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12 kalibre pompalı 
taktik av tüfeği

1 tanesi fişek yatağında 7+7 
toplam 15 fişek kapasitesi

Bu Türkler Çok Oluyor-2

D
eğerli Armi E Tiro okuyucuları dergi-
mizle olan maceramıza sıcak Ağustos 
günlerinde yerli silah üreticilerimizin 
dünya standartlarında yarattığı, bizleri 
şaşırttığı kadar gururlandıran slahların 

denemeleri ile devam ediyoruz. Bu ay yaptığımız 
denemede UTAŞ firması tarafından tasarımına 
2006 yılında başlanan 2012 yılında ABD pazarın-
da satışa sunulan UTS-15 Taktik Amaçlı Av Tüfeğini 
inceledik ve test ettik. Öncelikle Taktik Amaçlı Av 
Tüfeği terimi aklınızı karıştırmış olabilir ancak tüfeği 
yakından görüp atış için elinize aldığınızda neden 
böyle adlandırıldığını kolaylıkla kavrıyorsunuz. 

Kişisel kanaatim fişek kapasitesi ile sınıflandırma 
yaptığınızda UTS-15’i bir yana diğer yüksek kapa-
siteli fişek haznesi bulunan diğer otomatik ve pom-
palı av tüfeklerini diğer yana koymak gerekmekte-
dir. Gerek dizaynı, gerek fişek kapasitesi gerekse 
de üzerindeki teknik özellikleri UTS-15”i sıradan bir 
av tüfeği olmaktan öteye taşıyor. Yabancı dergi ve 
tanıtım videolarında UTS-15’in Polis Özel Harekat 
Birimleri tarafından nasıl ve korsanlığa karşı ulusla-
rarası sularda ticari gemi ve yatlarda nasıl kullanıl-
dığı detaylı olarak anlatılmaktadır. 

Dergide yer alan fotoğraflardan da görüleceği üze-
re UTS-15 bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir silah 
olarak görülmektedir. Özellikle FRINGE adlı bilim 
kurgu dizisinde kullanılmış olması bu görüşümüzü 
desteklemektedir.  

Kutu tipi şarjörlü yivsiz tüfekler daha kısa namlulara 
sahip olabilmelerine rağmen 7-8 fişek kapasitesi 
ihtiva edebilirler. Ancak bu kadar uzun şarjörler de 
kapı eşikleri ya da benzeri engellere takılmalarına 
yol açabilir. Tamburlu şarjörler ise yivsiz tüfekler için 
kullanışlılığa mani olmayan bir başka hazne seçe-
neği. Yine de hem kapasite hem kullanışlılık açısın-
dan UTS-15’teki gibi çoklu tüp şarjörlü sistemlerden 
daha iyi bir seçenek yok. 

UTS-15’in üstte bulunan mekanizma kapağı bir tu-
tukluk durumunda silaha müdahale etmeyi kolaylaş-
tırmaktadır.

Bullpup dizaynı sayesinde taktik açıdan birçok ko-
laylıklar sağlayan kısa gövde uzunluğuna rağmen 
50 cm civarındaki namlu boyu isabet oranını artır-
maktadır. Bir de 20 cm’lik uzatmayı taktığınızda 
70 cm’lik namlu boyu ile kullanılacak fişek tipine 
bağlı olarak uzun mesafelerden isabetli atış yapma-
yı mümkün kılmaktadır. 

Biz test esnasında 20 cm’lik uzatma eklenmiş, de-
niz komandoları için özel mavi tonlarında boyan-
mış standart tüfek ile üzerinde fener ve laser sistemi 
bulunan el kundağında yaylı sisteme (forward as-
sist) geçilen son versiyon UTS-15’i denedik.  
  
Testlerde çeşitli ağırlıklarda slug (tek kurşun), şev-
rotin kalın saçma ve ince kuş saçması fişeklerini 
kullandık.  Taktik kullanıma uygun olması maksa-

.460 çaplı HS 460 karabina bugün 
için İtalya’da kendi kategorisinde 

“ateş” gücü açısından mutlak rekoru 
elinde bulunduruyor.

