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Bildiğiniz gibi, 1 Haziran 2005 tarihinde, Pirelliʼnin Enerji ve Telekom Kabloları 
ve Sistemleri faaliyetlerinin Goldman Sachs Capital Partnersʼa devredilmesiyle 
ilgili bir anlaşmanın gerçekleştirileceği kamuoyuna açıklandı.

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.ʼnin de içinde bulunduğu ve dünyada 52 
tesisi ve 12.000 çalışanı ilgilendiren devir işlemiyle ilgili birkaç noktaya değinmek 
istiyorum.

2004 yılı satışları 3,208 Milyon Euro olan ve işletme geliri 110 Milyon Euroʼnun 
üzerinde bulunan Pirelliʼnin Enerji ve Telekom Kabloları ve Sistemleri 
faaliyetlerini devralacak olan, Goldman Sachs Capital Partners, dünyanın en 
büyük finansal kuruluşlarından biridir.

Bu devir işleminin, şirketimizin yönetim yapısı ve yetkili satıcılarımızın faaliyetleri 
açısından herhangi bir olumsuzluk yaratmayacağını, tam tersine faaliyetlerimize 
yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Goldman Sachs Capital Partners, 
devir işlemi ile ilgili yaptığı açıklamada, faaliyetlerin büyümesi ve gelişmesinin 

devamı bakımından, geçmişte çok iyi sonuçlar elde etmiş olan mevcut yönetim ekibi ile çalışmaya niyetli olduğunu 
özellikle belirtti.

7 yıl önce farklı bir devir işlemine tanık olmuştuk. 1998 yılında, Enerji ve Telekom Kabloları ve Sistemleri alanında, 
Siemens ve Pirelli arasında bir devir işlemi gerçekleşmiş ve bu çerçevede Siemensʼin Türkiyeʼdeki kablo ve sistemleri 
faaliyetleri de Türk Pirelli Kabloʼya geçmişti. Her devir işleminin bir takım değişiklikleri beraberinde getirmesi 
doğaldır, ancak yeni süreç ile geçmişte yaşadığımız süreç arasında niteliksel farklılıklar bulunacaktır. Pirelli, Siemensʼin 

kablo sektöründeki faaliyetlerini devraldığında, Pirelliʼnin ana faaliyet alanlarından biri 
zaten kabloydu ve bu devir işlemi yönetim değişikliklerini de 
beraberinde getirmişti. Oysa Goldman Sachs Capital Partners 
finansal bir kuruluş; mevcut yönetim ekibi ile pazara olan bakışı 
ve çalışma yöntemlerinde değişikliklere gidilmesi söz konusu değil. 
Bir başka ifadeyle, yeni devir işlemi sadece sermaye değişimini ve 
buna bağlı olarak olası yeni bir ismi kapsayacak, faaliyetlerimiz 
tüm fonksiyonlarıyla; adresiyle, yönetimiyle, personeliyle devam 
edecek. 

Son yıllarda, yetkili satıcılarımızla birlikte çok büyük başarılar 
elde ettik. Pazar payımız hızlı ve sistematik bir biçimde sürekli 
olarak arttı. Pazarın en muteber yetkili satıcıları olan ekibimizle 
birlikte, dostluk ve güvene dayanan işbirliğimiz neticesinde 
gösterdiğimiz olumlu gelişimin yeni süreçte de devam edeceğini 
düşünüyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum...

e haber

1869 yılında kurulan ve 
1999 yılında halka açık 
bir şirket haline gelen 
Goldman Sachs Capital 
Partners, dünyanın 
en büyük finans 
şirketlerinden biridir.

Değerli e-haber okuyucuları; yetkili satıcılarımız ve dostlarımız…

Hakan Özmen 
Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Pirelli Kablo ve Sistemleri, Goldman Sachs Capital Partnersʼa Devrediliyor
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e haber

Son dönemde Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak önemli değişimler yaşıyoruz. 
Dünyanın en büyük kuruluşlarından olan Goldman Sachs Capital Partners global ölçekte 
Pirelli Enerji ve Telekom Kabloları ve Sistemleriʼni satın aldı. Bunun paralelinde Türk 
Pirelli Grubu Genel Müdürü Sayın Carlo Costa, genel müdürlük görevini Sayın Hakan 
Özmenʼe devretti. Sayın Carlo Costaʼya kablo sektörüne göstermiş olduğu hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederiz. Sayın Hakan Özmen ile bundan sonra da çok önemli projelere 
imza atacağımızdan eminiz.

