
ŞİMŞEK
YÜKSEK HIZLI HEDEF UÇAK SİSTEMİ
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ŞİMŞEK
YÜKSEK HIZLI HEDEF UÇAK SİSTEMİ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) dünya çapında yetkin ve anahtar teslimi 
hedef uçak hizmeti sağlamaktadır. TUSAŞ Hedef Uçak Ekibi hem kara hem de deniz 
operasyonlarında 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Hedef uçak hizmeti, hedef uçak 
sistemlerinin planlanması, konuşlandırılması ve işletilmesinin yanı sıra gerektiğinde 
bakım ve onarımını da içermektedir.  

Yerli ve Milli olarak geliştirilen ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemi, envanterde aktif olarak 
kullanılmakta ve ihraç edilmektedir. ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemi, çok çeşitli faydalı 
yükleri ve etkin uçuş zarfı ile farklı tipteki uçakları ve füzeleri simüle edecek şekilde 
yapılandırılabilmektedir. ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemi, hava savunma test ve eğitimlerinde 
düşman hava unsuru rolünü üstlenmektedir. 

Şimşek Hedef Uçak Sistemi modüler bir mimariye sahip olup, kullanıcı gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde konfigüre edilebilmektedir.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
• Yer-Hava, Hava-Hava ve Deniz-Hava silah 
   sistemleri ile kullanıma uygun
• Kurtarılabilme ve yeniden kullanılabilme
• Tamamen kompozit yapı
• Mancınık ile karadan veya gemiden kalkış
• İHA’dan bırakma kabiliyeti
• Karada veya denizde paraşüt ile kurtarılabilme
• Tam otonom operasyon
• Çoklu uçuş kabiliyeti
• Görev planlaması, yönetimi ve oynatımı kabiliyetleri
• Yüksek manevra ve hız kabiliyeti
• Kolay kullanım ve bakım
• Link kaybı durumlarında kurtarma için eve dönüş modu ve 
   önceden tanımlanmış mevkide paraşüt açma kabiliyeti
• MIL-STD-810F & MIL-STD-461E standartlarına uyumluluk

TEKNİK VERİLER
Kanat Açıklığı   1,5 m     

Uzunluk    2,3 m     

İtki     Turbojet Motor   

Azami Kalkış Ağırlığı  70 kg   

PERFORMANS
Hız     350+ kts (Deniz Seviyesinde) 

Görev İrtifası   50-20.000 ft (ODS)*  

Menzil     70+ km (LOS) **  

Havada Kalış Süresi  45+ dk     
*ODS: Ortalama Deniz Seviyesi
**LOS: Line of Sight/Görüş Hattı

FAYDALI YÜKLER
• Radar Kesit Alanı Arttırıcı (Aktif ve Pasif)

• Skor Kaydedici Sistem (SKS)

• İz Dumanı

• Radar Altimetre

• IR İz Arttırıcı (Hot Nose)

• Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS)


