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Ü
rün yelpazele-
rini en küçük 
kapasitelerden 
yüksek kapa-
sitelere kadar 

çeşitli varyasyonlarda bulunan 
pistonlu, vidalı, turbo ve ekip-
manlar olarak 4 ana eksende 
sunduklarını söyleyen Murat 
Saracoğlu sorularımızı yanıt-
ladı. 

Öncelikle kısaca sizi  tanıya-
bilir miyiz?

Tabii ki. 1980 yılında Adana’da 
doğdum. Ortaokul ve liseyi 
Tarsus Amerikan Koleji’nde 
okuduktan sonra, Amerika’daki 
Wisconsin Madison Üniversite-
si - Makina Mühendisliğinden 
mezun oldum. Bir sene Wis-
consin Kohler Motorları fabri-
kasında ürün mühendisi olarak 
çalıştıktan sonra İstanbul’a 
dönüp, Koç Üniversitesi’nde 
İşletme Yüksek Lisansımı 
(MBA) tamamladım. Tahsilimi 
bitirdikten sonra aile şirketimiz 
olan SARMAK’ta ikinci nesil 
olarak göreve başladım. Halen 
Genel Müdürlük görevini yü-
rütmekteyim.   

Firmanızın  kuruluşu ve ge-
lişiminden biraz bahseder 
misiniz?

Şirketimizin temeli 1969 yı-
lında Makina Yüksek Mühen-
disi Turgay Saracoğlu’nun 
Adana’da kurduğu TUSAR 
Tesisat Mühendislik firmasına 
dayanıyor. 1975 yılında firma, 
Tekstil Yüksek Mühendisi Ke-
mal Saracoğlu ve daha sonra 
diğer aile üyelerinin katılma-
sıyla SARMAK olarak Adana/
İncirlik’te üretim faaliyetine 
başlıyor. Şirket ilk beş yılda 
radyasyon tipi kalorifer kazan-
ları, piston pompalı 
hidrofor sistemle-
ri gibi tesisatla 
ilgili ekipman-
lar üretmiştir.
1980 yılında 
imalat alanını 
d e ğ i ş t i r e r e k 
1.5- 7.5 

kW seri pistonlu kompresör 
üretimine geçen şirketimiz, 
üretimin genişlemesiyle bir-
likte 1985 yılında İstanbul’da, 
1987 yılında Ankara’da, 1996 
yılında da İzmir’de satış sonrası 
bakım hizmetleri de sunan böl-
ge müdürlüklerini faaliyete ge-
çirmiştir. 1988 yılında Alman 
‘Mannesmann Demag Druck-
lufttechnik’ lisansı altında sa-
bit vidalı hava kompresörleri 
üretimine başlamıştır. Bugün 
SARMAK 0.85 m3/dakika’lık 
serbest hava veriminden 42.7 
m3/dakika’ya kadar olan kapa-
sitede vidalı hava kompresörü 
üretimine devam etmektedir. 
Demag firması 1996 yılında 
CompAir firmasına, 2008 yılın-
da ise Gardner Denver firması-

na satılmıştır. CompAir ile 
olan işbirliğimiz bu 
kapsamda devam 
etmektedir.
SARMAK 2001 
yılından bu yana 
“Güney Ko-
reli ‘Samsung 
Techwin’ fir-

masınca üretilen 
yüksek kapasiteli 

turbo kompresör-
lerin Türkiye yetkili 
distribütörlüğünü de 
yapmaktadır. 2000 

yılında ilk sektör firması olarak 
Alman TÜV Süd TKG tarafın-
dan ISO 9001 Kalite Güvence 
Sistemi sertifikasıyla belgelen-
dirilen şirketimiz, son olarak 
ISO 9001:2008 belgesi almanın 
yanında, TSEK ve TSE belgele-
ri ile Rusya ve Kafkasya – Orta 
Asya cumhuriyetlerinde geçer-
liliği olan GOST-R belgesine 
de sahip bulunmaktadır. CE 
sertifikası da yine TÜV SÜD 
TKG tarafından belgelendirilen 
firmamız, bütün bu çalışma ve 
gelişmeler sonucu Adana İncir-
lik’teki üretim tesisinin yetersiz 
kalması üzerine yeni bir tesis 
kurmak için harekete geçmiştir. 
Bu çerçevede Adana Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde 24.000 
metrekare büyüklüğünde bir 
açık alan satın alınmıştır. 2008 
yılına gelindiğinde ise enteg-
re üretim tesisi tamamlanarak 
10.000 metrekare kapalı alana 
sahip modern bir işletmeye ka-
vuşmuştur.
Felsefesini “İnsan, Teknolo-
ji ve Sistem” gibi son dere-
ce net temeller üzerine kuran 
SARMAK’ta ilk göze çarpan 
özellik, kurucumuzun Alman 
ekolünden gelen disiplinidir. 
Bu disiplin, organizasyondaki 
herkes tarafından benimsenmiş 
ve meyvelerini vermiş durum-

Sarmak Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Murat Saracoğlu: 

“Felsefemiz; insan, teknoloji ve 
sistem!..”

