
Değerli e-haber okuyucuları; 
Yetkili Satıcılarımız ve 
müşterilerimiz…

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A. Ş.

e haber

2005 yılını hedeflerimizin çok üzerinde bir başarıyla 
geride bıraktıktan sonra, 2006 yılına hızlı bir giriş 
yapmıştık.

Bu hızımızı yaz aylarına girerken de devam ettirdik. Yaz mevsimi, 
hepimiz için küçük tatillerin yapıldığı aylar olsa da, Türk Prysmian 
Kablo olarak bizler, çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi giderek artan 
bir şekilde devam ettiriyoruz.

Mayıs ayının sonuna doğru, Yetkili Satıcılarımızla bir araya gelerek, 
2005 yılını, 2006 hedeflerimizi ve gelecekteki planlarımızı paylaştık. 
Yetkili Satıcılarımızın yüksek performansı ve şirketimizin sektördeki 
öncü ve yenilikçi konumu sayesinde 2006 yılında da hedeflerimize 
ulaşacağımıza inanıyorum.

e-haber’de Türk Prysmian Kablo’nun son aylardaki etkinlikleri ve 
başarılarıyla ilgili pek çok haber yer alıyor. Önemli ve ilgiyle oku-
yacağınızı umduğum bir diğer haberimiz ise İtalya’dan. Prysmian, 
Sardunya’daki enerji şebekesi ile İtalya anakarasındaki şebeke 
arasında “dünyanın en büyük enerji nakil hattı”nı kurmak üzere 400 
milyon Euro’luk bir anlaşma imzaladı. İletilecek enerji miktarı ve 
döşenecek derinlik bakımından dünyanın en büyük enerji nakil hattı 
olan bu projenin, 2008 Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle...

Sayı:13
Temmuz 2006
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Kablo sektöründe lider olan şirketimizin Yetkili Satıcılarıyla bir araya gel-
diği toplantı, 25-28 Mayıs tarihleri arasında Kempinski Hotel The Dome, 
Belek’te gerçekleştirildi.

Pirelli’den Prysmian’a geçiş sürecinde gerçekleştirilen aksiyonların değer-
lendirildiği toplantıda, Yetkili Satıcılarımıza kablo sektöründeki son geliş-
meler ve bölgesel pazarlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. 

Genel Müdürümüz Hakan Özmen, marka dönüşüm sürecinde çalışanların 
ve iş ortaklarının önemini vurguladığı açılış konuşmasında, önümüzdeki 
dönemde de Türk Prysmian Kablo olarak verimli çalışmaların ekip çalış-
ması ile artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Antalya’da üç gün süren Türk Prysmian Kablo Yetkili Satıcılar Toplantısı, 
27 Mayıs Cumartesi gecesi düzenlenen gala yemeği ve ödül töreni ile 
son buldu. 

Türk Prysmian Yetkili Satıcılar 
Toplantısı

YETKİLİ SATICILARIMIZ İLE ANTALYA’DA BİR ARAYA GELDİK

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz “Türk 
Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yetkili Satıcılar 
Toplantısı”nı bu yıl, ülkemizin dört bir yanından 
gelen Yetkili Satıcılarımızın katılımı ile Antalya’da 
gerçekleştirdik.

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve çeşitli dal-
larda ödüllerin verildiği 
toplantıda; “2005 yılı En 
Yüksek Ciro” ödülünü 
Delta Tema A.Ş. firması
aldı. 

Türk Prysmian Yetkili Satıcılar Toplantısı / 25-28 Mayıs 2006



PRYSMIAN, İTALYA’DA 400 MİLYON EURO’LUK ANLAŞMA İMZALADI

Sardunya ile İtalya arasında
Dünyanın en büyük enerji nakil hattı
Prysmian Kablo ve Sistemleri, 400 milyon Euro’nun üstünde değeri olan 
rekor bir anlaşma imzaladı. Sardunya enerji şebekesi ile İtalya arasındaki 
bağlantıyı sağlayacak olan Prysmian, bu anlaşma ile, iletilecek enerji mik-
tarı ve döşenecek derinlik bakımından dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 
enerji nakil hattını yapacak.

