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2007 yılını hedeflerimizin çok üzerinde ve büyük 
başarılarla kapattık. 2008 yılına “merhaba” diyeli daha 
çok kısa bir zaman olmasına rağmen, Prysmian ailesi 
olarak başarılarımıza başarı katmaya devam ediyoruz. 

Elbette bu başarıların ardında kocaman bir ekip var. 
Yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimiz, işbirliği 
içinde olduğumuz tüm paydaşlarımız ve büyük özveri 
ile çalışan tüm çalışma arkadaşlarımız... Bu güç ve 
inançla devam edersek, daha büyük başarılar hiç de 
uzak değil. 

Bunu rakamlara döktüğümüzde paylaşmaktan gurur duyduğumuz bir 
tablo meydana çıkıyor: 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 ihracatımız %103 oranında artarak 
2006 yılında 154,3 milyon YTL’ye yükseldi. 2007’de ise net satışlar ve 
ihracatımız 2006 yılından daha da iyi.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak, sadece fabrikamızın 
kurulu olduğu Mudanya bölgesinin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda 
bulunmakla kalmıyor, sosyal ve kültürel faaliyetlere de ciddi biçimde 
destek vermeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluğumuzun çok büyük 
olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel 
çalışmaları desteklemeyi en önemli görevlerimizden biri olarak kabul 
ediyoruz. Bu nedenle, e-haber’de okuyacağınız “Hayatımda Kablo Sanat 
Atölyesi” ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerine, 
0-6 Yaş İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi’ne, Kocaeli 
Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği’ne, Mudanya Stadyumu’na, 
Mudanya Emniyet Müdürlüğü’ne ve “Geçmişten Bugüne Tirilye” Kitabı 
ile Mudanya’nın kültürel mirasına yaptığımız katkıların önemini özellikle 
belirtmek istiyorum.

2008 yılında yeni sayılar ve ortak başarılarda buluşmak dileğiyle... 

       Değerli e-haber okuyucuları; 
                   Yetkili Satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Hakan Özmen 
Genel Müdür



Türk Prysmian Kablo
CAPITAL DERGİSİ’NİN DÜZENLEDİĞİ “BAŞARIYA YÜRÜYENLER” YARIŞMASI SONUÇLANDI

Türkiye’nin en yüksek tirajlı aylık ekonomi yayımlarından biri olan Capital 
Dergisi ve Johnnie Walker tarafından düzenlenen “Başarıya Yürüyenler” adlı 
yarışmaya “Türkiye’nin En Genç ve Başarılı Genel Müdürleri” katıldı. Yarışma, 
internet üzerinden oylama ile gerçekleşti. 1 Temmuz-30 Eylül 2007 tarihleri 
arasında internet üzerinden yapılan oylama sonucu jüri önüne gelen isimlerden 
Genel Müdürümüz Hakan Özmen ikinci oldu.

“40 yaşından genç, başarılı yöneticiler” listesinde ikinci sırada yer alan 38 
yaşındaki Hakan Özmen, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdürüyor. 13 yıl önce 
kariyerine Siemens’te mühendis olarak başlayan Özmen, sonrasında şirkette, çeşitli ülkelerde ve çeşitli pozisyonlarda 
bulunduktan sonra Genel Müdürlük görevine atandı. Onun yönetiminde Türk Prysmian Kablo, sektördeki yerini güçlendirdi 
ve şirketin kapasite kullanımı yüzde 60’tan yüzde 100’e yükseldi. 

Hakan Özmen başarısını anlatırken “Siemens’te mühendis olarak başladıktan sonra böylesine aktif bir pozisyonda 
bulunmaktan mutluyum. Böyle bir pozisyonda, çabalarım ve çalışmalarımla başarılı olmaktan memnunum.” dedi. Genç 
genel müdürlerin çalışanlarını daha kolay motive ettiğini söyleyen Özmen, “Genç bir yönetici olarak, daha çabuk karar 
alıyorsunuz. Daha uzun dönemli adımlar atıyorsunuz” diye devam etti.

Capital Dergisi’nin yarışma öncesi “40 yaşın altındaki başarılı yöneticiler”i 
belirlemek için yaptığı araştırmalarda, genç genel müdürlere ve CEO’lara 
eğilimin, teknoloji ve finans sektörlerinde başladığı ve bugün, otomotiv, 
finans ve turizm gibi birçok sektörde genç yöneticilerin var olduğu kanıtlandı. 
Bu kapsamlı araştırmada Türkiye’deki büyük şirketler ve bankalarda çalışan 
genç genel müdürler ve CEO’lar belirlendi. Mutlak listeyi hazırlayan komite 
üyeleri, danışmanlar, iş adamları, yöneticiler ve gazetecilerden oluştu. 
Değerlendirme kriterleri arasında çalışan sayısı, iş dünyasındaki verim ve 
yönetilen parasal büyüklük vardı.