Sarmak Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Saracoğlu gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmede; “Felsefesini, İnsan, Teknoloji ve Sistem gibi son derece net te-
meller üzerine kuran SARMAK’ta ilk göze çarpan özellik, kurucumuzun Alman ekolün-
den gelen disiplinidir. Bu disiplin, organizasyondaki herkes tarafından benimsenmiş ve 
meyvelerini vermiş durumda” dedi.
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da. SARMAK insana saygı 
duyan bir anlayışla; deneyimli, 
eğitimli, sürekli kendini geliş-
tiren ve SARMAK kültürünü 
özümsemiş çalışanlardan olu-
şan dev bir aile portresi çiziyor. 
Çalışanların ortalama çalışma 
sürelerinin uzunluğu da bu aile 
içindeki uyumun sonucu. Bu 
durum aynı zamanda üretim 
standartlarının korunmasını ve 
her geçen gün yükselmesine 
de olanak sağlıyor. Teknolojik 
yatırımlarını, uluslararası işbir-
likleriyle en üst seviyede sürdü-
ren SARMAK; tedarik, üretim, 
pazarlama, satış ve satış sonrası 
hizmetler dahil tüm süreçlerini 
sistemli olarak geliştiriyor. 
Basınçlı hava konusunda satış 
sonrası hizmetlerin çok büyük 
önem taşıdığına inanan firma-
mız, bu düşünceden hareketle 
kendi servis teşkilatı ve yetki-
li servisleri aracılığıyla gerek 
Türkiye’deki gerekse yurtdışın-
daki müşterilerine kesintisiz sa-
tış sonrası hizmeti vermektedir.

Firma olarak şu anda sektö-
rün neresindesiniz? 

Öncelikle içinde bulunduğu-
muz yapıyı analiz etmekte ya-
rar görüyorum. Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler, sektörde 
ağırlıklı paya sahiptir. Ülke-
mizde pek çok küçük ve orta 
büyüklükteki tesis, ‘atölye tipi’ 
üretimle imalat yapmaktadır. 
Pazarda toplam 50’ye yakın 
üretici firmanın bulunduğu bi-
linmektedir. Üretim miktarları 
düşük olup, iş gücü kalifiye 
değildir. Kayıt dışı ekonomide 
yer alan çoğu kompresör üreti-
cisi; sigortasız veya düşük si-
gortayla personel çalıştırmakta 
ve KDV’siz satış yapmaktadır. 
Dolayısıyla da kayıt içi çalışan 
firmalara karşı haksız rekabete 
yol açmaktadır. Maliyetleri bu 
yüzden düşük, fakat kalite de 
düşüktür. Giderek dışarıya 
açılan orta veya büyük 
firmalarda ise üretim 
CNC tezgâhlara 
d a y a n m a k t a d ı r . 
Üretim hatları, mi-
nimum stok, mak-

simum işçi verimi ve sürekli 
kalite-kontrole göre düzenlen-
mektedir. Kapasite ve üretim 
miktarları giderek artmaktadır. 
Son yıllarda sektörde önemli 
gelişmeler olmuş, büyük firma-
larda kompresör üretimlerinde, 
AB ülkelerindeki teknolojiye 
paralel bir gelişme yaşanmıştır. 
Yapılan yatırımlarda hedefler, 
ihracatı öngörmüştür. SAR-
MAK, pazar yapısı bu şekilde 
olan sektörün önde gelen fir-
malarından biridir. 
2010 yılı sonunda daha modern 
ve dinamik bir yapıya kavuş-
mak için kendimize bir yol ha-
ritası çizdik. 

Ürün gamınızdan biraz bah-
sedelim isterseniz? 

Ürün yelpazemizi en küçük ka-
pasitelerden yüksek kapasitele-
re kadar çeşitli varyasyonlarda 
bulunan pistonlu, vidalı, turbo 
ve ekipmanlar olarak 4 ana 
eksende toplayabiliriz.Öte yan-
dan; satış öncesi tespit ve analiz 
cihazlarından, otomasyon sis-
temleri ve ısı geri kazanım mo-
düllerini de içeren zengin bir 
içerik mevcuttur. Tekstil, de-
mir-çelik, metal sanayi, otomo-
tiv yan sanayi, gıda içecek, ilaç 
gibi sektörler başta olmak üzere 
tüm endüstriyel sektörlere hiz-
met vermekteyiz. SARMAK’ın 
şimdiye kadar hizmet verdiği 
kurumlar arasında; Arçelik, 
Beyçelik, Bossa, Eczacıbaşı, 
İsdemir, Merinos ve Ülker gibi 
sektöründe öncü birçok marka 
bulunuyor.  Son 2 yıllık süreç-
te ürün yelpazemizin büyük bir 
kısmını yeniledik. 25 senedir 
çalıştığımız ana tedarikçimizin 
geliştirdiği yüksek performans-
lı entegre vida blokları ve buna 
ilave olarak modern elektronik 
kontrol sistemleri yeniden di-
zayn edilen ünitelerimizde yer 
almıştır. Firmamız 

