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Değerli dostlarım, 

2020 yılı beklentilerimizden tamamen farklı 
küresel bir salgının gölgesinde tamamlanmak 
üzere. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
salgını, tüm dengeleri değiştirdi ve 
değiştirmeye devam ediyor.  Dünyanın dört 

bir yanında insanlar bir taraftan salgın hastalıkla mücadele 
ederken diğer taraftan da günlük hayatlarını sürdürmekte 
zorlanıyorlar. Pandeminin etkisiyle birçok sektörde işler 
durma noktasında ve birçok insan işini ve gelirini kaybetme 
endişesi yaşıyor.

 
Önceliklerimizin değişerek sağlığın her şeyin önüne 

geçtiği, sahip olduklarımıza ilişkin farkındalığımızın arttığı 
bu süreç, şüphesiz ki hepimize çok şey öğretiyor. Kastaş 
olarak, tüm dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs 
salgınına karşı herkes gibi olağanüstü bir mücadele 
veriyoruz. Yaşamın her alanını yeniden şekillendirdiğimiz 
bu dönemde; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, tedarikçi 
ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimiz. 
Bu kapsamda tüm yönetmelik ve yönergelere uygun 
aksiyonlar alıyor, konuyla ilgili her türlü gelişmeyi; ulusal ve 
uluslararası kabul görmüş tüm kaynaklardan güncel olarak 
takip ediyoruz.

 
Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası krizden 

başarıyla ve güçlenerek çıkmayı başaran şirketimiz; bu 
kritik süreçte de gerekli tüm tedbirleri alarak, özellikle insan 
sağlığı açısından hayati önemde olan sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu ürünleri üretmeye ve üretimin devamlılığını 
sağlamaya devam ediyor. Türkiye’de bir konsorsiyum 
tarafından üretilen ve dünyanın pek çok ülkesine hibe 
edilen solunum cihazının sızdırmazlık elemanlarını 
üretmenin gururunu yaşadık. Ayrıca sağlık çalışanlarımız 
için kulak koruyucu maske aparatları tasarlayıp, üreterek 
yaklaşık 20,000 adede yakın aparatın sağlık kuruluşlarına 
sosyal sorumluluk çerçevesinde dağıtımını gerçekleştirdik. 
Tüm bunların yanı sıra bu aparatları sosyal sorumluluk 
projesi çerçevesinde dağıtmak isteyen kurumlara, eğitime 
destek sağlamak amacıyla, EÇEV’e yapacakları bağış 
karşılığında bedelsiz teslim ediyoruz. 

 
 “Sanayi 4.0” devriminin etkisi, teknolojideki hızlı 

dönüşümler, yeni iş yapış şekilleri ve devam eden küresel 
salgın nedeniyle, üretim ve endüstriyel ilişkilerde ezberlerin 
bozulduğu yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. 

 
Kastaş olarak bu süreçte de stratejik hedeflerimize bağlı 

kalarak, aksiyonlarımızı yeni düzene uygun yatırımlarla 
destekliyor ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarımıza 
ara vermeden devam ediyoruz. 

 
Sürekli gelişim felsefesi ile kurumsallaşma adımlarımızı 

aynı inançla sürdürüyor, kalite konusunda kendimizi aşmak 
için yeni hedefler koyuyor, iş süreçlerimizi değerlendirip 
iyileştiriyor ve gerekli optimizasyonları tüm değer zincirine 
fayda sağlayacak şekilde devreye alıyoruz.

 
Şirketlerin başarısında; değişime çabuk uyum sağlama, 

hızlı davranma ve hemen aksiyon almanın çok önemli 
olduğuna inanıyorum. Kastaş olarak, son birkaç yılda 
yapmış olduğumuz dijital dönüşüm yatırımlarımız 

ile güçlenen alt yapımız sayesinde üretimimiz, iletişim 
süreçlerimiz ve tüm işlerimiz bu dönemde sorunsuz ve 
kesintisiz devam etti. 

 
Siz değerli müşteri ve tedarikçilerimizle yüz yüze 

gelemesek de sürekli iletişim halindeyiz. Diğer taraftan, 
binlerce müşterimize, yurt içi ve yurt dışında konumlu 
7 lojistik depomuz ve online satış sitemiz seal-Link.com 
üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ettik ve 
edeceğiz. 

 
Tüm bunlar yaşanırken diğer taraftan da yeni bir sektöre 

girmenin heyecanını yaşıyoruz. Mevcut üretim hatlarımızdan 
ayrı bir alanda tesisimizin bir bölümünü yapılandırıp “gıda ve 
içecek sektörünün ihtiyaç duyduğu insan sağlığı açısından 
gıdayla temasa uygun sızdırmazlık elemanlarını” üretmeye 
başladık. Karışım ve malzeme üretiminden paketlemeye 
kadar tüm süreçler, standartlara uygun bir şekilde 
gerçekleştiriliyor. 

 
Bizler; hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere 

faaliyetlerimize devam ederken, dünyadaki sınırlı kaynaklara 
yönelik olan farkındalığı yüksek; çevreye ve doğaya saygılı 
tutumumuzu, bu rekabetçi yapının vazgeçilmez unsuru 
olarak görüyoruz.

 
Bununla birlikte sosyal projeleri destekleyen bir yönetim 

anlayışıyla, paydaşları için en iyisini yapmaya hazır, satış 
sonrasında kolay ulaşılabilen, çalışan memnuniyetinin 
yüksek olduğu yapımızı korumak için de elimizden gelenin 
hep daha iyisini yapmaya özen gösteriyoruz.

 
Koronavirüs salgını, insanlığa sağlığın değerini anlatırken, 

şirketlerin de hiç tahmin edilemeyen durumlara hazırlıklı 
olmalarının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Küresel 
ekonomideki daralmanın şirket bilançoları üzerine bindirdiği 
yükler, güçlü finans ve öz kaynak yapısına sahip şirketlerin, 
2021 yılının ortalarında etkisinin azalmasını beklediğimiz 
pandemi sonrasında çok daha hızlı büyüme adımları 
atacağını gösteriyor. Ve hiç kuşkusuz, pandemi sonrasında 
hepimizin önüne gelecek büyük ölçekli ertelenmiş taleplerin 
karşılanmasına da şirketlerimizin hazır olması gerekiyor.  

 
2021 yılı, Kastaş’ın 40’ıncı yılı olacak. Geçtiğimiz kırk yılda 

da hedeflerimizi belirlerken; müşterilerimizin projelerine 
yönelik özel olarak geliştirdiğimiz, mühendislik ürünleri ile 
gerek yerel gerek küresel pazarda yine güçlü bir oyuncu 
olmayı, bu konumu korumayı ve güçlendirmeyi hedefledik. 

 
Gelecek yıllarda da insan kaynağımız, teknolojimiz, 

akışkan gücü sektöründeki tecrübemiz ve stratejik 
hamlelerimizle bu hedeflere ulaşmak, ülkemize ve 
müşterilerimize değer yaratmak her zaman önceliğimiz 
olacak. Çünkü; yatırım yapılacak yeni sektörler, pay alınacak 
yeni pazarlar, dolayısıyla yapacak daha çok işimiz olduğunu 
biliyoruz.

 
Daha sağlıklı ve güzel günlerde görüşebilmek dileğiyle. 

Sevgi ve saygılarımla…

Haydar Atılgan
Yönetim Kurulu Başkanı     

2021 yılı, Kastaş’ın 40’ıncı yılı olacak. Geçtiğimiz 
kırk yılda da hedeflerimizi belirlerken; 
müşterilerimizin projelerine yönelik özel olarak 
geliştirdiğimiz mühendislik ürünleri ile gerek 
yerel gerek küresel pazarda yine güçlü bir 
oyuncu olmayı, bu konumumuzu korumayı ve 
güçlendirmeyi hedefledik.
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Bircan Atılgan
Kastaş Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Kastaş, her 3 yılda bir Las Vegas’ta aynı çatı altında düzenlenen, Amerika’nın en büyük 
iş makinaları ve inşaat fuarı CONEXPO'ya ve dünyanın en büyük akışkan gücü, hareket 

kontrolü ve güç aktarım fuarı IFPE’ye katıldı. 

Kuzey Amerika başta 
olmak üzere tüm 
dünyadan binlerce 
üretici firma ile 
mühendislik 

firmaları ve servis şirketlerini bir 
araya getiren, birçok firmanın 
yeni ürün lansmanlarını 
gerçekleştirip en son teknoloji 
ürünleri ile inovatif çözümlerini 
sunduğu bu fuarda Kastaş; 
başta iş makinaları, beton 
pompaları, vinç ve diğer 
kaldırma ekipmanları olmak 
üzere sektöre özel geliştirdiği 
yeni ürün ve malzemelerini 
tanıttı. 

 
Kastas, Amerika pazarında 

büyümeyi hedefliyor:
Son dönemde Amerika 

pazarında hem üretici hem de 
distribütör kanallarında pazar 
payını artıran şirket, önümüzdeki 
yıllarda yeni üretici firmalarla iş 
birliği ve mevcut satıcı ağının 
genişletilmesini hedefliyor. 

 

Kastaş Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Bircan 
Atılgan konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada; "Diğer birçok 
sektörde olduğu gibi bizim 
sektörümüz için de Amerika, 
hem çok rekabetçi hem 
de kendi içerisinde farklı 
dinamikler barındıran bir 
pazar. 2002 yılından beri 
ürünlerimizi tedarik ettiğimiz 
bu büyük pazarda, son yıllarda 
pazarın taleplerine yönelik 
ürün ve ölçü yelpazemizi 

KASTAŞ, KUZEY AMERİKA
PAZARINDA BÜYÜMEYİ 

HEDEFLİYOR 

geliştiriyoruz. Özellikle pazarın 
önemli bir kısmını oluşturan 'inch' 
ölçülerle ve müşterilerimizden 
gelen talepler doğrultusunda 
standard listelerimize eklediğimiz 
binlerce ürünle artık taleplerin 
önemli bir kısmına olumlu yanıt 
verebiliyoruz. Ürün çeşitliliği 
tarafında, Amerika pazarında çok 
tercih edilen K19 ve K501 piston 
keçelerinde gerçekleştirdiğimiz 
tasarım güncellemesi ile yüksek 
performans beklentilerine daha 
iyi yanıt veriyoruz. Ayrıca pazarın 
tercihi olan PA (Poliamid) ve 
Kastaş’ın yeni malzeme serisi 
X-Tone (Poliketon) ile de başta iş 
makinaları ve mobil ekipmanlar 
olmak üzere teknik anlamda 
rekabetçiliğimizi en iyi seviyeye 
taşımayı başardık” diye konuştu. 

