
20 YILDIR GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

Faaliyetlerine 1996’da başlamış ve bu yıl 20. Yılını çalışanları ve aileleri ile birlikte güzel bir organizasyon ile kutlayan TelKaTem Danış-
manlık ve Temsilcilik Ltd. Şti., Türkiye’de tel çekme ve kablo imalat sektörüne yönelik teknik ve ticari anlamda kapsamlı danışmanlık ve 
temsilcilik hizmetleri veriyor. Tel çekme ve kablo imalat makineleri, bu makinelerde kullanılan ekipman, aksesuar ve sarf malzemeleri 
üreten Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya ve Amerika’da bulunan toplamda 17 firmanın Türkiye Temsilciliğini yapıyor.

Yaklaşık 10 yıl kadar önce 2. jenerasyonun da ekibe dahil olduğu TelKaTem, 2013 yılında yönetim kadrosunda değişikliğe gitmiş ve o 
günden bu yana yönetim kadrosunu Şirket Kurucu Ortağı Dr. Merdan Uyar, 2. Jenerasyon Şirket Ortakları Savaş Uyar ve Barış Uyar 
oluşturmuştur. Bu değişiklikten sonra ekibe yeni katılan takım arkadaşları ile birlikte TelKaTem Ailesi on kişilik dinamik kadrosuyla, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilir hale gelmiştir. Temsil ettikleri firmaların ürün ve satış sonrası hizmet kalitesinin üst 
seviyede olmasına dikkat ettiklerine ve bu anlamda temsilcilikleri hususunda seçici olduklarını ifade eden Dr. Merdan Uyar, temsilcili-
ğini yaptıkları firmalar için alanlarında en iyi markalar olduklarını belirtmiştir.

“Müşterilerimizin Güvenilir Çözüm Ortağı olduk!“
Başarılarının sırrını “Müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olduk!“ şeklinde ifade eden Barış Uyar, bu konudaki yaklaşımlarını “müş-
terilerimize satış öncesinde, teknik ve ticari anlamda ihtiyaçlarına en uygun çözümü üretmek, söz konusu yatırımlarını imalat aşama-
sından Türkiye’deki kurulumuna kadar her adımı titizlikle izlemek ve bu anlamda kaliteli bir hizmet sunmak her zaman için öncelikli 
hedefimiz olmuştur” sözleriyle ifade etmiştir. Satış sonrası hizmetin de önemini vurgulayan Savaş Uyar, bu konuda da müşterilerine 
en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirtmektedir. Savaş Uyar; ”Bu çalışma prensibi ve deneyimli kadrosu ile TelKaTem, Türkiye’deki 
tüm tel çekme ve kablo imalat sektörü içinde beklenilen güveni, her yönü ile sağlamış bulunmaktadır” diye konuştu.  

Hizmet Verilen Sektörler
Alanında dünya çapında lider konumundaki firmaları temsil eden TelKaTem, İstanbul  ve Marmara Bölgesi,  Denizli, Kayseri, Samsun ve 
Adana başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerindeki müşterilerine hizmet veriyor. Firma, temsilciliğini yaptığı firmaların geniş ürün 
yelpazesi sayesinde, Türkiye’nin önde gelen; bakır, alüminyum ve bunların alaşımlarından tel, emaye bobin teli, alçak-orta ve yüksek 
gerilim enerji kablosu, otomotiv kablosu, bakır telefon kablosu, fiber optik kablo, demir ve  çelik tel, çivi-cıvata-perçin teli, kaynak 
elektrodu teli, gaz altı kaynak teli, ön gerilmeli 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 galvaniz tesislerine de hizmet 
veriyor. 

YOUR RELIABLE SOLUTION PARTNER FOR 20 YEARS...

Established its business in 1996 and celebrating its 20th  year in the sector with its employees and their families, TelKaTem 
Danışmanlık ve Temsilcilik Ltd. Şti. deals with technical and business consultancy and agency services for wire and cable industry. 
TelKaTem represents 17 world wide, very well known companies from Germany, Austria, Belgium, Italy, Spain and USA which pro-
duce wire and cable manufacturing machines and any equipment, accessories, and consumables thereof.

With the second generation  joining the company about 10 years ago, TelKaTem has gone under a change in management, and 
since then its board of directors constitutes Dr. Merdan Uyar, company’s founder, and the second generation company partners, 
namely Savaş Uyar and Barış Uyar. After this change, and together with the other team members, TelKaTem family has been able to 
respond faster for the needs of its customers. Stating that TelKaTam familiy assures its customers of product quality and after-sales 
services of those companies they represent, Dr. Merdan Uyar pointed out that these companies are the best in their fields.

“We become a Reliable Solution Partner for our customers!“
Barış Uyar, the second generation partner of the company, attributes their success to being “reliable solution partner of their cus-
tomers!”, and explains their approach by saying “it’s always our priority to provide our customer, before sale, with the optimum 
financial and technical solution, to monitor their investments at every stage, from their manufacturing process to their installation 
in Turkey, with excellent service.”

Pointing out the importance of after-sales services, Savaş Uyar asserts that they also intend to provide the best service in this 
segment. Savaş Uyar added; “With this business principle and its 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, Mar-
mara Region, Denizli, Kayseri , Samsun, and Adana. The Company, thanks to comprehensive range of products of the companies 
it represents, serves various business establishments which deal with manufacturing wires made of copper, aluminium and their 
alloys, enamelled wire, low-, medium-, and high-voltage cables, automotive cables, copper telephone cables, fibre optic cables, 
iron and 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 manufacturers of bar, tube and profiles, continuous hot-dip 
galvanizing lines for wire and batch galvanizing lines for parts/pieces.
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