
 

  

 

BASIN BÜLTENİ                             _13.04.2015 

 

ALPET’TEN TARİHİ DOKUNUŞA DESTEK! 

 
Alpet Kıbrıs ilklerin öncüsü olmaya ve sektörde fark yaratmaya devam 

ediyor. Bir zamanlar  Kıbrıs’ın en önemli ve en büyük uçuş noktası olan, 

1974 yılından itibaren kapanan ve o günden beridir ’hayalet’ 
görüntüsünde olan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı hakkında bilinenleri, 
bilinmeyenleri, anıları,yaşanmış hikayeleri bir araya getiren ’Bölünmüş 

Başkentin Hayalet Havaalanı Belgeseli’ne sponsor oldu. 

Alpet Kıbrıs çevresel, sosyal ve kültürel sorumluluk ilkeleri ile Kuzey Kıbrıs’ta farklı 
ve anlamlı projelere destek olmaya devam ediyor. Özellikle son 3 yıl içerisinde 

birçok projede ana sponsor olarak yer alan Alpet, Kuzey Kıbrıs’ta hem sosyal hem 
kültürel hem de çevresel sorumluluk bilinci ile örnek olmaya devam ediyor. Son 
olarak 7 Nisan 2015 Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 

gala ile tanıtılan ve Kıbrıs’ın yakın geçmişini gözler önüne seren belgeselin 
sponsorlarından biri oldu. 

 
 Gala gecesinde konuşma yapan belgesel Yönetmeni Sami Özsulu ‘’Bölünmüş 
Başkentin Hayalet Havaalanı’’ adını verdiğimiz, toplamı 150 dakikaya varan bu 

belgesel de Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın Kıbrıs tarihiyle iç içe geçen tarihçesi, 
belgeler ve o dönemin tanıklarıyla anlatılıyor. 1950’li, 60’lı ve 70’li yıllarda Lefkoşa 

Uluslararası Havaalanı’nda görev yapan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar anılarını 
yıllar sonra bu belgeselde anlatıyor. O dönemlerde Lefkoşa Uluslararası 
Havaalanı’na kimler gelip gidiyor, personel nasıl çalışıyordu? 1963 sonrası 

havaalanında neler olmuştu? Unutulmaz hatıralarında anlatımıyla ekrana geliyor’’ 
dedi. 

 
Düzenlenen bu anlamlı galaya birçok tarihçi ile birlikte, organizasyonda belgeselin 
hazırlık sürecinde, sponsorlukları ile destek olan Şirket ve Yöneticilere 

katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Alpet Kurumsal İletişim Uzmanı 
Ezgi Göçmen; Kuzey Kıbrıs’ta anlamlı projelerde yer almaya devam ediyoruz. 

Dönemin görüntüleri eşliğinde geçmişten derlenen bilgi, belge, fotoğraf ve video 
görüntüleriyle kurgulanan ‘’Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı’’ belgeselinin, 

Ülkemiz açısından da son derece önemli bir ‘bellek’’ çalışması olduğuna 
inanmaktayım. Biliyorsunuz Alpet Kıbrıs olarak hem sosyal, çevresel, hem de 



 

  

 

kültürel ve sanatsal etkinliklere destek olarak farklı ve anlam taşıyan projelerde 
yer almaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda örnek teşkil etmek bizim için gururdur’’ 

dedi. 

 


