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Hem Pistonlu, Hem de Vidalı  
Yeni Ürünler Gelecek

Kompresör konusunda hem çözüm, hem de mühendislik hizmeti sunan Sarmak Makina 
A.Ş., müşteri memnuniyetini en üst noktada tutuyor. Yaptığı üretimin yanı sıra bünyesinde 
üç uzman markanın distribütörlüğünü barındıran Sarmak Makina’nın Genel Müdürü Murat 
Saracoğlu; 2015’te yeni ürünlerle piyasada olacaklarının müjdesini verdi.

A
lmanya’da öğre-
nim görmüş, ide-
alist ve girişimci 
bir mühendis olan 
merhum Turgay 

Saracoğlu’nun Almanya’da edindi-
ği bilgi ve tecrübeyle 1975 yılında 

kurduğu Sarmak Makina A.Ş.’yi, 
2000’li yıllarda ikinci nesil devral-
dı. Firmanın Genel Müdürü Mu-
rat Saracoğlu ile hem Sarmak’ın 
gelişim süreci üzerine konuştuk, 
hem de firmanın 2015 hedefleri ve 
piyasaya sunmaya hazırlandıkları 

gelişim sürecindeki yeni ürünleri 
hakkında görüştük.

Sarmak Kompresör’ün 
kuruluşu nasıl gerçekleşti?
Babamız merhum Turgay Saracoğ-
lu şirketi 1975 yılında kurdu; ancak 
bir de onun öncesinde 1969 yılın-
da yine mühendislik şirketi olan 
Tusar var... Tusar daha çok iklim-
lendirme, projelendirme ve taah-
hüt işleri yapan bir firmaydı. Daha 
sonra 1975’te üretim için amcam 
Kemal Saracoğlu’nun da katılımıy-
la da beraber Sarmak Makina ku-
ruluyor. Piston pompalı hidrofor 
grubuyla üretime başlanıyor. Beş 
yıl onunla devam edildikten son-
ra 1980’de pistonlu kompresörler 
üretiliyor. Ondan sonra da ulusla-
rarası ilişkiler devreye giriyor. Ba-
bam Turgay Saracoğlu, Almanya 
Stuttgart Teknik Üniversitesi’nden 
mezundur. Orada yüksek makina 
mühendisi olarak dört sene çalış-
tıktan sonra 1967’li yıllarda Tür-
kiye’ye dönüyor. Almanya’daki iş 
ilişkilerini kullanarak 1985 yılın-
da Alman Mannesmann Demag 
firmasıyla anlaşıyor ve ilk etapta 
vidalı kompresörlerin ithalatıyla 
başlıyorlar. Komple ürün getiri-
yorlar ve Türkiye piyasasına bu 
ürünlerin satış ve servisini yapı-
yorlar. Bunu takip eden iki, üç sene 
içerisinde lisanslı üretim anlaşma-
sı yapıyorlar ve böyle bir iş birlik-
teliğinin Türkiye pazarına daha 
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yararlı olacağına inanıyorlar. En 
küçük modelden başlayarak bu son 
zamanlara kadar süren iş birlikteli-
ği başlıyor. 1980’ler, 1990’lar der-
ken 2000’lerin başlarında Koreli 
Samsung Techwin firmasıyla tur-
bo kompresörlere yoğunlaşıyoruz. 
Onu da bünyemize kattıktan sonra 
çok geniş bir yelpazede çalışmalara 
devam ediliyor. 

Fabrikanızdan ve hizmet 
yapılanmanızdan bahseder 
misiniz?
1975 yılında Adana İncirlik’teki 
fabrikamızda üretim yaparak faa-
liyet göstermeye başladık. 2008’in 
son aylarına doğru 10 bin metre-
kare’ye yakını kapalı olmak üze-

