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ALPET KIBRIS İSTASYONLARINDA 

TANK TEMİZLİĞİ YILDA İKİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR! 

Alpet, Kuzey Kıbrıs geneline yayılan bayi ağı ile hizmetlerini 
sunmaya devam ediyor. Akaryakıt sektörünün öncü kuruluşu 
Alpet, Kuzey Kıbrıs geneline yayılmış istasyon ağı genelinde 
periyodik olarak tank temizliği gerçekleştiriyor. 
 
8.6 milyar TL’lik aktif büyüklüğü aşan Altınbaş Holding’den aldığı güç ile 
büyümeye ve gelişmeye devam eden Alpet Kıbrıs, 2017 yılında yatırımlarını 
sürdürmeye devam ederek adanın kuzeyine yayılmış istasyon ağını yepyeni 
teknolojik altyapı ile donatmasının yanısıra, periyodik olarak gerçekleştirdiği tank 
temizlik hizmetleri ile ürün kalitesinden ödün vermiyor. 
Akaryakıt sektörünün enerji dolu markası, istasyonlarda bulunan yakıt 
tanklarında periyodik olarak gerçekleştirdiği bu hizmet ile tanklarda çürümeye yol 
açabilecek, zehirli gaz çıkabilecek ve tehlike arz eden tortuların temizliğini 
gerçekleştiriyor. 
 
Alpet Kıbrıs, tank temizliği sonrasında kalan tortuları doğaya 
karıştırmıyor, imha ediyor! 
 
Gerçekleştirilen tank temizliği ile ilgili bize bilgiler aktaran Alpet Kıbrıs Ülke 
Müdürü Mehmet Fatih Toprak; “Tank temizliği diğer akaryakıt 
istasyonlarında yılda bir kere gerçekleştirilirken, biz Alpet Kıbrıs olarak, 
yılda iki kez bayilerimizden hiç bir ücret talep etmeden gerçekleştiriyoruz. 
Bundan daha önemlisi biz temizlik gerçekleştirildikten sonra ayrılan 
tortuları özel bir şekilde muhafaza ederek, doğaya karıştırmadan 
tankerlerimizle götürüp imha ediyoruz. Türkiye’den gelen çok önemli iki 
firmamızla bu işi yürütüyoruz. Doğaya zarar vermeden, yapılan bu tank 
temizliği ile istasyonlarımızdan temiz ve tehlikeden arındırılmış bir şekilde 
ayrılıyoruz.” Diyerek yapılan işin son derece dikkatli ve kaliteli 
malzemelerle yapıldığını, herhangi bir hataya yada soruna yol açabilecek 
tüm unsurları minimum seviyede tutarak risksiz bir şekilde 
tamamladıklarını ifade etti. 



 

  

 

 
Tam donanımlı tank temizlik ekibi ve ekipmanları ile 
gerçekleştiriliyor! 
 
Adanın kuzeyine yayılmış olan Alpet istasyonlarında periyodik ve düzenli olarak 
gerçekleştirilen tank temizliği her tankta ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Tam 
donanımlı ve profesyonel ekip tarafından gerçekleştirilen tank temizliğinde tüm 
güvenlik önlemleri alınarak ve titizlikle işlemler tamamlanıyor. Tank temizlik 
işlemi yakıt kalitesindeki istikrarın korunmasında ve tankların periyodik olarak 
gerekli bakımlarının gerçekleştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. 
 
1997 yılında hizmet vermeye başlayan Alpet Kıbrıs, iş ortakları da dahil olmak 
üzere 500 kişilik dinamik bir ekiple hizmetlerini geliştirmeye hızla devam ediyor. 
2017 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.  

 


