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Geçtiğimiz günlerde, Prysmian Kablo ve Sistemleri Dünya Başkanı Sn. 
Valerio Battista’yı Ankara’da ağırladık. Sn. Battista, planlanan yatırımlar 
ile yeni yatırım olanaklarını değerlendirmek için geldiği Ankara’da çeşitli 
ziyaretlerde bulundu. Bu arada, Sn. Battista ile Ankara Bölgesi Yetkili 
Satıcılarımızdan Oskar Elektrik’in sahibi Osman Karagöz’ü ofisinde ziyaret 
etme fırsatı da bulduk. Sn. Battista’nın, Türk Prysmian Kablo’nun yakalamış 
olduğu yükselişten çok memnun kaldığını özellikle belirtmeliyim.

2006 yılını hedeflerimizin çok üzerinde ve sadece yurt içinde değil, yurt 
dışında da kazandığımız büyük başarılarla kapatıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Prysmian Kablo ve Sistemleri, kablo sektöründe dünyanın 
öncü ve lider markası olduğunu her geçen gün gerçekleştirdiği büyük 
projelerle pekiştiriyor. Türk Prysmian Kablo olarak biz de, uluslararası dene-
yimlerimizden aldığımız güçle, sınırlarımızın ötesinde önemli başarılara imza 
atıyoruz.

Son olarak Suriye Telekomünikasyon Kurumu’nun telefon şebekesi bakır 
kablosu temini için açmış olduğu ihaleyi kazanarak 58.485.875 Euro bedelli 
bir sözleşme imzaladık. Türk Prysmian Kablo olarak, şimdiye kadar kazan-
dığımız en büyük bakır telekom kablo işi olan bu projeyi çalışma arkadaşla-
rımla birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

Pazardaki liderliğimizi daha da pekiştiren bu başarılar, bizlerin üzerine çok 
daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluk, başarının sadece şir-
ketimize değil, esas olarak ülkemize ait olmasından kaynaklanıyor. Daha 
güçlü, daha güzel bir Türkiye’ye ulaşma hedefinin daha çok çalışmaktan 
ve daha çok üretmekten geçtiğini biliyoruz. Bu bilinçle, çalışmalarımıza 
önümüzdeki yıllarda da, giderek hedeflerimizi yükselterek, devam etme 
kararlılığındayız.

30 Kasım’da kapılarını ziyaretçilere açacak olan CNR’daki “Energy 2006” 
fuarında, siz değerli dostlarımızı standımıza bekliyoruz.

Yeni sayılarda ve ortak başarılarda buluşmak dileğiyle...

Değerli e-haber okuyucuları; 
Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Hakan Özmen 
Genel Müdür



VALERIO BATTISTA’YI ANKARA’DA AĞIRLADIK

TÜRK PRYSMIAN KABLO “ENERGY 2006 FUARI”NDA

“ENERGY 2006”
30 Kasım - 03 Aralık tarihleri arasında 
sizleri CNR’daki standımıza bekliyoruz

Prysmian Kablo ve Sistemleri 
Dünya Başkanı Valerio Battista 
enerji, telekomünikasyon ve fi-
ber optik kablo pazarlarında Türk 
Prysmian’ın yakalamış olduğu 
yükselişi kutlamak ve planlanan 
yatırımlar ile ilgili yeni olanakları 
değerlendirmek için geldiği An-
kara’da çeşitli ziyaretlerde bu-
lundu. Valerio Battista ve Genel 
Müdürümüz Hakan Özmen, 15 
Kasım 2006 Çarşamba günü Ankara’da Bakanlıklar’da ve bazı kamu kuru-
luşlarının yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yaptı. Çok olumlu geçen bu gö-
rüşmelerden sonra Battista, Ankara Bölgesi Yetkili Satıcılarımızdan Oskar 
Elektrik’in sahibi Osman Karagöz’ü ofisinde ziyaret etti. Yeni açılan Ankara 

Bölge Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Battista, 
Türkiye pazarında yaşanan gelişmelerin ve 
çevre ülkelerdeki potansiyellerin değerlendi-
rildiği toplantının ardından Türkiye ziyaretini 
tamamladı.

