
	 Opet	Otobil;	şirket	taşıtlarının	nakit	ödeme	
yapmadan,	daha	sonra	otomatik	olarak	
faturalandırılan	ve	vade	sağlayan,	24	saat	kontrol	
imkanı	veren	ve	dolum	bilgilerini	elektronik	
ortamda	müşteriye	ulaştırarak	yakıt	almayı	sağlayan	
bir	sistem.	Bireysel	Otobil	ise	nakit	ya	da	kredi	
kartı	kullanmadan,	arabadan	inmeden	Otobilim	
anahtarlığı	ile	yakıt	almayı	sağlayan	ve	dolum	
bilgilerini	elektronik	ortamda	tüketiciye	ulaştıran	
bir	sistem.	Yakıt	Kart	ise	kurumsal	müşterilerin	
yakıt	alımlarında	nakit	yerine	geçen	bir	kart.	
Yakıt	Kart	ile	anlaşmalı	kurumlar,	
nakit	ödemeden	alışveriş	
yapabiliyor	ve	tedarikçilerinin	
yakıt	tüketimlerini	kontrol	
altına	alabiliyor.

En Son Gelişmeler
“Kusursuz	Hizmet	Programı”	
ile	Opet,	tüketicilerine	en	iyi	
hizmeti	vermeği	amaçlıyor.	
Sektörde	ilk	defa	yapılan	
uygulamalarla	alışverişten	sonra	tüketicilere	SMS	
gönderilerek	hizmet	kalitesi	sorgulanıyor.	Olumsuz	
bir	yanıt	alındığında	Opet	Çağrı	Merkezi	müşteriye	
ulaşarak	memnuniyetsizliğin	kaynağına	dair	bilgileri	
alıyor.	Sorun,	istasyon	müdüründen	başlayarak	
kademe	kademe	üst	yönetime	kadar	iletiliyor	ve	en	
hızlı	şekilde	çözüm	üretiliyor.	
	 Yeni	geliştirilen	bir	sistem	olan	online	işlem	
merkezi	ile	Opet	tüketicileri,	kredi	kartlarıyla	
istasyona	gitmeden	yakıt	alabiliyor.	Aldığı	yakıt	
istenirse	kendi	kartına	ya	da	bir	başkasının	
Opet	Kartı’na	yükleyebiliyor.	Yüklenen	yakıt	puan,	
Opet	istasyonlarında	yakıt	alımı	için	kullanılıyor.	
	 Tüketicileri	ile	yoğun	bir	iletişim	halinde	olan	
Opet,	2012	sonlarına	doğru	yeni	karakteri	
OPEDO’yu	kamuoyuna	tanıttı.	Opet’in	marka	
özelliklerinden	yola	çıkılarak	hayata	geçen	
OPEDO,	bundan	böyle	“Kusursuza	Yolculuk”	
serüveninde	tüketiciye	eşlik	edecek.	Süperstar	Ajda	
Pekkan	ile	rol	aldığı	ilk	reklam	filminde	
Opet’in	Ultra	Force	ürününü,	
ikinci	filmde	ise	Opet	
Worldcard’ın	faydalarını	
tanıtan	OPEDO,	sesini	
tiyatro	sanatçısı	Olgun	
Şimşek’ten	alyor.	Altı	ay	
gibi	yoğun	bir	çalışma	
döneminin	ardından	
hayata	geçen	OPEDO,	
sıcak	kanlı,	samimi,	içten	
bir	karakter.	OPEDO,	
ayrılmaz	bir	ikili	olduğu	tek	
tekerlekli	aracı	Motopet	ile	maceradan	maceraya	
koşarak,	Opet’in	ürün	ve	hizmetlerini	tanıtıyor.	

Promosyon
Opet’in	bilinirlik	ve	marka	imajına	önemli	katkılarda	
bulunan	kampanyaların	başında	önce	Tarkan,	
ardından	Cem	Yılmaz	ile	gerçekleştirilen	
iş	birlikleri	geliyor.
	 Markanın	kuruluşundan	itibaren	yükselen	grafiği,	
2004	yılında	yüksek	oktanlı	kurşunsuz	benzin	
Full	Force	98	ve	düşük	kükürtlü	motorin	Ultra	
Euro	Diesel’in	pazara	sunulması	ile	zirveye	ulaştı.	
Opet’in	yenilikçi	yüzünü	ortaya	koyan	98	oktan	
benzin	satışa	sunulduktan	sonra	Tarkan	kampanyası	