Kastaş’ın Amerika pazarında 
tanınan bir marka olduğunu 
vurgulayan Bircan Atılgan; 
“Ülkenin farklı bölgelerine yayılmış 
distribütör ağımızı bu sene 
itibariyle daha da geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Lojistik olarak 
Almanya lojistik merkezimiz, 
ürünlerimizi kısa sürede 
uygun maliyetlerle Amerika’ya 
ulaştırmamıza olanak sağlıyor. 
Bu imkânı yaygınlaştırmak 
amacıyla online satış portalımız                
seal-Link.com’un da bilinirliğini 
artırmayı hedefliyoruz.

 Müşterilerin anlık stok 
görebildiği ve aradığı ürünü 
birkaç dakika içerisinde sipariş 
verebildiği seal-Link.com 
sunduğu sayısız avantajın yanında 
sadece inch ölçülerde arama 
yapabilme imkânı da sunuyor” 
dedi. n
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Cirosundan Ar-Ge çalışmalarına ayırdığı pay Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı olan 
Kastaş, Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler sıralamasında

274’üncü sıraya yükseldi.

2018 yılı Şubat ayında, 
Türkiye’de sızdırmazlık 
teknolojileri sektöründe 
“İlk Ar-Ge Merkezi” 
onayını alan Kastaş 

Sızdırmazlık Teknolojileri, aynı 
yıl “Türkiye’nin En Yüksek Ar-
Ge Harcaması Yapan Şirketler” 
sıralamasında 290’ıncı sırada yer 
almıştı. 

2019 yılı Ar-Ge sıralamasında 
16 basamak birden yükselerek 
274’üncü sırada yer alan Kastaş, 
2019’da 4 milyon 682 bin TL Ar-Ge 
harcaması yaparak, 4 milyon 312 bin 
TL’lik hedefini aştı. 

Geçen yıl Ar-Ge harcamalarında 
bir önceki yıla göre yüzde 83,5 artış 
kaydeden Kastaş’ın 2020 yılı için 
planlanan Ar-Ge harcaması ise, 
2019 yılına göre yaklaşık yüzde 18’lik 
artışla 5,5 milyon TL seviyesinde  
olacak.

AR-GE’DE HEDEF,
CİRONUN %3’Ü

Kastaş’ın Ar-Ge’ye verdiği 
önemin bir diğer göstergesi 
ise konsolide cirodan Ar-Ge 
harcamalarına ayrılan payda 
kendisini gösteriyor. 2018 yılında 
cirosunun %1,92’sini Ar-Ge 
harcamalarına aktaran Kastaş’ın 
nihai hedefi bu oranı %3 seviyesinde 
tutmak ve kademeli olarak 
artırmak.

Kastaş Teknoloji Direktörü Ozan 
Devlen, Kastaş’ın cirosundan 
Ar-Ge’ye ayırılan payın ülke 
ortalamasının yaklaşık iki katı 
olduğuna dikkat çekerek; 
“Sürdürülebilir büyümenin; mevcut 
süreçlerin sürekli optimizasyonu, 
kaliteli ürün ve yenilikçi üretim 
sistemleri ile mümkün olduğunun 
bilincindeyiz.

Tasarım ve uygulama 
mühendisliği yetkinliğimizi güçlü 
tutmaya büyük önem veriyoruz. 
Kastaş’ı sektöründe rekabetçi 
kılan özelliğinin de bu olduğuna 
inanıyoruz” dedi.

Ar-Ge Merkezi’nin konusunda 
uzman genç ve dinamik bir ekipten 
oluştuğunu söyleyen Devlen; 
yenilikçi ürünler, malzemeler, 
araştırmalar ve testlerle ilgili 
yoğun çalışmalar yapan ekibin; 
aynı zamanda müşteri beklentileri, 
sektör ve teknolojik gelişmelere 
bağlı potansiyel yatırımlar için yeni 
projeler ürettiğini kaydetti.

AR-GE’YE 
BÜTÜNCÜL BAKIŞ 

Kastaş’ın Ar-Ge vizyonunda 
malzeme geliştirme, ürün 
geliştirme, sistem geliştirme ve 
test süreçlerinin bütüncül olarak 
planlanıp uygulanmasının yer 
aldığına dikkat çeken Devlen, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

“İç ve dış pazarlardaki 
müşterilerimizin bugünkü 
taleplerine uygun çözümler 
geliştirirken, yarının ihtiyaçları 
için de bugünden çalışıyoruz. Bu 
dinamik yapıyla birlikte, pazar 
ihtiyaçlarının sürekli değiştiği ve her 
geçen gün özel malzeme, tasarım 
ya da sistem geliştirme ihtiyacı 
doğurduğu bir rekabet ortamı; 
bizlerin yüksek rekabet gücüne ve 
motivasyona sahip olmamızı gerekli 
kılıyor.  Alanlarında uzman ve yetkin 
Ar-Ge kadromuz, bu beklentilere 
en üst seviyede cevap verecek 
birikime, teknolojik altyapıya sahip. 
En önemli değerimiz olan insan 
kaynağımızdaki yetkinlik seviyesini 
korumaya ve kurumsal gelişim 
çalışmalarına da büyük önem 
veriyoruz.” n

KASTAŞ, AR-GE’DE TÜRKİYE’NİN
İLK 300 ŞİRKETİ ARASINDA…

Kastaş’ın yeni Genel 
Müdürü Birol Aslantaş 
oldu
Sürdürülebilir büyüme hedefi 
kapsamında yatırımlarına devam 
eden Kastaş’ta Genel Müdür 
görevine Birol Aslantaş atandı. 

Birol Aslantaş, Çukurova 
Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 
profesyonel iş yaşantısının 
yanında Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde Üretim 
Yönetimi ve Ege Üniversitesi’nde 
Executive MBA yüksek lisans 
programlarıyla eğitimini 
tamamladı.

20 yıla yaklaşan iş hayatında; 
tedarik zinciri, üretim, yatırım 
ve proje yönetimi, fabrika 
müdürlüğü ve uluslararası 
lokasyonlar dahil olmak üzere 
farklı pozisyon ve disiplinlerde 
görev aldı. Aslantaş, Kastaş’a 
katılmadan önce tüm 
icradan sorumlu Grup Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütüyordu.
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Kastaş’ın sürdürülebilirlik 
ekseninde başlattığı 
ve iki yıldır olumlu 
sonuçlarını izlediği 
kurumsallaşma 

sürecinde, Üretim Biriminin 
organizasyon yapısı da yenilendi. 

“Polimer Proses” ve “Post Proses/
Yan Operasyon” olarak görev ve 
sorumlulukları ikiye ayrılan Üretim 
Biriminin, çok daha hızlı ve verimli 
çalışmasının yolu açıldı. 

Kastaş’ın sürdürülebilir büyüme 
hedefleri doğrultusunda yaşadığı 
dönüşümün üretim bacağındaki 
etkilerine yönelik açıklamalarda 
bulunan Polimer Prosesleri Üretim 
Müdürü Ömer Semerci; üretimdeki 
hızlı artışın getirdiği yeni ve ek iş 
yükümlülüklerinden dolayı böyle bir 
yapılanmaya gidildiğini söyledi. 

Üretimde yaşanan yeni yapılanma 
sürecinin yarattığı hızlanma 
ve verimlilik artışının ilk somut 

çıktılarının 2020 sonunda daha 
net ölçümlenip izlenebileceğini 
kaydeden Semerci, biriminin görev ve 
sorumlulukları hakkında şu bilgileri 
verdi: 

“YENİDEN YAPILANMA ÇOK 
DOĞAL BİR DURUM”

"Üretimde Elastomer ve Plastik 
olmak üzere iki ana üretim sürecine 
odaklanıyoruz. Elastomer Üretimi 
bünyesinde; Hamurhane, Hamur 
Dilimleme, Yardımcı Tesisler, 
Kauçuk Pres ve Vakum Pres 
bölümleri bulunuyor. Plastik Üretimi 
bünyesinde ise Plastik Enjeksiyon 
ve Kırma Üretimi gerçekleştiriliyor. 
Elastomer Bölümünde; şirketimizin 
geliştirdiği reçetelere uygun 
elastomer ve bezli ürünlerin 
bileşenleri üretilerek ürün tiplerine 
göre dilimlenmekte, vakum pres ve 
kauçuk preslerdeki vulkanizasyon 
prosesi ile yarı mamul haline 
getirilmektedir. 

Şirketlerin hızlı büyüme 
süreçlerinde organizasyon değişikliği 
ihtiyacı doğal bir süreç haline 
gelmektedir. Bu ihtiyaç şirketlerin 
yapısına, iş modellerine ve işleyiş 
şekline bağlı olarak farklı şekilde 
ortaya çıkabilir. Kastaş, sürdürülebilir 
büyümenin getirdiği etki ile geniş 
ürün yelpazesine sahip ve üretim 
kapasitesi yüksek olan bir şirket. 
Böyle bir iş modelinde yeniden 
yapılanma çok doğal bir durum."

 

 Ömer Semerci
Polimer Prosesleri Üretim Müdürü

Kastaş’ın sürdürülebilirlik ekseninde başlattığı ve iki yıldır olumlu sonuçlarını aldığı
kurumsallaşma sürecinde; Üretim Birimindeki organizasyon değişikliğinin yanı sıra, devreye alınan

“Üretim Otomasyon Sitemi” ile kalite, verimlilik ve hızın artması hedefleniyor. 

HEDEF: YENİ ÜRETİM 
ORGANİZASYONU İLE

HIZLI, VERİMLİ VE KALİTELİ ÜRETİM
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Üretim süreçlerinin, daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak olan
Üretim Otomasyon Sistemini devreye alan Kastaş, tüm süreçlerin daha profesyonel yönetilmesi için

gerekli yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor.

KASTAŞ’TA ÜRETİM OTOMASYON 
SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Hızlı bir şekilde gelişen ve küreselleşen dünya pazarında 
rekabet avantajı sağlayan teknolojilere her geçen gün 
bir yenisi eklenirken, Kastaş; üretim kalitesi, verimlilik ve 
hızını arttıracak her türlü adımı atmaya devam ediyor.

