Baskýlýtiþört,

Çinlilerle
rekabetin en
zor olduðu
alan. Fakat
ETFTekstil,
bunu son
dönemlerin
moda
pazarlama
taktiði olan
'müþteri ile
sýcaktemas'
ile aþmasýný
..

,

a
T

ekstil,
sektörler.

dünyadaki
arasý~da

en

rekabetçi
baþý

çeki-

yor. Bu þýddetlýrekabet nedeniyle de Türkiye'decWçok þirket, özellikle Çin mallarýna
karþý birçok pazarda tutunmakta zorlanmaya baþladý.Yine de öyle bir sektör ki tekstil, biraz farklýlýk yaratma çabasý içine giren giriþimcilere, sonsuz
fýrsatlar ve büyümenin kapýsýnýsonuna
kadar açabiliyor.
European T -shirt Factory (ETF)
Tekstil, belki de bu sektörde son yýllardaki en ilginç hikayelerden birini yazan þirketlerden biri. Þirket, rekabet
edilemediði için Çin'e býrakýldýðýsöylenen basic baskýlý tiþört konusunda
üretim ve ihracat yapýyor. Fakat sahayý
öyle ÇinIilere býrakýp gitmemiþ ve çOK
ilginç bir yöntemle ÇinIilerin önüne
geçerek, baskýlýtiþörtte Nike'tan Adi481 Ekonomist125 Kasým2007

J

k
ac

~

das'a.ünlü markalarýn tercih ettiði þirket olmuþ..

Sýcaktemasýn hikmeti
Bunu nasýlbaþardýðýnagelince...
Þirketin sahibi Can Dikmen, bakmýþ
ki Çinlilerle gerçekten rekabet etmekte zorlanýyor, pazarlamada son
yýllarýn en moda yöntemlerinden bi,.
rini devreye sokmaya karar vermiþ.
"Müþteri ile sýcaktemas." Müþterilerinin tasarýmcýlarýnatekstil ürünlerine
nasýl baský yaptýklarýnýn eðitimlerini
vermeye baþlayan Dikmen, birçok
müþterisinin tasarýmcýsýnýþirketinde
aðýrlayarak baskýteknolojilerini onlara anlatmaya karar vermiþ. Böylece tasarýmcýlarýn ürün tasarlarken, ifaský
mantýðýný düþünerek çalýþmalarýsaðlanmýþ.
Bu yöntem kýsasürede iþe yaramýþ

bildi. Nikeve

Adidas'Intasarýmcýlarýný
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800 bineyakýntiþört üretiyor.
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ve sipariþler de ardý ardýna gelmeye
baþlamýþ.
Bugün yýlda ortalama 800 bi~ adet
civarýnda farklý baskýlý tiþört üreten
ETF Tekstil, kýran kýrana bir rek,abetin
olduðu basic ba~kýlý tiþört alanýnda,
özel bir yer edinmiþ kendine.

Herkestenfarklý yöne gitti
ETF Tekstil'in kurucusu olan Can
Dikmen, 1996yýlýndaGümrük Birliði'ne
giren Türkiye'deki üreticilerin hepsinin
markalaþmakadýnakoleksiyonüretmeye

atký ve polar gömlek ürettik" diyor.

