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Başlangıç

Bütün bu tip hikâyeler hep “ben çok küçükken...” diye baş-
lar. Ama benim otomobil tutkumu böyle anlatmak çok 
yanlış olmayacak. 

Anneannem’in kuzenleri Sakallı Celal ve Kemal Porsun 
Bahriye Nazırı ve Birinci Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa’nın 
oğulları. Celal Galatasaray mezunu, ünlü bir filozof, Kemal 
ise mühendis. Kurtuluş savaşı esnasında çok iyi Fransızca 
bildiklerine güvenerek Fransız üniformasıyla Anadolu’ya 
silah kaçırmışlar. Savaştan sonra Kemal İsveç’e gitmiş, ev-
lenmiş, 28 yıl orada yaşamış. Önce otomotiv sektöründe 
çalışmış, sonra hayatını patent alarak kazanmış. Karısı 
ölünce bizi arayıp, onu misafir edip edemeyeceğimizi sor-
du... Buna çok sevindik tabii... Ben 3 yaşındaydım...  

Bana bir şeyler yedirmek hep problemdi... Anneannem 
beni Kemal Dede’nin yanına götürüp küçük iskemleme 
oturturdu. Kemal Dede 05:30'da kalkar sabah jimnasti-
ğinden sonra çizim masasına oturur çalışırdı. O göz ka-
maştırıcı Caran d’Ache kalemleriye bir şeyler karalamama 
izin verir, bana mühendisliği, otomobilleri, tasarımı anla-

tırdı... Bu müthişti, ben de kararımı verdim: Otomobil mü-
hendisi olmalıydım. 5 yaşına gelmemiştim.  

Tabii bütün hayatım otomobil mühendisi olmak üze-
re yönlendi. Saint Joseph bana otomobille ilgili yaban-
cı yayınları izleyecek lisanları verdi... Sonra İTÜ Makina 
Uçak... Sınıf arkadaşım Sinan Önalp ile eski Malibu SS’yi 
hazırlayıp Cadde’de geçilmez olduk, bu o günlerde yarı-
şan çocuklar için bilemedikleri bir rekabetti... Ama tüm 
ukalalığımızla “artık kendi arabamızı yapsak” dedik. Şasi, 
ve mekaniği kendimizce çözüp ölçekli maketlerimizi yap-
tık. Ama gövde bizi aşıyordu... Model uçakçı Muammer 
Okumuş’a derdimizi anlattık. Her şeye çok kritik gözle 
bakan, hiçbir şeyi kolay kabul etmeyen tanıdığım en özel 
insanlardan biriydi Muammer. Bir anda “yapalım” dedi, işe 
omuz verdi... İlk modellerimiz oldukça iyiydi, ama bunları 
tam boy yapacak imkânımız yoktu, pek olacak gibi de gö-
zükmüyordu...  

İTÜ bitince Otosan’a başvurdum. Büyük bir şansla mamul 
geliştirme bölümüne atandım. 30 kişiden az bir ekip, ama 
çok özel insanlar: Günay Atuk ağabey, Nejdet Oral, Eralp 
Noyan bugün aramızda olmayanlar; ve Kadri Nişel, Zeki 
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Diker. Ama bu profesyonel başlangıcı en büyük şans 
haline getiren şey rahmetli Erdoğan Gönül’ün, “yerli 
tasarıma sahip bir spor otomobil yapalım,” kararı oldu. 
Erdoğan Gönül bu başlattığı projeyi büyük bir vizyon 
ve kararlılıkla korudu, önümüzde kalkan oldu. Sonunda 
Türkiye otomotiv tarihinin milat projesi Anadol STC16 
ortaya çıktı... Bugün Ford-Otosan’ın gurur veren 1200'ü 
mühendis 1500 kişilik ürün geliştirme takımı bu çekir-
dekten yeşerdi.  

Ben önce elimdeki Anadol’un motorunu 2800 cc/260 
HP bir motorla değiştirdim, sonra gövdeyi kestim biç-
tim... Hazırladığım bir STC-16 Rallye’de çok başarılı 
oldu... Sonra otomobilsiz birkaç yıl geçti...

1985 yılında arkadaşım Şakir Yılmaztürk, “Gel tekne ya-
palım,” dedi. Otomotiv tecrübem, kompozit bilgim bize 
yardımcı oldu. Sonra oğlum Kaan işlerimize bulaşmaya 
başladı. MRTP hücumbotları onun fikriydi, onun tasarı-
mıydı.  Acı kaybından sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı 
büyük bir nezaketle bu botlara “Kaan Sınıfı” resmi adını 
verdi. 

Bugün Yonca-Onuk üretimi ONUK MRTP hücumbotları 
dünya teknoloji lideri konumuna geldi, 8 ülkede 146 
adet MRTP görevde...  Elimizdeki mühendislik gücü 
ve iyileşen ekonomik imkânlarımız içimizdeki tutkuyu 
tekrar su yüzüne çıkarttı. Artık ONUK otomobillerinin 
zamanı gelmişti. 

