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TelKaTem Danışmanlık ve Temsilcilik Ltd. Şti. ola-
rak 24 yıldır Türkiye’de tel çekme ve kablo imalat
sektörüne yönelik teknik ve ticari anlamda kap-
samlı danışmanlık ve temsilcilik hizmetleri veriyo-
ruz. Tel çekme makineleri, kablo imalat makineleri
ve bu makinelerde kullanılan ekipman, aksesuar
ve sarf malzemeleri üreten Almanya, Avusturya,
Belçika, İtalya, İspanya ve Amerika’da bulunan,
alanlarında en iyi markalar olan, toplamda 15 fir-
manın Türkiye temsilciliğini yapıyoruz.
Firmalarımızın ürün ve satış sonrası hizmet kalite-
sinin en üst seviyede olmasına dikkat ediyoruz.
Müşterilerimize satış öncesinde, teknik ve ticari
anlamda ihtiyaçlarına en uygun çözümü üreterek,
söz konusu yatırımlarını imalat aşamasından
Türkiye’deki kurulumuna kadar her adımı titizlikle
izliyor ve bu anlamda kaliteli bir hizmet sunuyoruz.
Satış sonrası hizmetin de son derece önemli oldu-
ğunu biliyoruz. Bu konuda da müşterilerimize her
zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bu
çalışma prensibimiz ve deneyimli kadromuz ile
Türkiye’deki tüm tel çekme ve kablo imalat sektö-

rü içinde beklenilen güveni, her yönü ile sağlamış
bulunmaktayız. 

Hizmet verdiğimiz sektörler
TelKaTem olarak, alanında dünya çapında lider
konumundaki firmaları temsil ederek, İstanbul-
Marmara Bölgesi,  Denizli, Kayseri, Samsun ve
Adana başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerin-
deki müşterilerimize hizmet veriyouz. Temsilciliğini
yaptığımız firmaların geniş ürün yelpazesi sayesin-
de, Türkiye’nin önde gelen; bakır, alüminyum ve
bunların alaşımlarından tel, emaye bobin teli,
alçak-orta ve yüksek gerilim enerji kablosu, oto-
motiv kablosu, bakır telefon kablosu, fiber optik
kablo, demir ve  çelik tel, çivi-cıvata-perçin teli,
kaynak elektrodu teli, gaz altı kaynak teli, ön geril-
meli veya soğuk nervürlü inşaat demiri ve çelik
beton hasırı, çelik halat, çekme/doğrultma/soyma
tesisleri ile çubuk, boru ve profil üreticilerinin yanı
sıra galvaniz kaplı tel ve sıcak daldırma parça gal-
vaniz tesislerine de hizmet veriyoruz. 

Yeni ofisimizle yeni başlangıçlara…
24 yıldır değişmeden süre gelen hizmet anlayışı-
mız ve değerlerimiz ile 1 Ekim 2019’dan beri yeni
ofisimizden hizmet vermeye başladık. Bizimle ileti-
şime geçebileceğiniz telefon numaralarımızda ve
e-posta adreslerimizde herhangi bir değişiklik
olmadığını, sadece adresimizin değiştiğini siz
değerli müşterilerimize özellikle belirtmek isteriz.
Yeni ofisimizde sizleri misafir etmekten her zaman
onur ve memnuniyet duyarız.

Yeni Adresimiz: 
Suadiye Mahallesi
Şemsettin Günaltay Caddesi No:89, 
Yıllar Apt. D:6  
34740 Kadıköy-İSTANBUL

YENİ OFİSİMİZDE, HER ZAMANKİ 
HİZMET ANLAYIŞIMIZLA...
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Almost a quarter-century, for 24 years in the sec-
tor we, as TelKaTem Danışmanlık ve Temsilcilik
Ltd. Şti., dealing with technical and business con-
sultancy and agency services for wire and cable
industry. TelKaTem represents 15 worldwide, very
well known companies from Germany, Austria,
Belgium, Italy, Spain and the USA which produce
wire and cable manufacturing machines and their
auxiliary equipments, accessories and consum-
ables.   

We assure our customers for the product quality
and after-sales services of those companies we
represent which, each of them is the best in their
own fields.

It is always our priority to provide our customers,
starting from before sale, with the optimum tech-
nical and financial solution, to monitor their
investments at every stage, from their manufac-
turing process until their installation in Turkey,
with excellent service. So, we can cover all the
needs of our customers from one single source.
With the awareness of the importance of after-

sales services we also intend to provide the best
service in this segment. With this business princi-
ple and our expert staff, TelKaTem has achieved
the anticipated reliability in all aspects within the
entire wire and cable production sector.  

Served sectors
Representing world-leader companies in their
fields, TelKaTem serves many customers across
Turkey, particularly in Istanbul, Marmara Region,
Denizli, Kayseri, Samsun and Adana. Thanks to
comprehensive range of products of the compa-
nies we represent, we serve various business
establishments which deal with manufacturing
wires made of copper, aluminium and their alloys,
enamelled wire, low-medium-high voltage energy
cables, automotive cables, copper telecommuni-
cation cables, fibre optic cables, LC and HC steel
wires, nail/nut/rivet wires, welding electrode wire,
CO2 welding wire, pre-stressed or cold ribbed wire
and concrete wire mesh, steel rope as well as
drawing/straightening/peeling lines for manufac-
turers of bar, tube and profiles, continuous hot-dip

galvanizing lines for wire and batch galvanizing
lines for parts/pieces.

To new beginnings in our new office…
With our service concept and values that have
been unchanged for 24 years, we have started to
serve from our new office since October 1, 2019.
We would like to point out to you, our valued cus-
tomers, that there is no change in our phone num-
bers and e-mail addresses which you can contact
us. Only our address has been changed. We are
always honored and pleased to welcome you to
our new office.

Our New Address:
Suadiye Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi
No: 89, Yıllar Apt. D: 6
34740 Kadıköy-İSTANBUL

IN OUR NEW OFFICE WITH OUR ORDINARY
SERVICE QUALITY


