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BİR iPAD HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIR

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik 
Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne 
programında Serdarlı’da sahne aldı. Lirik Şiir Grubu, Serdarlı 
Sağlık ve Kültür Derneği, Kültür ve Sanat Evi’nde  yer alan “Bizim 
Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Kaya Çanca şiirleri 
okundu. Gecede, Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan 
Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun konseri,  
halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi. 

KAYA ÇANCA ŞİİRLERİ OKUNDU

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği ve bu yıl yine Telsim ana 
sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Yılın Kadın Girişimcileri Ödül 
Töreni’nin adaylarını belirlemek için İKD Köşk’te bir jüri toplantısı düzenlendi. 
Jüri üyeleri, toplantıda proje ile ilgili stratejilerini belirleyerek, girişimci 
adaylar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Juri üyeleri, önümüzdeki 
günlerde adayları birebir ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak. 
Adaylar, farklı ekonomik örgütlerden gelen talep ve listeler doğrultusunda 
belirlenerek, çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu kriterlere uyanlar, 
tarafsız juri tarafından ödüllendiriliyor.

GİRİŞİMCİ KADIN ADAYLARI BELİRLENDİ

Telsim’in, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı 
işbirliğinde 2 yıl önce hayata geçirdiği 25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı 
projesi ile, yıllar önce yangından tahrip olan yaklaşık 10 dönümlük bir 
arazinin Habitat Restorasyonu Projesi’nin çalışmalarını başlatmıştı. 
Telsim Ekoloji Ormanı, Taşkent Doğa Parkı uzmanları tarafından titiz-
likle yapılan çalışmalar neticesinde hayat bulan ve Kıbrıs’ta özellikle 
yangın sonrası habitat restorasyonu projesi kapsamında yapılan ilk 

örnek proje olma özelliğini de taşıyor. Yaklaşık 20 yıl önce yangın 
dolayısı ile bozulmuş olan doğal habitatı bu proje ile restore et-
mekteyiz. Ülkemizin coğrafyası çok farklı habitatları barındırmak-
tadır. Girne Dağları’nda bulunan 14 farklı habitatı inceledikten 
sonra elde edilen bilgiler doğrultusunda habitat restorasyonu 
yapabilmek için bu habitatı oluşturan bitki kompozisyonunu 
belirlendi ve dikilecek olan ağaç türleri bu verilere göre seçildi.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasi’na sektörde sahip ilk şirket 
olan Telsim, Çevre dostu projeler konusunda yatırımlarına devam edi-
yor. Karbon emisyonlarını 2040 yılına kadar net sıfırlama taahhüdü veren 
Vodafone Grup’a bağlı bir şirket olan Telsim, önemli bir adım daha ata-
rak filosunun %90’ını Hibrit model araçlarla yeniledi. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde varolan 1000 civarı Hibrit aracın dörtte 
üçünü kendi filosu ile oluşturmaktadır. Telsim, yapılan çalışmalar ve öl-
çümler sonucunda, yakıt tüketiminin %36 oranında düşüş gösterdiğini, 
böylelikle karbon emisyonunu da aynı oranda düşürdüğünü ortaya koydu.

TELSİM’DEN DOĞA İÇİN BÜYÜK KATKI

Vodafone Pay kartınızla alışveriş yapa-
bilir, kolayca para gönderip para alabilir, 
tüm ATM’lerden para çekebilir, 7/24 para 
transferi yapabilir ve Telsim işlemleri- 
nizi gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone Pay 
kartınızı Telsim Shop’lardan ve TürkBankası 
şubelerinden satın alabilirsiniz.

 TEKNOLOJİDE GÜVENCENİZ TELSİM

25. YIL TELSİM EKOLOJİ ORMANI, YANGINDAN TAHRİP OLAN ORMANLARIMIZIN RESTORASYONU İÇİN TEK ÖRNEK PROJE

VODAFONE PAY AVANTAJLARI

Telsim müşterileri, gerçekleştirdikleri tüm teknoloji alışverişlerinde 2 
yıl garanti kapsamından faydalanabiliyor. 24 aya kadar tarifeye ek taksit 
imkanını da müşterilerine sağlayan Telsim, 1 haftada tamir garantisi, 
tarifeye ek ekran koruma paketi, peşin alımlarda 12 ay boyunca her 
ay +5GB hediye avantajlarını da müşterilerine sunuyor. Ayrıca adrese 
Telsim ile 24 saatte teslimat ve 1 yıl ücretsiz değişim gibi birçok özel 
ayrıcalık Telsim aboneleri için düşünülmüş özel ayrıcalıklar arasında 
yer alıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi, tüm Telsim Shop’lardan veya 0 
542 888 0 542 numaralı çağrı merkezinden alabiliyor. Stoktaki cihazları 
incelemek için başlığa tıklamanız yeterli.

GİKAD ve Telsim işbirliğinde hayat 
bulan Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi 
lansmanı için geri sayım başladı. 4 
Ağustos 2022’de, Acapulco Hotel’de 
gerçekleşecek lansmanda, proje 
kapsamında çekilen kısa filmlerin 
gösterimi de yapılacak. Serdarlı, Lap-
ta, Büyükkonuk ve Lefke-Güzelyurt 
bölgelerinde gerçekleşen çekim-
lerde bölgenin kültürünü yansıtan el 
işleri ve kültürel yemeklerin yanısıra, 
bölgedeki tarihi yerler de tanıtıldı. 
Kısa filmlerle, bölge kadınlarının 
başarı hikayeleri anlatılıyor ve bu 
sayede üreten kadınların görünürlüğü 
artırılıyor ve girişimcilik hayalleri kuran 
kadınlara ilham verecek çok değerli 
bir dijital bellek oluşturuluyor. Hazırla-
nan kısa filmler sayesinde, kadınların 
ekonomik ve sosyal açıdan topluma 
kattıkları resmedilecek, farklı bölgeler-
in tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri 
sergilenecek ve odak noktası Kuzey 
Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden ilham 
veren kadınların hikayeleri gerek sos-
yal medyadan gerekse yurt içi ve yurt 
dışı etkinliklerinde tanıtılacak. 

LANSMAN İÇİN GERİ SAYIM 
BAŞLADI

iPad Air 5. Nesil ve iPad 9. Nesil’i tari-
feye ek taksitlerle Telsim abonelerinin 
beğenisine sunuldu. iPad Air 5. Nesil’i 
tarifeye ek ayda 640 TL’den, iPad 9. 
Nesil’i ise tarifeye ek ayda 340 TL’den 
başlayan taksitlerle satın alınabiliyor.
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