“Başarıya Yürüdü”

GELENEKSEL YENİ YIL YEMEĞİMİZ MUDANYA MONTANIA HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİ

2008’e merhaba...
Her yıl geleneksel olarak yeni yılın başlangıcında 
düzenlediğimiz yeni yıl yemeğinde tüm 
çalışanlar ile bir araya gelme fırsatı bulduk 
ve birbirinden eğlenceli dakikalar geçirdik. 
Yemek, Mudanya Montania Hotel’de 11 Ocak 
2008 Cuma akşamı gerçekleştirildi. Gecede 
ünlü pop sanatçısı Işın Karaca sahne aldı. 
Coşku dolu saatlerin yaşandığı gecede, hepimiz 
başarılı bir yılı geride bırakmanın sevincini 
paylaştık. Böylece, hem uzun süredir çalışan 
hem de yeni katılanlar ile Türk Prysmian Kablo 
ailesi, gücüne güç katarak 2008 yılına dinamik 
bir başlangıç yapmış oldu. 2007 yılında da 
daha önceki yıllardaki gibi hedeflerimize 
ulaştık. Hepimiz kocaman bir alkışı hakettik. 
İnanıyoruz ki 2008 yılında da aynı mutluluğu 
hep birlikte yeniden yaşayacağız.



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. KIDEM TÖRENİ, 11 OCAK 2008’DE GERÇEKLEŞTİ 

Kıdemli Olmak
Her yıl, firmamızda 5, 10, 15, 20 ve 25 yılını dolduran çalışma 
arkadaşlarımıza çeşitli ödüller ve plaketler verdiğimiz Kıdem 
Töreni, 11 Ocak 2008 tarihinde Mudanya fabrikamızdaki 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

30 yılını dolduran Müjdat Yayvak’a, 
25 yılını dolduran Hüseyin Verim’e, 
20 yılını dolduran Mehmet Kuş, 
Namık Tokdemir, Ergun Daner, 
Ümit Ürüt, Bilal Özdemir, Resul 
Yiğit, Oktay Şahin, Murat Cavlak, 
Çetin Demirci, Sadullah Algan, 
Ertan Eren, Adnan Başfidan, 
Mustafa Albayrak, Yusuf Hatak, 
Hasan Bora, Elmas Uzun, Mehmet 
Öksüz, Ramazan Aymaz, İbrahim 
Atak, Orhan Olduk, Coşkun Düzenli, Hüseyin Aslan, Orhan Ay, Güven Başkurt, 
Mehmet Bilir, Günay Kurteş, Muharrem Oruk, Orhan Karagöz, Levent Kurt, 
Köksal Ergin, Nuricihan Kırtepe, Sebahattin Küçükçınar, Dündar Emil, Kaya Ali 
Özkan, Yunus Erbilen, Yüksel Kasapoğlu, Mesut Solak, Necmi Ergin, Hulusi 
Gökçedağ, Erdinç Semiz, Ali Beki, Metin Altunoğlu, Rıfat Turan, Vahit Tosun, 
Emin Beyazıt Atalay, Ali Kutay, Recep Köse, Bülent Akın’a, ayrıca 15 yılını 
dolduran Abdurrahman Güngör, Murat Tezcan, Mehmet Arabacı, Abid Bora 
Özyurt’a, 10 yılını dolduran Erkan Aydoğdu, Murat Çakırkaplan, Gürkan 
Bayrak, Şehide Bilik, Kaya Çakıcı Özdemir, Sevda Yücel, Gülşen Öztürk, Figen 
Akancak, İlker Dönmez, İsmail 
Uçanoğlu, Özcan Özger, Osman 
Kader, Mahmut Öçal, Serkan 
Bilgili, Selahattin Turan, Mustafa 
Kemal Arslaner, İsmail Aslan, 
Mesut Kuzucuk ve 5 yılını dolduran 
Nur Arda Türkmen, Özlem Göktay, 
Sinem Özdemir, Koray Öztürk, 
Serkan Temiz, Engin Albayrak 
ile birlikte, toplamda 78 çalışma 
arkadaşımıza ödül verildi.

Törende, Genel Müdürümüz Hakan Özmen şöyle konuştu: “Bir şirkette uzun 
yıllar boyunca çalışan çok sayıda kişinin olması, hatta tüm iş yaşamı boyunca 
aynı şirkette çalışıp emekli olanların varlığı o şirketin kurumsallığı anlamında 
olumlu bir göstergedir. Türk Prysmian Kablo ailesi olarak aramızda uzun yıllar 
çalışan arkadaşlarımızın çok fazla olmasının gururunu yaşıyoruz.”



Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ülkemizde yüksek gerilim havai hatlarının 
özellikle büyük şehirlerde, nüfusun yoğun olduğu alanlarda kalmasının 
yarattığı tehditten hareketle, ilgili kuruluşlarla beraber geniş kapsamlı bir 
plan hazırladı. Bu plan çerçevesinde, altyapısı tamamlanmış bölgelerden 
başlayarak, ekonomik ömrünü doldurmuş, can ve mal emniyeti açısından 
ciddi riskler oluşturan ve işletme problemleri yaşayan yüksek gerilim havai 
hatları yer altına alınacak. Havai hatların yeraltına alınması şehir planlama 
çalışmalarına büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, kentlerin dış mahallelerinden 
gelen hatların, yüksek gerilim yeraltı kabloları ile yoğun enerji tüketim 
noktalarına emniyetli bir şekilde elektrik ulaştırılması sağlanacak. Nüfus 
yoğunluğunun artmasından kaynaklanan talep artışları sebebiyle yapılacak 
yeni destek hatları da yine genellikle yer altından yapılıyor. Bu projelerden 
biri de Dudullu TM - Paşaköy TM 154 kV yeraltı güç kablosu ve aksesuarları 
projesidir.

Projenin hayata geçirilebilmesi için TEİAŞ ihale düzenledi. Buna göre, yapım 
ihalesinde teklif bedellerine göre en düşük teklifin şirketimiz tarafindan 
verildiği açıklandı. Sözleşme, 12 Şubat 2008 tarihinde imzalandı. Projenin 
tutarı, 19.498.865 YTL. Dudullu TM Paşaköy 154 kV yeraltı güç kablosu ve 
aksesuarları projesi 14 ay sürecek.

DUDULLU TM – PAŞAKÖY TM 154 kV YERALTI GÜÇ KABLOSU VE AKSESUARLARI PROJESİ

2008’e Hızlı Başladık
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 
TEİAŞ’nin Dudullu TM – Paşaköy TM 154 kV 
yeraltı güç kablosu ve aksesuarları projesi 
yapım ihalesini kazandı. Sözleşme, 
12 Şubat 2008 tarihinde imzalandı. 

ULTRA YÜKSEK HIZLI GENİŞ BANT TEKNOLOJİSİ

Prysmian Kablo ve Sistemleri, Alman kasabası Schwerte’de ilk “Eve Kadar 
Fiber” (FTTH - Fibre To The Home) ağı safhasını kurmak için yeni bir anlaşmaya 
imza attı. Proje kapsamındaki, fiber ağını yaratmak için optik fiberlerin 
önceden kurulmuş tüplerin içine üflenmesi metoduyla gerçekleştirilen 
Prysmian’ın yenilikçi Sirocco blown fiber yöntemi kullanılacak. Öncelikle, 
1.800 evde başlayacak olan proje 2012’ye kadar devam edecek ve 2012 
sonunda 50.000 nüfuslu tüm kasaba optik fiber yoluyla ultra yüksek hızlı 
geniş bant (broadband) teknolojisine sahip olacak. Kablo sistemini yerel 
şirket Volker Schulte Elektrotechnik GmbH kuracak, nihai müşteri de kamu 
şirketi Stadtwerke Schwerte GmbH olacak.

Proje, Batı Avrupa’daki birçok FTTH projesiyle benzerlik içerisinde ve 
bu projelerin çoğu kamu şirketleri, yerel otoriteler ve büyük telekom 

tedarikçilerinin anlaşmalı olduğu bağımsız operatörler tarafından yürütülüyor. Volker Schulte Elektrotechnik GmbH’nin 
Proje Yöneticisi Jürgen Schafer “Prysmian Sirocco sistemi bu tip bir proje için ideal, çünkü maliyet etkinliği oldukça yüksek 
bir temelde hem hızlı bir ilk kurulum sağlıyor hem de ağını zamanla büyütebiliyor. Bu son nokta bağlantılarında oldukça 
yüksek bir fiber yoğunluğu var ve Sirocco sistemi hem bunun üstesinden gelebiliyor hem de gelecekteki güncellemeler için 
gerekli esnekliği sağlayabiliyor.” dedi. Projenin ön safhası Ocak 2008 sonuna kadar başlamış olacak; bir sonraki aşamanın 
ise Temmuz 2008’de tamamlanması planlanıyor.