başladı.	Opet	bir	yandan	yenilikçi	ürünlerden	söz	
ederken,	diğer	yandan	da	Tarkan	sözcülüğüyle	
iletişimini	sürdürdü.	Tarkan	kampanyası	kısa	sürede	
istenen	başarıyı	yakaladı,	tüketiciler	istasyonlara	
gelerek	“Tarkan	benzini”	satın	almak	istediklerini	
belirtip,	uzun	kuyruklar	oluşturdu.	
	 2005	-	2006	döneminde	Cem	Yılmaz	ile	
gerçekleştirilen,	80’li	yıllardan	esintiler	taşıyan	
reklam	kampanyasında	Cem	Yılmaz’ın	canlandırdığı	
otomobil	tamircisi	Mike	ve	Mike’ın	konuşan	
otomobili	GİTT	(Güzel	İnsan	Taşıma	Taşıtı)	Opet	

ürünlerini	tanıttı.	Kampanya	ile	
istasyon	trafiğinde	artış	ve	Opet	
Kart’ın	tanıtımı	hedeflendi.	
Kampanyanın	devamında	Opet	
Full	Force	lansmanı	yapıldı.	GİTT	
ve	Mike	kısa	sürede	popüler	
oldu,	oyuncakları	üretildi	
ve	Opet	Kart	sahipleri	belli	
puanlarla	bu	ürünlere	sahip	

oldu.	Kampanya	beklentilere	
cevap	verdi	ve	başarı	yakalandı.	400	bin	oyuncak	

dağıtılırken	Opet	Kart	sahibi	müşteri	sayısı	%48	
artış	gösterdi.	
 
Marka Değerleri
Doğup	büyüdüğü	topraklara	fayda	sunmayı	
en	önemli	görevlerinden	biri	sayan	Opet,	bu	
doğrultuda	her	geçen	gün	hedeflerine	yenilerini	
ekliyor	ve	bunları	gerçekleştirirken	sadece	
ekonomik	değil	sosyal	ve	çevresel	etkilerini	de	
göz	önünde	bulunduruyor.	Sosyal	sorumluluğa	
odaklanmayı	bir	kurum	kültürü	olarak	benimseyen	
ve	kuruluşundan	bugüne	birçok	projeye	imza	
atan	Opet’in	dört	adet	sosyal	sorumluluk	projesi	
mevcut:	“Temiz	Tuvalet	Kampanyası”,	“Yeşil	Yol	
Projesi”,	“Örnek	Köy	Projesi”	ve	“Tarihe	Saygı	
Projesi”.
	 Opet’te	sosyal	sorumluluk	kampanyalarına	
verilen	önem,	markaya	gösterilen	özene	eşdeğer	
tutuluyor.	Markanın	alamet-i	farikası	haline	

gelen	Opet	istasyonlarının	
tuvaletlerinden	başlayan	“Temiz	
Tuvalet	Kampanyası”	13	yıldır	
devam	ediyor,	tuvalet	hijyenini	
Türkiye	geneline	yaymayı	
amaçlıyor.	Eğitim	ekipleri,	
bugüne	kadar	5.5	milyon	
kilometre	yol	kat	ederek	
7	milyonu	aşkın	kişiye	eğitim	

verdi.	2012	yılında	proje	yurt	
dışına	açıldı.	Suudi	Arabistan’dan	alınan	

davetle	proje,	oradaki	Türk	okullarına	
da	taşındı,	dört	şehirde	4	bin	800	öğretmen	
ve	öğrenciye	eğitim	verildi.	Diğer	önemli	bir	
gelişme	Opet	ve	Türk	Standartları	Enstitüsü’nün	
iş	birliği	ile	halka	açık	tuvaletler	için	belirlenen	
yeni	standartların,	İçişleri	Bakanlığı’nın	başlattığı	
uygulamayla	işyeri	ve	restoranlar	için	zorunlu	hale	
getirilmesidir.
	 “Yeşil	Yol	Projesi”	ile	bugüne	kadar	525	bin	250	
adet	bitki	dikimi	yapıldı;	istasyonlar	ve	çevresi,	şehir	
merkezlerindeki	park	ve	bulvarlar	yeşillendirildi,	
il	çevrelerinde	Opet	ormanları	kuruldu.	
			“Örnek	Köy	Projesi”yle,	köylerin	potansiyelinin	
değerlendirilmesinin	yanı	sıra,	eğitim	düzeyinin	
yükselmesi	ve	çevre	bilincinin	gelişmesi	
hedefleniyor.	Bugüne	kadar	Mardin	Dara,	

