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MEMO BİCEN PETROL YENİLENDİ! 

Alpet istasyon yenilemeleri tüm hızıyla devam ediyor! Lefkoşa'nın 

kalbinde K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi yanında bulunan Memo Bicen Petrol 

İstasyonu yepyeni, modern tesisi, yenilenen yüzü ve son teknoloji yakıt 

pompaları ile hizmet vermeye başladı! 

Kuzey Kıbrıs'ta 20 yıldır akaryakıt tedariki alanında faaliyet gösteren iştiraki Alpet 

Kıbrıs, sektöre kazandırdığı dinamik ve rekabetçi yapı ile yatırımlarına hızla 

devam ediyor. Kuzey Kıbrıs genelinde bulunan elliyi aşkın akaryakıt istasyonunu  

daha teknolojik ve daha modern altyapı ile yenilemeye tüm hızıyla devam ediyor. 

7.8 milyar TL’lik aktif büyüklüğü aşan Altınbaş Holding’den aldığı güç ile 

büyümeye devam eden Alpet Kıbrıs, 2016 yılında yatırımlarını sürdürmeye devam 

ederek adanın kuzeyine yayılmış istasyon ağını yepyeni teknolojik altyapı ile 

donatıyor ve modernleştiriyor. Bu istasyonlardan birisi olan Memo Bicen Petrol 

Lefkoşa'nın merkezinde K.K.TC. Cumhuriyet Meclisi'nin hemen yanıbaşında 

bulunuyor. 

Yenilenen yüzü ile Memo Bicen Petrol istasyonu, araç trafiğinin yoğun olduğu bu 

bölgede zengin ürün çeşitliliği ve modern altyapısı ile hizmet vermeye başladı. 

Alpet Club Card’a üye olan bu istasyonda, Alpet Garden, market, hızlı oto yıkama 

hizmetleri ve ücretsiz wi-fi internet hizmeti de veriliyor.  

"Daha geniş istasyon ağı, istasyon içi çağdaş ve modern hizmetlerimizle 

halkımıza hizmet veriyoruz." 



 

  

 

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt; “En kaliteli ürün ve en kaliteli 

hizmetle Kuzey Kıbrıs halkının hizmetindeyiz.” diyerek; “Alpet Kıbrıs olarak en iyi 

ve kaliteli hizmeti sunmayı ilke haline getirirken her alanda fark yaratmaya ve 

Kıbrıs halkı ile paylaşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.” dedi. “50’yi aşkın 

kurumsal kimlikli bayi portföyünün yanısıra havacılık ve denizcilik sektörlerine de 

ürün sağlıyoruz. 20 yıldan bu yana Kuzey Kıbrıs enerji sektöründe modernleşme 

ve rekabetçi hizmetler sunmak adına istasyon yenilemelerinin yanı sıra periyodik 

tank temizlik hizmetlerni de kesintisiz olarak sürdürüyoruz.” dedi. Kuzey Kıbrıs’ta 

sektöre rekabetçi yeniliklere imza atıldığını ve periyodik olarak gerçekleştirilen 

istasyon yenileme projeleri ile farklı, modern ve teknolojik altyapının sağlanmaya 

devam ettiğini sözlerine ekleyen Yeşilyurt; “Alpet Kıbrıs olarak her zaman daha 

yenilikçi, daha farklı ve daha modern istasyonlarla siz değerli halkımıza ayrıcalıklı 

hizmet ve ürün sunmaya devam edeceğiz.” dedi. 

1997 yılında hizmet vermeye başlayan Alpet Kıbrıs, yirmi yıla yakın bir süredir iş 

ortakları da dahil olmak üzere 500 kişilik dinamik bir ekiple hizmetlerini 

geliştirmeye hızla devam ediyor. 2016 yılı içerisinde hizmet ağını genişleterek 

birden fazla noktada yeni istasyonlarla hizmet vermeye devam edecek olan 

kurum, 35 adet ticari, 50 adet kurumsal kimlikli bayisi ve %85’i işbirlikli havayolu 

şirket portfoyü ile de K.K.T.C. genelinde kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.  


