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Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., başta eğitim olmak üzere, birçok konuda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
yürütmektedir. 

2008 yılında, Türk Prysmian “Uluabat Gölü Yönetim Planı Leylek Dostu Köyler Projesi”ne destek olmuştur. Proje 
kapsamında, firmamız, Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Köyü ile işbirliği yaparak elektrik sisteminin yenilenmesini ve 
açık tellerden kablolu hale dönüştürülmesini, böylece leyleklerin köy içi elektrik hatlarına çarparak yaralanmalarını 
engellemeyi amaçlamıştır. 

Firmamız, aynı yıl içinde, Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı’nın Kadıköy Belediyesi işbirliği ile yaptırmış 
olduğu “0 - 6 Yaş İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi”nin kablo altyapısını sağlayarak, merkezin yapımına 
katkıda bulunmuştur. 

Türk Prysmian, fabrikamızın da içinde bulunduğu bölge halkına, kültürel mirasına ve bölgenin tanıtımına katkıda 
bulunmak amacıyla; tüm yazılarını ve fotoğraf çekimlerini gezi yazarı Reyan Tuvi’nin gerçekleştirdiği “Geçmişten 
Bugüne Tirilye” adlı kitabı yayımlamıştır. 

Fabrikamızın bulunduğu Bursa’ya bağlı Balabancık Köyü’nde yer alan İlköğretim Okulu’nun tadilatı Türk Prysmian 
tarafından gerçekleştirilmiş ve 7 Ekim 2009 tarihinde yapılan bir törenin ardından okul yeniden eğitime başlamıştır. 
Bu proje sayesinde, Balabancık Köyü öğrencileri, eğitim almak amacıyla başka bir köye gitmek yerine 2009 - 2010 
öğretim yılı ile birlikte, kendi köyleri içinde yer alan okulda eğitim almaya başlamışlardır. 

Ekim 2009’da, Türk Prysmian Avustralya’da gerçekleştirilen ve kendi alanında dünya çapındaki en önemli yarışlardan 
biri olan World Solar Challange’a katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası’nın kablo altyapısını sağlamıştır. 
2004 yılında kurulmuş olan; mekanik, elektrik ve organizasyon alt gruplarından oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi 
Güneş Arabası Ekibi, 4.000 km.’lik yarıştan “Best Newcomer” (En İyi Gelecek Vaadeden Ekip) ödülüyle dönmüştür. 

 Ayrıca, Türk Prysmian, İstanbul’daki, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Yuvası’nın yenilenme sürecine 
 katkıda bulunmak amacıyla, okul ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında, 2009 yılı içinde, spor salonunda ihtiyaç  
 duyulan bazı malzemeleri temin etmiş ve öğrencilerin eğitim aldıkları süre içinde, spordan da uzak kalmamalarını 
 sağlamıştır. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte, ilki 2008 yılında gerçekleştirilen, Hayatımda Kablo Sanat 
Atölyesi’nin ikincisi için 2009 yılının sonlarına doğru anlaşmalar yapılmış ve çalışmalar tamamlanmıştır. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden öğrencilerin katıldığı, 7-14 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleşen sanat atölyesinde, 
öğrencilerin endüstriyel kullanıma yönelik olarak üretilmekte olan, farklı kablo malzemelerinden bireysel olarak özgün 
yapıtlar üretmelerini sağlamak; eğitime ve sanata katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ürettiği eserler 
15 Nisan - 21 Mayıs tarihlerinde Prysmian’ın Mudanya’daki fabrikasında; 27 Mayıs - 11 Haziran tarihlerinde İstanbul 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ve 13-27 Temmuz aralığında Rahmi M. Koç Müzesi’nde sanatseverlerin 
beğenisine sunulmuştur. 

Türk Prysmian, 2011 yılında, “Tiyatro Hal” isimli tiyatro grubunun, kendi imkanlarıyla kurduğu “Sahne Hal”in kablo 
altyapısını sağlamıştır. İstanbul, Mecidiyeköy’de bulunan “Sahne Hal”e verdiği destek ile, Türk Prysmian sanat 
konusundaki duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. 

Türk Prysmian, önümüzdeki senelerde de benzer çalışmalara imza atmaya devam edecektir. 


