
Telsim’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’na özel etkinlik düzenlendi. Hem eğitici hem 
de öğretici olan bu güzel etkinlik, La Fontaine Tiyatro 
Atölyesi Kurucusu, Oyuncu, Yazar ve Masal Terapisti 
Hanife Tayyareci tarafından gerçekleşti. Çocukların 
kişisel gelişimini destekleyen masal anlatımı ve kukla 
gösterisinde, “Senede Bir Gün Dükkanı” isimli kitabı 
Lokum’un sevimli tavırlarıyla destekleyen Tayyareci, 
canlı yayına katılan çocuklara neşeli anlar yaşattı. 
Etkinlik kaydını izlemek için https://youtu.be/
vQ3vSbz4cho linkine veya başlığa tıklayımanız yeterli.
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#TOGETHERWECAN

Vodafone Group’un tüm dünyada başlattığı 

ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı 

#TogetherWeCan konseptinin reklam filmi 

ve görsellerini sosyal medya hesaplarımızda 

yayımlandı. #TogetherWeCan konseptine, 

ilerleyen dönemdeki tüm iletişim 

çalışmalarında yer verilmeye devam edilecek.

Telsim ve Foder işbirliğinde düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” 
isimli fotoğraf yarışmasının ilk değerlendirmesini yapmak üzere ön jüri toplanarak, 
gönderilen eserleri değerlendirmeye başladı. FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, 
Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar ve Telsim Genel 
Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın oluşturduğu jüri, FODER binasında toplanarak, 
gönderilen eserler arasından sergilenecek ve dereceye girecek olan fotoğrafların ilk 
değerlendirmesini gerçekleştirdi. Gün boyunca gönderilen fotoğraflar arasından ön 
elemeyi gerçekleştiren jüri üyeleri, “Kıbrıs’ın Sokak Oyunları”nı en iyi anlatan fotoğrafları 
bulmak için her fotoğraf üzerinde görüş alışverişinde bulunarak değerlendirme yaptı.

FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN İLK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Bakanlıkta gerçekleşen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amca-
oğlu, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı 
Fevzi Tanpınar ile bakanlık bürokratları katıldı. Milli Eğitim ve Kültür Ba-
kanlığı ile Telsim işbirliğinde 10 yıldır düzenlenen kompozisyon yarışma-
larında dereceye giren kompozisyonlardan oluşturulan kitapta, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk’ünün Öz-
gürlük ve Varoluş Mücadelesinin Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün anlatıldığı yüz-

lerce kompozisyon yer alıyor. Telsim olarak çok önemli bir amaçları 
olduğunu vurgulayan Alper, “Gençler ve çocuklarımız söz konusu 
olunca, akan sularımız duruyor. O yüzden de 10 yıldır Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığıyla, Ortaokul ve Liseler Arası Kompozisyon Yarış-
ması’nı düzenliyoruz.” dedi. Bugüne kadar yaklaşık 2 binin üzerinde 
öğrencinin kompozisyon yarışmalarına başvurduğunu söyleyen 
Alper, yüzü aşkın öğrenciyi de ödüllendirdiklerini sözlerine ekledi.

RÜSTEM’S VE TELSİM’DEN SANATTA İŞBİRLİĞİ

15 GB internetiyle Kuzey Kıbrıs’ın en bol internet-

li faturasız paketleri olan VOV ve VOV World, artık 

Telsim Shop’lardan da satın alınabiliyor. Her ikisi 

de 15 GB internet, 50 dakika ve 500 SMS içeren pa-

ketlerden VOV’un fiyatı 120 TL iken, VOV World’ün 

fiyatı ise 130 TL.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN ESERLERİNDEN OLUŞTURULAN “KIBRIS GENÇLİĞİ LİDERLERİNİ
ANLATIYOR” İSİMLİ KİTABIN İKİNCİ BASKISI, GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖREN İLE BAKANLIĞA TAKDİM EDİLDİ. 23 NİSAN ETKİNLİĞİ

