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Geçmişte bir şirketin büyüklüğünü göstermek 
için, o şirketin cirosu, karlılığı, pazar payı gibi 
performans kriterleri göz önünde tutulurdu. 
Günümüzde ise bu faktörlere ek olarak “marka 
değeri” de önem kazandı. Yapılan araştırmalar, 
şirketlerin değerinin % 62’sinin “görünmeyen” 
varlıklardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Bir başka 
deyişle, “insan kaynakları”, “Ar-Ge yetenekleri”, 
“ileri teknoloji kullanımı” gibi konular o şirketin 
değerini artıran ve bir bütün olarak “marka 
değeri”ni yükselten faktörler olarak ele alınıyor.

Kablo sektöründe dünyanın lideri konumunda 
bulunan şirketimiz, 41 ülkede, 5 kıtada, 
12.000’den fazla çalışanı ve dünya genelinde 
toplam 54 fabrikasıyla çok büyük bir güce 

ve sinerjiye sahip. İleri teknolojisi, Ar-Ge potansiyeli, dinamik 
çalışanlarının profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynakları ile 
Prysmian Kablo ve Sistemleri’nin uluslararası pazarlardaki liderliği 
tartışılmaz bir niteliktedir. Aynı değerlendirmenin Türkiye için de 
geçerli olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Aylık ekonomi dergisi 
Capital’in, ünlü İngiliz danışmanlık şirketi “Brand Finance” ile birlikte 
gerçekleştirdiği araştırmada, Türk Prysmian Kablo’nun sektöründe 
“en değerli marka” seçilmesi de bunu kanıtlıyor.

Bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte kutlarken, kazandığımız 
başarılarla yetinmeyeceğimizi, sektöründe Türkiye’nin lider markası 
olarak çok daha büyük hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımıza 
devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Türk Prysmian Kablo, 
sadece Türkiye’de değil, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada 
pek çok önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Sizlere e-haber’in bu sayısında, son dönemde gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerden kısa haberler sunuyoruz. Başarılarımızı siz değerli Türk 
Prysmian Kablo dostlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize 
güzel günler diliyorum... 

Değerli e-haber okuyucuları; 
Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Hakan Özmen 
Genel Müdür



Aylık ekonomi dergisi Capital, Mayıs 2007 
tarihli sayısında, “Türkiye’nin En Değerli 
Markaları” araştırması yayınladı. Türki-
ye’nin en değerli 100 markasının belirlen-
diği araştırmada Türk Prysmian Kablo ve 
Sistemleri A.Ş., kablo sektöründe 1., ge-
nel sıralamada ise 41. sırada yer aldı.

Capital dergisi bu araştırmayı, “marka de-
ğeri” saptama konusunda çalışan birkaç 
saygın kuruluştan biri olan ünlü İngiliz 
şirketi “Brand Finance” ile işbirliği yapa-
rak gerçekleştirdi. Türkiye’nin “seçkin” ve 
“güvenilir” markalarının belirlendiği araştırma, şirketlerin ciro ve kar 
rakamlarının göz önünde tutulduğu, ayrıca Ar-Ge, insan kaynakları, 
ileri teknoloji kapasitesi gibi kriterlerin hesaba katıldığı bir metodoloji 
yardımıyla yapıldı. 

TÜRK PRYSMIAN KABLO BÖLGE SEMİNERLERİ’NİN BİRİNCİSİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa Bölge Semineri’nde 

Şirketimizin, kablo sektörüne 
yön veren firmaları ve müşte-
rilerini biraraya getirdiği Bur-
sa Bölge Semineri 14 Haziran 
2007 Perşembe günü Bursa 
Almira Otel’de gerçekleştirildi. 
Katılımcılar, düzenlenen semi-
nerde Prysmian ailesini yakın-
dan tanıma ve Prysmian’nın kablo sektöründe devrim niteliği taşıyan 
üstün teknolojiye sahip ürünleri hakkında geniş bilgi edinme fırsatını 
buldular.

Seminere, proje ve taahhüt firmaları, Bursa bölgesindeki yetkili satı-
cılarımız ve diğer müşterilerden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı. Katı-
lımcılar, kablo dünyasında çığır açan yangına dayanıklı AfumexTM kab-
lolar, Telekom kabloları ve ışığın mimarı Fiber Optik kablolar hakkında 
geniş bilgi edindiler. Bursa Bölge Semineri’nde Prysmian Merkez’den 
Pazarlama Şefi Tamer Yavuztürk, Mudanya fabrikasından Enerji & Te-
lekom Kabloları Dizayn Şefi Ergun Daner ve Tasarım Mühendisi Barış 
Sönmez ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgiler verdiler.

