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ALPET KIBRIS YÖNETİCİLERİ GIDA, TARIM VE 
DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ! 

 

Alpet Kıbrıs Yöneticileri Gıda, Tarım Ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’nı Ziyaret Etti! 

Sn. Erkut Şahali’yi Alpet Kıbrıs’ın üst düzey yetkilileri makamında ziyaret etti! 

Alpet Kıbrıs Genel Müdür’ü Sn. Ali Murat Yeşilyurt, Genel Müdür Yardımcıları Sn. 
M. Fatih Toprak, Sn. Hıdır Hıdıroğlu ve beraberindeki heyet KKTC Gıda, Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Erkut Şahali’yi makamında ziyaret etti. 

Gerçekleştirilen bu ziyarette Şahali’ye görevinde başarılar dileyen Alpet Kıbrıs üst 
düzey yöneticileri, ayrıca faaliyetlerden ve gündemde olan yepyeni projelerden de 

bahsettiler. 

13 Ocak 2016 Çarşamba günü KKTC Gıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. 
Erkut Şahali’yi makamında ziyaret eden Alpet Kıbrıs Genel Müdür’ü, Genel Müdür 
Yardımcıları, Satış ve Pazarlama ekibi gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili 

de Bakan’a açıklamalarda bulundular. 

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt; “Sektörün dinamik ve öncü 
kuruluşuyuz.” 

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt gerçekleştirilen bu ziyaret ile ilgili 

verdiği demeçte; “Farklı ve dinamik projelerimiz ile sektöre öncülük ediyoruz. 
Çevreye duyarlı hizmet politikamız ile Kıbrıs’a ve Kıbrıs halkına anlamlı hizmetler 

sunmak için uğraşıyoruz.” dedi. Ayrıca Yeşilyurt, “Alpet Kıbrıs olarak en iyi ve 
kaliteli hizmeti sunmayı ilke haline getirirken her alanda fark yaratmaya ve 
ilkelerimizi Kıbrıs halkı ile paylaşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.  

Alpet Kıbrıs hakkında:  

Kurumsal ve Bireysel tüketicilere Kuzey Kıbrıs geneline dağılan bayi ağı, toptan 
tedarik hizmetleri, hava ikmal ve deniz ikmal hizmetleri ile ürünler sunan Altınbaş 



 

  

 

Holding’in akaryakıt iştiraki Alpet Kıbrıs, yirmi yıla yakın bir süredir Kuzey Kıbrıs’ta 
hizmetlerine ara vermeden ve büyüyerek devam etmektedir.  

1997’den bu yana enerjik ve dinamik! 

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. 

 

 