Prysmian Kablo ve Sistemleri Dünya Başkanı 
Valerio Battista Ankara’daydı

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen “Energy 2006 - Enerji Üretim, İletim, Dağıtım, 
Petrol & Gaz Fuarı” 30 Kasım’da, Yeşilköy’deki CNR fuar alanında kapılarını 
ziyaretçilere açıyor.

Türkiye’nin öncelikli ve hayati gündemi olan enerji alanındaki yeniliklerin 
sergileneceği fuara Türk Prysmian Kablo olarak katılıyoruz. Enerji alanında 
faaliyet gösteren firmaların ortak buluşma noktasını oluşturan fuar, Türkiye’nin 
önümüzdeki süreçte izlemesi gereken enerji politikalarının tartışılması ve 
önerilerin sunulması açısından da büyük önem taşıyor.



CAPITAL, TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI GENÇ CEO’LARINI BELİRLEDİ

Aylık ekonomi dergisi Capital, Ekim 2006 
tarihli sayısında, “Türkiye’nin En Ba-
şarılı 40 Yaş Altı 30 Genel Müdürü 
(CEO)” araştırması yayınladı. 

Genel Müdürümüz Hakan Özmen, şirket-
lerin karlılığını önemli ölçüde artıran 30 
genç Genel Müdür sıralamasında, 2. sı-
rada yer aldı. Capital dergisi, Hakan Öz-
men için “Genel Müdürlüğü döneminde 
Türk Prysmian Kablo’nun kapasite kulla-
nımı % 60’lardan % 100’lere çıktı, şirke-
tin karlılığı da aynı oranda arttı” ifadesini 
kullandı.

Genel Müdürümüz Hakan Özmen

TÜRK PRYSMIAN KABLO GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ

Türkiye’nin en başarılı 30 genç Genel 
Müdürü sıralamasında 2. sırada yer aldı

36 yaşındaki Genel Müdürümüz 
Hakan Özmen, Capital dergisinin 
“Türkiye’nin 40 yaş altı en başarılı 
Genel Müdürleri” araştırmasında 
ikinci sırada yer aldı.

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlediğimiz iftar ye-
meğini, bu yıl 12 Ekim 
2006 tarihinde The Plaza 
Otel’de gerçekleştirdik.

Yetkili Satıcılarımız ve 
İş Ortaklarımızdan olu-
şan yaklaşık 100 kişinin 
katıldığı iftar yemeği, 
otelin eşsiz Boğaz manzaralı Sky Restaurant’ında yapıldı. Dostla-
rımızla samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinde, başarılarımızı 
ve gelecekteki hedeflerimizi de konuşma imkanı bulduk.

Yetkili Satıcılarımız ve İş Ortaklarımızla iftar
                yemeğinde buluştuk



SURİYE TELEKOMÜNİKASYON KURUMU İLE 58 MİLYON EURO’LUK SÖZLEŞME

“Suriye Telekomünikasyon Kurumu”nun açtığı 
ihaleyi Türk Prysmian Kablo kazandı

Şam
SURİYE

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A. Ş. 1990’lı 
yıllardan beri Suriye’de sürdürdüğü yoğun 
çalışmalarını ve güçlü pozisyonunu daha da 
kuvvetlendiriyor. Son olarak imzalanan rekor 
düzeydeki anlaşma ile Suriye pazarının lideri 
konumuna yükselen Türk Prysmian Kablo, 
Türkiye’de birçok firmanın yıllık kapasitesinin birkaç 
katı olan bu ihaleyi tek başına ve tek bir kontrat ile 
alarak sektör lideri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türk Prysmian Kablo Genel Müdürü Hakan Özmen konu ile ilgili olarak 
“Türkiye’de telekom kabloları sektöründe fabrikaların kapandığı bir dönemde 
Prysmian’ın bu konuda yoğun olarak çalışması ve başarılar elde etmesi ülkemiz 
ve sektör adına gurur verici bir gelişmedir. Buna ilave olarak Türkiye’ye iç 
piyasa ve Avrupa pazarında artan talepleri karşılayabilmek için ilave yeni 
yatırım yapılması planlanmaktadır” dedi. 

