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Yüce Türk milletinin kaynakları ile özel bir ortak girişim (TOMTASCH Eskişehir Tayyare Tamirhanesi
- 1926) olarak ulusal havacılığımızın -zaman zaman en önemli- bir tesisi olan ve günümüzde Türk
Hava Kuvvetleri 1'nci Hava İkmal Bakım Merkezi (1.HİBM) adını alan kutsal meslek ocağında
konuşlu Jet Revizyon,
 Turbofan,
 Turbojet,
 Turboprop,
 Gas Turbine Compressor,
ve
 İlgili tamirlik (ana işlevine geri dönüştürülebilir) yapısal parçaların,
Fabrika Seviyesi Bakım (FSB), Onarım ve Yenileme (BOY) ve kontrollerini yapan bir teknoloji
merkezidir.
1.HİBM'de hava aracı güç gruplarına yönelik faaliyetlerin 1930'lu yıllara kadar uzandığı, 1936 yılında
Merlin motor deneme tesisinin (bremzesinin) kurulduğu bilinmektedir.
… ancak, günümüzde de kullanılan motor ve alt sistem elemanları ile ilgili tüm faaliyetleri
kapsayan bütünleşik bir tesis olan Jet Revizyon tesisleri, Türk Hava Hava Kuvvetlerinin
56'ıncı yıldönümünde, 1 Haziran 1967 günü dönemin Cumhurbaşkanı tarafından hizmete
açılmıştır.
İşte, Türkiye’nin bölgesinde emsalsiz bir teknoloji merkezi olma özelliğini sürdürebilen ve bu özelliği
ile Aralık 2014 başında, JSF uçaklarının F135 motorları ile ilgili Avrupa idame bölgesinde ilk motor
ağır bakım tesisi olmasına karar verilen Jet Revizyon’un, imkan ve kabiliyetleri yanında tarihi ve
felsefesi ile 1995 yılı durumunu gösteren KOVAN’ın 9’uncu sayısındaki Jet Revizyon özel raporu,
KOVAN’dan damlayan oldu...

…
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Kovan’da yayınlanan bu özel raporda yer alması için, "Jet Revizyon 21'inci Yüzyıla Hazırlanıyor"
başlığı ile bir durum değerlendirme ve uzgörü (vizyon) paylaşımını kapsayan makaleyihazırlarken,
sol başta bulunan Jet Revizyon şeklini de tamamlamıştım…
“Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki jet motorlarının yenilenmesi ve bakım faaliyetlerinde otuz
yıla yaklaşan parlak geçmişi, zor olanı başarmış olmanın gururu, Jet Revizyon'cuyu sürekli
gelişmeye ve bugünden yarına hazırlanmaya zorlanmaktadır. Jet Revizyon'da bugün yapılan bir
görev, aynı başarının yarın da gösterileceğinin bir garantisi kabul edilir.
Bu düşünceler, mevcut durumun sürekli değerlendirilmesini, çevredeki gelişmelerin izlenmesini
ve bu gelişmelere uyum sağlayacak değişimin belirlenerek uygulanmasını gerektirmektedir.
Bugün uçmakta olan son jenerasyon uçakların jet motorları, daha öncekilere göre belirgin farklar
taşımakta ve ilgili faaliyetlerde bir değişimi gündeme getirmektedir. Bu motorlar, kaynakların
kullanım optimizasyonunu (ekonomik ve etkin) sağlaması, uçuş emniyetini mümkün olan en üst
seviyede tutabilmesi ve birim faaliyet zamanı başına, en az bakım seviyesine ihtiyaç göstermesi
amacı ile tasarlanarak üretilmektedir.
Bu kavramsal değişim, jet motorlarında "Yapısal Bütünlük Programları", "Duruma Bağlı Bakım",
"Modüler Bakım" gibi uygulamaları gündeme getirmiştir. Bundan amaç, geri kazanım (recycle)
çabalarını artıracak çevre dostu bir yaklaşıma sahip olabilmektir. Ulaşılan bu nokta, jet motoru
yenileme ve bakım faaliyetlerinde motor parçalarının (veya modüllerinin) motordan ayrı
düşünülmesine öncelik verilmesini gerektirir.
Jet motor parçalarının hepsi, kendi sahalarında önder, yüksek teknolojilerin ürünleridir. Jet motor
parçalarının geri kazanımlarında da yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç olan
yüksek maliyetli gelişmişlik düzeyi, jet motor parça onarım ve onarım geliştirme faaliyetlerinin
seviyesi yükseltilerek ele alınmasını, yüksek teknoloji kullanan onarım süreçlerinin, gerekli kalite
seviyesini yakalayacak tarzda, kurulmasını gerektirir.
Jet Revizyon'da, F100-GE-100 motorlarının Fabrika Seviyesi Bakımlarının (FSB) başlaması ile
beraber, belirtilen ihtiyaçlar daha yoğun hissedilmiş, faaliyetlerin farklılaştırılmasına
başlanmıştır.
Bu aşamada, ilk olarak mevcut yüksek teknoloji onarım süreçlerinin geliştirilmesi ve daha sonra
eksiklik görülen süreçlerin kurulması planlanmıştır. Bu teknolojilerden mevcut olanların
geliştirilmesinin yurtiçi çabalarla, eksiklik olarak belirlenenlerin ise ağırlıklı olarak Peace Onyx II Proje Offsetleri kanalıyla temin edilmesi çalışmalarına başlanmıştır. İçinde bulunulan 1995
yılından başlayarak, gelecek dört yıl içinde Jet Revizyon, çok gelişmiş ve bugüne göre çok farklı
geri kazanım teknolojilerinin kullanıldığı bir yapıya kavuşacaktır.
