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T
emeli 1969 yılında ma-
kina yüksek mühendisi 
Turgay Saracoğlu’nun 
kurduğu Sarmak Ma-
kina; bugün Adana 

OSB’de, toplam 24 bin metrekarelik 
alanda üretimlerini gerçekleştiriyor. 
Kompresör konusunda makina sana-
yine çözümler sunan firma, Ar-Ge’ye 
yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Kısaca firmanız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Şirketimizin temeli 1969 yılında ma-
kina yüksek mühendisi Turgay Sara-
coğlu’nun Adana’da kurduğu TUSAR 
Tesisat Mühendislik firmasına dayanı-
yor. 1975 yılında firma, tekstil yüksek 
mühendisi Kemal Saracoğlu ve daha 
sonra diğer aile üyelerinin katılma-
sıyla Sarmak Makina olarak Adana/
İncirlik’te üretim faaliyetine başla-

dı. Sarmak; Adana Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki üretim tesisi, İstanbul 
ve Ankara’da satış sonrası bakım hiz-
metleri de sunan Bölge Müdürlükleri, 
İstanbul Pazarlama Merkezi, Bursa, 
Kayseri ve yeni açılan Denizli Servis 
Merkezleri ile müşterilerine hizmet 
vermeye devam ediyor. Sarmak’ın var 
oluş sebebi ve felsefesi hizmet verdiği 
kuruluşların hayatını kolaylaştırarak 
başarılarına katkıda bulunmak, bu 

sayede her zaman güvenilir ve saygın 
kalmaktır.

Üretiminizi kaç metrekare alanda 
gerçekleştiriyorsunuz? 
Sarmak Makina ihtiyaca yönelik 
olarak Adana Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 10 bin metrekare kapalı 
alana sahip, toplam 24 bin metreka-
relik bir alanda üretimlerini gerçek-
leştiriyor. 

Yıllık üretim kapasitesiniz nedir? 
Pistonlu kompresörlerde yıllık 5 bin 

adet, vidalılarda bin 500 adet üretim 

kapasitesine sahibiz. Çeşitli yardımcı 

ekipman üretimimiz de var. Örneğin; 

basınçlı hava tankları üretiyoruz. Bu 

ürün gamında bazı modelleri out-

source ediyoruz. Amacımız çekirdek 

yeteneklerimize ve işimize odaklan-

mak. 

Bu kapasiteyi artırma 
çalışmalarınız olacak mı? Olacaksa 
ne kadar artırmayı planlıyorsunuz?
Üretimde yeniden yapılanma sürecine 
girdik. Ambarımızı yeniden düzenle-
dik, envanter kontrol yazılımları al-
dık, CRM sistemimizi yeniledik; satış 
ve servisi kapsayan daha koordineli 
bir yapıya geçiş yaptık. Üretim prog-
ramlama yöntemimizi güçlendirdik. 
Ürün kalitemizi de, hizmet kalitemizi 

de en yüksek düzeyde tutmaya gayret 
ediyoruz. Bir yandan da, teklif ver-
mekten tutun servise yönlendirmeye 
kadar her türlü hizmeti olabilecek en 
yüksek hızda yapmaya yönelik bir 
sistem kuruyoruz. Bu çağda büyük 
balığın küçük balığı yediği değil, hızlı 
balığın yavaş balığı geçtiği gerçeğini 
görüyoruz.

Ürün çeşitlerinizden bahsedebilir 
misiniz? 
Sabit vidalı hava kompresörleri, ‘de-
vir ayarlı’ sabit vidalı hava kompre-
sörleri, ‘su-püskürtmeli’ yüzde 100 
yağsız vidalı hava kompresörleri, 
seyyar vidalı hava kompresörleri, tur-
bo hava kompresörleri, pistonlu hava 
kompresörleri, soğutma gazlı basınçlı 
hava kurutucuları, kimyasal basınçlı 
hava kurutucuları, basınçlı hava filt-
releri, basınçlı hava tankları, data-lo-
oger, otomasyon sistemleri, ısı geri 
kazanım modülleri, duvar tipi inverter 
modülleri, elektronik seviye-ayarlı 
kondens tahliyeler ve yağ/su ayırıcılar 
ürün grubumuzu oluşturuyor.

