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Otomobil tasarım ve üretimi dün-
yada milyonları peşinden sü-

rükleyen bir tutku, Peter Drucker’ın 
söylediği gibi “Sanayilerin sanayisi” 
(Industry of industries). 1972 yılın-
da Anadol STC16 tasarım ekip lideri 
olarak çalıştığım günlerden beri ben 
de bu tutkudan ayrışamadım doğru-
su... Bugün her ne kadar bu sektörün 
çok içinde olmasam da, 55 metreye 
kadar boydaki yüksek hızlı hücum-
bot tasarım ve üretiminde dünya 
teknoloji lideri olan Yonca-Onuk 
Ortaklığı’nda Kaan sınıfı ONUK MRTP 
hücumbotlarını üretirken, bir yanda 
da kendi tasarımımız olan ONUK 
otomobillerini üretmekten kendimi 
alamadım: Mütevazi bir spor otomo-
bil olan ONUK STC20/E seri üretime 
hazırlanmakta. Çok daha üst düzey 
performansı hedefleyen, mühen-
dislik gücümüzü ve neler yapabi-
leceğimizi kanıtlamak amacıyla ta-
sarladığımız  ONUK Sazan’ı ise 2019 
yılından itibaren yılda 2 adet olarak 
üretmeyi hedefliyoruz. 

A. Tanımlar: Geleceğin 
Otomobili

Otomotiv piyasasında oturmuş dün-
ya devlerinin önünde şans sahibi 
olmak onların on yıl sonrası için he-
defledikleri teknoloji ve çözümleri 
incelemek ve bu hedeflerin ötesine 
geçebilmeye odaklanmayı gerektir-
mektedir. Günümüzdeki yükselen 

enerji maliyetleri ve eko-sistemi ko-
rumaya yönelik baskılar geleceğin 
otomobilini şimdiden büyük ölçüde 
tarif etmiştir. Buna göre (ve kanımca) 
geleceğin otomobili, ilk olarak hibrid 
tahrik sistemine sahip daha ziyade 
bir “şehir arabası” olacak, azami hızı 
150 km/saat sınırında ve 150-200 km 
çaplı bir daire içinde seyir yapacak 
şekilde tasarlanacaktır. Pazardaki 
payları giderek artan hibrid otomo-
biller bu eğilimin ciddi bir kanıtıdır. 
Uzun mesafeli seyirlerde hibrid çö-
zümler içten yanmalı motorların 
sağladığı enerji verimine ulaşama-
maktadır. Çok özel durumlar dışında 
uzun mesafelerdeki (şehirlerarası) 
taşıma artık tren, vapur, otobüs gibi 
kilometre başına daha az enerji har-
cayan toplu taşıma araçlarına yöne-
lecektir. İkinci olarak günümüzün 
nisbeten ağır çelik/metal ağırlıklı 
gövdelerinin yerine ileri malzemele-
rin kullanımına yönelerek hafiflemek 
zorundadır. Üçüncü olarak ise elekt-
ronik kullanıcı yardımcılarının yoğun 
şekilde kullanılacağı bir platform 
olacaktır.

B. Yöntem: Alışılmışın Ötesine 
Geçebilmek

Yerli bir marka yaratma konusunda 
hedef alışılmışın ötesine geçmek ol-
malıdır. Bu aslında sıfırdan başlayan 
bir kuruluş için ciddi bir avantajdır 
da. Ne kadar büyük ve güçlü olurlar-
sa olsunlar, piyasadaki ana oyuncu-
lar ellerindeki model gamlarını kısa 

sürede geçersiz kılmak, anlaşmaya 
dayalı teknolojiye göre kurulmuş 
üretim hatlarını çöpe atmak gibi bir 
riske asla giremeyeceklerdir. Onların 
bu envanter ve yatırımlarını eritme-
leri ve “alışılmamış” bu yeni teknolo-
jiye girmelerinin on yıldan fazla sü-
receği aşikârdır.  Dolayısıyla, şu anda 
birçok yapımcının yaptığı gibi aslın-
da içten yanmalı motorlar için tasar-
lanmış otomobilleri elektrikli kom-
ponentlerle donatarak bir dönüşüm 
sağlamak yerine, yapılması gereken 
şey, tamamen bu yeni konsepte 
göre tasarımı yapılmış özgün bir ara-
ca hedeflenmektir:

•	 İleri	 teknoloji	 malzemeler: 
Gelecekte otomobiller günü-
müzün nisbeten ağır çelik/
metal ağırlıklı gövdeleri yerine 
alüminyum-magnez yum-ti-
tanyum-kompozit ağırlıklı bir 
teknik platform üzerine karbon 
elyafı ağırlıklı ileri kompozit bir 
“yaşam modülü” yerleştirilerek 
yapılacaktır. Bu tarz bir üretimde 
günümüz otomotiv sanayisinde 
kullanılan yüksek yatırım mali-
yetli preshane-kalıplar-robotik 
kaynak hatları gibi teçhizata ih-
tiyaç olmayacaktır. İleri malze-
meler konusunda çok ciddi bir 
girişim yanı başımızda cereyan 
etmektedir: Bilindiği gibi Aksa 
dünyanın en büyük akrilik elyaf 
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üretim tesisine sahip %100 yerli 
bir şirkettir. Bu dev tesis karbon 
elyafı ham maddesi olan beyaz 
elyafı (white fiber) üretmektedir. 
Birkaç yıl önce Aksa elindeki bu 
imkândan yararlanarak karbon 
elyaf üretimine girmişti. Geçtiği-
miz günlerde Aksa karbon elyaf 
üretimini yapan bölümü ayıra-
rak yeni bir şirket haline getir-
miş, kimya devi Dow Chemical 
da bu şirkete %50 ortak olmak 
üzere formaliteler başlamıştır. 
Oluşacak bu dev kapasite hazır 
ve talebini teyit etmiş olan bir 
otomotiv devi için uçak sertifi-
kasyonuna gerek olmayan an-
cak yüksek standartta karbon el-
yafı üretecektir. Bu müşteri Ford 
Motor Company (ABD) şirketidir. 
Ford’un Boeing’den transfer et-
tiği ve ileri malzemeler konu-
sunda bilgi sahibi CEO’sunun bu 
vizyonu geleceğin otomobilinin 
nasıl olacağı konusunda çok cid-
di bir ipucudur.

