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AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K

AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K NED‹R ?

Amatör Telsizcilik hiçbir ticari ve siyasi yay›n amac› olmadan, sadece kiflisel olarak yap›larak çaba sarf edilen
ulusal ve uluslararas› radyo haberleflmesini ve bu konularla ilgili tüm araflt›rmalar› kapsam› içine alan bir hobidir.
Bu çerçeve içerisinde kiflinin kendisini gelifltirmeye, bilgilendirmeye, yetifltirmeye ve u¤rafl vermeye yönelik olarak,
ülkesindeki ve dünyadaki di¤er amatör telsizcilerle haberleflme yaparak, telsiz haberleflme teknolojisi alan›nda tek-
nik bilgi al›flveriflinde bulunarak ve ülkesinin ad›n› tüm dünyaya duyuracak flekilde, ulusal ve uluslar aras› yönetmen-
liklere ba¤l› kalmak flart›yla kiflinin gösterdi¤i faaliyetlerin tümüne birden RADYO AMATÖRLÜ⁄Ü veya
AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K denir. 

AMATÖR TELS‹ZC‹LER NASIL K‹fi‹LERD‹R ?

Yap›lan haberleflmeler sonucunda al›nan bilgilerle yeni teknikler gelifltirmek, telsizcilik alan›nda yeni bulufllar
yapmak gibi faaliyetlerde bulunan radyo amatörleri için, telsiz haberleflmelerinin daima kontrol alt›nda bulundu-
rulmas› ilkesine karfl›n, serbestlik verilmifltir. Bu durumda tüm radyo amatörlerinde baz› niteliklerin kesinlikle var
oldu¤u kabul edilir. 

Bu nitelikler; 

• Amatör Telsizci centilmendir,

• Amatör Telsizci sad›kt›r, 

• Amatör Telsizci güvenilirdir, 

• Amatör Telsizci at›l›mc›d›r,  

• Amatör Telsizci vatanseverdir,  

• Amatör Telsizci gerçekçidir, 

• Amatör Telsizci sevecendir, 

• Amatör Telsizci tüm dünyaca kabul edilen amatörlük and›na ba¤l›d›r.

AMATÖR TELS‹ZC‹ NE YAPAR ?

Amatör Telsizciler elektronik ve yüksek frekans alan›nda kendi yaratt›klar› imkanlarla dünya çap›nda haber-
leflme yaparlar. Amatörlerin araflt›rmalar› sonucunda Ortaya ç›km›fl birçok teknoloji, bugün günlük hayat›m›zda
kullan›lmaktad›r. Gerçekten de tarih içerisinde elektronik ve haberleflme alan›nda birçok yeni tekni¤i bulan ve ilk
olarak kullananlar radyo amatörleridir. Bu gerçe¤i radyo amatörlerinin araflt›rmac› ruhunda bulabiliriz. Çünkü
Amatör Telsizcilik gibi sonsuz boyutlara sahip bir hobide, kifli kendini devaml› olarak yenileme çabas› içerisinde-
dir. Asla elindeki ile yetinmez. Elindekini daha da gelifltirip mükemmel hale sokmak ister. Bunlar› örneklemek is-
tersek, 1W l›k bir verici ve maniple ile veya küçücük bir cihaz ile dünya çap›nda haberleflme, basit bir PC ile pa-
ket radyo, teleteks veya yavafl taramal› televizyon yay›n›, isterseniz uydu haberleflmesi.

Unutulmamal›d›r ki ilk uyduyu tasarlayan ve gerçeklefltirenler Amatör Telsizcilerdir. 

Bu u¤rafl›lara sosyal ve insanc›l yönden bakarsak; amatör radyoculukta ülke, toplum, sosyal ve ekonomik
farkl›l›klar ortadan kalkm›flt›r. Tüm Dünyadaki Amatör Telsizciler dost ve arkadaflt›r. Normal flartlarda tafl›nan
tüm unvanlar›n, unvan ne olursa olsun Amatör Telsizcilik için bir anlam› yoktur. Bir Amatör Telsizci ülkesinin ne-
resinden olursa olsun veya dünyan›n hangi ülkesinden olursa olsun, baflka bir amatörle görüflmekten veya onu
a¤›rlamaktan fleref duyar. Burada dil de önemli de¤ildir. Çünkü ortak dil Amatör Telsizciliktir.
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AMATÖR TELS‹ZC‹L‹⁄‹N ÇALIfiMA ESASLARI NED‹R ?

Amatör Telsizcilerden planl› ve programl› bir çal›flma düzeni beklenemez. 

Günün 24 saati bir Amatör Telsizcinin vazgeçilmez yaflam dünyas›d›r. Amatör Telsizcilik belgesine sahip ki-
flilerin hepsi, yönetmenliklerin belirledi¤i esaslar çerçevesinde amatörce faaliyetlerde bulunabilirler. Can ve mal
güvenli¤i ile ülke ç›karlar›n›n korunmas› konular›nda gerekli tüm kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek veya tüzel
kiflilerle do¤rudan temasa geçebilir.

DÜNYADA VE TÜRK‹YE’DE  AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K YAPANLARIN SAYISI ?

Dünyada  yaklafl›k 3 milyon Amatör Telsizci vard›r. Türkiye’de ise 4000 civar›nda Amatör Telsizci vard›r.
Türkiye’de say›n›n az olmas›n›n edeni ise, ülkemizde Amatör Telsizcili¤in 1983 y›l›na kadar yasak olmas›d›r.

AMATÖR TELS‹ZC‹LER‹N ÇALIfiMA ARAÇLARI NELERD‹R ?

• Çeflitli telsiz al›c›-verici cihazlar›, ham radyolar.

• Mors kodu kullanan al›c› ve verici cihazlar.

• Amatör maksatl› dijital ve analog yap›lm›fl her çeflit cihazlar.

• Amatörlerin kendilerinin imal ettikleri cihazlar.

• Çeflitli antenler.

AMATÖR TELS‹ZC‹LERE AYRILMIfi AYRI FREKANSLAR VAR MIDIR ?

Yaln›zca Amatör Telsizcilere ayr›lm›fl, HF, VHF, UHF ve SHF bandlar›nda frekanslar vard›r. 

Bu frekanslar tüm dünyaca ortak belirlenmifltir. Kanunlar›n, yönetmenliklerin ve protokollerin belirledi¤i özel
durumlar›n d›fl›nda baflka frekans kullanarak haberleflme yapmak yasakt›r. Ayr›ca anlafl›lmayacak flekilde  kapal› ha-
berleflme yapamazlar.

OLA⁄ANÜSTÜ DURUMLARDA AMATÖR TELS‹ZC‹LER‹NE NEDEN GEREK DUYULUR ?

