
Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji 
Girişimi (NERİTA)’nın düzenlediği 
“Krizde İnovasyon ve Pandemi Sonrası 
Girişimcilik Çalıştayı”na katılan Telsim 
Genel Müdürü Cenk Alper, Telsim’in 
dijitalleşme konusunda öncü bir rol 
oynadığını ve her fırsatta dijitalleşmenin 
ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, 
bu amaçla KKTC’de ilk 5G demosunu 
yaptıklarını ve Future Lab’ı açtıklarını 
söyledi. Yaşadığımız şu günlerde bunun 
ne kadar doğru olduğunu ve artık 
dijitalin hayatımızın olmazsa olmazı 
olduğunu vurgulayan Alper, KKTC’nin 
bu anlamda marka ada olma yolunda 
büyük fırsata sahip olduğunu dile 
getirdi. Alper son olarak, KKTC’yi farklı 
sektörlerde büyük fırsatların beklediğini 
ve bu fırsatları en kısa zamanda, 
en iyi şekilde değerlendirmemiz 
gerektiğini belirtti. Çalıştay’dan sonra 
değerlendirme amaçlı düzenlenen 
“Kriz, İnovasyon ve Gelecek” konulu 
canlı yayın kaydını aşağıdaki linkten 
izleyebilirsiniz: https://lnkd.in/driiZzP 

Telsim, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 
ilk corona virüs vakasının açıklanmasından hemen 
sonra, hükümetin aldığı kararları, hem çalışanları 
hem de müşterilerinin sağlığı için anında 
uygulamaya başladı. Tüm hizmetlerin aksamadan 
devam edebilmesi ve iletişimin kesintiye 
uğramaması amacıyla tüm Telsim çalışanlarının 
uzaktan çalışabilecekleri altyapıları hızla kurup 
hayata geçirildi. Müşteri Hizmetleri online olarak 
evlerinden hizmet vermeye devam ediyor. Telsim’in 
nöbetçi Shoplardaki çalışanları ve sahadaki teknik 
ekibi tüm Telsim hizmetlerinin 24 saat kesintisiz 
devam ettirmek için çalışıyor. Uzaktan eğitimde tüm 
Telsim müşterilerine Eba Tv ve KKTC Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı portalları için 6’şar GB ücretsiz 
internet hizmeti verildi. KKTC Üniversitelerinin, 
öğrencileri için sağladığı uzaktan eğitim projelerine 
tam destek veriliyor. Yurdışı gelişlerde kullanılan 
tüm karantina otel ve yurtlarında mobil araçlarla 
kesintisiz hizmete devam ediliyor.
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ADRESE TESLİM GÜNLERİ TELSİM HOMEPLUGGED DEVAM EDİYOR
Siz evinizden çıkmayın diye cihazınız 
kapınızda.Abonelerimizin evlerinden 
çıkmamaları için yeni hat, yeni cihaz 
ve yeni internet bağlantılarında 
kapıya teslim hizmeti başladı. Ayrıca 
numarasını Telsim’e taşımak isteyen 
kişilerin de işlemleri için evlerinde 
hizmet veriliyor.

Telsim çalışanlarının çocukları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan 
eğlencesi bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi. Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nın 
organize ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, 100. Yılında 
da yine coşkuyla kutlandı. Telsim Genel Müdürülük Binası’nı her yıl ziyaret eden 
Red Kid’ler, bu yıl dijital ortamda biraraya geldi. Telsim çalışanlarının çocukları, hem 
eğlenip hem de öğrenerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. 
yılını kutladılar. Telsim çalışanlarının çocukları ile gerçekleşen Skype buluşmasında, 
Red Kid’ler deneyimleyerek öğrenip, Master Kids Direktörü Mert Balın ile bilimsel 
sohbetler gerçekleştirdiler. Etkinlik açılışına Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de 
katılarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. 

