
 

TÜRKİYE'NİN KENDİ UÇAK VE 
OTOMOBİL ÜRETME SERÜVENİ  

 

Prof. Dr. Ali SÜRMEN 

Bursa Teknik Üniversitesi 



  Ana Başlıklar: 

 Motor ve Taşıt Teknolojisi Nereden Nereye? 

 

 Yeni Araç ve Ulaşım Kavramları 

 

 Son Yüzyılda Sanayi Hamlelerimiz…Neden İstediğimiz 
Gibi Olmadı? 

 

 Yerli Otomobil Neden Zorlanıyor? Olmalı mı? Olmamalı 
mı? 

 

 

 



 

   Neden günlük hayatımızın en yaygın kullanılan makinesi olan 
araçlar (motorlar)  

 

  “Dünyayı değiştiren makine” 

 

 olarak bilinirler ? 



Cevabı şu iki başlıkta arayabiliriz 

1. Başka bir makine yok ki…. 

 Bu kadar popüler ve yaygın olsun 

 Bu kadar çok meslek disiplinini bir araya getirsin 

 Her yeni teknolojiden nasiplenmeye bu kadar uygun olsun. 

2. Basit bir soru…Olmasaydı ne yapardık ? 

 



 

 

 İlk yol aracı Fransız askeri mühendisi Nicholas Joseph 
Cugnot tarafından 1769’da... 

                    Saatte 3,6 km gidebilen bir buhar makinesi 

 -              En fazla 15 dakika gidebiliyor ve 

 -              En fazla 4 kişi taşıyabiliyor 



 

  
 

 Alman mühendis Karl Friedrich Benz (1844-1929),  

    1886’da üç tekerlekli aracının patentini aldı 

  - Tek silindirli 

  - 0.66 kW,  400 devir/dak 

  - Maksimum hız 15 km/h 

 

 

 

 

 



    Alman mühendis Gottlieb Daimler (1834-1900), 
1886’da dört tekerlekli aracının patentini aldı 

   - Tek silindirli 

  - 0.80 kW,  600 devir/dak 

  - Maksimum hız 18 km/h 

 

 



 

 

American Duryea kardeşlerin 1893’deki 

“Duryea” isimli  benzinli otomobili… 

 

 



 

 

Amerikalı endüstrici Henry Ford (1863-1947), 

1896’da ilk aracını imal etti. Ancak meşhurluğu 

bundan değil, 1908’de et paketleme fabrikasından 

bozduğu bir tesiste bant üzerinde ilk otomobil 

seri imalatını gerçekleştirmesindendir. 15 yılda 20 

milyon araç sattı. 
 

 



 

 

Dizel motorların araç üzerindeki ilk uygulaması 

1924 yılında yine bir Alman işbirliği olan “Benz-

MAN” cooperation” tarafından gerçekleştirildi. 

First Diesel truck of Benz-MAN corporation 

 

 



   Temel mühendislik 
prensibi bakımından 
motor teknolojisinde o 
yıldan bu yıla bir 
devrim söz konusu 
olmamıştır. 

 

   Şekildeki sarı araba ile 
bir önceki Benz-MAN 
ürünü kamyonun 
motorları arsında 
temel çalışma prensibi 
bakımından  hiçbir 
farklılık yoktur. 

Conventional Engine 

kurbel03.AVI


 

 Son 10-20 yıla kadar motor teknolojileri üzerindeki değişimler 
temel çalışma felsefesinden ziyade yakıt, ateşleme ve 
“nefes alma” sistemlerindeki iyileştirmeler şeklinde olmuş 
ve motorların ilk yıllarına göre yakıt tasarrufu bakımından % 
50 den fazla iyileştirmeler sağlanmıştır. 



Daha radikal değişimler daha ziyade araçların  

gövde yapıları ile ilgili aerodinamik ve  

malzeme teknolojileri konusunda olmuştur. 



     Otomotiv araştırmalarında ne amaçlanmaktadır? 

1.  Daha kompakt tasarımlı, daha hafif ve verimli motorlar ve 
aktarma organları.  

2.  İleri teknoloji ürünü, yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş 
daha hafif ve güvenli araçlar.  