Ola¤anüstü durumlarda telefon ve benzeri haberleflme  sistemleri kesinlikle hizmet veremez duruma gelmek-
tedir. Bunun yan› s›ra Kamu kurulufllar›na tahsis edilen telsiz haberleflme frekanslar›  farkl›d›r. Dolay›s›yla bir bir-
leriyle haberleflmelerine imkan yoktur. Bu bütün dünyada ayn› flekildedir. Her kamu  kurulufluna  verdi¤i hizme-
tin özelli¤ine göre ayr› frekans tahsisi yap›l›r. Ola¤an üstü durumlarda  kamu kurum ve kurulufllar› aras›ndaki dün-
ya yüzündeki di¤er istasyonlarla en iyi haberleflmeyi Amatör Telsizciler sa¤layabilir.

TÜRK‹YE’DEN EN UZAK HANG‹ ÜLKE ‹LE GÖRÜfiÜLEB‹L‹R ?

Amatör Telsizciler için dünya yüzünde görüflme yap›lamayacak yer yoktur. Hatta uzaydaki istasyonlarla bile
görüflme yap›lmaktad›r. ‹mkans›zl›klar›n çaresi mutlaka bulunur, gerekli flartlar bir flekilde yerine getirilir ve iste-
nilen her yer ile mutlaka görüflme yap›l›r.

HER ZAMAN HER YER ‹LE HABERLEfiME YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR ?

Uzak mesafe haberleflmesi genelde HF telsizler ile yap›l›r. HF haberleflmesi  güneflin hareketine, mevsimlere
tüm do¤a flartlar›na göre de¤iflir. Dolay›s›yla haberleflme günün saatine ve mevsimlere göre farkl›l›k gösterir. Bu
yüzden her zaman her yer ile görüflmek mümkün de¤ildir. K›sa mesafelerde ise her zaman görüflme yapmak müm-
kün olabilir.
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AMATÖR TELS‹ZC‹L‹⁄‹N FAYDALARI NELERD‹R ?

Buraya kadar yaz›lanlara bakarsak, bir Amatör Telsizci normal flartlarda kendi statüsündeki istasyonlarla, ya-
ni sadece Amatör Telsizci istasyonlar› ile haberleflme yapabildiklerini görmekteyiz. Ancak bu kural normal olma-
yan ola¤anüstü durumlarda bozulabilir. 

Bu gibi durumlarda Amatör Telsizciler devlete ait bu gibi durumlarda kullan›lan istasyonlarla da görüflme ya-
pabilir.  Bu gibi durumlar ve edinilen baflar›lar geçti¤imiz y›llarda defalarca yaflanm›flt›r. Acil durumlarda radyo
amatörlerinin haberleflme konusunda çok baflar›l› olmas›n›n nedeni, bu gibi gerçek tatbikatlarda eksiklerini tespit
edip haz›rl›k yapmas›n›n yan› s›ra, bir Amatör Telsizci en basit bir teknik donan›mla dünya çap›nda haberleflme ya-
pabilen kifli olmas›d›r. Bu nedenle do¤al afetlerin yaratt›¤› tahribattan en az düzeyde etkilenir. Y›k›lan her antenin
yerine çekilecek bir parça tel, çal›flmayan elektrik santrallerinin yerini tutacak yedekte bir akü ve birkaç saat için-
de çal›flt›r›labilecek ufak bir vericinin malzemeleri her Amatör Telsizcinin dolab›nda bulunan gereçlerdir. K›saca
Amatör Telsizci, telsizcilik alan›nda kendili¤inden ve k›sa sürede büyük bir elektronik teknisyen ve operatör po-
tansiyelinin oluflmas›n›, QSL resimli kartlar› arac›l›¤› ile ülke tan›t›m›n›n yap›lmas›n›, ola¤anüstü durumlarda ülke-
nin tüm haberleflme sistemleri için ihtiyaç duyulan malzeme ve operatörlerin haz›r olmas›na ve görev almas›na,
dünyadaki tüm ülkeler aras›nda tan›flmay›, dostlu¤u, yard›mlaflmay› sa¤lamas› bak›m›ndan faydalar› tart›fl›lmaz.

AMATÖR TELS‹ZC‹L‹⁄‹N HALK ARASINDA KULLANILAN 

(CB DEN‹LEN) TELS‹Z ‹LE B‹R ‹LG‹S‹ VAR MIDIR ?

Kesinlikle hay›r. Bu bildi¤imiz halk band› telsizdir. ‹steyen paray› verir al›p kullan›r. Ülkemizde kontrolü iyi ol-
mad›¤›ndan amac› d›fl›na ç›km›fl, gören bilen kifliler aras›nda hofl karfl›lanmaz bir duruma gelmifltir.

DÜNYADA TANINMIfi ‹NSANLAR ARASINDA AMATÖR TELS‹ZC‹LER VAR MIDIR ?

Ölen Ürdün Kral› Hüseyin, yeni Kral Abdullah, Aktör Marlon BRANDO, 

‹spanya Kral› Juan CARLOS, Japonya Baflbakan› Keizo OBUCH‹, 

Hindistan Baflbakan› Rajiv GHANDI  ve efli Sonia GHAND‹, 

Arjantin Devlet Baflkan› Carlos Menem, Astronot Yuri GAGAR‹N,  

eski ‹talya Cumhurbaflkan› Francesso Cossiga, Birçok Senatör.

AMATÖR TELS‹ZC‹LER BAfiKA NE G‹B‹ AKT‹V‹TELERDE BULUNURLAR ?

Amatör Telsizciler çeflitli yar›flmalar düzenlerler. Bu Yar›flmalar genellikle hafta sonu gerçeklefltirilir. En çok
görüflme yapan birinci ilan edilir. Her yar›flma, haberleflme flekli, ç›k›fl gücü, tek veya çok bant gibi  alt kategori-
lere ayr›l›r. Yar›flmalar her ülke ad› alt›nda yap›ld›¤›ndan o ülkenin tan›t›m›na katk›da bulunur.

NASIL AMATÖR TELS‹ZC‹ OLUNUR ?

Amatör Telsizcilik tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de lisans al›narak yap›labilir. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na
ba¤l› Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan her y›l May›s ve Kas›m aylar›nda  aç›lan s›navlara kat›larak  ba-
flar›l› olmak gerekir. 

S›nav;  iflletme bilgisi, kanun yönetmelik, teknik ve tatbiki mors olmak üzere dört aflamadan ibarettir.  S›na-
va girebilmek için en az ilkö¤retim mezunu olmak ve kamu haklar›ndan k›s›tl› olmamak gerekir. Yeni yönetmen-
lik Amatör Telsizci olma yafl›n› 13’e indirdi¤inden ilkö¤retimde okuyanlar da s›nava kat›labilir. Amatör Telsizci ol-
mayan kiflilerin yapt›klar› telsiz haberleflmeleri hiçbir flekilde amatör radyoculuk içine girmez. 