 
Proje kapsamında devreye alınan çalışmalar ile; üretim alanlarına 

anlık veri girişi için gerekli olan kiosk ve yazıcılar temin edilerek 
sistem altyapısı tamamlandı. Polimer Proses bölümünde teyitlerin bir 
gün sonra veri giriş uzmanları tarafından girilmesi, Post Proses/Yan 
Operasyon bölümünde ise tüm çalışanların kendi aktivite teyitlerini 
kiosklar üzerinden vermesi ile uygulama başladı.  n

SISTEMIN 
3 TEMEL AMACI:
1-  SAP sistemine anlık ve doğru   
 veri girişinin sağlanarak  doğru  
 planlama, stok, teyit  bilgilerine   
 ulaşmak.
2- Takım parçalarının depolandığı  
 parça depo yönetiminin   
 sistemli, hızlı ve hatasız    
 yapılmasını sağlamak.
3-  Tüm üretim bölümlerinde   
 sistemden alınan barkodlu 
 etiketlerin kullanılmasını 
 sağlamak.
4-  Tüm mamül ve yarımamül   
 hareketlerinin sistemin    
 kontrolünde gerçekleşmesini  
 sağlayarak, insan hatasından   
 kaçınmak.

PROJENIN KAZANIMLARI:
1-   Üretimdeki teyit verme    
 sürelerinde önemli
  iyileştirmeler yapılarak sürelerin   
 kısalması.
2- Prosesteki ürünlerin anlık    
 verilerine hızlı bir  şekilde   
 ulaşılabilmesi.
3- Verimlilik, Hurda, Iskarta,    
 Rework bilgilerinin sistemli   
 ve doğru bir şekilde takip edilmesi.
4- Yetkin kişiler tarafından
 kurgulanmış olan süreçlerin,
 kurgu dışında çıkmadan
 yürümesini sağlamak ve
 görüntülenebilmesi.

YAN PROSES SÜREÇLERİ 

Müşteri memnuniyeti için üretimin 
her noktasında Kastaş'ın gereken 
yatırımları yapıp, önlemleri aldığını 
ifade eden Polimer Proseleri Üretim 
Müdürü Ömer Semerci, şirketin aynı 
zamanda sürekli gelişim için yatırım 
yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Semerci, yan proses süreçlerine 
ilişkin şu bilgileri verdi:

"Polimer Proses’ler bölümünden 
gelen ürün grupları, yan proses 
üretim bölümünde, özelliklerine bağlı 
olarak beş ana işlemden geçiriliyor. 

Bu beş ana sürecimiz, üretilen 
ürünlerin firelerinden ayrılarak, 
teknik resim şartlarına uygun hale 
getirilmesi olarak özetlenebilir. Daha 
sonrasında paketlenerek depo 
sevki gerçekleştiriliyor. Müşteriye 
gönderilmeye hazır hale getirilen 
ürünler tam otomasyonlu konumlama 
sistemi raflarında müşteri talebini 
bekliyor.

Üretimin nihai çıktısı olan ve sevke 
hazır hale gelen bütün ürünler Kastaş 
bünyesinde yüzde yüz kontrolden 
geçirilmektedir. Ürünler, otomatik 
muayene olarak tanımlanan 
yüksek hızlı kameralar ile yüksek 

çözünürlükte yapılan muayene 
işleminden veya otomatik muayene 
kriterlerine uygun olmayan ürünler 
için ise yüzde yüz görsel muayeneden 
geçirilmektedir. 

Yapılan yüzde yüz kontroller 
sayesinde müşteri memnuniyeti 
sağlandığı gibi üretim süreçlerinin 
güvenilirliği her an kontrol 
altında tutulmuş ve ölçülmüş 
oluyor. Yan proses süreçleri 
hassas işlem gerektiren süreçler 
olarak tanımlanabilir. Aynı 
hassasiyette kontrol metotları ile 
desteklenmektedir." n
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Kastaş; gıda, makine, tarım gibi, üretim 
devamlılığı hayati önemde olan sektörlerin 
ihtiyaç duydukları sızdırmazlık elemanlarını 
sağlayabilmek için, pandemi sürecinde de 
maksimum tedbirlerle üretimlerine devam 

etti.  Covid-19 vakaları Türkiye’de görülmeden önce, 
konuya ilişkin şirket içinde farkındalığı artırmak 
amacıyla birçok çalışma yürüten şirket, bu süreci 
dikkatli bir şekilde yönetmek adına alınması gereken 
tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirerek tüm 
paydaşlarının sağlıklarını korumak adına önemli 
adımlar attı. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirme 
ve uygulamalarının yakından takip edildiği şirkette, 
aynı zamanda uluslararası kuruluşların uygulama 
örnekleri de güncel bir şekilde izlenerek alınması 
gereken ek tedbirler hızlıca hayata geçiriliyor. Doğru 
ve etkin tedbirlerin yanı sıra şirket çalışanlarının özenli 
ve dikkatli yaklaşımları ile değer zincirindeki tüm 
paydaşların sağlıklarına büyük özen gösteriliyor. 

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri, Covid-19 
salgın sürecinde; alınması gereken  tüm 
tedbirleri alarak üretimlerine devam etti. 
Covid-19 sürecinde katkı sağlayabileceği her 
alanda etkin rol üstlenen şirket, Türkiye’de 
üretilen Mekanik Ventilatörün sızdırmazlık 
elemanları ile sağlık çalışanları için kulak 
koruyucu maske aparatı üretti, maske aparatı 
gelirini eğitime bağışladı…

KASTAŞ MAKSİMUM TEDBİRLERLE 
ÜRETİMİNE DEVAM EDİYOR… 

KASTAŞ, TSE COVID-19
GÜVENLI ÜRETIM BELGESI ALDI...
Kastaş, Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerini 
“TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” ile bir üst basamağa 
taşıdı. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından hazırlanan “TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nun kriterlerini başarıyla yerine 
getiren Kastaş, bu sertifika ile tüm üretim süreçlerinin 
Covid-19 önlemlerine tam uygunluğunu tescillemiş oldu.
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Sızdırmazlık teknolojilerinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
üreticilerinden biri olan Kastaş; Ar-Ge, satış ve üretim mühendislerinin 
özverili çalışmaları ile Türkiye’de üretilen “Mekanik Ventilatör”ün  
en kritik parçaları arasında yer alan 11 farklı sızdırmazlık elemanını 
kısa sürede üreterek teslimatını sağladı. Pnömatik sistemle çalışan 
cihazlardaki sızdırmazlık elemanları, entübe durumda olan hastalara, 
istenilen basınçta oksijenin sıfır hata ile verilmesini sağlıyor. 

Covid-19 salgının tedavisinde ön plana çıkan ve yoğun bakım 
hastalarına solunum desteği sağlanmasında kritik öneme sahip olan 
Mekanik Ventilatörlerin yerli kaynaklarla üretilmesi, hasta sayılarının 
hızla arttığı ve solunum cihazı ihtiyacının tüm dünyada karşılanamaz 
noktaya ulaştığı dönemde çok önemliydi.

Kastaş; Biosys tarafından geliştirilen, prototip ve seri üretimini 
Arçelik’in üstlendiği, ASELSAN ve Baykar’ın Teknoloji ve mühendislik 
desteği sunduğu Türkiye’deki Solunum Cihazı Projesi’nin ilk 
aşamalarından itibaren sürece dahil olarak, cihazların ihtiyaç 
duyduğu 11 farklı tip sızdırmazlık elemanının tedariği ile bu projeye 
katkı sağladı.  

Çok kısa sürede geliştirilen ve üretilen ilk 100 adetlik serinin ihtiyaç 
duyduğu 3000 adet sızdırmazlık elemanını 2 haftalık bir sürede teslim 
eden şirket, Mayıs ayı sonuna kadar üretilen 5000 adet solunum 
cihazı için 100.000 adedin üzerinde özel karışım sızdırmazlık 
elemanını, sosyal sorumluluk bilinciyle, projeye hibe etti. 

Türkiye’de üretilen solunum cihazının en kritik parçalarından olan sızdırmazlık elemanlarını üreten Kastaş, sağlık çalışanları 
için özel maske aparatı üreterek dağıtımını gerçekleştirdi. EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) ile gerçekleştirdiği iş birliği ile 
maske aparatı satışından elde edilen gelirin tamamının eğitime aktarılmasını sağlayacak projeye de ortak oldu… 

Sağlık çalışanları 
için özel maske 
aparatı 
Sosyal sorumluk çerçevesinde, 
sağlık çalışanları için özel olarak 
maske aparatı geliştiren Kastaş, 
on bine yakın aparatın İzmir 
ağırlıklı olmak üzere dağıtımını 
tamamladı. Maskenin daha 
rahat kullanımını sağlayabilmek 
amacıyla tasarlanan maske 
aparatı sayesinde; maske iplerinin 
kulak bölgesinde neden olabileceği 
aşınma ve tahrişlerin önüne 
geçilmesi hedeflendi. 

EÇEV iş birliği ile 
eğitime katkı 
Katsaş’ın Mayıs ayında binlerce 
sağlık çalışanı için üretip hediye 
ettiği maske aparatları, EÇEV 
( Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) ile 
gerçekleştirdiği iş birliği ile eğitime 
de katkı sağlamaya başladı. 
Maske aparatı alımlarından elde 
edilecek gelirin tamamı eğitime 
bağışlanıyor.  

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN
"MEKANİK VENTİLATÖR"ÜN
SIZDIRMAZLIK PARÇALARINI
KASTAŞ ÜRETTİ...
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Hız : SmartSeal® CNC işleme teknolojisi ile dakikalar içerisinde sıfırdan 
ürün üretebilir.

Maliyet : SmartSeal® de kalıplı üretim yapılmadığı için düşük adetli 
ihtiyaçlarınızda maliyet avantajı getirir.

Hassasiyet : SmartSeal® gelişmiş yazılımlar ve özel işleme teknolojisi 
sayesinde daha hassas ölçü toleranslarında ürün üretir.

Çeşitlilik : Herhangi bir dizayn, herhangi bir ölçü. SmartSeal® özel 
üretim kapsamında hızlı sızdırmazlık çözümleri sunar

ARIZA KAYNAKLI 
DURUŞLARDA 24 SAAT 

İÇİNDE TESLİMAT

Kastaş, “SmartSeal®” uygulamasıyla müşterilerinin beklenmeyen arızalardan 
oluşan sistem duruşlarına, en kısa sürede çözüm üretebiliyor. 

