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2006 yılını hedeflerimizin çok üzerinde başarılar elde ederek 
geride bıraktık. 2006 yılındaki bu başarımızda, sadece yurt içindeki 
projelerimizin değil, yurt dışında kazandığımız projelerin de olumlu 
yönde etkisi oldu. Örneğin, Suriye Telekomünikasyon Kurumu’nun 
telefon şebekesi bakır kablosu temini için açmış olduğu ihaleyi 
kazanmamız, 58.485.875 Euro bedelli bir sözleşme imzalamamızı 
sağladı. Sadece bu rakamın, pek çok büyük şirketin yıllık cirosunun 
üzerinde bir rakam olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Bu başarılar, doğal olarak bizlere daha fazla sorumluluklar yüklüyor. 
Umuyorum ve inanıyorum ki, güzel bir başlangıç yaptığımız 2007 
yılını da yine çok başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız.

Türkiye’nin lider kablo üreticisi olan şirketimizin başarısı aslında 
Türkiye’nin her alanda gösterdiği başarıların bir parçasını oluşturuyor. 
Türkiye’nin hızla büyümesi ve her geçen gün uluslararası saygınlığını 
kazanan bir ülke olması hepimize gurur veriyor.

2005 ve 2006 yıllarının istikrarlı mali ortamı, kablo sektörü 
üzerinde de olumlu etkilerde bulundu. Şirket tarihimizin en yüksek 
değerlerinin yakalandığı bu yıllarda; 2005 yılında 276 milyon YTL 
olan net satışlar %78 oranında artarak 2006 yılında 492 milyon 
YTL’ye çıktı. Ayrıca 2005 yılında 76,1 milyon YTL olan ihracat %103 
oranında artarak 2006 yılında 154,3 milyon YTL’ye yükseldi.

Mudanya’daki fabrikamızın kurulu kapasitesi, ulusal pazarın tüm 
ihtiyacını tam olarak karşılayabileceği gibi uluslararası pazarlarda 
da rekabet edebilecek seviyededir. Türkiye olarak güçlü olduğumuz 
Türki Cumhuriyetler’de ve Ortadoğu pazarındaki hemen hemen 
bütün ülkelerde pazarlama faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz.

Şirketimizin bu günlere gelmesinde ve başarılı sonuçlar almasında 
yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimize, işbirliği içinde 
olduğumuz tüm paydaşlarımıza ve büyük özveri ile çalışan tüm 
personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli e-haber okuyucuları; 
Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Hakan Özmen 
Genel Müdür



IŞIĞIN MİMARI FİBER OPTİK KABLOLAR TÜRK PRYSMIAN TARAFINDAN 
MUDANYA FABRİKASINDA ÜRETİLİYOR

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri, dünyanın önde gelen haberleşme kabloları üreticisi olarak, bakır telekom 
kablolarından fiber optik kablo sistemlerine kadar olan ürün yelpazesi için mühendislik ve teknik destek hiz-
meti sağlamakta, anahtar teslimi projeler için teknik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Zırhsız fiber optik kabloların mekanik performanslarını geliştirmek için tasarlanan tek ve çok tüplü zırhlı fiber 
optik kablolar, PE dış kılıf altındaki korugasyonlu çelik zırh sayesinde, dahili mekanlarda, mekanik dayanıklılık 
isteyen harici mekanlarda ve suya ve kemirgenlere karşı koruma istenen sistemlerde güvenle kullanılabilirler. 
Dahili ve harici yapısal kablolama sistemlerinde, telekom ve data hatlarında ve kabloların direk toprağa gö-
müldüğü veya kablo kanalları içinden çekildiği harici uygulamalarda kullanılırlar.

