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Kale Havac›l›k ‹çin
‹malat›n Güvencesi: Vericut
H
avac›l›k ve savunma
alan›ndaki h›zl› geliﬂime ayak uyduran Kale
Havac›l›k, ald›¤› stratejik bir
kararla, tamamen havac›l›k
sanayisine üretim yapmak
amac›yla, yeni ve yüksek
teknolojiye dayal› bir tesis
kurma çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›
ve 18.000 m2lik alana kurulan fabrikas›n›n inﬂas›n›,
2007 y›l›nda tamamlad›. Tesis, 2008 y›l›n›n baﬂlar›nda
devreye al›nd›.
Günümüze kadar Kale Havac›l›k, birçok uluslararas› anlaﬂmaya imza att›. Firman›n
do¤rudan müﬂterileri aras›nda; Boeing, Lockheed Martin,
PFW, Spirit AeroSystems
gibi dünya devi kuruluﬂlar
yer al›yor. Kale Havac›l›k,
Boeing’in yeni seri 787
Dreamliner yolcu uça¤›n›n
yan› s›ra, 737, 747, 757, 767
ve 777 modeli uçaklar› için
de parça üretimi yap›yor.
Firman›n havac›l›k alan›ndaki en büyük projesi ise Lockheed Martin ana yüklenicili¤inde yürütülen Joint Strike
Fighter (Müﬂterek Taarruz
Uça¤›) program› kapsam›nda geliﬂtirilen, F-35.

Üretim Yetenekleri
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Kale Havac›l›k, 230’un üzerinde çal›ﬂan› ve 30’un
üzerinde yüksek h›zl› çok
eksenli CNC (Computer
Numerical Control / Bilgisayar Kontrollü) tezgâh› ile,
1 m3 hacimli, hassas orta
boy yap›sal havac›l›k parçalar› üretebiliyor. Yüzde 80
oran›nda alüminyum parça
imalat› yapan firman›n, titanyum ve paslanmaz çelik
iﬂleme kabiliyeti de bulunuyor. Firman›n Üretim ve Mühendislik Müdürü Selim
Erol, konuya iliﬂkin ﬂunlar›
söylüyor: “ﬁu anda titanyum
parça imalat›m›zdaki art›ﬂ,
gelecek planlar›m›zda bu
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Kale Grubu, bünyesinde bulunan firmalarla, uzun y›llard›r
havac›l›k ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Bu firmalardan biri de 2008 y›l›nda Tuzla, ‹stanbul’da
kurulan Kale Havac›l›k Sanayi A.ﬁ. (Kale Aero). Yine grup
bünyesinde bulunan Kalekal›p da Stinger FIM-92 hava
savunma füzesi de dahil olmak üzere, havac›l›k sektöründe
birçok projeye imza atm›ﬂ durumda.

zorlu malzemenin iﬂlenebilmesi için gereken en iyi makine ve ekipman al›m› ihtiyac›n› do¤uracakt›r.”
Kale Havac›l›k’›n üretim hatt›nda, 3 metrenin üzerinde
boyda parça iﬂleme kapasitesine sahip 5 eksenli iﬂleme
merkezlerinin yan› s›ra 9 eksene kadar freze-torna iﬂlemi yapabilecek yüksek teknolojili CNC tezgâhlar da bulunuyor. Erol’un, firman›n
yat›r›mlar› ile ilgili görüﬂleri
ﬂöyle: “Gelece¤e yönelik belirledi¤imiz büyüme hedeflerimiz için yat›r›m kritik
önemde. Yap›m›z› bugünü
düﬂünerek kurmad›k ve hedeflerimizi hep uzun vadeli
belirledik. ﬁu anda kapasitemizin büyük bir k›sm›n› kullan›yoruz ve kalan k›sm› da
havac›l›k sanayisindeki büyümeyi yakalamak amac›yla

önümüzdeki y›llarda koydu¤umuz hedefler do¤rultusunda gün be gün kullan›ma
aç›lmaktad›r.”

Vericut
Kale Havac›l›k’›n
Hizmetinde
Kale Havac›l›k üretim alt yap›s›n› oluﬂtururken, ço¤unlukla ABD ve ‹ngiltere merkezli yurt d›ﬂ› seyahatlerden
edindi¤i bilgileri referans
olarak kullan›yor. Bu seyahatlerdeki
gözlemlerini
özetleyen Erol, ﬂu noktalar›
vurguluyor: “Havac›l›k alan›nda çal›ﬂan her fabrikan›n
farkl› iﬂleyiﬂ süreçleri, farkl›
makine ve teçhizatlar›, ço¤u
zaman da farkl› CAD/CAM
(Computer Aided Design /
Computer Aided Manufacturing
– Bilgisayar Destekli Tasar›m
/ Bilgisayar Destekli Üretim)

