OPTİMA Mühendislik
Ortadoğu’da marka...
Sıra diğer ülkelerde...
2001 yılında kurulan
OPTİMA Mühendislik,
bugün 40 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor.
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001 yılında makine imalat
ve taahhüt sektörlerinde
faaliyete başlayan OPTİMA
Mühendislik, bugün artık
Ortadoğu’da bir marka.. Hedefi,
diğer ülkelerde de aynı başarıyı
yakalamak...
Güvenlik sektörü ürünleri
üreterek iç pazara ürün satarak işe
başlayan OPTİMA, ilk ihracatını 2004
yılında gerçekleştirmesine karşın
kısa bir süre içinde bugün gelinen
noktada, özellikle güvenlik sektörüne
hizmet vermek için ürettiği 20’ye
yakın ürünün %95’ini 15 tanesi
Ortadoğu ülkesi olmak üzere, 40
ülkeye pazarlıyor
Şirket Müdürü Makine Mühendisi
İsmail Tamer Ülgen ile Optima
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Mühendisliki konuştuk.
n Başkent OSB’ndeki fabrikanızın
temelini ne zaman atınız, ne zaman
tamamladınız?

Başkent OSB’ndeki fabrikamızın
temelini 27 Ağustos 2015 tarihinde
attık. Kısa bir süre içinde 30
Aralık 2015 tarihinde yatırımımızı
tamamladık.

n Kaç metre karelik alanda
faaliyet gösteriyorsunuz?
5633 m² kapalı alanda
faaliyet gösteriyoruz.
n Faaliyet alanınız nedir,
ne üretiyorsunuz, yıllık üretim
kapasiteniz nedir?
Optima Mühendislik makine
imalatçısı bir firmadır. Üç ayrı
sektörde faaliyet gösteriyoruz
Giriş kontrol sistemleri
imalatı; turnikeler, bariyerler,
hidrolik yol blokları ve babaları,
sürgülü kapı motorları vb. gibi.
Genişleyebilen hidrolik
konteynerler; mobil hastaneler,
mobil yaşam ünitesi, mobil
laboratuvar vb. gibi.
Atık parçalama ve geri
dönüşüm sistemleri imalatı.
n Tam kapasiteyle çalışır
durumda mısınız? Kaç kişiye
istihdam olanağı sağlıyorsunuz?
Ortalama %85 kapasiteyle
üretim yapıyoruz. Grup şirketleri
olarak Arabistan ve Türkiye’de,
üç ayrı tabiyetten 102 kişi
çalıştırıyoruz.

n İhracat yapıyor
musunuz?
Optima Mühendislik
ürettiği mamullerin %98’ini
40 ayrı ülkeye ihraç ediyoruz.
Hedefimiz bu pazarı daha da
büyütmek.
n Başkent OSB’ni neden
tercih ettiniz? Başkent OSB’ne
yatırım yapmak isteyenlere
tavsiyeleriniz olacak mı?
Başkent OSB’ni tercih
etme sebeplerimizin başında,
idarenin disiplinli duruşu
gelmektedir. Bu organize
sanayi bölgesinin, kaçak yapılar
cennetine dönüşmeyeceğine
olan inancımızdır. İlk yatırım
maliyetleri diğer organize sanayi
bölgelerine istinaden daha
düşük olması ayrı bir avantaj...
n Yatırım konusunda
bundan sonraki hedefiniz nedir?
Firmamız yatırımını yeni
tamamladı. Makine, teçhizat
yatırımı ve istihdam artışıyla
yolumuza devam etmeyi
öngörüyoruz.
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