
Telsim, yoğun olarak kullanılan 
259 öğrencinin karantinada 
bulunduğu bölgede mobil baz 
istasyonu kurulumunu sağlayarak, 
GSM sinyallerini ve 3G hizmetinin 
erişilmesinde yaşanan problemeleri 
giderilmesi adına mobil baz istasyonu 
kurulumunu gerçekleştirdi. Telsim 
ayrıca bu süreçte evde bulunan tüm 
abonelerine 1GB ek internet hediye etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Telsim 
ve MasterKids tarafından hazırlanan LEGO setleri ile 
Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimileri MasterKids eğitim 
uzmanları tarafından online olarak veriliyor. MasterKids 
Direktörü Mert Balın’ın hazırlamış olduğu online Enerji 
Verimliliği Kodlama Eğitimine ulaşmak için, https://www.
facebook.com/kktctelsim/videos/154951395663196/ 
linke tıklamak yerterli olacak. Meraklı, yaratıcı, çevre dostu 
ve enerji konusunda bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla 
online olarak hazırlanan programla, Korona salgınıyla 
mücadele ettiğimiz şu günlerde daha çok çocuğa ulaşmayı 
hedefliyoruz.
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GOY SEPETE EVİNİZE GELSİN MY VODAFONE’DAN 2 GB İNTERNET HEDİYE 
Siz evden çıkmayın diye Telsim’lilere 
GoySepete’de gönderim ücretsiz. 
Bu ayrıcalıktan faydalanmak için, 
My Vodafone’da Fırsatlar Dünyası 
bölümünden şifre almanız yeterli. 
GoySepete’ye aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz http://www.goysepete.
com. Bu hizmetimiz Lefkoşa ve Girne’de 
geçerlidir.

Lefke Avrupa Üniversite’si (LAÜ),  Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesine 
liderlik etme vizyonuyla hareket eden Telsim işbirliğiyle, 
koronavirüs salgını nedeniyle üniversitenin mevcut internet 
altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ 
öğrencilerine ücretsiz mobil internet hizmeti veriyor. Bu projeden 
yararlanmak isteyen tüm LAÜ öğrencilerinin, üniversitenin web 
sitesindeki başvuru formunu doldurmaları yeretli olacaktır. İşlemin 
tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan öğrencilere 
üniversite tarafından şifre gönderilecektir.

TELSİM’DEN LAÜ ÖĞRENCİLERİNE İNTERNET KKTC’nin ilk operatörü Telsim, cep telefonu kullanıcıları için ekranın 
üstünde bulunan operatör ismini koronavirüs önlemleri için değiştirdi 
ve onun yerine bir toplumsal sorumluluk projesine yer verdi. Telsim, 
ülkemizde ilk corona virüs vakasının açıklanmasından sonra, tüm 
abonelerine, mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması konusunda 
farkındalığı artıracak sms gönderisi de yapmıştı. Telsim, ülkede koronavirüs 
salgınına önlem olarak mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması uyarılarına 
oldukça çarpıcı bir destek daha vererek, her cep telefonu kullanıcısının 
ekranında sol üst köşede görünen operatör ismi yerine, #EvdeKal yazısını 
hazırladı. 

Telsim, halen çok sayıda ülkede de devam etmekte olan 
kampanyada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla 
mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizim 
için canla başla görevinin başında olanlara minnettarlığımızı 
göstermek ve moral vermek için halka, her akşam saat 
20.00’da 1 dakika boyunca balkonlara ve pencerelere çıkılarak 
alkışlamaları için çağrı yaptı.

#EVDEKAL KKTC

HER GECE ALKIŞLIYOR VE MORAL VERİYORUZ

Kuzey Kıbrıs’ta her gün binlerce kişinin tüm ihtiyaç-
larını evlerinden  çıkmadan gerçekleştirebilmesi için 
sahadaki ekiplerimiz hem evde internetinizi sorunsuz 
kullanmanız, hem de işlemlerinizi rahatça yapabilme-
niz için görev başında. Dijital dönüşümün önemini her 

geçen gün daha iyi anladığımız bu günlerde, ge-
leceğin teknolojik çözümlerini sizlere sunmaya 
devam eden Telsim, sabit ve mobil altyapısı, veri 
merkezleri ve dijital servisleriyle hem bireylerin 
hem de kurumların yanında.

Telsim, sizi sevdiklerinizden koparmamak ve siz evinizden çıkmadan hayat devam etsin diye çalışıyor. 

Telsim, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından okulların tatil 
edilmesi ve uzaktan eğitim kararı üzerine , online eğitim süresince devam 
edecek , 6 GB internet’i tüm öğrencilere ücretsiz olarak tanımlamıştır. 
Ücretsiz verilen internet, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim 
portalı olan egitim.mebnet.net ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına 
ait eba.gov.tr eğitim portalına erişimler için geçerli olacaktır. 
Ayrıca Red Cool ve Freezone abonelerimiz tanımlanan 6 GB 
internetlerini, Vodafone TV uygulamasında olan EBA TV kanalları 
içinde kullanabileceklerdir.

TELSİM’DEN ONLINE EĞİTİM DESTEĞİ

My Vodafone kazandırmaya devam ediyor. 
Faturasını My Vodafone’dan ödeyen her-
kese 2 GB internet hediye.Siz evde kalın. 
My Vodafone hizmetinizde! My Vodafone 
kazandırmaya devam ediyor. My Voda-
fone’u aşağıdaki linkten indirebilirsiniz 
http://goo.gl/fomfjQ

#EVDEKAL KKTC

Telsim’in geleneksel hale gelen, sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamındaki Güvenli İnternet Eğitimleri, 
çok yakında online olarak hizmete giriyor. Telsim, 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde,  
internetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde 
bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük ederek, 10 
yıldır, her yıl ada genelinde 35 okulda, 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerine “Güvenli İnternet Eğitimleri” veriyor. Evde 
kaldığımız şu günlerde, iternetin daha çok hayatımıza 
girdiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak, 
güvenli internet eğitimlerinin daha büyük bir ihtiyaç 
olduğunun sorumluluğu ile eğitimler online olarak 
hizmete açılacaktır.
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