
 

  

 

BASIN BÜLTENİ                          _20 Haziran 2016 

ALPET MAĞUSA HENDEK RALLİSİ’Nİ DENKTAŞ VE SAVARONA İKİLİSİ 

KAZANDI! 

Alpet Kıbrıs ilklerle öncü olmaya ve sektöründe fark yaratmaya devam 

ediyor. Birçok otomobil tutkununu bir araya getiren Alpet Kıbrıs 

Mağusa’da 10 yıl sonra gerçekleştirilen Hendek Rallisi’ne sponsor 

oldu! 

Alpet Kıbrıs otomobil sporlarına gerçekleştirdiği birçok katkı ile Kuzey Kıbrıs’ta 

fark yaratan etkinliklere ve organizasyonlara destek olmaya devam ediyor. 2014 

yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Kuzey Kıbrıs Offroad 

Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil 

Derneği’ne birçok katkıda bulunan Alpet, 2016 yılında da bu katkılarına hızla 

devam ederek Mağusa’da 10 yıl sonra surlarda gerçekleştirilen Hendek Rallisi’ne 

sponsor oldu. 

Onlarca özellikli araç sahibinin katılımı ile düzenlenecek bu etkinliğe sponsor olan 

Alpet Kıbrıs, birçok araba tutkunu ile 19 Haziran 2016 Pazar günü buluştu. Ralli 

tutkunlarının bir araya geldiği bu etkinlik Mağusa Surları’nda 12:00 ve 17:30 

saatleri arasında onbeş aracın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Bu heyecan dolu ralliyi Denktaş ve Savarona ikilisi kazandı!  

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez Gazimağusa Hendek bölgesinde yapılan ve 

çok sayıda seyirci tarafından takip edilen yarışı, yeni araçları Ford Fiesta S2000 

ile yarışan Rauf Denktaş – Derviş Savarona ikilisi kazanmayı başardı. İlk ralli 

birinciliğini elde eden ikilinin performansı seyircilerden takdir topladı. Yarışın 

favorilerinden Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Özerdem ikilisi patlayan lastiğin de 



 

  

 

etkisiyle yarım spin atıp zaman kaybederken yaklaşık 1 saniye farkla ikinci 

oldular. Ömer Yıldız – Mustafa Yücener ikilisi ise üçüncü sırada damalı bayrağı 

gören ekip oldular. 

Alpet Kıbrıs Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Toprak yaptığı açıklamada 

otomobil tutkunları ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek 

yüksek oktanlı yakıtın Kuzey Kıbrıs’a tedariki ile ilgili hazır olduklarını, bu sporla 

uğraşan kulüpler ve kişilerin desteği ile gerekli izinlerin alınabileceğini vurguladı. 

Modifiyeli, drift, offroad ve ralli arabalarının yüksek oktanlı yakıt ile yarışlara ve 

etkinliklere katıldığını özellikle vurgulayan, yüksek oktanlı yakıtın adanın 

güneyinden tedariki yerine kuzeyden tedarik edilmesinin bir gereksinim olduğunu 

vurgulayarak yetkilileri duyarlı olmaya davet etti. 