Gaziantep	Yesemek,	Bolu	Pazarköy,	Fethiye	
Saklıkent,	Kekova	Üçağız	ve	Isparta	İncesu	
rehabilite	edildi.	Her	ilde	bir	“Örnek	Köy”	hedefiyle	
proje	devam	ediyor.	
	 “Tarihe	Saygı	Projesi”	kapsamında	ise	Tarihi	
Gelibolu	Yarımadası’nın	doğal	dokusunu	koruyarak,	
çağdaş	bir	görünüme	kavuşması	için	düzenleme	
çalışmaları	uygulandı.	Alçıtepe,	Seddülbahir,	Bigalı,	
Kilitbahir,	Kocadere,	Behramlı,	Büyük	ve	Küçük	
Anafarta	köyleri	ve	Eceabat	ilçesi	yeni	bir	çehreye	
kavuştu.	Köy	meydanları	düzenlendi,	modern	satış	
reyonları	oluşturuldu,	kültür	merkezleri	yapıldı,	Halk	
Eğitim	Merkezleri	iş	birliği	ile	kişisel	gelişime	yönelik	
eğitimler	verilmeye	devam	ediyor.	Eceabat’a	açık	
hava	müzesi	niteliğinde	bir	park	yapıldı.	“Tarihe	
Saygı	Parkı”	adı	verilen	park,	Çanakkale	Savaşı’nın	
tüm	detaylarını	gösterecek	şekilde	donatıldı.	
57.	Alay	Şehitliği	aslına	uygun	olarak	yenilenerek	
ziyarete	açıldı.	2012	yılında	Eceabat’ta	işlevselliğini	
yitiren	ilköğretim	okulunun	yerine,	yeni	ve	modern	
bir	orta	okul	inşa	edildi.		
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Pazar
Opet,	perakende	satışlar,	ticari	ve	endüstriyel	
yakıtlar,	madeni	yağlar,	jet	yakıtı,	depolama	ve	
uluslararası	ticaret	konularında	faaliyet	gösteriyor.	
Yeni	ürün	ve	hizmetleri,	istasyon	ağı	ve	sosyal	
sorumluluk	yaklaşımıyla	sektörün	farklılık	yaratan	
bir	kuruluşu	olan	Opet,	köklü	rakiplerin	yer	
aldığı	pazarda	farkını	ortaya	koyarak,	akaryakıt	
dağıtımının	ötesine	geçip	bir	hizmet	markası	olarak	
konumlanmayı	başardı.	
	 Türkiye’de	akaryakıt	dağıtım	sektöründe	
%19’luk	pazar	payı	ile	ikinci	sırada	yer	alan	Opet’in	
SUNPET	markası	ile	birlikte	bin	300’ün	üzerinde	
istasyonu	bulunuyor.	Kuruluşundan	bu	yana	
altyapı	yatırımlarına	ağırlık	veren	Opet’in	kendisine	
pazarda	büyük	bir	rekabet	avantajı	sağlayan	
depolama	kapasitesi	ise	1.115.193	m3	ulaştı.		
	 Opet,	Türkiye’nin	en	büyük	akaryakıt	dağıtım	
şirketi	olmayı	hedefliyor.	Bu	hedefe	her	geçen	
gün	adım	adım	yaklaşan	Opet,	
kusursuz	hizmet	anlayışı	ile	yeni	
projeler,	ürün	ve	hizmetlerle	
tüketicisinin	yanında	olmaya	
devam	ediyor.	
 
Başarılar
Opet,	“Türkiye	Müşteri	
Memnuniyeti	Endeksi”	(TMME)	sonuçlarına	göre,	
ölçümlenmeye	başlandığı	2006’dan	bu	yana	
aralıksız	olarak	sektöründe	müşteri	memnuniyeti	
en	yüksek	marka	seçiliyor.	Opet,	KalDer	tarafından,	
tüketici	beklentilerini	en	üst	seviyede	karşılayarak	
sürdürülebilir	kılan	markalara	verilen	“Üstün	
Hizmet	Ödülü”nün	de	sahibi	oldu.	“Kusursuz	
Hizmet”	Programı	ile	“The	Loyalty	Awards”	
yarışmasında	“Best	Customer	Service	in	a	Loyalty	
Programme”	kategorisinde	de	ödül	aldı.	
	 “Temiz	Tuvalet	Kampanyası”,	2004	yılında	
IPRA	(Uluslararası	Halkla	İlişkiler	Derneği)	sosyal	
sorumluluk	büyük	ödülünün	sahibi	oldu.	Aynı	
zamanda	Türkiye	Halkla	İlişkiler	Derneği’nin	
düzenlediği	3.	Altın	Pusula	Yarışması’nın	Sosyal	

