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me planlarının olduğunu aktardı. Bu 
çerçevede maden sektörüne özel ilk 
kompresörü ürettiklerini anlattı. Sara-
çoğlu, şöyle konuştu: “Şimdiye kadar 
hep seri üretim yaptık. Pistonlu, vidalı 
kompresörler gibi. Sektörlere yönelik 
üretimde ilk adımı maden sektörüne 
özel bir maden kompresörü yapmakla 
attık. Bu sektör genelde açık ocaklar-
da yani fabrikanın içinde çalışmayan 
kompresörler kullanıyor. Kendi bünye-
mizde çalışan Ar-Ge ve teknik ekibimi-
zin yanı sıra hem müşterilerimiz hem 
de müşterimiz olmayan maden sektö-
ründe faaliyet gösteren firmalarla gö-
rüştük. Bizden nasıl bir ürün ve hiz-
met istediklerini sorduk. Buradan çok 
güzel doneler aldık ve spesifik olarak 
özellikler belirledik, kendi Ar-Ge de-
partmanımızla paylaşarak, deneme-
ler yaptık. Elemelerin sonucunda sü-
zülen ürün özelliklerini, imalata aktar-
dık. İlk prototipimiz çıktı ve İzmir Mer-
mer Fuarı’nda sergiledik. Çok olumlu 
tepkiler aldık.” Saraçoğlu, “Artık seri 
ve standart üretimin yanı sıra sektö-
rel bazlı üretim yapmayı da düşünü-
yoruz. Önümüzde üç, dört aday sek-
tör var planladığımız. Her sektörün ih-
tiyaçları çok farklı. Bizim asıl patronu-
muz müşterilerimiz” dedi. 

Kompresör sektörünün önemli fir-
malarından Sarmak, standart üreti-
min yanı sıra farklı sektörlere yönelik 
kompresör üretimiyle büyümesini sür-
dürüyor. Firma olarak hem ürün hem 
de hizmet ayağında yenilikler suna-
caklarını söyleyen Sarmak Genel Mü-
dürü Murat Saracoğlu, “2012 yılında 
başladığımız markalaşma ve kurum-
sallaşma çalışmalarımız devam edi-
yor. Sektörde yaptığımız yenilikler-
le 2013 yılında büyüme hedefliyoruz” 
dedi. Saracoğlu, “Sarmak, markalaş-
ma çalışmalarının ilk meyvesini nisan 
ayı ortasında Adana Genç İş Adamları 
Derneği’nin (AGİAD) düzenlediği tö-
rende, önde gelen kamu ve sivil top-
lum kuruluşları başkanlarından olu-

şan jüri üyeleri tarafından ‘Yılın Mar-
kası’ ödülü ile aldı” diye konuştu. 

Sabit vidalı hava kompresörleri, 
‘devir ayarlı’ sabit vidalı hava komp-
resörleri, su-püskürtmeli yağsız vidalı 
hava kompresörleri, seyyar vidalı hava 
kompresörler, turbo hava kompresör-
leri, pistonlu hava kompresörleri, çe-
şitli basınçlı hava ekipmanları, analiz 
sistemleri, otomasyon sistemleri gibi 
çok farklı ürün çeşitleriyle sektörde 
hizmet veren Sarmak, Ar-Ge çalışma-
larıyla sektörlere yönelik özel kompre-
sörler üretmeyi planlıyor. 2013 yılı ve 
sonrası için üretim, satış ve pazarlama 
ayağında yenilikler yapacaklarını ifa-
de eden Murat Saraçoğlu, her sektö-
re uygun daha özel kompresörler üret-
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Felsefemiz, kuruluşların 
hayatını kolaylaştırmak

Sarmak, Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisi, İstanbul, Bursa ve 

Ankara’da satış sonrası bakım hizmetleri de sunan Bölge Müdürlükleri, Kayse-

ri ve Denizli Servis Merkezleri ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. 

Ürün yelpazemizde ithal olarak yağsız, seyyar vidalı ve turbo kompresör ürünle-

ri de bulunuyor. Sarmak’ın varoluş sebebi ve felsefesi, hizmet verdiği kuruluşla-

rın hayatını kolaylaştırarak başarılarına katkıda bulunmak, bu sayede her zaman 

güvenilir ve saygın kalmaktır.
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