VOV VE VOV WORLD, TELSİM SHOP’LARDA

Rüstem’s ve Telsim arasında imzalanan sanat ve teknoloji kapsamındaki 
protokol, Rüstem Kitabevi’nde yapılan bir imza töreni ile gerçekleşti. Rüstem 
Kitabevi, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasını korumak ve bir sonraki kuşaklara 
aktarmak için, çağın teknolojisinden faydalanmak ve mekana gelemeyecek 
kişilere ulaştırma amacıyla, Telsim ile ortak bir protokole imza attı. Rüstem 
Kitabevi Direktörü Ali Besim Rüstem ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi 
Tanpınar tarafından imzalanan protokol; bir yıllık bir dönemi kapsayacak. 
Protokol, Rüstems’de düzenlenecek olan etkinliklerin teknoloji ve iletişim 
desteğini kapsıyor. 

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI BAŞVURULARI UZATILDI
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen Kısa Öykü Yarışması 
31 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerden gelen talep üzerine uzatıldı. Konusu, 
“Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” olarak belirlenen yarışmaya, 
başvuracak öğrenciler, yarışmanın şartnamesine, başvuru formuna ve başvuru için 
gerekli bilgilere https://bit.ly/2YduseH linkinden ulaşabilecek. Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı ve Telsim işbirliğinde düzenlenenen yarışma ile ülkemizin geleceği olan 
çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak 
yetişmesine katkı konulması ve onları geleceğin yazarları olma konusunda teşvik 
edilmesi amaçlıyor.

Ülkemizde konservatuvar mezunu ilk Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Ayla 
Haşmet’in tiyatro hayatını ve başarılarını konu alan belgeselin çekimleri 
tamamlandı. Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Telsim ile imzalanan işbirliği 
protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere Telsim’in 
destekleri ile devam ediliyor. Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel 
projesinde, bu kez konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçımız Ayla 
Haşmet yer alıyor. Dernek, ülkemize değer katan kadınların yaşam öykülerini 
derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak 
amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 

AYLA HAŞMET’İN HAYATI BELGESEL OLDU

YAVRULAR YUVADAN UÇTU

Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen ahşap kuş yu-
vasın’daki Büyük Baştankara (Parus major) çiftinin 3 
yavrusu yuvadan uçtu. Yuvaya yerleştirilen kamera 
ile yavru kuşların gelişimi yakından takip ediliyor-
du. Böcekcil bir kuş olan Büyük Baştankara, çam 
kese böceği gibi birçok zararlı sayılan böcek türü 
ile beslendiği için, sağlıklı orman ekosistemi için 
çok faydalı bir kuş türü olarak kabul ediliyor. Telsim 
Ekoloji Ormanı’nda gerçekleştirilen habitat resto-
rasyonu çalışmasında, orman biyoçeşitliliğinin sa-
dece ağaç/fidan olarak değil içinde barındırdığı tüm 
canlılarla beraber düşünülen çalışmalar yapılıyor. 

UZAKTA DEĞİL “BURAŞDA”

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en avantajlı teknoloji 
alışveriş sitesi “Buraşda” açıldı. “Aradığınız teknoloji 
uzakta değil, Buraşda” sloganıyla hizmete açılan 
Buraşda, operatör ayırmaksızın herkesin dilediği tek- 
nolojik ürüne kolaylıkla ulaşabileceği bir alışveriş 
sitesi. Oyun konsollarından akıllı telefonlara, ku-
laklıklardan akıllı ev aletlerine kadar geniş bir ürün 
yelpazesine Telsim güvencesiyle ulaşabileceğiniz 
Buraşda’da, dilediğiniz ürünü ister peşin, ister taksitle 
satın alabilirsiniz. Ücretsiz kargo, 24 saatte teslim ve 
2 yıl garanti seçenekleri sunan Buraşda, aradığınız 
teknolojiye tek tıkla ve size uygun koşullarla ulaş-
mak istiyorsanız hemen tıklayın: www.burasda.com
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