Seminer sonunda düzenlenen açık oturumda ise sektörle ilgili geliş-
meler tartışıldı, belirtilen görüş ve öneriler değerlendirildi. 

CAPITAL, TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKALARINI BELİRLEDİ

Şirketimiz kablo sektörünün 
“EN DEĞERLİ MARKASI” 

  

SEMİNER GÜNDEMİ
Dünya’da ve Türkiye’de 
Prysmian Kablo.

AfumexTM ,Yangına dayanıklı 
kablolar. (Standart kablo ile 
Afumex kablo’nun farkını 
gösteren  kablo yanma testi.)

Telekom kabloları

Işığın mimarı, Fiber Optik 
kablolar.

Açık oturum.  Görüş ve 
öneriler.

AfumexTM, Telekom ve Fiber Optik 
 kablolarımızı tanıttık

◊»

◊»

◊»

◊»

◊»

seçildi



YETKİLİ SATICILARIMIZ İLE KIBRIS’TA BİRARAYA GELDİK

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz “Türk Prysmian Kablo Yetkili 
Satıcılar Toplantısı”nı bu yıl tüm yetkili satıcılarımızın katılımı ile Kıb-
rıs’ta gerçekleştirdik. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Mercure Accor 
Otel’de düzenlediğimiz “Yetkili Satıcılar Toplantısı”nda 2006 yılının 
değerlendirilmesi yapıldı ve hedeflerimiz konuşuldu.

Yetkili satıcılarımızın 2006 yılında gerçekleştirdikleri aksiyonların da 
değerlendirildiği toplantıda 2007 yılı hedeflerimiz, kablo sektöründe-
ki son gelişmeler ve bölgesel pazarlarda yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgiler verildi. Toplantıya sürpriz konuşmacı olarak katılan Prof. 
Deniz Gökçe ise Türkiye ekonomisi ve büyümesi hakkında bilgiler 
vererek yetkili satıcılarımızı bilgilendirdi.

Genel Müdürümüz Hakan Özmen, şirket başarısında çalışanların ve 
iş ortaklarının önemini vurgulayan açılış konuşmasında, önümüzdeki 
dönemde de Türk Prysmian Kablo olarak verimli çalışmalarının ekip 
çalışması ile artarak devam edeceğinin altını çizdi. 

Kıbrıs’ta 3 gün süren Türk Prysmian Kablo Yetkili Satıcılar Toplantısı, 
tüm yetkili satıcılarımızın katılımı ile keyifli bir dönemin başlangıcı
oldu. 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Girne turunda Bar-
barlık Müzesi ve Girne Limanı gezildikten sonra Bella Pais’te ikram 
edilen hellim ve şarap ile tüm ekip sıcak saatler geçirdi. Ardından 
akşam düzenlenen gala yemeği ve ödül töreni ile bu sene de tüm 

yetkili satıcılarımızın top-
lantıdan keyifle ayrılmaları
sağlandı.
 
Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve çeşitli dal-
larda ödüllerin verildiği  tö-
rende; “2006 yılı En Yüksek 
Ciro” ödülünü Delta Tema 
A.Ş. firması aldı. 

Türk Prysmian Kablo 
Yetkili Satıcılar Toplantısı

Kıbrıs’ta gerçekleştirildi

Türk Prysmian Kablo Yetkili Satıcılar 
Toplantısı’nın bu yıl sürpriz konuğu 
Prof. Deniz Gökçe idi. 

Genel Müdürümüz Hakan Özmen, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
şirketimizin iş ortaklarıyla birlikte 
önümüzdeki dönemde de pek çok 
başarıya imza atacağını belirtti.



TÜRK PRYSMIAN KABLO, BURSA’DA VERGİ REKORTMENLERİ ARASINDA

Bursa Vergi Dairesi Başkanı, Bursa ver-
gi rekortmenleri arasında yer alan şir-
ketimizin Mudanya fabrikasını ziyaret 
etti. 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 
Bursa’da yer alan kuruluşlar arasında, 
T.C. Gelir İdaresi’ne bağlı Bursa Vergi 
Dairesi tarafından yapılan 2006 yılı vergilendirme döneminde ilk 100 
mükellef listesinde 4. sırada yer aldı. Bu nedenle, Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Murat Şenal, 16 Nisan 2007 tarihinde bir heyet ile birlikte 
şirketimizin Mudanya’da bulunan fabrikasını ziyaret etti.

