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S
armak Makina 
A.Ş. Genel Mü-
dür Yardımcısı 
(Satış & Pazarla-
ma) ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Murat Sara-
çoğlu, servis hizmetlerinin 
önemli bir rekabet faktörü 
olduğunun altını çizerek, 
“Bu yanımızın güçlü olması 
bizim stratejik hedefimiz-
dir” dedi. Sayın Saraçoğlu 
ile keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirdik.   

Murat bey Sarmak 
Makina’nın pazara erişim 
modeli nasıl?

Bizim üç ana ürün grubu-
muz var: Pistonlu, vidalı ve 
turbo kompresörler. Pis-
tonlu kompresörler Türkiye 
genelinde 100 dolayında 
bayi üzerinden satışa sunu-

luyor. Diğer grup olan yağ 
püskürtmeli, yağsız ve sey-
yar vidalı kompresörlerde 
ise müşterilerimize aracısız 
ulaşmayı tercih ettik; doğru-
dan satış yapıyoruz. Turbo 
kompresörler işi ise üst dü-
zeyde ele alınıyor, dolayısıy-
la proje bazlı bir direkt-satış 
sözkonusu.  Adana Organize 
Sanayi Bölgesinde üretim 
tesisimiz var. Merkez ofisi-
miz de Adana’da. İstanbul 
ve Ankara’da bölge müdür-
lüklerimiz var.   Bu ofisle-
rimizin tümünde ayrı ayrı 
satış, pazarlama ve servis 
ekiplerimiz bulunuyor. Bun-
lardan başka Kayseri, Sam-
sun ve Denizli’de de kendi 
servis merkezlerimiz var. Bi-
zim özellikle önem verdiği-
miz konulardan biri de kendi 
ürettiğimiz ürünlerin servi-
sini kendimiz vermemiz.  

Bu konuya niye özel önem 
veriyorsunuz?

Biz marka imajımızı güçlü 
tutmak, marka değerimizi 
sürekli ve sürdürülebilir ola-
rak arttırmak istiyoruz. Vida-
lı ve turbo hava kompresör-
leri mühendislik açısından 
nispeten daha üst-düzey 
ürünlerdir. Bu bakımdan 
herhangi bir firma turbo ve 
vidalı kompresörlere uygun 
servis sağlayamaz. Dolayı-
sıyla, bu tip hizmetleri kendi 
bünyemizde gerçekleştir-
meyi arzulamaktayız. Servis 
ekiplerimiz her an ulaşılabi-
lir durumda, gayet hızlı ha-
reket eden ve makul fiyatlar-
la çalışan ekiplerdir. Bizim 
açımızdan servis önemli bir 
rekabet faktörüdür ve bu ya-
nımızın güçlü olması bizim 
stratejik hedefimizdir.

Murat bey siz “meantime-
to-repair” denilen, ortala-
ma onarım zamanını kısa 
tutmayı hedeflemektesiniz 
değil mi?

Elbette, çünkü bu çok önem-
li bir konu. Bunun diğer ifa-
de tarzı: işletmenin durma-
masıdır. İşletmeye ek bir 
hizmet verirseniz durmaz. 
Şöyle açıklayayım;  müşteri 
işletmesine makinayı alıp 
kullanmaya başlar, ancak 
makinanın periyodik bakım 
gereksinimi vardır. Bu ba-
kım sırasında işletme maki-
nasız kalacak ve duracaktır.

  Nedir sizin modeliniz?

Biz makinanın kalbi olan ve 
revizyon yapılacak vida blo-
ğunu alıp, müşterilerimize 
ücretsiz olarak servis vida 
bloğu veriyoruz. Dolayısıyla 
işletmede hava üretim faa-
liyeti durmamış oluyor. Biz 
de gereken en kısa sürede 
bakımı gerçekleştiriyoruz. 
Bizim modelimizde sıfır du-
ruş oluyor. Böylece müşteri-
lerimiz vida bloğu kiralama 
bedeli vs. vermeden reviz-
yonunu yaptırmış oluyor, 
tabii bu revizyon için makul 
bir ücret talep ediyoruz.

Peki, elinizde her vida blo-
ğundan var mı?
Biz 1985’den beri bir Alman 
firma ile işbirliği yapmak-
tayız. Bu nedenle elimizde 
20-22 yıl öncesi modellerin 
vida bloklarından dahi bulu-
nuyor.  Eğer aynı partnerle 
bu kadar uzun süre çalışıyor 
olmasaydık eski müşteri-
lerimiz revizyon süresince 
sıkıntı çekiyor olurlardı. On-
ları bu istikrarlı politikamızla 
korumuş oluyoruz.