TELSİM, ÇOCUK BAYRAMI’NI DİJİTAL ORTAMDA KUTLADI

Uluslararası Final Üniversitesi, öğrencilerinin online eğitimlerine sağlıklı 
devam edebilmeleri amacıyla, Telsim ile bir ay sürecek sözleşme imzaladı. 
Sözleşmeye göre, KKTC’de bulunan Final Üniversitesi öğrencileri, bir ay 
süreyle LMS’ye (Final Üniversitesi Online Eğitim Sistemi) giriş yaptıkları zaman 
kendi internet kotalarından kullanmayacaklar. Öğrenciler LMS’yi kullandıkları 
zaman sınırsız internet limitleri olacak. Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Y. Öztoprak bu içerikteki sözleşmenin oluşumunda Üniversitedeki 
çalışma arkadaşlarının gayretlerini takdir ederken, Telsim’in sağladığı desteğin 
kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde 10 yıldan bu yana 
devam eden eğitimlere, Covid 19 salgını döneminde dijital ortamda 
devam ediliyor. Bugüne kadar 26 bini aşkın fazla ortaokul öğrencisine 
eğitimler başarıyla verilirken, çocuklarımızın karşılaşabilecekleri olası 
her türlü saldırı, kötü niyetli yaklaşımlar ve zararlı içeriklere dikkat 
çekmek amacıyla, online platforma taşındı. Güvenli İnternet Eğitimi’ni 
https://bit.ly/3avwLxr linkinden tüm kullanıcılar indirebilecek.

GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMLERİ ONLINE PLATFORMDA

Bu yıl 22 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız 16. Ulus-
lararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’ni tüm dünyanın içerisinde bulunduğu 
salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Tüm dünyada yaşamın normale dön-
mesi durumunda Ekim 2020’de gerçekleştirmeyi planladığımız 18. Uluslararası 
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ne katılması planlanan dünyaca ünlü sanatçıların ka-
tılımı ile 22 Nisan’da başlattığımız “Evde Festival Keyfi” projemizin ilk konuğu T.C. 

Devlet Sanatçısı ve Unicef iyi niyet elçisi dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay 
oldu. Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 11.00’da sosyal medya sayfaları-
mızdan yayınladığımız bu projemizde Gülsin Onay, Rus asıllı ABD’li keman 
virtüözü Alexander Markov, perküsyonun dünyaca ünlü ismi Burhan Öçal, 
ünlü gitar virtüözü Sanel Redzic, 3 Tenor, Kıbrıslı besteci ve şef Ali Hoca ve 
KKTC CSO yer alacaklar.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ile işbirliğinde “Evde Festival Keyfi” projesini başlatarak Kıbrıs’lı sanatseverlerin dünyaca ünlü sanatçılarla buluşmalarını sağ-
layıp, ünlü sanatçıların Kıbrıslı sanatseverlere özel mesajlarını ve tadımlık performanslarını sosyal medya sayfalarımızdan yayınlamaya başladık.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Habitat 
Derneği işbirliğiyle düzenlediği online ideathon’da sonuçlar belli oldu. Yarını Kodlayanlar 
Online Covideathon adı altında 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 
ve KKTC’den de katılım olan etkinlikte birinciliği, Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon 
Robotu projesiyle Zehra Betül Tekin ve Damla Korkmaz’ın oluşturduğu InovaTeam takımı 
kazanırken, Covcam projesiyle Dilay Dal ve Dilan Deniz Uçar’ın oluşturduğu Covcam 
takımı ikinci ve COVID RH projesiyle Ceyda Özdemir ve Özge Yılmaz’ın oluşturduğu The 
Optimizers takımı üçüncü oldu. Türkiye ve KKTC’den 129 takım ve 339 gencin katıldığı 
online ideathon’da dereceye girenlere toplam 17 bin TL değerinde teknoloji çeki dağıtıldı. 

SALGINLA MÜCADELEDE GENÇ FİKİRLER

Telsim Unplugged serisi, karantina günle-
rinde Telsim Homeplugged’a dönüştü. Ünlü 
sanatçı Ahmet Evan ile başlayan Home-
plugged serisi, İnci Moreket’le devam etti. 
Sanatçıların Kıbrıs şarkılarını seslendirdikleri 
bu seri önümüzdeki günlerde farklı sa-
natçılar ve şarkılarla devam edecek.

UFÜ-TELSİM, ONLINE EĞİTİM DESTEĞİ

#EVDEKAL KKTC

TELSİM BU ZOR DÖNEMDE 
MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR


