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Gemlik Yalova Yolu Caddesi Kurtul Mahallesi’nde 2000 m² kapalı alana, 6000 m² açık alana sahip, 20 yıllık 
tecrübemizle sürekli gelişmeyi hedefleyen makine imalat ve montaj firmasıyız. Geniş makine parkurumuz 
ve deneyimli kadromuzla kaliteden taviz vermeden müşterilerimizin taleplerine göre tasarımlar yapmakta ve 
makine imalatları, montaj, gerekli elektrik & otomasyon sistemleriyle devreye alma faaliyetlerimizi müşteri 
memnuniyet ilkesiyle sürdürmekteyiz. 

www.focus-ed.com

Located on a 2000 m² closed and 6000m² open area in Gemlik Yalova Road, Kurtul District, we are a 
machine manufacturing and assembly company with a 20 years’ of experience, pursuing continuous 
development. With our wide Machine Park and experienced staff, we make designs catering to our 
customers’ demands without compromising on quality, and we maintain our operations such as 
production, assembly, activation procedures with the required electrical and automation systems to 
ensure absolute customer satisfaction.



We focus on Projects

We try to meet the requirements of our customers 
by considering the optimum cost and the high quality 
standards we possess. As Focus Engineering, we focus 
on projects that will increase the customer satisfaction by 
bringing our experience to the table during bidding, post- 
order design meetings, customer contract meetings and 
manufacturing meetings.

Projelere Odaklandık

Müşteri ihtiyaçlarını optimum maliyeti ve sahip olduğumuz  
kalite standartlarını gözeterek karşılıyoruz. Tekliflendirdiğimiz 
ve sipariş onayı alınan projeleri tasarım toplantıları, müşteri 
mutabakat toplantıları, imalat ve kalite planlarını Focus 
Mühendislik tecrübesi ile birleştirip, müşteri memnuniyeti 
yüksek  projelere odaklanıyoruz.



• Design and Project 
• Custom Machine Manufacturing
• Assembly and Commissioning
• Machine Spare Parts Manufacturing
• Structural Steel Manufacturing and              
   Assembly

• Electricity
• Automation
• Robotic Process Automation
• HMI & Scada

• Tasarım ve Projelendirme.
• Özel Makina İmalatları.
• Montaj ve Devreye alma.
• Makina Yedek Parça İmalatları.
• Yapı Çeliği İmalatları ve Montaj.
 
• Elektrik
• Otomasyon
• Robot Otomasyon
• HMI & Scada Yazılımları



We focus on Design

Design is our common language in all areas. We start off 
with this awareness, and together with our well-equipped, 
competent technical staff in our design department, we focus 
on design with a full understanding of customer needs.

Tasarıma Odaklandık

Tasarım her alanda ortak dilimizdir. Bu farkındalıkla 
yola çıkıyor, müşteri ihtiyaçlarını anlayarak tasarım 
departmanımızdaki yetkin personelimiz ve donanımlarımızla 
tasarımlara odaklanıyoruz.



Üretime Odaklandık

Tasarım ve projelerin hayata geçirilmesinde imalatları 
zamanında teslim ederek müşterilerimizin tercih ettiği firma 
olma hedefiyle üretime odaklandık.

We focus on Production

While putting the designs and projects into effect, we focus 
on production with the aim of becoming the firm of choice 
by delivering the manufactures on time.







İş Sağlığı ve Güvenliği

Üretimimizde en temel ve birincil hassasiyetimiz, iş güvenliği ve sağlığı 
ilkelerine azami uyumdur. Zira insan en değerli varlıktır, hedef -0- iş 
kazasıdır. Bu konu anlaşmalı OSGB uzmanlarımızın yönlendirme ve 
koordinasyonunda, en alttan en üst seviyeye tüm çalışanların katılımı, 
eğitimleri ve periyodik ölçüm ve kontrolleri ile yürütülmektedir.

İş Güvenliği 1. önceliğimiz olduğu için şirket bünyemizdeki tam zamanlı iş 
güvenliği uzmanı düzenli olarak saha çalışmalarını denetlemekte, güvenli 
çalışma ortamını sağlamaktadır.

Occupational Health and Safety
Our basic and primary sensitivity in manufacturing is utmost compliance 
with occupational health and safety rules. As we believe that human is 
the most valuable being, our aim is to eliminate occupational accidents 
completely. This issue is tackled under the guidance and coordination 
of our contracted experts from Joint Occupational Health and Safety 
Unit (OSGB), with the participation, training and periodic controls of all 
employees from the lowest to the highest in rank. Since occupational 
safety is our first priority, a full-time occupational safety specialist within 
the company regularly monitors the fieldwork and provides a safe working 
environment.



We focus on Innovation

Considering the needs emerging in current market 
conditions, we focus on innovation to create different 
business models that will provide cost reduction and high 
efficiency in the business processes of our customers.

İnovasyonlarımıza Odaklandık

Mevcut ve gelecek piyasa kosullarındaki ihtiyaçlara göre 
müşterilerimizin iç süreçlerinde maliyet azaltma ve yüksek 
verimlilik sağlayacak farklı iş modelleri oluşturmak için inovasyona 
odaklandık.



Kalitemize Odaklandık

Kalite gücümüzü artırmak için; güçlü mühendislik yapımıza, 
sahip olduğumuz kalite belgelerine, kalite odaklı bakış açımıza 
ve sürekli dünyadaki gelişmekte olan kalite standartlarına 
odaklandık.   

We focus on Quality

In order to increase quality strength, we focus on our 
powerful engineering structure, the quality certificates we 
have, and our quality oriented structure as well as the 
constantly developing quality standards in the world.



We focus on Environment

Çevreye Odaklandık
Çevre, tüm çalışanlarımızla beraber, İş Güvenliği gibi 
önemli konularımızdan biridir. Sadece yasal zorunluluktan 
değil, bir çalışan olarak yurttaşlığın ve iyi bir dünya insanı 
olmanın gereği olarak görürüz. Toplantı ve eğitimlerle, 
sürekli olarak değişen koşullarda neler yapılabileceği 
hakkında çalışanlarımızı bilgilendirir ve bilinçli, duyarlı olmaya 
yönlendiririz.

Environment, just like Occupational Health and Safety, is one 
of the issues our company, with all its employees, consider 
as extremely significant. We regard this issue not only as a 
legal obligation but also a necessity arising from allegiance to 
our country and being a good citizen of the world. 
By means of meetings and trainings, we inform our 
employees about what can be done in ever changing 
circumstances, and motivate them to be conscious and 
sensitive about the environment.



Start business with focus...
Now!





Focus Mühendislik Lojistik San. Tic. Ltd. Şti.
Kurtul Mahallesi Yalova Yolu Caddesi No:147 
Gemlik, Bursa / Türkiye 
T: +90 224 524 87 10
F: +90 224 524 87 11
M: info@focus-ed.com

www.focus-ed.com

www.focus-ed.com adresinden güncel referanslara ulaşabilirsiniz.

You can find our current references at www.focus-ed.com.