Hızlı Sızdırmazlık 
Çözümleri

SmartSeal®
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Kastaş; sahip olduğu SmartSeal® 
teknolojisi ve Kastas kalitesini 
mühendislik gücüyle birleştirerek, her 
bir proje ve uygulamaya yönelik en 
uygun tasarım ve malzeme çözümünü 

üretip, ihtiyaç duyulan ürünü “24 saat içinde teslim” 
garantisiyle müşterileri ile buluşturuyor.

Doğru olmayan tasarım ile uygun olmayan 
malzemelerin teçhizat ve üretim sürecine olumsuz 
etkilerinin farkında olarak Kastaş; bu noktada 
müşterilerinin maliyetlerini en aza indirecek çözümler 
üretiyor. 

SmartSeal® uygulamalarının tamamında teknik 
inceleme ve çeşitli mühendislik yaklaşımlarından 
yararlanan şirket, en doğru tasarımı doğru 
malzemelerle sunmak için CNC teknolojisi ve gelişmiş 
yazılımlar kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına bire 
bir uygun ürünler üretiyor. n

Hız : SmartSeal® CNC işleme teknolojisi ile dakikalar içerisinde sıfırdan 
ürün üretebilir.

Maliyet : SmartSeal® de kalıplı üretim yapılmadığı için düşük adetli 
ihtiyaçlarınızda maliyet avantajı getirir.

Hassasiyet : SmartSeal® gelişmiş yazılımlar ve özel işleme teknolojisi 
sayesinde daha hassas ölçü toleranslarında ürün üretir.

Çeşitlilik : Herhangi bir dizayn, herhangi bir ölçü. SmartSeal® özel 
üretim kapsamında hızlı sızdırmazlık çözümleri sunar

SmartSeal® 
Hızlı Sızdırmazlık Çözümleri

SmartSeal®'in Avantajları

Hız önemlidir. Hidrolik sistemlerde 
planlanmayan bakımlardan yada 
beklenmeyen arızalardan kaynaklanan 
duruşların her dakikası yüksek bir maliyet 
getirir. Yaşanan bir arızanın acilen 
çözülmesi, bu maliyetleri minimuma 
indirmede en önemli etkendir. Kastaş 
SmartSeal® tüm sızdırmazlık elemanı 
dizaynlarını, özel malzemeler kullanarak,  
CNC teknolojisi ve gelişmiş yazılımlarla en 
kısa sürede müşteriye sunmaktadır.

Ø1500 mm’ye kadar üretim 

Yüzlerce sızdırmazlık elemanı dizaynı

Müşteriye özel üretim

Farklı ortam ve koşullar için özel malzemeler

24 saatte teslim

SmartSeal® 
Hızlı Sızdırmazlık Çözümleri

SmartSeal®'in Avantajları

Hız önemlidir. Hidrolik sistemlerde 
planlanmayan bakımlardan yada 
beklenmeyen arızalardan kaynaklanan 
duruşların her dakikası yüksek bir maliyet 
getirir. Yaşanan bir arızanın acilen 
çözülmesi, bu maliyetleri minimuma 
indirmede en önemli etkendir. Kastaş 
SmartSeal® tüm sızdırmazlık elemanı 
dizaynlarını, özel malzemeler kullanarak,  
CNC teknolojisi ve gelişmiş yazılımlarla en 
kısa sürede müşteriye sunmaktadır.

Ø1500 mm’ye kadar üretim 

Yüzlerce sızdırmazlık elemanı dizaynı

Müşteriye özel üretim

Farklı ortam ve koşullar için özel malzemeler

24 saatte teslim

SmartSeal® 
Hızlı Sızdırmazlık Çözümleri

SmartSeal®'in Avantajları

Hız önemlidir. Hidrolik sistemlerde 
planlanmayan bakımlardan yada 
beklenmeyen arızalardan kaynaklanan 
duruşların her dakikası yüksek bir maliyet 
getirir. Yaşanan bir arızanın acilen 
çözülmesi, bu maliyetleri minimuma 
indirmede en önemli etkendir. Kastaş 
SmartSeal® tüm sızdırmazlık elemanı 
dizaynlarını, özel malzemeler kullanarak,  
CNC teknolojisi ve gelişmiş yazılımlarla en 
kısa sürede müşteriye sunmaktadır.

Ø1500 mm’ye kadar üretim 

Yüzlerce sızdırmazlık elemanı dizaynı

Müşteriye özel üretim

Farklı ortam ve koşullar için özel malzemeler

24 saatte teslim



1 2

K A S T A S  Z O O M

Vizyonunu “Dünyada tercih 
edilen ilk sızdırmazlık 
elemanları üreticisi olma”, 
ana stratejisini ise “büyüme” 
olarak belirleyen Kastaş, 
Covid-19 pandemisinin tüm 
dünyada ekonomik etkilerinin 
hissedildiği 2020 yılında da 
büyüme ve gelişim hedeflerine 
ara vermeden ilerliyor.

KASTAŞ YÖNETİM 
KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI
BİRCAN ATILGAN: 

39 YILDIR 
BÜYÜYOR, 
BÜYÜMENİN
GETİRDİĞI 
YENİLİKLERE 
UYUM
SAĞLIYORUZ…

İnovatif ürün ve malzemelere 
yatırım yapan Kastaş’ın
Ar-Ge faaliyetleri de 2020 
yılında artan bir ivme ile 
sürüyor. 2020 yılı için belirlenen 

kurumsal hedefler hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Bircan 
Atılgan, akışkan gücü sızdırmazlık 
elemanlarında kazanılan ivmenin 
2020 yılında da devam ettiğini, yeni 
sektörlere yönelik üretimlere de hız 
verdiklerini söyledi. 

Bircan Atılgan, Kastaş’ın hızla 
değişen üretim teknolojilerine 
ve trendlere uyum sağlayarak, 
verimliliğini yükseltirken, en üst seviye 
kalite hedeflerine bağlı kalmasının 
önemine dikkat çekti.

// BÜYÜME VE GELİŞİM 
SÜRECEK

Kastaş’ın 39 yıldır büyümeye 
devam ederken, büyümenin getirdiği 
yeniliklere de tüm yönleriyle uyum 
sağlamayı başardığını vurgulayan 
Atılgan;

“Kastaş, sektöründeki yeni 
trendlere ve küresel yeni dinamiklere 
uyum sağlayacak, büyümesini ve 
gelişimini sürdürecektir. Bunları 
başarırken en önemli dayanağımız 
güçlü vizyonumuz, stratejilerimiz, 
genç ve dinamik insan kaynağımız 
olacaktır. 

Covid-19 salgınından önce de, 2018 
yılından itibaren dünya ekonomisi 
negatif sinyaller vermekteydi. 
İlk sinyallerini 2017 yılında bazı 
endekslerde veren bu ekonomik 
yavaşlama 2018 yılında belirgin hale 
gelmiş, ABD-Çin arasındaki ticaret 
savaşları başta olmak üzere dünyanın 
her noktasında yükselen siyasi ve 
jeopolitik krizler ile kalıcı olacağını 
kanıtlamıştı. 2019 yılında dünya 
genelinde büyüme, 2009 yılı küresel 
krizinden beri en düşük seviyede 
gerçekleşmiştir. 2020’li yıllara yönelik 
tahmin ve projeksiyonlarda da global 
büyümenin bir süre daha bu şekilde 
seyredeceği, ekonomik yavaşlamanın 
en azından 2023’e kadar devam 
etmesi öngörülmekteydi.
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2020 yılı başında dünyayı etkisi 
altına almaya başlayan Covid-19 
salgını ise tüm bu projeksiyonları 
ve tahminleri alt üst etti. Sosyal 
hayatın yanında, tüm dünyada 
rekor düzeyde ekonomik 
daralmaların yaşandığı, sektörü 
önemli ölçüde etkileyen sabit 
sermaye yatırımlarının durma 
noktasına geldiği bu dönemde, 
halen ekonomik toparlanmanın 
seyri ile ilgili doğru tahminler 
yapılamamaktadır” dedi. 

Tüm olumsuz faktörlere 
rağmen, Kastaş’ın 2020 yılını bütçe 
hedeflerinin bir miktar gerisinde 
de olsa büyüme ile kapatacağını 
belirten Bircan Atılgan, bu 
dönemde hem üretim ve tedariğe 
kesintisiz devam ettiklerini, hem 
de sektörel ve bölgesel çeşitliliğin 
avantajını yaşadıklarını belirtti.

Bircan Atılgan:

“Salgının ilk döneminden 
itibaren hammadde tedariğinden, 
üretim ve tedarik zinciri 
planlamasına doğru önlemleri hızlı 
bir şekilde alarak üretim ve ürün 
tedariğinde bir kesinti yaşamadık. 
Covid-19 salgını dünya genelinde 
binlerce firmanın tedarik zincirlerini 
tekrar değerlendirmesine ve 
yeniden yapılandırmasına ön ayak 
oldu.

Bu süreçte belli sektör ve 
müşteri gruplarında düşüşler 
yaşasak da, rekabetçi avantajlarımız 
sayesinde birçok yeni müşteri 
ve projeyi kendimize çevirmeyi 
başardık. Bu süreçte ek kapasite 
yaratacak makina ve ekipman 
yatırımlarımıza, üretimde 
otomasyon ve verimlilik 
projelerimize, Ar-Ge çalışmalarımıza 
ara vermeden devam ediyoruz.

Bu kadar fazla değişkenin 
olduğu, ülkemiz özelinde ve dünya 
genelinde etki alanımızın dışında 
risklerin ve trend değişikliklerinin 
yaşandığı bu ortamda, stratejinin, 
stratejik düşünmenin önemi 
her zamankinden daha fazla 
anlaşılmaktadır. 