Türk Prysmian Kablo sadece Suriye’de değil Ortadoğu ve Türki 
Cumhuriyetleri’nde de telekomünikasyon kabloları pazarının 
en önemli oyuncularından biridir. Türk Prysmian Kablo bugüne 
kadar Irak, Pakistan, Kazakistan ve Azerbaycan’da çok önemli 
projelere imza atmıştır. 

Türk Prysmian Kablo ve 
Sistemleri A.Ş., Suriye 
Telekomünikasyon Kurumu’nun 
(Syrian Telecommunications 
Establishment) telefon şebekesi 
bakır kablosu temini için açmış 
olduğu ihaleyi kazanarak 
58.485.875 Euro bedelli bir 
sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, 
Türk Prysmian Kablo’nun 
şimdiye kadar imzaladığı en 
büyük anlaşma özelliğini taşıyor.



Tianjin

Wuxi Shanghai

Pekin

Baoying

Hong Kong

ÇİN

Prysmian Çin’de “Tianjin Angel Group Co. Ltd”nin 
kablo üretim işinin devrini tamamladı

PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ÇİN’DE YATIRIM YAPIYOR

PRYSMIAN’IN ÇİN’DEKİ 
VARLIĞI

◊ Tianjin’de “Tianjin Angel Group Co. 
Ltd.” (İki üretim tesisi)

◊ Tianjin’de “Tianjin Prysmian Power 
Cables” (Sanayi uygulamalarında kul-
lanılan özel kablo alanında uzman)  

◊ Baoying, Jiangsu’da “Prysmian 
Baosheng Cables” (Enerji kabloları 
alanında uzman) 

◊ Wuxi, Jiangsu’da “Prysmian 
Telecom Cables Wuxi” 
(Telekomünikasyon pazarı için fiber 
optik ve bakır kablolar alanında 
uzman)

◊ Shanghai’da “Prysmian Shanghai 
Trading” (Prysmian’ın kablo aksesuar-
larını ithal edip pazarlıyor)

◊ Wanchai, Hong Kong’da “Prysmian 
Cables and Systems S.A. - Far East 
Office” (Uzak Doğu Ofisi)

Prysmian, Çin’li partneri Tianjin 
Hi-Tech Industry Park ile “Tianjin 
Angel Group Co. Ltd”nin kablo 
üretim işini devraldı. Angel Group’un 
devri sonrasında Prysmian, Çin’de 
100 milyon Euro olan mevcut 
cirosunu ikiye katlamayı ve Çin’in 
özel kablo pazarında liderlik 
koltuğuna oturmayı amaçlıyor. 
Prysmian ayrıca, stratejik bir pazar 
olan Çin’de 3 yıl içinde 20 milyon 
Euro’luk yatırım yapacak.

Prysmian, endüstri ve orijinal ekipman üreti-
cileri (OEM) uygulamalarına yönelik özel kab-
lo alanında Çin’in önde gelen üreticilerinden 
biri olan ve Tianjin’de 300 kişilik personelin 
çalıştığı iki fabrikası bulunan “Tianjin Angel 
Group Co. Ltd”ten kablo işiyle ilgili faaliyetle-
rinin devralınması işlemlerini tamamladı.

Taraflar arasında varılan bu anlaşma Tian-
jin’de, İtalya Başbakanı Romano Prodi’nin 
ziyareti sırasında, Tianjin bölgesinde yatırım 
yapan İtalyan şirketlerinin gerçekleştirdikleri 
önemli projelere ilişkin düzenlenen toplantıda 
duyuruldu. 

