
Telsim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
37. yaşını anlamlı ve duygusal bir filmle 
kutladı. KKTC’nin kuruluşunu konu alan 
kısa filmde, Cumhuriyetin kuruluşu 
Osman Alkaş’ın sesinden anlatıldı. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. yılı için 
çekilen reklam filmini izlemek için 
başlığa tıklamanız yeterli.
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     SİZ DAHA EKRANINIZI
SİGORTALATMADINIZ MI?

Telsim’den tarifeye ek bir yeni fırsat 
daha! Akıllı telefonlar ve tabletler 
için tarifeye ek ayda 39 TL’den 
başlayan fiyatlarla ekran koruma 
paketleri artık Telsim’de mevcut. 
Bu avantajdan yararlanmak ve daha 
ayrıntılı bilgi almak için başlığa 
tıklamanız yeterli.

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk 
Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması için başvurular, 2 Kasım 2020’de 
tekrar başladı. Yarışmaya son katılım tarihi ise 5 Mart 2021. Ayrıntılı bilgi almak ve 
katılımınızı gerçekleştirmek için, www.kktctelsim.com/kss adresinden online olarak 
işleminizi yapabilirsiniz. Telsim ve FODER iş birliğiyle 7.’sinin düzenlendiği Çocuk 
Gözüyle Fotoğraf Yarışması için başvuruların yeniden başlatıldığını söyleyen Tanpınar, 
“Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle katılım gerçekleştiremeyen çocuklarımıza bir şans 
daha vermek istedik. Çocuklarımızın bu yarışmaya katılıp, Kıbrıs’ın sokak oyunlarını 
öğrenmesi ve kültürlerine sahip çıkmaları bizim için çok önemli” dedi.

        YARIŞMA BAŞVURULARI BAŞLADI, GEÇ KALMAYIN!

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı 
Fevzi Tanpınar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret 
ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Telsim Genel Müdürü 
Alper, Telsim’in ülkenin dijital dönüşümüne liderlik etme 
vizyonunu sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ın 
geleceğine ve daha da kalkınmasına yönelik çalışmaların, Telsim’in 
önceliklerinden biri olduğunu dile getiren Alper, Vodafone’un global 
dünyadaki dijital dönüşüm konusundaki birikimlerini, KKTC için de 
fayda sağlayacak hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

TELSİM’DEN CUMHURBAŞKANI’NA ZİYARET

Telsim, ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, 
okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen birey-
ler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı 
sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve on-
ları teşvik etmek amacıyla, KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı işbirliğinde Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa 
Öykü Yarışması düzenliyor. 1.’si düzenlenecek olan 
Kısa Öykü Yarışması’nın konusu “Kıbrıs Öykülerini Bü-
yükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor.” olarak belirlendi. 

Başvuru sahiplerinin en fazla bir eser ile katılabi-
leceği yarışmanın başvuruları, Ekim 2020 ve 30 
Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebile-
cek. Yarışmanın ödül töreni ise Haziran 2021’de 
jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacak. 
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarış-
manın şartnamesi ve diğer gerekli bilgilere ise
https://bit.ly/2GRhazr adresinden ulaşabilecek.

Hayata değer katan kadınlarımızın belgesel projesinin ilk 
çekimleri efsane tenisçi Özel Vassıf ile başladı. Kadın Öyküleri 
Derneği (KÖDER) ile Telsim işbirliğindeki, kadın öykülerinin 
belgesele taşınması projesi çerçevesinde ilk adım atıldı. Kıbrıs’ın 
ilk kadın ve öncü tenisçisi Özel Vassıf’ın tenisteki başarılarını ve 
hayatını konu alan belgeselin çekimleri tamamlandı. Proje, kadın 
öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, 
yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması 
açısından büyük önem taşıyor.  

EFSANE TENİSÇİ KIBRISLI TÜRK KADIN

Telsim’den müşterilerine harika bir jest daha. 
Peşin ödemeyle akıllı telefonunu Telsim 
Shoplar’dan satın alan abonelerimize 12 ay 
boyunca her ay 5 GB mobil internet hediye 
ediliyor. Telefonunuzu yenilemek artık çok 
avantajlı. Ayrıntılı bilgi için başlığa tıklamanız 
yeterli.

     ÇOCUKLAR KENDİ ŞEHRİNİ YARATMAYA BAŞLIYOR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE ORTAOKULLAR VE LİSELER ARASI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI
DÜZENLİYOR.  KISA ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE BİRBİRİNDEN DEĞERLİ HEDİYELER VERİLECEK. 

Sektörde ISO 22301 – İş Sürekliliği Yöne-
tim Sistemi Sertifikasına sahip tek şir-
ket olan ve bu bağlamda kamu hizmeti 
sağlayan Telsim, İş Sürekliliği Planları’nı 
yeniden güncelleyip, testlerini Kasım 
ayı içerisinde tamamladı. Kesintisiz
iletişimin devamlılığı için yapılan tüm 
faaliyetler, bağımsız denetim firması 
Lloyd’s Register tarafından İş Sürek-
liliği Yönetim Sistemi Takip Denetimi’ne 
girerek başarıyla gerçekleştirmiştir. 
Telsim, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 
kapsamında olası riskleri azaltmak ve 
önlemek amacıyla, proaktif olarak çalış-
maya devam ediyor. Covid-19 salgını 
nedeniyle alışılagelmiş çalışma yöntem-
lerinin dışında, yeni düzen ve içeriklerle 
kesintisiz olarak hizmet veren Telsim, 
ülkede yaşayan tüm müşterilerinin yanında 
olmaya devam ediyor. Telsim İş Sürekliliği 
Müdürü Fikret Veysi, Telsim’in önceliğinin, 
Vodafone ekosistemi içerisinde olan 
tüm  Telsim çalışanları ve müşterile-
rin,  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, 
ülkede kesintisiz iletişimin her koşulda 
devamlılığı ile halk sağlığının korunması-
na katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

    TELSİM’DE HEP GÜVENDESİNİZ

       60 GB HEDİYENİ AL !

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından ve Telsim’in teknoloji desteğiyle 
düzenlenen etkinlik ile yepyeni bir kent kuruluyor. Etkinliğe, ilkokul öğrencisi 
(6-11 yaşları arasında) adaylar başvurabiliyor. Takım üyeleri akrabalardan, 
komşulardan, arkadaşlardan oluşabilir. Araştırmalarını yapan ve projesini 
hazırlayan takımlar, araştırmalarından elde ettikleri bilgileri kısa videolar, 
fotoğraflar ve yazılar ile Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’ne ulaştıracaklar. 
Katılım formu için https://www.ogrenenmutlubireyler.org/munhal adresini 
ziyaret edebilirsiniz. Proje teslim tarihi, 15 Aralık 2020 olarak belirlenmiştir.
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