
Telsim, müşterilerine, çevreye ve 

çalışanlarına karşı sorumluluklarını, almış 

olduğu uluslararası ISO sertifikaları ile yerine 

getirmeye devam ediyor. Bilgi Güvenliği ISO 

27001 sertifikasını alarak bir ilke imza atan 

ve müşteri memnuniyetini temel ilkeleri 

arasında tutan Telsim, ISO 20000 Bilgi 

Teknolojileri Hizmet Yönetimi sertifikası ile 

de insanları, süreçleri ve teknolojiyi entegre 

ederek, teknoloji hizmetlerinin müşterilere 

istikrarlı seviyelerde sunulmasını sağlıyor. 

Sürekli gelişimi teşvik eden yönetim 

sistemiyle, hizmetlerini sistematik bir 

şekilde ölçüyor ve muhtemel tehditlere karşı 

koruyor. Aboneler için her koşulda en yüksek 

değeri yaratmayı hedefleyen Telsim, iş 

sürekliliği yönetimi olan ISO 22301 sertifikası 

ile de, temel faaliyet alanı olan iletişimin 

süreklilliğini, acil ve zorlu durumlarda 

sağlayabilmek ve her türlü felaket 

senaryosuna hazırlıklı olmak konusunda, 

gerekli çalışmaları sürdürmeye de devam 

ediyor. Telsim, sunduğu telekomünikasyon 

teknolojileri sayesinde, müşterilerinin enerji 

verimliliğini artırıp, sera gazı emisyonlarını 

azaltmalarına fırsat yaratmak ve kendi 

operasyonlarından kaynaklanan çevresel 

etkileri de minimuma indirerek çevre dostu 

bir şirket olmak, öncelik verdiği konular 

arasında yer alıyor. Telsim, ISO 50001 Enerji 

Yönetim Sistemi kapsamında ise, enerji 

tüketimini azaltma stratejisi ile daha verimli 

teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye 

yatırımlarını, Santral ve Veri Merkezi’ndeki 

çalışmaları ile sağlamaktadır.

KIZIL ŞAHİN YAVRULARI DOĞAYA KAZANDIRILACAK
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WOW DEDİRTEN PAKET

15 GB internetiyle Kıbrıs’ın en bol 

internetli faturasız paketi VOV, 

FreeZone’luları bekliyor. VOV’u My 

Vodafone üzerinden satın alabilirsiniz. 

Satın alma işleminiz ve ayrıntılı bilgi için 

başlığa tıklamanız yeterli.

Telsim’in, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Kısa Öykü Yarışması’nın 
başvuruları devam ediyor. Konusu, “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” 
olarak belirlenen yarışmanın son başvuru tarihi, 30 Nisan 2021. Yarışmaya başvuracak 
öğrenciler, https://bit.ly/2YduseH linkinden, Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru 
formu’na ulaşabilirler. Telsim, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği 
yarışma ile, ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, 
araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymayı, onlara edebiyatı sevdirmeyi 
ve onları geleceğin yazarları olma konusunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Gençlerin sosyal 
gelişimlerini desteklemeyi kendisine hedef olarak belirleyen Telsim, düzenlenen kısa 
öykü yarışmasıyla, kültürümüzün unutulmaması adına, gençlerimizin büyüklerinden 
duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasını hedefliyor.

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

“Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” Fotoğraf Yarışması için başvurular 
devam ediyor. Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle 7.’si 
düzenlenen, “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması 
için son başvuru tarihi 5 Mart 2021. Yarışmaya, https://www.kktctelsim.
com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi adresinden online olarak katılım 
sağlanabiliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen, 
Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması’na, en az iki, en çok dört fotoğrafla 
katılabilinecek. Yarışma ile ilgili bilgiye http://www.kktctelsim.com ve www.
kktcfoder.com adreslerinden ulaşılabiliniyor. 

FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde, doğaya geri dönemeyecek yaban 
hayvanlarının barındırıldığı, Yaban Hayat Barınağı’nda, geçen yıl ilk 
kez kuluçka denemesi yapan fakat başarılı olamayan Kızıl Şahinler 
için, bu yıl tüm hazırlıklar yeniden tamamlandı. Kızıl Şahinler için 
özel olarak hazırlanan üretim kafesinin, habitat restorasyonu ya-
pılmakta olan, Telsim Ekoloji Ormanı’nda kurulması, hayvanların 
daha rahat bir ortamda olmaları açısından büyük önem arz ediyor. 

Özel olarak hazırlanan üretim kafesinde, iki ayrı bölüm 
tasarlanmış olup, yavrular belirli bir boya ulaşınca ebe-
veynlerden kopmadan yan bölmeye alınacak. İnsan te-
ması olmadan, yavrular için hazırlanan bu özel bölme-
den yavru Kızıl Şahinler doğaya kavuşacaklar. Projenin 
başarılı olması durumunda, sayıları hızla azalan Kızıl Şahin po-
pülasyonuna adamızda ilk kez pozitif bir katkı yapılmış olacak.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleşen ve Rüstem 
Kitabevi Ana Galeri’de sanatseverlerin ziyaretine açılan, Müzeci & 
Ressam Cevdet Çağdaş Sergisi, 360° sanal tur teknolojisiyle https://bit.
ly/3nnK35o adresinden erişim imkanı sunuyor. Cevdet Çağdaş’ın sanat 
ve müzecilik serüvenine kısa bir bakış sunan sergi, 3D kayıt tekniği 
ile dijitalleştirilerek sanal formatta sanat severlerle buluşturuluyor. 
Rüstem Kitabevi, çağın teknolojisinden faydalanmak ve mekana 
gelemeyecek sanatseverlere sanatı ulaştırma amacıyla, geçtiğimiz ay 
Telsim ile ortak bir protokole imza atmıştı. 

360° TEKNOLOJİSİYLE CEVDET ÇAĞDAŞ SERGİSİ

Telefon, internet ve televizyon için ayrı ayrı faturalardan 

sıkılanlar için 3’ü 1 arada fırsatı Telsim müşterilerine 

sunuluyor. Vodafone Evde İnternet ve Vodafone TV, 

Telsim faturanıza ek ayda 70 TL’den başlayan fiyatlar-

la. Ayrıntılı bilgi için başlığa, Osman Alkaş’ın anlatımını 

izlemek için linke tıklayın. https://bit.ly/3ciJW9n 

      KTSYD KUPASI UKÜ’NÜN

TELSİM, TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE TAŞKENT DOĞA PARKI İŞBİRLİĞİNDE, ADAMIZIN İLK HABİTAT RESTORASYONU 
PROJESİ OLAN TELSİM EKOLOJİ ORMANI, EKOSİSTEME KATKI KOYACAK KIZIL ŞAHİN PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR.

TELSİM İLE GÜVENDESİNİZ

 3’Ü 1 ARADA TEK FATURADA!

Telsim’in katkılarıyla ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC 
Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde, KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler 
kategorisi düzenlendi. Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan final maçında 
yarı finalde MGA’yı mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile 
Levent’i mağlup eden Özgür Adımlar karşı karşıya geldi. İkinci devreye 
hızlı başlayan UKÜ, KTSYD Hentbol Kupası şampiyonu oldu. Karşılaşma 
sonrasında şampiyon UKÜ’ye kupa ve madalyaları, Hentbol Federasyonu 
Başkanı Bahadır Ayhan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KTSYD Yönetim 
Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy tarafından verildi. 
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