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Sarmak, yeni distribütörlüklerle 
sektördeki gücünü artırıyor
Farklı ürün çeşitleriyle sektörde hizmet veren Sarmak’ın yeni distribütörlükler aldığını söyleyen Genel Müdür Murat
Saracoğlu, “Dünyanın en köklü kompresör firmalarından Atmos ile dizel seyyar vidalı kompresörler ve Almig Kompressoren
GmbH firması ile de yağsız kompresörler için distribütörlük anlaşması imzaladık” dedi

Satışlarda ihracatın 
payı yüzde 15

İlk ihracatlarının 1990 yılında
gerçekleştiğini aktaran Murat

Saracoğlu, “İlk yurtdışı açılımını başta
Türkmenistan, Özbekistan olmak üzere
Türk cumhuriyetlerine gerçekleştirdik.
Bu alandaki çalışmalarımız Orta Asya,

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan
ülkelerine yöneldi. Satışlarımızdaki

ihracat oranımız yüzde 15 
civarında” dedi.

Türkiye’de kompresör alanında önemli oyun-
cular arasında yer alan ve 38 yıldır basınçlı ha-
va sistemleri alanında hizmet veren Sarmak
Kompresör, farklı sektörlere yönelik özel üre-
timlerinin yanı sıra dünyaca ünlü markaların Tür-
kiye distribütörlüklerini de alarak büyümesini hız-
landırıyor. 

Sabit vidalı hava, devir ayarlı sabit vidalı ha-
va, su-püskürtmeli yağsız vidalı hava, seyyar vi-
dalı hava, turbo hava ve pistonlu hava kompre-
sörleri, çeşitli basınçlı hava ekipmanları, analiz
sistemleri, otomasyon sistemleri gibi çok farklı
ürün çeşitleriyle sektörde hizmet veren Sar-
mak, Ar-Ge çalışmalarıyla da sektörlere yönelik
özel kompresörler üretiyor. Sarmak Genel Mü-
dürü Murat Saracoğlu, İstanbul ve Ankara’da sa-
tış sonrası bakım hizmetleri de sunan bölge mü-
dürlükleri, İstanbul Pazarlama Merkezi, Bursa,
Kayseri ve yeni açılan Denizli Servis Merkezleri
ile müşterilerine hizmet verdiklerini kaydetti. 

Distribütörlükler de aldıklarını ifade eden Sa-
racoğlu, dünyanın en köklü kompresör firmala-
rından 1899 yılında kurulmuş olan Atmos ile ‘di-
zel seyyar vidalı kompresörler’ ve 1923’de ku-
rulan geleneksel bir Alman üretim firmasından
doğan Almig Kompressoren GmbH firması ile de
yağsız kompresörler için Türkiye distribütörlü-
ğü anlaşması imzaladıklarını ifade etti. Saracoğlu,
şu bilgileri verdi: “Atmos firması, Avrupa Birli-
ği üyesi Çek Cumhuriyeti’nde üretim yapıyor. Al-
mig ise ikisi Almanya Stuttgart’ta biri Avustur-
ya’da, toplamda üç fabrikası ile üretim yapıyor.”

Saracoğlu, yüksek kalite yüzde 100 yağsız ba-
sınçlı havanın sadece ilaç, gıda, elektrik mü-
hendisliği ve medikal endüstrisi için değil, üst sı-
nıf ürünlerin üretildiği her işletme-
de çok önemli

olduğunu aktarırken, Almig firmasının yağsız vi-
dalı kompresörlerinde piyasadaki geleneksel
yağsız kompresörlerin aksine sürecin hiç bir
aşamasında yağ kullanılmadığını vurguladı.
Böylece havaya yağ karışma riskinin sıfıra in-
dirgendiğini anlatan Saracoğlu, kullanılan yük-
sek teknoloji sayesinde sıkıştırma sürecinde yağ
yerine doğadaki maddelerin en doğalı olan su kul-
lanıldığını vurgularken, “Almig kompresörle-
rinde diğer yağsız sistemlerden farklı olarak
kompresör için gerekli olan su dahili olarak bu-
lunan hava kurutucudan sağlanır. Böylece şebeke
suyu kullanımı ve filtre sistemi gibi maliyetler or-
tadan kalkıyor. Bunlara ek olarak sade tasarımı
sayesinde bakım maliyetleri daha düşük olmak-
tadır. Düşük devir ve düşük sıcaklık teknolojisi
ile daha verimli bir sıkıştırma ve daha uzun
kompresör ömrü sağlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan Murat Saracoğlu, Türkiye’de
sektörde önemli bir ihracat potansiyelinin ol-
duğunu ifade etti. Yurtiçi ihtiyacın üzerinde bir
üretim    kapasitesi bulunduğu için fiyata uygun
kalitede ihracat yapılabildiğini anlatan Sara-
coğlu, daha çok batı ülkelerine odaklananların
kriz döneminde diğer ülkelere yönelmek zo-
runda kaldıklarının altını çizdi. Saracoğlu, ilk ih-
racatlarının 1990 yılında gerçekleştiğini akta-
rırken, “İlk yurtdışı açılımını başta Türkmenistan,
Özbekistan olmak üzere Türk cumhuriyetlerine
gerçekleştirdik. Bu alandaki çalışmalarımız Or-
ta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ül-
kelerine yöneldi. Satışlarımızdaki ihracat ora-
nımız yüzde 15 civarında. Pazar payını sürekli ar-
tıran firmamız; bugüne kadar İran, Irak, Suriye,

Mısır, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yunanistan,
Rusya, Ukrayna, Romanya, Cezayir, Ürdün ve Ka-
zakistan’daki yurtdışı sektörel fuarlarında yeri-
ni aldı. Dış ülkelerle ikili ilişkilerini geliştiren ve
bu sayede o ülkelerde komple basınçlı hava sis-
temleri kuran Sarmak, bu ülkelerin çoğunda ba-
şarılı partnerler bularak, istikrarlı olarak bayi ka-
nalıyla ihracat imkânı elde ediyor” ifadelerini kul-
landı.

“Piyasadaki birçok kompresör 
CE standartlarında üretilmiyor”
Sektördeki sorunlardan bahseden Saracoğ-

lu, basınçlı hava sektöründe norm ve standart-
lar dışında ürünlerin piyasaya sürülmesi ve ka-
yıtdışı satış gerçekleşmesinin en büyük sıkıntıları
olduğunu dile getirdi. “Bu gibi haksız rekabet ko-
şulları bizi olumsuz şekilde etkiliyor” diyen Sa-
racoğlu, şöyle devam etti: “AB standartlarının sa-
dece kağıt üzerinde kalması değil uygulamaya
geçmesi ve kullanıcıların daha da bilinçlendiril-
mesi, bu olumsuzlukları da ortadan kaldırır. Şu
an piyasadaki kompresörlerin birçoğunun CE
normlarında üretildiklerini söylemek ne yazık ki
imkansız. Kompresör komponentlerindeki ve
test şartlarında uygulanan norm ve standartlar-
dan, basınçlı hava tanklarının sac kalınlıklarına
kadar birçok önemli husus ihlal edilebilmektedir.”
Saracoğlu, Sarmak olarak ISO ve Cagı Pneurop
standartlarında üretim ve test aşamalarını icra et-
tiklerini bildirdi. 


