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2007 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Prysmian ailesi olarak 
hepimiz geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz. Prysmian’dan 
bahsederken, gerçekten de dünyanın hemen her tarafına yayılmış 
çok “büyük” ve “güçlü” bir aileden söz ediyoruz. 5 kıtada, 41 ülkede, 
toplam 54 fabrikası bulunan Prysmian ailesinin bir üyesi olmak, 
bizlere güven veriyor.

Elbette bu güven karşılıklı. Tıpkı bizim kendimize güvenmemiz gibi, 
önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca tam kapasiteyle çalışacak kadar 
bize sipariş veren kamu kuruluşları ve büyük şirketler de Prysmian’ın 
ürünlerine, teknolojisine ve siparişlere zamanında cevap verme 
konusundaki hassasiyetine güveniyorlar.

Mudanya’daki fabrikamızda değerli çalışma arkadaşlarımın 
alınterleriyle ürettiği kablolar, ülkemizin yanı sıra, dünyanın pek çok 
ülkesinde milyonlarca insana “enerji” ve “iletişim” sağlıyor. “Enerji” 
ve “iletişim” alanında faaliyet gösteren bir firma olarak, deyim 
yerindeyse bizler de büyük bir enerjiye ve kendi aramızda güçlü 
bir iletişime sahibiz. “e-haber”de yer alan aktiviteler, seminerler ve 
diğer çalışmalarımızla ilgili haberler de zaten bu sözlerimi fazlasıyla 
kanıtlıyor.

Gücünü, sahip olduğu üstün teknolojiden alan şirketimiz, üretim 
alanındaki başarılarının yanı sıra, sosyal ve kültürel alanda da pek 
çok projeye imza atıyor. Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olan 
bir şirket olarak, kültürel, sanatsal, bilimsel çalışmaları desteklemeyi 
en önemli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle, 
e-haber’de okuyacağınız “santralistanbul” projesine, “ODTÜ Sanat 
Festivali”ne ve Mudanya ilçesi Balabancık Köyü İlköğretim Okulu’na 
yaptığımız katkıların önemini özellikle belirtmek istiyorum.

Gerek ülkemizde, gerekse Ortadoğu coğrafyasında ekonomik ve 
siyasi olarak karşı karşıya bulunduğumuz zorluklar ne olursa olsun, 
bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de çok önemli başarılara imza 
atacağımıza inanıyor, yeni sayılarda buluşmak dileğiyle hepinize 
başarılı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum...

       Değerli e-haber okuyucuları; 
                   Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Hakan Özmen 
Genel Müdür



Prysmian’ın sponsorluğunda

ODTÜ SANAT FESTİVALİ PRYSMIAN’IN SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Şirketimiz, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi tarafından her yıl 
düzenlenen “ODTÜ Sanat Fes-
tivali”nin, 18 Ekim - 18 Kasım 
tarihleri arasında gerçekleşecek 
olan bu yılki festival sponsorlu-
ğunu üstlendi.

“ODTÜ Sanat Festivali”nde, 
Yıldız Kenter’in yıllardır başarıy-
la sahnelediği ünlü tiyatro eseri 
“Ben Anadolu”,  çeşitli festivaller 
kapsamında ülkemizi defalarca 
ziyaret etmiş dünya jazz sana-
tının en önemli isimlerinden biri 
olan Norveçli ünlü saksafon sa-
natçısı Jan Garbarek konseri, 
Türk edebiyatının en tanınmış yazarlarından İnci Aral, Ayşe Kulin, 
Latife Tekin, Buket Uzuner ve Ali Cenkizkan gibi isimlerin katılacağı 
söyleşiler, plastik sanat sergileri ve daha pek çok etkinlik yer alıyor. 

Toplam 107 sanatçı ve edebiyatçının katıldığı festivalin açılış töreni, 
18 Ekim tarihinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. üst düzey 
yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. ODTÜ Rektörü Prof. Ural 
Akbulut tarafından Genel Müdürümüz Hakan Özmen’e şirket adına bir 
teşekkür plaketinin de sunulduğu törende, ODTÜ mezunu yöneticile-
rimiz eski öğretmenleri ile de biraraya gelme fırsatını buldu. 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ODTÜ Sanat Festivali

ODTÜ Sanat Festivali’nin 18 
Ekim’de gerçekleştirilen açılış töre-
ninde, kendisi de bir ODTÜ mezunu 
olan Genel Müdürümüz Hakan 
Özmen’e, ODTÜ Rektörü Prof. Ural 
Akbulut tarafından plaket verildi.