Dünya genelinde kabul görmüş 
bir gerçek var: ‘Yanlış bir stratejiniz 
var ise taktik doğrularla başarıya 
ulaşamazsınız.’ Geçmiş örnekleri 
unutmadan, faaliyet gösterdiğimiz 
ya da dolaylı etkilendiğimiz tüm 
faktörleri güncel takip edip, 
geleceğe yönelik projeksiyonları 
doğru değerlendirerek, orta ve 
uzun vadeli stratejilerimizi buna 
göre belirlememiz zorunludur”   
diye konuştu. n

Kastaş Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bircan Atılgan; 

Almanya’nın önde gelen sektörel 
yayınlarından O+P Fluidtechnik 
dergisi baş editörü Peter Becker 
ile gerçekleştirdiği röportajda; 
sektörel değerlendirmelerde 
bulundu. Kastaş’ın 
gerçekleştirdiği yatırımlar ile 
sektöründe küresel bir oyuncu 
olduğunu vurgulayan Atılgan;

“Uzun vadeli büyüme 
stratejimizin en büyük ve önemli 
adımı, 2017 yılında yeni üretim 
tesisimize taşınmak oldu. Bu 
süre zarfında; Teknoloji, Ar-Ge, 
lojistik, bilişim teknolojilerine 
yaptığımız yatırımlar ile önemli 
adımlar attık. Bu yatırımlarımız 
şirketimizi; yenilikçi Ar-Ge’si, 
mükemmel müşteri hizmetleri 
ile güçlü bir küresel marka olma 
hedefine ulaştırdı. 

Bugün olduğumuz noktaya 
ulaşabilmek için organizasyonun 
her köşesine yatırım yaptık, 
artık başarılı küresel bir 
oyuncuyuz” diye konuştu.
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KASTAŞ’TAN 
“GIDA VE İÇECEK 

SEKTÖRÜNDE” 
FARK YARATACAK

YATIRIM
Akışkan Gücü Sektöründe dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Kastaş 

Sızdırmazlık Teknolojileri; gıda ve içecek sanayisine yönelik özel geliştirdiği 
ürünleri ile yeni bir sektöre daha adım attı.
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40 yılı bulan uygulama tecrübesi, Ar-Ge 
çalışmaları, teknoloji yatırımları, ileri 
seviye malzeme bilgisi, bu alanda 
yürüttüğü aralıksız çalışmalar ve 
uluslararası iş birliklerindeki aktif 

rolünden kaynaklanan geniş know-how’ının avantajıyla Kastaş; 
kendisini sürekli yenileyerek farklı sektörlerin ihtiyaçlarına 
yönelik sızdırmazlık çözümleri üretmeye devam ediyor. 

Son olarak gıda ve içecek sanayisinin ihtiyaç duyduğu özel 
sızdırmazlık elemanlarının üretimine başlayan şirket, karışım 
ve malzeme üretiminden, paketlemeye kadar tüm süreçleri, 
hijyenik ve dış etkenlere kapalı, son derece güvenli bir alanda 
yönetmeye imkân sağlayacak olan gıda ile temas eden 
ürünlere (FCM – Food Contact Materials) yönelik üretim hattını 
devreye aldı. 

Zorlu çalışma şartlarında farklı kimyasal dayanımlara, gıda 
ile temasa uygun malzemelere ihtiyaç duyulan bu sektörde 
Kastaş, sertifikalı malzemeleri ve yüksek teknolojili ürünleri ile 
geniş bir ürün gamına sahip.

KASTAŞ’IN ÖZEL 
SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

◗ PTFE Nutringler
◗ Bezli PTFE Packingler
◗ Diyaframlar
◗ O-ringler
◗ PTFE Kaplı O-ringler
◗ Steril Boru Bağlantı Contaları
◗ Dolum Conta ve Tutucular
◗ İçme Suyuna Uygun Contalar
◗ Özel Profil Contalar
 Kimyasal Dayanımı Yüksek

  Sızdırmazlık Elemanı
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Gıda, ilaç ve yaşam bilimleri 
alanındaki sızdırmazlık 
elemanları, yapılan işin 
hassasiyeti gereği diğer 
sektörlerden çok daha 
yüksek beklentilere sahipler. 
Bu uygulamalarda kimyasal 
dayanım, düşük veya yüksek 
sıcaklık, çeşitli temizlik 
metotlarına uygunluk, en 
önemlisi de çok sayıda ve 
ülkeden ülkeye değişiklik 
gösteren birçok regülasyona da 
uyum istenmektedir. Özellikle 
gıda uygulamalarında proses 
ekipmanları, pompalar, valfler, 
borulama, bağlantı elemanları, 
kazanlar, silo ve depolar, çeşitli 
sızdırmazlık ihtiyaçlarına sahiptir. 
Her bir ihtiyaca uygun malzeme 
geliştirilmesi ve ürün tasarımı 
yapılması gerekmektedir.

 Kastaş olarak son 3 yıldır 
yürüttüğümüz Ar-Ge 
faaliyetlerinde öncelikle malzeme 
geliştirme faaliyetlerine ağırlık 
verdik. Uluslararası kabul 
gören FDA (Amerikan İlaç ve 
Gıda Dairesi), Avrupa Birliği 
Regülasyonları ve Türk Gıda 
Kodeksine uygun malzeme 
geliştirme, test ve sertifikasyon 

süreçlerini tamamladık. Bu 
kapsamda elastomerler 
malzemeler için FDA 21 
CFR 177.2600, EC 1935/2004 
standartlarını hem de Türk 
Gıda Kodeksi Gıda ile Temas 
Eden Madde ve Malzemeler 
Tebliği 2013/34’e uygun 
sertifikalandırma süreçlerini 
tamamladık. Plastik 
malzemeler için ise FDA 21 
CFR 177’nin ilgili fasılları ve 
EC 10/2011 standartlarını esas 

alarak malzeme geliştirmeleri 
yürüttük. Burada dikkat 
çekilmesi gereken bir diğer 
nokta ise ürünlerin üretiminde 
GMP (Good Manufacturing 
Practice) “İyi Üretim 
Uygulamaları” konusunda da 
EC 2023/2006 Avrupa Birliği 
regülasyonlarını izleyerek 
üretim proseslerini kontrol 
altına aldık.

 Gıda ile temas eden 
sızdırmazlık elemanları, insan 
ve halk sağlığını doğrudan 
etkileyen elemanlar olduğu 
için gerek malzeme seçiminde 
gerek ürün tasarımında 
gerekse üretim proseslerinde 
bu hassasiyete uygun bir 
süreç yürüttük. Bu kapsamda 
yurtiçinde çok sayıda gıda 
işleyen tesis ile de yakın 
çalışmalar yürüterek ürünlerin 
müşteri beklentilerini 
karşılayacak seviyede 
performans göstermesini 
garanti altına aldık. Ülkemizde 
çok büyük bir ithalat girdisi olan 
bu tür sızdırmazlık elemanlarını 
Türkiye’de üreterek cari 
açığın azalmasına da katkıda 
bulunduk.

Ozan Devlen
Kastaş Teknoloji Direktörü

Süt, yoğurt, mevye suyu, içme 
suyu gibi hassas gıda ürünlerine 
temas eden sızdırmazlık elemanlarının 
üretiminde gerekli tüm kriterleri 
yerine getiren Kastaş, bu ürünlerin 
ihracatı ile Türkiye ekonomisinin dış 
ticaret açığına da olumlu katkılar 
sağlamayı hedefliyor.  

Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Atılgan, hızla gelişen gıda 
ve içecek endüstrisinin, birçok farklı 
ürün ve üretim yöntemini içerdiğini 
belirterek, birbirinden çok farklı 
uygulama alanına sahip olan sektörün 

ihtiyaçlarına yönelik iki yıldır titiz ve yoğun 
bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti. 
İki yılın ardından devreye alınan gıda 
ile temas eden ürünlere (FCM – Food 
Contact Materials) yönelik üretim hattı 
ile gıda ile temasa uygun, sızdırmazlık 
elemanları üretimine başladıklarını 
belirten Atılgan, Kastaş’ın, fark yaratacak 
özel uygulamalar geliştirmek üzere, tüm 
ekibi ile sürekli çalıştığını ifade etti. 

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri, gıda 
ve içecek sektörleri için geliştirdiği 
sızdırmazlık elemanlarını dünyanın birçok 
ülkesine göndermeye hazırlanıyor. n 
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Ahmet Pınarlı 
Kastaş Satış 
Direktörü 
Uzun yıllardır gıda ve içecek 
sektörüne yönelik ürün satışı için 
araştırma yapıp gerekli yatırımlar 
üzerinde çalışıyorduk. FDA 
normlarına uygun ürünlerimizi 
standart üretim metotları ile 
üreterek hem gıda sektöründeki 
makine üreticileri (OEM), hem de 
direk son kullanıcı müşterilere 
ulaştırıyoruz.  2018 yılından itibaren 
sektöre farklı bir bakış açısı 
getirerek Türkiye’de bir ilk olan; 
sadece FDA normlarına uygun 
elastomer hamurların üretimi 
için kurmuş olduğumuz gıda ile 
temas eden ürünlere (FCM – Food 
Contact Materials) yönelik üretim 
hattı ile kontaminasyon riskini 
minimum seviyeye indirgedik. Bu 
süreç içerisinde sektörde takip 
ettiğimiz hedef müşterilerimizin 
ihtiyaçları için yaptığımız Ar-
Ge çalışmaları sonucu, bu 
özel ürünlerini şirketimizden 
karşılamaları sürecine hızla devam 
ediyoruz.

Diğer yandan müşterilerimizle 
birlikte saha testleri, ürün 
dayanımları ve tasarım 
doğrulamaları konusunda 
yaptığımız ortak çalışmalarla 
daha hızlı ve doğru sonuçlarla 
ilerlemekteyiz.

BİZİ FARKLI KILAN 
UNSURLAR

◗  40.000 m2 modern   
 üretim tesisleri
◗  Hijyenik üretim hattı
◗  Ar-Ge ve Test Merkezi
◗  Hızlı, güvenilir ve   
 kaliteli ürünler  
 için üretim teknolojileri
◗ Uluslararası kurumlar  
 tarafından   
 denetlenen üst düzey  
 Kalite Güvence   
 Sistemi
◗  80 ülkeye yayılmış   
 dağıtım ağı ve   
    ürün bulunabilirliği
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KASTAŞ’TA DİJİTAL DEĞİŞİM
YOLCULUĞU İŞ ZEKÂSI VE ANALİTİĞİ 

İLE DEVAM EDİYOR...  
Kastaş’ın 2018 yılında SAP ve online B2B platformu 
seal-Link.com entegrasyonu ile ivme kazanan dijital dönüşüm 
yolculuğu, 2019 yılında CRM projesi, 2020 yılında ise İş Zekâsı 
ve Analitiği uygulamaları ile  devam etti.