3.  Geliştirilmiş aerodinamik gövde tasarımları. 

4.  Klasik motorlardan farklı daha çevreci güç sistemleri. 

 

 



 

  Her ne kadar da 120 yıl önceki motorla 
bugünkü arasında temelde bir farklılık 
yoksa da, alt sistemler konusunda 
motor verimini yükselten ve emisyonları 
azaltan yüzlerce teknolojik hamle vardır. 

   Motor Teknolojileri 



Motor Teknolojileri 



 

 

   1950 ve  1960 lı yıllarda 
Rover ve Chrysler gibi 
birçok firma bu uçak 
motorlarının küçüklerini 
kara vasıtalarında 
kullanmayı denemişlerdir.  

 

    Motor Teknolojileri 



 Alman mühendis Felix Wankel, pistonun dönen bir 
motor yaptı ve ilk defa 1959 yılında araçlarda 
uygulandı. 

Wankel engine 

   Motor Teknolojileri 

wankel.AVI


Motor Teknolojileri 

HEMI  

 

OX2  

 

Ellipti 

 

GDI 

 

CRD  

 

VVT 
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GDI  
(Silindir içine benzin püskürtme) 

GDI animation.swf








 Eliptik motor (Gazi Üniv. Tekn Fak.) 





Motor Yardımcı sistem Teknolojileri 
HEMI  

 

OX2  

 

Elliptic 

 

GDI 

 

CRD  

 

VVT 

 

VCR1 

 

VCR2 
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  Araçların arkasında  

   TDCI 

     CRDI 

   Multijet 

   CD 

   HDI 

görürseniz işte bu teknolojidir. 1929’dan.. 



Hibrid Araçlar 

 
Animation 1 

 

Animation 2 

 

Animation 3 

 

Animation 4 

 

Animation 5  
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 Akü gibi bir şey… Hidrojen, dogalgaz veya alkol 
taşıyacaksın. Aracının üzerinde bu cihazla elektrik 
elde edilecek. Ve aracın elektrikli olacak. 

 

 En iyisi hidrojen. Ama hidrojen taşımak problem 

Yakıt Hücreleri 





  Elektrikli ( şarj bataryalı) Araçlar 



 Araç Teknolojileri 
SBS 

 

RADAR 

 

GPS 

 

Aero 

 

ESP 
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•ESP 

ESP.SWF


•ASR 

ASR.mpg


Malzeme Teknolojileri 

Magnetic Fluids 

 

Vehicle Body 

 

 

fluiddemo.mpg
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Magneto - Fluids 

fluiddemo.mpg


- LPG 

- CNG or LNG 

- Hidrojen 

- Bio-dizel 

- Bio-gaz 

 

  

 Yakıt Teknolojileri (Alternatif Yakıtlar) 



   LPG, Doğalgaz ve hidrojen yeni yakıtlar değillerdir. Tarihleri 
motorlardan daha eskidir.  

 

 Tek fark şudur ki gelişen elektronik teknolojileri pratik olarak 
kullanımı problemli olan bu yakıtların kullanımını 

   daha kolay hale getirmiştir. 



   Neden LPG hariç çok yaygın olarak kullanmıyoruz?  
 
  1. LPG yi yaygın olarak kullanıyoruz ama kullanabileceğimizden 

daha verimsiz. Çünkü ilkel ve/veya LPG EKÜ’sü olmayan 
sistemler kullanıyoruz. 

 
  2. Doğalgazı araçlarda yaygın kullanmıyoruz. Çünkü kullanımı 

biraz daha zor ve daha fazla emniyet tedbiri istiyor. Halbuki 
bizim serbest piyasa kolay olup kısa sürede çok kazandıranı 
sever. 

 
  3. Hidrojeni kullanmıyoruz. Çünkü kontrol edilemeyen yaramaz 

çocuk gibi…Her delikten geçiyor, kaçıyor. 
 
  



  

 Ancak bundan daha gerçekçi olan bir şey var ki; 

 

 Bildiğimiz bu motorlarda bu yakıtları kullanmak konusunda 
teknoloji dünyasının kafası karışık.  

 

 Yani “değer mi?” diye düşünüyor. 



   Bununla birlikte mevcut motorlar ve bu yakıtlar üzerine 
çalışılmıyor değil (ben de dahil..) Bunun nedeni: 

 

  “Hiç ölmeyecek gibi çalış, yarın ölecek gibi ibadet et”  

 

   felsefesi. 



