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GELENEKSEL BENCE ANNEM KONULU RESİM 

YARIŞMASI BAŞLIYOR! 
 

Alpet Kıbrıs, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve 

etkinlikler ile geleceğimiz olan çocuklarımız için birçok alanda fark 
yaratmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’ta yine bir ilke imza atarak 

bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Bence Annem” temalı resim 
yarışmasını gerçekleştiriyor. 

“Geleceğimizi çocuklarımız belirleyecek...’’ sloganıyla çocuklara olan duyarlılığı ile 

örnek kuruluş olan Alpet Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’ta ilklere imza atmaya devam ediyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi ile koordineli gerçekleştirilen ve Kuzey 

Kıbrıs’ta gelenekselleşmiş hale gelen “Bence Annem Resim Yarışması”’nın 
üçüncüsünü düzenliyor. 
 

Onbinlerce çocuğun katılımı bekleniyor! 
 

2014, 2015 yıllarında birincisi ve ikincisinin onbinlerce öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen bu yarışmaya geçtiğimiz iki yılda Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar 
yüzlerce okulumuz katılmıştı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek “Bence Annem” 

konulu bu yarışma  1 Nisan 2016 Cuma günü başlayıp, 2 Mayıs 2016 Pazartesi 
tarihleri arasında gerçekleşecek bu yarışmada çocuklarımız üç grupta yarışacaklar. 

Her grubun birincilerine İstanbul Vialand’da uçak ve konaklama dahil tatil, 
ikincilerine 1000 TL’lik hediye çeki, üçüncülerine 500 TL’lik hediye çeki ve en çok 
katılım gösteren okula ise 2000 TL'lik katkıda bulunulacak olan bu yarışmada, juri 

üyelerinin iki ayrı kademede puanlayacakları resimler üç ayrı grupta yarışacaklar. 
Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Dairesi ile koordineli yürütülen bu yarışmaya 

katılan her çocuğumuza da katılım belgesi veriliyor. 
 

Yarışmanın şart ve koşulları aşağıda belirtildiği gibidir: 

 Kampanyamız 4 - 10 yaş grubu (Anaokul, İlkokul 5. sınıfa kadar) çocuklar 
arasında düzenlenecektir.  

 Toplamda 10 adet ödül verilecektir. Her grubun birincisine VIALAND TATİLİ, 

ikincisine 1000TL, üçüncüsüne 500TL değerinde hediye çeki verilecektir. En 
çok katılım sağlayan okula ise 2000TL'lik katkı sağlanacaktır. 



 

  

 

 Bu kampanya 1 Nisan - 2 Mayıs 2016 tarihleri arasında yukarıda belirtilen 
yaş grupları için geçerli olacaktır. 

 Kampanyaya katılım her çocuğumuz için ‘Bence Annem’ temalı resim çizimi 
ile gerçekleşecektir. Çizimler maksimum A3 boyutunda olup, hiçbir boya 
cinsi kısıtlaması yoktur.  

 Çizimler jüri tarafından 3 gruba ayrılarak derecelendirilecektir. 1. grup 
anaokul, 2. grup 1-2-3.Sınıf ve 3. grup 4 ve 5. sınıflardır.  

 3-4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde okullar dolaşılıp tüm resimler okul 
müdürlerinden adetli bir şekilde teslim belgesi ile teslim alınacaktır. 

 Katılımların geçerli sayılması için her resmin arkasına büyük harflerle AD 

SOYAD, KATILIM BÖLGESİ, DOĞUM TARİHİ, VELİ TELEFON 
NUMARASI ve OKUL ADI yazılmalıdır. Bilgilerden herhangi biri eksik 

olursa otomatik olarak katılım iptal olur. 
 Katılan her çocuğumuza katılım belgesi verilecektir. Kazanan okullara, 

öğrenci annelerine ve öğretmenlere de plaket takdim edilecektir. 

 Yarışma 6 Mayıs 2015 Cuma Günü sonuçlandırılacaktır.  
 Kazananların resimleri 8 Mayıs 2016 Pazar Günü gazetelerde, internet 

sitemizde ve sosyal medyada yayınlanacaktır.  
 Daha detaylı bilgi için 0392 444 54 33 veya 0533 854 54 33 no’lu telefonları 

arayabilirsiniz.  

 VIALAND Tatil ödülünün Ağustos ayında kullanılması gerekmektedir. 
 Hediye çekleri geçerlilik süresi ise 15 Eylül 2016 tarihine kadardır. Hediye 

çekleri sadece ................................................. Mağazalarında geçerlidir. 

 
Alpet Kıbrıs hakkında:  

 
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. 

 

 