1 8

Dünyanın önde gelen 
yazılım çözümleri 
şirketleri SAP, IBM, 
Oracle ve Microsoft; 
son yıllarda İş Zekâsı 

ve Analitiği ürünlerine özel önem 
vermeye başladı.  Fayda odaklı 
çözümleri ile pazara hızlı giriş yapıp 
farklılaşan ve rakipleri ile arayı açan 
Microsoft’un çözümü Power BI, 2020 
yılında Kastaş’ın dijital dönüşüm 
gündemine alınmıştı. 

2019 yılında CRM yazılımı 
ihtiyaçları doğrultusunda şirkette 
kullanılmaya başlanan Microsoft 
Dynamics; geliştirme kolaylığı, 
kullanıcı deneyimi, ihtiyaçlara hızlı/
verimli yanıt vermesi ile öne çıkarak 
hızlı bir adaptasyon ile iş süreçlerine 
dahil olmuştu. Satış bünyesinden 
siparişe kadar tüm iş süreçlerinde 
kullanılan Microsoft Dynamics CRM, 
bulut üzerinden erişim sağlanarak, 
satışın tüm bilgi ve süreçlerinin 
izlenebilir, raporlanabilir ve kolay 
erişilebilir olmasını sağladı.

2019 yılı başında ERP tarafında 
SAP geçişinin ardından yenilenen 
süreçlerde gerekli iyileştirmelerin 
tamamlanıp gündelik iş süreçlerinin 
sorunsuz yürümeye başlamasıyla; 
raporlama, analiz etme, veriyi 
değerlendirme konularında ihtiyaç ve 
beklentiler oluşmaya başladı.n
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CRM Modülünün katkı 
sağladığı süreçler:

◗  360° Müşteri ilişkileri yönetimi ◗  Fırsat ve proje takibi
◗ Müşteri taleplerini değerlendirme  ve analizler
◗ Teklif süreci yönetimi ◗ Müşteri şikayetleri süreci 
◗ Numune süreci  ◗ Müşteri iletişimi ve toplantı yönetimi 
◗ Ekip içi proje yönetimi ve ortak çalışma 
◗ Belge ve doküman yönetimi  ◗ Raporlama 
◗ Performans takibi 

Proje kapsamında CRM’in SAP ile 
uyumlu çalışabilmesi için 12 noktada 
entegrasyon gerçekleştirildi. 

◗  Yeni müşteri kayıtlarının ve güncellemelerin 
 SAP ana veri ortamına anlık aktarılması
◗  SAP ortamında yaratılan yeni ürünlerin  anlık   
 entegrasyonu ile CRM’e aktarımı
◗  Siparişe dönüşen tekliflerin SAP’a aktarılması
◗  Müşteri Şikayetleri yönetiminde sistemler arası çift  
 yönlü entegrasyon 

Satış Proje Yöneticisi 
Selen Onarıcı;  
son bir yıldır şirket 
merkezindeki satış 
ekipleri tarafından 

kullanılmaya başlayan yeni 
CRM sisteminin canlı test ve 
iyileştirmelerinin tamamlandığını 
söyledi. Aralık ayında Türkiye’deki 
şubeler ile Kastaş Europe’taki 
tüm lisanslı kullanıcı eğitimlerinin 
tamamlandığı bilgisini veren 
Onarıcı konuya ilişkin şunları 
kaydetti:  

"2020 yılı içinde kullanıcılardan 
gelen geri bildirimlerin 
değerlendirilerek sürekli 
iyileştirmelerin yapılması ile 
sistemin kullanım ve etkinliğinin 
arttırılmasını hedefliyoruz. 

İçerikleri, modüller 
çerçevesinde, süreç ve 
beklentilerimize uygun olarak 
planlayıp tasarlayarak; satış 
ekiplerinin ve yönetimin, satış 
süreçlerini öncesi ve sonrası olmak 
üzere en baştan sonuna kadar, 
daha etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürüp kontrol edebilmelerini, 
bununla birlikte süreç boyunca 
kurumsal hafızanın oluşturulmasını 
hedefledik.  

Modülün, kullanıcı dostu, kolay 
ve estetik ara yüzlere sahip 
olmasına dikkat ederken, satış 
ekibimizin her seviyesinde, 
kullanımın devamlılığını sağlamak 
üzere yetki ve onay süreçlerini 
kurguladık.  Mobil ve tablet 
uygulamaları bulunan Microsoft 
Dynamics, aynı zamanda 
bilgisayarları açmadan çevrimiçi/
çevrimdışı olarak istenen yerde 
bilgiye ulaşılabilmesi ve süreçlerin 
devam ettirebilmesi imkânını 
sunuyor."

Selen Onarıcı 
Satış Proje Yöneticisi 

2020’de sistem 
etkinliğini arttırmaya 
odaklandık

İş zekâsı ve Analitiği 
uygulamaları sürece dahil 
ediliyor…
Dynamics CRM ile dahil olunan Microsoft 
ekosistemi; dosyalama ve yetki yönetimi 
tarafında Sharepoint, ekip içi uzaktan iletişim 
tarafında Teams gibi çözümleri ile farklı 
alanlardan iş süreçlerine dahil olurken, iş zekâsı 
ve analitiği noktasında da değerlendirme 
sürecine girdi.

Microsoft Power BI; bulut teknolojisini 
kullanan, güçlü, veriyi değerlendirme 
kabiliyetleri yüksek, görselliği iyi interaktif 
raporlar-dashboardlar tasarlamak için üretilmiş 
bir iş zekâsı ve analitiği ürünü. Teknik olmayan 
kullanıcılarını da hedef alan Power BI, verinin 
ayrıştırılıp işlemesinden görselleştirmeye kadar 
çalışma alanlarını kısa sürede oluşturabilmeyi 
sağlıyor.

Power BI’in Microsoft ailesinden olmasının 
diğer bir avantajı ise diğer Microsoft ürünleri 
ile entegrasyonu. Oluşturulmuş bir raporu 
SharePoint’ te paylaşmaya imkan sağlayan 
program, burada yapılmış yetkilendirme ile 
kullanıcılara gösterim sağlayıp, Excel’deki ya da 
MS SQL Server’daki verileri Power BI’a taşıyarak 
Power BI’da bulunan onlarca görseli kullanıp 
verileri daha anlamlı hale getirebiliyor. 

Tüm faydalarından yararlanmak ve beklentileri 
aynı potada eritmek amacıyla Kastaş’ta 
yürütülen Power BI projesinde; yönetim kurulu, 
satış ve üretim planlamanın görüntülediği 
ve günlük iş süreçlerinde kullandığı farklı 
seviyelerde yetkilendirilmiş 6 çalışma canlıya 
alındı. Satış ve üretim planlama tarafında ise 
devam eden çalışmaların yıl sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

Zaman içinde kurumlar 
bünyesinde tüm iş 
süreçlerinden elde edilen 
veriler artmaktadır. Bu verilerin 
birleştirilerek ve yeniden 
yapılandırılarak karar vericiler 
için okunabilir ve anlaşılabilir 
hale getirilmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Power BI, Saas teknolojisini 
kullanır. Saas; (Software as a 
Service) Kullanıcıların bulut 
tabanlı uygulamalara internet 
üzerinden bağlanmasını ve 
bunları internet üzerinden 
kullanmasını sağlayan bulut 
uygulamasıdır.

Dünyanın önde gelen 
araştırma kuruluşlarından 
Gartner, Microsoft'u Analiz 
ve İş Zekası Platformlarına 
yönelik Gartner 2020 Magic 
Quadrant'da üst üste on üç 
yılda da lider olarak kabul 
etmiştir.
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AVRUPA SATIŞ 
VE DAĞITIM MERKEZİ 

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri, Almanya Quickborn’daki Satış ve Dağıtım Merkezi ile 
yenilikçi sızdırmazlık ürünlerini müşterilerine daha kısa teslimat süreleri ve rekabetçi 

taşıma maliyetleri ile ulaştırıyor. 

◗  Satış ve Satış Sonrası Teknik Destek Birimi 

◗  Uygulama Mühendisliği 

◗  Proje Geliştirme
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Akışkan gücü 
sektörünün önde 
gelen şirketlerinden 
bir olan Kastaş 
Sızdırmazlık 

Teknolojileri, yenilikçi ürünlerinin 
yanı sıra; lojistik yatırımları ile de 
sektörde fark yaratıyor.  

2009 yılından bu yana 
faaliyetlerini yürüten Kastas Europe 
GmbH, daha kısa teslimat süreleri 
ve rekabetçi taşıma maliyetleri 
ile rakiplerine göre mukayeseli 
üstünlük sağlıyor. Pazar payındaki 
hızlı gelişimine paralel olarak, 
2015 yılı itibariyle; satış, lojistik, 
mühendislik ve pazarlama 
departmanları, Tam Otomatik Depo 
Sistemi ve lojistik altyapısı, Kastaş 
Europe ile genişletilmiş servis ve 
ürünleriyle müşterilerine modern bir 
tesiste hizmet veriyor.

 Kastaş’ın tüm standart ve özel 
ürünleri için en kısa teslimat 
süresine sahip en etkin şirket 
konumunda olduğunu ifade 
eden Kastas Sealing Technologies 
Europe GmbH, Pazarlama Müdürü 
Guido Seehusen; “Müşterilerimize 
sunduğumuz servis kalitesi ve 
etkinliğini geliştirmek üzerine 
arayışlarımızı sürdürüyoruz. 
Diğer taraftan ürünlerimizi 
müşterilerimize daha kısa 
teslimat süreleri ve rekabetçi 
taşıma maliyetleri ile ulaştırıyor ve 

Avrupa’nın her noktasına 24 saatte 
teslimat hizmeti sunabiliyoruz.” dedi. 
Aynı şekilde, Asya ve Amerika’ya 
da birkaç gün içerisinde herhangi 
bir kısıtlama olmaksızın teslimat 
yapabildiklerini vurgulayan 
Seehusen konuya ilişkin şunları 
kaydetti: 

“Almanya’daki dağıtım 
merkezimiz, 2500 m2’lik bir tesiste 
faaliyet göstermektedir. Modern 
depo, dünyadaki en gelişmiş tam 
otomatik depolama sistemi ile 
donatılmıştır. Yüksek kapasitedeki 
sistem hem yüksek çeşitlilikte ürün 
hem de verimli ürün hazırlama 
imkânını bir arada sunmaktadır.