Amatör telsizcilik belgesi olmayan kifliye Amatör Telsizci denmez.
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AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K TAR‹H‹

Radyo tekni¤inin öncülerinden fizikçi James Clark Maxwell ve Heinrich Hertz’ in gelifltirdikleri teorilerden yola ç›kan Branly,
Tesla ve Marconi olumlu çal›flmalar›n›n neticesini alarak haberleflmede radyo tekni¤ini gerçeklefltirdiler. 20.yy’ ›n bafllar›nda halk
kitleleri ve özellikle gençler aras›nda ilgiyle karfl›lanan bu teknik geliflmesinde bafl döndürücü bir h›z kazand›. Avrupa ve di¤er
bölgelerde savafllar›n d›fl›nda kalan A.B.D. bu konudaki çal›flmalar›na daha çok zaman ve daha çok kaynak ay›rma olana¤› bul-
du. Böylelikle 1912 y›llar›nda A.B.D. de resmi, özel ve Amatör al›c›-verici istasyonlar›n›n say›s› yüzlerle ifade edilmeye baflland›.
A.B.D. de radyo istasyonlar›n›n bu flekilde h›zla ço¤almas› do¤al olarak frekans tahsislerini kaç›n›lmaz duruma getirmifl ve bu
konuda kanunlar ç›kar›lm›flt›r.

O tarihlere kadar teknik geliflmelerden her zaman uzak kalm›fl olan bu k›sa dalga frekanslar› da bilinmez özellikle için-
deydi. Ancak radyo amatörleri b›kmadan, y›lmadan çal›flmalar›n› sürdürerek k›sa dalgan›n s›rlar› ve tekni¤ini çözmüfl, bu konu-
da önemli baflar›lara imzalar atm›fllard›r. Radyo amatörlerinin çal›flmalar› radyo tekni¤inin ve bu do¤rultudaki bilimin geliflme-
sinde her zaman öncü olmufl, onlar›n bulufllar› laboratuarlarda gelifltirilerek profesyonel kullan›ma sunulmufltur.

1914 y›l›na gelindi¤inde A.B.D. de kurulan ve k›sa ad› ARRL olan Amerikan Radyo Amatörleri Birli¤i son derece süratli bir
geliflme göstermifl ve  birlik 1917 y›l›nda bafllayan Birinci Dünya Savafl›’ nda Amerikan ordusunun emrine 4000 telsiz, telsiz tek-
nisyeni ve telsiz operatörü vermeyi baflarm›flt›r.

Amatörler kendilerine tahsis edilen k›sa dalga frekanslar›n›n s›rlar›n› ve özelliklerini keflfettikçe o zamana kadar sa¤lad›k-
lar› 100-200 Km’ lik haberleflme mesafelerini daha da artt›rmaya yöneldiler, bununla yetinmeyerek daha da k›sa dalgalara in-
meye bafllad›lar. Mesafeler günden güne art›yor ve elde edilen neticelerle çok k›sa zaman sonra Atlantik afl›r› haberleflmenin
mümkün olabilece¤inin sinyalleri al›n›yordu. Amatörlerin bu çal›flmalar› netice vermeye bafllay›nca ARRL, 1921 y›l›nda o zaman
için en modern ve güçlü cihazlarla donat›lan Paul F. Godley’i Avrupa’ya gönderdi. Bu ilk denemede Godley, 30 Amerikan ama-
tör radyo istasyonunu Avrupa’ dan duymufltu. Bu baflar›dan büyük destek alan radyo amatörleri 1922 y›l›nda ikinci bir deneme
gerçeklefltirdi. Bu kez de 315 Amerikan amatör radyo istasyonunun sinyalleri Avrupal› amatörler taraf›ndan duyuldu. Avrupa’
dan da bir Frans›z ile iki ‹ngiliz radyo amatörünün mors sinyalleri de Amerikal› radyo amatörleri taraf›ndan duyuldu. Ancak QSO
gerçeklefltirilemedi.

Bu geliflmeler Atlantik afl›r› haberleflmenin mümkün oldu¤unu kan›tlam›fl ve çal›flmalara bu yönde a¤›rl›k verilmeye bafllan-
m›flt›. Sonunda, çal›flmalar ürünlerini verdi ve hayaller gerçekleflti. Bir y›l sonra 1923 Kas›m ay›nda bir kaç ayl›k haz›rl›ktan son-
ra Amerikal› Schnell ve Reinartz isimli radyo amatörleri, Avrupa’dan Frans›z Leone Deroy (F8AB) isimli radyo amatörüyle, 110
metre dalga boyunda temasa geçerek ilk Atlantik afl›r› QSO’ yu gerçeklefltirdiler. Böylece Atlantik afl›r› haberleflmenin yollar› rad-
yo amatörlerinin bu azimli ve fedakar çal›flmalar›yla aç›lm›fl oldu.

Amatörlü¤ün özelli¤i gere¤i bir çal›flmay› sonuçland›ran radyo amatörleri bu çal›flmalar›n gelifltirilmesi ve kullan›ma haz›rlan-
mas› için baflar›lar›n› profesyonel laboratuarlara devrederken, hedeflerini de daha öteye yerlefltirmenin gururunu yafl›yorlard›. 

Art›k radyo amatörlerini tutmak mümkün de¤ildi. Art›k hedefler bir türlü sabit kalam›yor, baflar›lar baflar›lar› koval›yordu.

80 metre, 40 metre ve hatta 20 metrelerde yap›lan denemeler neticesinde Yeni Zelanda ve Avustralya radyo amatörle-
riyle temasa geçilmiflti. Art›k radyo amatörleri k›sa dalgan›n tüm s›rlar›n› çözmüfl ve insanl›¤›n hizmetine sunmufltu. Bu geliflme-
lerden sonra amatörlerin kullan›m›na b›rak›lan k›sa dalga bir anda popüler olmufl resmi, özel ve ticari kullan›ma aç›lm›flt›. Bu
çal›flmalar baflar›yla sonuçland›kça radyo amatörleri daha k›sa dalgalara yöneliyor, arkalar›ndan da kurulufllar geliyordu. Art›k
radyo amatörleri çok k›sa dalga çal›flmalar›na bafllam›fl l44 MHz (2 metre) frekanslar›n› h›zla geçmifl 220 MHz, 420 MHz,
1200 MHz frekanslar›nda mikrodalgalar›n özelliklerini keflfetmeye bafllam›fllard›.

Radyo amatörlerinin bu baflar›lar› hükümetlerce izlendikçe insanl›¤›n teknolojiye olan doyumsuzlu¤u yine onlar›n çal›flma-
lar›yla giderilebilece¤i kavram› geliflmiflti. Böylece önü tamamen aç›lan radyo amatörleri art›k dünya yörüngesine uydular yerlefl-
tirmeye ve hükümetlerce desteklenmeye bafllam›flt›r. 1924 y›l›ndan sonra k›sa dalga frekanslar› radyo amatörleri sayesinde res-
mi, özel ve ticari kullan›ma aç›lm›fl, haberleflme teknolojisi tüm insanl›¤›n hizmetine girmifltir. A.B.D. , Pearl Harbour sald›r›s›yla
bafllayan Japon savas›nda orduyu 25 bin radyo amatörüyle takviye ederek üstünlü¤ü sa¤lam›flt›r. Cephe gerisinde ise yine ordu-
ya tüm haberleflme sistemlerini üreten fabrikalara radyo amatörlerini yerlefltirerek lojistik sa¤lam›flt›r.