Mermer sektörüne yönelik ne gibi 
ürünleriniz var? 
Bu ürün yelpazemizle hemen her 
sektöre uygun kompresörümüz bulu-
nuyor. Buna rağmen her sektöre uy-
gun daha özel kompresörler üretme 
planımız mevcut. Bu çerçevede 2012 
yılı başında satış ve servis ekipleri-
mizden gelen verilere göre; özellikle 
maden sektörünün daha farklı ihtiyaç-
ları olduğunu tespit ettik. Öncelikle 
satış ve servis ekiplerimizle toplantı-
lar düzenledik ve bu ihtiyaçların bir 

“Maden Kompresörümüze 
İlgi Yüksek”
Kompresör sektörünün 
önde gelen markalarından 
Sarmak, geliştirdiği 
sistemler ve özel 
uygulamalarıyla 
müşterilerine enerji 
tasarrufu sağlıyor. 
Son dönemde maden 
kompresörlerine yönelik 
yaptıkları yeniliklerle dikkat 
çeken firmanın Genel 
Müdür Murat Saracoğlu, 
maden kompresörlerinin 
özelliklerini anlattı.

“Maden kompresörümüz 
pazarda bulunan standart 
kompresöre ek özelliklere 
sahip olduğu için sektörde 
dikkat çekmeye başladı.”; Simge Soyel
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listesini çıkardık. Bu listeyle beraber 
bu kompresörleri kullanacak olan iş-
letmelerin de bir listesi çıkarıldı. Hat-
ta hem bizim, hem de rakiplerimizin 
kompresörlerini kullanan işletmeler de 
vardı. Pazarlama ekibimiz müşteriyi 
koşullandırmadan tamamen tecrübele-
rini anlatabilecekleri şekilde bir anket 
hazırladılar. Pazarlama, satış ve servis 
ekibimizden tecrübeli arkadaşlarımız 
anketin uygulanması için saha çalışma-
ları gerçekleştirdiler. Bu sayede hem 
maden koşulları yerinde görüldü, hem 
de kullanıcılarla doğrudan anketler ya-
pıldı. Bu süreçte kendi makinalarımız-
la beraber rakip kompresör markaları 
da inceleme altına alındı.

Yeni piyasaya sunduğunuz maden 
kompresörlerinizin özellikleri 
nelerdir?
Bizim ve rakiplerimizin eksikleri ve 
müşterilerin talepleri bir araya gele-
rek İzmir’de düzenlenen Uluslararası 
Marble Fuarı’nda sergilediğimiz ma-
den kompresörümüz pazarda bulunan 
standart kompresöre ek olacak özel-
liklere sahip. Söz konusu kompresö-
rümüzün iş makinalarının olmadığı 
yerde üniteyi vinçle kaldırmak için 
taşıyıcı mapaları var. Vinçlerin olma-
dığı yerde üniteyi kaldırmak için iş 
makinası kepçe aparatına uygun şase 
kaldırma delikleri bulunuyor. Karanlık 
ortamlarda kolay çalışma için ünite-içi 
şarjlı aydınlatma ve kolay kullanıla-
bilir, dayanıklı analog kontrol paneli 
mevcut. Toz ve diğer partiküllere karşı 
pano-içi şalt malzemesi muhafazası 
sağlıyor. Akım sınırlaması vasıtasıyla 
motor koruması ve aynı zamanda ani 
şebeke dalgalanmaları veya kısa dev-
re durumlarına karşı ‘termik manyetik 
güç kesme şalteri’ var. Ünitenin çalış-
ma/bakım/arıza durumlarını uzaktan 
gösteren ışıklı uyarı sisteminin yanı 
sıra opsiyonel olarak paratoner sis-
temleriyle uyumlu çalışan yıldırım 
çarpmaları sırasında üniteyi koruyan 
‘parafudr’ sistemi mevcut. Ünite-içine 
girebilecek yabancı maddelere karşı 
altı tamamen kapalı şase; ağır ocak 
koşullarına dayanıklı kanopi ve ko-
lay açılan/sökülebilir kapaklar; soğuk 
hava şartları için yağ ısıtma rezistansı; 

donmaya karşı hava radyatörü tahliye 
vanası; maden koşullarına özel, çift 
kademeli hava filtresi; kirlenmeye 
karşı harici radyatör koruma filtresi; 
soğutma fanları için yağmurdan koru-
ma davlumbazı; separatörün kolay de-
ğişimi için flanş aparatı ise öne çıkan 
diğer özellikler arasında bulunuyor. Bu 
kompresörümüzün lansmanını Marble 
Fuarı’nda gerçekleştirdik. Ziyaretçiler 
standımızda özel maden kompresörü-
müzün prototipini incelediler ve uz-
man kadromuzdan detaylı bilgi aldılar.