Aile þirketi
Kazan,dýðýparayý sermayesineekleyerek 1996 yýlýnda da ETF Tekstil'i
kurduðunu ifade eden Dikmen, þirketle ilgili olarak þunlarý söylüyor:
'Tuzla'da 4 milyon marklýk bir yatýnmla fabrika kurarak, baskýlýtiþört üretmeye baþladýk.2,004yýlýndada Tuzla'da
yer alan þimdiki fabrika binalanný, 6 milyonEuro'luk bir yatýnýnlafaaliyetegeçirdik. Günlük 25-30bin adetlik tiþört üretim kapasitesinesahibiz."
ETF'nin bir aile þirketi olduðunu
ifade eden Dikmen, eþi Sanem Dikmen'in pazarlama ve planlama iþlerinden, ku'{:eni Samir Sadýkoðlu'nun ise
üretimin her aþamasýndansorumlu olb~ladýklanný, kendisinin ise baskýlýtiþört üretme karan aldýðýnýifade ediyor.'
Böylecefarklýlaþarakbaþanyýyakalamayý
amaçladýðýný
söyleyenDikmen, tekstil iþine bir arkad~ýnýnbürosunda koleksiyon
hazýrlayarakb~ladýðýnýbelirterek, "Ýlk
olaÝ-akmoda markayýdenedim ama bu
konuda b~anlý olamayacaðýmý
anlayýnca
farklýl~mak için baskýlýtiþört üretmeye
karar verdim. Yatýrýmýmý
da bu alanda
yaptým. Böylece bu günkü noktaya gelmiþ olduk" diyor.
Bugün sadece baskýlýtiþört üreterek, 22.6 milyon dolarlýk (2007 yýlýtahmini ihracat rakamý) ihracat yapan bir
þirket haline gelen F:TF Tekstil'in geçen yýlki ihracatý da 16.3 milyon dolar
olarak gerçekleþmiþ
Baskýtiþöt( konusunda en geliþmiþ
ülke olan ABD' de de tanýnan EfT.
Tekstil, ABD ve Almanya'da bu alanda
düzenlenen yarýþmalardan da her yýl
birçok ödül alarak Türkiye'ye getiriyor.

Farklýlaþarak baþardý
Bu alandaki baþarýlarýyladikkat çeken þirket, baskýtiþört dekorasyonu konusunda ABD 'nin ünlü dergilerinden
biri olan lmpressions dergisine 2005
yýlýAralýk ayýndave bu yýlýnMart ayýnda da kapak oldu.
1983 yýlýndadaha üniversite öðrencisiyken, tekstil ürünleri nakliyeciliði
iþi il~ bir anlamda tekstil sektörüne
adým atan Can Dikmen, kendi þirketini
1987 yýlýndaÝsrailli ve Alman iki orta-

ðýyýabirlikte Frank&Blank adýyla kurdu. Daha çok tekstil ticareti yapan bu
ortaklýkla 1995 yýlýnakadar gelen Dikmen, ayný yýl üretime geçmeye karar
vererek kendi fabrikasýnýkurmuþ.
Merter'de yer alan ilk atölyesini 25
bin mark sermayeile kurduðunu söyleyen Dikmen, "Ýlk olarak Alman OkyDoky þirketine 900 bin marklýk polar

duðunu belirtiyor.
Baskýkonusunda Ar-Ge çalýþmalan
yapan ve Ar-Ge'ye yýlda 250 bin dolar
bütçe ayýranETF'nin, müþterileri olan
Nike ve Adidas'ýn merkezleriniri bulunduðu ABD üregün'da bir ofisi bulunuyqr.

Mýsýr'dafabrika kurdu
Bugün Türkiye'deki iþçilik maliyetlerinin yüksekliði ETF Tekstil'i, rekabet
edebilmek için Mýsýr'ayatýnm yapmaya
itmiþ. Rakiplerine karþýdaha rekabetçi
olabilmek ve Türkiye'deki fabrikalannýn
~retimini devam ettirebilmek amacýyla
Mýsýr'ayatýnm yapma karan aldýklarýný
söyleyen Dikmen, Türkiye'deki üretim
politikalarýnýn devam etmesi halinde
üretiýnlerinin tamamýnýMýsýr'akaydýrabileceklerini belirtiyor.
Mýsýr'da Kahire þehrine kurulan ve
bu yýl nisan ayýnda faaliyete geçen
Egeption T-shirt Factory Tekstil'e 6
milyon. dolarlýk yatýrýmyapýldýðýnýifade eden Dikmen, 15 bin metrekare
alana kurulan fabrikada, 300 kiþinin
çalýþtýðýnýsöylüyor: Fabrikanýn þu anda 3-4 bin adet olan günlük üretim kapasitesinin üç yýl içinde 50 bin 'adete
çýkarýlmasýve çalýþansayýsýnýn
da bine
ulaþmasýplanlanýyor.
Mýsýr'daABD pazarýnayönelik kota probleminiff olmayýþýnedeniyle buradaki fabrikalarýný Türkiye'dekinden
daha büyük kapasiteli yaptýklarýnýsöyleyen Dikmen, önümüzdeki yýllarda
buradan ABD pazarýnada ihra{;at yapmayý'planladý~larýnýbelirtiyor.
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