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CANİK TP9 Serisi,
Yeni Modellerle
Genişliyor
Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın CANİK markası ile müşterilerine sunduğu
yarı otomatik tabancaları, hem Türkiye’de hem de başta ABD olmak üzere,
dünya pazarlarında, kendilerine özel bir yer edindiler. İlk aşamada
silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin kullanımı için tasarlanan TP9,
yeni modellerle hedef kitlesini genişletiyor.
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P9’un kaydettiği gelişimi anlamak için, tabancanın tarihçesinden başlamak gerekiyor. SYS Genel Müdürü
C. Utku Aral, TP9’u nasıl geliştirdiklerini şöyle anlatıyor: “2008 yılında yapmış olduğumuz araştırma sonucunda,
kolluk kuvvetlerinin, gelecekteki tabanca talebinin tamamının, polimer gövdeli ve iğne ateşleme sistemli olacağını tespit ettik. Söz konusu sistemde, hem tabanca ciddi miktarda
hafifliyor hem de iğne ateşleme mekanizmasında parça adedi azaldığından, tabancanın mukavemet performansı artıyor.
Bu dönemde, Türkiye’de bu özelliklere haiz bir tabanca bulunmadığından, projedeki alt sistemlerin tamamını, ilk kez
geliştirmek durumunda kaldık. Sonuç olarak TP9 modelini,
2 yıllık bir çalışma neticesinde hayata geçirdik; ama mekanizmanın tüm eksiklerini tamamlamamız, neredeyse 4 senemizi aldı. Tam da o dönemde, Emniyet Genel Müdürlüğü
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(EGM), bu tip tabancaları tercih edeceğini açıkladı. Ardından
başlatılan ihale sürecinde, TP9, yarıştığı tüm yabancı rakiplerini geride bırakarak, envantere girmeyi başardı. Akabinde
Özel Harekât Daire Başkanlığı ile yaptığımız çalışma neticesinde, TP9 modelinin bir üst sürümü olan, TP9 SF modelini
geliştirdik. TP9 SF modeli, TP serisinin tüm dünyada kabul
edilmesini sağladı. Bugün, EGM bünyesinde, 70.000 adet TP9
serisi silah hizmet veriyor. Dünya pazarında da birçok kolluk
kuvveti, ihtiyaçlarına göre; TP9 DA, TP9 SA, TP9 SF, TP9 SFx,
TP9 SFL, TP9 SF Elite ve TP9 SF Elite-S modellerini kullanıyor.”
TP9 serisi tabancalar, Güney Afrika, Kamerun, Burkina Faso
ve Zambiya’da, kolluk kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.
Ayrıca, Ukrayna sınır kuvvetlerinin tamamı da TP9 kullanmaya başladı.

SYS, son 2 yıldır, TP9 serisinin, diğer ebat ve özelliklerde
değişik sürümleri üzerinde çalışıyor. 2016 yılı sonunda, spor
atıcılık uygulamalarına yönelik TP9 SFx ve gizli taşınabilirliğe uygun TP9 SF Elite modelleri satışa sunuldu. Söz konusu modeller, daha önce geliştirilen; TP9 DA, TP9 SA ve
TP9 SF modellerinin muadilleri olmadığından, firmanın satış rakamlarına doğrudan etki etti. Önümüzdeki Haziran ayı
içerisinde, TP9 serisinin, susturucu takılabilir modelleri de
ABD’de satışa sunulacak. 2018 yılının başında ise TP9 serisinin, ilk “sub-compact” modelinin satışı başlayacak. Söz
konusu silahın ABD’ye ihracatı mümkün olamayacağından,
montaj işlemleri, ABD’de bulunan CANİK USA tesislerinde
yapılacak. SYS, bunların haricinde; 2019, 2020 ve 2021 yıllarında satışa sunulacak projelerinin çalışmalarına da bir yandan devam ediyor. SYS’nin hedefi, yılda 350.000 adet tabanca
satış rakamına ulaşmak.
Aral, ABD pazarı ile ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: “ABD
pazarı, tüm hafif silah üreticilerinin en büyük pazarı konumundadır. ABD pazarında var olmanın tek yolu, kaliteli ürün
sunmanın yanında pazara markayı
kabul ettirmekten geçer. Bunu
başarmak, uzun soluklu ve meşakkatli bir çalışma gerektiriyor.

7 sene önce aldığımız karar çerçevesinde, konusunda uzman ekipler ile çalışmalar yaptık; markamızı, logomuzu ve
sunumumuzu masaya yatırıp, bir plan çerçevesinde çalışmalar başlattık. Yapmış olduğumuz kamuoyu çalışmaları
çerçevesinde, yol haritamızı belirleyip harekete geçtik. Bugün CANİK, gerçekten Türkiye’nin dünya markalarından biri
oldu. Şunu belirtmek isterim ki; bu pazardaki başarı, fiyattan
geçmiyor. Şu an bilinen dünya markaları ile fiyat farkımız
yok denecek kadar az ve müşteriler, CANİK ürünlerini, fiyatından dolayı değil kalite ve performansından dolayı tercih
ediyorlar. İlk başladığımız günden bugüne, toplam 7 farklı tip
ürünümüz pazara sunuldu ve hepsinde, en üst kalite performansı sağlandı. Bu sayede, müşterilerin markaya güvenini
ve bağımlılığını da sağlamış olduk.”

En İyiler için TP9 Elite Serisi

TP9 Elite serisinin geliştirilmesine, ABD’den gelen talep
doğrultusunda başlandı. Silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerinin kullanımına yönelik geliştirilen TP9 modellerinden
farklı olarak TP9 SF Elite modeli, iç kılıf ile rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Ebadının
küçük olmasına karşın, 15 mermi kapasitesi ile
kullanıcıya yeterli mermi kapasitesi sağlayan bu
serinin poligon atışının da çok konforlu olduğu
belirtiliyor. TP9 Elite serisi, bu nedenle tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.
TP9 SF Elite modeli, 2016 yılının Kasım ayında, Türkiye’den önce, ABD’de satışa girdi. SYS,
ABD’ye, ayda, ortalama 10.000 adet TP9 serisi
tabanca sevk ediyor ve bunların yaklaşık %35’ini,
Elite serisi oluşturuyor. Aynı oran, Türkiye’deki
satışlar için de geçerli.
TP9 Elite serisinin mukavemet performansı,
Savunma Sanayii Müsteşarlığının, Özgün Yerli
Tabanca projesi için belirlediği kriterlere uygun
şekilde arttırıldı. Bu model, TP9 serisinin, en üst
performanslı silahı olma özelliğini taşıyor. Ebat
olarak gizli taşımaya uygun olan Elite modeli, ayrıca geliştirilmiş bir tetik emniyeti mekanizmasına da sahip. Tabancanın sökülmesi, diğer TP9
serisi modellere nazaran farklı ve muadillerine
göre çok daha pratik. Nişangâhı Scott Warren tarafından tasarlanan tabancada, profesyonel bir
nişangâh, standart olarak kullanıcıya sunuluyor.
TP9 SF Elite modelinin tasarımı, hem sağ hem
sol el kullanımına uygun. TP9 Elite-S modelinde
ise tetik korkuluğu üzerinden emniyet mandalı
özelliği de dünyada ilk kez kullanıma sunuldu.
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