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Sarmak,�sektöre�özel�
kompresör�üretiyor
BELMA BAĞRIK
ADANA

Sarmak Makina, bu yıl içinde Türkiye’de marka
bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını ta-
mamlayıp Ar-Ge ve Ür-Ge (üretim-geliştirme) ça-
lışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor. Önümüz-
deki yıl ise ihracata ağırlık vermesi planlanan Sar-
mak’ta bu konuda profesyonel bir ekip kurularak
Türk cumhuriyetleri ile olan ilişkilerin güçlendi-
rilmesi planlanıyor. 2015’te Türkiye pazarında-
ki dominant yabancı markalardan ciddi anlam-
da pazar payı alarak Türkiye’nin bu konudaki it-
halatını azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Yö-
netim Kurulu Üyesi Murat Saracoğlu, “Aynı yıl
içinde firmanın üretim kapasitesinin artırarak bir-
likte çalıştığımız üniversitelerle Türkiye’de üre-
timi gerçekleşmeyen kompresörlerin üretimi için
gereken çalışmalara başlayacağız” diyor.

Geçtiğimiz yıl başında satış ve servis ekiple-
rinden gelen verilere göre özellikle maden sek-

törünün farklı ihtiyaçları olduğunu tespit ettik-
lerini söyleyen Saracoğlu, sözlerini “Sektörün ih-
tiyacına yönelik bir kompresör üretimi gerçek-
leştirdik. Bu, Türkiye’de ender yapılan çalışma-
lardan biri, diğer sektörlere özel tasarımlar ya-
parak bu alandaki faaliyetlerimize devam ede-
ceğiz” şeklinde sürdürdü. Hemen her sektöre özel
geniş bir ürün gamı olan Sarmak’ın yıllık üretim
kapasitesi pistonlu kompresörlerde 5 bin, vida-
lılarda bin 500 adede ulaşıyor. 

Temelleri, makina yüksek mühendisi Turgay
Saracoğlu’nun Adana’da 1969 yılında kurduğu
Tusar Tesisat Mühendislik firmasına dayanan Sar-
mak Makina, 1975’te tekstil yüksek mühendisi Ke-
mal Saracoğlu ve daha sonra diğer aile üyeleri-
nin katılmasıyla yeni ismini alıyor ve üretime baş-
lıyor. Firma, 1980 yılında 1.5- 7.5 kW seri pistonlu
kompresör üretimine geçerken, 1988 yılında Al-
man ‘Mannesmann Demag Drucklufttechnik’ li-
sansı altında sabit vidalı hava kompresörleri
üretimini devreye alıyor. Adana Organize Sana-

yi Bölgesi’nde (OSB), 2008’de 10 bin metrekaresi
kapalı, toplam 24 bin metrekarelik bir alan üze-
rine kurulmuş olan modern üretim tesisine ka-
vuşan Sarma, İstanbul ve Ankara’da satış sonra-
sı bakım hizmetleri de sunan bölge müdürlükle-
ri, İstanbul’daki pazarlama merkezi, Bursa, Kay-
seri ve Denizli’de yeni açılan servis merkezleri ile
hizmet sunuyor. 

İlk ihracatını 1990 yılında gerçekleştiren
Sarmak, ilk yurtdışı açılımını başta Türkmenistan,
Özbekistan olmak üzere Türk cumhuriyetlerine
yapıyor. Ardından Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Af-
rika ve Balkan ülkelerine yönelen Sarmak’ın
ikinci kuşak yöneticisi olan Yönetim Kurulu Üye-
si Murat Saracoğlu, “Satışlarımızdaki ihracat
oranımız yüzde 15 civarında. Pazar payını sürekli
artıran firmamız, bugüne kadar İran, Irak, Suri-
ye, Mısır, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yuna-
nistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Cezayir, Ür-
dün ve Kazakistan’daki yurtdışı sektör fuarların-
da yerini aldı” diyor.  
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