Aynı eşe sadık kalmanın 
yararları bunlar. Herhalde 
bundan sonra da partnerlik 
bozulmaz…

Halen ilişkilerimiz gayet iyi. 
Mühendisliği çok güçlü, Ar-
Ge yapmayı sürdüren, ma-
kul fiyatlarla pazara çıkan, 
müşteri odaklı, kalite bilinci 

Sarmak teknik danışmanlık 
hizmetlerine büyük önem veriyor 
Sarmak Makina A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (Satış & Pazarlama) ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Saraçoğlu: Toplam yaşam çevrimi maliyetinin %70’ine yakınını enerji bedelleri oluştu-
ruyor. Biz de bir mühendislik firması olarak projelerde bu rakamı nasıl aşağıya çekeceğimi-
zi düşünüp planlıyoruz. Kullandığımız son teknoloji sürücü modülleri (frekans invertörleri) 
enerji tasarrufunda bizlere en fazla yardımcı olan sistemlerden biridir. Kompresör uygulama-
larında biz direkt-tork türü motor sürücüleri kullanıyoruz. Öte yandan, çoklu kompresör sis-
temlerinde de ihtiyaca göre otomasyon sistemleri planlayıp kuruyoruz. Müşteri herhangi bir 
model isteğiyle bize gelse bile, biz müşterinin gerçek ihtiyacını anlayıp ona en uygun çözümü 
sunuyoruz.
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yüksek bir partner. İstikrarlı 
kısacası. Biz iş hayatımızda 
istikrara çok önem veririz. 
Kendi tedarikçilerimizle çok 
uzun süredir çalışmaktayız, 
ortalama 20 yıllık sürelerdir 
bunlar. Keza çalışanlarımız 
da çok uzun süreler bizim-
ledirler, beyaz yaka-mavi 
yaka ortalama 14 yıllık çalış-
ma süreleri vardır. Bu bizim 
kurumsal hafızamızı güçlü 
tutmakta, kurumsal kültürü-
müzü güçlendirmekte. An-
cak bu iyi yönetilmesi gere-
ken bir konudur, çünkü uzun 
çalışma süreleri atalete de 
yol açabilir. Biz bu konuyu 
da verimli bir şekilde yönet-
meye çalışıyoruz. 

Murat bey çalışma modeli-
nizin “total life cycle cost” 
tutarını aşağıya çekmek 
üzerine kurulu olduğu iz-
lenimi edindim, bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

İlk yatırım maliyeti tabii çok 
önemli, herkes biz de dahil, 
fiyatın düşük olmasını iste-
riz. Ancak “ucuza alacak ka-
dar zengin değilim” sözünü 
de dikkate almak gerekiyor.  
Uzun vadede elektrik mas-
rafı ne olacak, bakım bedel-
leri ne tutacak, yedek parça 
fiyatları ne düzeyde kalacak, 
makinanın ömrü ne kadar-
dır gibi sorular da satın alma 
kararını çok etkileyen konu-
lar. Müşteriler satın alma 
kararlarının verilmesinde bu 
etmenleri de dikkate alma 
alışkanlığı edindikleri tak-
dirde daha doğru kararlarla 
alım yapabilecekler. Bugün 
baktığımız zaman toplam 
yaşam çevrimi maliyetinin 
%70’ine yakınını enerji be-
delleri oluşturmakta. Biz 
de bir mühendislik firması 
olarak projelerde bu rakamı 
nasıl aşağıya çekeceğimizi 
düşünüp planlıyoruz. Do-
layısıyla, optimum çözüm 
müşterilerimiz için olmazsa 
olmazımızdır. Kullandığımız 
son teknoloji sürücü mo-
dülleri (frekans invertörleri) 
enerji tasarrufunda bizlere 

en fazla yardımcı olan sis-
temlerden biridir. Komp-
resör uygulamalarında 
kullanılan sürücülerde çok 
değişik tipler mevcut; fakat 
biz direkt-tork türü motor 
sürücüleri kullanıyoruz. Öte 
yandan, çoklu kompresör 
sistemlerinde de ihtiyaca 
göre otomasyon sistemleri 
planlayıp kuruyoruz. Özetle, 
bizim Sarmak olarak üze-
rinde önemle durduğumuz 
konulardan biri bu tip teknik 
danışmanlıktır. Bir müşteri 
herhangi bir model isteğiyle 
bize gelse bile, biz müşteri-
nin gerçek ihtiyacını anlayıp 
ona en uygun çözümü su-
nuyoruz. 
Başka bir misal; biz müşteri-
lerde satış-öncesi hizmetler 
kapsamında elektronik da-
ta-logger cihazlarını kullanı-
yoruz. Birkaç günlük, hatta 
bazen birkaç haftalık hava 
tüketimini bilimsel olarak 
ölçüyoruz. Ona göre uygun 
modeli ve sistemi tayin edi-
yoruz. Mesela, her an yoğun 
basınçlı hava tüketimi olan 
yerlere kesinlikle invertör 
önermiyoruz.

Fevkalade! Sizin yaklaşımı-
nız tekil satış yapmak ol-
madığı için, amacınız müş-
terinizle ilişkinizi yaşam 
boyu sürdürme olduğu için 
toplam yaşam çevrimi ma-
liyetini düşük tutacak uygu-
lamalar geliştirmişsiniz.