Sorumluluk	Projeleri	dalında	birincilik	ödülüne	layık	
görüldü.	
	 “Yeşil	Yol	Projesi”,	“5.	Altın	Pusula	Ödülleri”nde,	
kurumsal	sosyal	sorumluluk	kategorisinde	çevre	
konusunda	ödüle	layık	görüldü.	Proje,	İstanbul	
Sanayi	Odası	2010	yılı	“Sürdürülebilir	Çevre	Dostu	
Ürün	ve	Uygulama	Ödülleri”nde	kurumsal	sosyal	
sorumluluk	dalında	üçüncülük	aldı.
	 “19.	Kristal	Elma	Ödülleri”nde,	Otomotiv	Ürünü	
TV	Reklamları	kategorisinde	büyük	ödül,	Cem	
Yılmaz	imzalı	Peluş	Bebek	-	Çin	Macerası	filmiyle	
Opet’in	oldu.	Proje,	Opet’e	“2007	Effie	Türkiye	
Reklam	Etkinliği	Yarışması”nda	Otomotiv	Ürünleri	
Kategorisi’nde	Gümüş	Effie	getirdi.	Opet,	bu	
kampanya	ile	aynı	zamanda	The	Global	Marketer	
tarafından	New	York’ta	düzenlenen	uluslararası	
pazarlama	yarışması	Diamond	Awards’ta	“Müşteri	
Bağlılığı	Yaratan	Pazarlama	Uygulamaları”	
kategorisinde	birincilik	ödülüne	layık	görüldü.
	 Direct	Marketing	Association	tarafından	her	yıl	
kategorilerindeki	en	iyi	pazarlama	uygulamalarına	
verilen	Database	Excellence	Awards	birincilik	
ödülünü	2009	yılında	müşteri	bağlılığı	yaratan	
uygulamaları	ile	Opet	kazandı.	
	 “Tarihe	Saygı	Projesi”,	“7.	Altın	Pusula	
Ödülleri”nde,	“Jüri	Özel	Ödülü”nü	aldı.	Opet	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	Nurten	Öztürk,	Tarihe	Saygı	
Projesi	ile	Çanakkale’de	gerçekleştirdiği	çalışmalar	
sonucu	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	tarafından	
Üstün	Hizmet	Ödülü’ne	layık	görüldü.	Opet	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Fikret	Öztürk’e	“Tarihe	
Saygı	Projesi”	ve	bölgeye	yaptığı	katkılar	nedeniyle	
Cumhurbaşkanı	Abdullah	Gül	tarafından	teşekkür	
plaketi	takdim	edildi.
			Opet,	2008	-	2009	performanslarını	

içeren	Sürdürülebilirlik	Raporu’yla	
2009	-	2010	Vision	Awards	Annual	
Report	Competition	sürdürülebilirlik	
kategorisinde	ikincilik	alarak	“Altın	
Ödül”ün	sahibi	oldu.	
			Capital	Dergisi	tarafından	
gerçekleştirilen	“Türkiye’nin	En	Büyük	

500	Özel	Şirketi”	araştırmasına	göre	Opet,	
2011	cirosuna	göre	Türkiye’nin	üçüncü	büyük	
şirketi	seçildi.	Özel	sektörün	ve	kamu	kuruluşlarının	
yer	aldığı	Fortune	500	listesinde	de	2011	yılında	
elde	ettiği	14.9	milyar	TL	gelirle	yedinci	sıradan	
üçüncü	sıraya	yükseldi.	
 
Tarihçe
Opet’in	kuruluşu,	şu	anda	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
olan	Fikret	Öztürk’ün	1982	yılında	öğretmenlikten	
ayrılıp	ticaret	hayatına	geçişi	ile	başladı.	Mersin’de	
madeni	yağ	ve	akaryakıt	konularında	faaliyet	
gösteren	Öztürkler	Limited	Şirketi’ni	kuran	Fikret	
Öztürk,	eşi	Nurten	Öztürk	ile	birlikte	Öztürkler	
Limited’i	kısa	sürede	büyüterek	pek	çok	madeni	
yağ	ve	akaryakıt	markasının	bayiliklerini	aldı.	
10	yıl	içinde	Türkiye’de	faaliyet	gösteren	

uluslararası	akaryakıt	
dağıtım	şirketlerinin	
en	büyük	akaryakıt	ve	
madeni	yağ	distribütörü	
olan	şirket,	16	akaryakıt	
istasyonun	da	sahibi	
ve	işleticisi	oldu.	1992	
yılında	Öztürkler	Petrol,	

Opet	adını	aldı	ve	Türkiye’nin	pek	çok	ilinde	
istasyonları	açtı.	2002	sonunda	Koç	Holding	Enerji	
Grubu’nun	%50’sine	ortak	olduğu	Opet,	son	10	
yılın	en	hızlı	ve	tutarlı	büyüyen	akaryakıt	dağıtım	
şirketi	haline	geldi.	
 