Almanya’daki ürün 
bulunabilirliğimizi artırmak için 
çok sayıda farklı ürüne ait geniş 
stoğumuz bulunuyor. Tüm standart 
Kastaş ürünlerinin yanı sıra, 
önemli OEM müşterilerimiz için 
özel ürünlerimiz de stoklarımızda 
mevcut. Müşterilerimiz hem 
devam eden hem de yeni projeleri 
için mühendislik hizmetleri talep 
ediyorlar. Kendilerine çok kısa 
bir süre içinde ve yerinde çözüm 
sunabilmemiz gerekiyor.  

Kastas Europe GmbH’ de, bağlı 
olduğu Kastaş Sızdırmazlık 
Teknolojileri A.Ş.’nin sunduğu 
yaklaşık 40 yıllık teknik tecrübesini, 
Ar-Ge kabiliyetlerini, uzman ve 
deneyimli mühendislerimiz ile 
satış ve satış sonrası uygulama 
mühendisliği hizmetlerini 
kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Ayrıca 
proje geliştirme ve teknik destek 
konularındaki know-how’ımızı da 
yerel temsil ve müşteri odaklı teknik 
destek faaliyetlerimizle birleştirerek 
hizmet veriyoruz.” n

◗  Avrupa’nın her noktasına 
24 saatte teslimat
◗  30.000’in üzerinde farklı 
ürün/geniş stok
◗  Mühendislik hizmetleri ve 
teknik destek 

Guido Seehusen 
Kastas Europe 
Satış  Müdürü
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SAP projesi ile birlikte 
satışın yurt içi, yurt 
dışı, Kastaş Europe 
ayaklarında, yenilenmiş 
ara yüzü ve fonksiyonları 

ile hizmete giren seal-Link.com, 
müşterilerinin memnuniyet ve ilgisini 
toplamayı başardı.

İhtiyaca uygun ürün arama, stok 
kontrolü, sipariş verme, ürün 
bilgilerine erişim ve sipariş geçmişini 
takip edebilme gibi tüm operasyonları 
tek bir dijital platform üzerinde 

sunan seal-Link.com’u daha etkin ve 
verimli şekilde kullanmayı sağlayacak 
iyileştirme ve çalışmalara 2020 yılı ve 
sonrasında da devam edilecek. 

Kastaş müşterilerinin ve müşteri 
adaylarının kolaylıkla üyelik 
talebi iletebildiği, üyelik sürecinin 
tamamlanmasının ardından tanımlı 
Kastaş koşulları ile kendilerini özel 
görüntüleyebildiği seal-Link.com, 
sektörün öncü örneklerinden biri haline 
geldi. Üyelerin, fiyat listelerinde yer alan 
12.000'den fazla ve kendilerine tanımlı 

Kastaş’ın online B2B satış portalı seal-Link.com gerek yurt içi ve yurt dışı 
gerek Kastas Europe müşterilerine başarılı bir şekilde hizmet vermeye 

devam ediyor.

ABOUT KASTAS

Kastas	is	a	leading	manufacturer	and	supplier	of	
sealing	technologies.	The	company	produces	
advanced	sealing	elements	for	fluid	power	and	
various	specific	applications.

The	company	established	seal-link.com	as	a	B2B	
sales	portal	that	offers	its	customers	a	
comprehensive,	yet	easy	to	use	digital	experience	
throughout	the	whole	order	process.

Using	seal-link.com,	Kastas offers	a	wide	range	of	
products	from	7	warehouses	in	Turkey	and	
Germany.	The	site	is	designed	for	use	by	original	
equipment	manufacturers,	distribution	partners,	
dealers	and	MRO	customers	from	80	countries	
throughout	the	world.	
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OSF’S SOLUTION 

W W W . O S F - C O M M E R C E . C O M

Enhancing the user experience

SHOPPING CART
The	improved	shopping	cart	functionality	
now	enables	Seal-Link’s	customers	to:
• add	their	saved	order	to	their	cart	and	get	
a	stock	update	from	SAP;

• place	an	order	by	uploading	an	Excel	file	
with	a	list	of	items	instead	of	ordering	
items	one	by	one;

• export	their	shopping	cart	to	PDF;
• limit	the	cart	total	value	for	credit	card	
payments.	

Müşteri etkileşiminin ve 
memnuniyetinin arttırılmasına yönelik 
planlanan aksiyonlar 
◗ Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ürün 
listeleri ve arayüz iyileştirmeleri
◗ Yurt içi ödeme opsiyonlarının arttırılması
◗ CRM ile direkt entegrasyon ile yeni müşteri taleplerinin 
CRM ve satış ekibine doğrudan iletilmesi

binlerce özel ürünü görüntüleyip akıllı 
arama araçları ile arama yapabildiği 
platformda, ilgili ürünler için sipariş 
listesi ve teklif isteği oluşturabiliyor 
veya direkt olarak hızlı bir şekilde 
siparişlerini tamamlayabiliyorlar. 

Ürünlere erişimin kolaylığının 
yanında, stok durumlarının anlık 
olarak görüntülenebilmesine imkân 
sağlayan seal-Link.com, siparişe kadar 
giden süreçte bilgi alma süreçlerini 
de kısaltıyor. Sipariş verilmek 
istenen ürünlerin teslimat şekilleri 
yine müşteri tarafından belirlenip, 
özel sipariş notu ve tercihleri de 
iletilebiliyor. Sipariş sonrası süreci 
de kolaylaştırmayı amaçlayan seal-
Link.com, müşterilerine, seal-Link 
üzerinden oluşturduğu ya da Kastaş 
bünyesindeki tüm siparişlerini 
online ya da excel raporu halinde 
görüntüleyebilme imkânı sunuyor. 

seal-Link.com üzerinden verilmiş 
siparişlerin teslimat durumları ve 
kargo takip numaraları (Türkiye için) 
ile geçmişte oluşturulmuş sipariş ve 
teklif listelerinin de görüntülenebildiği 
platformda, müşteriler tercihlerini 
anında siparişe dönüştürülebiliyor. n

OSF’S SOLUTION 
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A complete website revamp

RESPONSIVE 
DESIGNOSF	Commerce	took	an	in-depth	approach	
to	the	redesign	of	seal-link.com.	

All	of	Kastas’	B2B	commerce	portal’s	pages	
were	upgraded	to	be	more	responsive	
including:	
• home	page,
• product	detail	page,
• category	landing	page,
• shopping	cart,
• checkout	page,
• My	Account,	and
• static	pages.

OSF’S SOLUTION 
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Enhancing the user experience

MY ACCOUNT
OSF	Commerce	added	new	features	to	
the	‘My	Account’	section	of	the	site:
• simplified	account	management	
through	a	user	friendly	control	panel;

• provided	customers	with	a	quick	
overview	of	their	order	history	and	
personal	financial	history.	They	can	
now	retrieve	this	data	by	choosing	a	
specific	timeframe.
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ZORLU UYGULAMALAR İÇİN 
GELİŞTİRİLEN BOĞAZ KEÇESİ:

2 yıldan fazla süren Ar-Ge, test ve tasarım çalışmaları sonunda 
2017 yılında ürün ailesine katılan XT200® Yüksek Dayanımlı 

Boğaz Keçesi, 2019 yılı sonunda başta yüksek sıcaklık dayanımı 
olmak üzere gelişmiş mekanik özellikler sunan

PU9411 ile de sunulmaya başlandı.

XT200®

Yüksek dayanımlı 
boğaz keçesi

XT200®

kapakarka kapakkapakçık

Yüksek dayanımlı boğaz keçesi
XT200

XT200 Diğer-2Diğer-1

Akma Dayanımı 400 bar 
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Toplam Sızıntı (ml/100m)

Kullanım Alanları

Et Kalınlığı (mm)
*Akma Boşluğu = 0.2 mm

İş Makinaları Mobil Hidrolik Plastik Enjeksiyon Makinaları

Destek Silindirleri Platform Liftler Forkliftler

Kastaş Sızdırmazlık TeknolojileriKastaş Sızdırmazlık Teknolojileri

İstanbul
Süleyman Demirel Bulvarı, İş Modern

I Blok No:13  34490 İkitelli / İSTANBUL

Tel : +90 212 320 44 50

Fax : +90 212 320 44 60

istanbul@kastas.com

İzmir
Fatih Caddesi No:105/14 

35090  Çamdibi / İZMİR

Tel : +90 232 458 77 33

Fax : +90 232 458 04 34

izmir@kastas.com

Ankara
1368 Cadde No:18/41 Eminel İş

Merkezi 06378  İvedik /Ankara

Tel : +90 312 354 59 25

Fax  : +90 312 354 52 90

ankara@kastas.com

Konya
Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi

10644  Sok. No: 40/D  42050  KONYA

Tel : +90 332 233 26 92

Fax : +90 332 233 28 48

konya@kastas.com 

Bursa
Nilüfer Ticaret Merkezi 636 Sok.

No:36 16120  Otomasyon Plaza / BURSA

Tel : +90 224 443 77 47 

Fax : +90 224 443 77 50

bursa@kastas.com 

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13, 
25451 Quickborn / GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş.
Atatürk Plastik O.S.B. 1.Cadde No:6
35660 Menemen / İZMİR / TÜRKİYE
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25
info@kastas.com
www.kastas.com 
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Akma dayanımı ve düşük sızıntı beklentisi 
olan zorlu uygulamalar için geliştirilen 
XT200®; iş makineleri, mobil hidrolik 
uygulamaları, plastik enjeksiyon makinaları, 
destek silindirleri, platform liftler ve 

forkliftlerde bulunan hidrolik sistemlerde kullanılıyor.  

Müşterilerin en yüksek seviyedeki önyükleme ve düşük 
sızıntı taleplerine cevap veren XT200®; özel havuz tasarımı 
ve dinamik dudak yapısı ile dikkat çekiyor. 

Kastaş mühendisleri, XT200®’ün tasarımında düşük 
sürtünme ve basınç altında daha yüksek akma dayanımı 
sağlayacak yenilikçi ve özel olarak geliştirilmiş bir form 
kullandılar.

Kullanıcılarına yüksek akma ve sıcaklık dayanımının 
yanında, düşük sızıntı ve uzun çalışma ömrü sunan 
XT200®’ün tasarımında, düşük sürtünme ve akma dayanımı 
için karşıt yüzeyle optimum teması oluşturması hedeflendi. 

