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Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri olarak, 30 yılı aşkın bir sürenin sonunda edinilen 
tecrübeler, teknolojinin takibi, güçlü insan kaynağı, üretimi, son derece modern 
makine parkı ile dünyanın önde gelen hidrolik ve pnömatik sızdırmazlık elemanları 
üreticilerinden biri oldu. Bu süreçte siz değerli iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın 
da katkısı oldukça büyük.

Özellikle 2015 bizler için atılım yılı oldu. 2015 başında faaliyete geçen Almanya’nın 
Hamburg-Quickborn kentindeki Kastaş Avrupa Lojistik Merkezi ile Kastaş ürün ve 
hizmetleri Avrupa genelinde müşterilerine artık en kısa sürede ve üstün hizmet 
anlayışı ile ulaşabilir durumda. 5 ilde hizmet veren şubelerimizin yanı sıra Dış 
Ticaret’te daha da rekabetçi olabilmek adına yapılan bu yatırımı gerçekleştirdik. 
Böylece 80 ülkede yer alan distribütörlerimiz ile müşterilerimize yüksek kaliteli 
ve güvenilir sızdırmazlık elemanlarını benzersiz hizmet anlayışı ile sunmanın 
mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. 

Yatırımlarımız, 2016 yılı ortasında inşaası tamamlanacak olan, yeni üretim tesisinin 
temellerinin atılmasıyla daha da somutlaştı. Kastaş, Menemen Plastik Organize 
Sanayi Bölgesi (MİPOSB)’de yer alan 55 bin m2’lik proje ile modern bir üretim 
tesisine sahip olacak.  Bu yeni tesis ile birlikte kapasitesine uygun bir yerde daha 
kaliteli hizmet vermeye devam edecek olan Kastaş, modern donanımlı birimleri ile 
sızdırmazlık teknolojilerindeki yeniliklerini devam ettirecek.

Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı üretim ve hizmet anlayışımızı 
sürdürülebilir kılmak adına aynı kararlılıkta yatırımlarımıza devam ediyor olacağız.

AR-GE ve İnovasyon, Kastaş’ın başarı ve büyümesindeki en önemli faktörlerden 
biri olmuştur. Bu nedenle, Kastaş olarak ciromuzun ciddi bir oranını AR-GE 
birimimiz için ayırdığımızı ifade etmek isterim. Bu bütçenin bir kısmı donanımlı 
insan kaynağı için ayrılırken, büyük bir kısmı da yeni ürün gelişimi için ayrılıyor. 
Bu yatırımın en son örneği ise; FR200 Düşük Sürtünmeli Boğaz Sızdırmazlık 
Elemanı. FR200 iki yıllık yoğun çalışmalar ve testler sonucu geliştirilen en yeni 
ürünümüz.

Müşteri odaklılığımızın bir diğer örneği ise “Hızlı Sızdırmazlık 
Çözümleri” sunduğumuz SmartSeal ürünlerinde artık son 
teknoloji malzemelerle yaptığımız üretim. Amacımız, endüstride 
sıkça karşılaşılan bakım ve beklenmeyen arızalardan 
kaynaklanan maliyetlerin azaltılması ve arızaların en hızlı 
şekilde çözülmesi. Sektör standartlarını yukarı çekerek 
malzeme portföyümüze kattığımız ve standart malzeme 
olarak kullanmaya başlanan JPU9407, hidrolik uygulamalarda 
endüstri standardı olarak kabul edilen kırmızı poliüretan 
malzemeye ve diğer malzemelere göre birçok avantaj 
sağlamaktadır. 

Ekim ayı itibariyle yayınlamaya başladığımız ve belirli aralıklarla 
sizlere ulaştıracağımız dergimizde, AR-GE Test Merkezi ve Avrupa 
Lojistik Merkezi’nden güncel haberlerin yanı sıra, Kastaş’ın üretim 
alanındaki yeni uygulamaları, sızdırmazlık teknolojileri alanındaki 
yenilikleri, başarı hikayeleri ve başarılarımızın haklı gururunu gelecek 
sayılarda da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

Değerli İş Ortaklarımız, 

Haydar Atılgan
Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
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Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri 
Ar-Ge Test Merkezi, 

Bugünden Yarını Tasarlıyor

JPU9407 Kastaş SmartSeal® Ürünlerini 
Farklı Bir Boyuta Taşıyor

► Kastaş Avrupa    
  Lojistik Merkezi
► Sızdırmazlık  
 Elemanlarının
 Kısayolu

► Kastaş’ta Kalitenin Ana Kaynağı İnsan
► Üniversite – Sektör – Sanayi İş Birliği

Yalın Üretim ile Sürekli Gelişim

► MECSPE 2015 İtalya    
► WIN 2015 İstanbul
► Hannover Messe 2015   
► CTT 2015 Moskova

► Kastaş’tan Sızdırmazlık 
Sektöründe Dev Yatırım

► Ağır Hizmet Uygulamalarına Özel Yeni Üretim Hattı
► PU9409 Yanmaz Hidrolik 
Sıvılarda Üstün Performans 

► Klimatik Test Cihazı Devrede
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Kastaş’tan -45°C’de Üstün Performans

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri tüm dünyada 
70’den fazla ülkede binlerce müşterisine 
hizmet vermekte ve ürünleri, Sahra 
çöllerinden Sibirya buzullarına kadar dünyanın 
dört bir yanında kullanılmaktadır. Tüm ürünler 
farklı ülkelerde, iklimlerde ve şartlarda 
çalışabilecekleri düşüncesiyle üretilmektedir. 
Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri’nin standart 
ihtiyaçları karşılayan ürünlerinin yanı sıra çok 
düşük sıcaklıklarda performans gösteren 
ürünleri de tüm dünyada kullanıcılara 
sunulmaktadır.

Düşük Sıcaklık 
Uygulamalarında 
NBR Çözümleri

Düşük sıcaklık 
uygulamalarına 
özel olarak Kastaş 

Sızdırmazlık Teknolojileri tarafından; 70 
Shore A (NB7012) , 80 Shore A (NB8010) ve 
90 Shore A (NB9011) olmak üzere üç yeni 
malzeme geliştirilmiştir. Bu malzemelerin 
her biri sözü edilen derecelerdeki düşük 
sıcaklıklarda üstün sızdırmazlık performansı 
göstermektedir.

