
Bu yıl ikincisi düzenlenen, 
“Caspian Telecoms 2004 - 
Türkiye, Hazar ve Karadeniz 
Ülkeleri Telekomünikasyon, 
BT ve Bilgisayar Fuarı” 15 
-17 Nisan tarihleri arasında 
İstanbul Hilton Convention 
& Exhibition Center’da ger-
çekleştirildi.

Türk Pirelli Kablo ve Sis-
temleri A.Ş. olarak, “Caspian 
Telecoms 2004” fuarına güzel 

bir standla katıldık. Fuarda ürünlerimizi, yerli müşterilerimizin yanısıra, Karadeniz 
ve Hazar bölgesi ülkelerinden gelen pek çok resmi ve özel kuruluşlara da tanıtma  
imkanını bulduk.

Türk Pirelli Genel Müdürü Carlo Costa ve Genel Koordinatörümüz Hakan 
Özmen fuardaki standımızı ziyaret edenler arasındaydı. Pazarlama Müdürü Ser-
dar Can ve Ar&Ge sorumlumuz Uğur Sunay’ın katıldığı fuarda, ayrıca Almanya 
Pirelli’den Gert Hoefman da “Caspian Telecoms Konferansı”nda sektörümüzü 
değerlendiren ve firmamızı tanıtan bir konuşma yaptı. 

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

e-haber
Mayıs 2004  - Bülten No: 6

Değerli Pirelli Dostları;
Kablo sektöründe, dünyada lider olan Pirelli, Türkiye’de 40. yılını kut-

luyor. Tüm dünyada ciddi bir büyüklüğe, teknolojik altyapıya ve üretim 
kapasitesine sahip Pirelli’nin Türkiye’deki lider konumunu, bugüne değin 
olduğu gibi bundan sonra da sizlerin işbirliği ve destekleriyle devam etti-
receğinden ve pazarda daha da güçleneceğinden kuşku duymuyorum.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Hilton Convention & Exhibition Cen-
ter’da gerçekleştirilen “Caspian Telecoms 2004” fuarında sektörümüzün Pirelli’ye gösterdiği ilgi bizleri çok 
mutlu etti. Türk Pirelli Kablo olarak, ihracat yaptığımız diğer ülkeler gibi, Hazar ve Karadeniz ülkelerinde 
de giderek büyüyen bir potansiyele sahibiz.

Geçtiğimiz ay, öncü hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Yetkili Satıcılarımızdan gelen yoğun istek 
üzerine, Haberleşme Kabloları alanında da iç piyasada hizmet vermeye başladık. Bu vesileyle e-haber’de 
Pirelli’nin Telekom Kablo ve Sistemleri’ni kısaca tanıtıyoruz.

 Elektronik yayınımız e-haber’de ayrıca ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz pek çok haber yer alıyor. Yeni 
sayılarda görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum...

CASPIAN TELECOMS 2004

Türkiye’de 40. yılımızı 
kutluyoruz

“2. Türkiye, Hazar ve Karadeniz Ülkeleri 
Telekomünikasyon, BT ve Bilgisayar Fuarı”

Kudret Ünal
Ticaret Direktörü
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YETKİLİ SATICILARIMIZLA İSVEÇ’İ GEZDİK

İsveç Gezisi

5 - 9 Mart tarihleri arasında 
Yetkili Satıcımızın bir bölü-
müyle birlikte İsveç seyahati 
gerçekleştirdik. İsveç’in başkenti Stockholm ve 
Lappland bölgesindeki Lulea kentlerini kapsa-
yan gezimizde, Yetkili Satıcılarımızla yoğun iş 
yaşamından uzak günler geçirme fırsatı bulduk.

5 - 9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz İsveç seyahati-
nin ayrıntılarına geçmeden önce, kısaca İsveç hakkında bazı bilgilere 
değinelim.

Kuzey Avrupa’da, Norveç ile Baltık Denizi arasında bulunan 
İsveç, Türkiye’nin üçte ikisi büyüklüğünde bir ülke. Avrupa ülkele-
rinin en büyüklerinden biri olmasına karşılık 10 milyon civarındaki 
nüfusuyla İsveç, Avrupa’nın nüfus yoğunluğu en az olan ülkelerin-
den biri. 

Golfstrim dolayısı ile İsveç’te ılıman bir iklim hüküm sürüyor. 7 
ay kış mevsiminin yaşandığı İsveç’te hava sıcaklığı 0 ile -10 derece 
arasında değişiyor.

Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen İsveç’te Euro değil, İsveç 
kronu geçerli. 1 Kron yaklaşık 0.1 Euro değerinde. 