Yetkili Satıcılarımız ve Mudanya fabrikası çalışanlarımız ile birlikte aynı performansı 
yeni dönemde de gerçekleştireceğimizden en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır.

e-haberʼin bu sayısında, son aylardaki faaliyetlerimize ilişkin haberler yer alıyor: 
Mudanya fabrikamızın Çevre Yönetim Sistemi Tetkiklerini başarı ile tamamladık. 
Çevreci bir kuruluş olmaktan gurur duyuyor ve çevreyi kirletmemek adına yapılması 
gereken her şeyi yapmayı, çevreye ve insanlığa duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz. Yaz aylarının 
başlangıcında eğitim faaliyetlerimiz ve seminerlerimiz de aynı hızla devam etti.

Yaz sezonu sonunda bizleri bekleyen yoğun iş temposuyla mücadele gücümüzü artıracak sağlıklı, mutlu ve bol güneşli 
günler diliyorum.

Türk Pirelli Kabloʼda yeni dönem

Çevre Yönetiminde Pirelliʼye Tam Puan
Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.ʼde TS EN ISO 14001 

Tetkiki Gerçekleştirildi
Dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve 
faaliyetlerin çevreye etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, 
global olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bu bilinç, 
çevresel etkilerin yasal uygulamalardan çok piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi 
ihtiyacını da beraberinde getiriyor.
Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülüyor. Tarih 
boyunca insanlığın tüm uğraşı, özünde yaşam kalitesini yükseltmek adına oldu; bu 
uğraşın en güzel örneklerini de ulusumuz verdi ve veriyor. 
TSE tarafından 17-18 Mayıs 2005 tarihinde, Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.ʼde, 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki gerçekleştirildi. Başarılı geçen tetkikte, firmamızda, ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi gerekliliklerinin tamamının yerine getirilmekte olduğu tespit edildi. TSE yetkilileri, firmamız tarafından 
benimsenen “sürekli iyileşme” ilkesinin çevre çalışmalarına da yansıdığını özellikle belirttiler. Üst yönetimden başlayarak, 
firmamızın tüm kademelerinde, çalışanların çevreye olan duyarlılığı ve çevre yönetim sistemine katkılarının, ISO 14001 
sisteminin etkinliğini sağladığı vurgulandı. Çevre konusundaki yasal gerekliliklerin takip edilmesi ve yerine getirilmesi 
konusundaki duyarlılığımız da firmamızın kuvvetli yönlerinden biri olarak ifade edildi. 
Çevreye, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu çerçevede, Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri 
A.Ş. olarak çevre ve insan sağlığı konusundaki faaliyetlerimizi, her geçen yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz.

Değerli Pirelli Dostları;

Kudret Ünal
Ticaret Direktörü



Türk Pirelli Kablo Piknik Şöleni

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ve artık geleneksel hale gelen “Türk Pirelli 
Kablo Piknik Şöleni” 3 Temmuz Pazar günü Mudanya yakınlarındaki Balat Ormanıʼnda 
gerçekleştirildi. Türk Pirelli Kablo yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin kaynaşmasını 
amaçlayan piknik şöleninde hepimiz çok güzel bir gün geçirdik.
“Türk Pirelli Kablo Piknik Şöleni”, sanatçıların ve komedyenlerin katılımıyla neşeli bir 
ortamda geçti. Çalışanlarımız ve aileleri sabah saatlerinden itibaren servis araçlarımız 
ile piknik alanına götürüldü.
Özellikle çocuklar için çok hoş sürprizler hazırlanmıştı. Çocuklar palyoçolar eşliğinde 
eğlenirken, büyükler de ses sanatçılarını dinlediler.
Piknik için özel hazırlanan öğle yemeğinden hemen sonra canlı müzik ve eğlence 
aktiviteleri devam etti. Bu sene pikniğe Halk Müziği dalında ünlü sanatçı Nida 
Ateş katıldı. Pop Müzik alanında ise Grup Nirvana birbirinden güzel parçalarını 
çalışanlarımız ve aileleri için söyledi.
Piknik şenliğinin sunuculuğunu “Figuran Osman” olarak bilinen komedyen Yalçın 
Özden yaptı. Yalçın Özdenʼin esprileri, birlikte 
oynadığımız oyunlar ve yarışmalar çok eğlenceli saatler 
geçirmemize neden oldu.
Gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlenen çalışanlarımız 
ve aileleri, akşam saatlerinde gelecek yıl yapılacak olan 
şenlikte buluşmak arzusu ile alandan ayrıldılar.

Piknik Şenliği saat 11.00ʼde başladı ve 
akşam 18.30ʼa kadar devam etti. Mudanya 
fabrikamızdaki çalışanlarımız ve ailelerinden 
oluşan yaklaşık 1500 kişi, gün boyunca 
çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenme fırsatı 
buldu. 