Düşük Sıcaklık Uygulamalarında 
PU Çözümleri

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri düşük 
sıcaklık uygulamaları için,  PU9204 Poliüretan 
malzemeyi geliştirdi. PU9204, -50°C sıcaklıkta 
kısa aralıklarda,  -45°C sıcaklıkta ise sürekli 
performans göstermesine olanak sağlayan 
-52°C Tg(DSC) değerine sahiptir.

Son 4 yıldır hızlandırdığımız 
soğuk dayanımlı elastomer 
ve termoplastik hammadde 
geliştirme faaliyetlerimiz 
çerçevesinde oluşturduğumuz 
malzeme portföyümüzü daha 
etkin bir şekilde test etme imkanı 
sunan Klimatik Test Cihazımız 
devreye girmiştir.  -40°C / 
+150°C sıcaklık aralığı ve 15% 

- 98% bağıl nem aralığında ortam 
yaratabilen cihaz, sızdırmazlık 
ürünlerini hidrolik ve pnömatik 
silindirlerde dinamik test etme 
imkanı sunmanın yanında, hidroliz 
dayanımı ve soğuk ortam testleri 
başta olmak üzere malzeme 
geliştirmeye yönelik birçok mekanik 
laboratuvar testini yapabilecek 
kapasiteye sahiptir. 

Klimatik Test Cihazımız Devrede
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Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(MİPOSB) yaptığımız yatırım ile 55 bin m2’lik yeni 
üretim tesisimizin temelleri attıldı. Halen İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) 
yürüttüğümüz faaliyetimizi Mayıs 2016 itibariyle 
Menemen OSB’de temellerini attığımız modern 
bir yerleşkeye taşımaya hazırlanıyoruz.

“Sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile 
bulunduğumuz bölge ve ülkemizin gelişimine 
katkıda bulunmaya devam edeceğiz”.

Dünya genelinde 80 ülkedeki geniş satış 
ağımız, ülke genelindeki 5 mağazamız, 

550 kalifiye çalışanımız ile sektörün önde 
gelen makina üreticilerine hizmet veriyoruz. 
Geçtiğimiz yıl yeniden yapılandırdığımız 
Kastaş Europe, artık Almanya Lojistik Merkezi 
olarak faaliyetine devam ediyor. Avrupa’daki 
yatırımlarımızın yanı sıra gerek yeni üretim 
tesisi gerekse yeni makina parkuru yatırımımız 
yaklaşık 60 milyon TL’ye mal olacak.

Bu yatırım ile birlikte ikiye katlanacak üretim 
kapasitemiz ile birlikte ürün ve hizmet 
kalitemizi de artırarak, yurt içi ve yurtdışı 
satışlarımızı da aynı oranda büyütmeyi 
hedefliyoruz.

Tesisin temel atma töreninde konuşan Kastaş 
Sızdırmazlık Teknolojileri Genel Müdürü 
Haydar Atılgan “Türkiye’nin büyümesinde biz 
ülke sanayicilerinin rolü tartışmasız bir öneme 
sahip. Gelişen bir sanayi, gelişen bir ekonomi 
demek. Kastaş kurulduğu günden bu yana 
değişimin ve değişimin getirdiği yeniliklerin 
sıkı bir takipçisi olmuştur. Kastaş olarak 
hidrolik ve pnömatik sızdırmazlık sektörü ile 
ilgili olarak teknoloji ve inovasyona sürekli 
yatırım yapıyor ve son teknolojileri takip 
ederek uygulamaya alıyoruz. Almanya Lojistik 
Merkezi ile başlattığımız yatırımlarımızı, 
Menemen OSB’deki modern üretim tesisi 

projemiz ile sürdürüyoruz. Son yıllarda 
gerçekleşen kapasite artışı nedeniyle 
böyle bir yatırım bizler için kaçınılmaz 
olmuştu. Yeni tesis projesi ile gerek mevcut 
gerekse planlanan kapasite artışlarını 
gerçekleştirmek adına üretimimizi daha 
modern bir tesise taşıyarak, sürdürülebilir 
büyüme stratejimiz ile bulunduğumuz 
bölgenin ve ülkemizin gelişimine katkıda 
bulunmaya devam ediyor olacağız” diye 
ifade etti. 

Kastaş’tan Sızdırmazlık 

Sektöründe Dev Yatırım

Gemi dümen sistemleri, büyük tonajlı 
presler, demir-çelik tesisleri başta olmak 
üzere ağır hizmet hidrolik sistemlerine 
özel 1200 mm çapında üretim yapabilen 
vakum pres ve 1500 mm çapında işleme 
kapasitesine sahip yeni CNC tezgahımız 
2014 yılı başında devreye girmiş 
bulunmaktadır. 

Ağır Hizmet 
Uygulamalarına 
Özel Yeni 
Üretim Hattı
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Hidroliz Dayanım Testi 80˚C %95 Nem

70˚C HFC Tipi Yağlarda 1000 Saat 
Bekleme Sonucu Kopma Dayanımında 
Meydana Gelen % Değişim

Malzeme Özellikleri

PU9409  
Yanmaz Hidrolik 
Sıvılarda Üstün 
Performans

PU9409 uzun yıllar süren araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkan ve yanmaz 
yağlarda sızdırmazlık elemanlarının 
yüksek performans göstermesi için 
üretilmiş benzersiz bir termoplastik 
elastomerdir. 

PU9409 standart poliüretan 
malzemelere göre çok daha iyi mekanik 
ve kimyasal özelliklere sahiptir.

Yüksek Performans ve Uzun Ömür

PU9409 maden, demir-çelik, yeraltı 
iş makinaları petrokimya tesislerinde 
ve yanmaz yağların kullanılmasını 
gerektiren birçok endüstriyel alanda 
yüksek performans ve uzun çalışma 
ömrü sağlamaktadır.

13 - 17 Nisan tarihleri arasında, dünyanın en 
büyük endüstriyel teknolojiler fuarı olan Hannover 

Mess’de başarılı bir katılım gerçekleştirdik.
Sızdırmazlık teknolojileri sektörünün dünyada en hızlı 

büyüyen firması olarak, fuar boyunca dünyanın her 
yerinden ziyaretçilerimize birçok yenilikçi sızdırmazlık 

ürünü, malzeme ve yeni hizmetlerimizi tanıtma 
fırsatı bulduk. Fuarda tanıttığımız birçok yenilik 

arasında en çok ilgiyi hiç şüphesiz, Kastaş 
Avrupa Dağıtım Merkezi ve FR200 Düşük 

Sürtünmeli Boğaz Sızdırmazlık 
Elemanı çekti.