MUDANYA İLÇESİ BALABANCIK KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULUNA DESTEK

Prysmian’ın desteğiyle yenileniyor
Balabancık Köyü İlköğretim Okulu

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye büyük önem veren şirke-
timiz, Mudanya ilçesi Balabancık Köyü İlköğretim Okulu’nun yeni-
lenmesine katkıda bulunarak eğitime önemli bir destek sağlıyor. 
Şirketimiz, Mudanya ilçesi Balabancık Köyü İlköğretim Okulu’nun 
önümüzdeki Eğitim ve Öğretim yılında daha iyi eğitim verebilecek 
duruma getirilmesi için, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
aracılığıyla destek sağlayacak.

Şirketimiz ayrıca, başarılı öğrencilere burs vermeye devam ediyor. 
Mudanya ilçesindeki ilk ve orta öğretim okullarından çeşitli sınıf-
larda okuyan başarılı 5 öğrenciye, şirketimiz tarafından aylık burs 
veriliyor. Bu burslar öğrencilere, Mudanya Sosyal Yardımlaşma ve 
Danışma Vakfı aracılığı ile ulaştırılıyor.



İSTANBUL BÖLGESİNDEKİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİK

Türk Prysmian Kablo ve 
Sistemleri A.Ş’nin kablo 
sektörüne yön veren fir-
maları ve müşterilerini bir 
araya getirdiği “İstanbul 
Bölge Bilgilendirme ve 
Eğitim Semineri” 11 Eylül 
2007 Salı günü The Ritz 
Carlton Otel’de gerçekleş-
tirildi. Katılımcılar düzen-
lenen seminerde Prysmian 
ailesini yakından tanıma 
ve Prysmian’nın kablo sek-
töründe devrim niteliği ta-
şıyan üstün teknoloji ürün-
leri hakkında geniş bilgi 
edinme fırsatı buldular.

Seminere özel sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin de bu-
lunduğu yaklaşık 120 kişi katıldı. Seminerde katılımcılar, kablo dün-
yasında çığır açan yangına dayanıklı AfumexTM kabloları, Telekom 
kabloları ve ışığın mimarı Fiber Optik kablolar hakkında geniş bilgi 
edindiler. 

İstanbul Bölge Bilgilendirme ve Eğitim Semineri’nde Pazarlama Şefi Ta-
mer Yavuztürk, Tasarım Şefi Ergun Daner ve Barış Sönmez tarafından 
gerçekleştirilen sunumların ardından düzenlenen kokteylde Prysmian 
ailesi ile katılımcılar keyifli dakikalar yaşadılar.

İstanbul Bölge

İSTANBUL BÖLGE
“Bilgilendirme ve Eğitim 

Semineri” gündemi
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.

Soru-cevap. Görüş ve 
öneriler.
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✴➤
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✴➤ İstanbul Bölge Bilgilendirme ve Eğitim Semineri’ndeki sunumlar, 
Pazarlama Şefi Tamer Yavuztürk, Tasarım Şefi Ergun Daner ve Barış 
Sönmez tarafından gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

Kablo sektörünün önde gelen 
temsilcilerinin katıldığı İstanbul Bölge 
Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 
samimi bir ortamda gerçekleşti. 
Seminer sonunda düzenlenen 
kokteyde, sektör temsilcileri 
sorunlarını paylaşma imkanı buldular.



TÜRK PRYSMIAN KABLO İFTAR YEMEĞİ

Her yıl Ramazan ayında geleneksel ola-
rak düzenlenen, Yetkili Satıcılarımız ve 
iş ortaklarımız ile biraraya gelme fırsa-
tı bulduğumuz Prysmian İftar Yemeği 
bu yıl Ramada Plaza İstanbul Oteli’nde 
gerçekleşti. İftar yemeği, otelin sade-
ce Prysmian misafirleri için özel olarak 
kiralanan Balo Salonu’nda fasıl eşliğin-
de keyifli bir ortamda gerçekleştirildi.

Yetkili Satıcılarımızla “İftar”da buluştuk

“santralistanbul” TÜRK PRYSMIAN İLE HAYAT BULDU

Bilgi Üniversitesi’nin öncülü-
ğünde yürütülen, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun ilk enerji te-
sisi olan “Silahtarağa Elektrik 
Santrali”nin restore edilip ye-
rel ve bölgesel bir kültür, sanat 
ve eğitim merkezi haline geti-
rildiği “santralistanbul” pro-
jesinin ön açılışı 11 Eylül 2007 
tarihinde  gerçekleştirildi.

