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Sarmak,�‘maden�kompresörü’nü
MARBLE’da�görücüye�çıkarıyor
Sektörlere özel kompresör üretimini sürdürdüklerini bildiren Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Saracoğlu, ürün yelpazelerine ‘maden kompresörü’nü de eklediklerini ifade etti. Saracoğlu,
ürünü İzmir’de düzenlenen Uluslararası MARBLE Fuarı’nda sergileyeceklerini kaydetti

BELMA BAĞRIK
ADANA

Kompresör üretimi ile faaliyet gösteren Sarmak,
ürün yelpazesine ‘maden kompresörü’nü de ek-
ledi. Maden kompresörü ile sektöre yeni bir so-
luk kazandırmayı planladıklarını söyleyen Sarmak
Makine Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saracoğlu,
ürünü İzmir’de düzenlenecek olan Uluslararası
MARBLE Fuarı’nda sergileyeceklerini söyledi.

Sarmak Makine’nin 1975 yılında Adana’nın
İncirlik ilçesinde üretim faaliyetlerine başladığı-
nı aktaran Murat Saracoğlu, “Şirketimiz 1980 yı-
lında 1.5- 7.5 kW seri pistonlu kompresör üreti-
mine geçti. 1988 yılında Alman ‘Mannesmann De-
mag Drucklufttechnik’ lisansı altında sabit vida-
lı hava kompresörleri üretimine başladı. Üretime,
2008 yılında ihtiyaca yönelik olarak yaptığımız
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 10 bin
metrekare kapalı alana sahip toplam 24 bin met-
rekarelik modern fabrikamızda devam ediyoruz”
diye konuştu. 

Ürün yelpazelerinde yağsız, seyyar vidalı ve
turbo kompresör ürünlerinin de bulunduğunu ifa-
de eden Saracoğlu, Adana OSB’deki üretim tes-
isleri, İstanbul ve Ankara’daki satış sonrası bakım
hizmetleri de sunan bölge müdürlükleri, İstanbul
Pazarlama Merkezi, Bursa, Kayseri ve yeni açılan
Denizli Servis Merkezi ile müşterilerine hizmet
vermeye devam ettiklerini dile getirdi. Pistonlu
kompresörlerde yıllık 50 bin, vidalılarda ise bin
500 adet üretim yaptıklarını bildiren Murat Sa-
racoğlu, basınçlı hava tankı gibi çeşitli yardımcı
ürünlerin de üretimini yaptıklarını vurguladı. Üre-
timde yeniden yapılanma sürecine girdiklerini be-

lirten Saracoğlu, “Ambarımızı yeniden düzenle-
dik, envanter kontrol yazılımları aldık, CRM sis-
temimizi yeniledik; satış ve servisi kapsayan da-
ha koordineli bir yapıya geçiş yaptık. Üretim prog-
ramlama yöntemimizi güçlendirdik. Ürün kali-
temizi de hizmet kalitemizi de en yüksek düzey-
de tutmaya gayret ediyoruz. Bir yandan da, tek-
lif vermekten tutun servise yönlendirmeye kadar
her türlü hizmeti olabilecek en yüksek hızda
yapmaya yönelik bir sistem kuruyoruz” şeklinde
konuştu.

“Çok farklı ürün 
çeşidine sahibiz”
Saracoğlu, sabit vidalı hava kompresörleri, de-

vir ayarlı sabit vidalı hava kompresörleri, su-püs-
kürtmeli yüzde 100 yağsız vidalı hava kompre-
sörleri, seyyar vidalı hava kompresörler, turbo ha-
va kompresörleri, pistonlu hava kompresörleri, ba-
sınçlı hava tankları, data-looger, otomasyon sis-
temleri gibi çok farklı ürün çeşitlerinin olduğunu
anlatırken, ürün yelpazelerinde hemen her sek-
töre uygun kompresörlerin olduğunu belirtti.
Buna rağmen her sektöre uygun daha özel kom-
presörler üretmeyi planladıklarının altını çizen
Murat Saracoğlu, şunları kaydetti: “Bu çerçeve-
de 2012 yılı başında satış ve servis ekiplerimizden
gelen verilere göre özellikle maden sektörünün
daha farklı ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Bizim
ve rakiplerimizin eksikleri ve müşterilerin talep-
leri bir araya getirilerek, İzmir’de düzenlenen
Uluslararası MARBLE Fuarı’nda sergileyecek ol-
duğumuz ‘maden kompresörü’nün özellikleri
ortaya çıktı. Sonuç olarak pazarda bulunan stan-
dart kompresöre ek olacak, iş makinelerinin ol-

madığı yerde üniteyi vinçle kaldırmak için taşı-
yıcı mapalar, vinçlerin olmadığı yerde üniteyi kal-
dırmak için iş makinesi kepçe aparatına uygun şa-
se kaldırma delikleri, karanlık ortamlarda kolay
çalışma için ünite-içi şarjlı aydınlatma, maden ko-
şullarına özel, çift kademeli hava filtresi, kolay kul-
lanılabilir ve dayanıklı analog kontrol paneli, ağır
ocak koşullarına dayanıklı kanopi ve kolay açı-
lan/sökülebilir kapaklar gibi çok farklı özellikler
ortaya çıktı. Bu kompresörümüzün lansmanını
Uluslararası MARBLE Fuarı’nda gerçekleştirece-
ğiz. Ülkemizde kompresör pazarında 50’ye yakın
marka bulunuyor. Birçok marka kalite farkları dı-
şında birbirine benziyor. Bu çalışma Türkiye
kompresör sektöründe yapılan nadir çalışmalar-
dan biridir. Çalışmalarımıza diğer sektörlere
özel kompresörler tasarlayarak devam edeceğiz.”

Satışlarında ihracat oranının yüzde 15 civa-
rında olduğunu ifade eden Murat Saracoğlu,
pazar paylarını sürekli artırdıklarını, İran, Irak, Su-
riye, Mısır, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yuna-
nistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Cezayir, Ür-
dün ve Kazakistan’daki sektörel fuarlarda yerle-
rini aldıklarını aktardı. Saracoğlu, bu yıl içinde
Türkiye içinde markayı pekiştirme çalışmalarını
tamamlayıp aynı zamanda Ar-Ge ve Ür-Ge çalış-
malarını gerçekleştirerek ürünlerini bir adım
daha öne çıkaracaklarını bildirdi. 2014 yılı itibarı
ile ihracata ağırlık vereceklerini, bu konuda pro-
fesyonel bir ekip kurarak Ortadoğu ve Türk cum-
huriyetler ile olan ilişkileri geliştirileceklerini
dile getiren Saracoğlu, “2015 yılında Türkiye pa-
zarında dominant olan markadan ciddi anlamda
pazar payı alınarak Türkiye’nin bu konudaki it-
halatının ciddi anlamda azaltılması planlanıyor.
Yine aynı yıl içinde ihracatın da getirecekleri ile
birlikte firmanın üretim kapasitesinin artırılma-
sı ve birlikte çalıştığımız üniversitelerle Türkiye’de
üretimi gerçekleşmeyen kompresörlerin üretilmesi
için çalışmalara başlama planları yapılıyor” ifa-
desini kullandı.
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