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KAMPANYA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Telsim sevgililer gününde, TCL’in akıllı 
ve avantajlı modeli 20L+ ve Samsung’un 
beğenilen modeli Galaxy S21’i Sevgililer 
Günü’ne özel avantajlı fiyatlarla satışa 
sundu. Telsim müşterileri, 14 Şubat’a 
kadar faydalanabildiği kampanyalara 
yoğun ilgi gösterdi.

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim 
ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl yurtiçi turnesi kapsamında, Karakum’da Girne 
Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda şiir severlerle buluştu. Ayrıca, Prof. 
Dr. Şevket Öznur’un konuşmacı olduğu  “Osman Türkay’ın Edebiyatımızdaki Yeri” 
başlıklı söyleşi gerçekleşti. Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve 
Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı 
dinletisinde, Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini ve bestecilerin bestelerini seslendirdi. Lirik 
Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak Tiyatro Sanatçısı Derman Atik eşlik etti. Lirik Şiir 
Grubu’nun Mart ayındaki durağı Lefke olacak ve Fikret Demirağ’a atfen düzenlenecek.

OSMAN TÜRKAY ŞİİRLERİYLE ANILDI

Telsim ve Rüstem’s işbirliğinde her ay farklı bir konuda yapılan “Arts of 
Small Talk” söyleşilerinin bu ayki konuğu, Koleksiyoner Hasan Arkan 
oldu. Kuzey Kıbrıs’taki “Geek Kültürü” hakkında keyifli bir sohbet 
gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü, Halil Duranay yaptı. 
Dünyanın birçok noktasında yapılan ‘Geek Fest’lerin Kıbrıs’ın kuzeyinde de 
düzenlendiğinden bahsedilen söyleşide, Kuzey Kıbrıs’ın Geek Kültürü’ne 
bakış açısı irdelendi. Kayıt altına alınarak dijital ortamda da paylaşılan Arts 
of Small Talk söyleşileri, Kıbrıs’a dair dijital bir arşiv niteliği taşıyor. Arts of 
Small Talk söyleşilerini Telsim’in YouTube kanalından izlenebiliniyor.

ARTS OF SMALL TALK’DA GEEK KÜLTÜRÜ

Proje kapsamındaki ilk çekimler Serdarlı ve Lapta’da başladı. 
Çekimlerde bölgenin kültürünü yansıtan el işleri ve kültürel ye-
mekler pişirildi. Ayrıca ropörtajlar da yapılan çekimlerde, bölge 
kadınları başarı hikayelerini anlattılar. Kıbrıs’ın Cevherleri isimli 
proje, girişimci kadınların görünürlüğünü artırarak, kadınlara 
ilham vermek ve girişimciliği geliştirmek amacıyla hayata ge-

çirildi. Hazırlanacak kısa filmler sayesinde, kadınların eko-
nomik ve sosyal açıdan topluma kattıkları resmedilecek, 
farklı bölgelerin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri sergile-
necek ve odak noktası Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden 
ilham veren kadınların hikayeleri gerek sosyal medyadan 
gerekse yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde tanıtılacak. 

Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER), Telsim ile imzaladığı işbirliği 
protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere bir 
yenisi daha ekleniyor. Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel 
projesinde, tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın 
tiyatro sanatçımız Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın 
hayat hikayeleri belgeselleştirilmesinin ardından, bu kez Kıbrıslı Türklerin 
ilk kadın hekimi Dr. Aydın Sennaroğlu’nun belgeseli yer alacak. Aydın 
Sennaroğlu, adada Tüberküloz hastalığının tedavisi alanındaki başarısı ve 
Milli Mücadele’deki fedakârlığı ile tanınan ilk kadın doktorlarımızdandır.

AYDIN SENNAROĞLU’NUN HAYATI BELGESEL OLUYOR

Yeni abonelerimizin sosyal medyada kul-
lanabilecekleri hediye Sosyal Pass paket-
lerimizi tanıttık. Numarasını Telsim’in fa-
turalı hatlarına taşıyan yeni abonelerimiz 
ilk 3 ay boyunca, faturasız hatlara taşıyan 
yeni abonelerimiz ise ilk ay +2 GB Sosyal 
Pass hediyesinden faydalanabilecekler. 

