
Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, 

Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem Enstitüsü ve 

Rüstem ortaklığı ile hazırlanan Evrenin Gizemi 

sergisi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak 

ziyarete açıldı. Rüstem Kültür ve Sanat Danışmanı 

Halil Duranay ve Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem 

Enstitüsü Başkanı Arda Topal’ın katılımıyla, 

Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabında canlı bir 

konuşma gerçekleşti. Konuşmada, Topal; “Kıbrıs 

Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün amatör 

bir gözlem kulübünün ötesinde, alanı ile ilgili veri 

toplamaya odaklı profesyonel bir kurum olarak 

kurulduğunu ve bu sergi vesilesi ile toplumun Kıbrıs 

Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün varlığına 

dikkat çekmeyi amaçladıklarını” belirtti. Sergi; 

https://bit.ly/3jyYgwa linkinden ve aynı zamanda, 

Telsim, Rüstem ve Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem 

Enstitüsü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan 

linklerden ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
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DİZİ KEYFİ VODAFONE TV’DE!

Ne izleyeceğinizi düşünüyorsanız, 

birbirinden güzel film ve diziler 

Vodafone TV’de sizi bekliyor. Gişe 

rekortmeni filmlerden, klasikleşmiş 

yapımlara yüzlerce film Vodafone TV’de.  

Uygulamayı indirmek için başlığa tıklayın. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile  uzaktan 
eğitime destek ve bağış kampanyası protokolü imzaladı. Kampanya’ya “Her Tablet Bir Gelecek” adı 
verildi. İmza Törenine, Bakan Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, Telsim Genel 
Müdürü Cenk Alper, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür 
Vekili Murat Küçüközdemir katıldı. “Uzaktan Eğitime Destek Kampanyası”için 7171’e SMS göndererek 
katkı sağlanabiliyor. 20TL bağış için 20, 50TL bağış için 50, 100TL bağış için 100 yazıp 7171’e mesaj atıp, 
kişiler diledikleri kadar bağışta bulunabilecek. İmza töreninde konuşan, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, 
“Çocuklarımız, gençlerimiz olunca akan sular duruyor. Onlar bizim geleceğimiz” diyerek, 300 ihtiyaçlı 
öğrenciye evde internetlerini eğitim öğretim yılı sonuna kadar ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı.

“HER TABLET BİR GELECEK”

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 18. kez düzenlenecek 
olan Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 5 - 31 Mart 
tarihleri arasında dijital platformda yapılıyor. Orkide Yürüyüşü’ne 
katılmak için, #OrkideYürüyüşü hashtagı ile 3 arkadaşını eti-
ketleyip meydan okumak gerekecek. Sosyal medya ve medya 
aracılığıyla duyurusu yapılacak yürüyüşün, katılım koşulları ve 
yürüyüşle ilgili ayrıntılı bilgiye 5 Mart itibarı ile ulaşılabilinecek. 

Yürüyüşe katılanlar arasından yapılacak çekilişle, 10 katı-
lımcı Mi Band 5 kazanacak. Orkide Yürüyüşü, uzun yıllar-
dır, kanser konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık 
yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı 
yaşama yönlendirmek amacıyla düzenleniyor. Covid 19 
Salgını dolayısıla, online platforma taşınan Orkide Yürü-
yüşü’ne, dünyanın her yerinden katılım sağlanabilecek.

OTELİN İLK MİSAFİRLERİ ODALARINA YERLEŞTİ

Telsim, 15 ay taahhütle Vodafone Evde İnternet alan 

müşterilere, ilk 3 ayı hediye ettiği kampanya başlattı. 

Hızlı ve kotasız Vodafone Evde İnternet, tarifenize ek 

ayda 90 TL’den başlayan fiyatlarla. Kampanya ile ilgili 

ayrıntılı bilgi için başlığa tıklamanız yeterli. Bu kam-

panya kaçmaz!

KANSER ARAŞTIRMA VAKFI VE TELSİM İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN, 18. ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ, COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ONLINE PLAT-

FORMA TAŞINDI. 5-31 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN YÜRÜYÜŞE, TÜM DÜNYADAN KATILIM SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR.