Fiber Optik 
                    Kablolarfibrewave

TEK TÜPLÜ, ZIRHLI PE DIŞ KILIFLI KABLOLAR

Fiber sayısı : 12 fibere kadar
Fiber Tipi : 62,5/125  Multimode 
Standart uzunluk : 2000 veya 4000 ± 100 m
Fiber Zayıflaması (dB/km) : 
    850 nm    ≤ 2.9
  1300 nm    ≤ 0.7

Bu kablolar aşağıdaki standartlara göre test edilirler:

Çekme Dayanımı (Tensile Strength) : 750 N - IEC 60794-1-2 / E1
Radyal Dayanıklılık (Crush Test)  : 2500 N/10 cm - IEC 60794-1-2 / E3
Su Dayanıklılığı (Water Penetration) : IEC 60794-1-2 / F5
Sıcaklık Dayanımı (Temperature Cycling) : IEC 60794-1-2 / F1

Teknik Bilgiler

İstenmesi halinde, yangın anında yoğun duman ve toksik gaz çıkar-
mayan, asit emisyonu olmayan, yangın anında can ve mal güvenliğini 
en üst seviyede sağlayan özel LSOH AfumexTM kabloları da Prysmian 
tarafından üretilmektedir.

Tek tüplü olarak 12 fibere kadar ve çok tüplü olarak 144 fibere kadar 
üretilen fiber optik kablolar standartlara uygun olarak çekme dayanı-
mı, radyal dayanıklılık, su dayanıklılığı ve sıcaklık dayanımı gibi test-
lerden geçmektedir.

Fiber sayısı : 144 fibere kadar
Fiber Tipi : 62,5/125  Multimode 
Standart uzunluk : 2000 veya 4000 ± 100 m
Fiber Zayıflaması (dB/km) :
     850 nm ≤ 2.9
   1300 nm ≤ 0.7

Bu kablolar aşağıdaki standartlara göre test edilirler:

Çekme Dayanımı (Tensile Strength) : 1.5 x Kablo Ağırlığı - IEC 60794-1-2 / E1
Radyal Dayanıklılık (Crush Test)  : 2500 N/10 cm - IEC 60794-1-2 / E3
Su Dayanıklılığı (Water Penetration) : IEC 60794-1-2 / F5
Sıcaklık Dayanımı (Temperature Cycling) : IEC 60794-1-2 / F1

Teknik Bilgiler
ÇOK TÜPLÜ, ZIRHLI PE DIŞ KILIFLI KABLOLAR



 “ELEKTRİK NEDENLİ YANGINLARININ İNCELENMESİ” ÇALIŞTAYI 
PRYSMIAN’IN SPONSORLUĞUNDA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Elektrik Nedenli Yangınların 
İncelenmesi” 

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 
“Elektrik Nedenli Yangınların İncelenmesi” çalıştayı, 26 Aralık 2006 
tarihinde Prysmian’ın sponsorluğunda gerçekleştirildi. Antalya Mali 
Müşavirler Odası Mustafa Özdilek Toplantı Salonu’nda gerçekleştiri-
len çalıştayda, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Ürün Yöneticisi 
Tamer Yavuztürk “AfumexTM Yangına Dayanıklı Kablolar” konulu bir 
sunum yaptı.

Çalıştayda Antalya Elektrik Mühendisleri Odası Yangın Komisyonu 
Üyesi M. Cem Şengöz, Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ali Fuat Uslu yanı 
sıra, öğretim görevlileri ve çeşitli şirketlerin yöneticileri de elektrik ne-
denli yangınlar konusunda sunumlar yaptılar.

Bilindiği gibi Ülkemizde meydana gelen yangınların ortalama 1/4’ünü 
elektrik nedenli yangınlar oluşturuyor. Bu yangınların bir kısmında ma-
alesef can kayıpları da yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfai-
yesi Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, Antalya ilinde meydana gelen 
yangınların yaklaşık olarak 1/3’ü elektrik nedeniyle oluşuyor.

