
Red’liler, yaz sezonunun başlamasıyla 
birlikte yazın gözde mekanları Bella Marin, 
Mystique, Kömür ve Khephal’de özel 
indirim ayrıcalıklarından yararlanabilecek. 
Bella Marin’de haftanın her günü %25, 
Mystique’te haftanın her günü %15, Kömür 
ve Khephal’de ise Cuma ve Cumartesi 
hariç her gün %15 indirim ayrıcalığı 
Red’lileri bekliyor. Avantajdan faydalanmak 
isteyen Red aboneleri indirim şifrelerini 
My Vodafone Fırsatlar Dünyası’ndan 
alabiliyorlar, rezervasyonlarını ise 0548 
833 99 99 numaralı telefonu arayarak 
yaptırabiliyorlar
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TELSİM’İ ANNELER YÖNETSE NASIL 
OLURDU?

Kıbrıs’ın en iyisiyiz, peki annelerimiz kadar 
iyi miyiz? Bu yıl Telsim’in yayınladığı 
Anneler Günü reklam filminde, bir 
annenin Telsim’in farklı departmanlarını 
ziyaret ederek yaptığı incelemeler ve 
yorumlar eğlenceli bir dille anlatıldı.

“Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları Fotoğraf Yarışması” sergisi, 
26 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da, Lefkoşa Sarayönü’nde 
gerçekleştiriliyor. Telsim ve Foder işbirliğinde ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri arasında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak 
Oyunları” isimli fotoğraf yarışmasının sergisi, Covid-19 salgını 
nedeni ile açık havada gerçekleştirilecek. Sergi’de, çocukların 
fotoğrafladığı sokak oyunlarımızı anlatan, seçilmiş fotoğraflar yer 
alacaktır. Kazanan çocuklarımızın ödüllerinin taktim edileceği 
sergiye, tüm çocuklarımız davetlidir.

KIBRIS’IN SOKAK OYUNLARI FOTOĞRAF SERGİSİ

Telsim işbirliğinde, Haziran - Eylül dönemi boyunca 
4 önemli sergiye ev sahipliği yapacak olan Rüstem’s 
Ana Galeri, son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ha-
ziran ayında Turan Aksoy’un sanatçı kitaplarından 
oluşacak sergisi ile başlayacak Yaz Sergileri, Temmuz 
ayında Eser Keçeci’nin masal baskıları ve Ağustos ayın-
da Fatoş Arabacıoğlu’nun tematik fotoğraf sergisiyle 

devam edecek. Eylül ayında ise Kıbrıs modern sa-
natının öncü isimlerinden Olga Rauf’un resim, fo-
toğraf ve koleksiyonundan oluşan önemli bir seç-
ki, sanat severlerin ilgisine sunulacak. Kültür-Sanat 
Protokolü kapsamında, Rüstem’s Yaz 2021 ser-
gilerinin tamamı, Telsim’in iletişim ve teknoloji 
sponsorluğunda 360 derece dijitalleştirilecek.

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Tüm Grundig ürünlerindeki indirim kampanyaları, 

Kıbrıs’ın en büyük teknoloji marketi “Buraşda”da 

başlattık. Tüketicilerimiz Mayıs ayı boyunca kahve 

makinesinden miksere, blenderdan saç kurutma 

makinesine kadar Grundig’in tüm küçük ev aletlerini, 

%10 indirimle satın aldılar.

RÜSTEM’S, TELSİM’İN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ SPONSORLUĞUNDA YAZ 2021 SERGİLERİNİ SUNAR.

“RED”AYRICALIĞI

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE BÜYÜK FIRSAT
“BURAŞDA”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen 
ortaokullar ve liseler arası Kısa Öykü Yarışması başvuruları 
tamamlandı. Konusu, “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, 
Gençler Yazıyor” olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni Haziran 
ayında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek. 
Gençlerin sosyal gelişimlerinin desteklemesi adına düzenlenenen 
kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve 
gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital 
ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük ediyor.