Sizi rakiplerinizden ayıran farklar 
nelerdir?
Ülkemizde kompresör pazarında 50’ye 
yakın marka bulunuyor. Birçok marka 
kalite farkları dışında birbirine benzi-
yor. Bu çalışma Türkiye kompresör 
sektöründe yapılan nadir çalışmalar-
dan biridir. Bu çalışmalarımıza diğer 
sektörlere özel kompresörler tasarlaya-
rak devam edeceğiz. Sarmak olarak bu 
çalışmaların sektördeki diğer markala-
ra örnek olmasını dileriz.

Hangi ülkelere ürün 
gönderiyorsunuz? Üretiminizin 
yüzde kaçını ihraç ediyorsunuz? 
Bugün Türkiye’de sektörümüzde 
önemli bir ihracat potansiyeli ve hevesi 
mevcut. Yurt içi ihtiyacın üzerinde bir 
üretim kapasitesi bulunduğundan fiya-
ta uygun kalitede ihracat yapılabiliyor. 
Daha çok batı ülkelerine odaklananlar, 

kriz döneminde diğer ülkelere yönel-
mek zorunda kaldı. İlk ihracatımız 
1990 yılında gerçekleşti. İlk yurt dışı 
açılımını başta Türkmenistan ve Özbe-
kistan olmak üzere Türki Cumhuriyet-
leri’ne gerçekleştirdik. Bizim bu alan-
daki çalışmalarımız Orta Asya, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkele-
rine yöneliktir. Satışlarımızdaki ihracat 
oranımız yüzde 15 civarındadır. 

Bu rakamı artırma ve yeni pazar 
hedefleriniz var mı?
Pazar payını sürekli artıran firmamız; 
bugüne kadar İran, Irak, Suriye, Mısır, 
Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yuna-
nistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Ce-
zayir, Ürdün ve Kazakistan’daki yurt 
dışı sektörel fuarlarında yerini aldı. Dış 
ülkelerle ikili ilişkilerini geliştiren ve 
bu sayede o ülkelerde komple basınç-
lı hava sistemleri kuran Sarmak; bu 
ülkelerin çoğunda başarılı partnerler 
bularak, istikrarlı olarak bayi kanalıyla 
ihracat imkanı elde ediyor.

Firmanızın önümüzdeki dönem 
hedefleri nelerdir?
2013 yılı içerisinde Türkiye içinde 
markayı pekiştirme çalışmalarını ta-
mamlayıp aynı zamanda ürünlerin Ar-
Ge ve Ür-Ge çalışmalarını gerçekleş-
tirerek ürünlerimizi bir adım daha öne 
çıkaracağız.
2014 yılı itibari ile ihracata ağırlık ve-
rilecek, bu konuda profesyonel bir ekip 

kurulacak. Orta Doğu ve Türki 
Cumhuriyetlerle ilişkiler gelişti-
rilecektir. 2015 yılında Türkiye 
pazarında dominant olan marka-
dan ciddi anlamda pazar payı alı-
narak, Türkiye’nin bu konudaki 
ithalatının ciddi anlamda azaltıl-
ması planlanıyor. Yine aynı yıl 
içerisinde ihracatında getirecek-
leri ile birlikte firmanın üretim 
kapasitesinin artırılması ve birlikte 
çalıştığımız üniversitelerle Türkiye’de 
üretimi gerçekleşmeyen kompresörle-
rin üretilmesi için çalışmalara başlama 
planları yapılıyor.

Firmanızın bölgede ve Türkiye 
pazarındaki payı nedir?
Pazarda 50’ye yakın üretici firma-
nın bulunduğu biliniyor. Yapı olarak 
çok parçalı olduğu dolayısıyla ölçek 
ekonomisinin önem kazandığı, fiyat 
rekabetinin yüksek ve farklılaşmanın 
zor olduğu gözlemleniyor. Pazar yapı-
sında lider firma sonrasında aralarında 
Sarmak’ın da bulunduğu yaklaşık yüz-
de 5-10 pazar payına sahip olan çeşitli 
firmaları bulunuyor. Geri kalan kısım 
ise “atölye tipi” üretim ve imalat ya-
pan küçük firmalardan oluşuyor.