Hannover Messe 2015

KASTAŞ, YANMAZ HİDROLİK 
SIVILAR İÇİN GELİŞTİRİLEN PU9409 
İLE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI 
MALZEME TEKNOLOJİSİNDE YENİ 
BİR ÇIĞIR AÇIYOR.

02 - 06 Haziran tarihlerinde 
Moskova, Rusya’da düzenlenen, 
Rusya‘nın ve Doğu Avrupa‘nın 

önemli iş makineleri, 
ekipmanları ve teknolojileri 

fuarı CTT Moskova 
2015’teydik.

Bu yıl 26 - 28 Mart tarihleri 
arasında İtalya, Fiere Parma‘da 

gerçekleştirilen fuar üretim 
teknolojileri ile endüstriyel sektörlerin 

İtalya‘daki buluşma noktası 
konumundaki MECSPE İmalat 

Endüstrisi Fuarı‘nı aktif bir 
katılım ile geride bıraktık.

CTT 2015 Moskova

MECSPE 2015 İtalya

19-22 Mart tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap’ta gerçekleştirilen 

WIN 2015 fuarında, fuar ziyaretçilerinin 
özellikle yoğun ilgi gösterdiği sektörel 
odaklı çözümlerimizin tanıtıldığı özel 
platformumuzun yanı sıra, Kastaş’ın 

yeni yatırımları hakkında detaylı 
bilgilendirmelerde bulunduk.

WIN İstanbul 2015
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Yıllarca süren araştırma, tasarım geliştirme 
çalışmaları ve testlerinin ortak ürünü 
olarak geliştirilen FR200, modern bir 
boğaz sızdırmazlık elemanından beklenen 
tüm özellikleri sağlıyor. FR200 yeni nesil 
boğaz sızdırmazlık elemanının fikir aşaması 
ve tasarım sürecini Kastaş Sızdırmazlık 
Teknolojileri Uluslararası Pazarlama Müdürü 
Bircan Atılgan’dan dinledik.

“FR200 Düşük Sürtünmeli Boğaz 
Sızdırmazlık Elemanı”nın tasarım ve 
üretim ile ilgili çıkış noktası ne oldu? 
Süreç nasıl gelişti? 
Akışkan gücü ve güç iletimi teknolojileri 
trendleri uzunca bir süredir değişiyor. 
Çevreye duyarlı akışkanlar ve yağlar 
günden güne yaygınlaşırken, 
tasarımcılar sistem yetersizliklerini 
ve kayıplarını artık daha fazla göz 
önünde bulunduruyorlar. Buna ek 
olarak; pek çok uygulama kullanıcıları ve 
üreticileri, sistemin sorunsuz çalışabilmesi 
için daha az sürtünmeye neden olan verimli 
sızdırmazlık elemanlarını talep ediyorlar. Enerji 
verimliliği ve sistem güvenliği gün geçtikçe 
daha da önem kazanıyor. Kastaş olarak 
güvenilir ve verimli bir sızdırmazlık çözümü 
ile bu ihtiyacı karşılayabilmek için FR200’ü 
tasarlamaya karar verdik. FR200 sızdırmazlık 
elemanının tasarımında 2 yıldan uzun bir süre 

mühendislerden oluşan uzman bir ekip 
çalıştı. Pazarlama ekibimizin beklentilerini 

belirlemesinin ardından, AR-GE birimimiz 
pek çok alternatif tasarım üretti. Bu 
noktada, gelişmiş Sonlu Elemanlar 
Analizini kullanılarak, tüm tasarım 
önerileri farklı çalışma koşullarında 
simule edildi. Tasarımın başında 
hedeflenen düşük sürtünme, 
düşük sızıntı ve basınç boşaltma 
özelliklerinin üçünde de en iyi 

performansı sergileyen ürün tasarımı 
seçildi ve üzerinde son değişiklikler 

yapıldı. Buna paralel olarak, Tasarım ve 
Kalıp Departmanlarımız tarafından tasarım 
aşamasında üretilen birçok farklı prototipi 
saymazsak, tasarıma başladıktan bir buçuk 
yıl sonra ilk FR200 test numunesini elimize 
aldık. Üretilen numuneler 4 aydan daha uzun 
bir süre test cihazlarında yoğun ve zorlayıcı 
dinamik ve statik testlerden geçti. Testlerin 

8 | KAPAK

Teknoloji ve 
performans

bir arada

Bircan Atılgan 
Uluslararası 
Pazarlama Müdürü 

Bu sızdırmazlık elemanının 
gelişiminde 2 yıldan uzun bir 
süre uzman mühendislerden 
oluşan bir tasarım ekibi çalıştı.

Özel Sızdırmazlık Dudağı Tasarımı

Mükemmel Statik  ve Dinamik
Sızdırmazlık Performansı

Yüksek Akma 
Dayanımı

Minimum Temas Yüzeyi

Hidrodinamik Basınç 
Boşaltma Kanalları

Teknoloji ve performansı 
birleştiren FR200 ürünü hakkında 
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz 
microsite yayına girdi. Türkçe 
ve İngilizce olarak 2 dilde yayına 
giren micrositeye www.kastas.
com/microsite/fr200 adresinden 
ulaşabilirsiniz.

FR200’ün micrositesi 
yayına girdi

“FR200 DÜŞÜK SÜRTÜNMELİ 
BOĞAZ SIZDIRMAZLIK 
ELEMANI”, HANNOVER MESSE 
2015 STANDIMIZDAKİ EN 
DİKKAT ÇEKİCİ ÜRÜN OLARAK 
FUARA DAMGASINI VURDU.

FR200
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Kastaş, yeni FR200 Düşük Sürtünmeli Sızdırmazlık Elemanı ile enerji verimliliğini üst düzeye 
taşırken, sistem güvenliğini de garanti altına alıyor. FR200, yıllarca süregelen araştırma, tasarım 
geliştirme çalışmaları ve testlerinin ortak ürünü olup, modern bir boğaz sızdırmazlık elemanından 
beklenen tüm özellikleri sağlıyor. FR200, rakiplerinden farklı olarak düşük sürtünme ve basınç 
boşaltma özelliğini üst düzey sızıntı ve uzun ömürden taviz vermeden sunuyor.