O bir HOllywOOd   yıldızı: UTS-15
ALİ TüRKşEn (Emekli Deniz Kurmay Albay) - LEvEnT BEKTAş (Emekli Deniz Binbaşı)



ARMI E TIRO   9/2015 9/2015   ARMI E TIRO 28 29

TEST POMPALI TÜFEK | UTS-15 12 KALİBRE

dıyla fişek haznelerine karma fişek konulmadı. Bir 
hazne slug’la, diğer hazne kalın saçmayla doldu-
rularak taktik durumun değişmesi durumunda farklı 
fişek tiplerinin kullanılması yeteneğini görmeye 
çalıştık. Taktik kullanım alanında farklı tipte fişek 
kullanımının çok kolaylık sağladığını söylememiz 
gerekir. Özellikle dağılma yaratan çoklu saçma 
içeren fişeklerin kullanımının operatörü kısıtlayaca-
ğı, dost unsurların bulunduğu ortamlarda hazne 
seçme selektörü ile tekli saçmaya geçiş özelliğinin 
çok kullanışlı olduğu inkar edilemez. 

UTS-15’in diğer tüfeklere kıyasla kısa olan toplam 
uzunluğu silahın kapalı mahallerde ve sık ağaçlı ça-
lılık ortamlarında kullanımı açısından büyük kolaylık 
sağlamaktadır. 

Fişek haznelerinin üst tarafta olması tüfeğin dolduru-
şunu kolaylaştırmaktadır. Operatörün atış yapmak 
zorunda olmadığı durumda silahının fişek hazne-
lerini doldurarak taktik duruma hazır olmasını sağ-
layan fişek haznelerinin üstündeki numaralar taktik 
alanda kolaylık sağlamaktadır. 

Pompa sistemi içerisindeki entegre lazer ve fener 
sistemi özellikle bu silahın tasarım amacına en 
uygun özellikleri arasında yer almaktadır. Tek par-
makla ulaşımı ve kumandayı mümkün kılan ergo-
nomik dizayn operatörün konsantrasyonuna katkı 
sağlamaktadır. 

Testlerde kullanılan her iki silahın üzerinde de pi-
cattiny raylı sistem bulunmaktadır. Optik ve meka-
nik nişangah takıp sökmeyi pratik hale getiren bu 
sistem son yıllarda askeri amaçlı üretilen silahlarda 
kullanılmaktadır.

Tüfeklerle beraber gelen taktik şok özellikle bina 
operasyonu yapan özel harekat birimlerine kapı 
açma (breaching) çok kolaylık sağlayacaktır. 

Üst tarafta bulunan hazne seçici selektör, ortada 
iken her iki hazneyi de kullanarak fişek seçmekte-
dir. Taktik amaçlı olarak bir hazneyi kullanmak is-
tiyorsanız selektörü kullanmak istediğiniz haznenin 
ters tarafına getirmeniz gerekmektedir.  

Tüfeğin sökülüp takılması kolaylıkla ve çok kısa sü-
rede yapılabilmektedir. Beş ana temel parçaya ay-
rılan tüfek arazide söküldüğünde küçük parçaların 
kaybolması riskini taşımamaktadır.  

Tetik korkuluğu özellikle eldiven kullanan operatör-
lerin tetik parmaklarının rahatça hareket etmesini 
sağlayacak şekilde geniş bir alan içermektedir. 
Atışlar esnasında eldiven kullanmamıza rağmen 
tetiğe ulaşma konusunda hiç zorluk yaşamadık. 
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Piccatiny raylara monte edilen mekanik nişangahlar 
hem hedefi kolay bulabilme hem de  isabet açısın-
dan çok etkili. 

Atışlarda çeşitli ağırlık ve büyüklüklerde yaklaşık 
250 adet fişek kullanıldı. Özellikle 15 fişeğin art 
arda atıldığı süratli atışlarda her iki tüfekte de hiçbir 
sorun yaşanmadı. Daha önce tüfek hakkında özellik-
le ABD’de yapılan negatif yorumların kullandığımız 
tüfekler dikkate alındığında artık geçerlik taşımadığı 
ortada. Özellikle taktik kullanım söz konusu olduğun-
da silaha duyulan güven silah seçiminde en önemli 
kriter haline gelmektedir. Kısa süreli testimizde elde 
ettiğimiz sonuç tüfeğin güvenilirliğinin tam olduğu 
yönündedir. 

Testler esnasında 70 mm’lik fişekler kullanıldı. 
Slug’lar dahil olmak üzere geri tepme açısından 
çok büyük bir etki yaşamadık. Dipçik arkasındaki 
kauçuk yastık geri tepme esnasındaki şoku kısmen 
azaltmaktadır. Geri tepmenin çok kuvvetli olmaması 
takip eden atışlarda nişan almayı ve süratle atış yap-
mayı kolaylaştırmaktadır. 

