
Kuzey Kıbrıs’ın en eski fotoğraf derneği 
olması yanında, üretken ve bir çok 
projeye imza atan, sergiler açan ve 
uluslararası fotoğraf yarışmlarında başarı 
gösteren FODER, pandemi nedeniyle 
ara verdiği çalışmalarına yeni yönetimle 
devam ediyor. Yeni FODER Başkanı 
Ramadan Gümüşok ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Genel Kurul sonrası ilk ziyaretini 
uzun yıllar işbirliği yaptığı Telsim ile 
gerçekleştirdi. Toplantıda, pandemi 
nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 
farklı fotoğraf projeleri hakkında görüş 
alışverişimde bulunuldu. Telsim Genel 
Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, 
“FODER ile birlikte çocuk temalı fotoğraf 
yarışmalarını düzenliyor olmanın, hem 
fotoğraf sanatını desteklemek hem de 
seçilen konuların çocuklar üzerinde bir 
farkındalık yaratması açısından büyük 
faydalar sağladığını söyledi. Tanpınar, 
“Bu yeni dönemde sanatın devamlılığını 
sağlamak için, Telsim olarak elimizden 
geleni yapıyoruz, yeni normalde yeni 
projelerle işbirliğimiz devam edecektir.” 
dedi. 

FODER’DEN TELSİM’E ZİYARET“DOĞAMIZIN GELECEĞİ İÇİN KUŞ YUVALARI KURULDU”
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VODAFONE TV ÇOKLU EKRAN 
ÖZELLİĞİYLE HİZMETİNİZDE

TARİFEYE EK TELEVİZYONLAR
TELSİM’DE

Telsim aboneleri artık Sinema TV 
kanalları, Premier League, Bundesliga, 
NBA, Formula 1, Nat Geo Wild ve 
bunlar gibi 80’den fazla kanala sahip 
Vodafone TV’ye televizyon, bilgisayar, 
tablet ve cep telefonu üzerinden 
ulaşabilecek.
http://kktctelsim.com/vodafone-tv

Telsim, Telsim Shopları teknolojik ürünler satan teknoshoplar haline dönüştürmeye 
devam ediyor. Bireysel Satışdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen ve Müşteri 
Operasyonları & Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan, JBL 
marka ürünlerden sonra, TCL marka full android TV’lerin de #onemoreproduct stratejisi 
doğrultusunda tarifeye ek olarak Telsim müşterilerine sunulduğunu ve Telsim’in Spirit 
ruhuyla çalışmaya ve üretmeye devam etiğini vurguladılar.

TCL MARKA FULL ANDROID TV’LER TELSİM SHOPLARDA
Telsim’in ana sponsorluğunda ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla 23 Ekim – 27 Kasım 
tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlemeyi planladığı 18. 
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin Covid-19’un tedbirleri kapsamında en 
uygun koşullarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıda Müzik Derneği Başkanı 
Halil Kalgay ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar biraraya gelerek görüş 
alışverişinde bulundular. 

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, Telsim Genel Müdür Yardımcısı 
Fevzi Tanpınar ve Kurumsal iletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’ye, bir yıl boyunca 
yapmış olduğu faaliyetleri özetleyen dergileri Martı’ya yapmış oldukları 
katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Martı dergisinin 2020 yılında 15. 
sayısı basım sponsorluğunu Telsim ve Print House Trade Ltd. (Propertync 
Dergisi) üstlenmiştir. Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, vakfın üye 
çocukları için harcanan miktarları şeffaf bir şekilde bağışçılarıyla paylaştığı, tüm 
yıl vakıf yararına yapılan sponsorluk ve etkinlik ile bağışları yayınlamaya fırsat 
yaratan ve ayrıca kanser konusunda doktor ve psikolog yazılarının bulunduğu 
ücretsiz olarak dağıtılan “Martı” adlı yayın organına, büyük bir sosyal sorumluluk 
örneği göstererek sponsor oldukları için Telsim’e teşekkür etti.

KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NDAN TEŞEKKÜR 

Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde, 
ada’da bir ilk olan “Telsim Ekoloji Ormanı” ve “Habitat Restorasyonu Projesi” 
için çalışmalar devam ediyor. ‘Habitat Restorasyonu’ projesi kapsamında ha-
yata geçirilen, “Telsim Ekoloji Ormanı”nda ilk fidan dikimi, Tarım ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımı ile gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında, 
endemik canlı türlerinin de ekolojik sisteme katılmasını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Taşkent Doğa Parkı Koordinatörü 
Tuğberk Emirzade ‘Habitat Restorasyonu’ sayesinde doğal dengenin yeniden 

kurulabileceğinin altını çiziyor. Emirzade, projede ilk olarak bölgedeki 
habitatı tanımlayarak bu bilgi ışığında fidan türü seçimi yaptıklarını be-
lirtti. Emirzade, “Habitatın tahrip edilmeden önceki haline döndürüle-
bilmesi için fidan dikimi yanında biyoçeşitliliği artırmak amacıyla kuş 
yuvaları, yarasa dinlenme kutusu, böceklerin yerleşebilmesi için bir 
“böcek oteli”, yaban arılarına yuvalanma olanağı sağlayabilmek için üze-
rinde delikler olan bir kütük, sürüngen ve memeli hayvanlar için sakla-
nabileceği Ave kışı geçirebileceği bir “hibernakulum” yerleştirildi.” dedi. 

BÜYÜK BAŞTANKARA, İBİBİK, GÖKKUZGUN GİBİ YERLİ KUŞ TÜR-
LERİ BÖLGEDE KENDİLERİNE YAŞAM ALANI KURUP, EKOLOJİK 
DENGENİN DÜZELMESİNDE KATKI SAĞLAYACAK. 

Thalassemia Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu, Telsim Genel Müdür 
Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu 
Atai ile biraraya geldi. Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, 
“Thalassemia Derneği olarak temel tedavimiz olan Kan’ın eksikliğini 
yaşadığımız bu günlerde Telsim ailesi olarak sosyal sorumluluk 
projelerine koyduğu katkılar ve ihtiyacımız olan konularda bizlere 
desteklerinden dolayı çok tesekkür ederiz.” dedi. Telsim’in, Kan bağış 
kampanyalarına desteklerini hiçbir zaman esirgemdiğini, ihtiyaç 
duyulan konularla ilgili faaliyetlerde sponsor olduğunu ve özellikle bu 
dönemde derneğin kan arayışlarına ses olduğunu vurgulayan Varoğlu, 
“Bu örnek davranışın da tüm kurumlara örnek olmasını bekleriz.” dedi.

THALASSEMİA DERNEĞİ’NDEN TELSİM’E PLAKET TAKDİMİ

TCL televizyon modelleri, tarifeye ek tak-
sitlerle artık Telsim’de. Üstelik trifeye ek 
televizyon alana , Vodafone TV aboneliği 
ücretsiz. Bu fırsatı kaçırmayın. 
https://www.kktctelsim.com/cihazlar

FESTİVAL İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

İKD İLE TELSİM BİRARAYA 
GELDİ

İş Kadınları Derneği (İKD) ile Telsim, 
yeni dönemdeki projelerini konuşmak 
için bir araya geldi. Toplantıya İKD’nin 
yeni Başkanı Selin Candemir, Telsim 
Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar 
ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu 
Atai katılarak, İş Kadınları Derneği’nin 
Telsim ana sponsorluğunda 10.’sunu 
düzenleyecekleri Yılın Kadın Girişimcileri 
Ödül Töreni’nin, Covid-19 salgınının 
tedbirlerini de göz önüne alarak nasıl 
gerçekleşebileceği konusunda görüş alış 
verişinde bulundular. 

HABİTAT RESTORASYONU PROJESİ KAPSAMINDA, DOĞAL HAYATA 
VE RESTORASYONA KATKI SAĞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLEN KUŞ YUVA-
LARI, “TELSİM EKOLOJİ ORMANI”NDA YERLERİNİ ALDILAR. 


