
Müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti 
vermek, onları memnun etmek için çalışan 
Müşteri Operasyonları Departmanı, Müşteri 
Hizmetleri Haftası’nı çeşitli etkinliklerle 
bu yıl 3. kez kutladı.  Çalışanların 
motivasyonunu geliştirici oyunlar ve 
yarışmalar gerçekleştirilen haftada, kazanan 
çalışanlara cihaz ve tebrik belgeleri, 
bayi çalışanlarına ise teşekkür belgeleri 
takdim edildi. Müşteri Hizmetleri Haftası 
için, Müşteri Operasyonları Departmanı 
tarafından organize edilen online bir söyleşi 
de düzenlendi. Söyleşiye davet edilen 
Mardo Ice Cream Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi 
Özlem Yağver Ağıt, müşteri hizmetlerinin 
öneminden ve bir şirket için başarıdan geçen 
yolda büyük önem taşıdığından örnekler de 
vererek bahsetti.
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IPHONE 13 PRO, TELSİM’DE!

Herkesin dört gözle beklediği iPhone 13 Pro, 
şimdi Telsim’de. Telsim müşterileri iPhone 
13 Pro’yu tarifelerine ek ayda 699 TL’den 
başlayan fiyatlarla satın alabilecekler. En son 
teknoloji olan iPhone 13 Pro’yla ilgili detaylı 
bilgi almak için başlığa tıklayın.

ALGIM Özel Eğitim Merkezi (Junior) öğrencilerinin aileleri için düzenlenen, “Aile Eğitim 
Programı”, Telsim sponsorluğunda, YDÜ Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nde 
gerçekleştiriliyor. ALGIM Özel Eğitim Merkezi Kurucu Yöneticisi ve Eğitim Danışmanı 
Dr. Pelin Aykut önderliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilk oturumları, başlamış 
olup  8 hafta boyunca aynı günlerde devam edecektir. “Aile Eğitim Programı”nın ana 
başlıkları şu şekilde olacaktır; ailenin çocuğunu tanıma ve koşulsuz kabul sürecindeki 
evreler hakkında bilgilendirme ve destek olma, aile bireyleri arasında ve çocukla iletişim 
becerileri, davranış değiştirme konusunda eksik ve yanlış bilinenler, sağlık problemleri, 
beslenme, ilaçlar ve ek gıdalar (Vitaminler), ihmal ve istismar, ev ortamında oyunla 
kavram/özbakım öğretimine destek ve güvenli bağlanma şeklinde belirlenmiştir.

“AİLE EĞİTİM PROGRAMI” BAŞLADI

Telsim ve Rüstem’s işbirliğinde her ayın bir Cumartesi günü yapılacak olan söyleşilerin ilki, 
Rüstem Kitabevi bahçesinde gerçekleşti. “Arts of Small Talk”un ilk konukları, Kuzey Kıbrıs 
Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay ve KKTC CSO Konzertmaister’i Nihat Ağdaç oldu. 
Müzik hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Telsim 
Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar yaptı. “ARTS OF SMALL TALK”, gastronomiden 
sanata, sosyolojiden teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede, keyifli anlar yaşatırken 
bilgilendirdi. Kayıt altına alınıp dijital ortamda da paylaşılacak olan Arts of Small Talk 
söyleşileri, Kıbrıs’a dair dijital bir arşiv niteliğinde de olacak.

“ARTS OF SMALL TALK” BAŞLADI

Telsim’in sponsorluğunu üstlendiği 19. Uluslarara-
sı Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Serenad Bağcan’ın 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğindeki 
“Zamansız Şarkılar” konseriyle başlayıp, Burcu Dur-
maz, Soprano Burcu Uyar, Tenor Ayhan Uştuk, Gül-
sin Onay, Lefkoşa Belediye Orkestrası, Eser Öktem,
Aeterna Piano Trio, Nursel Hançer, Soprano Laden 

İnce, Arman Ratip, Şef Antonio Pirolli ve Violin 
Soloist Can Özhan gibi çok değerli sanatçıları mi-
safir etti. Ülkedeki, yerli ve yabancı sanatsever-
leri önemli sanatçılarla buluşturma misyonuyla, 
sonbahar aylarının çekim merkezi haline gelen 
“Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali”nin 
19.’su 11 konserlik yıldızlar geçidi ile sona erdi.

Rüstem’s, Telsim’in İletişim & Teknoloji sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi 
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin katkıları ile Kıbrıs’ın ilk kadın 
ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un sergisi Rüstem’s Ana Galeri’de 
açıldı. Sergi, 19 Kasım günü düzenlenecek özel bir müzayede ile sona erecek. Kıbrıs’ın 
ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından olan Olga Rauf’un sergisi, Birinci Dünya 
Savaşı sonrası akademideki ilk çizimlerinden son dönem tablolarına uzanan seçkisinin 
yanı sıra, kendi çektiği fotoğrafları ve koleksiyonerliği ile ilgili objeleri de kapsıyor. 
Sergi, bugüne dek Olga Rauf üzerine hazırlanmış en kapsamlı çalışma olarak karşımıza 
çıkmıştır.

MADAM YENGE: OLGA RAUF SERGİSİ

Telsim, müşterilerinin Xiaomi Mi TV Stick’i 
indirimle satın alabildiği kampanyayı başlat-
tı. Eski tip televizyonları akıllı Android TV’ye 
dönüştüren Xiaomi Mi TV Stick, Vodafone 
Evde İnternet’li olanların tarifesine ek ayda 25 
TL’den başlayan fiyatlarla. Detaylı bilgi almak 
için başlığa tıklayın.

“AFET YÖNETİMİ VE MÜDAHALE TATBİKATI-2021”

TELSİM’İN SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ 19. ULUSLARARASI KUZEY KIBRIS MÜZİK FESTİVALİ TAMAMLANDI.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 
2021-2022 akademik yılına ‘Geleneksel 
Oryantasyon Programı’ ve Welcome Fest’le 
başladı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Welcome 
Fest ile GAÜ öğrencileri yeni akademik 
yılın başlangıcını coşkuyla kutlarken, 
Telsim2de festival alanında yerini aldı. 
Alanın çeşitli noktalarında kurulan 
Telsim stantlarını ziyaret eden öğrenciler, 
gençlere özel Red Cool ve FreeZone 
tarifeleri hakkında bilgi edinme şansı 
buldu. Telsim stantlarında ayrıca hat ve 
paket satışı da yapıldı. Festivalin en çok ilgi 
çeken bölümlerinden biri olan Açık Hava 
Sineması’nda, filmler arasındaki reklam 
kuşağında Vodafone TV, Red Cool ve “Gel 
Telsim’e” reklam filmleri yayınlandı.

TELSİM, GAÜ WELCOME 
FEST’TEYDİ

EVDE İNTERNET ALANA Mİ TV STİCK İNDİRİMLİ!

“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021”in Telsim 
mobil baz istasyonu aracının da bulunduğu seçkin gözlemci günü, 
Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikat, afet 
ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 
kadrolu personeli, afet yönetiminde kesintisiz iletişim sağlamak 
amacı ile Telsim mobil baz istasyonu aracı ve görevlileri, Halk Örgütü 
personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık/
kurum/kuruluşların yanı sıra, Uluslararası Üniversiteler Arama 
Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp 
öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.
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