altyap›lar› olmas›na ra¤men,
neredeyse hepsinde ortak
gördü¤ümüz yap› Vericut
kullan›m› oldu. Gözlemlerimiz sonucunda, Vericut’›n
bizim için baﬂlang›ç aﬂamas›ndan itibaren kullan›lmas›
gereken bir yaz›l›m oldu¤unu fark ettik ve CGtech firmas›ndan bir yetkiliyi firmam›za davet ettik. Vericut konusunda yapt›¤›m›z yat›r›m,
firmam›z›n kuruluﬂ aﬂamas›ndan bugüne kadar yapt›¤›m›z en iyi yat›r›mlardan biri oldu”.
Kale Havac›l›k’›n rekabetçi
özelliklerden birisi de verimlilik aç›s›ndan tüm metot
mühendisli¤inin, firman›n
kendi bilgi birikimine dayanmas›. Firman›n, kendi gibi
genç 15 kiﬂilik kalifiye mühendis kadrosu, tak›mland›rma, fikstür tasar›m› ve NC
(Numerical Control / Say›sal
Kontrol) program› oluﬂturmada, CATIA V5 yaz›l›m›n›
uzman seviyesinde kullan›www.milscint.com

yor. Bu yaz›l›m›n yan›nda,
tüm mühendisler Vericut yaz›l›m›n› da uzman seviyesinde kullanmak durumundalar. Çünkü kural gere¤i, revizyonlar dâhil, tüm NC
programlar› tezgâhta çal›ﬂt›r›lmadan önce, Vericut kullan›larak simüle ediliyor.
Tezgâhta meydana gelebilecek herhangi bir aksakl›ktan
dolay› yaﬂanacak zaman kay›plar›, Kale Havac›l›k için
tahammül edilemeyecek bir
durum.
Erol, Vericut kullan›m›n kendilerine sa¤lad›¤› avantajlar›
ﬂöyle özetliyor: “Dalma, çarpma ve limit aﬂ›m› kontrolü
için Vericut kullanmazsan›z,
ilk do¤ru parçay› üretebilmek
için birçok parça iﬂlemeniz
gerekebilir. Ayn› zamanda,
CNC tezgâh›n›z› da tehlikeye
atm›ﬂ olursunuz. FAIR (First
Article Inspection Report / ‹lk
Parça Tetkik Raporu)’in en
h›zl› ﬂekilde tamamlanabilmesi ve ilk seferde do¤ru
parçan›n iﬂlenebilmesi için,
bu kontroller inan›lmaz derecede önemli. Amac›m›z, parçalar ne kadar karmaﬂ›k
olursa olsun, ilk seferde do¤ru parçay› üretebilmek ve bu
do¤rultuda Vericut bizim en
büyük yard›mc›m›z.”

Kale Havac›l›k’ta
Vericut Kullan›m›
Vericut yaz›l›m›n›n daha etkin kullan›labilmesi için,
Kale Havac›l›k bünyesinde,
CATIA V5 - Vericut arayüz
modülü kullan›l›yor. Bu mo-

dül vas›tas›yla, CATIA ortam›ndaki fikstür, kütük, dizayn ve tak›mland›rma gibi
bilgiler, çok h›zl› bir ﬂekilde
Vericut ortam›na aktar›labiliyor. Do¤rulanan NC kodu,
daha sonras›nda da tezgâha
gönderiliyor.
Vericut içinde kullan›lan tezgâh modelleri, yaz›l›m ilk tedarik edildi¤inde verilen e¤itimler sayesinde, firma mühendisleri taraf›ndan tezgâh
üreticilerinden al›nan CAD
modellerinin kullan›lmas› ile
gerçekleﬂtiriliyor. Ancak,
Okuma firmas›n›n 9 eksenli
freze-torna tezgâh› gibi çok
üst düzeyde bilgi birikimi ve
tecrübe gerektiren makineler için, CGTech mühendislerinden destek al›nm›ﬂ.
Kale Havac›l›k, modüler bir
yap›ya sahip olan Vericut yaz›l›m›n›n, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak modülerini kullan›yor.
Firmada ﬂu anda üçer adet
Verification, MultiAxis ve
Machine Simulation lisanslar›n›n yan›nda, ikiﬂer adet
Auto-Diff ve Catia-to Vericut
Interface ve bir adet
Optipath modülü bulunuyor.
Bu modüllerden Optipath,
firman›n yine gelecek hedeflerinin do¤rultusunda, yak›n
zamanda bünyesine katt›¤›
bir modül ve NC program›n›n daha h›zl›, daha verimli
ve hatta daha kaliteli iﬂleme
yapmas›n› sa¤l›yor. Yap›lan
kesimin her sat›r›nda kald›r›lan talaﬂ›n hacmi gözetilerek, kullan›lmas› gereken

ilerleme, iﬂleme ba¤l› olarak
yaz›l›m taraf›ndan otomatik
olarak ayarlan›yor. Böylece,
ortalama 1 saat ile 12 saat
aras›nda olan; daha büyük
parçalarda ise daha uzun
sürelere ç›kabilen çevrimlerde, Optipath kullan›ld›¤›nda, yüzde 30’a kadar k›salma
sa¤lanabiliyor.