Prysmian, Almanya’da

“Eve Kadar Fiber” (FTTH) ile çığır açıyor
fibrewave



PRYSMAWARDS 2007 KAMPANYASI SONUÇLANDI

Prysmawards, Prysmian’ın dünya çapında 
organize ettiği, yetkili satıcılara yönelik çeşitli 
etkinlikleri içeren bir ödül organizasyonu. 
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 
bu kampanyada, Prysmian’ın faaliyet 
gösterdiği ülkelerde, ödüle layık görülen 
yetkili satıcılar, birlikte tatil yapma ve 
birbirlerini daha yakından tanıma imkanı 
buluyorlar. 

Bu yıl Prysmawards kampanyası dahilinde ödül alan yetkili satıcılar, 30 Mart 
– 6 Nisan 2008 tarihleri arasında Maldivler’de harika bir tropikal geziye 
katılacaklar. Yetkili satıcılarımız dünyanın dört bir yanından gelecek Prysmian 
ailesi mensupları ile birlikte vakit geçirme şansına sahip olacakları bu 
gezide; aynı zamanda dünyanın en geniş canlı çeşitliliğinin bir arada olduğu 
Maldivler’in eşsiz doğasının, yaşam tarzının ve kültürün egzotik birleşimini 
de görecekler.

Prysmian’ın geçmişten bugüne kadar gelen liderliğini sürdürmesine katkısı 
olan ve sadakatini gösteren yetkili satıcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Maldivler’e Yolculuk
Her sene geleneksel olarak yapılan 
Prysmawards kampanyamız, 30 Kasım 
2007 tarihi itibarı ile sonuçlandı. 6 
yetkili satıcımız ödüle layık görüldü. 
Kazananlar sırasıyla şöyle:

1. Çağın Elektromarket San. ve Tic. Ltd. Şti.

2. Oskar Elektrik

3. Mefa Elektrik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4. Delta Tema Elk. Taah. San. ve Tic. A.Ş.

5. Cihan Elektrik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6. Santral Elektrik San.  ve Tic. A.Ş.

ETİK KOD STANDI TAMAMLANDI

Prysmian Grubu’nun 
Etik Kodu

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. “davranış etiği”ni temel bir değer kabul 
ediyor. Bu, tüm çalışanlar için de büyük bir sorumluluk. Şirketimiz, tüm değer 
ve sorumluluklarını “Etik Kod” adlı kitapçıkta belirledi. “Etik Kod”, 2007 yılında 
hazırlandı ve çalışanlarla paylaşıldı. Tüm çalışanlar, “Kod”un içerdiklerini yerine 
getireceklerine dair imza attı.

2008 yılında ise, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. farklı bir uygulama 
başlattı. “Etik Kod”u göz önünde tutabilmek için hem İstanbul Genel 
Müdürlük’te hem de Mudanya fabrikasında “Etik Kod Standı” hazırladı. 
Standlarda, “Etik Kod”lar bulunuyor. Şirket, bu stand ile, hem çalışanları hem 
de ziyaretçilerine “davranış etiği”, “saygınlık”, “itibar” gibi çok kıymetli olan 
değerlerin Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. için de ne kadar önemli 
olduğunu gösterecek. 

1

PPrryyssmmiiaann SS..pp..AA..

PPRRYYSSMMIIAANN GGRROOUUPP EETTHHIICCAALL CCOODDEE

Ethical business conduct is critical to our business and a shared responsibility of all members of the Prysmian Group.  

Each employee is responsible for protecting our most valuable asset -- our reputation.  This Code of Ethics (the “Code”) 

applies to anyone conducting business on behalf of Prysmian S.p.A. or any of its subsidiaries, including but not limited to 

all managers, officers, employees, agents, representatives, lobbyists, interns, contractors, suppliers, and consultants 

(“Covered Parties”), and seeks to guide our legal and ethical responsibilities, to deter wrongdoing, and to promote:

compliance with applicable laws, rules and regulations; 

honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between 

personal and professional relationships;  

the integrity of our financial information, which influences the decisions of management and our Board of Directors, 

as well as the ways in which the outside world perceives and evaluates us;

full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents we file with or submit to 

government authorities and in other public communications; and  

accountability for adherence to this Code, including prompt internal reporting of any suspected violations.

To meet these objectives, this Code encourages Covered Parties to express any concerns they may have relating to 

corporate accountability.  No discrimination or retaliation against any person who, in good faith, reports such concerns 

will be tolerated.  Anyone who retaliates against an individual under such circumstances will be subject to disciplinary 

action, up to and including termination of employment. 

All Covered Parties must read, understand, and adhere to this Code and all other applicable company policies. Violations 

of law, this Code or other Company policies or procedures can lead to disciplinary action, up to and including termination 

of employment and/or termination of business relations. 