Radyo amatörleri bar›fl zaman›nda da insanl›¤a hizmet etmeye devam etmifl, her zaman yeniyi ve geliflmifli bularak kulla-
n›ma sunmufltur. Radyo amatörlerinin bu baflar›lar› hemen dünyan›n her yerinde izlenmifl, devletler ç›kard›klar› kanunlarla rad-
yo amatörlerine çal›flma olana¤› yaratma yar›fl›na girmifllerdir. Bu destekle her ülkede amatör radyo cemiyetleri kurulmufl, çal›fl-
malar› teflvik edilmifltir. Bu amaçla kurulan dernekler faaliyetlerinde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenleyerek teknik bil-
gileri birlefltirici unsur olmufllard›r. Zamanla radyo amatörlü¤üne ilgi daha da artm›fl, çal›flmalar›, sivil savunma ve afet haberlefl-
melerinde ki önemi de ortaya koymufltur.

Bugün dünyada 3 milyonu aflan kay›tl› radyo amatörü vard›r. Hemen her ülkede kurulmufl olan dernekler, k›sa ad›
“IARU” olan (International Amateur Radio Union) Uluslararas› Radyo Amatörleri Birli¤i’ne üyedir.
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TELS‹ZLER‹ (RADYO) TANIYALIM

TELS‹Z HABERLEfiMES‹ : 
“Telsiz haberleflmesi” elektromanyetik dalgalar yard›m›yla, ses, resim, data ve benzeri bilgilerin bir noktadan di¤erine

gönderilmesi ifllemidir.  

TELS‹Z HABERLEfiME C‹HAZLARI VE S‹STEMLER‹N‹N  GRUPLANDIRILMASI 
Telsiz cihazlar›n› ve Telsiz Haberleflme Sistemlerini farkl› biçimde grupland›rabiliriz. 

Cihaz›n kullan›m alanlar›na göre üçe ayr›l›r: 

• KARA  

• HAVA  

• DEN‹Z 

Bu haberleflmelerde kullan›lan telsiz sistem ve cihazlar› olarak üçe ayr›l›r. 

Cihaz›n kullan›m flekline göre:

• EL  

• ARAÇ  

• SAB‹T 

Çal›flma frekanslar›na göre: 

• HF  

• VHF  

• UHF olarak ayr›labilir. 

Tüm bu gurupland›rmalardan ayr› olarak özel kullan›m amaçlar›na yönelik telsiz cihaz ve sistemleri de vard›r. Kara tel-
siz cihazlar›, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi kara haberleflmesinde deniz telsiz cihazlar› belli kapasitenin üzerindeki her türlü de-
niz tafl›t›n›n kendi aralar›nda veya k›y› istasyonlar›yla haberleflmelerinde, hava telsiz cihazlar› da hava tafl›tlar›n›n kendi arala-
r›nda veya yer istasyonlar›yla haberleflmelerinde kullan›lan cihazlard›r. 

TELS‹Z C‹HAZLARINI MEYDANA GET‹REN ANA PARÇALAR
Telsiz Cihazlar›, telsizin kendisi, besleme ünitesi, anten, anten kablosu ve mikrofon gibi baz› parçalardan oluflur. El tel-

sizi cihaz›n›n çal›flmas› için gerekli elektrik enerjisini sa¤layan besleme üniteleri, doldurulabilir Ni-Cd, Ni-Mh ve Li-Ion pillerden
oluflan batarya blo¤udur. 

El telsizlerinin anteni, cihaz›n üzerine tak›lan, genelde bükülebilir, lastik kapl› helis antenlerdir. Mikrofonlar› ise cihaz›n
üstünde yer al›r. Araç cihazlar›nda beslemeyi, arac›n elektrik tesisat› vas›tas›yla arac›n aküsü sa¤lar. Anten arac›n d›fl›na tak›-
l›r ve koaksiyel bir anten kablosuyla cihaza ba¤lan›r. Bu cihazlarda spiral kablolu bir el mikrofonu bulunur. 

Sabit telsiz cihazlar›, 220V AC flebeke gerilimini 13.8V DC’ ye çeviren ve yeterli miktarda ak›m verebilen bir besleme
sistemiyle çal›flt›¤› gibi, besleme sistemi içerisinde olan cihazlar da vard›r. Bu cihazlarda bina d›fl›na tak›lan bir sabit anten ile
cihaz aras› mesafeye göre uygun tipte koaksiyel tablo kullan›l›r. 

Mikrofon, tercihe veya kullan›ma göre masa yada el mikrofonu fleklinde olabilir.. 

TELS‹Z C‹HAZLARININ ‹Ç YAPISI 
Bir telsiz cihaz› çeflitli bölümlerden meydana gelir. 

Bu bölümleri ana hatlar›yla basitçe flöyle s›ralayabiliriz;

• Al›c› bölüm  

• Verici bölüm 

• Ç›k›fl yada Güç Kat› 

• Kontrol bölümü 

• Sentezör 

• Ses ç›k›fl kat› 

• Ara frekans bölümü

Telsiz cihazlar›, çal›flma frekanslar›n›n belirlenmesinde kullan›lan teknikler, modülasyon tipleri, bant genifllikleri gibi bir
tak›m teknik özellikler yönünden de farkl› özellikler gösterirler. 
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HABERLEfiMEN‹N GERÇEKLEfiMES‹ 

Bir telsiz haberleflmesinin varl›¤›ndan söz edebilmek için ayn› frekanslarda çal›flabilen, teknik özellikleri birbirinin ayn› olan
en az iki cihaz gereklidir. Haberleflme, verici konumundaki (gönderme yapan) cihazdan ç›karak kablo ve anten vas›tas›yla bofl-
lu¤a yay›lan elektromanyetik dalgalar›n, al›c› durumundaki cihaz›n anteni ve kablosu yoluyla al›c› cihaza (dinleme yapan) ulafl-
mas› fleklinde olur.

MODÜLASYON ÇEfi‹TLER‹ 

Telsiz haberleflmesinde ve elektromanyetik dalgalar yard›m›yla yap›lan yay›nlarda (Radyo, TV) de¤iflik modülasyon tiple-
rinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan bafll›calar›: Genlik (AM) ve Frekans (FM)modülasyonlar›d›r. 

Modülasyon; gönderilmek, yay›nlanmak istenen iflarete ba¤l› olarak tafl›y›c› dalgan›n baz› özelliklerinin de¤ifltirilmesi iflle-
midir. Bu ifllemin al›c› cihazda yap›lan tersi iflleme ise demodülasyon denir. Frekans modülasyonu (FM); gönderilmek istenen ifla-
rete ba¤l› olarak tafl›y›c› dalga frekans›n›n s›kl›¤›n›n de¤ifltirilmesidir. Genlik modülasyonu (AM); gönderilmek istenen iflarete ba¤-
l› olarak tafl›y›c› dalgan›n genli¤inin de¤ifltirilmesidir. 

