






Gerçek Güç Zamandır Real Power Is TimeV İ ZYON&MİSYON / V I S ION&MISS ION H İ ZMETLER / SERV ICES 

Vizyon
Ş�rket�n kuruluşundan �t�baren uyguladığımız stratej� 

hedefler�m�z� net olarak bel�rlemem�z ve bunu 

göreb�lmem�z �ç�nd�r. Mareşal ş�rket� olarak 

hedefim�z Türk�ye'n�n en büyük özel Ar-Ge ş�rket� 

olab�lmek ve Dünya'nın b�rçok yer�nde çalışmalar 

yaparak b�r Dünya markası ortaya çıkarmaktır.

Misyon
Dünya'nın en büyük 500 ş�rket�ne bakıldığında Ar-

Ge'ye en çok destek veren ş�rketler olduğunu 

görmektey�z. Ülkem�zde �se daha ger� plana 

atılmaktadır. Mareşal buna b�r çözüm amaçlı sadece 

Ar-Ge'ye yönel�k çalışmalar yaparak ülken�n ve 

sanay�n�n bu açığını kapatmak �ç�n kurulmuş b�r 

g�r�ş�md�r. Aynı zamanda Dünya'da olan en büyük 

fırsatlarından olan ağır sanay� yatırımlarından ger� 

kalmayarak m�ll� sermayeye katkı yapab�lmek yegâne 

hedefim�zd�r. 
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İç�nde bulunduğumuz çağ ne kadar yazılım eksen�nde gen�şlese de ağır sanay� bütün teknoloj�ler�n temel�nded�r ve sanay�n�n bel kem�ğ�n� 

oluşturur. Çevrem�zde göreb�ld�ğ�m�z her şey ağır sanay�n�n b�r ürünüdür, ağır sanay�n�n �se en temel teknoloj�s� kaynaklı �malattır.

Mareşal, Ar-Ge ve yazılıma olan gel�ş�m�nde d�ğer b�r eksen� �se ağır sanay�n�n merkez� kaynaklı �malatlardır. Mareşal bünyes�nde bulunan 

profesyonel ve tecrübel� kadrosu �le kaynaklı �malat konularında bütün �ht�yaçlarınıza karşılık vereb�l�r, en hassas �şç�l�klerle 

çalışılab�lmekted�r. 320 m² toplam alanı ve kaynaklı �malat �ç�n gerekl� mak�neler� �le bütün ağır çel�k ve çel�k konstrüks�yon �şler�nde 

s�zlerle beraber, s�z�n �ç�n çalışıyoruz.

Mareşal Kaynaklı İmalat Teknoloj�ler� s�z�n �ç�n neler yapab�l�r:

·Kaynak ve montaj fikstürler� �le ser� kaynak �malatları �ç�n tasarım ve üret�m 

yapmaktadır.

·Karkas, çatım ve braket �malatları yapmaktadır.

·Elektron�k olarak tasarlayab�leceğ�m�z solar enerj� tes�sler�n�n, kaynaklı �malat �le en 

ver�ml� şek�lde kurulumu sağlanır.

·Fabr�ka ve endüstr�yel tes�sler�n baştan sona çel�k �malatlarını yapmaktadır.

·Gezer, tavan v�nc� ve köprü �malatları yapmaktadır

·Tes�s �malatları ve montajını yapmaktadır.

·Kaynaklı �malat projeler�n�n tamamının Ar- Ge, tasarım, anal�z ve 

projelend�rmeler�n 3 boyutlu olarak CAD ve anal�zler�n� �se CAE uygulamaları �le 

yapmaktadır.
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YAZ I L IM TEKNOLOJ İ LER İ
SOFTWARE TECHNOLOG I ES

2016 yılında Almanya'nın öncülüğünde başlayan Endüstr� 4.0 �le yazılım h�ç olmadığı kadar hayatımıza g�rm�şt�r. Üret�len her ürün yazılım 

�le zeng�nleşt�r�leb�l�r, farklı b�r boyuta taşınab�l�r. Yazılım geleceğ�n bel�rley�c�s� olan tek teknoloj� d�yeb�l�r ve artık hayatımızın b�r parçası 

olduğunu kabul edeb�l�r�z. 

