Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

PRYSMIAN GROUP
50 ÜLKE
112 ÜRETİM TESİSİ
25 AR&GE MERKEZİ
30.000 ÇALIŞAN

PRYSMIAN GROUP
50 COUNTRIES
112 PLANTS
25 R&D CENTRES
30.000 EMPLOYEES

KISACA TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bugün, General Cable ile dünya çapında gerçekleşen birleşmeyi takiben enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde yaklaşık
30.000 çalışanı ve 50 ülkede faaliyet gösteren 112 fabrikası ile bir dünya lideri olan Prysmian Group’un Türkiye operasyonudur. Firma, Prysmian Group bünyesinde, Prysmian ve
Draka markaları ile aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır
iletkenli haberleşme kabloları, ﬁber optik kablolar, demiryolu sinyalizasyon kabloları, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar ürün yelpazesi içinde yer almaktadır. Bugün,
Mudanya fabrikasında 22.000 farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerine
eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam etmektedir.
Türk Prysmian’ın kurulu kapasitesi uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almaktadır. Kapasite kullanımı 2018 yılında %78 olan ve Prysmian Group
içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2018 yılında toplam 1.373.378.408 TL olan cirosunun yaklaşık %24’ünü ihracat işlemleri oluşturmaktadır. Türk
Prysmian, inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulardaki liderliğini Türkiye’de olduğu kadar, uluslararası pazarlarda da sürdürmektedir. Bugün ﬁrma,
aralarında Azerbaycan, Barbados, Çin, Fransa, Irak, İngiltere, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkeleri, Papua Yeni Gine, Sri Lanka, Şili, Türkmenistan ve Ürdün gibi çok geniş bir coğrafyayı
kapsayan 40’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Prysmian Group’un dünya çapında 25 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri de Türk Prysmian’ın Mudanya’da bulunan fabrikasında yer almaktadır. Mudanya
Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan Malzeme Teknolojileri Deney Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” akreditasyon sertiﬁkasıyla tescillenmiştir. TÜRKAK tarafından verilen sertiﬁka, Türk Prysmian laboratuvarında ‘yanma
testleri’ konusunda gerçekleştirilecek olan deney sonuçlarının güvenilir olduğunun ve uluslararası geçerliliğe de sahip olduğunun simgesi niteliğindedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., ürün ve hizmetlerinin etkinliğini hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda artırmaya devam
etmektedir ve insana verdiği değeri ve çevresine gösterdiği özeni, sektöründeki ilk ISO / DQS 9001 ve ISO 14000 belgelerinin sahibi olarak kanıtlamıştır.

4

MUDANYA / TÜRKİYE - TURKEY
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. AT A GLANCE
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. is Turkish operation of Prysmian Group, worldwide leading company in energy and telecommunication cables’ industry with its
approximately 30.000 employees and 112 factories in 50 countries following the merge realized globally with General Cable. The company stands out in Prysmian Group
as one of the 16 plants that can simultaneously produce energy and telecom cables with Prysmian and Draka brands. All the energy cables up to 220 kV, copper conductor
communication cables up to 3.600 pairs, optical ﬁber cables, railway-signaling cables, studio broadcast cables and special cables are in the company’s product range. Today
Mudanya factory can produce 22.000 different cables. Besides all these, Türk Prysmian performs “turn key” projects for cables and systems, and provides all its customers
unique and superior services.
The installed capacity of Türk Prysmian is also at a level to compete in the international markets. Türk Prysmian, with its 78% capacity saturation in 2018 and which continues
to be a privileged export center within the Prysmian Group exported approximately 24% of its TL1,373,378,408 turnover in 2018. Türk Prysmian has sustained its leadership
regarding to innovation, technology, quality and customer satisfaction in Turkey and in the international markets. Today, the company exports to more than 40 countries
including Azerbaijan, Barbados, China, Chile, France, Iraq, Jordan, other countries in Middle East, North Africa regions, Papua New Guinea, Sri Lanka, Turkmenistan and UK.
Prysmian Group has 25 R&D centers worldwide; one of these R&D centers is in Türk Prysmian’s Mudanya factory. Material Technologies Laboratory located in this R&D center
is registered by Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) with accreditation certiﬁcate named as TS EN ISO/IEC 17025 “General Requirements For The Competence of Testing
and Calibration Laboratories”. The certiﬁcate given by TÜRKAK represents that the results of “ﬁre tests” completed in Türk Prysmian’s laboratory have reliability and also an
international validity.
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., listed on the Istanbul Stock Exchange, which increases the effectiveness of its products and services everyday not only in Turkey, but
also in global markets has proven the value it gives to human being and to the environment by obtaining ISO/DQS 9001, and ISO 14.000 certiﬁcations in its sector.
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Belgelerimiz
Certificates
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak, Türk kablo sektöründeki uzmanlığımızı sistem belgelerimiz ve ürünlerimizin kalitesini, kablolarımıza ait
ulusal ve uluslararası kurumlarca yapılan belirli performans testleri sonucunda verilmiş olan ürün belgelerimiz ile kanıtlıyoruz. Belgelerimiz hakkında
daha fazla bilgi edinmek ya da güncel olan belgelerimize erişmek için www.prysmiangroup.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
We as Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. prove our expertise in Turkish cable industry and our products’ quality with our company’s system certiﬁcates
and our cables’ certiﬁcates issued by national and international institutions on the basis of performance tests. In order to get more information about our
certiﬁcates you may see below or to print the updated versions, please visit our web site www.prysmiangroup.com.tr
Sistem Belgelerimiz
System Certiﬁcates

Laboratuvar Yeterlilik Belgemiz
Laboratory Certiﬁcate

* ISO 9000
* ISO 14000
* ISO 27001
* ISO 45001
* ISO 50001

TSE Belgelerimiz
TSE Certiﬁcates

OHSAS 18001 Belgemiz
OHSAS 18001 Certiﬁcate

HAR Belgelerimiz
HAR Certiﬁcates

TÜRKAK Akreditasyon Sertiﬁkası
TÜRKAK Accreditation Certiﬁcates

VDE Belgelerimiz
VDE Certiﬁcates

TSEK Belgelerimiz
TSEK Certiﬁcates

GOST Belgelerimiz
GOST Certiﬁcates
CPR Belgelerimiz
CPR Certiﬁcates

6

LLOYD Belgelerimiz
LLOYD Certiﬁcates
* BUREAU VERITAS
* GERMANISCHER LLOYD
* RUSSIAN LLOYD
MGM Belgelerimiz
MGM Certiﬁcates
Diğer Ülke Belgelerimiz
Other Country Certiﬁcates
CE Uygunluk Beyanı
CE Declaration of Conﬁrmity
LPCB Belgelerimiz
LPCB Certiﬁcates
BASEC Belgelerimiz
BASEC Certiﬁcates
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