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23 - 25 Mayıs 2003 tarihleri arasın-
da, Mudanya Montania Otel’de yapılan 
Türk Pirelli Kablo Yetkili Satıcılar Top-
lantısı’na, Türkiye’nin dört bir yanından 
katılım gerçekleşti. Yetkili Satıcıları-
mızın büyük ilgi gösterdiği toplantıda, 
kablo sektörü pazarı, bölgesel satışlar 
ve gerçekleştirilen aksiyonlar değerlen-
dirildi.

Yetkili Satıcılar Toplantısı, Türk 
Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü, G. Alberto Moggi’nin açılış 
konuşması ile başladı. G. Alberto Moggi konuşmasında, Pirelli’nin kablo sek-
töründe dünya lideri olduğuna dikkati çekerek, kablo sektöründeki gelişmeleri 
değerlendirdi.

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Kudret 
Ünal ise şirketimizin Türkiye’deki konumuna, bölgesel satışlarımızın durumu-
na, ihracat performansımıza ve gelecekteki hedefl erimize değinen bir konuşma 
yaptı.

Toplantı süresince gerek diğer yöneticilerimiz, gerekse Yetkili Satıcılarımız 
kablo sektörü ve satışlarımız hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler.

Türk Pirelli Kablo Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda ayrıca, 2002 yılı perfor-
manslarına göre en başarılı Yetkili Satıcılarımıza, Satış ve Pazarlama Direktörü-
müz Kudret Ünal tarafından ödüller verildi.

Program çerçevesinde, Yetkili Satıcılarımızla birlikte, Türk Pirelli Kablo’nun 
Mudanya’da bulunan toplam 178.000 m2’lik açık alan (70.000 m2 kapalı alan) 
üzerinde faaliyet gösteren fabrikamızı gezme ve üretim süreçlerini daha yakından 
tanıma fırsatı da bulduk.

Bir başka aktivite, Zeytinbağ Belediye Başkanı Hüseyin Kara’yı ziyaret et-
memizdi. Zeytinbağ Belediye Başkanı Hüseyin Kara, Türk Pirelli Kablo Yetkili 
Satıcılarına ve Pirelli ekibine tarihi bir belde olan, eski adıyla Tirilye’yi tanıttı. 
Eşsiz güzellikleri, tarihi ve bozulmamış doğal yapısıyla ön plana çıkan Tirilye, 
köklü bir tarihe ayna tutan şirin bir yerleşim merkezi.

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yetkili Satıcılar Toplantısı Mudanya’da yapıldı



Mudanya’daki programımız çerçevesinde, Yetkili Satıcılarımızla birlikte eski 
adı Tirilye olan Zeytinbağ beldesini de gezdik. Tirilye, Osmanlı dönemi ve 
günümüz sofralarının vazgeçilmez unsurlarından olan  zeytin ve zeytinyağları 
ile ünlü tarihi bir belde. Türk Pirelli Kablo’nun katkılarıyla hazırlanmış olan 
Tirilye kitabı ise kültürümüzün yaşatılması ve korunması için büyük önem 
taşıyor.

2002 yılı performanslarına göre Ödül alan Yetkili Satıcılarımız

Yetkili Satıcılarımızın Tirilye Gezisi

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yetkili Satıcılar Toplantısı 

İlk Airbag Kablo Satıcısı Ödülü: 
Derya Elektik A.Ş.
En Çok Afumex Kablo Satan Ödülleri: 
Delta Tema A.Ş.
Cihan Elektrik Ltd. Şti.
Derya Elektrik A.Ş. 
Ödemeler Dengesi En Düzenli Olanlar: 
Santral Elektrik A.Ş.
Nepa Elektrik Ltd. Şti.
Kıraç Elektrik Ltd. Şti.
Delta Tema A.Ş.
Çağın Elektrik
Nokta Elektro Shop
Karadeniz Elektromarket Ltd Şti.
Asal Elektrik
Vizyon Kablo Ltd. Şti.
Oskar Elektrik
Gerilim Kablo Ltd. Şti.
Ünko Elektrik A.Ş.
En Yüksek Ciro Ödülleri: 
Delta Tema A.Ş.
Derya Elektrik A.Ş
Çağın Elektrik 
Satışlarında Pirelli Kablo Payını En 
Çok Artıran Ödülleri: 
Nokta Elektro Shop
Gerilim Kablo Ltd. Şti.
Simpa Elektrik Ltd. Şti.



                

EMO İzmir Şubesi Tanıtım Gezisi  

EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) İzmir Şubesi Fabrikamızı Gezdi
14 Haziran tarihinde, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi’nden 30 kişilik bir grup Türk Pirelli Kablo’nun Mu-
danya’daki fabrikasını ziyaret etti.