Genç Ekibe
Kâ¤›ts›z Atölye
Genç bir ekibe sahip olman›n
avantajlar›n› ise Erol ﬂöyle
de¤erlendiriyor: “Biz devaml› ö¤renen ve ö¤rendikçe
geliﬂen bir ekibin üyeleriyiz.
Her ad›mda ö¤renilen her
detay, düzenli bir ﬂekilde
belgelenerek, ekibe yeni kat›lan üyelerin e¤itiminde
kullan›l›yor.”
ﬁu anda, üretim alan›ndaki
proses bilgilerini operatöre
aktarmak üzere yaz›l› dokümanlar kullan›l›yor. Önümüzdeki dönemde ise Kale
Havac›l›k, kâ¤›ts›z üretim

felsefesi
kapsam›nda,
Vericut Reviewer ile yaz›l› dokümantasyonu ortadan kald›rmay› planl›yor. Vericut’›n
kullan›c›lar›na ücretsiz sundu¤u Vericut Reviewer sayesinde, simülasyonun tüm
aﬂamalar›, atölyedeki basit
bir bilgisayardan izlenebiliyor. Erol bu konuyu ﬂöyle
de¤erlendiriyor: “Vericut
Reviewer kullanarak, operatörlerin, parçay› iﬂleyecek
tak›m yolundan ne gibi hareketler beklemesi gerekti¤ini
daha önceden görmesini arzuluyoruz. Bu ﬂekilde, operatörün iﬂleme esnas›nda
CAM mühendisinin gözetimine ihtiyac› kalmayacak.”

Türkiye’de Vericut
Deste¤i Üçgen
Yaz›l›mdan
Kale Havac›l›k, teknolojik
makine ve teçhizat yat›r›mlar›n›, sadece bugünü de¤il,
gelece¤i de dikkate alarak
gerçekleﬂtiriyor.
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Ayn› felsefeyi, yaz›l›m yat›r›mlar›nda da gözetiyor ve
yaz›l›m yat›r›mlar›na sa¤lanan deste¤e çok büyük
önem veriyor. Vericut konusunda yerel deste¤i ise kendilerine Üçgen Yaz›l›m sa¤l›yor. Kale Havac›l›k, bu konuda Üçgen Yaz›l›m ile çal›ﬂmaktan oldukça memnun ve
bu memnuniyeti Erol, “Konular›nda üst düzeyde bilgi
sahibiler. Sadece CAD/CAM
çözümlerinde de¤il, imalat
süreçlerindeki bilgileri de
bizi kendileriyle çal›ﬂmak
konusunda yüreklendirdi.
Vericut gibi bir çözümün
kullan›m›nda, yerel destek
çok önemli ve kendilerinin
bu konuda bize sa¤lad›¤›
üst düzey destek, ö¤renim
e¤rilerimizi h›zland›r›yor.
Göreceli olarak yeni bir
mühendislik ekibinin, Üçgen Yaz›l›m gibi iﬂ ortaklar›na güvenebilmesi çok

önemli bir nokta” sözleri ile
dile getiriyor.
Üçgen Yaz›l›m Teknik Müdürü Cem Alpay ise Vericut ile
ilgili ﬂu noktalar› vurguluyor: “Vericut, sektördeki en
güçlü simülasyon çözümüdür. 1988 y›l›ndan beri
Airbus, Boeing, Lockheed
Martin,
Pratt&Whitney,
Dassault Aviation, Sikorsky,
Bell Helicopter, Northrop

Grumman, Volvo Aero,
Rolls-Royce, Israel Aircraft
Industries ve BAE Systems
gibi firmalarla çal›ﬂ›p, onlar›
memnun ederek güvenilirli¤ini kan›tlam›ﬂ olmas›, belki
de güvenilirli¤inin en büyük
göstergesidir. Vericut, günümüzde, çok eksenli tezgâh
kullanan firmalara, tezgâhlar›n›, en h›zl› ve en güvenli
bir ﬂekilde kullanabilece¤i

ortam› sa¤l›yor. Kale Havac›l›k da Vericut’›n bu avantajlar›n›n fark›nda ve bu yaz›l›m› en iyi ﬂekilde kullan›yor.”
Kale Havac›l›k firmas›n›n kuruldu¤u günden bu yana geldi¤i konumu en iyi belirleyen
nokta, F-35 için, 200’ün üzerinde farkl› parça imalat› ile
dünyada, ABD firmalar› d›ﬂ›nda, bu projeye yap›sal anlamda en çok parça üreten
firma olmas›. Bu noktada
Erol ekliyor: “Vericut, bizim
bugüne bu kadar h›zl› gelebilmemizdeki en önemli etkenlerden biri. Tezgâhlar›m›z tabii ki sigorta ﬂirketleri
taraf›ndan sigortal›; ancak
as›l sigorta Vericut taraf›ndan sa¤lan›yor.”
Vericut ile ilgili daha
detayl› bilgiye aﬂa¤›daki
‹nternet adreslerinden
ulaﬂabilirsiniz.
www.ucgenyazilim.com
www.cgtech.com