AARRTTIICCLLEE 11:: PPRREEMMIISSEE
The Prysmian Group structures its own internal and external activities according to the principles set forth in this Code, 

with the convicti on that ethics in the conduct of business activities must be pursued at the same time and with equal 

emphasis as the economic success of the business. 

The Prysmian Group is committed to conducting its business in accordance with the highest standards of ethical 

behavior, complying with all applicable laws and regulations, avoiding even the appearance of unethical or illegal 

conduct. 

AARRTTIICCLLEE 22:: OOBBJJEECCTTIIVVEESS AANNDD VVAALLUUEESS
The primary objective of the Prysmian Group is to create value for the shareholders. Industrial and financial strategies 

and the resulting operative conduct, based on the efficient use of resources, are oriented to achieving this goal. 

In pursuing this objective Prysmian Group Companies and all Covered Parties must unfailingly comply with the following 

principles:

as active and responsible members of the communities in which we operate, we are committed to respecting all 

applicable laws wherever we do business, and to following all commonly accepted principles of business ethics, 

such as transparency, honesty and loyalty; 

we refuse to engage in any illegitimate, unfair, or in any way questionable behavior (vis-à-vis the community, public 

authorities, customers, employees, investors and competitors) to achieve economic targets, which we pursue only 

through excellent performance, quality, competitive products and services, based on experience, customer care 

and innovation; 

we establish organizational controls designed to prevent Covered Parties from violating these requirements of 

lawfulness, transparency, honesty and loyalty, and supervise their observance and implementation; 



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜNLERİ

Türk Prysmian Kablo, Öğrencilerin
“İletişimlerini Canlandırıyor”

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi 
İletişim Teknolojileri Günleri (İLTEK)’nin 2008 yılı Ana sponsoru 
oldu. İletişim Teknolojileri Günleri (İLTEK) adlı seminerler, 
telekomünikasyon alanında kariyer planı yapan öğrencilerin 
iletişim teknolojileri konusunda çalışma yapan akademisyenlerle 
ve bu sektörün önde gelen firmalarıyla buluşmasını sağlıyor. Ayrıca 
üniversite öğrencilerine uluslararası alanda iletişim sektöründeki gelişmeleri 
takip etme imkanı sağlayarak sektörün gelecekteki çalışanları olacak öğrencilerin 
kendi hedeflerini belirlemelerine yardımcı oluyor. 

2008 yılının sloganını “İletişimimiz Canlansın” olarak seçen İLTEK, 2008 
yılında da 3-6 Mart 2008 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’nde 
yapıldı. Bu seminerlere YTÜ elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden öğrenci ve akademisyenler 
katılacak. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., eğitime verdiği önemi bir kez 
daha göstermek için İLTEK’in “2008 yılı Ana Sponsoru” oldu. İLTEK haftası 
boyunca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri 
A.Ş. olarak standımız hizmet verdi. Pazarlama 
ve İnsan Kaynakları Departmanları’mız hafta 
boyunca öğrencilerle bir aradaydı. Teknik 
seminerimizde “Işığın Mimarları olan Fiber 
Optik Kablolarımız” hakkında öğrencilerimizi 
bilgilendirdik. Kariyer Günü’nde şirketimiz 
hakkında detaylı bilgi verdik.

TÜRK PRYSMIAN KABLO - MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE

“Hayatımda Kablo” 
Sanat Atölyesi

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., eğitim ve sanata destek amacıyla 
yepyeni bir proje başlatıyor: “Hayatımda Kablo” Sanat Atölyesi... 

“Hayatımda Kablo” Sanat Atölyesi, 2007-2008 öğretim yılında Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşecek. 
Proje, öğrencilerin farklı kablo ve malzemeler kullanarak bireysel çabaları ile 
özgün nitelikli yapıt üretmesini sağlayarak eğitime ve sanata katkıda bulunmayı 
amaçlıyor. Atölye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık, İç Mimarlık, 
Endüstri Tasarımı, Heykel, Resim, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekor ve 
Kostüm, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik ve Cam Tasarımı bölümlerinde 
öğrenim gören öğrencilere açık olacak.

Üniversite tarafından belirlenen öğrenciler, 27 Şubat 2008 tarihinde 
fabrikamızda bir keşif gezisinde bulundular. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi öğrencileri, fabrikamızı ziyaret ederek ürünlerimiz ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi aldılar. Öğrencilerin fabrikamıza 
ulaşmasının ardından konferans salonumuzda şirketimizi tanıtan kısa bir bilgilendirme yapıldı. Birlikte yenen öğle yemeğinin 
ardından fabrika içinde Tel Çekme, İletken, CV Hali, Telekom Hali, HV Test Laboratuvarı, Hurdalık gibi bazı bölümler gezildi. 
Öğrenciler, gezinin ardından fabrikamızdan ayrıldılar. Öğrenciler 22-29 Nisan 2008 haftası fabrikamızda keşif gezisi sonrasında 
tasarladıkları projelerini uygulayacaklar.



