
 

  

 

BASIN BÜLTENİ                             _19.01.2016 

 

ALTINBAŞ HOLDING’İN KURUCUSU SN. MEHMET 

ALTINBAŞ ÖLÜMÜNÜN 13. YILINDA SAYGIYLA 

ANILDI! 

 

Altınbaş Holdıng’in Kurucusu Sn. Mehmet Altınbaş Ölümünün 13. 
Yılında Saygıyla Anıldı! 

Altınbaş Holding’in kurucusu Sn. Mehmet Altınbaş kabri başında 13. ölüm 
yıldönümünde saygı ve sevgi ile anıldı! 

Altınbaş Holding’in kurucusu Sn. Mehmet Altınbaş kabri başında düzenlenen aile 
töreni ile anıldı. Ailesinin ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde dualar okundu 

ve merhum Altınbaş’ın nasihatleri ve sözleri tekrardan yadedildi. Anma töreninde 
merhum Mehmet Altınbaş’ın oğulları Sn. Vakkas Altınbaş ve Sofu Altınbaş’ın yaptığı 

açıklamalarda tüm kardeşlerinin doydukları ve doğdukları topraklara hizmet için 
var güçleriyle çalıştığını belirten Altınbaş ailesi, babalarının vasiyetlerini yerine 
getirmenin kendileri için her şeyden önce bugünlerinin mimarı babalarına bir 

borçları olduğunu belirttiler.  

Bugün Türkiye çapında fark yaratan kurumların başında gelen Altınbaş Holding’in 
temellerini atan Mehmet Altınbaş, 1923 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 

Gaziantep’te dünyaya geldi. Mehmet Altınbaş’ın ticaretle tanışması 10 yaşlarında 
kömür alıp, satma girişimleriyle gerçekleşti. Çocukluk ve gençlik yıllarını ticari 

zekasını ve yeteneğini buluşturduğu atılımlarla geçiren Mehmet Altınbaş, 
askerliğini yaptıktan sonra memleketine dönerek babasının Antep Fıstığı 
ağaçlarıyla ilgili projeler üretmeye başladı. Bu projeler doğrultusunda yeni fidanlar 

dikmeye karar veren Altınbaş, ağaçların sayısını 2000’e çıkararak bir süre fıstık 
ticareti yaptı. İleriki yıllarda sarf ettiği “Büyük hedeflere kademe kademe elde 

edilen küçük başarılarla ulaşılır.” sözünün temelleri de bu yıllara dayanıyordu. 

1950’li yıllarda Fatma Altınbaş ile hayatını birleştiren Mehmet Altınbaş’ın 6 erkek 
ve 3 kız çocuğu dünyaya geldi. Aile hayatında mutluluğu yakalayan, iş hayatında 
da birbirinden özel başarılara imza atan Mehmet Altınbaş 1970’li yıllarda Kıbrıs’ın 

ticari açıdan önemini keşfetti ve Lefkoşa’da çocukları ile birlikte altın ticaretine 



 

  

 

başladı. Kısa zamanda Kıbrıs’taki mağaza sayısını 7’ye çıkaran Altınbaş Ailesi, 1985 
yılında altın üzerine toptancı işletmesini ve 1988 yılında ise altın fabrikasını kurarak 

çevresine büyük bir istihdam sağlamanın gururunu yaşadı. 

İş hayatında yakalanan bu hızlı yükseliş sonucunda Kıbrıs’ta oğullarıyla birlikte 
kuyumculuk, banka, yatırım, petrol ve sigorta alanlarında faaliyete geçen Altınbaş 
ailesi, birbirinden özel projelerini tüm Türkiye ve Kıbrıs ile tanıştırmaya başladı. 

Bugün Türkiye ve adamızın dört bir yanında faaliyette bulunan ve enerjiden 
lojistiğe, mücevherattan finansa kadar farklı alanlarda 25 markasıyla boy gösteren 

Altınbaş Holding’in kurucusu Mehmet Altınbaş 2003 yılında aramızdan ayrılırken, 
göz alıcı başarılar ve asla unutamayacağımız şu nasihatı bıraktı;  

 Bir araya gelmek başarıdır... 

 Bir arada durmak ilerlemektir... 
 Birlikte çalışmak başarının yoludur... 
 Mehmet Altınbaş’ı saygı ve sevgiyle anıyoruz... 

Alpet Kıbrıs hakkında: 

Kurumsal ve Bireysel tüketicilere Kuzey Kıbrıs geneline dağılan bayi ağı, toptan 
tedarik hizmetleri, hava ikmal ve deniz ikmal hizmetleri ile ürünler sunan Altınbaş 
Holding’in akaryakıt iştiraki Alpet Kıbrıs, yirmi yıla yakın bir süredir Kuzey Kıbrıs’ta 

hizmetlerine ara vermeden ve büyüyerek devam etmektedir.  

1997’den bu yana enerjik ve dinamik! 

Altınbaş Holding’in enerji sektöründeki lider şirketi Alpet Kıbrıs, 1997 yılında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu. Alpet Kıbrıs, sektöre girmesiyle birlikte 

K.K.T.C’de bir ilki gerçekleştirdi ve eski istasyonların yenilenmesine, kurumsal 
kimlik çalışması gerçekleştirilmiş modern istasyonların kurulmasına öncülük etti. 

Alpet Kıbrıs’ın 30.000 m3 kapasiteye sahip olan depolama ve dolum tesisi 
yatırımları ise 1999 yılında tamamlandı. Alpet Kıbrıs, 2000 yılında Ercan 
Havalimanı’nda bulunan, AB standartlarında inşa edilen tesisleriyle Türk Hava 

Yolları başta olmak üzere birçok havayolu şirketine yakıt tedarik ederek ilgili 
pazarda 85’lik paya sahiptir. 

Kurulduğu günden beri hizmet kalitesini ön planda tutan Alpet Kıbrıs, bugün 

kurumsal yapılanma yatırımlarına ve bünyesindeki personellerin eğitimlerine önem 
vererek büyümeye devam ediyor.  



 

  

 

Alpet Kıbrıs’ın K.K.T.C’de toplam 50 kurumsal bayisi bulunuyor. Bayilerindeki 
otomasyon programları ile daha güvenilir hizmet sunan Alpet Kıbrıs, sektörel 

gücünü her geçen gün artırıyor. Alpet Kıbrıs toplam 40 farklı ticari müşterisine satış 
yapmaya devam ediyor.  

 

 