   Taksi 

   Özel oto 

   Otobüs 

 

 şimdilerde 

 

   Raylı araçlar 

 

 



 Bunca teknolojilerin peşinde yıllarca ve trilyon dolarlar harcayarak 
neden koştuk ? 

 

 Hem öyle koşmak ki  

  5,10,15 yıl  

  yüz milyon dolarlar 

  Sonunda aracınızın verimi % 3-5 artacak. 

  Hatta belki uygulanamayacak !!!  SAAB 

 







 

Bu çağdaş (!) ulaşım araçları ne taşıyorlar? 

 Caddelerimizde otomobiller ortalama 1,5 kişi ile kullanılıyorlar. 

 

  1,5 kişi = 110 kg 

 

 Aracın ağırlığı = 1100 kg 



Halbuki 1000 kg lık otomobilinizi 900 kg’a 
düşürseniz…  

  
% 10 luk ağırlık azalmasına karşılık  
% 10 yakıt tasarrufu… 
 
Yani bire- bir… 

 



Otobüsler; 

 Şekildeki otobüs 30 
ton civarında. 

  

   Azami taşıyacağı 

 

  150 kişi =11 ton 

  Ortalama 5-6 ton 

 

 



Bursaray vagonları; 

 Kendi ağırlığı;             

 40 ton 

 Taşıdığı ağırlık; 

 Azami 287 kişi 

 =21 ton 

 Ortalama 150 kişi 

 =11 ton 



 

 Bu ulaşım vasıtalarının her biri teknoloji küpü !!! 

 

 Ancak bu ulaşım şekillerinin hangisi çağdaş?  



 

 Karıncanın gözündeki kılcal damarlara by-pass ameliyatı 
yapabilen bir teknolojinin kahramanı olan bir doktor 
düşünün… 



 Bu dehşetengiz gerçeğin 
farkında olmamaları mümkün 
olmadığına göre…  

 

 Teknoloji dünyası bizi  

 aldatıyor mu? 



 

 Trafik sıkışıklığı diye bir kavram yok 

 

 Taşıt kaynaklı kirlilik diye bir şey artık söz konusu 
olmayacak. 

 

 Şehiriçi ulaşımın lügatından “gürültü” çıkacak. 

Şöyle bir ulaşım düşünün: 
 



 Ölümlü trafik kazaları yerine küçük “çarpışan araba 
kazaları” olacak. 

 

 Durak olmayacak, bekleme olmayacak, otobüs kaçırma 
olmayacak.  

 

 24 saatte ulaşımın olmadığı tek bir saat olmayacak . 



 Bineceğiniz Mono-Mobil isterseniz tek, isterseniz iki, 
isterseniz üç kişilik olacak ….  

 

 Uygun mimari tarzlar geliştirilirse, çalışma odanız ve 
hatta ders gördüğünüz sınıfınız park yeriniz olabilecek 

 

 Bugün araba senin-benim kavgası yok 

 



 

 Bağımlı şehiriçi toplu taşıma   OUT 

 
 Bağımsız, özgür, çilesiz,  

 limitsiz ferdi taşıma                       IN 
 

 
 





 Yakıt tasarrufu hesabına girmeyeceğim 

 Bu tasarrufu yüzdelik değerlerle ifade etmek hafif kalır 

 Sadece şehir içi ulaşımda uygulanması halinde bile 
Türkiye’nin petrol faturası 1/3 -1/4 oranında düşecektir. 

 Çünkü 1 kişi 1100 değil en fazla 250 kg ile taşınacaktır. 





 

 

 THE ULTIMATE GOAL AS POWER  SYSTEM  IS  BATTERY  
ELECTRICAL VEHICLES.  

 

 THE OTHER TECHNOLOGIES  ARE  SO CALLED  “SHORT  TERM  
FILLING  MATERIALS” 

  

  

3. What should be our vehicle and 
transportation  strategy? 

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



 WHILE  WE PROGRESS  THROUGH  THIS TARGET THE  
FOLLOWING TECHNOLOGIES  WILL  BE  THE  LEADING  
TECHNOLOGIES. 