Slug’lar ile 25 metreden yaptığımız atışlarda grup-
lamanın çok küçük olduğu hedef kağıtlarında görül-
mektedir. İnce saçma ile 50 metre üstü yaptığımız 
atışlarda saçma dağılım alanı oldukça küçüktür. 

Süratli doldurma, kolay ve süratli söküp takma, kısa 
tam boy, uzun namlu, yüksek fişek kapasitesi, duru-
ma uygun fişek seçebilme kabiliyeti, piccattiny ray, 
el ergonomisine uygun tasarım (kumandalara tek el 
ile kolay erişim), muhtelif nişangah takabilme yete-
neği, entegre fener ve lazer sistemi, polimer gövde 
gibi teknik özellikleri UTS-15’i diğer av tüfeklerine 
oranla daha tercih edilebilir konuma getirmektedir. 

Ancak test esnasında sorun yaşanmaması silahın 
güvenilirlik kriterini oldukça güçlendirmiştir. 

Değerli okuyucular geçen sayıda başladığımız BU 
TÜRKLER ÇOK OLUYOR serisi bu sayıda UTS-15 ile 
devam etmektedir. Şartlar ne olursa olsun yerli silah 
sanayiimizin uluslararası silah üreticileri ile kıyasıya 
mücadelesinin gurur verici örneklerini test etmek bizi 
çok keyiflendirmektedir. 

UTS-15’e ilişkin tek uyarımız, taktik özellikleriyle 
dikkatleri çeken bu  tüfeğin kötü maksatlarla kulla-
nılabileceği dikkate alınarak, satışında daha fazla 
hassasiyet gösterilmesi yönündedir.

TEKNİK KART BALİSTİK TABLO
• 12 kalibre pompalı av tüfeği 2 1/2”, 2 3/4” & 3” 
magnum fişeklerin kullanımına uygundur. 
• 1’şer fişek kapasiteli 2 şarjörü dönüşümlü fişek 
atabilir, ya da kullanılmak istenilen şarjörü, şarjör 
selektörü ile seçilebilir. Anında açılabilen yükleme 
kanal kapakları ile fişekler kolaylıkla yerleştirilir. 
(Türkiye’de yasalar gereği 7 sağ 7 sol şarjör olan 
fişek kapasitesi tahdit tapası ile düşürülmektedir.) 
• Hangi şarjörde ne kadar fişek kaldığını görmek 
için izlenebilir şarjör takip tapası vardır. 
• Optikler ve nişangahların takılabilmesi için 
tüfeğin üzerine monte edilmiş magnezyum 
alaşımlı picatinny rayı vardır.* 
• İki farklı nişan alma seçeneği sunan ve sağa ya 
da sola doğru ayarlanabilir v şeklinde gez veya 
dairesel gez imkanı veren ve opsiyonel olarak 
sunulan arka nişangah takımı.* 
• Yan kulakları sayesinde korumaya alınmış 
ve tamamen ayarlanabilir yükseklik özelliği ile 
arpacığı bulunan ve opsiyonel olarak sunulan ön 
nişangah takımı.* 
• İçerisinde yay bulunan fişek besleme ünitesi, 
kolayca çıkarılabilen horoz ve iç tetiği de içinde 
bulunduran ateşleme ünitesinin de yer aldığı 
teknik polimer kubuz. 
• Yay destekli fişek fırlatıcı. 
• Fiber elyaf (glass fiber) takviyeli polimer yapılı, 
kaldırılabilen üst kubuz. 
• Fiber elyaf takviyeli (glass fiber) 1” 
kalınlığında, darbeyi kesen kauçuk dipçik pedi. 
• Döner kafası hassas işlenmiş ve ısıl işlem 
görmüş 4140 çelik ve 3 tırnak kilitme sistemine 
sahip, 4140 çelik mekanizma gövdesi. 
• Hassas işlenmiş ve ısıl işlem görmüş 4140 çelik 
üç tırnak kilitleme sistemine sahip namlu kepi. 
• Hassas işlenmiş 4140 çelik, Beretta stili şok tüplerin 
takılmasına uygun diş yatağı bulunan namlu. 
• Hassas işlenmiş 4140 çelik, üzerinde alev 
gizleyeni bulunan ve şok yatağı tamamıyla 
namluya takılabilen şok tüp. 
• Dahili olarak tüfeğe monte edilebilen, açma 
kapama düğmesi ile çalıştırılan ve yerleşik LED 
projektör ve lazerli gece görüşü sağlayan nişan 
alma ve ateş etme kabiliyetini arttıran lazer 
aksesuarı.* 
• Tüfeğin ön sol yanında, arka sol yanında 
kolaylıkla takılabilen askı kayışları 
bulunmaktadır. 
• Bütün plastik polimer parçalarda mat siyah, 
parlama yapmayan hammadde kullanılmıştır. 
• Bütün çelik parçalarda mat siyah krom ya da 
siyah oksit kaplama kullanılmıştır. 
• Bütün alüminyum parçalarda mat siyah eloksal 
kaplama kullanılmıştır. 
• namlu uzunluğu 49,8 cm’dir. 
• Tüfeğin dipçikten namlu ucuna kadar olan 
toplam uzunluğu 72,5 cm’dir. 
• Tüfeğin ağırlığı 3,5 kg’dır. 
• Tüfeği 5 ana montaj grubuna ayırmak için 30 
saniye yeterlidir. 
• Fiyat: Standart UTS-15, 2.600 TL ; UTS-15 
Marine, 2.950 TL

