
 

  

 

BASIN BÜLTENİ                             11.04.2017 

YAVUZLAR PETROL SAHİBİ HÜSEYİN YAVUZ “ALPET’Lİ OLMAK 

 BİZİM İÇİN AYRICALIK!”  

Yavuzlar Petrol 6 yıldır Alpet Kuzey Kıbrıs ile işbirliği yapmaktan 

memnun! 

17 senedir akaryakıt sektöründe hizmet veren ve 2011 yılından itibaren Alpet Kuzey 

Kıbrıs’ı tercih eden Yavuzlar petrol, bir aile şirketi olarak akaryakıt sektöründe yer 

almakta, kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek  Alpet Kuzey Kıbrıs ile aynı ortak görüşü 

paylaşmaktadır. 

Yavuzlar Petrol sahibi Hüseyin Yavuz “ 2000 yılından bu yana Alpet ile 

çalışmalarımız oldu, sonuç olarak Alpet ile birlikte  yola devam etmeye karar 

verdik” 

Bir aile şirketi olarak yola çıkan ve şirketin işlerini yürüten,  ailenin 3. Kuşak üyesi,  

Yavuzlar Petrol’ün sahibi Hüseyin Yavuz; “ Önce hizmet diyerek bu yola çıktık. Bizim 

anlayışımıza göre hizmet sektöründe iseniz önceliğiniz daima kaliteli hizmet olmalıdır ve 

işinizi herkesden daha fazla sevmeniz gerekir. Bizde bu yolda emin bir şekilde devam 

ederken, aynı emin adımlarla  yükselen ivmesi ile sektörde kendini ispatlamış Alpet Kıbrıs 

ile çalışmayı tercih ettik. 2011 yılından bu yana aynı yükseliş ve memnuniyetle birlikte 

çalışmaya tabii ki devam ediyoruz.”  

Yavuzlar Petrol sahibi Hüseyin Yavuz “ Tüketiciye sunulan hizmette en iyisi 

olmak birinci önceliğimiz!” 

Hüseyin Yavuz, Yavuzlar petrol istasyonu olarak tüketicilere sunulan hizmetler ile 
sözlerine devam ederek; “ Öncelikle marketimiz var. Ayrıca özel müşterilerimiz için özel 
yıkama servisimizde mevcut. Bildiğini gibi her istasyonda olan ücretsiz hava ve su bizde 
de tam randımanlı çalışıyor. Özel Kurumsal müşterilerimize ve özellikle civar bölgedeki 
çiftçilerimiz tankerleri için taşıyıcı olarak yakıt takviyesi yapıyoruz. Bizi aradıklarında 



 

  

 

kendi tankerlerine kadar bünyemizde bulunan tanker ile Özel kurumsal müşteri ve 
çiftçilerimizin ayağına kadar gidiyoruz. Çünkü birinci önceliğimiz halkımıza daima en iyi 
hizmeti sağlamak ve fark yaratmak.” Dedi. 

Hüseyin Yavuz; Alpet bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” 

Yavuzlar Petrol sahibi Hüseyin Yavuz, Alpet Kıbrıs ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti 
de ifade ederek; “Biz Alpet'li olmaktan çok mutluyuz. Tüm kampanya ve organizasyonları 
bizi de bilgilendiriyor, bizimde kampanyalara dahil olmamızı talep ediyorlar bu çok güzel 
bir iş birlikteliği. Özellikle Clubcard kampanyaları, markalar işbirliği kampanyası 
kapsamında Alpet bünyesinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz ve tabii ki Alpet 
Kıbrıs’ın bize sağlamış olduğu tüm imkanlara teşekkür ederiz. Alpet'li olmak bizim için bir 
ayrıcalık.” Diyerek daha nice yıllar bu birlikteliği sürdürmeyi dilediklerini ifade etti. 

 

 

 

 