re toplam 24 bin metrekarelik bir 
alanda Adana Organize Sanayi Böl-
gesi’ne taşındık. Bunun yanı sıra 
İstanbul ve Ankara’da Bölge Mü-
dürlüğümüz var; Bursa’da Satış ve 
Servis Ofisimiz bulunuyor. Kayseri 
ve Denizli’de de servis hizmetimiz 
mevcut. O iller kendi bölgeleri-
ne ve çevre illere hizmet veriyor. 
Onun haricinde 100’e yakın piston 
kompresör bayi ağımız var. Vidalı 
kompresörlerde çok fazla çeşitlilik 
hakim. Yağsız kompresörler, yağ 
püskürtmeli kompresörler, dizel 
seyyar kompresörler gibi çeşitle-
re ayrılıyor. En sonunda da tur-
bo kompresörler var; ama bunlar 
daha büyük projelerde, vidalı kom-
presörlerin artık cevap veremediği 

hallerde başlayan projelerde kulla-
nılıyor. Bu nedenle ağır sanayi, de-
mir-çelik, büyük tekstil fabrikaları, 
elektronik fabrikaları, havacılık 
sektörü gibi alanlarda tercih edili-
yor. 

Son dönemde yaptığınız 
projeleriniz nelerdir?
Büyük projeler olarak sıralayacak 
olursam Türkmenistan ve Öz-
bekistan’da hem enerji, hem de 
tekstil alanında projelerimiz var. 
Bunlar daha çok yine hem turbo 
kompresör, hem de vidalı tiplerde-
ki kompresörleri kapsıyor. Antep 

“Sürücülü, invertörlü 
kompresörler daha çok 
talep edilir olmaya 
başladı. Bu çok önemli 
bir gelişme… Müşteriler 
üç, dört tane küçük 
kapasiteli kompresör 
alacağına, artık 1 
asıl +1 yedek turbo 
kompresörlere gitmeye 
başladı.”
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ve İstanbul’da devam eden büyük 
projelerimiz mevcut. Bunların ha-
ricinde vidalı kompresörler bizim 
en büyük payımızı oluşturan ürün 
gamıdır. Dolayısıyla yaptığımız 
Ar-Ge’ler daha çok o tarafta yoğun 
oluyor. TÜBİTAK ile devam eden 
iki tane projemiz var, 2015’in ilk 
çeyreğinde nihai sonuca ulaşma-
sını bekliyoruz. Onun haricinde 
bayileşme çalışmaları her zaman 
durmadan devam ediyor. Doğu 
Anadolu’da verilen teşviklerle be-
raber çok büyük bir hızlanma var 
ki, biz de Adana’da olduğumuz 
için buna çok yakın mesafedeyiz. 
Bu nedenle oradaki yapılanma 
bizi etkiliyor ve söz konusu 
yapılanma hala devam edi-
yor. Bu sene makro ekono-
mik anlamda yüzde 4’ler-
de büyüme bekleniyor. 
Oradaki sosyo-politik 
olaylardan etkilenme-
yeceğimizi varsayar-
sak bu seneyi iyi kapa-

tacağımızı ümit ediyorum.

Ağır sanayi gibi sektörlere 
baktığımızda aslında 
bir yerde gerek kapasite 
anlamında, gerekse ebat 
ve performans anlamında 
makinaların büyüme trendi 
içerisinde olduklarını 
görüyoruz. Bu sizin 
ürünlerinize teknolojik 
anlamda nasıl yansıyor? 
Kompresör sektöründeki son 
trendler nelerdir? 
Pistonlu kompresörler ürün gamı-
nı ele alırsak; bu grup daha küçük 
atölye ve fabrikalarda kullanılan 
standart bir üründür. Oradaki 
enerji tasarrufu kısıtlı kalıyor. Ama 
vidalı kompresörlerde özellikle bü-
yük kilowatlarda, 55-75 kw’ların 
üzerindeki makinalarda artık ener-
ji tasarrufu çok büyük önem kaza-
nıyor. Bu ivmelenme motorların 
bir üst sınıfa geçişinde dahi hisse-
dildi. Enerji tasarrufu (ısı enerjisi 
ve bunun geri dönüşümü) maki-
nalarda daha çok tercih edilmeye 
başlandı. Biz de bu konuda müşte-
rilerimizi bilinçlendiriyoruz. Onun 
haricinde tabii ki inanılmaz önemli 
olan elektrik enerjisi tasarrufu ko-
nusu var! Devir ayarı (frekans kon-
vertörü) diye tabir ettiğimiz sürü-
cülü, invertörlü kompresörler daha 
çok talep edilir olmaya başladı. Bu 
çok önemli bir gelişme… Onun ha-
ricinde şimdi artık işler büyüdükçe 
yani fabrikalara, yeni yatırımlar 
yapılmaya başlandıkça vidalı kom-