SON BAŞVURU 31 MART

KIBRIS TÜRK GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (GİKAD) VE TELSİM İŞBİRLİĞİNDE HAYAT BULAN 
“KIBRIS’IN CEVHERLERİ” İSİMLİ PROJENİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI.

Güvenli İnternet Haftası’nı kutlayan Telsim, pandemi 
sürecinde çocuklar ve gençler tarafından daha yoğun 
kullanılan internetin olumlu değişimine ilham vermek, 
çevrimiçi güvenlik konularıyla ilgili farkındalığı arttırmak ve 
çocuk ve gençleri internetteki zararlı içeriklerden korumak 
için oline katılım sağlanabilen bir eğitim hazırladı. Telsim’in 
çocuklar ve gençler için hazırlamış olduğu Güvenli 
İnternet eğitimine, https://bit.ly/3jrx2Yh linkinden 
ulaşılabiliniyor. Güvenli İnternet Eğitimleri iki kısımdan 
oluşuyor. Birinci kısımda, güvenli internet kullanımı ile 
ilgili, teknik açıdan destekleyici bilgiler veriliyor. İkinci 
kısımda ise Sosyal Hizmet Uzman’ı Barış Başel’in hazırlamış 
olduğu, internetin sosyal yaşama olan zararlarından nasıl 
korunabileceğimizle ilgili bilgiler veriliyor.

GÜVENLİ İNTERNET HAFTASI

  2 GB SOSYAL PASS HEDİYE!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde, ülkemizin geleceği olan 
çocukların ve gençlerin; okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen 
bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, 
geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla 
ikincisini gerçekleştirdiği Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü 
Yarışması’nın son başvuru tarihi 31 Mart 2022. Yarışması’nın konusu ise 
“Kıbrıs Efsaneleri” olarak belirlendi. Yarışmanın ödül töreni Mayıs 2022’de 
yapılması planlanıyor. Yarışmaya başvuracak öğrenciler, başlığa tıklayarak 
Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formuna ulaşabilecekler.

  TEKRAR & TEKRAR

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Rüstem’s 
işbirliğinde hayata geçirdiği sergilere bir yenisi daha 
eklendi. Ceyhan Özyıldız’ın ilk solo sergisi olan ve Fotodijital 
eserlerin yer aldığı sergi, Rüstem Kitabevi etkinlik alanında 
açıldı. Aynı zamanda kitap tanıtımının da yapıldığı sergi, 
Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, 360 derece 
formatında sanal ortamda da ziyarete açıldı. Ceyhan 
Özyıldız’ın fotoğraf, öykü ve grafik tasarım çalışmalarından 
oluşan sergisini Rüstem’s Ana Galeri’de ziyaret edemeyen 
veya bir kez daha ziyaret etmek isteyenler, sanal sergiye 
başlığa tıklayarak ulaşabilirler.

SERTİFİKA TÖRENİ GİRNE’DE 
YAPILACAK

“Geleceğini Şekillendir” projesi, Lefkoşa, Girne, 
Mağusa ve Güzelyurt bölgesindeki eğitimleri 
tamamlandı. SOS Çocukköyü’nün çatısı altındaki 
Girne Gelişim Gençlik Merkezi (GİGEM) ve Cyprus 
Codes ile Telsim sponsorluğunda sürdürülen 
Robotik Kodlama eğitimleri ile 7-11 yaş grubu 
toplamda 48 çocuğun geleceğin en temel be- 
cerilerinden biri olan programlamayla tanışma-
ları sağlanmış oldu. Eğitimlere katılan 7-11 yaş 
arasındaki 48 katılımcının projelerini sergileye-
cekleri ve sertifikalarını alacakları tören Mart ayı 
içerisinde GİGEM’de düzenlenecek.
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