
 

  

 

BASIN BÜLTENİ                             _18.09.2015 

 

ALPET AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASI’NA 
SPONSOR OLDU! 

 

Alpet Kıbrıs’tan iki toplumlu dev organizasyona destek! 

Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Alpet 
Kıbrıs, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ın ve Güney Kıbrıs’ın ortaklaşa 

gerçekleştirdiği dev organizasyona sponsor oluyor! 
 

18 Eylül’de basın toplantısı gerçekleştirildi! 
 
Alpet Kıbrıs sponsorluğunda Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) çatısı altında ve Kuzey 

Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu işbirliği ile düzenlenecek olan Avrupa Ralli 
Şampiyonası (European Rally Championship-ERC) basın toplantısı gerçekleştirildi. 

FIA’ya (Uluslararası Otomobil Federasyonu’na) bağlı Avrupa Ralli Şampiyonası’nın 
10. Yarışı ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın 6. Yarışının dünyada ilk kez ayni 
parkurda yarışacağı bu dev organizasyonun basın toplantısında Alpet Kıbrıs Genel 

Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt’un yanısıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sn. 
Mehmet Harmancı, Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Sn. Antonis Michaelides, 

K.K.T.C. Başbakanlık yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Sn. 
Hüseyin Andaç ve diğer sponsor firma üst düzey yetkilileri katıldı. 
 

Basının ilgisi ve desteği büyük! 
 

18 Eylül 2015 Cuma günü gerçekleştirilen iki toplumlu bu basın toplantısına basının 
ilgisi büyüktü. Basın toplantısında söz alan Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye 
Başkanı Sn. Mehmet Harmancı geçen yıl güney ve kuey belediyelerinin ortaklaşa 

ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyonun bu yıl daha da büyüyerek ve 
daha koordineli şekilde hazırlıklarının tam hızla devam ettiğini belirterek; “Bizler 

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu yıl bayram tatiline de denk gelmiş bu dev 
organizasyon için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Etabın belirlenmesi, 
gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması ile ilgili de ekibimiz gece gündüz demeden 

çalışacaktır”. dedi.  
 

Organizasyonda sırası ile söz alan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı 



 

  

 

Sn. Hüseyin Andaç ve Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Sn. Antonis Michaelides ise 
bu yıl ikincisi gerçekleşecek bu organizasyonun altyapısında hazırlık aşamasında 

her iki kurum yetkililerinin devamlı surette koordineli şekilde ilerlediklerini ve 
böylesi büyük bir yarışın her iki toplum için de çok önemli olduğunu belirterek; 
“güvenli bir yarış olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dediler. 

 
Basın toplantısında söz alan Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt ise 

spor ve sanatın bir toplumun geleceğine sağlanabilecek en büyük miras olduğunu 
belirterek; “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Alpet Kıbrıs olarak iki toplumun ortaklaşa 
düzenlediği bu dev organizasyonun sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz ve 

tereddütsüz desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayacak tüm 
sporcularımızı da şimdiden tebrik ediyorum. “ dedi. 

 
Seyirci özel etabı için geri sayım başladı! 
 

25-26-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar sırası ile Larnaka, 
Lefkoşa ve Trodos’ta gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 

yarışmacının katılacağı bu dev organizasyona toplamda 66 yarışmacı katılacak. 
 
Alpet Kıbrıs’ın sponsorluğunda gerçekleştirilecek bu organizasyonun seyirci özel 

etabı olan Lefkoşa iki toplumlu etabı ise 26 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 17:00 
– 20:00 saatleri arasında koşulacak. Taksim sahasında, Yiğitler Burcu ve Çetinkaya 

Burcu arasında güneyden kuzeye geçişlerin sağlanacağı bu nokta ise etabın en 
heyecanlı parkurunu oluşturuyor. 

 
Tüm halkımızı bu dev organizasyonda sporcularımıza desteğe davet ediyoruz!  

 

 


