
Değerli e-haber okuyucuları; 
yetkili satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A. Ş.

e haber

Kısa bir aradan sonra e-haber ile tekrar karşınızdayız. 
Geçtiğimiz yıl, kuruluşu 1879’a dayanan Pirelli’nin “Kablo ve 
Sistemleri” faaliyetlerinin Goldman Sachs Capital Partners’a 
devredilmesiyle ilgili bir süreç yaşadık. Hepinizin bildiği 
gibi bu süreç sonunda şirketimizin adını “Prysmian” olarak 
belirledik. 100 yıldan fazla bir geçmişe, günümüzün en ileri 
teknolojisine sahip olan şirketimizin adı “Prysmian Kablo ve 
Sistemleri” oldu. Buna bağlı olarak Türkiye’de de şirketimi-
zin adını “Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.” olarak 
değiştirdik. 

Bu süreçte hızlı bir değişim ve yapısal anlamda büyük 
ilerlemeler kaydettik. Bir başka ifadeyle, 100 yılı aşkın bir 
süredir yaşanan geleneğin üzerinde “genç” bir şirket yük-
seldi. Enerjisiyle ve yarattığı büyük sinerjiyle “genç” ama 
aynı zamanda geleneğini koruyan, 5 kıtada 21 ülkedeki 
toplam 52 fabrikada üretim yapan, 12 binden fazla çalı-
şanı bulunan, dünyanın en büyük ve saygın şirketlerinden 
biri...

Kısacası gücümüzü hem geçmişten hem de geleceğe 
yönelik sonsuz enerjimizden alıyoruz. Çalışanlarımız, yet-
kili satıcılarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte, 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarılarımızın devam 
edeceğine inanıyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler 
diliyorum...
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En büyük fon yönetimi firmalarından biri olan Goldman Sachs Capital 
Partners’ın hissedarlığında dünya kablo pazarındaki stratejik konumunu 
daha da kuvvetlendiren Prysmian Kablo’nun 2 Şubat 2006 günü Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen lansmanında, Türk ekonomisine yön veren isimler 
biraraya geldi.

Gecede bir konuşma yapan Türk Prysmian Kablo Genel Müdürü Hakan Özmen, yeni ünvan ve logosuyla yoluna 
devam eden Prysmian’ın, dinamik ve profesyonel çalışanları, ileri teknolojisi, üstün araştırma ve geliştirme potan-
siyeli ile yıllardır devam eden uzmanlığını aynı kalitede sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Özmen, “Daha önce 
Siemens ve Pirelli gibi dünya devlerinin bünyesinde yer alan ve dünyadaki tüm yerel pazarlarda konumunu sağ-
lamlaştırmış olan şirketimiz, yüzyılı aşan köklü geçmişinden aldığı değerleri, yeni ismin bizlere verdiği heyecanla 
birleştirerek yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor.” şeklinde konuştu.  

Prysmian: Aynı Bilgi, Farklı İsim

Türk Prysmian Kablo Yönetim Kurulu Üyelerinden İshak Alaton, 
Aldo Kaslowski ve Metin Ar’ın da katılımıyla gerçekleşen gecede, 
Prysmian Kablo Dünya Başkanı Valerio Battista bir konuşma yaparak, 
Mudanya’da bulunan tesisin ve Türkiye’nin Prysmian için önemini 
vurguladı. Battista, “5 kıta ve 21 ülkedeki toplam 52 fabrikamız ve 12 
binden fazla çalışanımız ile hissedarlarımız, paydaşlarımız ve müşteri-
lerimiz için en yüksek menfaati sağlamak üzere çalışıyoruz. Mudanya 
fabrikamız bu global yapının hiç kuşkusuz en güçlü taşlarından biridir. 
Bu tesisimize ve dolayısıyla Türkiye’ye yönelik yatırımlarımızı zaman 
içinde sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

1879’dan 2006’ya

Prysmian Kablo’nun başlangıcı 1879 yılına; Pirelli’nin kuruluş yıllarına dayanıyor. Kablo sektöründe dünya lideri olan 
şirketimiz, 28 Temmuz 2005 tarihinde hissedarını değiştirdi ve şirketimizin adı Prysmian olarak belirlendi. Buna 
bağlı olarak da daha önce Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. olan ünvan “Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.” 
olarak tescil ettirerek değiştirildi.

28 Temmuz 2005 tarihinde dünya çapında 
gerçekleşen ünvan değişikliğimizi, Prysmian Kablo 
Dünya Başkanı Valerio Battista ve iş dünyasının 
önde gelen isimlerinin katıldığı bir törenle Çırağan 
Sarayı’nda kutladık.

İshak Alaton’a anlamlı teşekkür

Çırağan Sarayı’ndaki gece, Türk Prysmian 
Kablo Yönetim Kurulu Üyesi İshak Alaton 
için gerçekleştirilen bir sürprizle tamamlandı. 
Yüksek eğitimini Alarko Holding’in verdiği bursla 
tamamlayan Türk Prysmian Kablo Genel Müdürü 
Hakan Özmen, eğitime verdiği desteklerden dolayı 
İshak Alaton’a bir teşekkür plaketi sundu. 

