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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Türk Prysmian Kablo, kurulduğu ilk günden bu yana birçok konuda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Başta eğitim olmak üzere, çevre, 
sanat gibi konularda özel projeler gerçekleştirmekte; toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere farklı çalışmalara imza atmaktadır. 

Geçmiş yıllar içerisinde Türk Prysmian Kablo, İstanbul ve Bursa’dan birçok okula ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve ekipman desteği verirken; İstanbul 
Kadıköy’de bulunan “0–6 Yaş İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi”nin ve kendi alanında dünya çapındaki en önemli yarışlardan biri olan 
World Solar Challenge’da “En İyi Gelecek Vaat Eden Ekip” ünvanını kazanan İstanbul Teknik Üniversitesi ekibinin kullandığı Güneş Arabası’nın tüm kablo 
altyapısını sağlamıştır. Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte, 2008 ve 2010 yıllarında “Hayatımda Kablo” Sanat Atölyesi’ni organize 
ederek, öğrencilerin ürettiği eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulmasına katkı sağlamıştır. 

Sanata verdiği destek kapsamında, “Tiyatro Hal” isimli tiyatro grubunun, kendi imkanlarıyla kurduğu “Sahne Hal”in kablo altyapısını sağlayan Türk 
Prysmian Kablo, sahip olduğu sorumluluk duygusu doğrultusunda, yıllar içinde birçok farklı proje gerçekleştirmiştir. 2008 yılında “Ulubat Gölü Yönetim 
Planı Leylek Dostu Köyler Projesi” kapsamında, Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Köyü’nün elektrik sistemini yenileyerek, leyleklerin köy içi elektrik hatlarına 
çarparak yaralanmaları önlenmiştir. “Yangından Korunma Haftası” kapsamında ise Mudanya fabrikası çalışanlarının çocukları ve Hatice İsmail Hakkı Kayan 
İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte Bursa İtfaiyesi’ne bir ziyaret düzenlenerek, çocukların hem eğlenmesi hem de yangın ve itfaiye gibi konularda bilgi 
edinmesini sağlanmıştır. Türk Prysmian Kablo 2015 yılında da TEGV’in Bursa Öğrenim Birimi’ndeki çocuklara eğitim desteği vermek için düzenlenen Bursa 
Maratonu’na katılmış ve bu amaçla, Türk Prysmian Kablo kurumsal koşu takımı oluşturulmuştur.

2018 yılında Türk Prysmian Kablo, farklı kurum ve kuruluşlara destek vermeyi sürdürmüştür. Aralarında Mudanya Spor Kulübü ve Türk Eğitim Vakfı’nın 
bulunduğu kurumlara 120.900 TL tutarında nakdi bağış ve Zeytinbağı Ortaokulu, Hayatımda Kablo Sanat Atölyesi kapsamında Ömer Tunca, Mudanya Sami 
Evkuran Anadolu Lisesi, Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu, Gemlik Askeri Veteriner Okulu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mudanya Mehmet Akif 
Ersoy Camii, Mudanya Emniyet Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi’ne ise 118.567 TL tutarında ayni bağış yapmıştır.

Türk Prysmian Kablo, 2018 yılında kurum için gönüllülük çalışması olarak başlattığı ve 2019 yılında da sürdürdüğü “Mutluluk Kumbarası” projesi kapsamında 
ise, 2018 yılında Gaziantep’te bulunan Köseler İlk ve Ortaokulu’ndaki 400; 2019 yılında ise Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Çalıcak İlköğretim Okulu’ndaki 
168 öğrenciyi ihtiyaçları doğrultusunda mont, bot, kitap ve kırtasiye malzemeleri ile buluşturmuştur. Ayrıca yine 2019 yılında, A-Takımı Yetkili Satıcılar 
Toplantısı bünyesinde, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Yukarı Sarpın İlköğretim Okulu’nun 258 öğrencisinin bireysel ihtiyaçları karşılanmış ve okulun 
eksiklikleri giderilmiştir.

2019 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına son hız devam eden Türk Prysmian Kablo, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) maddi açıdan 
zor durumda olan ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerinin tedavi için İstanbul’a geldiklerinde kalabilecekleri 2. Aile Evi’nin yangına karşı güvenli 
kablolarının tedarikini üstlenmiştir. Doğanın ve ormanların hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için ise, 21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı 
kapsamında, çalışanlarının da gönüllü katılımıyla, 10 dönümlük alanı fidanla buluşturmuştur. Global gönüllülük stratejisi kapsamında, fabrikasında kan 
bağışı etkinliği düzenleyen Türk Prysmian Kablo, Türk Kızılay’ın kan bağış aracı sayesinde, gönüllü olarak kan bağışlamak isteyen çalışanlarıyla acil kana 
ihtiyacı olanlar için ümit olmuştur. Yine 2019 yılında, “Denize en çok mavi yakışır” mottosuyla ve 78 çalışanının gönüllü katılımıyla Mudanya’da fabrikasının 
konumlandığı sahili temizleme etkinliği düzenleyen Türk Prysmian Kablo, bir günde 320 kg plastik, sigara izmariti, kağıt, cam ve çöp toplanmasını 
sağlayarak, deniz ve sahillerimizin daha temiz olması için farkındalık yaratmıştır. 

Türk Prysmian Kablo, 2019 yılındaki tüm çalışmalarına ek olarak ayrıca, Bursa’ya katkı sağlamak adına Mudanya Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü, Mudanya 
Deniz Liman Müdürlüğü ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da 5.358 TL tutarında kablo tedarik etmiş; aralarında Mudanya Spor Kulübü, Türk 
Eğitim Vakfı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı gibi birçok kurum ve kuruluşa 274.672 TL tutarında nakdi bağış yapmıştır. 

Çalışanlarının çocuklarına burs vererek, her yıl düzenli olarak nakdi bağış yapan Türk Prysmian Kablo 2014-2015 eğitim & öğretim yılında 23 çocuğa 
(39.600 TL değerinde), 2015-2016’da 25 çocuğa (51.480 TL değerinde), 2016-2017’de 25 çocuğa (49.995 TL değerinde), 2017-2018’de 22 çocuğa (44.055 TL 
değerinde), 2018-2019’da 20 çocuğa (31.950 TL değerinde) ve 2019-2020’de ise 22 çocuğa (45.000 TL değerinde) destek olmuştur.


