
2004 Pirelli Takvimi, 12 Kasım 2003 günü Londra’da tarihi Kraliyet Adliye Sara-
yı’nda basın mensuplarına, koleksiyonculara ve dünyanın her yerindeki hayranlarına 
muhteşem bir tanıtımla sunuldu. 

Ünlü İngiliz Fotorafçı Nick Knight tarafından hazırlanan 2004 Pirelli Takvimi, sa-
natsal yaratıcılıktaki yenilik ve teknolojinin parlayan bir örneğini oluşturuyor. Takvim, 
figür ve mekanları ima ederek ya da hissettirerek hayali bir dünya çiziyor. 2004 Pirelli 
Takvimi’ndeki gizem dolu cazibenin ipuçlarını açığa çıkaran görüntüler Londra’daki 
Park Royal Stüdyoları’nda üç aylık yoğun bir çalışmadan sonra ortaya çıkmış. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2004 Pirelli Takvimi de dünyanın en tanınan 
modelleri ile süslenmiş. Bu modellerden bir kısmı daha önceki Pirelli Takvimleri 
için de poz vermişti. Maria Carla Boscono, Karolina Kurkova, Natalia Vodianova ve 
Jessica Miller 2003 takviminde; Frankie Ryder 2001 takviminde;  Alek Wek 1999 ve 
2000 takvimlerinde modellik yapmıştı. 2004 Pirelli Takvimi’nde ayrıca Liberty Ross, 
Amanda Moore, Pollyanna McIntosh, Dewi Driegen, Esther De Jong, Ai Tominaga ve 
Adina da yer alıyor.

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
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2003 yılını geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda, büyük bir tarihi mirasa sahip ama bir o kadar da genç 
ve dinamik bir firma olarak çok önemli başarılara imza attığımızı görüyoruz. Ülkemizin son birkaç yılını etkileyen 
ekonomik krize rağmen, Türk Pirelli Kablo’daki çalışma arkadaşlarımız ve Yetkili Satıcılarımızla birlikte 2003 
yılının zorluklarının üzerinden gelmeyi başardık. Şimdi önümüze çok daha büyük hedefler koyuyor ve tüm planla-
rımızı bu hedeflerin ötesine geçmek üzerine yapıyoruz. Hep birlikte bu hedefleri gerçekleştireceğimizden eminiz.

2004 yılında özellikle, yangına dayanıklı Afumex kablomuzun satışlarıyla ilgili büyük umutlar taşıyoruz. 
Bildiğimiz gibi yangınlarda ölüm nedenlerinin % 70’ini, yanan malzemeden çıkan zehirli gaz ve yanan ortamda 
oluşan duman sonucu boğulmalar oluşturuyor. Bu nedenle yangına dayanıklı kablo kullanmak, can ve mal güven-
liğimiz için çok önemli. Yangına dayanıklı Afumex kablomuzun kullanımını yaygınlaştırmayı manevi görevleri-
mizden biri olarak kabul ediyor ve herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Son çıkan 
“Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” de Afumex kablomuza olan talebi 
artıracaktır.

      2003 yılında yayın hayatına başlayan “e-haber”in 5. sayısında sizlere, son aylarda yaptığımız aktiviteleri kısaca aktarmayı amaçladık. Bunlar için-
de, geleneksel Pirelli Takvimi’nin gala gecesine katılmamız, Sadakat Operasyonu çerçevesinde Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimizin eşleriyle birlikte 
yaptıkları Roma gezisi, Yetkili Satıcılarımızın bir bölümüyle gerçekleştirdiğimiz toplantı, Türk Pirelli Kablo’daki uygulama platformu olan SAP R/3’ün 
geliştirilmesi gibi projeler ve aktiviteler bulunuyor.

Hiç kuşku yok ki, 2004 yılında da projelerimiz ve aktivitelerimiz gelişerek devam edecek. Sadece sektörümüz ve Türk Pirelli Kablo açısından değil, barış, 
mutluluk, huzur dolu bir ortamda Türkiye ekonomisinin de 2004 yılında büyük ilerlemeler gerçekleştireceğine inanıyorum. 

