
Yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerel 
ürünlerin ön plana çıkarılması amacıyla 
düzenlenen “Cittaslow Sunday” etkinliği, 
KKTC’de bu yıl süt ve süt ürünleri temasıyla, 
Yeniboğaziçi Belediye Festival Alanı’nda 
düzenlendi. Cittaslow’a üye Lefke, Geçitkale, 
Tatlısu,  Mehmetçik ve Yeniboğaziçi 
belediyelerinin ortak etkinliği, Telsim ile 
Mardo sponsorluğunda ve Taşkent Doğa 
Parkı’nın katkılarıyla düzenlendi. 
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APPLE WATCH MODELERİ TELSİM’DE!

Apple Watch Series 6’yı 40 mm ve 44 mm’lik 
modelleriyle satışa sunuldu. Kandaki oksijen 
oranını ölçebilen ve EKG uygulamasına sahip 
Apple Watch Series 6’nın 40 mm’lik modelini 
tarifenize ek ayda 349 TL’den, 44 mm’lik 
modelini ise tarifenize ek ayda 359 TL’den 
başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.  

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 
eğitimi tamamlandı. Kursta, çekim modları, düşük/hızlı enstantane çekimi, 
alan derinliği ve kompozisyon konuları işlendi. Katılımcı çocuklar, kendilerine 
armağan edilen ücretsiz kurstan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, 
yarışmayı ve kursu düzenleyen Telsim ve FODER’e teşekkürlerini iletti.

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 19.su, 29 Eylül – 29 Ekim 
tarihleri arasında  Telsim ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. 19. Uluslararası 
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali için, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği adına Başkan 
Halil Kalgay ile Festivalin Ana Sponsorluğunu üstlenen Telsim adına 
Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Festival Sponsorluk Protokolünü 
imzaladılar. Kıbrıslı sanatseverlerle buluşulan açılış konserinde, Şef Ali Hoca 
yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne 
alan Serenad Bağcan, “Zamansız Şarkılar” isimli konseriyle, katılımcılara 
güzel anlar yaşattı. Covid–19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen 
festival programında yer alacak konserlere, haber başlığından ulaşabilirsiniz.

19. ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel 
projesi çerçevesinde, tenisin kraliçesi Özel Vas-
sıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanat-
çımız Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla 
Halit Kazım’ın hayatları belgeselleştirildi. Konuk-
ların büyük ilgisini uyandıran ve duygusal anlar 

yaşanan ve sunuculuğunu Emine Arıl’ın yaptı-
ğı belgesel gösteriminde, Bayındırlık ve Ulaş-
tırma Bakanı Resmiye Canaltay, Telsim Genel 
Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kadın Öy-
küleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen’in yanı-
sıra birçok bürokrat ve iş insanı hazır bulundu.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Rüstem’s tarafından 
düzenlenecek olan “I Spy With My Little Eye” sergisi, 29 Eylül-10 Ekim tarihleri 
arasında sanat severlerin ziyaretine açıldı.  Meraklılarını masalsı bir dünyaya 
davet eden sergi, önümüzdeki günlerde, 360 derece formatında sanal 
ortamda da ziyaret edilebilecek. Gece uyumadan önce, anne ve babaların 
çocukları için uydurduğu masalların, ileride o çocukların hayal güçlerini ne 
kadar genişlettiğini biliyoruz. “I Spy With My Little Eyes”, o naif anlatıların ete 
kemiğe büründüğü bir sergi. Sergi, Eser Keçeci’nin masalsı bir dünya yarattığı 
karışık teknik eserlerinden oluşuyor. Sadece çocuklar için değil, uyumadan 
evvel masal dinlemeyi seven herkes için keyifli bir serge deneyimi olacak.  

I SPY WITH MY LITTLE EYE

Kıbrıs’ın en kısa ev interneti taahhüdü Voda-
fone Evde’de. Hızlı ve kotasız Vodafone 
Evde İnternet’i evinize 8 aylık taahhütle al-
manız artık mümkün. Kampanyamızla ilgili 
detaylı bilgiyi kktctelsim.com’dan, Telsim 
Shop’larımızdan ya da 0 542 888 0 542 nu-
maralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz.  

EVVEL ZAMAN İÇİNDE KALBUR SAMAN İÇİNDE

KADIN ÖYKÜLERİ DERNEĞİ (KÖDER) VE TELSİM İŞBİRLİĞİNDE HAZIRLANAN ÖZEL VASSIF, AYLA HAŞMET VE AYLA HALİT 
KAZIM BELGESELLERİNİN GÖSTERİMİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN GECEDE GÖSTERİME SUNULDU.

Kuzey Kıbrıs’ın teknolojide öncü global 
telekomünikasyon şirketi Telsim, online 
self servis kanalı olan MyVodafone’daki 
yeniliklerini duyurdu. My Vodafone ile tarife 
veya paketinizdeki kalan kullanımlarınızı, güncel 
kontör miktarı veya faturanıza ait detayları takip 
edebilir, fatura ödeme, kontör yükleme veya 
kontör transfer işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca, 
paket değişikliği veya ek paket satın alabilir ve 
daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. My 
Vodafone uygulaması, Android ve İOS işletim 
sistemi kullanan Telsim aboneleri tarafından, 
uygulama mağazası üzerinden indirilebililiyor. 
MyVodafone uygulamasını ilk kez indirenler, 
1GB ücretsiz internet hediyesi kazanıyor. My 
Vodafone uygulamasını indirmek için haber 
başlığına tıklayabilirsiniz.

   MY VODAFONE YENİLENDİ

  VODAFONE EVDE, 8 AY TAAHHÜTLÜ!

Telsim’in teknoloji sponsorluğunda, Halil Duranay’ın küratörlüğünde 
kurulan sergi, 360 derece teknolojisi ile ziyarete açıldı. Sergiyi ziyaret 
etmek için başlığa tıklamanız yeterli. Evvel Zaman İçinde, Kalbur 
Saman İçinde sergisi, 15. Yüzyıl halk efsanelerinden 20. Yüzyıl’a uzanan 
geniş bir yelpazede Çocuk Masallarının görsel ve objesel  izini sürüyor. 
Sergi koleksiyonerlerin arşivlerinden seçilmiş ilk edisyon kitaplardan 
19. Yüzyıl gravürlerine, masal oyuncaklarından masallar için üretilmiş 
nadir objelere uzanan özel bir seçkiyi çocukların ve her zaman çocuk 
kalmışların ilgisine sundu. 
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