
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen ve dijital 
ortamda gerçekleşen etkinlikte, Işın 
Ramadan Cemil’in hayalleri, iş yaşamına 
başlama öyküsü, başarılı projeleri 
ve anılarıyla ilgili keyifli bir sohbet 
gerçekleşti. Moderatörlüğünü Kurumsal 
İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’nin 
yaptığı etkinliğe, Telsim çalışanları ve 
yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Sohbet 
sırasında yönetici ve çalışanların 
sorularını da yanıtlayan Işın Ramadan 
Cemil, iş yaşamında yaşadığı zorlukları, 
bu zorluklarla nasıl başa çıktığını ve 
bir kadın olarak kendi tecrübelerini 
anlattı. Kurumsal İletişim Müdürü Nil 
Zorlu Atai’nin yönelttiği soru üzerine, 
Ramadan Cemil İşletmeleri’nin başına 
geçişini ve karşılaştığı zorluklarla nasıl 
başa çıktığını anlatan Işın Ramadan 
Cemil, başarının sırrının çok çalışmak ve 
sabırlı olmak olduğunu belirtti. 
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YILDIZLAR, TELSİM İÇİN BİR ARADA

Tiyatro sanatçıları Osman Alkaş, Osman 

Ateş ve müzisyen Ahmet Evan, yeni reklam 

filmlerimiz için bir araya geldiler. Espirili bir 

dille oynanan reklam filmleri, izleyicilerin 

beğenisini kazandı. Reklam filmlerini 

izlemek için başlığa tıklamanız yeterli.

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 18. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Telsim 
ana sponsorluğunda 5-31 Mart tarihleri arasında online platformda gerçekleşti. 
Katılımcıların bireysel olarak gerçekleştirdikleri yürüyüşlerinde, en az 4 km’lik bir mesafe 
yürünerek, sosyal medya hesaplarından #OrkideYürüyüşü hashtagıyla paylaşıldı. “Söz 
Konusu Kanserse, her koşulda bir aradayız.” sloganıyla düzenlenen yürüyüş uzun 
yıllardır kanser konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, erken teşhisin 
önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla düzenleniyor. Pandemi 
koşullarından dolayı bireysel olarak gerçekleştirilen yürüyüşe yoğun katılım gerçekleşti. 
Yürüyüş sonrası yapılacak çekilişle, katılımcılar arasında 10 kişi Mi Band 5 kazanacak.

KANSERLE SAVAŞ İÇİN ÇEVRİMİÇİ FARKINDALIK

Etkinliğe Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Telsim Genel Müdür Yar-
dımcısı Fevzi Tanpınar, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat 
ve bakanlığa bağlı dairelerden yetkililer katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 
ekolojik dengenin olmazsa olmazları olduğunu vurgulayarak, or-
manların korunması çağrısında bulundu. Etkinlikte zeytin, harnup, 
çam, selvi, şinya, alıç ve mersinden oluşan 50 fidan dikildi. Hafta içe-
risinde bu 300 fidana tamamlanacak. Şu ana kadar toplam 500 adet 

fidan dikilen alan içerisine, proje kapsamında 1200 adet fidan 
dikilmesi hedefleniyor. Telsim Genel Müdürü Cenk Alper etkin-
likte yaptığı konuşmada, Telsim Ekoloji Ormanı’nın adanın ilk 
habitat projesi olduğunu belirterek, projeyi Taşkent Doğa Parkı 
ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hayata geçirdikleri-
ni ifade etti. Doğal hayatın dengesini sağlamaya çalıştıklarını 
kaydeden Alper, ülkeye hizmete devam edeceklerini söyledi.

TENİSİN KRALİÇESİ “ÖZEL VASSIF” BELGESELİ

Telsim, arkadaşınızı fatura şoklarından, çekmeyen in-

ternetten kurtarıp Telsim’e taşıyan müşterilerine ve 

kurtardığı arkadaşına, 5 ay boyunca her ay 5 GB ver-

iyor. Üstelik 5 arkadaşını Telsim’li yapanlara Mi Band 

4 hediye ediyor. Ayrıntılı bilgi için başlığa tıklamanız 

yeterli. 

TAŞKENT DOĞA PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN TELSİM EKOLOJİ ORMANI’NDA, TARIM VE DOĞAL KAY-
NAKLAR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NUN KATILIMIYLA İKİNCİ ETAP FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

TELSİM, IŞIN RAMADAN
CEMİL’İ KONUK ETTİ

ARKADAŞINI KURTARAN 5 GB KAZANIYOR

Kıbrıs’ın ilk kadın ve öncü tenisçisi Özel Vassıf’ın tenisteki başarılarını ve hayatını 
konu alan belgesel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 
gösterime girdi. Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim arasında imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgeseller, 
Telsim’in teknoloji desteğiyle hayat bulacak. Bu çerçevede “Tenis’in Kraliçesi” 
Özel Vassıf’la yapılan ilk belgesel, izleyicilerle link üzerinden sosyal medya 
buluştu. Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe 
taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması 
açısından büyük önem taşıyor. Belgeseli izlemek için başlığa tıklayabilirsiniz.

PROJECT CORNARO
Rüstem’s, Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Project Cornaro’nun ilk 
dijital sergisini meraklılarıyla buluşturdu. Pandemi koşullarından dolayı fiziki ziyareti 
henüz kesinleşmemiş sergi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete 
açıldı. Bellini’nin 1500’de tamamladığı Caterina Cornaro portresinden yola çıkarak 
oluşturulan Project Cornaro, Kraliçe’nin hayattayken çizilmiş bilinen en son haline 
bakarak, 500 yıl sonra onun ayrıldığı krallığında hissettiklerini bize anlatan 5 kadının 
buluşması. Hatice Tezcan, Diler Ertuğ, Mehveş Beyidoğlu, Gözde Kasapoğlu ve Şebnem 
Elings Aydeniz’in dahil olduğu proje resim, özgün baskı ve video enstelesyonlarından 
oluşuyor.  Sergi, https://bit.ly/3qW9VXJ adresinden ziyaret edilebiliyor. 

Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği Kısa Öykü 
Yarışması’nın başvuruları için son 1 aylık süreye girildi. Konusu, “Kıbrıs 
Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” olarak belirlenen yarışmanın 
son başvuru tarihi, 30 Nisan 2021. Yarışmaya başvuracak öğrenciler, https://
bit.ly/2YduseH linkinden, Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formu’na 
ulaşabilirler. Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemeyi kendisine hedef 
olarak belirleyen Telsim, düzenlenen kısa öykü yarışmasıyla, kültürümüzün 
unutulmaması adına, gençlerimizin büyüklerinden duydukları konuları 
öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasını hedefliyor.

BAŞVURULARI İÇİN SON 1 AY

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
için Telsim çalışanlarıyla ilham verici 
bir sohbette biraraya gelen Işın Rama-
dan Cemil, Jim Carrey’in bir sözünden 
alıntı yaparak, “Dilerim birgün herkes 
zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu 
herşeye kavuşur. Böylece aranılan esas 
cevabın bu olmadığını anlar.” dedi. “Ha- 
yal etmek sizi hayatta tutar.” diyen Işın 
Ramadan Cemil, “Esas aranılan para 
kazanmak değildir. Bunun ötesinde ne 
vardır? Bana göre sevgi vardır, ülkemizin 
güzellikleri vardır ve bu sizi güçlendi-
rir. Ben bundan ilham aldım.” dedi.
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