
Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. yetkililerinin 1 Ekim 2003, 
Çarşamba günü saat 16:00 - 19:00 arası Antalya Dedeman Oteli’nde 
düzenlenen tanıtım seminerine Antalya bölgesinden büyük katılım 
gerçekleşti.

Sektörün önde gelen firmalarının ve TEDAŞ Antalya yetkililerinin 
katıldığı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren, EMO (Elektrik 
Mühendisleri Odası) Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Koru, yangına dayanıklı kablo Afumex’in kullanımının önemini katı-
lımcılara aktardı.

Seminerde, dünyada ve Türkiye’de Pirelli ailesinin tanıtılmasının 
ardından, Mudanya fabrikalarında üretilen ve kablo sektöründe devrim 
niteliği taşıyan üstün teknoloji ürünü, yangına dayanıklı Afumex ve 
darbeye dayanıklı Airbag kabloları hakkında bilgiler verildi. Yangın 
ortamında 180 dakikaya kadar işlevini sürdüren, alevin yayılmasını 
önleyen, zehirli gaz çıkarmayan, görüşe mani duman yoğunluğu düşük 
olan Afumex kablolarına, katılımcılar tarafından büyük ilgi gösterildi. 

Katılımın büyük yoğunlukta olduğu seminerde, sektörle ilgili 
problemler ise açık oturum kısmında görüşülerek çözümler üretilmeye 
çalışıldı.
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e-haber
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Değerli Pirelli dostları
Türk Pirelli Kablo’nun elektronik yayını “e-haber”in 4. sayısıyla karşınızdayız. “e-haber’in ilk sa-

yısından itibaren giderek genişleyen bir okuyucu kitlesine ulaştık. Şu an “e-haber”, Türk Pirelli Kablo 
ailesi, Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimizden oluşan binlerce kişiye ulaşıyor.

Yıl sonuna yaklaşırken yoğun bir çalışma temposunun içinde bulduk kendimizi. 2003 yılında çe-
şitli zorluklarla karşı karşıyaydık. Ancak ekibimiz ve Yetkili Satıcılarımızın sıkı işbirliği sayesinde, 
2003 yılının zorluklarını aşmayı başardık. 2004 yılı için ise, aynı işbirliğinin devamını diliyor ve 
daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.

Sektörümüzün çeşitli kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte yaptığımız seminerlerde Türk Pi-
relli Kablo’nun ürünlerine gösterilen ilgi, bizi sevindiren unsurların başında geliyor. Bu seminerlerde, 
özellikle yangına dayanıklı Afumex kablomuzun sektör temsilcileri tarafından çok iyi tanındığına 
ve öncelikle tercih edildiğine şahit oluyoruz. Afumex, üstün teknolojiye sahip olmasının yanısıra, 
insan hayatına verdiğimiz önemin de göstergesi olan bir ürün. Önümüzdeki dönemde Afumex kablo 
satışlarımızın artacağını ümit ediyoruz.

“e-haber”in bu sayısında, katıldığımız seminerler ve çeşitli aktivitelerle ilgili haberlere yer veriyo-
ruz. Geçtiğimiz sayıdan itibaren tanıtmaya başladığımız “İş Ortaklarımız” sayfasında bu kez Siemens yer alıyor. Bilindiği gibi 1998’de global 
ölçekte Siemens Kablo’yu satın almamızdan sonra Pirelli, dünya kablo sektörünün tartışmasız lideri konumuna yükselmiştir. Bu operasyonun 
bir parçası olarak, Türk Siemens’in 1964’de faaliyete geçen ve Türkiye’de önemli bir potansiyeli bulunan Mudanya Fabrikası da Pirelli’ye geçti 
ve bu süreç sonunda Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A. Ş. kuruldu.

 Siz değerli dostlarımızın yeni yılını şimdiden kutlar, mutlu, güzel, bol kazançlı günler dilerim. Önümüzdeki sayıda tekrar buluşmak 
umuduyla...

Kudret Ünal
Satış ve Pazarlama Direktörü
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23-29 Eylül 2003, Yangın Haftası nedeniy-
le Elektrik Teknisyenleri Odası (ETO) tarafın-

dan Elektrokent Perpa 
Seminer salonunda 
yaklaşık 200 kişinin ka-
tıldığı “Elektrik Sebepli 
Yangınlar ve Önlemleri” 
adlı seminer düzenlendi. 
Elektrik Teknisyenleri 
Odası’nın düzenlediği 

seminerde Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. yetkilileri, kablo sek-
töründe devrim niteliği taşıyan üstün teknoloji ürünü, yangına dayanıklı 
Afumex kabloları tanıttı.  