DÜNYA KABLO DEVİ PRYSMIAN, TÜRK İŞ DÜNYASININ DEVLERİNİ AĞIRLADI

Çırağan Sarayı’nda Lansman



KPN’YE “FİBER OPTİĞE ÇEVRİLEBİLİR” BAKIR TELEKOM KABLOLARI TESLİM EDİLECEK

Prysmian ile Hollanda’nın en büyük 
telekom operatörü olan KPN ara-
sında, KPN’nin mevcut şebekesinde 
kullanacağı bakır telekom kabloların 
üretimi ve teslimatıyla ilgili bir anlaş-
ma imzalandı.

Telekom şebekelerinde kullanılan bu 
kablolar için, Prysmian laboratuvar-
larında yapılan çalışmalar sonunda 
kablo teknolojisinde ulaşılabilecek son noktaya gelindi. Prysmian tasa-
rımcıları, bakır iletkenli damarların bulunduğu tüpe fiber optik kablo 
damarlarının üflenmesine imkan veren özellikte kabloları yarattı. Böylece 
gelecekte ihtiyaç duyulduğunda şebekede kullanılan kablolar değişme-
den sistem fiber optiğe çevrilebilecek.

Avrupa’da bir çok operatörün Fibre to the Home = Evlere kadar Fiber 
(FTTH) sistemleri tarafından sağlanan fırsatları değerlendirdiği bir 
zamanda, Prysmian ve KPN gelecekte optik şebekelere geçişi kolaylaştı-
ran “fiber optiğe çevrilebilir” kablo sisteminin altyapısını oluşturdular. 

Ayrıca, Hollanda’nın büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında bulundu-
ğundan dolayı, KPN’ye teslim edilecek kablo sisteminin büyük bir kısmı 
devamlı bir şekilde suyun altında bulunacak. Bu yüzden, suyun kablonun 
içinde ilerlemesini önleyerek tehlikeli durum oluşmaması bağlamında ve 
kabloların uzun vadede çalışma devamlılığının sağlanması için çok etkin 
bir su sızdırmazlık özelliği geliştirildi.

Prysmian adına açıklama yapan Gert 
Hoefman “Biz bu projeye kablo sektöründe 
yeni bir dönemin başlaması olarak bakıyo-
ruz. Hollanda’da kullanılan yer altı kabloları 
için varolan teknik şartnameler son derece 
sıkıdır. Ancak, istenilen özellikleri tam olarak 
anlamak için KPN ile çok yakın bir şekilde 
çalışarak onların şebeke ihtiyaçlarını hem 
bugün ve hem de gelecekte en üst düzeyde 
karşılamak üzere yenilik arzeden bir çözüm 
yolu bulduk” dedi.

Prysmian Telecom Cables and Systems ile Hollanda’nın 
telekom operatörü olan KPN, kritik ihtiyaçlara cevap 
vermek üzere özel olarak geliştirilen “fiber optiğe 
çevrilebilir” bakır telekom kablolarının teslimatı için bir 
çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca Prysmian, 
optik bir şebekeye kolayca bağlantı sağlayacak çeşitli 
kabloları KPN’ye teslim edecek.

KPN
KPN, tüketicilere ve iş yerlerine 
telekomünikasyon hizmetleri 
sunmaktadır. Şirketin ana 
faaliyetleri Hollanda’da KPN’nin 
sabit şebekesi vasıtası ile telefon 
ve veri hizmetleri, Almanya’da, 
Hollanda’da ve Belçika’da mobil 
telekom hizmetleri ve Batı 
Avrupa’da veri hizmetleridir. KPN 
Hollanda telekom piyasasının 
lideridir. 31 Aralık 2004 itibarı 
ile, KPN Hollanda’da 7.4 milyon 
sabit hat abonesine ve 1.6 
milyon internet kullanıcısına ve 
Almanya, Hollanda ve Belçika’da 
17.2 milyon mobil müşteriye 
hizmet vermekte ve 31.116 kişi 
istihdam etmektedir.

Prysmian Cables & Systems
Prysmian Cables & Systems 
hem Telekomünikasyon ve hem 
de Enerji sektörlerinde kablo 
piyasasında dünya çapında  lider 
konumda bulunuyor. Prysmian, 
telekom sektöründe Fiber Optik, 
Optik Kablo, Sirocco Blown 
Fiber Sistemi, Bakır İletkenli 
Kablo ve bunların ekleri de 
dahil olmak üzere günümüzde 
tasarım harikası ürünlerin geniş 
bir portföyünü üretiyor.

Hollandalı telekom operatörü 
KPN ile anlaşma



İSDEMİR BİLGİLENDİRME VE TANITIM SEMİNERİ

Ünvan değişikliğinden sonra, daha önceki dönemde de çok yakın tek-
nik ve ticari ilişkilerimizin bulunduğu İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nı 
(İSDEMİR) ziyaret ederek, fabrikada çalışanlarına firmamızı ve ürünleri-
mizi tanıtmayı amaçlayan bir seminer verdik.