Günümüz kara haberleflmesinde k›sa mesafelerde genel olarak VHF, UHF bandlar›nda, FM modülasyonunda, frekans
sentezörlü telsizler, uzak mesafelerde ise HF bandlar›nda  AM modülasyonunda telsizler kullan›lmaktad›r. 

Deniz band›nda ise VHF, 156.000 - 163.000 Mhz aras›, frekans sentezörlü, uluslararas› standartlarla belirlenmifl özel-
likleri olan FM modülasyonlu telsizler kullan›lmaktad›r. 

Yine, uluslararas› standartlar gere¤i hava telsizleri, 118 - 136 Mhz aras› AM modülasyonlu olarak çal›fl›rlar. 

AKTARICI S‹STEMLER (RÖLE, REPEATER C‹HAZLARI)  

VHF, UHF bantlar›nda arazi flekilleri ve/veya istasyonlar aras› mesafe haberleflmeyi güçlefltiren, bazen de imkans›z hale
getiren faktörlerdir. Bu gibi durumlarda röle yada aktar›c› istasyon denilen birtak›m cihazlardan istifade edilir.  Temel olarak bir
röle cihaz› yüksek kazançl› bir anten, az kay›pl› bir anten kablosu, filtre ünitesi (duplekser), al›c› ve verici bölümler ile bunlar›n
kontrol ünitesinden meydana gelir. Al›c› ve verici frekanslar› aras›nda farkl›l›k bulunan röle cihazlar› filtre ünitesinin yard›m›yla,
al›c›s›n›n duydu¤u iflaretleri ayn› anda vericisinden güçlendirilmifl olarak yay›nlar. 

Rölenin konuldu¤u yerin yükseltisi ile do¤ru orant›l› olarak genifl bir haberleflme alan› elde edilmifl olur.                        

‹ki telsiz cihaz›n›n ayn› frekanslar› farkl› oldu¤u ve aktar›c› bir sistemin yard›m› olmadan yapt›klar› görüflmeye “simplex”
görüflme denir.                                                                                         

Gönderme ve dinleme frekanslar›n›n farkl› oldu¤u ve aktar›c› bir sistemin yard›m›yla yap›lan telsiz görüflmelerinde ise
“semiduplex” görüflme denir. Semiduplex ve simplex haberleflmelerde telsiz cihazlar›n›n al›c› ve verici bölümleri ayn› anda
çal›flmazlar. 

Röle cihazlar› ise full dupleks çal›flan cihazlard›r. 

CTCSS (DUYMAALTI TON KONTROLLÜ S‹STEMLER) 

67 Hz - 250 Hz aras› sesleri insan kula¤›n›n duymamas›ndan hareketle telsiz haberleflmesinde kullan›lan cihazlar›n al›-
c›lar›n›n bu frekanslardaki iflaretlerle kontrol edilmesidir. ‹ki telsiz cihaz›n›n haberleflmesi için ayn› çal›flma frekanslar›nda olma-
lar› gerekti¤ini belirtmifltik. CTCSS kontrollü sistemlerde buna ilave olarak cihazlar›n ayn› tonda çal›flmalar› gerekir. 

COMMUNITY RÖLE S‹STEMLER‹ (ORTAK KULLANIM S‹STEMLER‹) 

CTCSS ton kontrolü ile bir röle cihaz›ndan de¤iflik gruplara ayr›lm›fl kullan›c›lar›n yararlanmas›na olanak tan›yan sistemlerdir. 

TRUNK S‹STEMLER‹ 

Röle üzerinden yap›lan haberleflmenin en geliflmifl fleklidir. Bu sistemler birden çok röle cihaz›n›n bir kontrol ünitesi yard›-
m›yla birbirine ba¤l› olarak çal›flt›r›lmas› esas›na dayan›r. Kontrol ünitesi, birbiriyle görüflecek kullan›c›lar› bir araya getirerek o
anda bofl olan röleden haberleflme yapmalar›n› sa¤lar. 
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TÜRK‹YE’ DE AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K

Türkiye’de Amatör Telsizcili¤e Bak›fl

Y›l 1924. Hal›c›o¤lu Askeri Lisesi Rüfltiye 3 ö¤rencisi Nijat Orkufl ilk telsizini yapar, 1936 y›l›nda Genelkurmay Baflkanl›-
¤› izni ile Türkiye’den ilk radyo  amatör telsiz istasyonu çal›flmaya bafllar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmufltur.)     

1962 y›l›nda  Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti  (TRAC) kurulur. 
3222 say›l› kanun sebebi ile 1983 y›l›na kadar yurtd›fl›nda ikamet eden  ve yurtiçinde resmi kurumlarda çal›flan TRAC

üyelerinden baflka radyo amatörlü¤ü yapan yoktur.
2813 say›l› kanun ile 1983 y›l›nda Türkiye’de Radyo Amatörlü¤ü serbest b›rak›l›r. 
Her y›l May›s ve Kas›m aylar›nda Telekomünikasyon Kurumu radyo amatörlü¤ü s›navlar› yapmaktad›r.
Dünya ortalamalar›na göre 40 bin olmas› gereken Radyo Amatörü say›s› yurdumuzda 3500 civar›ndad›r.  

Türkiye’de Amatör Telsizcilerin Çal›flmalar›

1991 y›l›ndaki körfez krizinde ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n görevlendirmesiyle Ankara, ‹stanbul, Adana, Diyarbak›r gibi kritik il-
lerdeki Sivil Savunma Harekat merkezlerinde lokal ve flehirleraras› muhabere a¤› kurulmufltur. Bu a¤ vas›tas›yla Adana ya ve-
rilen yanl›fl alarm›n kald›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.   

Erzincan depreminde ayn› gün saat 21:00 da Trabzon flubemizden giden Radyo Amatörleri arac›l›¤› ile Erzincan’dan bil-
gi al›nmaya bafllanm›flt›r. Depremden sonraki gün Erzurum üzerinden daha kapsaml› cihazlar ulaflt›r›larak,  PTT irtibat ger-
çeklefltirinceye kadar üç gün boyunca deprem bölgesinin d›fl dünyayla irtibat› sa¤lanm›flt›r. Tüm yabanc› ekiplerin koordinasyo-
nu Radyo Amatörleri taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Dinar depreminde yine ilk ulaflanlar Antalya flubemize ba¤l› Radyo Amatörleridir. 
Adana - Ceyhan depreminde amatörlerin yap›lan çal›flmalar.
Marmara depreminde amatörlerin yapt›¤› çal›flmalar.