» Özel Sızdırmazlık Dudağı Tasarımı
» Mükemmel Statik ve Dinamik         
Sızdırmazlık Performansı
» Yüksek Akma Dayanımı
» Hidrodinamik Basınç Boşaltma Kanalları
» Minimum Temas Yüzeyi  

FR200 Düşük Sürtünmeli 
Boğaz Sızdırmazlık Elemanı

Özellik 
karşılaştırması

Sürtünme 
Kuvvetleri (kN)

Sızıntı 
(ml/100m)

amacı sızdırmazlık elemanını hem gerçek 
çalışma ortamında gözlemlemek hem de 
sınırlarını zorlamaktı. AR-GE test merkezimizde 
yapılan toplamda 1200 km’yi bulan uzun test 
sürecinin ve bu süreçte gerçekleşen  tasarım 
iyileştirmelerinin ardından, FR200 saha testleri 
için hazırdı. Sonraki 4 ay boyunca da FR200’ün 
gerçek uygulamalardaki güvenilirliğinden ve 
performansından emin olabilmek için şirket 
bünyesinde ve dışarda saha 
testlerine geçildi.  

Bu yeni boğaz 
sızdırmazlık 
elemanının ana 
özellikleri 
nelerdir? 
FR200 Düşük 
Sürtünmeli Boğaz 
Sızdırmazlık Elemanı’nın en önemli 
avantajı, hiçbirinden ödün vermeden, pek çok 
farklı özelliği tek bir tasarımda barındırarak 
yeni nesil bir boğaz sızdırmazlık elemanı 
olmasıdır. FR200 Boğaz sızdırmazlık 
elemanıyla asıl hedeflenen düşük sürtünme 
özelliği. FR200 diğer boğaz sızdırmazlık 
elemanlarıyla kıyaslandığında, özel tasarımı 
ve dudak geometrisi sayesinde daha düşük 
sürtünme sağlıyor. Bunu yaparken aynı 
zamanda düşük sızıntı ve ince yağ filmi 
özelliklerinden de ödün vermiyor. Son olarak 
hidrodinamik basınç boşaltma özelliği ile de 
sistem güvenliğini garanti altına alıyor.

FR200 ’ün piyasadaki diğer sızdırmazlık 
ürünlerinden farkı ne? Kullanıcılara ne 
gibi avantajlar sunuyor?
Sektörde bazı rakiplerimizin  düşük sürtünme 
özelliği sunan boğaz sızdırmazlık elemanı 
olduğu bir gerçek. FR200, rakip ürünler 
arasında en yeni ürün olarak rekabeti daha 
da ileriye taşıyacak. Bünyemizde yaptığımız 
karşılaştırmalı testlerde FR200, rakipleriyle 
kıyaslandığında daha düşük sürtünme 
ve daha az sızıntıyı bir arada sunuyor. 
Bunun yanında dinamik basınç boşaltma 
performansı benzersiz. Düşük sürtünme 
ve sızdırmazlık alanlarında daha yüksek 
performans sağlarken, FR200 hidrodinamik 
basınç boşaltma fonksiyonunu çok daha 
düşük basınçlarda gerçekleştirerek sistem 
güvenliğini yüksek oranda artırıyor.
 
FR200 lansmanı sonrası ürün hakkında 
sektörden ve müşterilerden gelen geri 
bildirimler nasıldı?
Öncelikle Hannover Messe fuarı esnasında 

aldığımız olumlu tepkilerden dolayı oldukça 
mutluyuz. FR200 hakkında daha fazla 
bilgi almak isteyen ve numune talep eden 
ziyaretçilerin sayısı, bu sızdırmazlık elemanını 
tasarlamaktaki kararımızın doğruluğunu 
destekler nitelikteydi. Ayrıca birçok önemli 
müşterimiz FR200’ü yeni projelerinde 
değerlendirebilmek için testlere başlamak 
konusunda istekli olduklarını belirtti.

FR200 ürün portföyünüz 
arasında satışa sunuldu 

diyebilir miyiz?
Şuanda ilk etapta pazara 
sunmaya karar verdiğimiz 
ölçülerin kalıpları hazır. 

Teste başlamak isteyen birçok 
müşterimize numune gönderimi 

yaptık. Hatta birkaç müşterimizden 
de sipariş aldık. FR200’ün kritik bir tasarım 
konseptine sahip olduğunu bir kez daha 
belirtmek isterim. Bu nedenle ölçü çeşitliliği 
çoğunlukla ISO ölçüleri ile sınırlı olacak. Hedef 
sektörlere ve uygulamalara paralel olarak, 
FR200 başlangıç ölçüleri 100mm çapa kadar 
olup, bu yılın sonuna kadar ölçü çeşitliliğini 
160mm çapa kadar genişletmeyi hedefliyoruz.

FR200’ün en çok tercih edildiği 
uygulamalar nelerdir?
Genel olarak düşük sürtünme özelliğine 
ihtiyaç duyulan tüm uygulamalar için, FR200 
mükemmel bir çözüm olacaktır. Özellikle 
forkliftler, platform liftler, enjeksiyon 
makinaları, torna tezgahları ve hidrolik 
direksiyon sistemleri hedeflediğimiz ana 
uygulamalar arasında yer almaktadır. 



Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri

Test Merkezi
2014 yılı içinde oluşturulan Kastaş Test 
Merkezi, AR-GE bünyesindeki farklı test 
ünitelerini ve AR-GE faaliyetlerini tek çatı 
altında toplamayı amaçlamıştır. Modern Test 
merkezimizde tecrübeli personelimiz geleceğin 
tasarım ve malzeme çözümlerini geliştirmek 
amacıyla yoğun AR-GE test faaliyetlerini 
başarıyla yürütmektedir.

Kastaş Test Merkezi ve AR-GE birimi yüksek
basınçlı uygulamalardan, düşük sıcaklıklara, 
düşük sürtünmeli hassas sistemlerden 
farklı dış etkenlere dayanım gerektiren 
uygulamalara kadar farklı müşteri ihtiyaçlarına 
özel malzeme ve tasarım geliştirmektedir.

12 | AR-GE VE İNOVASYON

Uzun yıllardır yeni sızdırmazlık çözümleri 
geliştiren Kastaş, ürün tasarımının yanı sıra 
bu ürünleri son teknoloji test cihazlarında 
uzun süre test ediyor ve yine aynı kapsamda 
malzeme ve hammadde geliştirmesi de 
yapıyor. 