  Management systems and software  

  Application of electro-magnetic theory to  transmission 
and suspension systems  

       Elektro-magnetic powering of vehicles  

       Light material technologies 

       Low cost electrıcıty production 

       Efficient  transmission of electricity  

       Economic production of energy-dense batteries 

       Battery charging technologies or battery replacement 
 station 

       Legislative infrastructure, servicing, warranty 

 

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



 

 

 DEPENDING  ON  THESE  TECHNOLOGIES  AND UNDER  THE  
LIGHT  OF  WHAT  I  CRITICISED  UP TO  THIS  POINT  WE  
CAN  PROPOSE  NEW  TRANSPORTATION  CONCEPTS. 

 

 

       

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



     

   I NAME IT AS MONO-PUPLIC TRANSPORTATION 
(MPT) 

 

   THE  CONCEPT  VEHICLE OF  THIS TRANSPORTATION  
IS  SOMETHING LIKE THESE….. 

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 

HEATHROW- LONDON 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 

Abu Dhabi has released detailed proposals for a low-carbon public transport network 
under its Plan Abu Dhabi 2030. The three areas of personal rapid transit will include the 
project which are Masdar City, Capital City and Lulu Island.  
 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



 THIS  MAY BE  A  VEHICLE WITH  WHEELS  OR WITHOUT 
WHEELS  

 

 IF THERE IS NO WHEEL THERE WILL BE NO BATTERY.  IT  
WILL  MOVE  ON A ELECRTO-MAGNETIC  STRIP  LIKE  A  RAIL  
AND  WILL BE  ENERGIZED  FROM  THE  ELECTRICAL  
NETWORK OF  THE  CITY.  

 

 THE  BODY OF THE VEHICLE SHOULD BE MADE OF A  VERY 
LIGHT MATERIAL  LIKE CARBON FIBER. 

 

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



 IT IS AN ELECTRICAL VEHICLE AND ITS WEIGHT IS NO MORE 
THAN  200 KG WITH  THE PASSENGER. 
 

 IF THERE ARE WHEELS IT NEEDS  BATTERY SO THAT  IT MAY 
BE ENERGIZED  WITH  BATTERY  WHEN  MOVES  OUT  THE  
MAGNETIC STRIP AND DRIVED  BY  THE “DRIVER” 
(PASSENGER) 

 

 ITS  WEIGHT WITH  THE PASSANGER  OR  DRIVER  WİLL  BE  
AROUND  300 KG… MAY BE LESS. 
 

 THIS  IS  ¼  OF THE CONVENTIONAL CARS.  
 

 SO IT MAY TRAVEL  (4X160X100/250) = 256 KM 

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



 

 THERE  MAY BE  TWIN-P  OR TRIPLE-P  FAMILY  VERSIONS 
OF THESE VEHICLES.   
 

 ITS  PRIORITY  AND  SUITABILITY  IS  FOR URBAN 
TRANSPORTATION. 
 

 OBVIOUSLY IF IT IS A WHEEL-CAR IT IS YOUR OWN CAR  
AND  YOU  DRIVE  IT  TO YOUR HOME AFTER  SHIFTING OUT 
FROM THE MAGNETIC STRIP. 
 

 IF IT IS NOT A WHEEL CAR, IT IS A PUPLIC CAR AND YOU 
RIDE IT BY PAYING. WHEN YOU ARRIVE AT YOUR  STATION  
YOU WILL LEAVE THA CAR AND IT MOVES  EMPTY  FOR  
ANOTHER  PASSANGER. 

BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



BURSA TECHICAL UNIVERSITY 



 

 Son Yüzyılda Sanayi Hamlelerimiz…Neden İstediğimiz Gibi 
Olmadı? 

 

 Yerli Otomobil Neden Zorlanıyor? Olmalı mı? Olmamalı mı? 

 



 

 

 

Türkiye’nin son 100 yıldaki ciddi sanayi ve teknoloji girişimleri 
ve akibetleri 



 

1.  1925-1955 Uçak sanayi  

    1925 Kayseri uçak fabrikası (Türk Tayyare Cemiyeti, daha sonra 
THK) 

  sivil havacılık faaliyetleri 

 Tayyare makinist mektebi, yurt dışına öğrenci 

 Ankara Akköprü’de planör imalathanesi, uçak parçaları üretim 
ve bakımı 



 Tayyare, otomobil ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) 

 1. Dünya Savaşı sonrası ortaklık kurdukları Alman Junkers 
Firması ile 1928’de ilk uçak üretildi. Aynı yıl her nasılsa TOMTAŞ 
öldü ! 