DÜNYADA AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K

1901 y›l›nda Marconi’ nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle bafllam›flt›r.
1914 y›l›nda, yüzlerce deneme al›c› vericisinin imalini yap›p kullananlar esas anlamda radyo amatörlü¤ünü bafllatt›lar.  
‹lk amatör uydu 1961 y›l›nda yörüngeye oturtuldu. Uydunun ismi OSCAR 1 idi, aç›l›m›; Orbital Satelitte Carrying Amateur

Radio yani amatör uydu tafl›yan yörüngesel uydu idi.
1965 mart›nda  ilk aktif dublex haberleflme uydusu OSCAR 3 yörüngeye oturdu. Çal›flt›¤› süre zarf›nda 100’ den fazla

istasyon 16 ülke ile görüflme yapm›flt›r.
fiu anda dünyada üç milyon civar›nda amatör telsizci  bulunmaktad›r. Yar›s›na yak›n› Amerika Birleflik Devletleri’ ndedir.
fiu anda dünya üzerinde yaln›z Kuzey Kore’ de serbest de¤ildir. 
Amatör telsizcilerin yafl ortalamalar›, 30 ila 40 aras›ndad›r.  
ITU (Uluslararas› Haberleflme Birli¤i), radyo amatörlü¤ünü 1927 y›l›nda tan›m›fl ve frekans  bantlar› tahsis etmifltir.
IARU (Uluslararas› Radyo Amatörleri Birli¤i) isimli kurulufl ITU daimi üyesidir.
Üç y›lda bir Dünya Radyo Haberleflmesi Konferanslar› yap›lmakta ve burada frekans tahsisleri, projeler ve uygulamalar

de¤erlendirilmektedir. En sonuncusu 2000 y›l›nda ‹stanbul’ da yap›lm›flt›r.
Dört y›lda bir Dünya Telekomünikasyon Delegasyonu Konferans› yap›lmaktad›r. Sonuncusu 2002 y›l›nda Türkiye’ de

yap›lm›flt›r.

TVA Canl› Yay›n Amatör Telsizcilik Üzerine Söylefli (Yay›n Öncesi Haz›rl›k) fiubat 2005
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AC‹L DURUM ANINDA YAPILACAKLAR

Acil durum haberleflmesi insan hayat›n›n veya mal›n›n tehlikeye u¤rad›¤›  zamanlarda yap›lan amatör telsizcilik görüflme-
leri olarak  tan›mlanmaktad›r. Di¤er tüm görüflmelerden daha önceliklidir. 

Acil durum mesaj›: 
Her zamanki ticari haberleflme olanaklar›n›n (telefon gibi) olmad›¤› durumlarda bir insana veya insan grubuna  Amatör

Telsiz ile gönderilen hertürlü ölüm kal›m aciliyetindeki  mesajd›r. Bu, acil durum yerlerindeki çok gerekli yard›m› bekleyen  in-
sanlar için erzak, malzeme veya yönetim isteyinde bulunan  yard›m kurumlar›n›n resmi mesajlar›n› da kapsar. Normal zaman-
larda  bu çok ender yap›l›r. Mors, RTTY veya di¤er dijital modlarla da daima bu görevlendirme bildirilmelidir. Emin de¤ilseniz,
acil  durum mesaj›n› göndermeyiniz. 

ARRL (American Radio Relay League) ‘ye göre Acil Durum Haberleflmesi:

Baz› amatör telsizciler do¤al afet veya di¤er acil durumlarda  acil durum haberleflmesi yaparak insanlar›n hayatlar›n› kur-
tar›rlar. Belki de Amatör Telsizcili¤in bilinen en iyi taraf›, tüm insanlara  acil durum görüflmeleri sa¤lamayabilme özelli¤idir. Bu
servisin en önemli  özelliklerinden birisi, kâr etme amac› gütmemesidir. Hepimizin bildi¤i gibi Amatörlerin istasyonlar›n› çal›flt›r-
mak için  herhangi bir ücret almalar› yasaklanm›flt›r. 

Yasalara göre de acil durum haberleflmesi Amatör Telsiz Servisinin amaçlar›ndand›r. Gerçek hayatta da Amatör Telsizci-
li¤in varl›¤›n› kan›tlar. Amatör Telsizcili¤in felaket bölgelerindeki  en güvenilir haberleflme arac› ve uza¤a yap›labilen haberlefl-
me oldu¤u kabul edilmektedir. 

Geleneklere göre amatör telsizciler görüflmelerini gerçeklefltirmek  için flarj edilen pil veya akü kullan›rlar. Komünikasyon
görevlerini  gerekli görülen her yerde gerçeklefltirebilmek için her y›l Acil durum çal›flmalar› olarak bilinen Field Day ad› alt›nda
çal›flmalar yaparlar. 

Ayr›ca, Amatör Telsizcilik di¤er servislerin bu büyüklükte  sunamad›klar› (gerekli görülen yerlerde havadan havaya ba¤lan-
t›larla) bilgisayar a¤lar› ve görüntülü haberleflme (Amatör TV) gibi benzer servisler ve sakla sonra gönder fleklindeki uydu ba¤lan-
t›lar›n› sunar. Bu durumda flunu  söyleyebiliriz ki, teknolojisi Amatör Telsizcili¤i acil durumlarda daha da önemli yapmaktad›r. 

Acil Durum Operasyonlar›:

Acil Amatör Telsiz organizasyonlar›n›n belki hepsi genifl kapsama  alanlar›ndan dolay› rölelerden faydalan›rlar. Birçok rö-
lenin yeri  iyi bilinmektedir. O bölgede oturan ve aktif olup uygun cihazlara sahip olan herkes lokal röle frekanslar›n› bilmekte-
dir. Bilmeyenler için, birçok telsiz cihaz› görüflme yap›lan frekanslar› tarama özelli¤ine sahiptir. 

E¤er hava durumu ile ilgili bir aciliyet veya bir felaket olursa (veya olmas› muhtemel ise) etkilenen bölgedeki röleler he-
men  kullan›lmaya bafllan›r. Acil durum haberleflmesi ve trafi¤i daima  di¤er amatör telsiz aktivitelerinden önce gelir ve birçok
röle  sadece bu tip olaylar için acil güç kaynaklar›na sahip olmal›d›r. 

Mobil ve Hareket Halinde Haberleflme:

Daha önce söylendi¤i gibi Amatör Telsizciler zaman içinde ger ekli  hallerde acil durum için çal›flt›r›labilirler. Amatör Tel-
sizcili¤in d›fl›ndaki  yeni geliflmeler (örne¤in, cep telefonlar›) s›k s›k ‘amatörlerin acil  durum görüflmeleri yapmalar›na gerek ol-
mayaca¤›’ gibi düflünceleri  akla getirirler. Ço¤u zaman bir felaket bu kan›n›n yanl›fl oldu¤unu  kan›tlar! Resmi bir kurumdan
veya acil durum örgütlerinden acil  durum ça¤r›s› al›nd›¤›nda, mobil veya hareket halindeki telsizler  gerekti¤inde bu servise da-
hil edilirler. Felaket veya ola¤an acil  tip görüflmelerin d›fl›ndaki normal durumlarda, mobil veya hareket  halinde yap›lan haber-
leflme, amatör telsizcilere bir u¤rafl ve zevk  verebilmektedir. 