AR-GE ekibimiz; malzeme geliştirme, 
ürün geliştirme, sistem geliştirme ve test 
faaliyetlerini birlikte yürütüyor. Hızlı büyüyen 
ve küresel hedefleri olan bir şirket olarak 

Kastaş, her yıl cirosunun %3’ünü AR-GE 
yatırımları ve faaliyetleri için harcıyor. Her 
geçen yıl bu bütçeyi gerek insan kaynağı, gerek 
malzeme ve ekipman yatırımı gerekse farklı 
projelerle artırmaya devam ediyor. Amacımız 
müşterilerimizin bugünkü taleplerine uygun 
çözümler geliştirirken aynı zamanda yarının 
ihtiyaçları için bugünden çalışmalar yapmak.  

Kastaş olarak, 2015 yılı itibariyle AR-GE 
çalışmalarımızı ayrı bir tesise taşıdık. 
AR-GE Test Merkezimiz, hidrolik ve pnömatik 
sızdırmazlık elemanları testleri için tüm imkan 
ve son teknoloji cihazlara sahip konumdadır. 
Malzeme gelişimi ile ilgili olarak yatırımı 
tamamlanan son teknoloji donanımlarımız 
ve laboratuvar cihazlarımızla, elastomer 
geliştirme konusunda daha da iyi bir 
konumdayız. Tasarım geliştirme faaliyetlerinde 
ise, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) yazılımını ve 
gelişmiş CAD/CAM sistemlerini kullanıyoruz. Ozan Devlen | AR-GE Müdürü
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Test Üniteleri
Hidrolik Boğaz Keçesi Test ÜnitesiHidrolik Piston Keçesi Test ÜnitesiHidrolik Yüksek Basınç Test ÜnitesiDüşük Sıcaklık Piston-Boğaz Test ÜnitesiToz Keçesi Test ÜnitesiYataklama Elemanları Test ÜnitesiPnömatik Piston-Boğaz Test ÜnitesiSu Pompası Test Ünitesi Kastaş AR-GE Departmanı

Bugünden Yarını 
Tasarlıyor

Genel olarak Kastaş’ta AR-GE 
departmanı müşterilerin bugünkü 
taleplerine uygun çözümler 
geliştirirken aynı zamanda yarının 
ihtiyaçları için de bugünden 
çalışmalar yapıyor.  
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Kastaş’ta AR-GE

Etkin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile 
ortaya çıkan inovasyonlar Kastaş Sızdırmazlık 
Teknolojileri’nin temel stratejik hedeflerinden 
biridir. Bu nedenle farklı branşlarda 
uzmanlaşmış AR-GE ekibimiz daha gelişmiş, 
daha verimli sızdırmazlık çözümleri geliştirme 
hedefi ile çalışmalarını yürütmektedir.

» Ürün Geliştirme

» Malzeme Geliştirme

» Akış Gücü Test Merkezi

» Karışım ve Malzeme Laboratuvarı

» İleri Sızdırmazlık Çözümleri Araştırmaları

Sonlu Elemanlar Analizi

Sonlu Elemanlar Analizi ürün 
geliştirme ve uygulama simülasyonu sürecinin 
en önemli aşamalarından biridir.

» Sızdırmazlık elamanlarının optimum sızıntı-
sürtünme kuvveti-ömür kriterlerine göre 
tasarlanması

» Mevcut tasarımların en iyi performans için 
optimize edilmesi

» Müşteri ihtiyaçlarına özel analizlerin
yürütülmesi

Tüm bunların ışığında, akışkan gücü 
sızdırmazlığı test ve geliştirme projelerinin 
uygulamaya alınmasıyla küresel rakiplerimiz 
ile aynı seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. 
Bu yatırımlar uluslararası alanda rekabet 
gücümüzü ve tercih edilen iş ortağı olmamızı 
daha da yukarılara taşımaktadır. 

AR-GE birimi, konusunda uzman 5 mühendis ve 
diğer birimlerden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir 
kadro ile yeni ve yenilikçi ürünler, araştırmalar 
ve testlerle ilgili oldukça yoğun çalışmalar 
yapıyor. Aynı ekip yönetimin de desteği ile 
müşteri beklentileri, sektör ve teknolojik 
gelişmelere bağlı potansiyel yatırımlar için yeni 
projeler üretmeye devam ediyor.

Akışkan gücü teknolojisinde öngörmesi ya da 
simüle etmesi oldukça zor olan birçok faktör 
vardır. Bu nedenle test cihazları ve saha testleri 
ürünleri, gerçek parametrelerle test etmenin en 
etkin iki yöntemidir. Sızdırmazlık elemanlarının 
hidrolik ve pnömatik uygulamalardaki 
kritik rolünü göz önüne aldığımızda, 
geliştirdiğimiz ürünlerin belirlenen çalışma 
şartlarında sorunsuz ve güvenle çalıştığından 
emin olmamız gerekiyor. Kastaş olarak 
müşterilerimize sunduğumuz tüm ürünlerin, 
hem müşteri beklentilerini hem de sağlık, çevre 
ve güvenlik standartlarını karşıladığından emin 
olmak için uzun ve detaylı bir test sürecinden 
geçirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Yeni test merkezimiz ile farklı yerlerde 
konuşlanmış test cihazlarımızı tek noktada 
toplamayı ve çevresel etkileri standartlara 
uygun hale getirmeyi başardık. Yeni merkezin 
açılışı ile birlikte, boğaz sızdırmazlık 
elemanları, piston sızdırmazlık elemanları, 
toz keçeleri, yataklama elemanları ve 
pnömatik sızdırmazlık elemanları testlerinde 
kullandığımız bir çok test cihazını daha 
gelişmiş versiyonlarıyla yeniledik. Ayrıca soğuk 
dayanım test imkanlarımızı da dünyada sayılı 
laboratuvarda olan sistemlerle geliştirdik. 
Bunlara ilaveten yeni test merkezinde 
kurduğumuz sisteme uzaktan bağlantı 
altyapısı ile 7/24 cihazlara müdahale ve ayar 
değişikliği imkanına kavuştuk.   

Yakında SmartSeal`a özel yüksek sıcaklık ve 
kimyasal dayanım ile ilgili yenilikler sunan 3 
yeni ürünümüzü tanıtacağız. Bunun yanında 
bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz 
yeni bir Termoplastik Elastomer mevcut. Bu 
malzeme birçok zorlu uygulamada performans 
ve dayanım olarak önemli avantajlar 
sunacak. Yeni malzeme ve tasarımlar ile ilgili 
çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlamayı 
hedeflemekteyiz. Ayrıca yeni sektörel 
sızdırmazlık çözümlerimizi ve bunlarla ilgili 
yürüttüğümüz çalışmaları da siz değerli 
müşterilerimiz ile paylaşıyor olacağız. 

