
Telsim, dijital teknolojilerin özellikle çocuklar 
ve gençler arasında güvenli ve pozitif 
kullanımını desteklemek amacıyla 10 yılı 
aşkın süredir gerçekleştirdiği Güvenli İnternet 
Eğitimleri’ni dijital platformdan vermeye 
devam ediyor. Telsim, pandemi sürecinde 
çocuklar ve gençler tarafından daha yoğun 
kullanılan internetin olumlu değişimine 
ilham vermek, çevrimiçi güvenlik konularıyla 
ilgili farkındalığı arttırmak ve çocuk ve 
gençleri internetteki zararlı içeriklerden 
korumak için online katılım sağlanabilen bir 
eğitim hazırladı. Telsim’in çocuklar ve gençler 
için hazırlamış olduğu Güvenli İnternet 
eğitimine, https://bit.ly/3jrx2Yh linkinden 
ulaşılabiliniyor. Güvenli İnternet Eğitimleri 
iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda, güvenli 
internet kullanımı ile ilgili, teknik açıdan 
destekleyici bilgiler veriliyor. İkinci kısımda 
ise Sosyal Hizmet Uzman’ı Barış Başel’in 
hazırlamış olduğu, internetin sosyal yaşama 
olan zararlarından nasıl korunabileceğimizle 
ilgili bilgiler veriliyor.

ÇOCUKLARINIZ GÜVENDE Mİ?

‘KARŞIYAKA GÜZELYALI SAHİLİ KAPLUMBAĞA PROJESİ’
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MY VODAFONE FIRSATLAR DÜNYASI

Kıbrıs’ın en gözde restoran, cafe, plaj, 
otel ve eğlence yerlerinde %50’ye 
varan avantajlar, Red ve FreeZone 
abonelerini bekliyor. Facebook, Twitter 
ve Instagram hesaplarımızı takip ederek 
Red ve FreeZone abonelerine özel yeni 
avantajlarımızdan haberdar olabilirsiniz. 
My Vodafone’u indirmek için başlığa 
tıklamanız yeterli.

Ülkemize değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden 
belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla başlatılan 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan, ilk kadın tenisçi Özel Vassıf, ilk 
Kıbrıslı Türk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili 
Ayla Halit Kazım’ın belgeselleri, Eylül ayında, Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek gecede gösterime sunulacak. Gece ile ilgili ayrıntılı bilgi 
ilerleyen günlerde açıklanacak. Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Telsim 
ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşan 
belgeseller Telsim’in destekleri ile yapıldı. 

BELGESEL GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde 
ve Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri’nin katkılarıyla 
gerçekleşen proje Zafer Burnu’nda son buldu. Profesyonel turist rehberliği 
yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei, 28 günlük 
gezisini tamamladı. 38 Bin kişiye ulaşılan projenin “Finish” Lefkoşa Belediye 
Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu ve Mehmetçik Belediye temsilcileri hazır 
bulundu. Bufavento Restoran’da başlayan “Oğlumla Bir Yolculuk” projesi, 
köy ziyaretleri gerçekleştirilerek tamamlandı. Proje kapsamındaki gezi 
süresince yaşananlar, “A Journey with My Son” isimli Facebook sayfasından 
makaleler şeklinde yayımlandı.

“OĞLUMLA BİR YOLCULUK” PROJESİ TAMAMLANDI

Taşkent Doğa Parkı ve Telsim işbirliğinde ve Lapta Belediyesi deste-
ği ile hayata geçirilen, ‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Pro-
jesi’nin ilk etabı, Güzelyalı Halk Plajı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 
duyuruldu. Girne bölgesindeki sayılı deniz kaplumbağası yumurt-
lama alanından bir tanesi olan Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirilen 
etkinlikte, yumurtalarından yeni çıkan kaplumbağaların hayata ilk 
adım atışları gözlemlendi. ‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa 
Projesi’nin ilk etabında, bölgede bulunan işletmelerinin ışıkları 