Günümüzde en hızlı büyüyen ş�rketlere bakıldığında, çıkardığı her ürün verd�ğ� her h�zmet b�lg�sayar yazılımları �le senkron ve bütünleş�k 

halde çalışmaktadır. 21. yüzyılda yapılan Ar-Ge çalışmaları yazılım �le şek�llend�r�lmekted�r. Ar-Ge olmadan yazılım, yazılım olmadan da 

Ar-Ge düşünmek mümkün değ�ld�r. Mareşal s�zlere en �y� h�zmet� sunab�lmek adına ş�rket�n� bütünleş�k olarak gen�şletm�ş ve 2020 yılında 

kurduğu yazılım ş�rket� �le Ar-Ge ve yazılımı b�rl�kte yürütmekted�r. Savunma sanay�, otomasyon ve web yazılımları �le bütün �ht�yaçlara 

karşılık vereb�lecek düzeyded�r. 

·Savunma sanay� yazılımları

·Otomasyon yazılımları

·Enerj� yazılımları
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DAN IŞMANL IK CONSULTANCY

İç�nde bulunduğumuz yüzyıl küresel çapta b�lg� çağı olarak b�l�nmekted�r. B�lg� artık b�l�nen zeng�nl�klerden öte ve b�l�nmeyene yelken 

açmaktır. Küresel firmalar b�lg�ler� kend�ler� üret�r ve ürett�ğ� b�lg�ler �le pazarın hâk�m� olmaktadır. B�lg� güçtür ve güç tekelleşmeye 

çalışılmaktadır. 

Değ�şen şartlar ve gel�şen teknoloj�ler �le ürett�ğ�m�z ürünler yeterl� olmayıp ayakta kalmak �st�yorsak �şletmem�z� sürekl� olarak 

güncellemek zorundayız. Aynı zamanda daha karlı yen� �şlere yelken açmak ve farklı ürünler �le müşter� talep ve �stekler�n� gerçekleşt�rmek 

�ç�n çaba göstermek zorundayız. Mareşal s�zlere yatırım danışmanlığı b�r�m� �le yatırım yapmak �sted�ğ�n�z ya da daha karlı yen� ürünler�n 

üret�m� �ç�n s�zlere destek olarak gücünüze güç katmaktadır.

Türk�ye'n�n son yıllarda üret�mdek� yüksek hacm� ve küresel çaptak� çek�c�l�ğ�n� göz önünde bulundurduğumuzda Avrupa'nın en büyük 8. 

Ekonom�s�, Dünya'da �se 17. Sırada yer almaktadır.  Yurtdışı firmaların Türk�ye'den �thalat yapmalarını kolaylaştırmak, en kal�tel� ürünlere 

kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak, güven problem�n� ortadan kaldırmak, pandem� sürec�nde k� yen� normalde yurtdışı z�yaretler�nde yaşanan 

zorlukların üstes�nden geleb�lmek �ç�n tems�lc�l�ğ�n�, danışmanlığını ve kontrolörlüğünü üstlenmekted�r.

Mareşal Danışmanlık s�z�n �ç�n neler yapab�l�r?

·Mühend�sl�k danışmanlığı �le �ç�nden çıkılmaz projeler�n çözümlenmes�nden s�zlere destek olab�l�r

·Stratej�k öneme sah�p ürünler�n üret�lmes�nde s�zlere destekte olab�l�r

·Gel�şt�rmek ve değ�şt�rmek �sted�ğ�n�z ürünler�n�z�n ekonom�k ve ergonom�k ölçekte üret�lmes� �ç�n destek olab�l�r

·Yatırım yapmak �sted�ğ�n�z farklı sektör ve ya ürünler �ç�n yol göster�c� olarak teknoloj� ve yatırım danışmanlığı yapab�l�r

·Fabr�ka, endüstr�yel tes�s ve yen�leneb�l�r enerj� kaynağı tes�sler�n�n kurulumunda s�zlere destek olab�l�r.

·Yurtdışı üret�c� ve �malatçı firmaların Türk�ye'de üret�m ve �malat yaptırab�lmeler�n� kolaylaştırmak �ç�n tems�lc�l�kler�n� yapab�l�r.

·Yurtdışı firmaların kontrolörlüğü ve Türk�ye t�caret danışmanlığını yapab�l�r.

·Devlet destek ve teşv�kler�nde s�zlere yardımcı olab�l�r.

·Gel�şt�rmek ve yatırım yapmak �sted�ğ�n�z teknoloj�ler� teşv�k, h�be ve kred�lerle destekleyerek asgar� mal�yet �le ser� �malata 

geç�reb�l�r.

·Yatırım danışmanlığı �le yen� sektör ve ürünler hakkında destek alarak kısa sürede büyük b�r pazar hacm�ne sah�p olab�l�rs�n�z.

·Dünya teknoloj�ler�n� s�zlere sunab�l�r ve yen� sulara yelken açmanızı sağlayab�l�r.