Yoğun bir katılımın olduğu çalıştay, firmamızın ve özellikle AfumexTM 
kablolarımızın tanıtımı açısından çok verimli geçti. Çalıştay sonrasında, 
ülkemizdeki elektrik nedenli yangınların azaltılması konusunda alınma-
sı gereken önlemlere de değinen bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

TÜRK PRYSMIAN’DAN MUDANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
ARAÇ DESTEĞİ

Türk Prysmian’dan Mudanya Emniyeti’ne araç
Emniyet kuvvetlerimizin güçlendirilmesinde, resmi ku-
rumların yanı sıra, sivil toplum örgütlerine ve firmalara da 
görev düşüyor. Bu bilinçle hareket eden firmamız, geç-
tiğimiz Mart ayı içinde, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlü-

ğü’ne bir araç desteğinde bulundu. Mudanya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne araç verilmesi nedeniyle, Genel Müdürümüz 

Hakan Özmen ve Fabrika Direktörümüz Halil Kongur, Mudanya İlçe 
Emniyet Müdürü Cüneyt Ünal’ı makamında ziyaret ederek araçla il-
gili belgeleri kendisine sundu. Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt 
Ünal, yaptığı teşekkür konuşmasında, halkımızın can ve mal güvenli-

ği için fedakarca çalışan em-
niyet kuvvetlerimize verilen 
bu aracın, hem maddi hem 
manevi destek anlamına gel-
diğini ve Türk Prysmian’ın bu 
konuda örnek firmalardan 
biri olduğunu belirtti.

Antalya Elektrik Mühendisleri Odası



2007’de 

GELENEKSEL TÜRK PRYSMIAN KABLO PERSONEL GECESİ 
MUDANYA MONTANIA HOTEL’DE YAPILDI

Her yıl geleneksel olarak yeni yılın başlangıcında düzen-
lediğimiz Türk Prysmian Kablo personel gecesi, ünlü pop 
sanatçısı Funda Arar’ın katılımıyla Mudanya Montania Ho-
tel’inde 12 Ocak 2007 Cuma akşamı gerçekleştirildi. Tüm 
çalışanların biraraya geldiği yemek, bu yıl da birbirinden 
eğlenceli dakikalara sahne oldu. 

Türk Prysmian Kablo çalışanları, coşku dolu saatlerin yaşandığı gece-
de, başarılı bir yılı geride bırakmanın sevincini yaşadılar. Türk Prysmi-
an Kablo ve Sistemleri’nin yaklaşık 150 çalışanının bir araya geldi-
ği gecede birçok sürprizler yaşandı. Gecenin en büyük sürprizi olan 
Funda Arar, birbirinden güzel şarkıları ile geceye renk kattı. 2007 yılı 
hedeflerine ulaşmak için dinamik bir başlangıç amacını taşıyan gece-
de Genel Müdürümüz Hakan Özmen kısa bir konuşma yaparak, 2006 
yılını başarılı bir şekilde geride bıraktığımızı, bu başarıların önümüz-
deki dönemde de sürmesini beklediğini belirtti.

yeni umutlar

TÜRK PRYSMIAN KABLO KIDEM TÖRENİ 23 OCAK’TA 
MUDANYA FABRİKAMIZDAKİ KONFERANS SALONU’NDA YAPILDI

Her yıl geleneksel olarak, firmamızda 5, 
10, 15, 20 ve 25 yılını dolduran çalışma 
arkadaşlarımıza çeşitli ödüller ve plaketler 
verdiğimiz Kıdem Töreni, 23 Ocak tarihin-
de Mudanya fabrikamızdaki yeni Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Hakan Özmen’in kısa bir konuşma yaptığı Kıdem 
Töreni’nde, 25 yılını dolduran Erol Aksöz’e, 20 yılını dolduran 16 kişiye, 
ayrıca 15, 10 ve 5 yılını dolduranlarla birlikte, toplamda 48 çalışma 
arkadaşımıza ödül verildi.

Bir şirkette uzun yıllar boyunca çalı-
şan çok sayıda kişinin olması, hatta 
tüm iş yaşamı boyunca aynı şirkette 
çalışıp emekli olanların varlığı o şirke-
tin kurumsallığı anlamında olumlu bir 
göstergedir. Türk Prysmian Kablo aile-
si olarak aramızda uzun yıllar çalışan 
arkadaşlarımızın çok fazla olmasının 
gururunu yaşıyoruz.

Türk Prysmian Kablo Kıdem Töreni

Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No:117
Gayrettepe 34394 İSTANBUL
T: 0 212 355 35 00  
F: 0 212 217 58 96 www.prysmian.com.tr

Fabrika
Bursa Yolu No:1

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

http://www.prysmian.com.tr