Anlaşma, İtalya’da yüksek gerilim ve ekstra yüksek gerilim şebekelerinde 
enerji iletiminden ve dağıtımından sorumlu şirket olan Terna Rete Elettrica 
Nazionale SpA adına, Sardunya’daki enerji şebekesi ile İtalya anakara-
sındaki şebeke arasında yüksek gerilim DA deniz altı kablo bağlantısı için  
(SA.PE.I.) anahtar teslim olarak tasarım, temin ve yapım işlerini kapsıyor.

Ülke için stratejik önem arz eden ve altyapının iyileştirilmesini kapsayan 
bu proje, deniz altı enerji nakil sistemleri endüstrisinde bir kilometre taşı 
niteliğinde. SA.PE.I. dünyaki gelmiş geçmiş en büyük enerji nakil hattı 
olacak. Tek bir tedarikçi tarafından yapılan en uzun iletim hattı olmasının 
(400 km’nin üstünde) ve tüm iletim hatları içinde ise en uzun ikinci ile-
tim hattı olmasının yanı sıra SA.PE.I. projesi ile aynı zamanda, nakledilen 
enerji (1000 MW) ve deniz altına döşenmiş maksimum dip derinliği (1600 
metre’nin üstünde) bakımından da iki çok önemli “ilk”e imza atılmış olu-
nacak. 

Anahtar teslimi olarak yapılacak enerji nakil hattının çok uzun olmasından 
dolayı, birkaç bölüme ayrılarak gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda, ilk 
terminalin 2008 Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. 

Sadece 2005 yılında, Prysmian Kablo ve Sistemleri dünya çapında kablo 
sanayiindeki en önemli projelerin altına imzasını attı. ABD’de 190 milyon 
Dolar değerinde New York - New Jersey enerji nakil hattı bağlantısı; Orta 
Doğu’da, Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında denizaltı kablo bağlantısı 
kurmak üzere 170 milyon Dolar değerinde bir anlaşma; ayrıca bu senenin 
başında teslim edilen Avustralya’da 180 milyon Euro değerindeki “Bass-
link” bağlantısı bu projeler arasında bulunuyor.

Trabzon’da Tanıtım Semineri

KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ MÜŞTERİLERİMİZE SEMİNER VERDİK

7 Temmuz 2006 tarihinde, Trabzon Zorlu Grand 
Otel’de Karadeniz Bölgesi Yetkili Satıcılarımız, tek-
nik personel ve diğer müşterilerimizin katıldığı bir 
tanıtım semineri düzenledik. Yaklaşık 100 konuğu-
muzun katıldığı seminerde, özellikle yangına daya-
nıklı AfumexTM kablomuzun standart bir kablo ile 
farkını gösteren yanma testi büyük ilgiyle karşılan-
dı. Seminerde ayrıca dünyada ve Türkiye’de Prysmian Kablo, darbeye 
dayanıklı AirbagTM, Telekom ve Özel kablolarımız da katılımcılara tanıtıldı. 
Seminer sonrasında tüm katılımcılarımızla birlikte güzel bir akşam yemeği 
yiyerek eğlenme fırsatı da bulduk.



TÜRKİYE ELEKTRİK - ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN ÖNDERLERİ ÖDÜLÜ

Kaynak Elektrik Dergisi’nin “25. Yıl - 200. Sayı” etkin-
likleri kapsamında düzenlediği “Türkiye Elektrik - 
Elektronik Sektörünün Önderleri” yarışmasında 
Türk Prysmian Kablo’ya “Ulusal ve Uluslararası Kali-
te Normlarına Uygunluk Ödülü” verildi.

9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in katıldığı ödül töreni, 
11 Mayıs’ta ELEKON VE OTOMASYON 2006 FUARI’nda gerçekleştirildi. 
Şirketimize ödülü 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel verdi.