 1932 ye kadar 15 adet A-2 üretildi 

 1932’de Amerika ile ortaklık yapıldı 

 1939 a kadar 112 uçak imal edildi 

 II. Dünya savaşından sonra Amerika «zahmet etmeyin ben 
veririm» dedi ve bu da sonu oldu. 

 1950 de öldü ! 



 1936 Yılında Nuri Demirağ’ın ilk özel girişimi 

 1937 de İstanbul Beşiktaş’ta tasarım ve prototip için Etüd 
Atölyesi 

 1941 de Sivas Divriği’de seri imalat yapmak üzere 
teknisyenlerin ve de pilotların yetişeceği Gök Uçuş Okulu 

 Etüd ve montaj atölyesi, dökümhane, motor ve pervane 
imalathanesi, malzeme muayene laboratuvarı ve teknik 
laboratuvarlardan ibaret bir uçak entegre sistemi 

 



 1936 Yılında Nuri Demirağ’ın ilk özel girişimi 

 THK 65 planör, 10 adet eğitim uçağı sipariş etti 

 Planörler hemen teslim edildi 

 Selahaddin Reşit Alan’ın başlamadan ölen MMW-1 projesinin 
Alan-2 adlı prototipi hazırlandı. NuD-36 adıyla 24 adet imal 
edildi. 

 1938 de NuD-38 çift motorlu 6 kişilik uçak tasarımına 
başlandı. 

 1939 da THK muhtelif gerekçelerle siparişleri       iptal etti.  

        1943 te ilk özel uçak şirketi de öldü! 



 1940 Etimesgut Uçak Fabrikası  

 İngiliz lisansı ile 30 adet Miles-Magister uçağı üretildi 

 Orijinal tasarım ve prototip çalışmaları yapıldı 

 1945 yılına kadar ulaştırma, okul, akrobası ve eğitim planörleri, 
akrobatik eğitim uçakları, ambülans ve turizm uçağı üretimleri 
yaptı 

 1944 de Gazi Orman Çiftliğinde Gipsy Major uçak motoru imalatı 
başladı 

  Nedense daha sonra musluk, piston ve kuyu      
 tulumbası üretimine geçti ve öldü! 

 



 1952 Makine Kimya Endüstrisi Kurumu THK’nın uçak tesisi 
varlığını devraldı.  

 Ama bu yıllarda Amerika’nın Marshall yardımı   sonrası eli 
iyice Türkiye’nın üzerinde olmuştu 

  MKEK de MKEK serisinden birkaç uçak imal ettikten sonra 
traktör üretimine terfi etti !! 

 Türk Traktör doğdu…. 



 1950 li Yıllarda Pancar Motor’un trajik hikayesi 

Şirket Gümüş Motor ismi ile 1956 yılında yeni mezun bir 
mühendis olan Necmettin Erbakan’ın genel müdürlüğünde, 
sanayileşme yatırımları yapan devlet kaynakları ile ilk yerli 
motorumuzu üretmesi amacıyla kurulmuş. O tarihte en ileri 
teknolojiye sahip global markalarla iş ortaklıkları yapılmış ve 
takip eden yıllarda tüm Türkiye'yi saran bir bayi ve tedarikçi ağı 
kurulmuş.  



 1950 li Yıllarda Pancar Motor’un trajik hikayesi 

1964 yılında yapılan özelleştirme ile sahipliği Pancar 
Kooperatiflerine ve Şeker Fabrikaları’na geçmiş, adı Pancar 
Motor olarak değişmiş. 
 
1980'lerin başına kadar her şey yolunda gitmiş, ürün sağlam ve 
kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olduğu için çok tutulmuş. Tarım 
faliyetlerinin büyük oranda devlet teşviği aldığı bu dönemde 
çok satılmış, yavaş yavaş yaşayan bir efsane halini almış.  