Yangın, yarattığı tahribat yanısıra, ölümcül derecede tehlikelere yol 
açabilir. Çünkü yanan maddeler zehirli gaz çıkartırlar, ortaya çıkan zararlı 
gazlar birçok ekipmanın hasar görmesine neden olur, dumanın yayılması 
görüş mesafesini düşürür ve yangın mahallinden kaçışı engeller.

Bu nedenle endüstride, altyapı alanlarında, işyerleri ve konutlarda 
yangına dayanıklı kablo kullanmanın büyük ajantajları vardır.

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri tarafından yurdumuzda da üretilen 
Afumex kablolar, geleneksel kabloların mevcut elektriksel, mekaniksel 
ve yangına karşı performanslarını daha da iyileştirerek, daha az yoğun-
lukta duman ve daha az toksik gaz çıkaran, asit emisyonu oluşturmayan 
ve yangının yayılmasını engelleyen özelliklere sahiptir. Dolayısı ile, 
Afumex kabloları toplamda daha ekonomik ürünler olup, yangınlar ne-
ticesinde oluşabilecek kayıp ve zararların telafisindeki maliyetleri ciddi 
oranlarda azaltırlar. 

Yangın ortamında 3 saate kadar işlevini sürdüren, alevin yayılma-

sını önleyen, zehirli gaz çıkarmayan, 
görüşe mani duman yoğunluğu 
düşük, korosiv ortam oluşturmayan, 
halojenden arındırılmış (LSOH) Pi-
relli Afumex kablolar, can ve mal 
güvenliğini en üst düzeyde sağlar. 
AFUMEX-LSOH-FR özelliği taşıyan 
ve tesisatlarda kullanılan 300/500 
Volt seviyesindeki  yenilikçi ve çevre 
uyumlu elektrik kabloları, yandığında 
yoğun dumana sebebiyet vermeyen, 
asit ve toksik gaz emisyonu çıkarma-
yan kablolardır.

Afumex yeni jenerasyon tesisat 
kabloları, geleneksel kabloların 
mevcut elektriksel, mekaniksel ve 
yangına karşı performanslarını daha 
da iyileştirerek, yangının ilk dakika-
larında panik yaratıcı karbondioksit 
ve dumandan boğucu / öldürücü etki 
yaratan karbonmonoksit toksik gazla-
rı ile insan hayatını ciddi olarak tehdit 
eden unsurlara karşı, çok daha az yoğunlukta ve 20 misli daha az toksik 
gaz çıkaran, yangının yayılmasını büyük ölçülerde yavaşlatan ve dolayısı 
ile yangından emniyetle kaçışa fırsat tanıyan özelliklere sahiptir. Bunun 
yanısıra kablo üretiminde, çevreye asit emiyonu oluşturmayarak bina 
içindeki elektronik / elektrik ile yapısal olarak çelik metal kapsama zarar 
vermeyen, çevre dostu malzemeler kullanılır.

PİRELLİ KABLO PERPA’DA AFUMEX’İ TANITTI

“Yangın Haftası”nda PERPA’da 
yangına dayanıklı kablo semineri yapıldı

İlkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Pirelli Kablo Piknik Şö-
leni’nin ikincisi 14 Eylül pazar günü yapıldı. Türk Pirelli Kablo yönetici-
leri, çalışanları ve ailelerinin kaynaşmasını amaçlayan piknik, unutulmaz 
anılarla doluydu.

30 Ağustos günü yapılması planlanan II. Türk Pirelli Kablo Piknik 
Şöleni kötü hava şartları nedeniyle 14 Eylül 2003 Pazar günü fabrika 
makara sahası içerisinde yapıldı. 

Çalışanlarımız ve aileleri sabah saat 10:00’dan itibaren firma servis 
araçları ile fabrika sahasına gelmeye başladılar.

Saat 10:00 - 12:00 arası günün popüler sanatçılarının dinletisi ile ve 
ailelerin birbirleri ile tanışması ile geçti. Bu arada Endüstri Direktörümüz 
Erkut Şendil, Personel Direktörümüz Muhittin Kızıler ve diğer fabrika 
yöneticileri gelen tüm ailelerin yanlarına giderek onlarla tanıştılar.

Firmamızın anlaşmalı yemek şirketi gelen tüm misafirlere harika bir 
yemek ziyafeti verdi.

Yemekten hemen sonra canlı müzik ve eğlence aktiviteleri başladı. 
Grup Bandaj tüm misafirlere son derece keyifli müzik dolu dakikalar 
yaşattı.