Prof. Dr. Adnan Kaypmaz’ın başkanlık yaptığı jüride, 
Prof. Dr. Nejat Tuncay, Doç. Dr. Mustafa Tırıs ve Kay-
nak Elektrik Dergisi Yayın Yönetmeni Ersin Kaya bu-
lunuyordu. 

Jüri, ödüllendirmenin bir yarışma ve sıralama özelliği 
taşımadığı ve belirli dallarda başarı gösteren kuru-
luşların ödüle değer bulunması düşüncesinden hare-
ketle, firmaların sadece bir dalda ödüllendirilmeleri, 
bir firmaya birden fazla ödül verilmemesi konusunda 
karar birliğine varmıştı.

Kaynak Elektrik Dergisi’nden 
Prysmian’a ödül

9. CUMHURBAŞKANIMIZ SN. SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
KATILDIĞI ÖDÜL TÖRENİNDE

ULUDAĞ EDAŞ - YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA SEMİNER

2 Mayıs Salı günü, Uludağ EDAŞ - Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
Yalova İl Müdürlüğü çalışanlarına fabrikamızda firmamızı ve ürünlerimizi 
tanıtan bir seminer verdik ve fabrika gezisi gerçekleştirdik.

Uludağ EDAŞ Yalova İl Müdürlüğü’nde çalışan teknik personelin katıldığı 
seminerde, “Dünya’da ve Türkiye’de Prysmian Kablo”, “AfumexTM, yan-
gına dayanıklı kablolar”, “Yüksek ve Orta Gerilim kablolarının yapısı” ve 
“Kabloların rumuzlandırılması” konularında bilgiler verildi.

Seminer sonrasında verilen öğle yemeğinin ardından, Uludağ EDAŞ per-
soneli fabrikamızı gezerek, üretimin tüm aşamalarını izleme olanağı da 
buldular.

ULUDAĞ EDAŞ personeli 
fabrikamızda



BURSA EKONOMETRİ GAZETESİ YILIN “EN”LERİNİ SEÇTİ

Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No:117
Gayrettepe 34394 İSTANBUL
T: 0 212 355 35 00  
F: 0 212 217 58 84 www.prysmian.com.tr

Fabrika
Bursa Yolu No:1

Mudanya 16941 BURSA
T: 0 224 270 30 00
F: 0 224 270 30 30

Fabrika Direktörümüz Halil Kongur,
“En Başarılı Profesyonel Yönetici” seçildi

“Motiva 06”

Fabrika Direktörümüz Halil Kongur, Bursa Ekometre 
Gazetesi tarafından düzenlenen “2005 Yılı Eko-
nominin EN’leri” yarışmasında “En Başarılı Pro-
fesyonel Yönetici” kategorisinde, tedarikçilerimiz, 
müşterilerimiz ve şirket çalışanlarımızın oyları ile  bi-
rinciliğe layık görüldü.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A. Ş. MOTİVASYON TOPLANTISI

24-25 Haziran tarihlerinde İnegöl / Oylat - Zindancık Mevkii’nde “Motiva 
06” adı altında “Motivasyon, İletişim ve Kurum Kültürü”nü pekiştirmeyi 
amaçlayan bir aktivite düzenledik. 

Kamp alanından Oylat Şelalesine yapılan yürüyüş, sabah sporu gibi 
aktivitelerin yanı sıra takım çalışması, strateji kurma, çözüm bulma ve 
yardımlaşmayı amaçlayan çeşitli oyunlarla eğlenceli ve heyecan dolu bir 
haftasonu geçiren yaklaşık 120 Türk Prysmian çalışanı, şirket içi uyum ve 
birlikteliğin olumlu sonuçlarını bir kez daha yaşadı. Pazar günü, oyunlar-
da en iyi neticeyi elde eden takıma birincilik kupası verilmesi ve madalya 
dağıtılmasından sonra kamp sona erdi. 

http://www.prysmian.com.tr