•	 Seri	hibrid:	  Geleceğin otomo-
bili kısa mesafelerdeki dur-kalk’ı 
ve ivmelenmesi yoğun kullanım 
çevrimine çok uygun olan ve 
bir taşıtın tekerlek döndürme 
momentini gösteren “çekiş kuv-
vetleri hiperbolü”ne en yakın 
moment/hız özelliklerini sağla-
yan elektrik motoru tarafından 
tahrik edilecektir. Karmaşıklığı 
az ve “sıfır emisyonlu” seri hibrid 
geleceğin net tercihi gibi gözük-
mektedir. “Seri hibrid” tekerlek-
lerin sadece elektrik motoruyla 
tahrik edildiği bir çözümdür. Bu 
motor gücünü batarya grubun-
dan veya yakın bir gelecekte 
seri üretime uygun hale gele-
bilecek yakıt pilinden alacaktır. 
Aracın motoru yavaşlama/fren 
durumlarında jeneratör gibi ça-
lışarak enerjiyi geri kazanabile-

cektir. İçten yanmalı bir motor 
geliştirmek yerine dünyadaki 
tüm otomobil üreticilerinin 
şu anda uğraştıkları gibi yeni 
bir konsept olan bir elektrik 
motor sistemi geliştirmek 
tüm rakiplerin de oldukça 
yeni girdikleri bu alanda yerli 
yapımcıya rekabetçi bir avantaj 
sağlayabilecektir. Kritik hallerde 
batarya grubu “range extender” 
tipi küçük bir elektrojen grupla 
desteklenebilmektedir. 

•	 Modüler	 yapı:	 Geleceğin oto-
mobili ucu açık bir mimariye 
sahip olacaktır. Yukarıda kısaca 
bahsedildiği gibi alüminyum-
magnezyum-titanyum-kompo-
zit ağırlıklı bir teknik platform 
üzerine karbon elyafı ağırlıklı 
ileri kompozit bir “yaşam modü-
lü” yerleştirilerek yapılacaktır. Bu 
yapıda bataryalar platform altın-
da, motor ve dişli kutusu arkada 
koltuğun altında olacaktır. Bu 
şekilde ideale yakın ve boş/dolu 
çok değişmeyen bir ağırlık dağı-
lımı sağlanabilecektir. 

•	 Yüksek	 manevra	 kabiliyeti: 
Geleceğin otomobili bir “şehir 
arabası” olarak tasarlanacak, ar-
kadaki motor grubu ön teker-
leklerin dönme sınırını ortadan 
kaldıracak, ön ve arkadaki kısa 
taşıntılar (overhang) göreceli 
uzun bir aks aralığına (wheel-
base) rağmen aracın boyutlarını 
sınırlı tutacaktır. 

C. Yol haritası: Özgün Bir Fikre 
Yönelmek, Dünya Pazarında 
Şans Sahibi Olabilmek

Her ne seviyede olursa olsun seri 
üretimi hedeflenen bir aracın tasarı-
mı ciddi bir tecrübe gerektirecektir. 
Hata yapmadan bir seviyeye ulaş-

mak için yol haritasını dikkatle oluş-
turmak şarttır. Kanaatimce başlangıç 
modelinin bir taksi olması akılcı ola-
caktır. Çünkü;

•	 Taksi pazarı uluslararası rekabet 
kurallarını çiğnemeden devletin 
kural koyup koruyabileceği, süb-
vanse edebileceği bir alandır,

•	 Taksi modeli devlet (veya beledi-
ye) tarafından empoze edilebilir. 
Çevre dostu ve sıfır emisyon gibi 
kriterler buna yardımcı olacaktır,

•	 Üretime yeni başlayan bir tesis 
için yılda 10.000 gibi bir üretim 
dev yatırımlara girmeden ulaşı-
labilecek bir hedeftir, 

•	 Türkiye büyük şehirleri yaklaşık 
100.000 taksi kullanmaktadır. Bu 
gençlik problemlerini çözmek 
ve seri üretimi sağlıklı hale getir-
mek için düşük riskli bir korun-
muş pazardır, 

•	 Bu şekilde başlanan bir tasarım/
üretim süreci mühendislik ekibi 
için çok ciddi bir eğitim süreci 
oluşturacak, bu çekirdek takım 
gelecekteki yılda 200-300 bin 
ünitelik üretimler için deneyim 
sahibi olacaktır. Türkiye’de bu 
tarz bir ekibi oluşturacak ele-
man kaynağı mevcuttur,

•	 Başarılı bir taksinin dünyadaki 
çeşitli büyük şehirlere satılabil-
me şansı yüksek olacaktır,

•	 Modüler yapıya dayanan plat-
form çok rahatlıkla bir sedan için 
kullanılabilecek özellikte yapı-
lacağından bir sonraki aşama 
olan “aile otomobili”ne sağlam, 
çevre dostu, ekonomik ve güve-
nilir bir temel oluşturacaktır. Bu 
otomobil dünyada da rekabetçi 
olabilecektir.