KASTAŞ’TA SIZDIRMAZLIĞIN 

GELECEĞİNİ ARAŞTIRIYOR, 

YENİLİKÇİ SIZDIRMAZLIK 

TEKNOLOJİLERİNİ 

GELİŞTİRİYORUZ.
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Endüstride özellikle planlanmayan 
bakımlardan ve beklenmeyen arızalardan 
kaynaklanan her duruş, firmalara oldukça 
yüksek maliyetler getirmektedir. Yaşanan 
arızaların en hızlı şekilde çözülmesi, bu 
maliyetleri minimum seviyelere indiren önemli 
etkenlerdendir. Kastaş olarak, “SmartSeal Hızlı 
Sızdırmazlık Çözümleri”ni özel malzemeler 
kullanarak, CNC teknolojisi ve gelişmiş 
yazılımlar ile en kısa sürede müşterilerimize 
sunabilmekte ve maliyetlerin kontrollü 
yönetimine yönelik çözümler üretmekteyiz. 

Bunun yanında; özellikle makine ve sistem 
üreten müşterilerimiz, tasarım aşamasında 
standart ürünler arasında olmayan özel 
ölçü, tasarım veya malzemeli sızdırmazlık 
elemanları talep edebiliyorlar. Bu tip 
uygulamalarda herhangi bir kalıp  gereksinimi 

duymadan, Kastaş SmartSeal uygulamaları ile 
hızlı prototipler üreterek, en kısa sürede ürün 
deneme ve uygulaması hizmeti verebiliyoruz. 

Türkiye`de bir ilk olan tezgahımız, 1500 mm 
çapa kadar ürün işleme avantajı sunuyor. Bu 
sayede; özellikle bu çaplarda ihtiyacın yoğun 
olduğu ve bunun yanında geç ürün teslimatının 
çok yüksek maliyetler oluşturabildiği 
sektörlere, çok kısa sürede ürün tedarik 
etmeye başladık. Bu sektörlerden bazıları; 
demir çelik, denizcilik, seramik, orman, 
çimento ve savunma sanayii sektörleridir. 
Bunun yanında son dönemde kapasiteleri 
gittikçe büyüyen özel pres uygulamaları 
üretiminde de ihtiyaç duyulan sızdırmazlık 
ürünleri için sıklıkla SmartSeal ürünleri 
kullanmaktayız.

Sahip olduğumuz SmartSeal tezgahlarımız 
üretim çap aralığı olarak Türkiye’de rakipsiz. 
1500 mm çapa kadar hem ölçü hem de ürün 
çeşitliliği olarak geniş bir stoğa sahibiz. Kalite 
olarak her zaman en iyiyi hedefleyen Kastaş, 
SmartSeal`da da tamamını Avrupa`dan 
tedarik ettiğimiz en üst seviye malzemeler 
kullanmaktadır. Aynı zamanda küresel bir 
sızdırmazlık elemanı üreticisi ve çözüm ortağı 
olarak mühendislik ve tasarım alanında sahip 
olduğumuz tecrübe ve imkanları SmartSeal`da 
da kullanmaktayız.

Tüm hidrolik uygulamalarda standart 
malzeme olarak kullanılmaya başlanan 
JPU9407, endüstri standardı olarak kabul 
edilen kırmızı poliüretan malzemeye ve 
diğer malzemelere göre birçok avantaj 
sağlamaktadır. Bunlardan başlıcaları;  

► Yüksek sıcaklık dayanımı
► Üstün hidroliz dayanımı 
► Yüksek çekme mukavemeti 
► Aşınma dayanımı 

JPU9407, özellikle kuru çalışma ortamlarında 
ve malzeme mukavemetinin en üst 
seviyede olması gereken demir çelik ve 
maden uygulamalarında önemli ihtiyaçları 
karşılayabilmektedir.

Gelişim Kastaş’ta hiç bitmeyen bir süreç 
olduğundan, yeni malzemelerle ilgili 
yürüttüğümüz çalışmalar son hızıyla devam 
etmektedir. Yakın gelecekte SmartSeal için 
geliştirdiğimiz 3 yeni TPU malzemesini siz 
değerli müşterilerimizle paylaşıyor olacağız.

Ahmet Pınarlı | Yurtiçi Satış Müdürü 
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Çalışma Sıcaklığı Özellik Karşılaştırması

Kastaş SmartSeal® uygulamaları 
ile hızlı prototip üretimleri 
yaparak, ürün deneme ve 
uygulama imkanını en kısa 
sürede sağlayabiliyoruz . 

JPU9407 
SmartSeal®’a 
Özel Premium Poliüretan

Yüksek 
Sıcaklık,  
Yüksek 
Performans, 
Yeni Teknoloji
Kastaş, JPU9407 Poliüretan 
malzeme ile SmartSeal® ürünlerini 
farklı bir boyuta taşıyor. Tüm hidrolik 
uygulamalarda standart malzeme 
olarak kullanılmaya başlanan JPU9407, 
endüstri standardı olarak kabul edilen 
kırmızı poliüretan malzemeye ve diğer 
malzemelere göre birçok avantaj 
sağlamaktadır.
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KASTAŞ SIZDIRMAZLIK 
TEKNOLOJİLERİ, ALMANYA’NIN 

MERKEZİNDE YENİ FAALİYETE GEÇEN 
LOJİSTİK MERKEZİ İLE AVRUPA’DA 

ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR.

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

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri, Almanya’nın 
merkezinde yeni faaliyete geçen Lojistik Merkezi 
ile Avrupa ’daki etkinliğini artırıyor.

Yatırımı iki yıl süren yoğun planlama ve 
uygulama sürecinin sonunda, Kastaş Avrupa 
Lojistik Merkezi Quickborn, Almanya’da 
faaliyete geçti.  2009 yılından bu yana 
faaliyetini sürdüren Kastaş Europe’un pazar 
payındaki hızlı gelişimine paralel olarak, 
firma lojistik faaliyetlerini genişletme kararı 
aldı.  “Sızdırmazlık Elemanlarının Kısayolu” 
sloganıyla Kastaş Europe, artık genişletilmiş 

servis ve ürünleriyle müşterilerine modern bir 
tesiste hizmet veriyor.

Kastas Sealing Technologies Europe 
GmbH, Pazarlama Müdürü Claus Spaeth 
“Müşterilerimize sunduğumuz servis kalitesi 
ve etkinliğini geliştirmek üzerine arayışlarımızı 
sürdürüyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimize 
daha kısa teslimat süreleri ve rekabetçi 
taşıma maliyetleri ile sunabilmemize olanak 
sağlayacak bir lojistik merkezine ihtiyacımız 
vardı. Bunlar Avrupa Lojistik Merkezi yatırımının 
arka planındaki temel hedeflerdi”dedi.