ONUK marka bir otomobil

Spor otomobil / yarış otomobili deyince akla (belki sa-
dece...) İngiltere gelir. İngiltere’deki küçük üreticiler mü-
tevazi imkânlarla ve bizim Otosan MG benzeri küçük 
ekiplerle yüksek performanslı otomobil tasarımında çok 
büyük tecrübe edinmişlerdi. Ken Miles, Mike Parkes Roy 
Lunn, Gordon Murray'den şimdiki Formula1’in sihirbazı 
Adrien Newey’e kadar tüm bu mühendisler bu şekilde 
yetişmişlerdi. Biz de boyumuzdan korkmadan detayı/
lüksü çok olmayan bir spor otomobil ile başlama kara-
rı aldık. Kaan’ın idolü Porsche 904 GTS idi. 650 kg, 180 
BG, ortadan motor, kompozit gövde... ONUK CT böyle 
olmalıydı. Biz de Renault motor ve transmisyonu ile ilk 
projemizi yaptık. Gökhan Akış’ın modelini Ford-Otosan 
bize jest olarak A-Class yüzey haline getirdi... Her şey iyi 
giderken Kaan’ı kaybettik... Her şey durdu...  
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Sazan

Ama Kaan’ın projesini bırakamazdık... 1998'de yeniden 
başlayan proje Kaan’ın okuldaki takma adı olan ONUK 
Sazan olarak değiştirildi. Enzo Ferrari’nin kaybettiği oğlu 
Dino adına yaptığı arabanın logosu Dino’nun el yazısıy-
laydı. Biz de Sazan’ı Kaan’ın el yazısıyla yazıp logomuzu 
oluşturduk.  Eralp Noyan da artık bizimleydi ve müthiş 
bir güçtü: eğitiyor, çözüyor, yol gösteriyor bazen de fıkra 
anlatıyordu. 

Yapılmakta olan İstanbul Park F1 pisti ve onun müsaa-
de edebileceği performans seviyesi bizi hedeflerimizi 
büyütmeye itti. ONUK Sazan 300 km/h hedefli bir araç 
olmalıydı. 460 HP ortadan motorlu 980 kg bir araç. 
Gökhan’ın çizgisiyle prototipimizi 8 Kasım 2009'da bası-
na takdim ettik. Neyse ki stilimizi fazlasıyla andıran Pors-
che 918’in Cenevre 2010 fuarında takdim edilmiş olması 
da bizi “kopyacı” damgası yemekten kurtardı. 

Ancak ONUK Sazan’ı yaparken acı bir gerçeğin farkına 
vardık. Bu bir "süper araba" olarak yapılmıştı. Ama Ferra-
ri, McLaren gibi bir ismi olmayan bir süper arabayı kimse 
almazdı... Artık bu sadece bizde kalacak bir arabaydı. 

Eralp Noyan, “Evladım ayaklarınızı yere basın, Lotus 
Elise’in pazarına girsek bunu pek güzel yaparız,” dedi. 
Küçüğe dönüş kaçınılmazdı. Ortadan boyuna motorlu 
ültra hafif CT biraz hayaldi. Yeni küçük aracımız yine or-
tadan motorlu seri üretimden gelen modern ama enine 
bir güç grubuna sahip olacaktı. Eralp ve Gökhan’ın çalış-
maları yeni aracı ortaya çıkarttı. 

STC, o büyülü isim

Bu küçük araca isim dediğimizde tüm ekip “STC” dedi... 
Bu isim tescil edilmemişti. Hemen adımıza tescil ettirip 
Ford Otosan’a da STC-16 adını tescil ettirdik. Artık ara-
cımız bir ONUK STC20/E. “E” bize evladı gibi bakmaktan 
üşenmeyen Gökhan’ın annesi Erten Akış hanımefendiye 
ithafen. Kızım Dila’nın bana hep söylediği gibi, “Sen Ge-
neral Patton gibi geçmişte yaşayan bir savaşçısın,” doğ-
rultusunda arkamızdaki unutulmaz kişileri, hatıralarını 
hep yanımızda tutuyoruz. ONUK STC20/E'lerin gövde 
tanıtım plaketi şöyle olacak: “ONUK STC20/E Sayın Erdo-
ğan Gönül’ün anısına ithafen Ford-Otosan’ın izniyle.”
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NUK STC20/E Tekerlek Asılış Eğrileri

ONUK STC20/E

Şimdi STC20/E kendi genç ekibimin geliştirdiği şasi ve te-
kerlek asılışlarını kullanıyor. Aks aralığı 2440 mm ve top-
lam 980 kg. 350 BG'ye kadar motor taşıyabiliyoruz. Stan-
dart (7x16 ön, 8x17 arka) veya spor paketimiz var. Tabii 
8,5x18 önler, 10x18 arkalar, AP racing fren, Öhlins amor-
tisörler vereceğiz. 

