
 

  

 

BASIN BÜLTENİ                             _22.02.2015 

 

ALPET K.A.V. ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ’NDE! 
 
Kanser Araştırma Vakfı’nın, kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci arttırmak ve 
kanser konusundaki araştırmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlediği geleneksel 

Orkide Yürüyüşü 22 Şubat’ta gerçekleşiyor! 
 

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere farkındalık yaratmak ve gelir sağlamak 
amacıyla ilk kez 2003’te organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü bu yıl da 
geleneksel olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Geçen yıl Alpet 

sponsorluğunda gerçekleştirilen bu organizasyon, bu yıl da 12. kez Kozanköy-
Karşıyaka köyleri arasında olan 9 km’lik parkur yürüyüşü ile gerçekleşecek. Geçen 

yıl olduğu gibi bu yıl Alpet Yönetici ve çalışanları bu organizasyonda yürüyecek ve 
“Kansere Hayır!” diyecek. Bu organizasyondan elde edilecek gelir, toprak ve suda 
kanser araştırmalarında kullanılmak üzere verilecek bütçeye aktarılacak.  

 
Gerçekleştirilen organizasyon ilgili açıklama yapan Alpet Kıbrıs Genel Müdür’ü Sn. 

Ali Murat YEŞİLYURT kanser hastalığına karşı savaşmak için devamlı desteğe 
devam ettiklerini ve edeceklerini belirterek, Kanser Araştırma Vakfı, Kemal 

Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanser ile Savaş Vakfı gibi vakıflara yıllardır 
katkılara devam ettiklerini ve Alpet Clubcard ile yakıt alımı yapan her bireyin de bu 
katkıda bir payı olduğunu vurguladı. Tüm halkı ve kurumları sürekli olarak yardım 

etmeye ve katkı koymaya davet eden Yeşilyurt, “Bizler örnek ve sektörde öncü 
kurum olarak bu gibi organizasyonlarda aktif olarak katılım sağlamaya devam 

edeceğiz...”dedi.  
 
Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz konuyla ilgili 

açıklamasında, modern yaşamın getirdiği bir sorun olan kanser hastalığına karşı 
bilinçli ve duyarlı olmanın öneminin altını çizdi ve “Kanser bir insanlık sorunudur, 

bu sorunu paylaşmalıyız” dedi. Camgöz, bu sorunla ilgili düzenledikleri yürüyüşte 
aynı misyonu kendileriyle paylaşan sponsorların tümüne ve bugüne kadar hep 
yanlarında bulunan Alpet’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Yürüyüşün 

İngiltere’deki Pro Cancer Research Fund ve Kanser Araştırma Vakfı’nın tarafından 
ortaklaşa organize edildiğini belirten Camgöz, etkinlikten elde edilecek gelirin 

tümünün burs ve laboratuvar çalışmaları başta olmak üzere K.A.V.’ın Kıbrıs 
araştırmaları için kaynak olarak kullanılacağını kaydetti. 



 

  

 

Alpet Kıbrıs’ta bugüne kadar gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle 
Kansere karşı savaşta devamlı surette dernek ve  vakıflara desteğine her zaman 

devam etmiş ve halkımızı da bu konuda destek vermeye teşvik etmeye 
çalışmaktadır. Bu konuda her zaman duyarlı davranan Alpet gelecekte de 
gerçekleştireceği projelerle “kansere hayır” sloganı ile destek vermeye ve 

halkımızın yanında olarak kanser ile birlikte mücadele vermeye devam edecektir. 

 

 