Efektif bir tafl›nabilir istasyonu kurmak, organizasyon, planlama ve  tecrübe gerektirir. Mesela, istenilen kominikasyon ba¤-
lant›lar›n›  sa¤lamak için, do¤ru band› veya bantlar› yakalamak biraz  propagasyon bilgisini gerektirir. 

Normal olarak sabit istasyonlarda karfl›lafl›lmayan ancak hareket  halindeki çal›flmalarda karfl›lafl›lan baz› problemler,
do¤ru güç  kayna¤›n› bulmak ve efektif anteni kurmakt›r. Hiç kullan›lmayacak  cihaz veya antenin yan›n›zda tafl›nmas› duru-
munda, hareket  halinde haberleflme oldukça zor olacakt›r. Kullan›lan cihazlar›n mümkün oldu¤unca küçük ve hafif olmas› ge-
rekir. Iyi bir mobil  sistem en basit olan›d›r. Field Day’e gerekti¤inden çok fazla malzeme ile gelebilir ve bir gün önceden siste-
mi kurabilirsiniz  ama, gerçek bir acil durumda h›z en önemli etkendir. Ne kadar az ekipman kurulursa o kadar h›zl› görüflme
yap›l›r. 

Field Day (Arazi günü)

Amatör Telsizci bir tan›d›¤›n›z varsa, büyük olas›l›kla Field Day’den  bahsetti¤ini duymuflsunuzdur. Her y›l›n haziran ay›-
n›n son hafta sonu  ABD, Kanada ve dünyan›n di¤er yerlerindeki amatörler cihazlar›n›  ana enerji kaynaklar›ndan uzak yerle-
re götürürler. Burada amaç acil  durum flartlar›ndaki gibi cihaz kurup görüflme yapmakt›r. Kat›lanlar  yeterli adette geçici is-
tasyonlar kurar ve di¤er Field Day kat›lanlar›  ile mümkün oldu¤unca çok görüflme yaparlar. Field Day, gelecekteki  ciddi du-
rumlara al›flt›rma çabas› olsa da hepsinin üzerinde  e¤lencelidir; birilerine yard›mc› olamazs›n›z ancak grubunuzla belki de ay-
n› amaca ulaflmak isteyen 100,000 di¤er amatörle yar›flarak  elbirli¤iyle çal›flmaktan zevk al›rs›n›z. 



TELS‹Z KANUNU

Kanun Numaras› : 2813
Kabul Tarihi : 5/4/1983
Yay›mland›¤› R. Gazete : Tarih: 7/4/1983 Say›: 18011

B‹R‹NC‹ KISIM
Genel Esaslar

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amac›; haberleflme maksad›yla kullan›lan ve elektromanyetik dalgalar yoluyla aç›k ve-

ya kodlu veya kriptolu ses, data ve resim vermeye veya almaya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulmas›na,
iflletilmesine müsaade edilmesi ve kontrolü ile telsiz haberleflmesi alan›ndaki politika, hedef ve ilkelerin tespitine
iliflkin usul ve esaslar› belirlemek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmakt›r.

Kapsam
Madde 2 - Bütün kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzelkifliler bu Kanun hükümlerine tabidir. An-

cak, Türk Silahl› Kuvvetleri ve kendi kurulufl kanununda belirtilen görev sahalar› ile ilgili konularda Milli ‹stihbarat
Teflkilat› Müsteflarl›¤› hakk›nda 11 inci madde hariç bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Tan›mlar
Madde 3 - Kanunda geçen;
a) “Telsiz” terimi, aralar›nda herhangi bir fiziki ba¤lant› olmaks›z›n elektromanyetik dalgalar yoluyla aç›k veya

kodlu veya kriptolu ses, data ve resimleri vermeye, almaya veya yaln›zca vermeye veya almaya yarayan sistemleri. 
b) “Radyo - Televizyon Yay›n›” terimi, radyo dalgalar› yoluyla do¤rudan kitle haberleflmesi amac›yla yap›lan

ses, televizyon veya öteki tip yay›nlar› kapsayan yay›n fleklini,
c) “Telsiz Yay›n Kontrolü” terimi, ola¤anüstü haller ile ülkenin güvenli¤ini ilgilendiren durumlarda, s›k›yöne-

tim, seferberlik ve savafl halinde, düflman uçak, gemi veya di¤er muhabere elektronik vas›talar›n›n elektromanye-
tik yay›nlar›m›zdan seyrüsefer yard›mc›s› olarak veya istihbarat amac› ile istifade etmesine mani olmak üzere, bu
yay›nlar› geçici veya süresiz olarak durdurmay› veya k›s›tlamay›,

d) “Enterferans” terimi, ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak sa¤lanan her türlü haberleflme hizmetini en-
gelleyen, haberleflmede kesinti do¤uran veya kalitesini bozan her türlü yay›n veya elektromanyetik etkiyi,

e) “Kamu Haberleflmesi” terimi, Posta Telgraf ve Telefon ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ünün yürütmekle yü-
kümlü oldu¤u ve kendi kurulufl kanununda belirtilen haberleflmeyi, ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Genel Esaslar, Kurulufl ve Görevler

Genel esaslar
Madde 4 - Telsiz haberleflmesine iliflkin genel esaslar flunlard›r:
a) Her türlü telsiz sisteminin kurulmas›na ve iflletilmesine müsaade edilmesi ile kontrolü Devletin yetki ve

sorumlulu¤u alt›ndad›r.
b) Telsiz sistemlerinin kurulmas›, kullan›lmas›, nakli, de¤ifltirilmesi, yenilenmesi ve hizmet d›fl› b›rak›lmas› ifl-

lemleri; baflvuru üzerine yap›lan inceleme ve tespitlere göre yürütülür.

9TA2KF AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K KURS NOTLARI



c) Her türlü telsiz yay›n›n›n birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bantlar›n›n en verimli flekilde kullan›lma-
s›n› sa¤lamak amac›yla bölgesel, ülke çap›nda ve uluslararas› frekans planlamas› yap›l›r ve uygulan›r.

d) Telsiz sistemlerinin, ülke ekonomisinin ve sosyal geliflmesinin yarar›na, at›l kapasiteye yol açmayacak ve
Milli haberleflme flebekesini tamamlayacak flekilde tesisi esast›r.

e) ‹mal ve ithal edilen telsiz sistem ve cihazlar›n›n ça¤dafl teknoloji gerekleri göz önünde tutularak yap›lacak
düzenlemelerle tespit edilen standartlara uygunlu¤u sa¤lan›r.

f) Ola¤anüstü haller ile ülkenin güvenli¤ini ilgilendiren durumlarda, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl halinde
tüm telsiz cihazlar› ve sistemleri al›nacak tertip ve tedbirlerle, kamu yarar›na ve Milli Savunma amaçlar› do¤rultu-
sunda kullan›l›r.

g) Müsaade edilen veya edilmeyen frekanslarda yap›lacak usulsüz yay›nlar›n ve enterferanslar›n izlenmesi ve
önlenmesi amac›yla gerekli kontrol tertip ve tedbirleri al›n›r.

h) Merkez d›fl› yerlerdeki baflvurular ve tebli¤ler, Posta Telgraf ve Telefon ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü ara-
c›l›¤›yla yap›l›r.