Yenilikçi tasarım özellikleri ile yüksek basınç ve diğer bir 
çok zorlu uygulamada yüksek performans hedefleyen 
XT200®, PU9411 malzeme geçişi ile yüksek sıcaklık 
dayanımını da en üst seviyeye taşıdı. n
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kapak içi arka kapak içi kapakçık içi

XT200
Yüksek dayanımlı boğaz keçesi

PU9411
Yüksek sıcaklık dayanımlı TPU
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• Yüksek Akma Dayanımı
• Yüksek Sıcaklık Dayanımı
• Düşük Sızıntı
• Uzun Çalışma Ömrü

Karşılaştırma
Yüksek Sıcaklık Stabilitesi

Kopma Dayanımı

Kopma Uzaması

Endüstri Standart U-Cup
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PU9411 U-Cup

Compression Set
@125°C 
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@100°C

Sertlik @ 80°C
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Yeni PU9411 poliüretan geniş bir sıcaklık aralığında diğer poliüretan malzemelerle karşılaştırıldığında 
sunduğu daha yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sonuçlarını laboratuvar ortamında ve uzun 
dönem saha testlerinde kanıtlamıştır.

Kopma Uzaması
Endüstri Standardı TPU - @100°C Endüstri Standardı  TPU - @60°C PU9411 - @100°C PU9411 - @100°C PU9411 - @100°C Endüstri Standardı TPU - @80°C 
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XT200®, Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri tarafından gelistirilen  yeni nesil poliüretan PU9411 
malzemesinden üretilmekte olup, yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri ve akma dayanımı ile 
benzersiz performans ve kullanım ömrü sunmaktadır.
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Hidroliz Test Sonucu @ 85°C 95% Rh
Kopma Dayanımı Değişimi %100
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PU9411 U-Cup

XT200® ileri seviye sürtünme davranışı, düşük 
sürtünme ve akma dayanımı için karşıt 
yüzeyle optimum teması oluşturacak şekilde 
tasarlanmıştır.

XT200®’ün tasarımında düşük sürtünme ve 
basınç altında daha yüksek akma dayanımı 
sağlayacak yenilikçi ve özel olarak geliştirilmiş 
bir form kullanılmıştır.

• Yüksek Sıcaklık Dayanımı

• Yüksek Akma Dayanımı

• Üstün Aşınma Direnci

• Hidroliz Dayanımı

XT200® Yüksek Dayanımlı Boğaz Keçesi, 
iki yıldan uzun süren Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda, hem akma dayanımı hem de 
düşük sızıntı beklentisi olan zorlu 
uygulamalar için tasarlanarak geliştirilmiştir.

Uzun süren testler sonucunda geliştirilen özel 
havuz tasarımı ve dinamik dudak yapısıyla 
optimum önyükleme ve düşük sızıntı garanti 
altına alınmıştır.

inovatif iç kanal
yapısı

- pah geometrisi
- geliştirilmiş akma direnci

özel sızdırmazlık
dudağı

Kısa Süreli 
Önerilen Çalışma Sıcaklığı PU9411
Önerilen Çalışma Sıcaklığı - Endüstri Standardı TPU
Kısa Süreli 

Endüstri Standardı U-Cup

PU9411 poliüretan yüksek 
sıcaklıklarda üstün akma 
dayanımı gösterir.

Yeni nesil premium poliüretan PU9411, yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren, ekstrem çalışma koşulları olan 
ağır hizmet uygulamalarında üstün performans için geliştirilmiştir. PU9411 başta iş makinaları ve diğer 
mobil ekipmanlarda boğaz keçesi uygulaması olmak üzere, yüksek sıcaklık, akma ve aşınma dayanımı 
gerektiren birçok ağır hizmet hidrolik uygulamasında güvenle kullanılabilir. PU9411 ağır hizmet silidirleri 
haricinde de yüksek sıcaklık boyama prosesinden geçen silindirlerde, en uygun çözümdür.

KASTAŞ, YÜKSEK SICAKLIK 
DAYANIMLI POLİÜRETAN 

PU9411'İ SUNDU

Kastaş taraf ından; yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri ve 
akma dayanımı ile benzersiz performans ve kullanım ömrü sergileyen poliüretan 

PU9411 geliştirildi.

Yeni jenerasyon PU9411, geniş 
bir sıcaklık aralığında diğer 
poliüretan malzemelerle 
karşılaştırıldığında, daha 
yüksek performans ve daha 

uzun kullanım ömrü sağlıyor.  Bu özelliklerini 
laboratuvar ortamında ve uzun dönem saha 
testlerinde başarıyla kanıtlayan yeni nesil 
premium poliüretan PU9411, yüksek sıcaklık 
dayanımı gerektiren, ekstrem çalışma 
koşulları olan ağır hizmet uygulamalarında 
üstün performans için geliştirildi. 

Başta iş makinaları ve diğer mobil 
ekipmanlarda boğaz keçesi uygulaması 
olmak üzere; yüksek sıcaklık, akma ve 
aşınma dayanımı gerektiren birçok ağır 
hizmet hidrolik uygulamasında güvenle 
kullanılan PU9411, ağır hizmet silindirleri 
haricinde  yüksek sıcaklık boyama 
prosesinden geçen silindirlerde de en 
uygun çözüm olarak dikkat çekiyor. n

PU9411’İN ÜSTÜN 
ÖZELLİKLERİ 

◗  Yüksek Sıcaklık Dayanımı
◗  Yüksek Akma Dayanımı
◗  Üstün Aşınma Direnci
◗  Hidroliz Dayanımı
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FR200® İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
VE SİSTEM GÜVENLİĞİNİZ 

EN ÜST SEVİYEDE 

Araştırma, tasarım geliştirme ve test süreçleri tamamıyla Kastaş’a 
ait olan “FR200® Düşük Sürtünmeli Boğaz Sızdırmazlık Elemanı”, 

kullanıldığı hidrolik sistemlerde enerji verimliliğini üst düzeye 
taşırken, sistem güvenliğini garanti altına alıyor.

Modern bir boğaz sızdırmazlık 
elemanından beklenen tüm özellikleri 
kullanıcılarına sağlayan FR200®, 
rakiplerine karşı mukayeseli üstünlüğü 
ile dikkat çekiyor. Düşük sürtünme ve 

basınç boşaltma özelliğini, üstün sızdırmazlık ve uzun 
ömürden taviz vermeden sunan FR200®, bu yönüyle 
rakiplerine ciddi bir üstünlük sağlıyor. 

Forkliftler, tarım makinaları, mobil hidrolikler, plastik 
enjeksiyon makinaları, yükleme rampaları, platform 
kaldırıcıların hidrolik sistemlerinde yoğun şekilde 
kullanılan FR200®, minimum temas yüzeyi ve düşük 
sürtünme avantajlarına sahip. 

Özel sızdırmazlık dudağı tasarımı, mükemmel statiği 
ve dinamik sızdırmazlık performansı ile Kastaş’ın Ar-Ge 
başarısının en önemli göstergelerinden olan FR200®, 
üstün sızdırmazlık özelliğinin yanı sıra, dinamik basınç 
boşaltma özelliklerine de sahip. n

FR200®’ÜN ÜSTÜN 
ÖZELLİKLERİ 

◗ Yüksek Akma Dayanımı
◗ Düşük Sürtünme
◗ Üstün Sızdırmazlık  
◗ Dinamik Basınç Boşaltma 
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Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri

İstanbul
Süleyman Demirel Bulvarı, İş Modern

I Blok No:13  34490 İkitelli / İSTANBUL

Tel : +90 212 320 44 50

Fax : +90 212 320 44 60

istanbul@kastas.com

İzmir
Fatih Caddesi No:105/14 

35090  Çamdibi / İZMİR

Tel : +90 232 458 77 33

Fax : +90 232 458 04 34

izmir@kastas.com

Ankara
1368 Cadde No:18/41 Eminel İş

Merkezi 06378  İvedik /Ankara

Tel : +90 312 354 59 25

Fax  : +90 312 354 52 90

ankara@kastas.com

Konya
Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi

10644  Sok. No: 40/D  42050  KONYA

Tel : +90 332 233 26 92

Fax : +90 332 233 28 48

konya@kastas.com 

Bursa
Nilüfer Ticaret Merkezi 636 Sok.

No:36 16120  Otomasyon Plaza / BURSA

Tel : +90 224 443 77 47 

Fax : +90 224 443 77 50

bursa@kastas.com 

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13, 
25451 Quickborn / GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş.
Atatürk Plastik O.S.B. 1.Cadde No:6
35660 Menemen / İZMİR / TÜRKİYE
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25
info@kastas.com
www.kastas.com 

Yeni Jenerasyon Ağır Hizmet Sızdırmazlık Elemanı
K501

K501
Yeni Jenerasyon Ağır Hizmet
Sızdırmalık Elemanı

Kastaş’ın yeni jenerasyon ağır hizmet sızdırmazlık elemanı K501; kepçe, greyder, 
vinç gibi ağır iş makinalarında kullanılan hidrolik sistemler için en etkin 

sızdırmazlık çözümlerini sunuyor.  

K501 YENİ JENERASYON
AĞIR HİZMET

PİSTON KEÇESİ

Yeni K501, hem önceki tasarımı hem de 
pazardaki rakiplerine göre daha iyi 
sızdırmazlık, daha düşük sürtünme ve 
hizmet ömrü ile ön plana çıkıyor. Kastaş 
Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları sonucunda 

tasarımı yenilenen K501, uzun süreli ve zorlu test 
işlemlerini başarıyla tamamlayarak, performansını 
kanıtladı. 

Ağır hizmet piston uygulamalarında yüksek 
beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanan K501 Piston 
Keçesi, yenilenen tasarımının yanında, özel katkılı 
Poliamid malzeme ile güçlendirildi. Böylelikle yüksek 
basınç uygulamalarında, soğuk çekim borularda ve 
yüksek yüzey pürüzlülüklerinde güvenli bir kullanım 
sunabilen K501, düşük sızıntı, düşük sürtünme ve uzun 
kullanım ömrü ile rakiplerinden farklılaşıyor. n

K501’İN ÜSTÜN 
ÖZELLİKLERİ 

◗ Düşük Sızıntı
◗ Düşük Sürtünme
◗ Uzun Hizmet Ömrü