Ürün
Opet,	“bir	depoyla	daha	fazla	kilometre,	daha	fazla	
performans”	sunan	yeni	nesil	yakıtı	Ultra	Force	
ile	en	üstün	özellikleri	tek	üründe	birleştirerek	
tüketicilere	en	kaliteli	yakıtı	en	uygun	fiyatla	
sunuyor.	Ultra	Force;	motorda	güç	kaybına,	
yakıt	köpüklenmesine,	korozyona,	yakıt	ve	su	
emilsiyonuna	karşı	koruma	sağlarken,	aracın	gücünü	
ve	performansını	artırıyor.	Opet’in	bir	diğer	yakıtı	
Eco	Force	ise	ekonomik	ve	çevreci	özelliklere
sahip.	Eco	Force,	içerdiği	kimyasallar	ile	motor	
enjektör	ve	yakıt	sistemini	temizler,	aynı	zamanda	
yakıtın	tam	yanmasını	sağlayarak	zararlı	gazların	
çevreye	yayılmasını	en	az	düzeye	indirgiyor.

	 Opet’in	tüketicilerinin	hayatını	kolaylaştıran	
teknolojik	ürünleri	ise	Opet	Kart,	Opet	
WorldCard,	Otobil,	Bireysel	Otobil	ve	Yakıt	
Kart...	Tüketicileri	yakından	tanımayı	ve	alışveriş	
alışkanlıklarını	takip	etmeyi	sağlayan	Opet	Kart,	
2004’te	hayata	geçti.	Tüketici	bilgilerini	Paro	
veri	tabanından	takip	ederek	müşteri	sadakatini	
güçlendirmeyi	amaçlayan	Opet	Kart,	bugün	5.5	
milyonun	üzerinde	kişi	tarafından	kullanılıyor.	
	 2011	sonunda	lansmanı	yapılan	Opet	Worldcard	
ise	Worldcard’ın	tüm	özelliklerini	içeren,	Opet	Kart	
ayrıcalıklarını	sunan	ve	Paro’nun	sağladığı	faydaları	
da	kapsayan	entegre	bir	kredi	kartı.	
Aylık	bin	TL’ye	kadar	olan	alışverişlerde	%3,	
bin	TL’nin	üzerindeki	alışverişlerde	%5	puan	
veriyor.	Son	olarak	kartın	sunduğu	faydalara	
yakıt	puan	eklendi.	Opet,	akaryakıt	dışındaki	
alışverişlerinde	Opet	Worldcard	kullanan	
tüketicilerine,	kazandıkları	Worldpuan	kadar	
“Yakıt	Puan”	armağan	ediyor.		
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Opet
›	Opet, sektöründe “ilklerin, teklerin ve enlerin  
	 şirketi”	olarak	biliniyor.	98	oktan	kurşunsuz		 	
	 benzini	Türkiye’ye	ilk	kez	Opet	getirdi.	

›	Ultra	Euro	Diesel	motorini	Avrupa’dan	önce		
	 Türk	tüketicisinin	kullanımına	sunan	Opet	oldu.	

›	Sektöründe	GRI	onaylı	sürdürülebilirlik	raporu		
	 yayınlayan	ilk	şirket	Opet	oldu.	

›	Opet,	sektörün	en	büyük	depolama		
	 kapasitesine	sahip.	Türkiye	ve	Avrupa’da	satışı	
	 en	yüksek	akaryakıt	bayi	yine	Opet’in	bir		 	
	 istasyonu	Maslak	Opet.

›	En	yeni	teknoloji	ve	hizmetleri	sunan	akaryakıt		
	 dağıtım	şirketi	Opet.

›	Akaryakıt	şirketleri	arasında	en	teknolojik		 	
	 altyapıya	sahip	çağrı	merkezi	Opet’e	ait.

›	Tuvaletleri	ve	ortak	kullanım	alanları	en	temiz		
	 akaryakıt	dağıtım	markası	yine	Opet.

›	Tüpraş’ın	ortağı	olduğu	tek	akaryakıt	şirketi
 Opet,		THY	-	OPET	ortaklığıyla	da	THY’nin		 	
	 Türkiye’deki	tek	jet	yakıtı	tedarikçisi.

›	Opet’in	7	bin	gönüllü	Fahri	Müfettişi	bulunuyor.	
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