Resmi dilin İsveçce olduğu İsveç’te mağazalar düzenli olarak Pa-
zartesi – Cuma 09.30 – 18.00 arası, Cumartesi 14.00 veya 16.00’ya 
kadar açık.

İsveç mutfağı tüm dünyada çok iyi bir şöhrete sahip. Örneğin 
Stockholm’de, gurme kitaplarında dünyanın en iyi restoranları ara-
sında  listesi verilen 5 restoran bulunuyor. Taze, doğal besinler özel-
likle iştah açıcı olarak kullanılıyor. Yaz aylarının sonunda kerevit 
popüler bir yemek. Diğer spesiyaliteler ise Ren geyiği, Kanada geyi-
ği, mantar, Baltık ringa balığı ve yılan balığı. Ülkede, ayrıca, birçok 
Fransız, İtalyan, Çin, pizza ve fast food restoranları da mevcut.

İsveç’e uçuş
5 - 9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen İsveç seyahatimiz, 5 

Mart Cuma günü Yetkili Satıcılarımız ve eşleriyle İstanbul Atatürk 
Havaalanı’nda buluşmamız ve işlemlerimizin tamamlanmasının ar-
dından uçağımızın İsveç’in başkenti Stockholm’e uçmasıyla başladı.

Stockholm’de kalacağımız Hilton Stockholm Slussen oteline 
gitmeden önce tur operatörümüz eşliğinde panoramik bir şehir turu 
gerçekleştirdik. İsveç’teki ilk günümüzün akşam yemeğini Berns 
restoranda yedik.

Ertesi gün, otelde kahvaltı ve tur operatörü eşliğinde Stockholm 
şehir turundan sonra Vasa Müzesi gezildi. Öğleden sonra İsveç’in 

kuzeyinde yer alan Lulea kentine gitmek üzere Stockholm Havaala-
nı’na hareket ettik.

Lulea’ya vardıkan sonra Nordkalotten oteline yerleştik ve akşam 
yemeğimizi otelin restoranında aldık.

7 Mart Pazar günü oteldeki kahvaltının ardından, diğer ülkeler-
den gelen Yetkili Satıcılarla birlikte, kar araçları eşliğinde karda sa-
fari yaptık. Öğleden sonraki zaman ise toplantıya ayrılmıştı ve otelin 
toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerden sonra akşam otelin 
restoranında somon bazlı barbekü keyfi yapma fırsatı bulduk.

Gezimizin 4. günü tamamen kar aktivitelerine ayrılmıştı. Dünya-
nın dört bir yanından gelen Pirelli Kablo Yetkili Satıcıları takımlar 
oluşturarak birbirleriyle yarıştılar. “A Takımı” adını verdiğimiz 
takımımızın diğer ülkelerden takımları geride bırakması bizler için 
ayrı bir moral kaynağı oldu. Gün boyunca süren kar aktiviteleri ya-
nısıra, dileyenler şehirde alışveriş yapma imkanı da buldular. Akşam 
ise Eight Season restoranda veda yemeği verildi. Eski Pazarlama 
Müdürümüz Cenk Şahin’in de katıldığı İsveç seyahatimizin son 
gecesindeki gala yemeğinde Yetkili Satıcılarımızla birlikte bol bol 
eğlenme fırsatı bulduk.

9 Mart sabahı ise, oteldeki kahvaltıdan sonra, geri dönüş yolculu-
ğumuz için Lulea havaalanına gittik ve Stockholm aktarmalı olarak 
İstanbul’a döndük.
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3 ARKADAŞIMIZ LOJİSTİK BÖLÜMÜ’NDEN EMEKLİ OLDU 

Türk Pirelli Kablo Lojistik Bölümü’nde nöbet değişimi 
Uzun yıllar firmamıza büyük 

özverilerle hizmet veren arkadaşları-
mız; Mustafa Gürmen, Hüseyin Esen 
ve Oktay Coşkun yeni bir yaşama 
geçip, görevlerini genç arkadaşlara 
devrettiler. 

Bu vesileyle biraraya gelmiş ol-
duğumuz gecede, geçmiş yılların hoş 
anılarını tazeleme ve Pirelli olarak 
her zaman bir aile olduğumuzu gös-
terme fırsatı bulduk. 

Lojistik Müdürü Erkan Aydoğdu’nun 
desteğiyle gerçekleştirilen yemekte, 
Fabrika Direktörümüz Halil Kongur 
anlamlı konuşmasıyla birlikte emekli 
olan arkadaşlarımıza şirket anısına he-
diyelerini verdi ve yeni yaşamlarında 
mutluluklar diledi.