kaplumbağaları rahatsız etmeyecek şekilde kırmızı ile kap-
landı, sahil uyarı levhaları konumlandırıldı, bölgeye kamera 
yerleştirilerek, 7/24 yuvaların izlenmesini sağlayacak ayrıca, 
sahile araç girişini kontrol altına alacak alt yapı hazırlandı. 
İkinci etapta ise 450 metre uzunluğundaki anayolun deniz 
cephesinin, bir metrelik doğal örtü ile kapatılarak, araçların far 
ışıklarının sahile ulaşmasının engellenmesi ve bölgedeki ku-
mul habitatların restore edilmesi adımları hayata geçirilecek.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Rüstem’s tarafından 
düzenlenen #ShowMeYourMask sergisi, pandemi ile günlük rutinin 
ayrılmaz bir parçasına dönüşen maskeler üzerine fotoğraf sanatçısı 
Fatoş Arabacıoğlu’ndan alternatif bir bakış açısı sunuyor. Farklı ülke ve 
mekanlarda çekilmiş fotoğrafların yer aldığı  sergi, Telsim’in iletişim 
ve teknoloji sponsorluğunda, 360 derece formatında sanal ortamda 
da ziyaret edilebiliyor. #ShowMeYourMask sergisindeki fotoğrafların 
satışından elde edilecek gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve 
Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak. Show Me Your Mask Sergisini 350 
derece teknolojisiyle ziyaret etmek için başlığa tıklayın.

#SHOWMEYOURMASK

Telsim abonesiyseniz akıllı telefon, aksesu-
ar, tablet, bilgisayar, televizyon ve akıllı ev 
aletlerini dilerseniz tarifenize ek taksitlerle, 
dilerseniz peşin olarak satın almanız müm-
kün. Üstelik 2 yıl Telsim garantisi, arıza du-
rumunda 1 haftada tamir garantisi ve 1 yıl 
boyunca cihaz değişim garantisiyle. Son 
teknoloji cihazları incelemek için, başlığa 
tıklayıp web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMLERİ BAŞLADI

TAŞKENT DOĞA PARKI VE TELSİM, DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YAŞAMA TUTUNMASI ADINA ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATTI.

Kuzey Kıbrıs’ın teknolojide öncü global 
telekomünikasyon şirketi Telsim ve ülkenin 
120 yıllık köklü ve güçlü finans kuruluşu 
TürkBankası hayata geçirdiği Vodafone Pay, 
My Vodafone’un hayatınızı kolaylaştıran 
özellikleri arasına katıldı. Kuzey Kıbrıs’ın 
en yenilikçi ödeme sistemi Vodafone 
Pay’le 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli şekilde 
para transferi yapabilir, hesabınıza para 
gönderebilir, tek tıkla sanal kart oluşturabilir 
ve internet alışverişlerinizi güvenle 
gerçekleştirebilirsiniz. Telsim Shop’lardan ve 
TürkBankası şubelerinden satın alacağınız 
Vodafone Pay kartı ile, tüm alışverişlerinizdeki 
ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. My 
Vodafone’u indirmek için haberin başlığına 
tıklayabilirsiniz.

   MY VODAFONE ARTIK    MOBİL 
CÜZDANINIZ

SON TEKNOLOJİ, TARİFENİZE EK TELSİM’DE

Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları Fotoğraf Yarışmasına katılan 
çocuklara, fotoğrafçılığın temel unsurları konularını içeren eğitimler armağan 
edildi. Telsim ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) çocuklara yönelik 
düzenlediği “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışmasında 
sergileme hakkı kazanan tüm çocuklara foder tarafından verilen ücretsiz 
temel fotoğrafçılık eğitimleri başladı. Çocuk fotoğraf severlere temel 
fotoğrafçılık bilgilerinin aktarıldığı eğitim, çocuklar tarafından büyük bir ilgi 
gördü. Kursta, temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında çekim modları, düşük/
hızlı enstantane çekimi, alan derinliği ve kompozisyon konuları işlendi.
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