
 

OPDIMA, çimento, enerji, petrol, gaz ve depolama tesisle-
ri başta olmak üzere  endüstriyel  tesis projelerine hizmet 
sunmaktadır. Ayrıca konut ve ticari inşaat projelerine de 
hizmet sunmaktadır. 

 

OPDIMA profesyonel ekibi ile her geçen gün iddialı ve 
önemli projeleri portföyüne katmaya devam etmektedir.  

 

OPDIMA tüm müşterilerine her koşulda kaliteli teknik 
çözümler sunmaya odaklamıştır. Her şeyden önce, müşte-
ri memnuniyeti ve kaliteli hizmet konusundaki ısrarımız 
bizleri sürekli büyümeye ve başarıya taşımaktadır.   

 

OPDIMA, Türkiye, Ortadoğu, Batı Afrika ve Güney Afrika 
coğrafyasında faaliyetlerini sürdüren dinamik bir gruptur. 

 

Firmamız, müşterilerimizin ihtiyaçları ve küresel pazarda 
ortaya çıkan yeni fırsatlara uygun olarak sürekli gelişmek-
tedir. 

 

Hedefimiz, sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirerek, 
yeni ve daha etkin çözümlerle sektörde saygın bir iş ortağı 
olmaktır.  
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 OPDIMA, yapım, montaj ve proje yönetimi 

alanlarında bütünlüklü ve nitelikli müteahhit 

hizmetleri sunarken, projelerin takvimi ve büt-

çeleri içerisinde tamamlanması için ihtiyaç du-

yulan kaynakları planlayarak kullanmakta-

dır. OPDİMA tüm taahhütlerinde, yerel ve ulus-

lararası mevzuatlardan doğan tüm gereklilikleri 

eksiksiz yerine getirmektedir.  

Enerji Santral Sistemleri: 
• Kazan Montajı (Basınçlı ve Basınçsız ) 
• Türbin - Jenerator Montajı 
• Kömür ve Kül Sistemleri 
• Soğutma Sistemleri 
• Elektrofiltreler & Baca Gazı Arıtma Sistemleri 
• Atık Isı Kazanı 
• Su Tasviye Sistemleri 
• Basınçlı Borulama 
 

Sanayi Tesisleri: 

• Çimento Fabrikaları 

• Demir-Çelik Fabrikaları 

• Atık Su Arıtma 

• Akaryakıt Depolama 

Enerji: 

 Termik Santraller 

 Doğal Gaz Güç Santralleri 

 Rüzgar Enerjisi Santralleri 

 Jeotermal Enerji Santralleri 

 Güneş Enerjisi Santralleri 

Petrol ve Gaz / Petrokimya: 

 Kompresör İstasyonları 

 Gaz İşleme Tesisi 

 Amonyak ve Üre Tesisleri 

 Rafineri Üniteleri - Distilasyon, Hidrokraking, 

 Proses Borulama  

 
OPDIMA, müşterilerinin hedeflerine en uygun 

özellik ve kalitedeki ürünleri tedarik eder. Sa-

hip olduğu tedarik ağıyla, müşteriye direkt 

temin olanağı sunarken aynı zamanda satınal-

ma süreçlerinin en hızlı ve en kolay şekilde 

yürütülebilmesi için müşterilerine tam destek 

sağlamaktadır.  

• Endüstriyel tesis ekipmanları; Boru, vana, 

pompa, tank, eşanjör, vb. 

  

• Yapısal ve mimari malzemeler; Çelik konst-

rüksiyondan detay mimarlığa kadar 

  
• Elektrik malzemeleri ve ekipmanları; Jenera-

törler, MCC, elektrik panoları, enstrümanlar, 

vb. 

İnşaat: 

• Betonarme, Çelik ve Kompozit Yapıların İnşası 

• Su ve Pis Su Şebekeleri ve Pompa İstasyonları 

• Yüksek Betonarme Baca ve Soğutma Kuleleri 

• Alt Yapı ve Üst Yapı İşleri 