·Yatırım yapmak �sted�ğ�n�z sektörler� s�zler �ç�n araştırır, bütün detay ve teknoloj�ler� �le fik�rden üret�me kadar her noktada s�zlere 

destek olur. 

İç�nde bulunduğumuz yüzyıl küresel çapta b�lg� çağı olarak b�l�nmekted�r. B�lg� artık b�l�nen zeng�nl�klerden öte ve b�l�nmeyene yelken 

açmaktır. Küresel firmalar b�lg�ler� kend�ler� üret�r ve ürett�ğ� b�lg�ler �le pazarın hâk�m� olmaktadır. B�lg� güçtür ve güç tekelleşmeye 

çalışılmaktadır. 

Değ�şen şartlar ve gel�şen teknoloj�ler �le ürett�ğ�m�z ürünler yeterl� olmayıp ayakta kalmak �st�yorsak �şletmem�z� sürekl� olarak 

güncellemek zorundayız. Aynı zamanda daha karlı yen� �şlere yelken açmak ve farklı ürünler �le müşter� talep ve �stekler�n� gerçekleşt�rmek 

�ç�n çaba göstermek zorundayız. Mareşal s�zlere yatırım danışmanlığı b�r�m� �le yatırım yapmak �sted�ğ�n�z ya da daha karlı yen� ürünler�n 

üret�m� �ç�n s�zlere destek olarak gücünüze güç katmaktadır.
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·Yatırım yapmak �sted�ğ�n�z sektörler� s�zler �ç�n araştırır, bütün detay ve teknoloj�ler� �le fik�rden üret�me kadar her noktada s�zlere 

destek olur. 
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MÜHEND İSL İK ENG INEER ING

Sanay� devr�mler� b�rl�kte mak�neler, son sanay� devr�m�nden sonra k� süreçte �se 

b�lg�sayarlar hayatımızın b�r parçası hal�ne geld�. Mak�neler ve b�lg�sayarların 

senkron çalışması �le komplex üret�mler artık vazgeç�lmezler arasında yer 

almaktadır. Karmaşık parçalar, karmaşık üret�mler ve sürekl� değ�şen teknoloj�ler �le 

Ar-Ge b�r �ht�yaç hal�ne geld�. 

Mareşal Mühend�sl�k zaman kazandırmak ve �ler� teknoloj�n�n get�rd�ğ� şartları en 

�y� şek�lde değerlend�rmek amacı �le dışarıdan Ar-Ge desteğ� �le üret�c�n�n her zaman 

yanındadır. Mühend�sl�k tasarımı ve anal�z� alanında gösterd�ğ� etk�n çalışmalar �le 

s�zler�n ekonom�k aynı zamanda ergonom�k ürünler ortaya çıkarmanızda en büyük 

yardımcınız olmaktan der�n b�r mutluluk duyuyoruz.

Mareşal Mühend�sl�k s�z�n �ç�n neler yapab�l�r:

·Gelecek teknoloj�ler ve Dünya'da kullanılan teknoloj�ler�n araştırılması

·Ürünün ve ya s�stem�n gel�şt�r�lmes� ve d�j�tal dönüşüm yapılması

·Nesneler�n �nternet� �le tam otomat�k hale get�r�lmes�

·3 boyutlu CAD uygulamaları �le tasarlanması 

·Otomasyon �le uzaktan kontrol ed�leb�l�r hale get�r�lmes�

·Tasarımların ekonom�k ve ergonom�k şartlarının düzenlenmes�

·Tasarlanan datanın akışkan d�nam�ğ� anal�zler�, sonlu elemanlar anal�z� yapılması

·Tasarımların mukavemetler� ve akış anal�zler�

·Tasarımı yapılan parçaların tekn�k res�m hal�ne get�r�lmes�

·Ters�ne mühend�sl�k �le parçanın 3 boyutlu hale get�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� 

·F�rmanızın tüm tasarım �şler�n�n sıfırdan ele alınması ve anal�z ya da CAM yazılımına tesl�m�

·Mevcut CAD-CAM s�stem�n�z�n değerlend�r�lmes� ve güncelleşt�r�lmes�

·Tekn�k res�mler�n�z�n kâğıt üzer�nde olsalar dah� 3 boyutlu katı geometr�lere çevr�m�

·CAD-CAM yazılımlarınızdak� proses aksatan süreçler�n anal�z� ve raporlanması

·Tüm montaj ve demontaj (sökme-bağlama) tal�matlarınızın 3 boyutlu olarak hazırlanması
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