“Yenilikçi sızdırmazlık elemanlarının öncü 
üreticisi olarak Kastaş, tüm standart ve özel 
ürünleri için en kısa teslimat süresine sahip 
şüphesiz en etkin firma konumunda. Diğer 
yandan, Türkiye’de bulunan yönetim merkezi 
ve ana depomuzun sahip olduğu lojistik ve 
coğrafi nedenlerden dolayı bu avantajımızı 
müşterilerimizin tamamına sunamıyorduk. Yeni 
dağıtım merkezimiz ile birlikte şimdi Avrupa’nın 
her noktasına 24 saatte teslimat hizmeti 
sunabiliyoruz. Aynı şekilde, Asya ve Amerika’ya 
da birkaç gün içerisinde herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın teslimat yapabiliyoruz.”
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Satış ve Lojistik

Kastas Europe Avrupa’nın merkezinde 
2500 m2‘lik bir alanda bulunan tesisinde, 
modern Depolama Sistemi ve gelişmiş 
yazılım altyapısı ile üstün lojistik avantajlar 
sunar. Yüksek kapasiteli dağıtım merkezi 
müşterilerine geniş ürün stoğuna Avrupa’nın 
ve dünyanın her yerinden en hızlı ve verimli 
şekilde erişim imkanı sunar.

» Avrupa’nın tamamına 24 saatte sevkiyat
» Kastaş ürün portföyünün tamamını içeren 
geniş stok
» 30.000‘in üzerinde farklı ürün stoğu

Mühendislik Hizmetleri

Kastas Europe GmbH, bağlı olduğu Kastaş 
Sızdırmazlık Teknolojileri AŞ‘nin sunduğu 34 
yıllık teknik tecrübesini, Ar-Ge kabiliyetlerini 
ve mühendislik hizmetlerini, yerel temsil ve 
müşteri odaklı teknik destek faaliyetleriyle 
birleştirir.

» Satış ve Satış Sonrası Teknik Destek Birimi
» Uygulama Mühendisliği
» Proje Geliştirme

Sızdırmazlık Elemanlarının 
Kısayolunu Keşfedin…
KASTAS SEALING TECHNOLOGIES 
EUROPE GMBH, KASTAŞ SIZDIRMAZLIK 
TEKNOLOJİLERİ’NİN AVRUPA SATIŞ VE 
DAĞITIM MERKEZİDİR.

Almanya’daki yeni dağıtım merkezi, 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 
imkanını birarada 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 bulunuyor. Rekabet ettiğimiz 
segmentteki müşteriler, hem halihazırda 
devam eden hem de yeni projeleri için güvenilir 
mühendislik hizmetleri talep ediyorlar. 
Bundan dolayı, çok kısa bir süre içinde 
yerinde çözüm sunma hizmeti sunmamız 
gerekiyor. İzmir merkezimizdeki Ar-Ge 
tesislerimiz ve çalışmalarımızın desteğiyle, 
uzman ve deneyimli mühendislerimiz; satış 
ve satış sonrası uygulama mühendisliği, 
proje geliştirme ve teknik destek hizmetleri 
sunuyorlar.”
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Günümüzün küresel rekabet ortamında 
işletmeler varlıklarını sürdürebilmek 
için müşterilerinin iyi kalite, düşük fiyat 
ve kısa teslim süresi beklentilerini hızla 
karşılayabilmek, daha çok çeşitte üründen 
daha küçük miktarlarda verilen ve anlık 
olarak değiştirilen siparişlere uyum sağlamak 
zorundadır.

Bu nedenle satış alanının genişletilmesi adına, 
kişiye özel ürünlerin yaratılması ve bunun hızla 
ve düşük maliyetle yapılabilmesi gereklidir. 
Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri olarak yalın 
felsefeyi şirket genelinde benimseyerek, 
uygulamalarını yaygınlaştırarak işletmemizin 
rekabet gücünü artırmak üzerine çalışıyoruz. 
Yalın Enstitü ile 2014 yılı itibariyle başlayan 

işbirliğimiz sayesinde yalın üretim felsefesi 
ile ürün kalitemizi sıfır hata yaklaşımıyla, 

ulusal ve uluslararası mevzuatlara 
uygun sıkı kalite kriterlerinde üretim 
yapmayı hedeflemekteyiz. Bu 
felsefe ve iş yapış şekli ile en önemli 

amacımız; 
- Kayıpları ortadan kaldırarak 

maliyetleri düşürmek
- Tüm çalışanların işe katılımını sağlamak
- Süreklilik ve İş Mükemmelliği
- Görsel Yönetimi oluşturmak 
- Tasarımdan başlayarak tüm sistemi “ilk 
defada doğru” üretecek hale getirebilmek.

Yalın üretim felsefesi ile tüm çalışanlarımızın 
mutlak katılımına yönelik saha faaliyetleri 
planlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 
Çalışanlarımızın iş yapış şekillerinin değişerek 
yeni standardımız olması konusunda 
çalışmalara başlanmıştır. Yalın üretim felsefesi 
kapsamında; 
- Kaizen çalışması ile sürekli iyileşme, 
- 5S ile İş yerinde Temizlik ve Düzen, 
- OEE ile makine ve tesislerdeki kayıpları 
izlemek ve ortadan kaldırmak, 
- Temotoka ile insan kaynaklı kayıpları izlemek 
ve ortadan kaldırmak (bu arada çalışanın 
katılımını sağlamak) ve 
- Görsel Yönetim ile kayıpları gözle 
görünür hale getirerek sürekli gelişimi 
hedeflemekteyiz. 

Yalın üretim süreçleri ile kalıptan teste, 
üretimden kaliteye, ambalajdan sevkiyata kadar 
tüm çalışanlarımız sahada kısa toplantılarla 
süreçleri değerlendirerek anında müdahale 
edebiliyorlar. Otonom bakım ile çalışanlar 
kendi makinalarına ait bakım sorumluluğunu  
üstlenerek, standartların hazırlanmasında ve 
uygulanmasında inisiyatif alıyorlar. Bunların 
yanı sıra, SEÇ – Sağlık Emniyet Çevre 
sorumlulukları ve sürekli gelişim bilinciyle 
katma değer oluşturarak, kaliteli ve rekabetçi 
ürünler üreterek, siz değerli müşterilerimize 
hizmet vermek için çalışıyoruz. 