* Standart UTS-15 taktik şok tüp ile birlikte satışa sunulmaktadır. Ön, arka nişangahlar, silindir şok tüp, 7,5” namlu uzatma şoku, siyah canvas çanta ve laser/fener aksesuarı standart UTS-15 modelinin satış fiyatına dahil değildir. 

Bu ürünler ekstra ücrete tabi olup, aksesuar olarak satılmaktadır. 
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Ö
zel şirketlerin sektörde yer edinmesi sayesinde yerli 
savunma sanayii son yıllarda oldukça önemli başarılara 
imza attı. Bu şirketler yalnızca yurt içi tedarikle sınırlı 
kalmayarak, piyasaya sundukları yenilik yaratan 
tasarımlar sayesinde uluslararası silah piyasasında 

birçok köklü şirketle rekabet edebilecek konuma geldiler.
 
Bu başarılı silah şirketlerinden biri de merkezi Antalya’da bulunan UTAŞ 
firması. Üretmiş olduğu UTS-15 isimli pompalı tüfek sayesinde UTAŞ 
tasarım ve mühendislik alanından uzmanlığını uluslararası alanda ispat-
lamış durumda. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin emeklerinin yerli 
sermaye tarafından bir araya getirilmesiyle üretilmesine rağmen ülke-
mizden önce yurt dışında ün kazanan UTS-15 hakkında merak edilen 
soruları UTAŞ Genel Müdürü Abdullah Güzeldere’ye sorduk. 

Üretmiş olduğunuz UTS-15 modeli yurt dışında başta 
ABD olmak üzere bir çok farklı ülkede oldukça fazla 
beğeni topladı. UTS-15’i ihraç ettiğiniz ülkeler ve 
toplam satış miktarınızdan bahseder misiniz?
UTS-15 için en büyük pazarımız Amerika Birleşik Devletleri, bunun 
yanı sıra Kanada, Lübnan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Şili, Philip-
pinler, Thailand, Fransa, UAE, Malezya, Bangladeş, Yeni Zelanda, 
Ürdün gibi ülkelere satışlarımız devam etmekte. Toplam satış miktarı-
mız 20.000 adede yaklaştı.

2006 yılında tasarımına başladığınız UTS-15’i 2012 
yılında ABD pazara sürdünüz. Ancak bu tüfeğin 

Türkiye’de satılmaya başlanması oldukça uzun zaman 
aldı; neden? 
UTS-15’i ABD ve diğer yurt dışı pazarlarda piyasaya sürdüğümüz 
zaman yürürlükte olan TSE standardı ürünümüzü Türkiye içerisinde 
satabilmemize izin vermiyordu. Bu sebeple belli bir süre boyunca sa-
dece ihracat yapabildik. Ancak TSE’nin 2013 yılında TS 870 “Ateşli 
Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve Müsabakalar İçin” standar-
dında yaptığı güncellemenin ardından gerekli başvurularımızı yaptık 
ve izinlerimizi alarak Türkiye satışlarımıza başladık.

Yurt dışında silah satışı yapan bazı Türk şirketler 
daha yüksek satış rakamlarına ulaşmak maksadıyla 
pazarlama politikası gereği pazara hakim yabancı 
şirketlerle ortaklık yapmakta. Sizin böyle bir 
politikanız var mı? 
Yakın gelecekte böyle bir planımız yok. Amerika’da da şirketimizi temsil 
eden bir ofisimiz bulunmakta zaten. Amacımız Utaş’ı bir Türk markası 
olarak, kendi isminin gücü ile dünyaya tanıtmak ve kabul ettirebilmek. 
Bu sebeple yabancı bir şirketle ortaklık yapmayı düşünmüyoruz.