Şasimiz opsiyon olarak yarış amaçlı ortadan boyuna mo-
tor kullanabilecek. İlk ONUK STC20/R de şu anda üretim-
de, sadece 850 kg...  

VW Kaplumbağa

Hiçbir otomobilci Dr. Ferdinand Porsche’nin ölümsüz 
eseri Kaplumbağa’ya kayıtsız kalamaz. Şimdi bir de (ben 
Mr. Hyde diyorum, gençler Ninja Kaplumbağa diyor) VW 
projemiz var. Biraz uzatılmış (2500 mm) ONUK STC20 şa-
sisine genişletilmiş bir kompozit gövde koyuyoruz. İlki 

benim olacak. Sadece bu arabada arka aks Porsche 930 

Turbo’dan. Motoru da 340 BG bir Porsche Almeras, gücü-

nü G52 transmisyon üzerinden iletiyor. Bu VW'leri kendi 

motoruyla veya ortadan bir Audi V6 dizel ile yapmayı dü-

şünüyoruz. İnanılmaz ama bizim “çok alımlı” spor otomo-

billerimizden kat kat fazla talep görüyoruz. 

ONUK Sazan LM

Tabii Kaan’ın Sazan projesini öyle bırakamazdık. Yola çı-

kartamayacağımız Sazan yerine saf bir GT3 yarış otomo-

bili yapma kararı aldık. Şu anda 2650 mm akslar arası FIA 

onaylı şasimiz 500 BG ötesi GT3 de yasak olsa bile test için 

seçtiğimiz 650 BG bir motor ve Hewland transmisyonla 

yürür vaziyette. Biraz klasik/retro gövdemizi karbon ola-

rak yeniden yapıp aracı bu yaz yürütmeyi planlıyoruz. 

Bütçemiz yeterse 2020 gibi yarıştırabiliriz. ABD için yol 

versiyonları da planımızda.
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... ve Dan Gurney...

1964 yazında beni Fransa’ya götüren annemi, “Küçük bir 
yarış, gelmişken lütfen seyredelim,” diye kandırıp Le Mans 
için 24 saat esir etmiştim. Dan Gurney – Bob Bondurant’ın 
kullandığı Cobra Daytona (5 numara, Viking Blue) o ye-
nilmez Ferrari GT'lerin önünde finişi geçtiğinde oraday-
dım. Bu hayranlık yıllar sonra Dan Gurney’e ulaşıp onun-
la iyi dost olma şerefine sahip olmaya kadar gitti. ONUK 
MRTP'leri incelerken ben ona hep Le Mans 1964'ü, Cobra 
Daytona’yı soruyordum. Dan bana döndü, “Madem bu 
kadar istiyorsun, bu botlar gibi üst düzey teknolojiyle 
bir replica yapabilirsin,” dedi... ONUK Coupé’64 böylece 
doğdu. 1964 yılında 2 ayda alüminyum levha döverek ya-
pılmış gövdeyi elektronik olarak taradık. 1,91'lik Dan Gur-
ney bile konforla kullanabilsin diye %10 büyüttük, ama 
safkan havasını daha da arttırmak için greenhouse’ı %8 
büyütüp iddialı bir duruş sağladık. Hatlar Gökhan’ın elin-
de nerdeyse Icem Surf yapmış gibi düzeltildi, ergonomisi 
mükemmel hale getirildi. Motor bir Katech LS7 (750HP) 
transmisyon arkada bir Xtrac olacak Hedefimiz Porsche 
Singer’ın pazarını daha iyi bir arabayla sarsmak. Üretim 

Gurney’in şirketi AllAmericanRacers'ta yapılacak ve ora-
dan satılacak. 

Ne yazık ki Dan Gurney’i 14 Ocak 2018 günü kaybettik. 
Şimdi onun anısına çok daha dikkatle çalışıyoruz. Bu 
Coupé’64 2020 de görücüye çıkacak. 

Sonuçlar ve sonrası

ONUK gerek dünya lideri olduğu yüksek hızlı hücumbot 
tasarım ve üretiminde gerekse ONUK otomobilleri tasa-
rım ve üretimine devam edecektir. Çizgi roman kahrama-
nı Kızıl Maske efsanesindeki Ölümsüz Ruh’u hatırlayalım. 
Burada ölümsüz olan o maskeyi taşıyan değil, o ölümsüz 
ruh doğrultuısunda maskeyi kendinden sonra taşıyacak-
ları yetiştirip ölümsüzlüğü sağlamak görevidir. Biz de bizi 
geçebilecek gençleri yetiştirerek bu misyonu yerine getir-
meyi amaçlıyoruz. 

Unutulmaması gereken gerçek Arie de Geus’un “Yaşa-
yan Şirket” kitabında söylediği gibi sürdürülebilir yegâne 
yarışmacı avantaj, rakiplerden daha büyük bir hızla 
öğrenebilmektir.”