Ailemizin birer ferdi olarak kala-
cak arkadaşlarımıza hayat boyu mut-
lu ve sağlıklı birer yaşam dileriz. 

Geçmiş yıllarda üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz “Kariyer Günleri” toplan-
tısını, 15 Mart 2004 Pazartesi günü Türk Pirelli’nin Gayrettepe’deki merkezinde, 
çalışanlarımızın yakınları için düzenledik.

Türk Pirelli İnsan Kaynakları departmanı tarafından organize edilen Kariyer 
Günleri toplantısına, Türk Pirelli’de çalışan arkadaşlarımızın üniversiteye giden 
yakınları katıldı. 

Kariyer Günleri, genel olarak üniversitelerde gerçekleştirilen ve iş hayatına 
atılma hazırlığı içindeki gençlere, kariyer yapabilecekleri iş alanlarını tanıtmayı 
amaçlayan bir aktivitedir.

Türk Pirelli olarak üniversitelerdeki Kariyer Günleri toplantılarına her yıl 
katılmaya çalışıyoruz. Bu toplantılarda şirketimizi tanıtarak, gençlerimizin, ge-

leceklerini belirlerken yapacakları tercihlerde onlara ışık tutabilmeyi, kariyer planları 
için akıllı seçimler yapmalarını sağlamayı, şirketimiz ve 
diğer şirketlerin Kariyer Planlama Yöntemleri hakkında 
bilgiler vermeyi, vizyon kavramını ve kişisel vizyon be-
lirlemenin önemini aktarmayı amaçlıyoruz.

Türk Pirelli’nin Gayrettepe’deki merkez binasında 
gerçekleştirilen Kariyer Günleri toplantısında da aynı 
hedefler doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirildi. 

KARİYER GÜNLERİ

Türk Pirelli’de Kariyer Günleri

40
. Y

ıl



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

KABLO SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN LİDER KURULUŞU: PİRELLİ

Telekom Kablo ve Sistemleri
Pirelli, 22 ülkede bulunan 77 üretim tesisi, 33.000’in üzerinde çalışanı, 6 Mil-

yar Euro geliri (2003 yılı) ile dünyanın en büyük firmalarından biri.
130 yıla yaklaşan bir tarihi mirasa sahip olan Pirelli, endüstriyel anlamda 

“Telekom Kablo ve Sistemleri”, “Enerji Kablo ve Sistemleri” ve “Lastik” sek-
törlerinde faaliyet gösteriyor. Bu alanlarda dünyanın sayılı firmaları arasında yer 
alıyor.

Bu sayımızda Pirelli’nin faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan “Telekom 
Kablo ve Sistemleri” sektörünü tanıtıyoruz. “Telekom Kablo ve Sistemleri” 

sektöründe Pirelli’nin 11 ülkede 13 üretim tesisi bulunuyor ve bu alanda 
Pirelli 2400’e yakın çalışanına iş imkanı sunuyor.

“Telekom Kablo ve Sistemleri” sektöründeki üretimler:

• Optik Fiberler 
Pirelli üstün performansı ile müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak Single 

Mode (G. 652), Multimode (G. 651) ve Non Zero Dispersion (G. 655) fiberleri 
alanındaki tüm ürünlere sahiptir.

   • Optik Kablolar
Pirelli, 4 kıta üzerine yayılmış 11 ülkedeki üretim tesisleri sayesinde ürün-

lerinin düzenli ve sürekli tedarik edilmesini temin etmektedir.
- Havai Kablolar: Optik toprak teli (OPGW), tümüyle dielektrik havai kablo-

lar, enerji hatları üzerinde kullanılan ve askı telli havai kablolar.
- Yeraltı Kabloları: Doğrudan toprak altına gömülen, kanallara döşenen kanali-

zasyon borularında kanalet, kanal ve gaz hatlarında kullanılan çok fiberli kablolar.
- Konut ve işyerlerinde son kullanıcıya ulaşmak için 

kullanılan tek ve çok fiberli kablolar.
- Optik bağlantı ürünleri.

• Bakır Telekom Kabloları
-Solid veya köpüklü malzemeyle izole edilmiş, dol-

gulu veya dolgusuz, zırhlı veya zırhsız 3.600 çifte kadar 
bakır kablolar.

-Bakır data kabloları.

• Denizaltı Kablo Sistemleri
Pirelli, tekrarlayıcılı ve tekrarlayıcısız 

sistemler için  anahtar teslim servisi sağlayı-
cısıdır. 
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