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Hakkımızda 

 

Tel Ka Tem Danışmanlık ve Temsilcilik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Türkiye’de tel, boru, profil, 
çubuk çekme ve kablo imalat sektörüne yönelik teknik ve ticari anlamda kapsamlı danışmanlık ve 
temsilcilik hizmetleri vermekteyiz.  

 

Bu anlamda tel, boru, profil, çubuk çekme ve kablo imalat makineleri ve bu makinelerde kullanılan 
ekipmanları üreten dünya lideri firmaların Türkiye temsilciliğini yapmaktayız.  

 

Deneyimli kadrosu ile Türkiye’deki tüm tel, boru, profil, çubuk çekme ve kablo imalat sektörüne en 
iyi ve kapsamlı teknik danışmanlık ve temsilcilik hizmeti vermeyi kendisine amaç edinen firmamız, 
bu çalışma prensibi sayesinde sektör içinde beklenilen güveni her yönü ile sağlamış bulunmaktadır.  

 

Türkiye’nin önde gelen;  

 

• Bakır ve Alüminyum ve bunların alaşımlarından tel üreten firmalar  

• Emaye bobin teli üreticileri  

• Alçak, orta ve yüksek gerilim enerji kablosu üreticileri  

• Otomobil kablosu üreticileri  

• Koaksiyel kablo üreticileri 

• Data kablosu üreticileri 

• Düşük akım - Yüksek frekans özel kablo üreticileri 

• Bakır telefon kablosu üreticileri  

• Fiber optik kablo üreticileri  

• Demir ve çelik tel üreticileri  

• Daldırma galvaniz kaplı tel üreticileri  

• Elektrogalvaniz kaplı tel üreticileri  

• Çivi, cıvata, perçin v.s. teli üreticileri  

• Elektrot teli üreticileri  

• Gaz altı kaynak teli üreticileri  

• Soğuk nervürlü inşaat demiri ve beton hasırı üreticileri  

• Çit teli üreticileri  

• Çelik halat üreticileri  

• Profil tel üreticileri  

• Boru, çubuk, profil üreticileri 

• Kablo ağacı (Harness) üreticileri 

 

sürekli hizmet verdiğimiz firmalardır.  

 
 



Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH. 
Bakır, alüminyum ve alaşımları için tel çekme 
makineleri, iletken ve kablo bükme ve örgü 
makineleri ve elektrogalvanik kaplama 
üniteleri 

E. KOCH GmbH. 
Demir ve çelik tel, soğuk nervürlü insaat 
demiri çekme makineleri ve ekipmanları 

M+E Macchine+Engineering S.p.A. 
Demir ve çelik tel ıslak çekme makineleri ve 
galvaniz hatları için boşaltıcı ve sarıcılar 

ROSENDAHL Maschinen Ges. mbH. 
Enerji, telefon, fiberoptik, data ve otomobil 
kabloları üretim hatları ve SZ kablo bükme 
makineleri 

NEXTROM SA 
Optik fiber üretim sistemleri, preform üretimi, 
kaplama üniteleri ve optik fiber çekme kuleleri 

NTT Nuova Tecno Tau 
Yuvarlak ve yassı, bakır ve alüminyum tel için 
yatay veya dikey emaye kaplama hatları 

W.W.M. Welding Wire Machineries S.r.l. 
Kaynak teli ve elektrodu üretimi için kuru ve 
ıslak tel çekme makineleri ve ekipmanları 

BÜLTMANN GmbH 
Boru, çubuk, profil çekme, doğrultma, soyma 
ve kesme makinaları ve ekipmanları. 
Ekstrüzyon presleri için çıkıs masaları ve 
ekipmanları. 

Verschleißtechnik KÄMPFER GmbH 
Tel çekme makineleri için masiv seramik ve 
seramik veya sert metal kaplı çekme kasnakları 
ve makaralar 

FIB Belgium sa 
Çelik tel ısıl islem ve yüzey kaplama tesisleri 
(Galvaniz-Galfan-Fosfat Kaplama ve 
Patentleme hatları) 

STEULER Anlagenbau GmbH. 
Demir ve çelik tel üzerine elektro-galvaniz 
yöntemiyle kaplama tesisleri 

MEDEK & SCHÖRNER Ges.mbH 
Kablo ve plastik boru markalama makineleri ve 
optik fiber boyama hatları 

REBER Systematic GmbH. 
Talaslı ve talassız metal isleme emülsiyonları 
için filtrasyon ve temperleme üniteleri 

F. KROLLMANN GmbH. 
Tel, çubuk ve boru uç açma ve sekillendirme 
makineleri 

ESTEVES Group S.A. 
Tel, boru ve profil çekmek için yapay ve doğal 
elmas ve sertmetal haddeler, ekstrüzyon 
takımları ve hadde rektifiye ekipmanları 

MIGRO Schleifzentrum & Zubehör GmbH. 
Soğuk nervürleme kaset ve merdaneleri 

WiTechs GmbH. 
Yüzey temizleme, fırçalama ve kaplama 
üniteleri 

MICRO-WELD Co. 
Tel ve kablo imalatı için elektrikli sıcak alın 
kaynak makinaları 

AstroPlast Fritz Funke GmbH. 
Tel ve kablolar için standart ve özel plastik 
makaralarüniteleri 

KODERA / TØMAN Corp. 
Kablo konfeksiyon ve terminal / konnektör 
çakma otomatları 

STEINTEX oHG. 
Örgü makineleri için plastik makaralar 

BURSTER Präzisionsmeßtechnik GmbH 
İletkenlik ölçme cihazları, kalibrasyon 
dirençleri 

Türkiye’de temsilciliğini yaptığımız firmalar: 



Dr. Merdan Uyar 
Genel Müdür  

Şirket Kurucu Ortağı 
m.uyar@telkatem.com.tr  Barış Uyar 

Satış Müdürü  
Şirket Ortağı 

b.uyar@telkatem.com.tr  

Savaş Uyar 
Teknik Müdür  
Şirket Ortağı 

s.uyar@telkatem.com.tr  

Filiz Cengiz 
Satış / Proje Temsilcisi 

f.cengiz@telkatem.com.tr  

Tuba Yıldırım 
Satış / Proje Yöneticisi 

t.yildirim@telkatem.com.tr  

A. Tuğba Kayıcı 
Satış / Proje Temsilcisi 

t.kayici@telkatem.com.tr  

Gönül Toprakçı 
Sekreter 

g.toprakci@telkatem.com.tr  

Gonca Özerler 
İdari ve Mali İşler Yöneticisi 
g.ozerler@telkatem.com.tr  

Başarı, bir ekip işidir... 

Tel Ka Tem Danışmanlık ve Temsilcilik  
Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kaya Sultan Sokak No.: 83 
Hayriye İş Merkezi Kat: 6 
34742 – Kozyatağı /İSTANBUL 
TÜRKİYE 

Telefon : +90 (216) 372 69 26 (pbx) 
Faks       : +90 (216) 372 69 32 
E-Posta : info@telkatem.com.tr  
Web      : www.telkatem.com.tr  

Erenköy Vergi Dairesi 
Vergi No.: 837 007 2735 
 
Ticaret Sicil No.: 362498 

GPS:   N 40º 58’ 05’’   -   E 29º 06’ 04’’ 
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