Motor montaj ve testi ile ilgili sahada da, söz konusu jet motorlarının farklılaşmış ihtiyaçlarını
karşılayacak seviyeye gelme çalışmaları devam etmektedir.
Kazanılacak imkân ve kabiliyetlerde milli kaynakların katkısının öneminin bilincinde olarak, Jet
Revizyon bakış açısı önce ülke içi ve daha sonra ülke dışındaki benzer ihtiyaç sahiplerini
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bugün TAI ve TEI gibi havacılık şirketleri başta olmak üzere,
iç pazardaki kuruluşlara döner sermaye aracılığı ile hizmet verilmekte, bu kapasitenin
genişletilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
İnsanı, bir amaç olarak algılayan 1'inci Hva İkmal Bakım Merkezi kültürüne sahip Jet
Revizyon'un yarınında da en büyük güvence, sahip olduğu seçkin, güvenilir ve hızlı insan
kaynağı olacaktır.”
…
Bugün ulaşılan seviyede, artık uçak motorları bakım, onarım ve yenilemesi alanında bir Teknoloji
Mükemmeliyet Merkezi kabul edilen 1.HİBM Jet Revizyon Müdürlüğü, F-35 (Joint Strike Fighter,
JSF) muharip uçağının F135 motorları ile ilgili Avrupa idame bölgesinde ilk motor ağır bakım tesisi
olarak belirlenmiştir; Aralık 2014 başında…
F-35 SPO’nun bu kararı sürpriz değildir; mevcut teknolojik imkân ve kabiliyetler açısından çok da
doğrudur!
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Bugün asıl konu, JSF küresel lojistik destek sistemi içinde ve usulleri ile bu yeteneklerin
kullanılacağı, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından da kabul edilmiş iş ve yönetim modeli ve bu
yeni model ile oluşturulacak yapıda, ilgili diğer uygulamaları da kapsayacak şekilde geliştirilecek
olanaklarla, ekonomi, etkinlik ve emniyet seviyesinin artırılabilmesidir…
… bu konuda da, yine geçmişte yapılan (NATO AWACS uçaklarının TF33 motorlarının FSB
uygulaması, J79 dumansız yanma odası ihracaatı gibi) uygulamalarla ortaya konulan ve hala
başarılı bir şekilde uygulanan modeller yol gösterici birer referanstır; güncel ihtiyaç ve
beklentilere göre geliştirilerek uygulanmayı beklemektedir.
O müthiş coşkulu dinamizmin oluşturduğu duygu ve düşünceler ile yazdığım ve 1996 yılında kızım
Erinç’in "Symphony No:9, Beethoven" bestesine oturttuğu, Anadolu Üniversitesi değerli
yöneticilerinin de samimi katkıları ile Anadolu Üniversitesi Konservatuarı Korosu tarafından
seslendirilerek kayda alınan "Jet Revizyon Marşı"nı bu seçkin meslektaşlarıma sunuyorum:
Jet Revizyon Marşı
Teknoloji gücümüzdür
Kalite tecrübemiz
Bilgimiz gururumuzdur
Gelişmedir vaadimiz
Revizyon, Jet Revizyon
Bu ne güçlü bir vizyon
Hızlı, doğru ve çalışkan
Gelişimdir amacı
Revizyon, Jet Revizyon
Bu ne güçlü bir vizyon
Açık, usta, katılımcı
Değişimdir amacı
Atatürk’ün izindeyiz
İz bırakır gücümüz
Ufuktaki ay ve yıldız
Çalışma desteğimiz
Revizyon, Jet Revizyon
Bu ne güçlü bir vizyon
Dürüst, atik ve saygılı
Gelişimdir amacı
Revizyon, Jet Revizyon
Bu ne güçlü bir vizyon
Mutlu, nazik, disiplinli
Değişimdir amacı
Gelenekten geleceğe
Uzanır ellerimiz
Hep başarmak işimizdir
Gelecek hedefimiz
Revizyon, Jet Revizyon
Bu ne güçlü bir vizyon
Hırslı, çağdaş ve kararlı
Gelişimdir amacı
Revizyon, Jet Revizyon
Bu çok güçlü bir vizyon
Yetkin, uygar, atılımcı
Değişimdir amacı
~ Can EREL (Eskişehir; 1993)
Fotoğraf veya başlık üzerine tıklayarak marş dinlenebilir
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…
Zamanının çok ötesinde teknolojik ve yönetsel uygulamaları düşünüp geliştiren ve başarı ile hayata
geçiren, bu özellikleri ile grup ve organizasyon olarak kariyerimde "faros" olan Jet Revizyon’u,
 Yaklaşık yarım yüzyıl önce oluşturabilmiş,
 Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce “Gelenekten Geleceğe” düsturu ve dikkat çeken uzgörüsü ile
günümüzün en gelişmiş motoruna bölge merkezi olabilecek şekilde geliştirebilmiş,
o güzide ekibin her bir elemanını, o sistemde görev ve sorumluluk alan teknisyenlerimi
mühendislerimi ve yöneticilerimi, bu zorlu süreçleri inançla destekleyen ve katı sağlayan
meslektaşlarım ve komutanlarımı saygı ve minnetle anıyorum!
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