
 
Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 

 

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 
 

01.11.2019 
 

Kısa Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) A1+ 
Görünüm: Stabil 

Uzun Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) AA 
Görünüm: Stabil 

SAHA Rating, Opet Petrolcülük A.Ş.’nin yatırım yapılabilir kategori içerisinde yer 
alan ve daha önce kısa vadeli “A1+”(Stabil) ve uzun vadeli “AA“(Stabil) olarak 
belirlenmiş olan notunu, Kısa Vadeli (TR) “A1+” ve Uzun Vadeli (TR) “AA“ 
görünümlerini de “Stabil” olarak teyit etmiştir. 

 
Opet Petrolcülük A.Ş. (“OPET” veya “Şirket”) 1992 yılında Fikret Öztürk tarafından 
kurulmuştur. Opet, 2002 yılı sonunda gerçekleşen hisse devriyle birlikte, Öztürk Grubu ve Koç 
Grubu tarafından müşterek olarak yönetilmektedir. 
 
Opet, her türlü petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, 
ihracı, depolanması, pazarlanması ve dağıtımını yapmaktadır. Opet, Aygaz Gayrimenkul A.Ş 

kanalı ile istasyon kiralaması ve Opet Fuchs markasıyla otomotiv ve endüstriyel yağlayıcılar ve 
oto bakım ürünlerinin üretimini, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektedir.  
Ayrıca Opet, müşterek yönetime tabi ortaklığı THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. aracılığıyla 
hava araçlarının ihtiyacı olan yakıtın depolanması ve uçağa ikmali alanlarında faaliyet 
göstermektedir. 
 
2018 yılında akaryakıt sektöründe yaşanan miktarsal daralmaya karşın, Opet’in geliri %51 

büyümüştür. Gelir büyümesinin ana etkenleri, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve iştirak 
gelirlerinde meydana gelen artışlardır. Opet, faaliyet gösterdiği akaryakıt dağıtım sektöründe 
2.nci en büyük şirket konumundadır. Şirket, 2018 yılı içerisinde 444,7 Milyon TL, 2019 altı 
aylık dönem içerisinde 163,5 Milyon TL tesis ve bayi yatırımı yapmıştır. Bunların dışında 
finansal borç ve kaldıraç rasyolarında görece artış görülmüştür. Maliyetlerde meydana gelen 
artışlar sonucu başta brüt kâr marjı olmak üzere, kârlılık marjlarında görece düşüş yaşanmakla 

birlikte, Şirket’in nakit jenerasyonu pozitif ve dengelidir. 2018 yılı içerisinde 560 Milyon TL 
temettü dağıtan Şirket, geçmiş yıllar itibariyle düzenli olarak temettü dağıtmaktadır.  
 
Şirketin pazardaki konumunun yanı sıra, finansalları, güçlü ortaklık ve kurumsal yapısı ve 
şirketin taşıdığı finansal/operasyonel risklerin incelenmesinin neticesinde, uzun vadeli notu 
(TR) AA, kısa vadeli notu (TR) A1 ve görünümü stabil olarak teyit edilmiştir. 2019 yılsonu 
bağımsız denetim raporu yayınlandığında derecelendirme notu 2019 yıl sonu verileri ışığında 

tekrar gözden geçirilerek raporlanacaktır. 
 

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun www.saharating.com 
adresinden sağlanabilir. 
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