KIZIL ŞAHİN YAVRULARI YUVADAN UÇUYOR
Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı 
İşbirliğinde geçtiğimiz yıl çalışmalarını başlattığı ve adamızın 
ilk “Habitat Restorasyonu Projesi” olan Telsim Ekoloji Ormanı, 
ekosisteme katkı koyacak Kızıl Şahin projesini başarıyla devam 
ettiriyor. Şubat ayında yuva yapmaya başlayan çiftin toplamda 
dört yumurtası olmuştu, bu yumurtalardan ikisinden başarılı bir 
şekilde iki yavru çıktı. Anne ve baba şahinler tarafından yaklaşık 7 
haftadır bakılıp beslenen iki kardeş, artık gelişimlerini tamamlayıp, 
kanatlarının da gelişmesi ile yuvadan uçmaya hazırlanıyor. 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Telsim’in katkılarıyla 
online seminerlerin ikincisini gerçekleştirdi. Lefke Avrupa Üniversitesi 
(LAÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından çevrim içi 
olarak gerçekleşen, “Duygusal dayanıklılık” konu başlıklı seminerin 
moderatörlüğünü dernek yönetim kurulu üyesi Çilen Ulusoy 
üstlendi. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde, 
Covid-19 salgın sürecinin nasıl atlatılabileceğini, sürecin yaşattığı 
olumsuzluklar karşısında nelerin yapılabileceğini ve dayanıklılığın 
nasıl arttırılabileceği yönündeki konu başlıkları irdelendi. 

“DUYGUSAL DAYANIKLILIK SEMİNERİ”

TRAFİK HAFTASI’NDA 
FARKINDALIK YARATILDI

Trafik Müdürlüğü işbirliğinde, trafik ka-
zalarına dikkat çekmek ve önleyebilmek 
adına farkındalık yaratmak için “Trafik 
Haftası” boyunca bir dizi SMS gönde-
rildi. Bu smsler, “Hız yolu değil yaşamı 
kısaltır.”, Trafik kurallarına saygı, insanlığa 
saygıdır.” ve “Araç kullanırken telefonuna 
dokunma.” şeklindeydi. Ayrıca, Telsim’in 
cep telefonuyla konuşma alanlarında 
yer alan görselleri de Trafik Müdürlüğü 
işbirliğinde yenilendi. “Telefonla Yolda 
Değil Cep’te Konuşulur” temalı güvenli 
sürüş bilincini artırmak amacıyla yer-
leştirilen uyarı levhaları, Lefkoşa-Girne, 
Girne-Lefkoşa, Lefkoşa-Mağusa, Mağu-
sa-Lefkoşa ve Lefkoşa-Güzelyurt ana-
yollarındeki cep alanlarında yer alıyor. 
Görsellerde kullanılan ve sürücülerde 
farkındalık yaratan sloganların bazıları 
şu şekilde, “Motosikletler İçin Lütfen 
Aynaya Bir kez Daha Bakın”, ”Kaza-
lar Çiğnenmiş Kuralların İntikamıdır.”  

https://www.facebook.com/164143610515/videos/812242736350228
https://www.facebook.com/164143610515/videos/812242736350228
https://www.facebook.com/164143610515/videos/577011916611239
https://www.facebook.com/kktctelsim/photos/a.10151194747450516/10159235224675516/
https://burasda.kktctelsim.com/?fbclid=IwAR2PRon8z8r30scilfU7n4RDlar1LIAIlBm9uxxPgxZHeN5VwU3LLs_Sduk
https://burasda.kktctelsim.com/?fbclid=IwAR2PRon8z8r30scilfU7n4RDlar1LIAIlBm9uxxPgxZHeN5VwU3LLs_Sduk
https://www.facebook.com/kktctelsim/photos/10159201613645516
https://www.facebook.com/kktctelsim/photos/10159201613645516