Piknik alanında çocuklar için 2 
ayrı çocuk oyun çadırı kurulmuştu. 
Gün boyunca çocuklar, palyaçolarla 
birlikte eğlenceli oyunlar oynadılar. 
Bu arada çocuklar için hazırlanan 
Pirelli baskılı şemsiyeler palyaçolar 
tarafından tüm çocuklara dağıtıldı.

Şenliğin sunuculuğunu Murat Makar yaptı. Murat Makar’ın espirili 
konuşmaları, hepimizin katıldığı oyunlar ve yarışmalar çok eğlenceli 
saatler geçirmemize neden oldu.

Daha sonra sahneye ünlü türkücü Nida Ateş çıktı. Dinleyicilere halk 
müziğimizin en güzel türkülerinden örnekler vererek tüm katılımcılara-
guzel dakikalar yaşattı. 

Saat 16:00’da tüm misafirlere poğaça ve çay ikram edildi. Şenlik 
Grup Bandaj ve Murat Makar’ın eğlenceli yarışmalarıyla saat 18:00’a 
kadar devam etti.

Daha sonra tüm katılımcılar gelecek yıl yapılacak olan şenlikte buluş-
mak arzusu ile alandan ayrıldılar.

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş PİKNİK ŞÖLENİ

Yaz bitmeden...



Türk Pirelli Kablo ve İş Ortakları

Genel Bakış
Siemens 190 ülkede 450.000 çalışanı ile küresel bir ağ 

oluşturmaktadır. Dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla düşünce 
alışverişinde bulunmalarını sağlayan bu küresel ağ ile birbirine bağlanan 
Siemens çalışanları sürekli olarak şirketin değerini artırmak için ortaklaşa 
çalışmaktadır. Bu sayede müşterilerinin beklentilerine ilişkin derin 
bilgiye, elektronik ve elektrik mühendisliği alanında yenilikçi çözümler 
yaratma konusunda uzmanlığa ve deneyime sahip olmaktadır.

Siemens’de değer, sadece kısa vadede elde edilen karlılıkla 
belirlenmemektedir. Siemens için, iş yaptığı bütün ülkelerde saygın bir 
kurumsal vatandaş olmak da önem taşımaktadır. 155 yıl önce şirketin 
kurulmasından bu yana, sürdürülebilirlik faktörü Siemens’de en üst 
düzeyde önceliğe sahip olmuştur. Bu, bilişim ve iletişim teknolojisinden 
otomasyona, ulaşımdan tıp çözümlerine, enerjiden aydınlatmaya kadar 
bütün faaliyetleri için geçerli bir yaklaşımdır. 

Etkinlik Alanları
Siemens A.Ş., bölümleri tarafından sağlanan, hayatı kolaylaştıran 

teknolojiler ve yenilikçi çözümler ile müşterilerinin teknolojik yeniliklere 
başarıyla katılmaları sağlanmaktadır.

Enformasyon ve Komünikasyon
Enformasyon ve Komünikasyon etkinlik alanı iki bölümden 

oluşmaktadır: “Mobil Enformasyon ve Komünikasyon” ve “Enformasyon 
ve Komünikasyon Şebekeleri”.

Siemens Enformasyon ve Komünikasyon Bölümü, Türkiye’deki 
işletmeler, taşıyıcılar ve servis sağlayıcılar için IP-temelli geniş bir 
ürün ve çözüm yelpazesi içeren ses ve veri iletişiminin önde gelen 
tedarikçilerindendir. Küresel şebeke çözümlerine, kordonsuz ve mobil 
telefon portföyünde iletişim araçları da sunmaktadır.

Otomasyon ve Kontrol
Otomasyon ve Kontrol etkinlik alanı iki bölümden oluşmaktadır: 

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri ile Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler. 
Otomasyon ve Kontrol Sistemeleri Bölümü, şalt ve enstallasyon 

tekniği, motor ve hız kontrol sistemleri, fabrika, makine ve proses 
otomasyonu alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Ağırlıklı 
olarak, ilaç, kimya, petrokimya, rafineri, cam, asansör, vinç, seramik, 
tekstil, ağaç işleme, paketleme makineleri gibi sektörler için hizmet ve 
çözümler oluşturulmaktadır.

Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler Bölümü, tesisin plan ve 
projelendirilme aşamasından montaj, devreye alma, modernizasyon, 
bakım, işletme ve söküm aşamasına kadar endüstriye ve altyapıya yönelik 
yüksek performanslı çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Çözüm ve hizmet 
sunulan sektörler arasında demir-çelik, maden, kağıt, çimento, gıda, 
petrol/gaz boru hatları, altyapı projeleri arasında ise alternatif enerji, 
su/atıksu, limanlar, havaalanları ve trafik control/yönetim sistemleri yer 
almaktadır. 

Enerji
Enerji etkinlik alanı iki bölümden oluşmaktadır: Enerji Üretimi ile 

Enerji İletimi ve Dağıtımı. 
Enerji Üretimi bölümü çevreye uyumlu ve verimli enerji üretim sistem 

ve hizmetleri ile enerji santralı proje hizmetleri sunmaktadır. Buhar ve gaz 
türbinleri, her tür enerji santralı için gerekli elektronik ve elektrik tesisler, 
anahtar teslimi enerji santralları yapımı gibi uzmanlık isteyen konularda 
hizmet vermektedir. Türkiye’de özellikle termik ve hidrolik enerji 
santrallarının iç ihtiyaç ve ölçü kontrol sistemleriyle ilgili mühendislik, 
üretim, montaj ve devreye alma hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.

Ürün dağıtım sistemleri entegrasyonu yapan ve hizmet sağlayan 
Enerji İletimi ve Dağıtımı Bölümü elektrik enerjisinin enerji santralından 
tüketiciye güvenli ve verimli bir biçimde aktarılmasını sağlamaktadır. 
0,4 kV’dan 400kV’a kadar bütün gerilim düzeyleri için danışmanlık, 
projelendirme, anahtar teslim çözümler ve satış sonrası hizmetleri 
sunmaktadır. Gaz yalıtımlı şalt sistemleri, vakum devre kesiciler, GEAFOL 
kuru tip tranformatörler, numerik koruma röleleri ve şebeke otomasyon 
sistemleri gibi ürünler bu bölümün sunduğu ürünlerdir. Koruma tekniği, 
şebeke otomasyonu (SCADA sistemleri) ve enerji kalitesi konuları 
sekunder sistemlerin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilmektedir.

Ulaşım Sistemleri
Ulaşım Sistemleri Bölümü maliyet avantajlı ulaşım çözümleriyle 

herkes için çağdaş hareketliliği olanaklı kılmaktadır. Ulaşım sistemlerini 
birbirleriyle bütünleştirmekte, araç güvenliği ve rahatlığını artırmaktadır. 

Tıp Çözümleri
Tıp Çözümleri Bölümü entegre sağlık hizmetine yönelik ürünler, 

çözümler ve hizmetler sunarak, hastanelere teşhis ve tedavi desteği 
sağlamaktadır.

Siemens Bina Teknolojileri
Siemens Bina Teknolojileri Türkiye pazarında, yangın güvenlik 

sistemleri, güvenlik sistemleri, bina otomasyonu ve bina yönetimi 
hizmetleri konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Epcos-Devre Elemanları
EPCOS, telekomünikasyondan otomotive, endüstriyel uygulamalardan 

tüketici elektroniğine kadar çok geniş yüksek kaliteli elektronik devre 
elemanları yelpazesine sahiptir.

Siemens ve Pirelli İşbirliği
Uzun yıllardır Siemens ve Pirelli, Türkiye’nin elektrik iletim ve 

dağıtım altyapısını oluşturmada birlikte çalışmaktadır. Bu birlikteliğin 
en önemli halkalarından biri de 1990 yılından itibaren başlayan 154 kV 
Yüksek Gerilim Kablo projeleridir. Günümüze kadar 240.960mt 154 kV 
kablo ve 618 adet aksesuar montajı gerçekleşmiştir. Türkiye pazarının 
%54’ünü oluşturan bu miktarlar, Pirelli Siemens birlikteliğini, sektörün 
liderliğine taşımaktadır. 

En son, 2003 yılında Selimiye GIS-Göztepe GIS 154 kV kablo projesi 
gerçekleştirilmiştir. 7,1 km uzunluğu olan bu proje Bağdat Caddesi’nin 
de içinde bulunduğu zor bir güzergahta yapılmıştır. Bütün bu zorluklara 
rağmen tesis işveren terminlerinden 3 ay önce Eylül 2003 de tamamlanmış 
ve başarıyla enerjilendirilmiştir.

Türk Pirelli Kablo - Siemens İşbirliği
Türk Pirelli Kablo’nun iş ortağı olan firmaları tanıtmaya 

devam ediyoruz. Bu kez sırada, dünyanın en köklü 
markalarından biri olan Siemens var. 

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

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.