 1950 li Yıllarda Pancar Motor’un trajik hikayesi 

O kadar ki, ağırlıklı olarak tarım ve marin amaçlı kullanılan bu 
motorların tümüne, markasına bakılmaksızın "Pancar Motor" 
diye hitap edilir olmuş. Sadece Türkiye'de satılmakla kalmamış, 
başta Afrika ve ortadoğu olmak üzere yurt dışında bir çok 
ülkeden alıcı bulmuş. Dayanıklılık ve kalitesinin ünü tüm ülkeye, 
hatta ihracat yapılan yakın ülkelere yayılmış. 



1980 ihtilaline kadar dayanabilmiş. İhtilalin getirdiği ekonomik 
kriz, daralan piyasa, yenilenemeyen teknoloji ve piyasayı 
paylaşan yabancı firmalarla azalan pazar payı… 

 

90 lı yıllarda komaya girdi ve öldü !.... 



1960 lı Yıllarda Devrim Otomobilinin Hikayesi 

Bunu hepiniz en az benim kadar iyi biliyorsunuzdur… 



1970 lı Yılların başında ODTÜ-ORDU İşbirliği ile ORDOT projesi 

 Türkiye 1 milyar 250 milyon Marklık bir yatırımla Kobra 
roketlerini imal edecekti… 

 Bir roket geliştirildi ve roket uçmaya başladı… 

  Projeye destek amacıyla Amiral Hayri Tezcan 350 bin lira 
vermek istedi. Engelledi ve emekli ettiler… 



1970 lı Yılların başında ODTÜ-ORDU İşbirliği ile ORDOT projesi 

 Olay basına yansıdı. Mete Akyol konuyu irdeledi. Ama yine 
Milliyet Gazetesi’nın darbe dönemlerinde bakanlık yapmış ve 
kültür dünyasının «Monşeri» diye bilinen meşhur bir zatı 
karşısında buldu… 



1970 lı Yılların başında ODTÜ-ORDU İşbirliği ile ORDOT projesi 

 Olay halka intikal edince taktik değiştirdiler. Projeyi uzman 
ellerde (!) devam ettirme kararı aldılar.  

 Birdenbire Amerika’dan Von Braun’un sağ kolu bir Türk 
«Ailesini özlediği için !!» apar topar Türkiye’ye geliyor. Sonra 
«ODTÜ’de çalışmaya hazırım» diyor… 



1970 lı Yılların başında ODTÜ-ORDU İşbirliği ile ORDOT projesi 

 Daha sonra ODTÜ mezunu  İtalya’da roket konusunda 
çalışan bir mühendis geliyor ve roket işini devlet ona 
devrediyor. Babası istihbaratçı… 

 Gerçek bir roket mühendisi olmadığından başarısız kalıyor, 
bunalıma giriyor ve genç yaşta ölüyor…Türkiye’nin kendi 
roketini üretme ümitleri ile beraber…. 



Neden engellendik ? 

 1. Tarih ve Devlet Kültürümüz 

 2. Stratejik konumumuz 

 3. Dini kimliğimiz 

Sanayi ve teknoloji devrimi yapmış hiçbir ülke söyleyemezsiniz 
ki dünyanın jandarmaları için bu kadar çok boyutlu bir tehlike 
arz etsin. 



Peki neden direnemedik? 

1. Kimlik ve kişilik zaafı olan uzaktan güdümlü devlet 
adamları 

2. Hem bu devlet adamlarının desteği hem de onları 
güdenlerin güdümünde bir ana sanayi 

3. Patron-çalışan ilişkisinde kültürel ayrışma. 



 1940-1960 lı yıllar arası tam bir kimliksizlik hüküm sürmüştür 

 1960-1990 arası kimliksizlik süregelmekle beraber bazı ciddi 
başkaldırılara uğramıştır 

 Menderesin milleti referans alan siyaseti 

 Erbakan’ın sanayi ve teknolojide milli kimlik vur kaçları 

 Özal’ın Türk insanını Türkiye’nin dışına taşıma hamlesi gibi.  

Hepsi darbelerle sonlandırıldı; ama klasik 
ama post-modern… 



 1990 sonrası, askeri ön cephede tutan derin düzene karşı 
milletin bir «milli irade darbesi» vardır. 28 Şubat bu darbeye 
karşı başarısız kalmış bir kontra darbedir.  