Seminerde katılımcılara, dünyada ve Türkiye’de Prysmian’ı tanıttıktan ve 
son bir yıl içinde yaşanan değişimi özetledikten sonra, Mudanya fabri-
kamızda üretilen ve kablo sektöründe devrim niteliği taşıyan üstün tek-
noloji ürünü, yangına dayanıklı AfumexTM, darbeye dayanıklı AirbagTM, 
Telekom ve Özel kablolarımız hakkında bilgiler verdik. Seminerde ayrıca 
kablo rumuzlandırması ile ilgili detaylı bilgi verildi.

3 Mart 2006 Cuma günü gerçekleşen seminere 
İSDEMİR’de görevli teknik personel katıldı.

BİLKENT
BOĞAZİÇİ
İTÜ
DOKUZ EYLÜL
GAZİ 
OSMANGAZİ
ERCİYES
YILDIZ TEKNİK
ODTÜ
MARMARA
ULUDAĞ

İSDEMİR’de bilgilendirme
semineri

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
Bilgilendirme ve Tanıtım Semineri

T-EMT VAKA ANALİZİ YARIŞMASI

Türkiye Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği’nin (T-EMT)’nin ilk büyük 
projesi olan VAKA Analiz Yarışması Finali 25-26 Şubat 2006 tarihlerin-
de ODTÜ’de gerçekleşti. Organizasyon sadece Türkiye’nin en önemli 11 
üniversitesinden öğrencilerin buluşmasına zemin hazırlamakla kalmayıp, 
öğrencilerin şirket temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleriyle 
bilgi-görüş alışverişine de fırsat sağladı. 

Şirketimizi temsilen Mali ve İdari İşler Direktörümüz 
Ercan Karaismailoğlu jüri olarak yarışmaya katıldı.

Prysmian Kablo’nun Ana Sponsorluğunda 
VAKA Analiz Yarışması

FİNALDE YARIŞAN 
ÜNİVERSİTELER

1) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2) Dokuz Eylül Üniversitesi
3) Bilkent Üniversitesi

T-EMT VAKA ANALİZİ 
YARIŞMASI SONUÇLARI

T-EMT’nin ilk büyük projesi olan VAKA Analiz 
Yarışması Finali 25-26 Şubat 2006 tarihlerinde 
ODTÜ’de gerçekleşti. VAKA Analiz Yarışması’na 
Türk Prysmian Kablo olarak Ana Sponsor olduk. 



YETKİLİ SATICILARIMIZLA MIAMI - MEKSİKA GEZİSİ

“Fashion and Fun 2005 Kampanyası” sonucunda 
yetkili satıcılarımızla 8 günlük Miami ve Meksika 
gezisi gerçekleştirdik. Unutulmaz anılarla dolu 
Miami - Meksika gezimizle ilgili ilginç ayrıntılar...

“Miami - Meksika” Gezisi

Yetkili satıcılarımızla bir-
likte 12-20 Mart tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği-
miz gezide ilk durağımız 
Miami’deki “Loews Miami 
Beach Hotel”di. Otel, Mi-
ami’nin Güney sahilindeki 
Art Deco bölgesinde yer 
alıyor.

Miami’deki konaklamamız 
sırasında, denizden ve gü-
neşten yararlanmanın yanı 
sıra, şehir turu da yaptık. Little Havana, Coral Gables, Coconut Grove 
gördüğümüz yerler arasındaydı.

Ayrıca rehberimiz eşliğinde Miami adalarına tekne turu düzenlendi. Bu 
turda Star Adası, Palm Adası, Hibiscus Adası ve dünyanın en zenginlerinin 
evlerinin olduğu bölgeler gezildi. 

Miami’de güneşle içiçe geçen günlerden sonra, Meksika’nın Cancun ken-
tine geçtik. Buradaki otelimiz Cancun’a 85 km, Tulum şehrine 35 km 
uzaklıkta bulunan Barcelo Maya Beach Resort’tu. 

Birçok su sporu ve aktivite imkanı sunan otelde güneşlenmenin ve dinlen-
menin keyfini çıkardık. Meksika’da Maya Uygarlığı’nın keşfi için “Chichen 
Itza” bölgesine gittik. Tüm çekiciliği 
ile piramitler arasında dolaşmak, tapı-
nakların ve olağanüstü Pre-Colombi-
an Meksika’nın keşfedilmesi ilginç bir 
deneyim oldu. Meksika seyahatimiz 
sırasında ayrıca katamaranla deniz 
turu da yaptık.

Miami - Meksika gezimiz, 20 Mart’ta 
İstanbul’a dönüşümüzle son buldu.

Orta Amerika yerlileri olan Mayaların 
kurduğu uygarlık gizemini korumaya 
devam ediyor. 16. yüzyılda 
İspanyolların istilası sonucu yok olan 
Maya Uygarlığı’ndan geriye Mısır’daki 
piramitlere benzer anıtlar kaldı.
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