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Çin’de 5.5 milyon 
Euro’luk yatırım gerçekleştiren Prysmian, 
Angel Group’un kablo faaliyetlerinin devralın-
ması ile önümüzdeki 3 yıl içinde toplam 20 
milyon Euro’luk yatırım hedefine ulaşmayı ve 
tahminen yıllık 722 milyon Euro değerindeki 
özel kablo (ulaşım, otomotiv, petrol ve gaz, 
rüzgar santralleri, nükleer enerji santralleri 
gibi stratejik açıdan en önemli endüstriyel 
sektörlerdeki uygulamalarda kullanılan kab-
lolar) pazarının lideri konumuna yükselmeyi 
hedefliyor.

Prysmian bir süre önce, Çin’in ilk hızlı trenleri için gereken kabloların üre-
tilmesi işini de üstlenmişti. Çin’de kablo pazarında şu ana kadar gerçek-
leştirilen en büyük sipariş olma özelliğini de taşıyan 11,5 milyon Euro 
değerindeki bu anlaşma ile Prysmian, Çin’in en büyük demiryolu araçları 
üreticisi olan ChangChun Railway Vehicles (CRC) tarafından yapılacak ilk 
hızlı trenlerin ana kablo tedarikçisi olacak.



OPGW’DE 100 BİN KİLOMETRE HEDEFİNE MEKSİKA’DA ULAŞILIYOR

Fiber optikli koruma iletkeni (OPGW) sisteminde

dünyanın etrafında ikiden fazla tur

Prysmian, yakın bir 
gelecekte Meksika’ya 
OPGW olarak bilinen fiber 
optikli koruma iletkeni 
sistemi teslim etmeye 
başlayacak. Böylece 
Prysmian markası ile 
dünyada döşenmiş OPGW 
(Optical Ground Wire) 
kablo uzunluğu, dünyanın 
etrafında ikiden fazla tur 
atmaya yetecek olan 100 
bin km’nin üzerine çıkacak. 
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Hem geleneksel koruma iletkeninin ana 
işlevini yerine getiren hem de  (içerdiği, 
veri iletimi için kullanılan en son teknoloji 
ürünü olan optik fiberler sayesinde) ileti-
şim imkanı sağlayan OPGW kablo sistemi, 
havai enerji iletim hatlarının ayrılmaz bir 
parçasını oluşturuyor. 

Meksika ile yapılan sözleşme ile teslim edi-
lecek OPGW kablo sistemi, ulusal enerji 
kurumu olan “Comisión Federal de Electri-
cidad”ın ülke çapındaki fiber optik iletişim 
ağının bir parçasını oluşturacak. 

OPGW kablo üretiminin başladığı 1984 yı-
lından bugüne kadar, Prysmian’ın alümin-
yum tüp teknolojisi ürünleri 5 kıtada deği-

şik çevrelerde, üstün performansını ve uzun vadeli 
güvenirliğini sergilemeye devam ediyor. 

Prysmian’nın dünyadaki “Telekom Kablo ve Optik 
Fiber” bölümünden sorumlu direktörü Giovanni B. 
Scotti, Meksika’daki fiber optik iletişim ağı projesiyle 
ilgili bir açıklama yaptı. Scotti açıklamasında “OPGW, 
Prysmian ürün yelpazesi içinde kilit yerini koruyor. 
Bugün böylesine önemli bir noktaya ulaşmaktan bü-
yük memnuniyet duyuyoruz. 60’ı aşkın ülkede OPGW 
kablo sistemini döşemiş bulunuyoruz. Aynı zamanda, 
uzun yıllardan beri ürünümüzü kullanan bir ülkede 
yeni bir proje almaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz.” 
dedi.

http://www.prysmian.com.tr