Sn. Murat Şenal fabrika ziyaretinin amacı ile ilgili olarak, Prysmian 
gibi, sektöründe lider, Türk ekonomisine katkıda bulunan, ülkenin iyi 
markalarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Murat Şenal’ın yanısıra, fabrikamızı ziyaret 
edenler arasında Bursa Vergi Dairesi Grup Müdürleri Mustafa Sevgin, 
Mustafa Gürhan Acar, Ramazan Tekkeş, Esat Giray ve Mükellef Hak-

ları ve İletişim Müdürü Necati 
Gedik de bulunuyordu. Heyet, 
Fabrika Direktörü Halil Kongur, 
Mali ve İdari İşler Direktörü 
Ercan Karaismailoğlu tarafın-
dan ağırlandı. Heyet, fabrika-
mızın yöneticileri ile birlikte 
üretim birimlerini gezerek, 
Prysmian’ın yurtiçi ve yurtdışı 
faaliyetleri, kablo üretimi ile il-
gili bilgi aldı. Fabrika gezisinin 
ardından Vergi Dairesi Heyeti 
ve fabrika yöneticileri beraber 
öğle yemeği yediler. 

Bursa EDAŞ ziyareti
BURSA EDAŞ’A NUMUNE PANOSU TESLİM EDİLDİ

29 Mayıs Salı günü, EDAŞ Bursa’yı ziyaret ederek Bursa Uludağ EDAŞ 
İl Müdürü Talat Özen ve Sistem İşletme Bakım Müdürü Enver Aka ile 
görüştük. 

Şirketimizi temsilen Bursa Bölge Müdürü Cenan Soysal ve Pazarla-
ma Şefi Tamer Yavuztürk tarafından gerçekleştirilen ziyarette, EDAŞ’a 
numune panosu teslim ettik.

Mudanya fabrikamızı ziyaret eden 
Bursa Vergi Dairesi Başkanı Murat 
Şenal ve beraberindeki heyete, 
fabrikamızdaki üretimle ilgili bilgiler 
verildi.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı 
Mudanya fabrikamızı ziyaret etti

Bursa Vergi Dairesi’nde Prysmian 4. sırada 



İMMİB “İHRACAT YILDIZLARI” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri) tara-
fından düzenlenen “2006 İMMİB İhracat Yıldızları” ödül töreni, 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve üye firmaların katılımıyla İs-
tanbul’da gerçekleştirildi.

İMMİB’e üye 23 bin firma arasında yapılan değerlendirmede, 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. “Kablo ve İzoleli İletken İh-
racatçıları” alanında 2. sırada yer alarak “İhracat Yıldızları” ödülünü 
aldı.

Şirketimize ödülü Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen verdi. Tüzmen, tö-
rende yaptığı konuşmada Türkiye’nin toplam ihracatının üçte birini 
İMMİB’e üye şirketlerin gerçekleştirdiğini, geçen yılki ihracatta 28 
milyar dolarlık payı bulunan İMMİB’in, bu yıl 35 milyar doları zorla-
yacağını söyledi.

İMMİB Başkanlar Kuru-
lu Başkanı Tahsin Öz-
tiryaki de, “İMMİB ola-
rak 2023 yılındaki 500 
milyar dolarlık ihracat 
hedefinin en az yüzde 
30’unu gerçekleştirme-
yi amaçlıyoruz” dedi.

İTÜ’YÜ DERECEYLE BİTİREN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİK

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bu yıl derece ile bitiren ilk 
4 öğrenci, Türk Prysmian Kablo tarafından çeşitli hediyelerle 
ödüllendirildi.

Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü dereceyle bitiren ilk 4 öğrenci-
ye ödülleri, 29 Haziran tarihinde İTÜ’nün Ayazağa’daki kampü-

sünde düzenlenen mezuniyet töreninde verildi. Yaklaşık 1.000 kişinin 
katıldığı mezuniyet töreninde, İTÜ’den mezun olan tüm öğrenciler 
diplomalarını aldılar. Bu öğrenciler arasında üniversiteyi dereceyle bi-
tirenler ise, aldıkları ödüller nedeniyle daha da mutluydular.

Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü dereceyle bitiren ilk 4 öğrenciye 
ödüllerini, şirketimiz adına Ufuk Çolak verdi.

İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri) tarafından verilen 
“İhracat Yıldızları” ödülünü, şirketimiz 
adına Tamer Yavuztürk, Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen’in elinden aldı.

“İhracat Yıldızları” 

Türk Prysmian Kablo
başarılı gençleri
                   ödüllendirdi

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü 
derece ile bitiren öğrenciler:

1. Mustafa Yağımlı
2. Burak Tabakoğlu
3. Hakan Gedik
4. Sedef Dulkadir

Şirketimiz, İMMİB tarafından verilen

ödülünü aldı



HB Teknik çalışanları

TEİAŞ İLETİM SİSTEMLERİ YATIRIMI 70 TESİS, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANI M. HİLMİ GÜLER’İN CANLI YAYINLA KATILDIĞI TÖRENLERLE AÇILDI

TEİAŞ İletim Sistemleri ya-
tırımı olan 70 tesis, 22 Ma-
yıs Salı günü, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı M. Hilmi 
Güler’in katıldığı tören ve 
canlı bağlantılar eşliğinde 
hizmete açıldı.