EVREN’İN GİZEMİ

EVDE İNTERNET 3 AY ÜCRETSİZ

Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde, 
Ada’da bir ilk olan “Telsim Ekoloji Ormanı” ve “Habitat Restorasyonu 
Projesi” devam ediyor. ‘Habitat Restorasyonu’ projesi kapsamında hayata 
geçirilen, “Telsim Ekoloji Ormanı”nda, biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla 
yerleştirilen böcek oteli, ahşap palet, kuru ot, çalı, kamış, toprak, taş gibi doğal 
malzemelerden inşa edildi. Böcek otelinin doğaya olan katkıları, faydalı ve 
zararlı böceklerin populasyonlarını dengelemek, biyoçeşitliliği artırarak ekolojik 
dengeyi sağlamak, bitkilerde tozlaşmayı artırmak, kuşlara, sürüngenlere, 
yarasalara ve diğer küçük memeli hayvanlara besin kaynağı oluşturmaktır.

AKILLI ÇÖZÜM: RED ENERJİ
Dijital dönüşümün öncüsü Vodafone’un işletmelere özel akıllı sistemi Red Enerji’yle 
şirketinizin enerji masraflarında %30’a varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Red Enerji, üretim 
yapan işletmeler, zincir mağazalar, hastane ve okullar için hazırlanmış özel çözümleri 
ile işletmelerdeki en ideal enerji kullanımına yönelik yazılım ve donanım çözümleri 
geliştirir.  Enerji Yönetim Platformu, işletmelerdeki elektrik giderlerini düzenli olarak 
takip etmeye, açma/kapatma özelliği olan makine ve cihazları yönetmeye yaran 
çözümdür. İşletmenizde reaktif/aktif takibi yapmaya yarayan Red Enerji çözümü, tasarruf 
modülü sayesinde klima ve aydınlatmalarınızı, hava durumu ve ortamdaki kişilere bağlı 
olarak otomatik yönetir ve bu sayede %30-40 aralığında tasarruf sağlar. 

GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ 
Telsim, dijital teknolojilerin özellikle çocuklar ve gençler arasında güvenli ve pozitif 
kullanımını desteklemek amacıyla 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği Güvenli 
İnternet Eğitimleri’ni dijital platformdan vermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde 
çocuklar ve gençler tarafından daha yoğun kullanılan internetin olumlu değişimine 
ilham vermek ve çocuk ve gençleri internetteki zararlı içeriklerden korumak için oline 
katılım sağlanabilen bir eğitim hazırladı. Telsim’in çocuklar ve gençler için hazırlamış 
olduğu Güvenli İnternet eğitimine, https://bit.ly/3jrx2Yh  linkinden ulaşılabiliniyor. 
Eğitimde, güvenli internet kullanımı ile ilgili teknik bilgiler ve internetin sosyal 
yaşama olan zararlarından nasıl korunabileceğimizle ilgili bilgiler yer alıyor. 

OSMAN ALKAŞ RED TALKS’A
KONUK OLDU

Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nın, birbirinden 

değerli konuklar ve farklı içeriklerle gerçekleştirdiği 

Red Talks etkinliğinde bu kez, ülkemizin kıymetli 

tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı 

ve Telsim’in marka yüzü olan Osman Alkaş konuk 

edildi. Dijital ortamda yapılan etkinlikte, Alkaş’ın 

kariyer yolculuğu, başarılı projeleri ve anılarıyla ilgili 

keyifli bir sohbet gerçekleşti. Moderatörlüğünü İnsan 

Kaynakları ekibinin yaptığı etkinliğe, Telsim çalışanları 

ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Sohbet sırasında 

yönetici ve çalışanların sorularını yanıtlayan Alkaş, 

oyunculuk kariyerini seçerken yaşadığı zorlukları, 

üniversite yıllarında tuttuğu notların kariyerini nasıl 

etkilediğini, Torba programının nasıl doğduğunu ve 

mesleğine olan aşkını anlattı.

https://www.kktctelsim.com/basin-odasi/tek-amac-icin-yuruyoruz
http://kktctelsim.com/vodafone-tv 
https://www.kktctelsim.com/basin-odasi/dogamizin-gelecegi-habitat-restorasyonu-projesi-devam-ediyor
https://bit.ly/3jyYgwa
https://www.facebook.com/kktctelsim/posts/10158993488620516
https://www.kktctelsim.com/servisler/telsim-red-enerji   
https://bit.ly/3jrx2Yh
https://www.kktctelsim.com/basin-odasi/osman-alkas-red-talksa-konuk-oldu
https://www.kktctelsim.com/basin-odasi/osman-alkas-red-talksa-konuk-oldu