Türk Prysmian Kablo’dan 
“Ses Getirecek” Destek

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 
Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon 
Vakfı’nın Kadıköy Belediyesi işbirliği ile 
yaptırmış olduğu “0-6 Yaş İşitme Engelli 
Çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi’ne 
destek oluyor. Temel atma töreninin 5 
Ocak 2008’de yapıldığı Merkez’in kablo 
altyapısı şirketimiz tarafından sağlanacak.

Ülkemizde “okul öncesi eğitim” son yıllarda yaygınlaşmış olmasına rağmen, 
işitme engelli çocuklara okul öncesinde eğitim verecek bir sistem bulunmuyor. 
0-6 Yaş İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi, işitme engelli çocuklara 
tam gün veya günde 5-6 saat erken eğitim vererek onları hem ruhsal açıdan 
olgunlaştırmayı, hem de birey olarak işitme engelli olmayan yaşıtları ile aynı 
yaşamsal becerileri kazandırmayı amaçlıyor. 

Merkez aynı zamanda; ailenin çocuğunun işitme engelli olduğunu öğrendikten 
sonra yaşadığı duygusal kargaşayı önlemek, çocuklarını yetiştirebileceklerine dair 
onları desteklemek için ayda en az 20 saat psikolojik yardımda bulunulacak.

Bu proje çerçevesinde Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul Kadıköy 
İlçesi Barbaros Mahallesi Fesleğen Sok. No:8 adresinde 1100 metrekarelik 
bahçe içerisinde 350 metrekarelik alana 0-6 yaş işitme engelli çocuk ve aile 
özel eğitim merkezi yapılması için alan tahsisi yapıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin tahsis ettiği 
alanda yapımına başlanan“0-6 Yaş 
İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel 
Eğitim Merkezi” inşaatı hızla devam 
ediyor. Merkez’in kablo altyapısı 
şirketimiz tarafından sağlanacak.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUK VE AİLELERE

“GEÇMİŞTEN BUGÜNE TİRİLYE” KİTABI YAYIMLANDI

Türk Prysmian Kablo, 
Tirilye’yi “Geçmişten Bugüne” Taşıdı
Mudanya’mızın maviden yeşile uzanan güzellikleri, zamana inatla direnen 
evleri, sofralarımızdan eksik etmediğimiz zeytinleri ve bir zeytin ağacı gibi köklü 
olan tarihi ile akıllarımızda kalacak olan Tirilye’si... Şirketimiz, fabrikamızın 
da içinde bulunduğu bölge halkına, kültürel mirasına ve bölgenin tanıtımına 
katkıda bulunmak için “Geçmişten Bugüne Tirilye” adlı kitap yayımladı. Kitabın, 
tüm yazılarını ve fotoğraf çekimlerini gezi yazarı Reyan Tuvi yaptı.

Tirilye, kendisine sunulan güzellikleri kıymetli bir hazine gibi koruyor. Ona 
mutlaka yardımcı olmak gerekiyor. Türk Prysmian Kablo ve Sitemleri A.Ş. 
olarak, hem Mudanya’daki sanayinin ve teknolojik gelişip ilerlemesine, hem 
de Mudanya ve çevresine katkıda bulunuyoruz. Sosyal sorumluluklarının 
bilincinde olan şirketimiz de şirin beldemizin korunması, tanıtılması ve daha 
büyük kitlelere ulaştırılmasını en önemli görevlerinden biri olarak görüyor. GEÇMİŞTEN BUGÜNE TİRİLYE



İZMİR VE ANKARA’DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİK

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş’nin kablo sektörüne yön veren 
firmaları ve müşterilerini bir araya getirdiği “İzmir Bölge Bilgilendirme ve 
Eğitim Semineri” 21 Kasım 2007 Çarşamba günü İzmir Hilton Oteli’nde 
gerçekleştirildi. Katılımcılar düzenlenen seminerde Prysmian ailesini yakından 
tanıma ve Prysmian’nın kablo sektöründe devrim niteliği taşıyan üstün 
teknoloji ürünleri hakkında geniş bilgi edinme fırsatı buldular.

Seminere özel sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin de bulunduğu 
yaklaşık 80 kişi katıldı. Seminerde katılımcılar, kablo dünyasında çığır açan 
yangına dayanıklı Afumex™ kablolar, Telekom kabloları ve ışığın mimarı Fiber 
Optik kablolar hakkında geniş bilgi edindiler. 

İzmir Bölge Bilgilendirme ve Eğitim Semineri’nde Pazarlama Departmanı’ndan 
Tamer Yavuztürk, AR-GE Departmanı’ndan Barış Sönmez, Kamu Satışları 
Departmanı’ndan ise, Müjdat Yayvak ve Erkin Çataloğlu sunumlar 
gerçekleştirdiler. Sunumların ardından düzenlenen kokteylde Prysmian ailesi 
ile katılımcılar keyifli dakikalar yaşadılar. 

İzmir Bölge

“Bilgilendirme ve Eğitim 
Seminerleri” gündemi

Dünyada ve Türkiye’de 
Prysmian Kablo.

AfumexTM , Yangına dayanıklı 
kablolar. 

Telekom kabloları

Işığın mimarı, Fiber Optik 
kablolar.

Soru-cevap. Görüş ve 
öneriler.

✴➤

✴➤

✴➤

✴➤

✴➤

Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

Bölge Bilgilendirme ve Eğitim Seminerleri samimi bir ortamda gerçekleşti. 
Seminerler sonunda düzenlenen kokteylde, sektör temsilcileri sorunlarını 
paylaşma imkanı buldular.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş’nin kablo sektörüne  yön veren 
firmaları, bayilerini ve müşterilerini bir araya getirdiği Ankara Bölge 
Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 30 Ocak 2008 Çarşamba günü Ankara 
Sheraton Otel’inde gerçekleşti. Seminere Ankara ve çevresinden yaklaşık 
100 kişi katıldı. Katılımcılar, seminerde Afumex™ kablolar, haberleşme 
kabloları ve Fiber Optik kablolar hakkında geniş bilgi edindiler. 

Ankara Bölge Bilgilendirme ve Eğitim 
Semineri’nde Türk Prysmian Kablo ve 
Sistemleri A.Ş.’den Tamer Yavuztürk, 
Muzaffer Can Sürücü ve Ergun Daner 
tarafından gerçekleştirilen sunumların 
ardından düzenlenen kokteylde 
Prysmian ailesi ile katılımcılar keyifli 
dakikalar yaşadılar.

Ankara Bölge
Bilgilendirme ve Eğitim Semineri



MUDANYA’DA YEREL BASIN MENSUPLARI İLE SOHBET YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş “Prysmian ile Yüzyüze 
Sohbetler” toplantıları kapsamında Mudanya’daki yerel 
gazeteciler ile bir araya geldi. 13 Şubat 2008 tarihinde Mudanya’da 
gerçekleşen toplantıya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
Genel Müdürü Hakan Özmen, Fabrika Direktörü Halil Kongur ve 
Mali ve İdari İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu katıldı. 

“Prysmian ile Yüzyüze Sohbetler” toplantıları 2008 yılında 
başladı. Toplantılar, ulusal ve yerel basın ile Türk Prysmian Kablo 

ve Sistemleri A.Ş. arasında daha sıkı iletişimi amaçlıyor. “Prysmian ile Yüzyüze Sohbetler”de basın mensupları hem şirket 
hakkında hem de sektör ve sektöre dair sıkıntılar ile ilgili bilgi sahibi oluyor. “Prysmian ile Yüzyüze Sohbetler”in ilki şirketin 
fabrikasının da bulunduğu Mudanya’da yapıldı. Toplantıya, Doğan Grubu’ndan Tarık Arslan, Gürses Gazetesi’nden Hasan 
Basri Filiz, Aziz Bükey, Cem Filiz, Mudanya Yorum Gazetesi’nden Sinan Şentürk, Olay Medya’dan Ömer Bilik, Radyo 
Poyraz’dan Önen Kıran, Yorum Manşet’ten Yavuz Gerçekçi ve Çetin Gerçekçi katıldı. 

“Prysmian ile Yüzyüze Sohbetler”

MUDANYASPOR’A DESTEK OLUYORUZ

Türk Prysmian Kablo’dan Spora Destek
Şirket olarak, çalışanlarımıza ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar pek çok alanda pek çok kurum ve 
kuruluşlarla işbirlikleri yaptık, projeler gerçekleştirdik. Kültür-sanat alanında 
ODTÜ Sanat Festivali, “santralistanbul” Projesi, eğitim alanında Balabancık 
İlköğretim Okulu’na verilen destek bunlardan sadece birkaçı... 

