
TEKMEN TEKSTİL ÇIRÇIR FABRİKALARI MONTAJ VE İMALİ TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

1997 Yılından beri odamıza kayıtlı bulunan Tekmen Tekstil, 33 çalışanı ile faaliyet 

göstermektedir. Makine ve elle toplanmış pamukların temziliği ve çırçırlanması için özel olarak 

tasarlanmış makine imalatı yapan üyemiz,1986 yılında pakistana yaptığı ilk ihracattan bu yana 

dünyanın bir çok farklı ülkesine ihracat yapmaya devam ederek ülke ekonomisine katkıda 

bulunmaktadır.10’lu yaşlarda çırak olarak iş başı yapan Salih Zeki TEHMEN 1976 yılında ilk işyerini açmış 

ve 1997 yılında limited şirkete dönüştürerek yıllar boyu sektörde önemli rol almıştır. 

 

Tekmen tekstil,bir sonraki genç kuşak Aslı TEHMEN ve Evren TEHMEN’in şirket yönetimine 

katılmasıyla çağımızın gerekliliklerine  ayak uydurmakta hiç zorlanmadı. 

Odamızın düzenlediği Bilgilendirme toplantılarında sık sık gördüğümüz Aslı TEHMEN  

hanımefendiyi ziyaret ederek,Eğitimlerin etkisini değerlendirmeye çalıştık, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Aslı TEHMEN; “Sözlerime hoşgeldiniz diyerek başlamak isterim,adım Aslı 

TEHMEN, İngilizce öğretmeni olmakla beraber babamızın büyüterek bu aşamaya getirdiği Tekmen 

Tekstil Ltd. Şti. ortağıyım ve işletmemizde Kosgeb vb. projelerle ilgilenmekteyim,ayrıca GEKA vb 

kuruluşlara projelerde yazmaktayım.Söke Ticaret Odasıyla yürtülecek olan URGE Projesine firmamızda 

dahil olmuş,umarım tüm katılımcılar için verimli bir süreç olur.Kosgebden yararlanmak adına zaten 

projeler yazıyorduk ama özellikle 2019 yılında odanızda uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen Kobigel 

Bilgilendirme Toplantısı sonrasında kosgeb konusunda iyi bir ivme kazandık.Kosgebden Nitelikli eleman 

desteği,yurt dışı Pazar desteği gibi desteklerden yararlandık.Kosgebin makine teçhizat ve üretime 

dayalı bir çok desteği var dolayısıyla bizler gibi kuruluşların bu tarz toplantı ve eğitimlere katılmasını 

tavsiye ederim.Odalar gibi kuruluşların sosyal medya vb. gibi mecralardan takibide önemlidir. Örneğin 

Kredi Faizsiz Kosgeb Desteğinden yararlandık bunu Ticaret Odası facebook sayfasında 

duymuştuk.Odanızda bu tarz bilgilendirme toplantıları sıklıkla yapılabilir, katılım sağlayan üyelere 

muhakkak fayda sağlayacaktır.”dedi. 

Tekmen Tekstil gibi tüm üyelerimizin Odamızda bulunan KOSGEB sinerji Odağından,duyurusu 

yapılan bütün desteklerden, gerçekleştirilen Bilgilendirme toplantılarına katılarak faydalanmalarını 

umut ederiz. 

 

 



Üyemiz Tekmen Tekstil ve Aslı Hanıma bizleri kabul ettikleri ve zaman ayırdıkları çok teşekkür 

eder, 2021 yılında kaybettiğimiz Sökemizin önemli değerlerinden Salih Zeki TEHMEN’i rahmet ve 

saygıyla anarız.  

 

 

 

 