EMO İzmir Şubesi’nden gelen konuklarımız, fi rmaların 
proje sorumluları, kontrol mühendisleri ve bakım onarım 
müdürlerinden oluşuyordu.

Sabah özel otobüsle İzmir’den yola çıkan konuklarımız 
fabrikamıza öğle saatlerinde vardı. Önce fabrikamızın ye-
mekhanesinde hep birlikte öğle yemeğimizi yedik.

Öğle yemeğinden sonra Seminer Odasında toplandık ve 
konuklarımıza Türk Pirelli Kablo’nun tarihçesi ve yenilikçi 
ürünlerimiz olan Afumex ve Airbag kablolarla ilgili bilgiler 
verdik.

EMO İzmir Şubesi mensuplarının görüş ve önerilerini de 
dinledikten sonra, fabrikamız gezildi. Konuklarımız bu gezi 
sırasında da üretim ve ürünlerimizle ilgili bilgiler aldılar.

Montania Otel’de yemek

10 Haziran 2003 tarihinde, Lefkoşa’da düzenlenen Kıbrıs Sanayi Fuarı etkin-
likleri çerçevesinde, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’nde bir 
“Bilgilendirme ve Tanıtım Semineri” düzenledik. Seminere “Kıbrıs Türk Elekt-
rik Kurumu” yetkilileri, Elektrik Mühendisleri Odası Kıbrıs Şubesi üyeleri ve Ya-
kındoğu Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisleri katıldı. Seminerde Türk Pirelli 

Kablo’nun tarihçesi 
ile yenilikçi ürünle-
rimiz olan Afumex 
ve Airbag kabloları 
hakkında ayrıntılı bil-
giler verildi. Lefko-
şa’daki Kıbrıs Sana-
yi Fuarı’na, Kıbrıs 
Yetkili Satıcımız 
“Kıymet Trading” 
bir standla katıldı.

Kıbrıs’ta Bilgilendirme ve Tanıtım Semineri

EMO İzmir Şubesi’nden fabrikamızı ziyaret için gelen ko-
nuklarla birlikte akşam yemeğimizi Montania Otel’de yedik. 
Konuklarımız Türk Pirelli Kablo’nun davetlisi olarak geceyi 
Montania Otel’de geçirdiler ve ertesi gün İzmir’e döndüler.



Yetkili Satıcılarımızın satış temsilcilerine ve son kullanıcılara yönelik kampanya

Türk Pirelli Kablo ve Aria işbirliğiyle “Sadakat Operasyonu Kampanyası”

01 Ağustos - 31 Ekim 2003 tarihleri arasında Yetkili Satıcı-
larımızın satış temsilcilerine ve son kullanıcılara yönelik bir 
kampanya düzenliyoruz.

05 Kasım 2003’te yapılacak çekilişte;
   Son kullanıcılara:
150 ÖDÜL A+150 ÖDÜL B+45 ÖDÜL C
   Bayi Satış Temsilcilerine: 
60 ÖDÜL C verilecektir.

Satınalınan ürün tipine göre kampanyada verilecek 
hediyeler:
ÖDÜL A : FLEXIBLE İLETKEN, RİJİD İLETKEN
ÖDÜL B : ALÇAK GERİLİM, ORTA GERİLİM KABLO
ÖDÜL C : AFUMEX KABLO

Kampanya’ya katılım nasıl olacak?
• Bayi  Satış temsilcilerinin herbirine bir kod verilecek.
• Kampanyaya katılabilmek için 2 farklı katılım formlarından 
biri son kullanıcı tarafından, diğeri ise Yetkili Satıcıların satış 
temsilcileri tarafından doldurulacak. Katılım formları, eksiksiz 
doldurulduktan sonra fatura kopyası ile birlikte posta yolu ile  
Türk Pirelli Kablo’ya gönderilecek. Posta içerisinde, gerekli 

tüm son kullanıcı bilgileri ve satınalma faturası kopyası bulun-
ması gerekiyor.
• Alınan irtibat bilgileri bir veri tabanında toplanacak
• 05 Kasım’da noter huzurunda yapılacak çekilişte, 150 adet 
ödül A, 150 adet ödül B, 45 adet ödül C şanslı son kullanıcılara 
ve 60 adet Ödül C bayi satış temsilcilerine verilecek.
• Yukarıda belirtilen tarihte yapılak diğer çekilişte ise, 2 çift-
bayi satış temsilcisine ve 2 çift son kullanıcıya Roma Seyahati 
ödülü verilecek.