presörler artık tıkanıyor. Müşteri-
ler üç, dört tane küçük kapasiteli 
kompresör alacağına artık 1 asıl +1 
yedek turbo kompresörlere gitme-
ye başlıyor. Mesela Antep’te olan 
durum bu… Artık o kadar büyüyor-
lar ki, vidalı kompresörler onlara 
cevap veremez hale geliyor. O açı-
dan bizim 2001’den beri Samsung 
ile olan iş birliklerimiz bize fayda 
sağlıyor. Çünkü bizim şu anki vi-
dalı kompresör üretim kapasitemiz 
250 kW’a kadar çıkıyor. Bu rakam 
315’lere da çıkabilir; ancak hem pa-
rasal, hem bakım maliyetleri, hem 
de geri dönüş anlamında 250’den 
sonra çok fazla feasible olmamaya 
başlıyor.  Biz daha önce Kore ile 
birebir çalışıyorduk. Üç sene önce 
Samsung Techwin İtalya’da Mila-
no ofisini açtı. Dolayısıyla şu anda 
İtalyanlarla beraber çalışıyoruz. 
Kendileri de 20-25 senelik komp-
resör tecrübesi olan kişilerdir. Bu 
yüzden büyük projeler, daha fazla 
önem kazanmaya başladı. Bunu 
Türkiye’nin elektrik sarfiyatında 
da görebiliyorsunuz. Yatırımlar 
artık nükleer santral gibi konulara 
kayıyor. Enerji çeşitliliği anlamın-
da bu büyüme yaşanmak duru-
munda; çünkü 2023 ihracat hedefi 
başka türlü yakalanmaz. 

Sizin hem biraz ürün 
gamınızdan, hem de 
hangi sektörler sizin 
hedef pazarınız ondan 
bahsedelim…
Bizim Sarmak olarak kendi marka-
mız pistonlu ve vidalı kompresör-
lerdir. Bunun üzerinden gidersek 
kurutucular, filtreler, tank ve re-
zervuarlar, diğer basınçlandırma 
şartlandırıcı gibi aksesuarları da 
kapsıyoruz. Bunlar Sarmak üzerin-
den devam ediyor. Onun haricin-
de Alman Almig GmbH firmasıyla 

bir distribütörlük 
sözleşmemiz var. 
Bu firma da 1923’te 

“Yağsız kompresörler şu 
anda Türkiye’de üretimi 

olmayan çok özel bir 
kompresör çeşididir. 

Bizim ürettiklerimizde 
yağ mevcut, bu devri 

daimi biz yağ ile 
sağlıyoruz; ama Avrupa 
piyasasında elektronik, 

kimya, ilaç/medikal/
kozmetik sektörlerinde 
daha çok yağlı yerine 

yağsız kompresörler 
tercih ediliyor. Bu 

durumda tabii 
Türkiye’ye yavaş yavaş 

yansımaya başladı.”
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Stuttgart’ta kurulmuş ve halen Al-
manya’da aynı yerde üretime de-
vam ediyor. Onlarla yağsız komp-
resörler üzerine çalışıyoruz. Yağsız 
kompresörler şu anda Türkiye’de 
üretimi olmayan çok özel bir kom-
presör çeşididir. Bizim ürettikleri-
mizde yağ mevcut, bu devri daimi 
biz yağ ile sağlıyoruz; ama Avrupa 
piyasasında elektronik, kimya, ilaç/
medikal/kozmetik sektörlerinde 
daha çok yağlı yerine yağsız kom-
presörler tercih ediliyor. Bu durum 
tabii Türkiye’ye yavaş yavaş yansı-
maya başladı. Çok hızlı ilerlemiyor 
açıkçası; ama özellikle yabancı fab-