Sektör hakkında bilgi verir 
misiniz? Sektörün sorunları 
nelerdir?
Basınçlı hava sektöründe norm ve 
standartlar dışında ürünlerin piyasa-
ya sürülmesi ve kayıt dışı satış ger-

çekleşmesi en önemli sorundur. Bu 
gibi haksız rekabet koşulları bizi ta-
bii ki olumsuz şekilde etkiliyor. AB 
standartlarının sadece kağıt üzerinde 
kalması değil, uygulamaya geçmesi 
ve kullanıcıların daha da bilinçlen-
dirilmesi bu olumsuzlukları ortadan 
kaldıracaktır. Şu an piyasadaki komp-
resörlerin birçoğunun CE normlarında 
üretildiğini söylemek ne yazık ki im-
kansız. Kompresör komponentlerin-
deki ve test şartlarındaki uygulanan 
norm ve standartlardan, basınçlı hava 
tanklarının sac kalınlıklarına kadar 
birçok önemli husus ihlal edilebili-
yor. Biz Sarmak olarak ISO ve CAGI 
PNEUROP standartlarında üretim ve 
test aşamalarını icra ediyoruz. Kalite 
üretmek, bizim için bir söylemden çok 
bir şirket anlayışıdır ve bu anlayışımı-
zın yansımalarını her kademedeki ça-
lışma arkadaşlarımızda görebilirsiniz.
Pazarda bizi rahatsız eden konular-
dan bir diğeri kayıt dışı istihdam ve 
üretim problemidir. Kayıt dışının 
bütün yükünü bizim gibi kayıt içi 
çalışan firmalar çekiyor. Bugünlerde 
gündemde olan, bizim gibi (ortalama 

çalışan mensubiyeti 14-15 yıl) 
çalışanlarının maaşlarını tam ola-
rak sigortaya bildirenlere “Kıdem 
Tazminatı” yükü finansal açıdan 
müthiş derecede dayanılmaz bir 
mevzuu. Dolayısıyla bizim gibi 
KOBİ’leri rahatlatacak çözüm, 
çalışanlar üzerindeki sigorta ve 
vergi ile ilgili yüklerin AB de-
ğerlerine indirilmesi ve işçi-işve-

ren-devlet arasında kurulacak bir fona 
işlerlik kazandırılmasıdır. İlgili böyle 
bir fonun hükümet tarafından alt yapı-
sının hazırlanıp yürürlüğe konulması, 
bizim gibi uzmanlık alanında yoğun-
laşan KOBİ’lere nefes aldıracaktır. 
Kıdem tazminatına ödenen yüklü 
miktarlar tekrar yatırıma yönlendirilip 
Ar-Ge ve diğer önemli mühendislik 
hizmetlerinde değerlendirilerek ülke 
kalkınmasına büyük fayda sağlaya-
caktır. Cari açığın normal seviyelere 
inmesi için KOBİ’lerin üretime teşvik 
edilmesi adına enerji girdileri, vergiler 
ve istihdam yükleri azaltılması konusu 
da önem arz ediyor. Kritik bir enerji 
çeşidi olan basınçlı hava ciddi bir iş-
tir. Bu tip sistemlerin tespiti, analizi, 
kurulması ve satış sonrası hizmetleri; 
sadece konusunda uzman ve güveni-
lir kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. 
Kompresör alınırken en çok yapılan 
hata sadece ilk yatırım maliyetine 
odaklanmaktır. Doğru olan ilk yatırım 
maliyetine, 10 yıllık bir perspektifte 
enerji sarfiyatı, yedek parça ve bakım 
masraflarını dahil etmektir.

MURAT SARACOĞLU KİMDİR?
Adana’da 1980 yılında doğdu. Ortao-
kul ve liseyi Tarsus Amerikan Kole-
ji’nde okudu. Amerika’daki Wisconsin 
Madison Üniversitesi Makina Mühen-
disliği’nden mezun oldu. Bir sene Wis-
consin Kohler Motorları fabrikasında 
ürün mühendisi olarak çalıştıktan sonra 
İstanbul’a dönüp, Koç Üniversitesi’nde 
İşletme Yüksek Lisansı’nı (MBA) ta-
mamladı. Tahsilini bitirdikten sonra aile 
şirketi olan Sarmak’ta ikinci nesil olarak 
göreve başladı. Halen Genel Müdürlük 
görevini yürütüyor.