Bu sorumluluk ve duyarlılıktan hareketle, şirketimiz, 2008 yılında farklı bir 
alanda desteklerine devam ediyor: SPOR... 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak, sporun insanları bir araya getiren 
etkisini çok iyi biliyoruz. Sportif rekabetin had sahfada yaşandığı, özellikle 
futbolun tüm tarafların birbirlerini hoşgörü ile kucakladığı ülkemizde, futbolun 
desteklenmesi ve daha da gelişmesi için fırsatları değerlendirmek gerekiyor. 
Şirketimiz de bu bilinçle, 2008 yılında Mudanyaspor’a destek oluyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN “GAYRET” FORMULA-G YARIŞI’NDA 3. OLDU

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencilerinin yaptığı, güneş enerjisi 
ile çalışan “Gayret” adlı aracın kablo altyapısı şirketimiz tarafından karşıladı. Gayret, 
TÜBİTAK’ın düzenlediği Formula-G’de (Güneş Enerjili Araba Yarışı) yarı finalde 
20 takım arasından 3. olarak finale kaldı ve Başkent üçüncülük kupasını kazandı. 
TÜBİTAK tarafından ilki 2005’te İstanbul Park Pisti’nde düzenlenen Formula-G 
(Güneş Enerjili Araba Yarışı) gelenekselleştirilerek 2006 yılında iki etap halinde İstanbul Park ve İzmir Yarış Pisti, 2007’de 
ise, Ankara AKM’de gerçekleştirildi. Günümüzde enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ihtiyacı güneşi 
de bir alternatif haline getirdi. Gelecekte güneş enerjisinin kullanımı arttıkça, çevreye zararlı gazların yayılımı azalacak. 
Çevreye saygı ve eğitime desteği en temel sorumluluğu sayan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Kocaeli Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği öğrencilerinin bu bilinçle yaptığı araca destek oldu. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak, 
güneş enerjisi ile çalışan bu araçların geleceğin araçları olacağına ve güneş tarafından cömertçe sunulan bu tertemiz, sınırsız 
enerjiyi kullanmayı öğrendiğimizde yolları bu araçların dolduracağına inanıyoruz.

Türk Prysmian Kablo’dan 
“Gayret”e Destek
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Fabrika
Bursa Yolu No:1

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

“SİGARAYA SON” KAMPANYAMIZ ŞİRKETİMİZ İÇİNDE HIZLA YAYILIYOR

Sigara Bırakma Kardeşliği
Mudanya fabrikamızda yaklaşık 3 aydan beri yürütülen etkin sigara bırakma 
faaliyetleri mutlu sona ulaştı. Bu dönem içinde Cem Basar, Mehmet Er, Namık 
Tokdemir, Ergun Daner, Okay Yıldız ve Sezgin İslamoğlu öncülük yaparak 
sigarayı bırakmışlardı.

8 Ocak 2008 Salı günü itibarıyle de arkadaşlarımızı kendilerine örnek alan 
ve sağlıklarının kendileri için olduğu kadar aileleri, şirketleri ve çevreleri için 
ne kadar önemli olduğunun farkında olan arkadaşlarımız Esat Baykal, Cezmi 
Tezcan, Hüseyin Verim, Çetin Demirci, İsmail Küçük, Yüksel Karayılmaz, Celal 
Uruçay ve Mustafa Karkurt sigarayı bıraktılar. Kendilerine sağlıklı, başarılı ve 
huzurlu bir ömür diler ve hepsini tebrik ederiz. 

“e-haber’in üye listesinden çıkmak istiyorsanız lütfen tpks@prysmian.com mail adresine bildiriniz.”

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

MUDANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ARAÇ DESTEĞİ

Türk Prysmian Kablo’dan 
Mudanya Emniyeti’ne motorsiklet
Emniyet kuvvetlerimizin güçlendirilmesinde, resmi kurumların yanı sıra, sivil 
toplum örgütlerine ve firmalara da görev düşüyor. Bu bilinçle hareket eden 
firmamız, 23 Ocak 2008’de Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne iki motorsiklet 
desteğinde bulundu. 

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne motosiklet verilmesi nedeniyle, Genel 
Müdürümüz Hakan Özmen ve Fabrika Direktörümüz Halil Kongur, Mudanya 
İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Ünal’ı makamında ziyaret ederek araçla ilgili 
belgeleri kendisine sundu. Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Ünal, yaptığı 
teşekkür konuşmasında, halkımızın can ve mal güvenliği için fedakarca çalışan 
emniyet kuvvetlerimize verilen bu araçların, hem maddi hem manevi destek 
anlamına geldiğini ve Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin bu konuda 
örnek firmalardan biri olduğunu belirtti.

http://www.prysmian.com.tr