 2000 sonrası Türkiye’nin bütün riskleri göz önüne alarak 
uluslararası bir kimlik bulma hamlesine girdiği yıllardır. Bu 
hususta millet kendisine asla istismar etmemesi ve geçmişin 
hatalarını tekrarlamaması gereken bir kredi vermiştir. 



İşte böyle bir ortamda yerli otomobil arıyoruz. 

Öncelikle şunu söyleyeyim ki  teknolojik, alt yapı ve insan gücü 
olarak hiçbir engel yoktur.  Güney Kore’nin savaş sonrası 
karnını doyurma derdinde olduğu günlerde kendi otomobilini 
yapabilen, hatta uçak sanayisi yaşlanıp ölmüş (!) olan bir 
ülkenin, bundan neredeyse üç çeyrek asır sonra kendi 
otomobilini yapamayacağını kimse söyleyemez. Aradan geçen 
yıllardaki bunca    tecrübeye rağmen. 



Ancak birçok siyaset bilimci ve devlet adamına göre 
Cumhuriyet tarihinin en güçlü iktidarının olduğu söylenen bu 
dönemde, bu iktidarın liderinin bunca ısrarlı talebine rağmen 
bu konu neden hala sürüncemededir? 

 

Almanya, Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan örneklerinden 
hangisine benziyoruz? Hangisi gibi başlayabiliriz? 



 Almanya, Japonya ve Güney Kore büyük hamlelerini üç 
büyük savaş yıkımından sonra bir «ekonomik misilleme» 
şeklinde yapmışlardır. Düşmana karşı milliyetçi bir şahlanış 
vardır. 

 Bizim Kurtuluş Savaşı sonramız (1925-1940) biraz buna 
benzer; bir farkla ki onlar mağlup biz galiptik. 

    Ama onlara yapılmayan bize yapılmıştır.  



 Çin ve Hindistan’a da birçok bakımdan benzemiyoruz. Bunlar 
(Güney Kore de dahil) gençlerini öbek öbek ama adım adım 
takip ederek ve direkt bir hedefe yönlendirerek ... 
Döndüklerinde de milli hedeflerine yönelik istihdam edip 
kendi şartlarına göre hayat garantisi vererek.   

 Ve bu iki ülke de bize benzemiyor; müslüman değil, jeopolitik 
durumları bizim gibi değil ve batının öyle kolay kolay «hööt» 
diyemeyeceği kadar büyük pazarlar. 



Bütün bu şartlar altında otomobili kim yapacak? 

Türkiye’nin sanayi hamlesini engelleyen üç unsurdan ikisi hala 
hayatta…  

 Türkiye’nin kendi başına buyruk büyük bir ekonomi olmasını 
istemeyen batı 

 Yapma gücü ve becerisi olan  ama ağa babalarına karşı en 
küçük bir kusur işleme riskini göze almayan milli heyecandan 
yoksun ana sanayi. 



 Olumlu yönde değişen tek şey ise devlet iradesi. 

Bu durumda üç şekilde yerli otomobili üretebiliriz: 

 Hindistan gibi…Aynı fabrika bir yandan yabancı lisansla diğer 
yandan milli otomobil üretecek. 

    Yürek ister…  

 İkinci derecede gücü olan Anadolu sanayinin bu proje 
etrafında holdingleşmesi 

Yakın coğrafyadaki İslam ülkeleri ile ortak 
bir proje olarak 



 

Kritik üretim sınırı 150 000 otomobil/yıl 

Ekonomik sınır       200 000 otomobil/yıl 

 

Vasati yatırım tutarı 2 milyar dolar. 

 

Devletin fiziki garantisi (yani ortaklığı) olmadan büyük tilkiler 
işe girmiyor. 



 

Her ne olacaksa olacak. Ama bu iş en geç 5-10 sene arası 
tartışılabilir. Bu süre geçerse artık «otomobil» denen şeyi 
üretmek bir milli hedef  olmayacaktır. Belki klasik anlamda bu 
günkü otomobiller de olmayacaktır. 

 

Hatta bugün bile bir hedef olması benim için çok anlaşılabilir 
değildir. 



 

 

Katılımınız ve sabrınız için  

 

 

TEŞEKKÜR   EDERİM 