Medyada Amerika Birleşik Devletleri’nin ordusu ve 
polis gücüne satış yapmak üzere anlaşma yaptığınıza 
dair haberler yer almaktaydı. Bu konu hakkında bizi 
bilgilendirir misiniz?
Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Ajanslara, çeşitli eyaletlerin 
güvenlik güçlerine ve kolluk kuvvetlerine satışlarımız oldu. Ama bunu 
dışında yapılan özel bir anlaşma şu an için yok. 

Türk Polis Teşkilatında pompalı tüfekler Amerikan 
Polisinde olduğu gibi yaygın bir şekilde kullanılmıyor. 
Yalnızca Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, pompalı 
tüfekleri bünyesinde görevli personelin bazı özel 
operasyonlarda kullanması için envanterinde 
bulunduruyor. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri için 
de benzer şekilde. Sizin Türk Emniyet Teşkilatı’na 
veya Türk Silahlı Kuvvetleri’ne satış yapma gibi bir 
hedefiniz var mı? Varsa süreç nasıl işliyor?
Türk Emniyet Teşkilatı’na veya Türk Silahlı Kuvvetleri’ne satış yapmak 
elbetteki bu sektörde hizmet veren pek çok firmanın gerçekleştirmek 
istediği bir hedef durumundadır. Utaş olarak öncelikli amacımız her 
zaman ihracat hacmimizi genişletmek ve ülkemize döviz kazandırmak 
oldu. Bu sebeple Türk Emniyet Teşkilatı’na veya Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ne satış için bir girişimimiz olmadı. Ancak böyle bir talep oluşur ve 
ürünümüzün bu talebi karşılayacağını düşünürsek bu konuyu mutlaka 
değerlendiririz. Çünkü şirket olarak bizi en çok gururlandıran konu, 
ülkemize gerekli her anlamda hizmet edebilmektir.

UTS-15 gibi özellikle ilk bakışta tasarımıyla dikkat 
çeken böylesine özgün bir silah üretme fikri 
nereden doğdu, tasarım sürecinin hikayesini kısaca 
okurlarımızla paylaşır mısınız?
Smith & Wesson ile çalıştığımız dönemlerde, bize taktik amaçlı, fi-
şek kapasitesi yüksek ancak hali hazırda piyasada bulunan tüfeklere 
oranla daha kompakt bir pompalı tüfek üretip üretemeyeceğimiz ile 
ilgili bir talepte bulundular. Biz de bu taleplerden yola çıkarak UTS-
15’i geliştirdik. Ancak 2008-2009 yıllarında yaşanan ekonomik kriz 
sebebiyle onlar bu projeden çekildi. Ürün bize ait olduğu için biz 
yolumuza Utaş olarak devam ettik.

Yurt dışında piyasaya sürülen ilk UTS-15 prototipleri 
bir takım eleştiriler almıştı. Ancak daha sonradan 
UTS-15’de yapılan bazı değişiklik ve geliştirmeler 
sayesinde bu silah bir çok silah uzmanının övgüsünü 
topladı. Bize bu iyileştirmelerden bahseder misiniz?
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; biz ürün geliştirme ve iyileştirmeye 
açık bir firmayız. Evet ilk piyasaya çıktığımız dönemlerde bir takım ka-
lite sorunlarımız oldu. Fakat biz bunları inkar etmedik ve en kısa sürede 
hepsine çözüm bulduk. Bu sorunların neredeyse tamamı kullanılan mal-
zemenin değiştirilmesi vs. gibi basit çözümlerle düzeltilebilen ve tüfeğin 
mekaniği ile ilgili olmayan sorunlardı. Tabi özellikle Amerika’da bizi 
sadece eleştirmek ve karalamak adına yapılan pek çok video da oldu. 
Ama biz bu tarz videoların varlığına rağmen kendimizi tanıtmayı ve 
her zaman ürünümüzün arkasında olduğumuzu ispatlamayı başardık. 
UTS-15 pompalı bir tüfek ve piyasada bulunan pompalılardan farklı bir 
ürün. Burada devreye, tüfeğin kullanımında bir el alışkanlığı kazanılması 
gerekliliği giriyor. Biz bu sebeple yaşanan sorunları da en aza indirmek 
için UTS-15’in el kundağında yaylı sisteme (forward assist) geçiş yaptık. 
Söylediğim gibi bizim için ürün geliştirme hiç bitmeyen bir süreç ve tek 
amacımız kullanıcılarımıza en iyisini sunabilmek.  

