
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 
(KTSYD), sponsoru Telsim 
ile gerçekleştirdiği işbirliği 
çerçevesinde düzenlediği FIFA 
2020 Dijital Basın Ligi koronavirüs 
pandemisi sonrasında kaldığı 
yerden devam ediyor. Telsim 
tarafından dernek binasında 
düzenlenerek hizmete açılan 
‘Telsim Teknoloji Odası’nda 
yer alan ligde, dernek üyeleri 
ve KKTC’de yayın yapan basın 
kuruluşları mücadele ediyor. 
Lige koronavirüs pandemisi 
nedeniyle verilen zorunlu ara 
sonrasında karşılaşmalara devam 
edildi. Kalan maçların kısa sürede 
tamamlanması planlanıyor. Tek 
devreli lig usulüne göre oynanan 
müsabakaların tamamlanmasının 
ardından ilk dört içerisinde yer 
alacak olan isimler KKTC Telsim 
Genel Müdürlük binasındaki yarı 
final ve final müsabakalarında yer 
almaya hak kazanacak. https://bit.
ly/2BurdHV 

FIFA 2020 DİJİTAL BASIN 
LİGİ’NDE HEYECAN
DORUKTA
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OTOMATİK ÖDEME KAZANIYOR ABONELERİMİZ İÇİN YENİ AVANTAJLAR

Otomatik ödeme talimatı veren tüm 
müşterilerimize ayda 1 GB internet 
hediye ettiğimiz kampanyamızı 
başlattık. 1 GB mobil internetini 
sen de kazanmak istiyorsan 
hemen bankanı ara otomatik 
ödeme talimatını ver. https://bit.
ly/3g5JxWs  

Telsim artık, dünyanın en geniş profesyonel ağlarından birini oluşturan Linkedin’ 
de. En güncel kampanyalardan, desteklenen etkinliklerden, sosyal sorumluluk 
projelerinden ve Telsim iş ilanlarından haberdar olmak için, Telsim’in Linkedin 
hesabını takip edebilirsiniz. Linkedin, iş arayan ve işveren kişilerin kullandığı ve iş 
hayatı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı sosyal bir ağdır. 
https://bit.ly/3ireC9g

LINKEDIN’DE YERİMİZİ ALDIK
Telsim, İş’te İnternet’te başlattığı kampanyayla 15 ay taahhüt veren 
esnaflara ilk 3 ay ücretsiz internet sağlıyor. Bu kampanyadan kurumsal hatlar 
faydalanabilecektir ve ilk 3 ay hiçbir ücret yansımayacaktır.  Telsim, kurumsal 
hatları olan tüm müşterilerine bu hesaplı kampanyayı kaçırmamaları için 
çağrıda bulunuyor. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. 
https://bit.ly/3egh2oI 

Telsim, COVID-19 virüsünün toplumda oluşturduğu, ‘psikolojik etkiler’ ile ilgili 
çalışanlarını bilgilendirmek üzere, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel’i sanal 
ortamda konuk etti. Pandemi ile birlikte birçok şeyin sanal ortamda yapılıyor olmasının 
getirdiği değişiklikler nelerdir, çocuklarımız bu dönemde hayatımızın neresindeydi, 
bu değişikliklerin özellikle çocuklara ve aile içindeki ilişkilerimize, sosyal yaşamdaki 
ilişkilerimize nasıl etkileri oldu, evlerde kalınan uzun dönemin ardından bu kapalılığın 
etkileri neler oldu, pandemi sürecinde insanlardaki en büyük eksiklik ve kazanımlar 
nelerdi, sorularına yanıt arayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, en çok 
merak edilen, “ikinci dalga gelmesi durumunda, yine bir eve kapanma  süreci yaşanırsa 
nasıl başa çıkabiliriz” sorusunu da Barış Başel’e yöneltti. https://bit.ly/2ZjE3k3 

ÇOCUKLARIMIZ PANDEMİ DÖNEMİNDEN NASIL ETKİLENDİ!

25. yılını kutlayan Telsim, Kıbrıs’ta bir ilk olan ‘Habitat Restorasyonu’ proje-
sine imza atarak kuruluşunun 25’inci yılının anısına Telsim Ekoloji Ormanı’nı 
Kuzey Kıbrıs’a kazandırıyor. Telsim, Habitat Restorasyonu Projesi kapsamında 
gerçekleştireceği ekoloji ormanı sayesinde, ekosistem dengesinin yeniden 
kurulabilmesinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Taşkent’te yaklaşık 10 
dönümlük bir alanda habitat restorasyonu yapılarak geçmişte tahrip olan eko-
lojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeni-
den kazandırılması hedefleniyor. Projenin ilk adımı, Dünya Çevre Günü olan 5 

Haziran’da Taşkent Doğa Parkı’nda, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi 
Tanpınar ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat arasında Orman 
imzalanan protokolle atıldı. Dikilecek fidanlar bölgenin florasına uygun 
ve yaban hayatı da destekleyici türlerden seçildi. Alanın ve çevrenin bi-
yolojik çeşitlilik envanteri çıkarılacak ve bu envanter çalışması zaman 
zaman tekrarlanacak. Bu şekilde yapılacak olan çalışma, o bölgedeki 
doğa ve yaban hayata sağladığı faydaların bilimsel bir şekilde kayıt altına 
alınmasını öngörüyor. https://bit.ly/31o7HYh 

TELSİM, TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI ORMAN DAİRESİ VE TAŞKENT DOĞA PARKI İŞBİRLİĞİNDE, 
TELSİM 25 YIL ANISINA EKOLOJİ ORMANI PROTOKOLÜ, 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE İMZALANDI.

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen 
Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’ne özel sebeplerden dolayı katılamayan, Eczacı 
Serpin Onay Demirciler’i eczanesinde ziyaret eden, Telsim Genel Müdür Yardımcısı 
Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, İş Kadınları Derneği 
Temsilcisi Selin Candemir ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, keyifli 
geçen sohbetin ardından, 2019 Yılı İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü kendisine 
takdim etti. Telsim ve İş Kadınları Derneği işbirliğinde hazırlanan proje ile her yıl 
onure edilen iş kadınlarının arasına bu yıl kendisinin de girdiğini ifade eden Eczacı 
Serpin Onay Demirciler, “Hiç beklemediğim bir anda çok hoş bir sürpriz oldu ve bu 
bana çok gurur verdi. Bu ödülü bana iletmek üzere beni ziyaret eden herkese, ayrı 
ayrı teşekkür ederim.” dedi. https://bit.ly/2NDU27d  

DEMİRCİLER’E ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Telsim abonelerine yeni avantajlar sunmak 
için birçok otel, restoran ve kafeyle yeni an-
laşmalara imza attık. Kampanyalarımızı takip 
etmek ve yeni kampanyalardan haberdar 
olmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 
https://bit.ly/2Bo5Yay 

ESNAFA “CANKURTARAN İNTERNET”