70 tesisin hizmete açılma-
sıyla ilgili gerçekleştirilen 
törenin merkez alanı Ankara 
Gölbaşı Tesisleri’ydi. TEİAŞ 
Genel Müdürü İlhami Özşahin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. 
Hilmi Güler’in konuşmalarının ardından, yurdumuzun çeşitli bölgele-
rinde bulunan yatırım noktalarına canlı bağlantılar yapılarak tesislerin 
açılışları gerçekleştirildi.

Düzenlenen tören kapsamında, Türk Prysmian Kablo tarafından üst-
lenilen “154 kV İstanbul Etiler - Alibeyköy Yeraltı Bağlantı Projesi” 
törenle hizmete girdi. 

HB TEKNİK FİRMASI ÇALIŞANLARI MUDANYA FABRİKAMIZI ZİYARET ETTİ

HB Teknik Elektrik Mühendisliği Proje ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. 
Ltd. Şti. çalışanları 16 Haziran Cumartesi günü fabrikamızı ziyaret ede-
rek ürünlerimiz ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi aldılar. Konuklarımızın 

fabrikamıza ulaşmasının ardından 
konferans salonumuzda şirketimizi 
tanıtan kısa bir bilgilendirme yapıl-
dı. Daha sonra fabrika içinde Tel 
Çekme, İletken, CV Hali, Telekom 
Hali, HV Test Laboratuvarı gibi bazı 
bölümler gezildi. Bu gezi sırasın-
da HB Teknik çalışanlarına üretim 
süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiği 
açıklandı.

Daha sonra HB Teknik firması çalı-
şanlarıyla birlikte öğle yemeği ye-
nildi ve yemekten sonra misafirle-
rimiz fabrikamızdan ayrıldılar.

154 kV İSTANBUL ETİLER - ALİBEYKÖY YERALTI KABLO BAĞLANTI PROJESİ

Türk Prysmian Kablo tarafından üstlenilen

hizmete sunuldu

fabrikamızı gezdi



ODTÜ Kariyer Günleri

ODTÜ MEZUNU GENEL MÜDÜRÜMÜZ HAKAN ÖZMEN, ODTÜ ÖĞRENCİLERİYLE 
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

7 Mayıs Pazartesi günü, ODTÜ’de firmamızı tanıtmak ve yeni mezun 
öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı olmak amacıyla bir semi-
ner düzenledik.

ODTÜ öğrencilerinin sorular yönelttiği seminerde, Mudanya Fabrikası 
Direktörümüz Halil Kongur ve ODTÜ mezunu İnsan Kaynakları Müdü-
rümüz Levent Özçengel, Türk Prysmian Kablo ile ilgili bilgiler verdiler. 
Seminerin bir diğer önemi, ODTÜ mezunu olan Genel Müdürümüz 
Hakan Özmen’in de deneyimlerini öğrencilerle paylaşmasıydı.

Soru cevaplarla, okuldan yeni mezun olacak öğrenciler Türk Prysmian 
Kablo’yla ilgili ayrıntılı bilgilere sahip oldular.

ÇALIŞANLARIMIZ VE AİLELERİNDEN OLUŞAN YAKLAŞIK 2.000 KİŞİ 
GELENEKSEL PİKNİĞİMİZDE DOYASIYA EĞLENDİ

Her yıl geleneksel olarak düzenle-
diğimiz ve bu yıl Haziran ayının ilk 
haftasında gerçekleştirdiğimiz pikni-
ğimize, çalışanlarımız ve ailelerinden 
oluşan yaklaşık 2.000 kişi katıldı.

Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte gü-
zel ve eğlenceli bir gün geçirme fırsa-
tı bulduğu pikniğimiz her yönüyle mükemmeldi. Özellikle çocuklarımız, 
kendileri için her şeyin düşünüldüğü piknikte doyasıya eğlendiler.

Güzelyalı piknik alanında, çam ağaçlarının altında çocuklar için büyük 
bir oyun parkı kurulmuştu. Langırt, zıpzıp, pamuk helva, mısır, macun, 
top ve animasyon ekibinin eğlenceli oyunları çocukları gün boyu eğlen-
dirdi. Büyükler için de ödüllü yarışmalar düzenlendi. Özellikle “Popstar” 
ve “kaşıkla yumurta taşıma” yarışması 
herkes tarafından ilgiyle izlendi.

Yiyecek açısından da gerçek bir ziyafet 
vardı. Bölgenin önde gelen Pop ve Halk 
Müziği sanatçılarının sahne aldığı pikni-
ğimiz akşam geç saatlerde sona erdi.

Prysmian ailesi piknikte

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

