Hakkı 
Çiftçioğlu ve fabrika müdürü Veysel 
Bey’in de eşlik ettiği ziyarette tüm tesis 
detaylıca gösterilip, makine parkurları 
incelendi, üretim süreçleri ile bilgi edi-
nildi. Gezinin ikinci gününü Urfa’nın 
kültürel ve doğal yerlerini tanımaya ayı-
ran katılımcılar, tur rehberi ile birlikte 
ilk olarak Tarihi Balıklı Göl, Gümrük 
Han ve Eyyub Peygamber Makamı ve 
Camii'ni ziyaret etti. Yazılı tüm insanlık 

NET İPLİK HAKKINDA
Sektörün köklü firmaları arasında yer alan 
Net İplik, üç nesildir devam eden bilgi 
birikimini ve tecrübesini kuşaktan kuşağa 
başarıyla aktarmaya devam ediyor. 1940 
yılında Osman Yolasığmaz’ın tekstil sek-
törüne girmesiyle başlayan başarı hikayesi, 
1986 yılında Net İplik adıyla tescillendi. 
Türkiye’de pamuk melanj ipliğin henüz 
bilinmediği ve üretiminin yapılmadığı 1990 
yılında Net İplik, Türkiye’nin ilk melanj 
tedarik eden firması olarak rüştünü ispat 
etti. Geçmiş bilgi birikimi ve tecrübelerinin 
yenilikçi bir vizyonla birleştirildiği Net İplik, 
Türkiye ve uluslararası pazarda bugünkü 
yerini aldı ve ilerleyeme de devam ediyor. 
Firmanın yıllar içinde oluşan itibarı, istikrarı 
ve sermaye gücünün yatırım yapmaya 
teşvik edici etken olduğunu belirten Hakan 
Yolasığmaz, gelişen ticari ortaklık ve 
yatırımlarını şöyle anlatıyor: “Üst düzey 
teknik bilgi ve üretim tecrübesine sahip 
Yağız Tekstil ile çok uzun yıllardır devam 
eden ticaret ilişkimiz ve dostluğumuz 
2014 senesinde beraber almış olduğumuz 
yatırım kararı ile ticari ortaklığa dönüştü. 
Yağız Tekstil’in üretim tecrübesi ve örme 
sektöründe geniş satış ve pazarlama 
ağı ile Net İplik’in çorap sektöründeki 
tecrübesi harmanlanarak 2014 senesinde 
fabrikamızın temelleri atıldı ve 2015 
senesinde faaliyete geçti. Net İplik ve Yağız 
Tekstil’in yenilikçi, yüksek kaliteli üretim, 
hızlı servis ve rekabetçi fiyat anlayışı ile 
ortaya koymuş olduğu istikrarlı firma profili 
uzun yıllar boyunca Türkiye ve uluslararası 
tekstil sektörüne hizmet vermeye 
yatırımlarını artırarak devam edecektir.”  

tarihinin değiştiği UNESCO Kültür 
Mirası’nda koruma altına alınan 12 bin 
yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’yi 
rehberin verdiği bilgiler eşlinde görme 
fırsatı yakalayan katılımcılar, ardından 
Harran ilçesine doğru yola çıktı ve 
ziyaret programında bulunan pamuk 
tedarikçiliği yapan Yetkinler Çırçır fab-
rikasını ziyaret etti. Firma sahipleri ve 
çalışanları pamuğun tarla hasadından 
başlayan ve iplik fabrikalarına ulaşana 
kadar gördüğü işlemleri, pamuğun 
farklı renk ve kaliteleri hakkındaki 
bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. 

ÇSD üyeleri, gerçekleştirilen 
Şanlıurfa gezisi ile, Net 
İplik tesisinde hammadde 
tedarikinden başlayan ve 
paketleme ile son bulan tüm 
üretim safhaları ile ilgili bilgi 
edindiler.

Net İplik Tesisi


