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Sahiller yerli üretim radar 
sistemiyle gözetlenecek

Denizlerimizde kaçakçılık, yaşa dışı göç gibi suçlar tarihe karışacak.  “Deniz Mobesesi” olarak 
bilenen Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi, 26 Mart 2013’teki imza töreni ile start 
aldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndaki “Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi”nin imza 

törenine İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve 
Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu katıldı. 

Sistemin imza törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yılmaz, eskiden bu tür projeleri yabancıların 
yaptığını anımsatarak “Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi”nin yerli bir proje olduğunu 
vurguladı. “Mavi vatan da artık karalar kadar güvenli olacak” diyen  Bakan Yılmaz, sözlerine şöyle 
devam etti:
“Bu, deniz Mobesesi. Vatan sadece karadan ibaret değil. Denizciler, denize ‘mavi vatan’ der. Bu, 
mavi vatanın daha güvenli bir halde olabilmesi için tanımlanmış resmin elde edilmesidir. Bundan 
sonra denizlerimiz de karalar kadar güvenli olacak. İnşallah yasadışı hiçbir şeye izin verilmeyecek.”
İçişleri Bakanı Muammer Güler ise “Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi”nin mükemmel bir 
proje görüntüsü verdiğini bildirdi. Sistemin 45 ayda tamamlanması öngörülüyordu. Ancak İçişleri 
Bakanı Güler’in pazarlığı ile bu süre 36 aya çekilecek. 
Havelsan ve Aselsan’ın birlikte yapacağı SGRS projesinin hayata geçmesiyle birlikte radar, 
elektro optik, yön bulucu, otomatik tanıma sistemi gibi sensör sistemleriyle 24 saat esasına göre 
denizler gözetlenecek. Sahil Gözetleme Radar Sistemi ile sahillerimiz kesintisiz gözetlenebilecek, 
kaçakçılık, yasa dışı göç, yasak balıkçılık ve denizlerimizin kirliliği gibi suçlar anında tespit edilecek. 
Herhangi bir kaza ya da kaybolma durumunda aynı sistem arama kurtarma çalışmalarında 
kullanılacak. 

Denizlerdeki tüm hareketliliğin 7 gün 24 saat izleneceği projeyle başta 
insan kaçakçılığı olmak deniz üzerindeki üzere her türlü kaçakçılık, terör 
ve düşman faaliyetleri anında izlenebilecek ve müdahale edilebilecek. 
3 aşamada hayata geçirilecek projenin ilk aşamasında Ege, Marmara 
ve Batı Karadeniz kıyıları kamera ve radarlarla donatılacak. Kamera ve 
radarlardan gelen bilgi ve görüntüler, Ege Marmara ve Batı Karadeniz’e 
yapılacak 10 gözetleme merkezinden izlenecek. İstanbul, Çanakkale, İzmir 
ve Marmaris’e de kontrol merkezleri kurulacak. Sistemin ana komuta 
merkezi ise Ankara’da olacak.
Sistemin yazılımını Havelsan yapacak. Kamera ve radarları ise Aselsan 
üretecek. Kameda ve radarlardan gelen bilgi ve görüntüler, Sahil 
Güvenlik Bilgi Sistemi ve Deniz Bilgi Sistemi adı altında iki ayrı sistemde 
depolanacak. Bilgi ve görüntüler, sadece güvenlik amaçlı kullanılmayacak. 
İlgili tüm kamu kurumlarının paylaşımına sunulacak. Yüzde 75-80’inin yerli 
sermayeyle yapılması planlanan projenin 2. ve 3. fazında ise aynı sistem 
Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de de kurulacak.

“Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi” ile denizlerde 
kaçakçılık, yaşa dışı göç gibi suçlar tarihe karışacak. Sistem, 
tamamen devreye girdiğinde Türkiye’nin kara suları ile bitişik 
bölgeler etkin bir şekilde izlenecek.
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