Tamamen kendinize ait bir tasarımla ürettiğinizi 
söylediğiniz UTS-15’in şarjör mekanizması başta 
olmak üzere birçok özelliği Kel-Tec firmasının üretmiş 
olduğu KSG’nin tasarımına benzetilmekte. UTS-15 ile 
KSG arasında farkları neler? 
Öncelikle UTS-15, 70 mm (2,75”) fişek kullanırsanız, 14+1 fişek 
kapasitesine sahip, KSG ise 12+1. UTS-15’te şarjörler arası seçim 
yapabileceğiniz selektör anahtarı var. Eğer bu anahtarı, sağ ya da 
sol şarjörü seçmeden, ortada bırakırsanız bir sağdan bir soldan alter-

natif besleme yapar ve tüm fişekleri kullanır. KSG’de bu özellik yok, 
mutlaka bir şarjörü seçmeli ve fişekler bitince diğer şarjöre kendiniz 
manual geçiş yapmalısınız. UTS-15 bütün konvensiyonel tüfeklerde 
olduğu gibi boş fişeği tüfeğin sağ tarafından dışarı atar, KSG ise boş 
fişeği alttan dışarı atıyor. KSG’de UTS-15 gibi bullpup dizayna sahip 
yani mekanizması dipçik kısmında yer alıyor ancak toplam boyu UTS-
15’den daha kısa ve bu kısalık atış sırasında kullanıcıların elleri için 
tehlike oluşturuyor.  Bu tarz yaşanan kazalarda ellerini ciddi şekilde 
yaralayan kullanıcıları da maalesef oldu. UTS-15 tüfek içerisine monte 
edilebilen lazer ve spot ışık alternatifi sunarken, KSG’de böyle bir 
özellik bulunmuyor.

UTS-15’le ilgilenen birçok kişi böyle orijinal bir 
tasarıma ve yüksek kapasiteli şarjöre sahip bir 
silahla benzer yapıda olan ‘yarı otomatik’ modellerin 
üretilip üretilmeyeceğini merak etmekte. Ayrıca 
UTS-15’in daha küçük çapta mühimmat kullanan 
versiyonlarını üretip üretmeyeceğiniz de ayrı bir soru 
olarak karşımıza çıkmakta. Bu konular hakkında bizi 
bilgilendirir misiniz?
UTS-15’in yarı otomatiği TÜBİTAK projesi olarak da desteklenmiş ve 
çalışmaları devam etmektedir. Bu projeyi kısa zamanda hayata geçi-
rebilmek kesinlikle önceliklerimiz arasındadır. UTS-15’in daha küçük 
çapta mühimmat kullanan versiyonlarına gelince, yakın gelecekte bu 
versiyonları üretmeyi düşünmüyoruz.

Son olarak UTS-15 ‘Hızlı ve Öfkeli 7’ ile Jurassic Park 
serisinin son filmi olan ‘Jurassic World’ filmleriyle 
birlikte son derece ünlü bir bilim-kurgu dizisi olan 
‘Fringe’de kullanıldı. UTS-15’in ünü Tayland’da 
çekilmiş olan ‘Nuea Mek 2’ filmi sayesinde uzak 
doğuya kadar uzandı. Bu durum Türk silah endüstrisi 
açısından gerçek bir gurur. Sizin bu tasarım harikası 
ürününüzü filmlerinde kullanan yapımcı şirketlere 
UTS-15’i çekimlerde kullanmayı siz mi önerdiniz yoksa 
film ve dizi yapımcıları bu silahın görsel çekiciliğini 
doğrudan kendileri mi keşfettiler?
Yapımcılar ürünümüzü kendileri keşfettiler. Daha önce bahsettiğimiz 
gibi Amerika’da bir ofisimiz var. Orası ile irtibat kurarak ürünümüzü 
kendi yapımlarında kullanmak için talepte bulunuyorlar. Bizde sizler 
gibi bu durumdan oldukça mutlu ve gururluyuz.

UTAŞ Genel Müdürü: ABDULLAH GüzELDERE

“AMAcıMız UTAŞ’ı bir Türk MArkAsı olArAk 
dünyAyA TAnıTMAk ve kAbUl eTTirebilMek.” 


