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FARKLI MELODİLER ALPET SPONSORLUĞUNDA 

20. KEZ HAYAT BULUYOR! 

Alpet Kıbrıs, bu yıl 20. kez düzenlenen Kuzey Kıbrıs Uluslararası 

Bellapais Müzik Festivali’ne sponsor oldu! 

Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Alpet 

Kıbrıs, 20 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’ne her 

yıl olduğu gibi bu yıl da destek oldu.  

Onlarca yerli ve yabancı sanatçının ve orkestraların katılımı ile gerçekleşen Kuzey 

Kıbrıs 20. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 17 Mayıs – 16 Haziran 2016 

tarihleri arasında Kıbrıs’ın cennet köşelerinden biri olan Beylerbeyi / Bellapais’te 

gerçekleşiyor.  

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt festival ile ilgili yaptığı 

açıklamada; “Böylesi anlamlı ve uluslararası bir festivale yıllardır destek 

vermekten gurur duyuyoruz.” dedi. “Alpet Kıbrıs olarak Kuzey Kıbrıs’ta birçok 

sanatsal etkinliğe sağladığımız katkılar ile sanata ve sanatçıya destek olmaya 

devam edeceğiz. Bir ülkenin yaşanabilir kılınmasında sanatın çok büyük bir rol 

aldığını özellikle belirtmek isterim” dedi. Ayrıca Yeşilyurt konuşmasında; “Alpet 

Kıbrıs olarak örnek firma çizgimizden hiçbir zaman şaşmayacağız. Tüm firmaları 

böylesi etkinliklere destek olmaya çağırıyoruz” dedi. 

 

 



 

  

 

 

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. 

 

 