Bu bizim kurucumuz Turgay 
Saraçoğlu’nun mentalitesi-
dir, bizlere de aşılamıştır, biz 
de bu onurlu geleneği sür-
dürmeye gayret ediyoruz.  
Bu konuda da diğer konu-
larda olduğu gibi onun yo-
lundan ilerliyoruz. Olmazsa 
olmaz değerlerimiz; güven 
ve şeffaflıktır. “İnsan-tekno-
loji-sistem” ekseninde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz.  
Bizim amacımız müşterile-
rimizin başarılarına katkıda 
bulunmak ve onların hayat-
larını kolaylaştırmaktan iba-
rettir.

Müşteriler de pazarlamaya 
katkıda bulunurlar, mem-
nunlarsa pozitif, değillerse 
negatif katkı yaparlar.

Biz de bunun farkındayız, 
ancak işi daha sıkı tutmak 
için pazarlama departmanı 
kurduk ve bu işi artık daha 
bilimsel yapmaya çabalı-
yoruz. Sistematik şekilde 
pazarlamayı kurgulayıp uy-
gulamasını yapmak aslında 
bizim gibi yatırım malı ma-
kinaları üretimi yapan KOBİ 
şirketlerinde çok yaygın ol-
mayan ve sıradışı bir yön-
tem. B2B diye tabir edilen 
‘kurumsal pazarlama’nın 
dünyada literatürü dahi çok 
derin değildir, fakat biz Sar-
mak olarak dünyadaki en iyi 
uygulamaları bulup kendi 
kültürümüz ve kendi çalış-
ma şeklimize adaptasyon 
yöntemleri üzerinde duru-
yoruz.

Yıllık kapasiteniz nedir?

Pistonlu kompresörlerde 
yıllık 5.000 adet, vidalılar-
da 1.500 adet. Çeşitli yar-
dımcı ekipman üretimimiz 
de var, örneğin basınçlı 
hava tankları üretmekte-
yiz. Bu ürün gamında bazı 
modelleri outsource etmiş 
bulunmaktayız. Amacımız 
çekirdek yeteneklerimize ve 
işimize odaklanmak. Aynı 
zamanda üretimde yeni-
den yapılanma sürecine de 
girdik. Ambarımızı yeniden 
düzenledik, envanter kont-
rol yazılımları aldık, CRM 
sistemimizi yeniledik; satış 
ve servisi kapsayan daha  
koordineli bir yapıya geçiş 
yaptık. Üretim programlama 
yöntemimizi güçlendirdik. 
Ürün kalitemizi de hizmet 
kalitemizi de en yüksek dü-
zeyde tutmaya gayret edi-
yoruz. Bir yandan da, teklif 
vermekten tutun servise 
yönlendirmeye kadar her 
türlü hizmeti olabilecek en 
yüksek hızda yapmaya yö-
nelik bir sistem kuruyoruz.  
Bu çağda büyük balığın kü-

çük balığı yediği değil, hızlı 
balığın yavaş balığı geçtiği 
gerçeğini görüyoruz çün-
kü. Müşterilerimizde servis 
elemanlarımızın cep tele-
fonları vardır ve 24 saat ara-
ma yapabilirler. Ayrıca 444 
2162’den de her an ulaşıla-
bilir bir konumdayız.

Teknik bir soru soracağım, 
ne zaman pistonlu ne za-
man vidalı kompresör kul-
lanılmalı?

Pistonlu kompresörler daha 
az hava gereksinimi olan, 
küçük atölyelerde çoğun-
lukla tercih ediliyor.  Vidalı 
kompresörler ise teknolojik 
olarak daha ileride olduğu 
ve daha büyük basınçlı hava 
kapasitesine haiz olduğu 
için orta ve büyük işletme-
ler tarafından tercih ediliyor. 
Ancak basınçlı hava gereksi-
nimi çok daha fazla olursa; o 
zaman turbo kompresörler 
yelpazemiz devreye giriyor. 
Biz 2001 yılından bu yana 
Samsung Techwin Turbo 
Kompresörleri firmasının 
Türkiye temsilcisi olarak 
çalışıyoruz ve çok başarılı 
projelere imza attık, atıyo-
ruz. CompAir Almanya’dan 
ithal ettiğimiz yağsız vidalı 
kompresörler ilaç ve gıda 
işletmeleri gibi %100 hijyen 
gereken yerlerde tercih edi-
liyor. Çünkü %100 yağsız ba-
sınçlı hava, yağ kontaminas-
yonu istenmeyen prosesler 
için çok önemli. Henüz ülke-
mizde bu pazar zayıf. Ancak 
gelecekte bu tip kompresör-
lerin daha fazla gündeme 
gelmesi kuvvetle muhtemel. 
Öte yandan, dizel motor ile 
çalışan seyyar vidalı komp-
resörler yelpazemizde bu-
lunuyor. İnşaat alanlarında, 
madenlerde, taş ocakların-
da kullanılan; belli sezonları 
olan modeller.  

Türk endüstrisine getirdiği-
niz ileri teknolojiler ve çağ-
daş bakış açıları için sizlere 
çok teşekkür ederiz. 