Pirelli Bus Energy System

Pirelli Kabloʼdan yenilikçi bir ürün

Bus Model sisteminin başarısıyla birlikte, basit ve montajı kolay 
kontrol ve güç dağıtım sistemlerine olan ihtiyaç daha da arttı. Bu 
sistemlerin verimliliği için gerekli en önemli özellik, kontrol ve 

güç besleme hatlarının hızlı ve hatasız bir şekilde monte edilebilmesidir. Günümüzdeki montaj 
tekniklerinde, belirli uzunluklarda patch-cordlar, uygulaması zor olan yassı kablolar ile bağlantı 
elemanları ve başlıklar kullanılırken, Pirelli, yuvarlak kabloların kolay kullanım özelliği ile geçmeli 
bağlantı elemanlarının hızlı montaj ve sağlamlık özelliklerini birleştirerek yeni bir bağlantı sistemi 
geliştirdi.
Bus Energy System, özel aksesuarları sayesinde ekleme ve sonlandırma işlemlerinde ve motor, 
kontrol ve güç kaynağı bağlantılarında mükemmel çözümler sunuyor.
Bus Energy System kabloları, yassı kabloların avantajları ile yuvarlak kabloların montaj kolaylığını 

birleştirecek şekilde dizayn edildi. Özel uç kısmı, kendine özgü dizaynı ile yuvarlak kablolarla aynı özellikleri sağlayabildiği 
gibi, damarların daha hızlı ve çabuk ayırdedilmesini kolaylaştırır. Bu kabloların, geçmeli bağlantı ve ek özellikleri sayesinde 
kablo damarlarının soyulmasına gerek yoktur. İzolasyon maddesi olarak hem PVC hem de yüksek teknoloji ürünü yangına 
dayanıklı Afumex™ LSOH kullanılabilir. 
Bus Energy System kullanım yerleri: Kontrol ve güç dağıtım sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri.

Çalışanlarımız ile piknik
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İş Ortaklarımızdan Anelʼde “Gemi Kabloları” 
Tanıtım Semineri Düzenlendi

Anel Çalışanlarına Seminer

İş ortaklarımızdan Anelʼe yaptığımız ve Anel çalışanlarının 
katıldığı seminerde Pazarlama Müdürümüz Ufuk Çolak 
gemi kabloları hakkında detaylı bilgiler verdi. 
1986 yılında kurulan Anel, Türk Pirelli Kabloʼnun önde gelen iş ortaklarından biridir. 
Büyük projelerde imzası olan Anel Elektrik; elektrik, proje ve taahhüt hizmetlerinin 
yanı sıra, enerjinin stratejik önem taşıdığı ve ileri teknoloji ile donatılan tesislerin iş-
letme ve bakım sorumluluğunu da üstleniyor. Elektrik-elektronik sistemlerin projelen-
dirilmesi, uygulanması, üretimi, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması Anelʼin 
faaliyet alanına girmektedir. 
Pirelli Kabloʼnun ürün portföyünde gemi kabloları önemli bir yer tutmaktadır. Türk 

Pirelliʼnin ürün portföyünde, MGG (EPR* yalıtkanlı, ekransız gemi kabloları), MGCG (EPR* yalıtkanlı, ekranlı gemi kabloları) 
ve FMGCG (EPR* yalıtkanlı, ekranlı gemi tipi haberleşme kabloları) olmak üzere 3 ana kategoride gemi kabloları bulunuyor.
*EPR: Etilen - Propilen - Kauçuk

Bu yıl Mudanya Kaymakamlığı tara-
fından Mudanyaʼdaki tüm özel, kamu 
kurum ve kuruluşlarını kapsayan ve 
firmamızın da toplam 21 kişilik kadro 
ile katıldığı futbol turnuvası düzenlen-
di. 
Toplam 12 takımın katıldığı bu tur-
nuvada firma takımımız gurubunda 2. 
olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde  birinciliğin en büyük aday-

larından olan Öğretmenler Takımı ile yaptığı müsabakayı 5-0 kazanan takımımız yarı finale yükseldi ve yarı finalde  Mudanya 
Belediyesi Futbol Takımı ile  normal süresi 0-0 biten maçı, penaltı atışları sonucunda 5-4 kazanarak finale yükseldi.
18 Mayıs 2005 tarihinde yapılan final müsabakasında takımımız Mudanya Taşıyıcılar Futbol Takımını üstün bir oyun ile 5-1 
yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Mudanya Kaymakamı Sn. Ali Çınar takdim etti. Takımımıza bundan sonraki maç-
larında da başarılar diliyoruz. 

Şampiyon Pirelli

Mudanya Kaymakamlık Futbol Turnuvası