Yalın 
Üretim ile 
Sürekli
Gelişim

Kastaş olarak, “Kalitenin ana kaynağı insandır” 
bilinci ile müşterilerimize daha kaliteli ürün 
ve hizmet üretebilmek adına ‘İnsana Yatırım’ın 
öneminin bilincindeyiz ve bu doğrultuda gerekli 
yatırımları da yapmaya devam ediyoruz.

30 yılı aşkın bir işletme deneyimi ile Kalite, 
AR-GE, Satış, Üretim başta olmak üzere tüm 
iş süreçlerimizin belli bir sistem içerisinde 
yürütülmesinin yanı sıra, İnsan Kaynakları alt 
yapımızın güçlendirilmesi konusunda da kararlı 
adımlarla ilerliyoruz. 

Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın 
yetkinliklerini uluslararası alanda kabul 
görmüş yönetim ve koçluk teknikleriyle 
küresel seviyeye uygun şekilde güçlendirmek 
ve firmamızın organizasyonel kültürünü “sonuç 

üreten ve insan odaklı bir ilişki yönetimi” 
kavramıyla pekiştirmek amacıyla ‘Yönetim 
ve Koçluk’ ve ‘Organizasyonel Gelişim’ eğitim 
programları gerçekleştirmekteyiz. 
360 derece değerlendirme anketleri ile 
desteklediğimiz bir Performans Yönetim 
Sistemi uygulayarak, çalışanlarımızın gelişim 
alanlarını belirliyor ve bu doğrultuda eğitim 
programları düzenleyerek sürekli gelişimi 
sağlıyoruz. Böylelikle iş hedeflerimizin 
gerçekleşmesinde gerek kişisel, gerek 
ekip olarak doğru kararları alabilmek için 
çalışıyoruz. Ağustos ayı itibariyle 16’şar 
kişiden oluşan 2 grup ile ‘PSİKODRAMA 
EĞİTİM’lerine başladık. PSİKODRAMA, eğitim 
alanında kurumsal firmaların bile çok yeni 
uygulamaya başladığı yeni nesil bir yöntem. 
5-6 ay sürecek bu program ile çalışanlarımız, 

Şirket içi ilişkilerin yanı sıra bireysel gelişime 
yönelikte uygulamalı eğitim alabilecekler. 
Böylelikle Takım olmaktan çatışma çözümleri 
geliştirmeye, yaratıcılıktan zaman yönetimine, 
verim artışından empati gelişimine kadar bir 
çok başlıkta gelişim sağlayabilecekler. 

Üretimde çalışan arkadaşlarımızı kalite ve 
teknik eğitimlerin yanısıra, ‘yalın üretim’ 
kapsamındaki süreçlerimize dahil ederek, 
işimizi nasıl daha iyi yapabileceğimizi 
konuştuğumuz paylaşım toplantıları organize 
etmekte ve sürekli iyileştirme ilkemizi de 
bununla birlikte gerçekleştirmekteyiz. Kişisel 
gelişime yönelik düzenlediğimiz ‘Kanaat 
Önderleri’ eğitimleri ile davranışa yönelik 
gelişimi desteklemekte ve işbirliği içinde 
çalışılan bir ortam yaratmayı hedeflemekteyiz.

Kastaş’ta Kalitenin 
Ana Kaynağı İnsan
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Üniversite-Sanayi-Sektör İşbirliği 
“Nitelikli İş Gücü Desteği”
Günümüz iş dünyasında nitelikli insan 
kaynağına ulaşmak gün geçtikçe daha 
da önemli hale geliyor. Öğrenciler teorik/
akademik bilgilerini uygulamaya geçirmede 
malesef yeterli olamıyorlar. Dolayısıyla Kastaş 
olarak 2008 yılından bu yana gerek ilimizdeki 
üniversiteler, gerek meslek liseleri ile işbirliği 
kurarak “Gençlerin aktif iş yaşamında daha 
donanımlı ve bilinçli bireyler olmasına destek 
olmak” amacıyla çalışıyoruz. 
Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
ve Yüksek Teknoloji Üniversitesi ‘nde 
uygun aralıklarla eğitimler düzenliyoruz. 
Bu eğitimlerde, konusunda uzman ve 
deneyimli mühendislerimiz tarafından bölüm 
öğrencilerine ve asistanlarına Hidrolik ve 
Pnömatik Sızdırmazlık Elemanlarına yönelik 
temel bilgiler aktarılıyor. Meslek liselerinin 
düzenledikleri iş yeri gezileri kapsamında, 
gruplar halinde farklı mesleki alanlarda eğitim 
alan lise öğrencileri firmamızda ağırlanıyor. 

Firma tanıtımı, ürün ve hizmet verdiğimiz 
sektörler hakkındaki bilgi paylaşımının 
ardından, öğrenciler üretim ve Ar-Ge 
birimlerimizi gezerek, yerinde teknik eğitimler 
alıyorlar. Kastaş, mezun olacak öğrencilere 
gerektiğinde iş imkanı sunmanın yanı sıra 
özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri 
konusunda da seminerler gerçekleştiriyor. 

Kastaş’ın da yönetim kurulunda bulunduğu 
AKDER Akışkan Gücü Derneği çatısı altında 
UAGEM (Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi) 
tarafından verilen eğitimlerin bu yıl itibariyle 
başarılı katılımcılarına CETOP (Avrupa Akışkan 
Gücü Komitesi) sertifikası kazandırması 
sektörel “nitelikli iş gücü” anlamında sektöre 
yeni bir nefes getirmiştir. Bu sertifikaya sahip 
olan katılımcılar bir anlamda Avrupa ’da geçerli 
bir mesleki pasaport sahibi oluyorlar. Özellikle 
sektör ve sanayi iş birliğinde üyelerinin tam 
desteğine sahip AKDER ‘in öncülüğünde nitelikli 
iş gücü koluna ciddi yatırımlar yapılıyor.  Kastaş, 
Ar-Ge Müdürümüz Ozan Devlen’in yönetim 
kurulunda bulunduğu Avrupa Sızdırmazlık 
Derneği- ESA’da, sızdırmazlık sektörünü 
uluslararası platformlarda da destekliyor. 
Sektör için gerekli adımların atılması adına 
ortak faaliyetler planlanmasında karar verici 
konumunda bulunan Kastaş, bu görüşmelerde 
aktif rol oynayarak sektöre katkı sağlıyor.
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