rikalarda çok fazla önem kazanma-
ya başladı. Çünkü sıfır riskle üre-
tim yapmak istiyorlar. Tesisata yağ 
giderse onun geri dönüşümü çok 
maliyetli. Dolayısıyla Almig ile bu 
konu üzerinde yoğunlaşıyoruz. En 
son Şubat ayında Urfa Bilecik Hid-
roelektrik Santralinde 22 kW devir 
ayarlı altı tane yağsız kompresörü 
devreye aldık. Dolayısıyla o proje-
ler çok özel ve çok fazla rekabetin 
olmadığı projeler… 
Bunun haricinde Çek Cumhuriyeti 
Atmos firmasıyla çalışıyoruz. On-
lar da yaklaşık 115 senelik firmadır. 
Özellikle dizel seyyar kompresör-
lerde onlar oldukça uzman. Onlar 
da daha çok inşaat ve maden sek-
törlerinde yoğunlaşıyor. 
En sonunda da Samsung Techwin 
var. Onlarla da büyük kapasiteli 
turbo kompresörler konusunda an-
laşmamız bulunuyor. Samsung as-
lında ünlü Rolls Royce, GE, Pratt & 
Whitney gibi jet motoru üreticileri-
nin lisanslı üreticisidir... Samsung 
1990’ların ortalarından itibaren 
know-how’ları olduğu için turbo 
kompresör işine giriyorlar ve şu 
anda bu işi yapabilen yalnızca dört, 
beş adet rakibi var. Samsung bu 
konuda oldukça agresif bir yapıya 
hakim, zaten Avrupa’ya da bu ne-
denle girerek İtalya ofislerini açtı. 

Biz de Samsung’un en eski ve en 
çok makina satmış distribütörleri 
olarak iş birliği içerisindeyiz. 
Kısacası üç tane ana kompresör 
markasıyla çalışıyoruz. Onun hari-
cinde daha çok tekstil, demir-çelik, 
plastik sanayinde çok köklü kanal-
larımız var. Ama kompresör sek-
törü hacim olarak oldukça büyük 
bir pazar… Bir sektör krize girdiği 
zaman başka bir sektöre yönlene-
biliyorsunuz. Fazla ve kızgın bir 
rekabet var; ama öte yandan işini-
zi iyi yaparsanız, talepler ne kadar 
hızlı cevap verir, ne kadar düzgün 
mühendislik hizmeti sağlarsanız o 
kadar yansımasını görürsünüz. 

Peki, 2014 değerlendirmesi 
alıp, 2015 hedeflerini 
öğrenebilir miyiz?
2014’te makro ekonomik olarak 
kur dalgalanması hem müşterile-
ri, hem bizi çok tedirgin etti. Bir 
şekilde bunun hem ithalat, hem de 
ihracat için stabil duruma gelmesi 
lazım. Fakat reel sektöre yansıma-
sı çok daha ağır oluyor. Çünkü reel 
sektörde finansal taraftan gelen et-
kiler size üç, dört ay sonra yüzünü 
gösterebiliyor. Bizim sektörümüz 
de yatırım malı olduğu için biz çok 
kritik bir noktadayız. İmalat sana-
yi’nin payı ülke genelinde yüzde 
25’ten yüzde 15’lere geriledi. Aslın-
da biz bu yükü omuzlarımızda her-
kesten daha fazla hissediyoruz. Bu 
bir şekilde siyaset ve ekonominin 
ayrışması bu durumu biraz izole 
etmeye başladı; ama iç ve dış et-
kenler hepsi birbirini dengelerken 
2014’ü çok da kötü olmayan bir 
tabloyla kapatacağımızı öngörüyo-
rum.
2015’te benim tahminim eğer er-
ken seçim olursa yani en azından 
5-6 ay daha önceye bu süreç geri 
çekilebilirse 2015’i kurtaracağız 
gibi geliyor. 2015’te hem pistonlu, 
hem de vidalı da yeni ürünlerimiz 
piyasaya çıkacak.  ST

“2015’te benim 
tahminim eğer erken 
seçim olursa yani en 

azından 5-6 ay daha 
önceye bu süreç geri 

çekilebilirse 2015’i 
kurtaracağız gibi geliyor. 

2015’te hem pistonlu, 
hem de vidalı da yeni 
ürünlerimiz piyasaya 

çıkacak.”