Önümüzdeki sayıda tekrar buluşmak umuduyla hepinizin bayramını kutluyor, güzel, sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum...
Kudret Ünal

Ticaret Direktörü
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 Pirelli  Takvimi

2004’e büyük umutlarla giriyoruz

2004



                    

SADAKAT OPERASYONU KAMPANYASI SONUÇLANDI

Türk Pirelli Kablo, 3 şanslı çiftin yolunu Roma’ya çıkardı
1 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında Yetkili Satıcılarımızın satış temsilcilerine ve son kulla-
nıcılara yönelik olarak düzenlediğimiz Sadakat Operasyonu Kampanyası sona erdi. 150 adet 
Pirelli seyahat çantası ve 150 adet Pirelli yağmurluğunun dağıtıldığı kampanyanın büyük 
ödülü olan Roma Gezisi’ni, eşleriyle birlikte, bir Yetkili Satıcımızın satış temsilcisi ve iki son 
kullanıcımız kazandı. Büyük ödülü kazanan 3 şanslı çift, 19-21 Aralık tarihleri arasında rüya 
gibi bir Roma seyahati yaptılar.

2003 yılı içerisinde, Yetkili Satıcılarımız ve son 
kullanıcılarımız arasında heyecanla takip edilen 
kampanyalardan biri “Sadakat Operasyonu Kampan-
yası” oldu. Yetkili Satıcılarımızın satış temsilcilerine 
ve son kullanıcılara yönelik olarak düzenlediğimiz 
kampanya 1 Ağustos’ta başladı. Flexible iletken, 
rijid iletken, alçak gerilim, orta gerilim ve Afumex 
kablo satışlarıyla ilgili kampanya dahilinde, Yetkili 
Satıcılarımızın satış temsilcilerinin herbirine bir kod 
verildi. Kampanyaya katılım için iki farklı katılım 
formu hazırlandı. Bu formlardan biri son kullanıcı 
tarafından, diğeri ise Yetkili Satıcılarımızın satış temsilcileri tarafından 
dolduruldu.

31 Ekim’de sona eren kampanyanın ardından, 5 Kasım’da noter ve 
Milli Piyango İdaresi yetkilisi huzurunda çekiliş yapıldı. Bu çekiliş so-
nunda son kullanıcılarımıza 150 adet Pirelli seyahat çantası ve 150 adet 
Pirelli yağmurluğu hediye edildi. Merakla beklenen büyük ödülü ise, iki 
son kullanıcımız ve bir Yetkili Satıcımızın satış temsilcisi kazandı.

Talihliler eşleriyle birlikte, tüm masrafları Türk Pirelli Kablo’ya ait 
olmak üzere 19 Aralık sabahı İstanbul Havalimanı’ndan Roma’ya uçtu-
lar. Öğleye doğru, tur rehberi eşliğinde Roma’da Hotel Regno’ya yerle-
şen konuklarımız, öğleden sonra yine rehber eşliğinde şehir turu yaptı-
lar. Bu tur sırasında Roma’nın klasikleşmiş anıtlarından Aşk Çeşmesi, 
İspanyol Merdivenleri, Pantheon, Navona Meydanı görüldü. Akşam 
yemeği, İtalyan mutfağının nefis örneklerini sunan bir restoranda alındı.

Ertesi günkü program daha yoğundu. Sabah kahvaltılarını otelde 
yapan 3 şanslı çiftimiz, kahvaltıdan hemen sonra tur rehberi eşliğinde 

Vatikan, Venedik Meydanı, Fori Imperiali Caddesi ve tarihi Colosseum’u gezdiler. 
Roma’nın tarihi güzelliklerini keşfetmeye yönelik bu program esnasında konukları-
mız alışveriş yapma imkanı da buldular.