bünyesinde bulunan test mer-
kezlerimizde performans ve 
verimlilik üzerine yapılan ça-
lışmalarla müşterilerden gelen 
yorumlar doğrultusunda sürekli 
bir gelişim içerisindeyiz. Önü-
müzdeki zamanlarda somut-
laşacak TÜBİTAK destekli 
Ar-Ge projelerimizi planlamak-
tayız. Yerli üretici olarak Türk 
kompresör sektörüne yön ver-
miş olan SARMAK bu çalışma-
larıyla gelecekte de öncülüğünü 
devam ettirecektir.

En çok talep gören ürününüz 
hangisi? 

Enerji girdileri ülkemizde ciddi 
boyutlara geldiği üzere elektrik 
enerjisinden tasarruf edebilen 
sistemler beklentilerimiz para-
lelinde giderek pazarda daha 
fazla rağbet görmeye başla-
mıştır. Motorun frekansına 
dolayısıyla hızına müdahale 
edebilen ve talep edilen basınç-
lı hava sarfiyatına göre kendini 
ayarlayabilen sistemler hava 
kompresörleri serilerimizde 
de öncelikli tercih sebebidir. 
Basınç aralığı bandında yükte-
boşta rejimi yerine sabit bir ba-
sınç değerinde sürekli çalışıp, 
makinayı yormayan bir sistem 
olduğundan dolayı da makina-
nın bileşenlerinin ömrü de uzun 
olmaktadır.  
 
Firma olarak yurtiçi ve yurt-
dışında çalıştığınız bölgeler 
hangileri?

Bugün Türkiye’de sektörümüz-
de önemli bir ihracat potansiyel 
ve hevesi mevcuttur. Yurtiçi 
ihtiyacın üzerinde bir üretim 
kapasitesi bulunduğundan fi-
yata uygun kalitede ihracat 
yapılabilmektedir. Daha çok 
batı ülkelerine odaklananlar 

kriz döneminde diğer ülkelere 
yönelmek zorunda kalmışlar-
dır. İlk ihracatımız 1990 yılın-
da gerçekleşmiştir. İlk yurtdışı 
açılımını başta Türkmenistan, 
Özbekistan olmak üzere Türkî 
Cumhuriyetlerine gerçekleştir-
dik. Bizim bu alandaki çalış-
malarımız Orta Asya, Ortado-
ğu, Kuzey Afrika ve Balkan 
ülkelerine yöneliktir. Satışları-
mızdaki ihracat oranımız yüzde 
15 civarındadır. Dış ülkelerle 
ikili ilişkilerini geliştiren ve 
bu sayede o ülkelerde komple 
basınçlı hava sistemleri kuran 
SARMAK, bu ülkelerin çoğun-
da başarılı partnerler bularak, 
istikrarlı olarak bayi kanalıyla 
ihracat imkânı elde ediyor.

Son olarak söylemek istedik-
lerinizi alalım? 

2013 yılına firma olarak bek-
lentiler noktasında iyimser 
girdiğimizi söyleyebilirim. 
2013’te herhangi siyasi veya 
bizim haricimizde entere-
san bir olay cereyan etmezse 
Türkiye’nin büyümesi yine 
diğer ülkelere nispeten daha 
yukarıda olacaktır. Makroe-
konomik açıdan 2012’nin son 
çeyreğindeki not artışları ve fa-
izlerin düşmesinin de reel sek-
töre olumlu yönde yansımaları 
olmuştur. Yatırım malı piyasa-
larında her ne kadar Suriye ve 
çevremizdeki diğer ülkelerdeki 
karışıklıklar bir takım tedirgin-
likler yaratsa da, bu tip olu-
şumları artık doğal karşılayıp 
önümüze bakmamız gerektiği-
ni düşünüyorum. İnşallah 2013 
yılı bütün Türkiye’ye hayırlı 
bir yıl olur. Özellikle imalat 
sanayimizin gelişmesinde ve 
kompresör sektörümüzün dış 
pazarlardaki rekabeti açısından 
da verimli bir dönem olur.             