Ödül listesi:
    Son kullanıcılara;
• 150 adet seyahat çantası, Flexible iletken veya Rijid iletken 
satın alanlara
• 150 adet yağmurluk, alçak gerilim veya orta gerilim kablo 
satın alanlara
• 45 adet Aria hatlı cep telefonu, Afumex kablo satın alanlara
• 2 adet Roma seyahati, herhangi bir çeşit kablo alan 2 çifte

    Bayi satış temsilcilerine;
• 60 adet Aria hatlı cep telefonu, Afumex kablo satan bayi satış 
temsilcilerine
• 2 adet Roma Seyahati, herhangi bir çeşit kablo satan 2 çifte 

Sadakat Operasyonu Kampanyası’nda, Ödül A, Ödül B ve Ödül C yanısıra, 2 çift bayi satış 
temsilcisine ve 2 çift son kullanıcıya Roma Seyahati ödülü verilecek.
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Büyük Ödül: Roma Seyahati



Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.ŞGenel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No:117
34394 Gayrettepe / İSTANBUL
Tel:(0212) 355 15 00  
Faks:(0212) 217 58 84

Fabrika
Bursa Yolu No:1

16941 MUDANYA
Tel:(0224) 544 18 00 

Faks:(0224) 544 54 54
www.pirelli.com.tr

tpks@pirelli.com

Yangına Dayanıklı Afumex™ Kablo

Yangın ortamında 180 dakikaya kadar iş-
levini sürdüren, alevin yayılmasını önleyen, 
zehirli gaz çıkarmayan, görüşe mani duman 
yoğunluğu düşük, korosiv ortam oluşturma-
yan, halojenden arındırılmış Pirelli Afumex™  
kablolar yüksek işletme emniyetini güvence 
altına alır.

Yoğun yerleşim ve yaşam birimlerinde 
maddi değeri yüksek tesislerde yangının 
yaratacağı tehlikelerin ve tahribatların en alt 
düzeyde tutulabilmesi Afumex™ kablolarla 
sağlanabilir. 

Genelde düşey düzende tek başına PVC yalıtkanlı kabloların sınırlı alev 
iletme özelliği olmasına rağmen, yanma esnasında ortaya çıkan, can ve mal 
güvenliğini ciddi boyutlarda tehdit eden yoğun duman ile toksit gazlara 
karşı bilhassa kablonun demetler şeklinde döşenmesi halinde gerekli ted-
birlerin alınması zorunludur.

Demetler halinde döşenmiş PVC yalıtkanlı kabloların yanması sırasında meydana gelen, görüşü engelleyen duman yoğunlu-
ğu kaçış sırasında panik yaratır, kurtarma ve söndürme çalışmalarını zorlaştırır. Karbonmonoksit, karbondioksit gibi zehirli gaz-
ların solunması ölümlere sebebiyet verir. Ortamdaki mevcut nem ile oksijenin yanan malzemedeki klorür ile reaksiyona girmesi 
ile oluşan korosiv tesirli tuz asidi; elektrik, elektronik ve benzeri cihaz ve tesislerde önemli hasarlar meydana getirir. 

Bu riskleri büyük ölçüde azaltmak için geliştirilen üstün vasıfl ı Afumex™ kablolar, diğer bir taraftan PVC yalıtkanlı kablo-
ların elektrik, mekanik ve kimyasal yönden bütün özelliklerine sahiptir.

Afumex™ / Güvenli Seçim

Afumex™ Kullanım Alanları
Endüstri 
Afumex™ kablolar risk taşıyan maddi değeri yüksek makina donanımlarında ve yangııııııııııın 
esnasında işlevini devam ettirmesi gereken cihazların bulunduğu ortamlarda gerekli güvenliği 
sağlar. Kontrol odaları, bilgi işlem merkezleri, telefon santralları, paneller tipik kullanım alan-
larıdır.

Altyapı
Özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (havaalanları, istasyonlar, büyük mar-
ketler, kapalı spor salonları, konser salonları, vb.) çıkan yangınlar potansiyel olarak büyük 
tehlike oluştururlar. Afumex™ kablolar üst seviyede güvenliği temin ederek panik yaratan du-
manın ve zehirli gazların oluşmasını önler. Böylelikle kurtarma ve söndürme çalışması yapan 
itfaiyecilere kolaylık sağlar.

İş yerleri
Yoğun yerleşim ve yaşam birimlerinde Afumex™ kablolar çok geniş bir kullanım alanına hizmet 
vermektedir. Otellerde, hastanelerde, okullarda, gökdelenlerde, sinemalarda, diskolarda, banka-
larda, ticari ve iş merkezlerinde, acil duruma karşı reaksiyon süresi, yangın güvenliği açısından 
normalden daha yavaş olabilir. Afumex™ kablolar, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için ilave za-
man tanır.

Konut
Afumex™ kablo kullanarak evlerimizdeki can ve mal güvenliği büyük ölçüde artırılabilir. 
Maddi ve manevi değeri yüksek tarihi binaların ve müzelerin yangında tahribat riski Afumex™  
kablolarla en alt seviyeye indirilebilir.

Ürünlerimiz