Akşam yemeği, gece geç saatlere kadar eğlencenin devam ettiği, tipik bir İtalyan 
restoranında yenildi. Roma Gezisi, ertesi gün, uçakla İstanbul’a dönülmesiyle son 
buldu.
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TÜRK PİRELLİ KABLO DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ON-LINE SİSTEMİNE SAHİP

17 Kasım 2003’te, İstanbul Dedeman Otelinde A-Takımı 
Yetkili Satıcı Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Katılımın yoğun 
olduğu toplantıya, İstanbul yanısıra İzmir ve Bursa bölgele-
rinden de Yetkili Satıcılarımız katıldı. 

Toplantıda Türkiye’deki kablo sektörü, bölgesel satışlar 
ve gerçekleştirilen aktiviteler değerlendirildi. İhracat per-
formansımız ve gelecekteki hedeflerimiz de toplantıda ele 
alınan konular arasındaydı. Yetkili Satıcılarımız açısından 
2003 yılındaki hedeflerimize ulaştığımızı görmek hepimizi çok mutlu etti. Toplantıda ayrı-
ca bu yükselişin 2004 yılında da devam etmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle, toplantının ardından Yetkili Satı-
cılarımıza, İstanbul Dedeman Oteli’nde iftar yemeği verildi.

YETKİLİ SATICI TOPLANTISI- 17 KASIM 2003

Yetkili Satıcılarımızla gelecekteki hedeflerimiz değerlendirildi

Türk Pirelli Kablo’da SAP R/3 4.6C versiyonuna geçildi
Kısaca “SAP R/3” olarak adlandırılan “Systems, 

Applications and Products in Data Processing”, bir 
firmanın yönetim, üretim, finans, dağıtım gibi depart-
manları arasında “on-line” iletişim ve entegrasyon 
sağlayan dünyanın en gelişmiş sistemidir. SAP R/3 
yazılımının en önemli avantajı, üretimden satışa kadar 
ürün ve hizmetlerin tüm aşamalarının kontrol edilebil-
mesine olanak vermesidir.

Pirelli Grubu, 90’lı yılların başından itibaren, dün-
ya geneline yayılmış tüm Pirelli merkezlerinin on-line 
olarak birbirine bağlanması ve üretimden dağıtıma 
kadar tüm süreçlerin bilgisayarlarla kontrol edilmesine 
dayanan sisteme geçmişti. Bu sistem, gelişen tekno-
lojiye paralel olarak giderek daha mükemmel hale 
getiriliyor.

Türk Pirelli Kablo’da mevcut SAP R/3 3.1 siste-
minden SAP R/3 4.6C versiyonuna geçiş için hazırlık-
lar Haziran ayında başladı. Ekim ayından itibaren ise 
Türk Pirelli Kablo’nun tüm birimlerinde SAP R/3 4.6C 
sistemine geçildi.

Yeni sistem pek çok avantajı da beraberinde getiri-
yor. Finans işlemlerinin kollektif yapı için desteklen-
mesi, fabrikada kapasite ihtiyacının belirlenmesi ve 

dengeleme işlemlerinin en iyi optimizasyonla yapılması, 256 karakter sınırından 256 alan sınırına geçilmesi, 
programların çok daha hızlı çalışabilmesi, kişilere görev atabilme özellikleri, enflasyon muhasebesinin desteklenmesi, malzeme defteri ile 
3 çeşit para birimi kullanarak stokları takip edebilme kolaylığı, mal çıkışının ters kaydı, yeniden fiyatlandırma işlemi, satış belge türüne 
göre muhasebe belge türünün belirlenebilmesi, fatura referans alınarak fatura yaratılabilmesi, çek ve senetlerin Türkiye mevzuatına göre 
standart hale gelmesi, bakım onarım planlama fonksiyonlarının kolaylığı, işlem bazında iş kartı dökümü, teyitlere bağlı otomatik mal 
girişleri gibi fonksiyonlar SAP R/3 4.6C versiyonunda gelen yenilikler arasındadır.

SAP R/3 4.6C 
versiyonuna 
geçilmesinde 

emeği bulunan 
arkadaşları-
mız, Mudan-

ya’da ger-
çekleştirilen 
bir kutlama 

davetinde 
biraraya 
geldiler.