2006 yılında sponsor olduğumuz 
“santralistanbul” projesinin tüm kab-
lo altyapısı Türk Prysmian tarafından 
sağlandı. “santralistanbul” projesinin 
temel taşları arasında Türkiye’nin en 
büyük Çağdaş Sanat Müzesi, Enerji 
Müzesi, İstanbul’un en kapsamlı ve 
kamuya açık kütüphanelerinden biri, 
Türkiye’nin uluslararası kültür ilişki-
lerine önemli katkılar getirecek geniş 
çaplı Uluslararası Rezidans Programı, 
konser salonları, sanatçı atölyeleri, 
7 bin kişilik açıkhava amfitiyatrosu, 
kafe-restoran ve rekreasyon alanları bulunuyor. “santralistanbul” bün-
yesindeki “Enerji Müzesi”nin açılışının Kasım ayı içerisinde gerçekleşti-
rilmesi planlanıyor. İstanbul- Haliç’te bulunan bir kültür, sanat ve eğitim 
mekanı olan “santralistanbul” 118 dönümlük bir alanı kapsıyor. 

Prysmian’ın sponsor olduğu ”santralistanbul”
sanatseverlerle buluştu

santralistanbul
İstanbul’un ilk kent ölçekli enerji te-
sisi olan Silahtarağa Elektrik Santra-
lı’nın İstanbul Bilgi Üniversitesi tara-
fından restore edilip dönüştürülerek 
yerel ve bölgesel bir kültür, sanat 
ve eğitim merkezi haline getirilmesi 
projesi olan “santralistanbul”un tüm 
kablo altyapısı Türk Prysmian tara-
fından sağlandı.

santralistanbul Projesi’nin ön açılışı 11 
Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirildi. 
Prysmian’dan Tamer Yavuztürk ve 
İlhan Öztürk’ün katıldığı açılış ile 
beraber “Çağdaş Bakış Açıları”, “Dokun 
Bana İstanbul” ve “Bireylerarası Bir 
Yolculuk” adlı sergi sanatseverlerle 
buluştu.



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

ARAÇLARIMIZ PRYSMIAN KURUMSAL KİMLİĞİNE UYGUN DÜZENLENİYOR

Pazarlama faaliyetlerimiz çerçevesinde yeni hizmet aracımıza ve Bursa 
bölgesi Yetkili Satıcılarımız Çağın Elektromarket ve Çetin Elektrik’in araç-
larına Prysmian kurumsal kimliği doğrultusunda araç giydirme uygula-
ması yapıldı. Araçlar Yetkili Satıcılarımıza teslim edildi ve büyük beğeni ile 
karşılandı. Araç giydirme uygulama-
sına 2008 yılında hız verilecek 
ve diğer Yetkili Satıcılarımızın  
da araçları Prysmian 
kurumsal kimliği 
doğrultusunda 
hazırlanacak.

“Araç Giydirme” uygulaması başladı

Prysmian kurumsal kimliği 
doğrultusunda

Çetin Elektrik

Çağın Elektromarket

“INTERNATIONAL WIRE & CABLE LTD”, PRYSMIAN BÜNYESİNDE

International Wire & Cable Ltd. şirketini satın aldı
Enerji ve telekomünikasyon kabloları ve 
sistemleri sektöründe dünyanın önde ge-
len şirketlerinden biri olan Prysmian Kablo 
ve Sistemleri, Yeni Zelandalı kablo üreticisi 
International Wire & Cable Limited şirke-
tini (IWC) satın aldı. IWC 60 yıldan fazla 
bir süredir Yeni Zelanda’da, özellikle alüminyum ve ekranlı kablolar olmak 
üzere, enerji kabloları üretiyor. 65 kişinin çalıştığı fabrikanın 2006’daki 
yaklaşık cirosu 20 milyon Euro. Prysmian  yatırımını, IWC’nin Yeni Zelan-
da Kuzey ve Güney Adaları’ndaki mevcut alt yapısı üzerine inşa edecek ve 
global Prysmian Grubu’nun geniş ürün çeşitliliği ile AR&GE olanaklarını, 
onların tedarik gücüne ekleyecek. Bu satın alma işlemi Prysmian’ın Asya 
Pasifik bölgesindeki varlığını daha da güçlendirecek. Çeşitli enerji ve tele-
komünikasyon kablolarının yanısıra kablo aksesuar ve başlıkları üreten iki 
adet üretim fabrikasıyla Prysmian, Avustralya’da zaten güçlü bir şekilde 
varlığını sürdürüyor.

Yeni Zelanda ↑

Prysmian, Yeni Zelanda’daki 

http://www.prysmian.com.tr