Kurulufl
Madde 5 - (De¤iflik: 27/01/2000-4502/14 md.)
4 üncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumlulu¤unu uygulamak ve Kanunla

verilen di¤er görevleri yapmak üzere; Haberleflme Yüksek Kurulu kurulmufltur.
Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesin-

de, Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumluluklar› uygulamak ve verilen di¤er görevleri yapmak üzere kamu tüzel
kiflili¤ini ve idari ve mali özerkli¤i haiz özel bütçeli Telekomünikasyon Kurumu kurulmufltur. Kurum görevlerini
yerine getirirken ba¤›ms›zd›r. 

Kurum’un iliflkili oldu¤u bakanl›k Ulaflt›rma Bakanl›¤›d›r.
4 üncü maddenin (g) f›kras›nda say›lan hizmetlerin ifas› için; telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usul-

lere uygun olarak çal›flt›r›lmas›n›n kontrolü, enterferanslar›n tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kifli güvenli¤ini ilgi-
lendiren telsiz faaliyeti konular›nda yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet güvenlik makamlar›yla iflbirli¤i yap›lma-
s› ve millî ve milletleraras› teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri Kurum taraf›ndan yürütülür.

Kurum’ un karar organ› bir kurul baflkan› ve dört üyeden oluflan Telekomünikasyon Kurulu’dur.
Kurul Baflkan› Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul, bafl-

kan›n teklifi üzerine üyelerden birini ‹kinci baflkan olarak seçer, ‹kinci baflkan izin, hastal›k, yurt içi-yurt d›fl› gö-
revlendirme, görevden al›nma ve görevde bulunmad›¤› di¤er hallerde Baflkan’ a vekâlet eder.

Kurul baflkan ve üyelerinin ayl›k ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ayl›k net
ücretinin iki kat›n› geçmemek üzere ilgili Bakan›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Kurum personelinden kadro karfl›l›¤› sözleflmeli olarak çal›flt›r›lacak personelin unvan, say›s›, nitelikleri, üc-
retleri, di¤er mali ve sosyal haklar›, sözleflme esaslar› ile bu Kanuna ekli kadro unvan ve derecelerinde de¤ifliklik
yap›lmas› Kurulun teklifi ve Devlet Personel Baflkanl›¤›n›n uygun görüflü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Kurum kadrolar›nda çal›flan memurlara, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununda belirtilen en yüksek Devlet me-
muru ayl›¤›n›n (ek gösterge dahil),

a) 15 ila 11 inci derecelerden ayl›k alanlara % 20’sini,
b) 10 ila 7nci derecelerden ayl›k alanlara % 25’ini,
c) 6 ila 4 üncü derecelerden ayl›k alanlara % 30’unu,
d) 3 ila 1 inci derecelerden ayl›k alanlara % 35’ini,

geçmemek üzere Kurulca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay ayl›kla birlikte gelir vergisine tabi
olmaks›z›n fazla çal›flma ücreti ödenir.

Kurul baflkan ve üyeleri ile kadro karfl›l›¤› sözleflmeli olarak çal›flt›r›lacak sözleflmeli personele çal›flt›klar› gün-
lerle orant›l› olarak mart, haziran, eylül ve aral›k aylar›nda birer ayl›k ücretleri tutar›nda ikramiye ödenebilir. Ay-
r›ca, ifl verimlili¤i ve benzeri hususlar dikkate al›narak iki ikramiye daha ödenebilir.

Kurum personeli, bu Kanunda yer alan hükümler sakl› kalmak üzere, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa
tabidir.

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri s›ras›nda ilgililere ve üçüncü kiflilere ait ö¤ren-
dikleri gizli bilgileri, ticari s›rlar› bu konuda kanunen yetkili k›l›nan mercilerden baflkas›na aç›klayamaz ve kendi ya-
rarlar›na kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayr›lmalar›ndan sonra da devam eder. Kurum’ un para, evrak,
dosya ve her çeflit mallar› Devlet mal› hükmündedir. 

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri s›ras›nda veya görevleri nedeniyle iflledikleri veya kendilerine
karfl› ifllenen suçlar bak›m›ndan Devlet memuru say›l›rlar.
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Bu Kanunda ve di¤er mevzuatta Telsiz ‹flleri Genel Müdürlü¤ü ve Telsiz Genel Müdürlü¤üne yap›lan tüm at›f-
lar Telekomünikasyon Kurumu’na, Telsiz ‹flleri Genel Müdürü ve Telsiz Genel Müdürüne yap›lm›fl tüm at›flar Ku-
rul Baflkan›na yap›lm›fl say›l›r.

Kurum, 8.9.1983 tarihli ve 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu, 10.2.1954 tarihli ve 6245 say›l› Harc›rah Kanunu
ile vize ve tescil aç›s›ndan 26.5.1927 tarihli ve 1050 say›l› Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve
832 say›l› Say›fltay Kanunu hükümlerine tâbi de¤ildir. Kurum, Say›fltay taraf›ndan denetlenir. Kurumun gelirleri her
türlü vergi, resim ve harçtan muaft›r. Kurum mevzuata uygun olarak taflra teflkilat› kurabilir.

Kurum’un gelirleri afla¤›da belirtilmifltir
a) 27 nci maddeye göre al›nacak ücretler,
b) 4.2.1924 tarihli ve 406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde imtiyaz sözleflmesi imzalayan ya da

telekomünikasyon ruhsat› alan iflletmecilerden ayn› Kanunun ek 19 uncu maddesi çerçevesinde al›nacak ücretle-
rin %00 5’i (on binde befli) ve ilgili imtiyaz sözleflmesi veya telekomünikasyon ruhsat›nda gösterilmifl olmas› kay-
d›yla iflletmecilerden Kurum masraflar›na katk› amac›yla al›nacak di¤er ücretler,

c) Kurum’ un, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere açaca¤› s›navlara kat›lanlar-
dan al›nacak s›nav ücretleri,

d) Her türlü bas›l› evrak, form ve yay›nlardan elde edilecek gelirler,
e) Müflavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler,
f) Kurs, toplant›, seminer ve e¤itim faaliyetlerinden sa¤lanacak gelirler,
g) Genel Bütçeden gerekti¤inde yap›lacak yard›mlar,
h) Kurum lehine takdir edilen ve da¤›t›ma tâbi tutulan bölüm d›fl›nda kalan vekalet ücretleri,
i) Kurum taraf›ndan uygulanacak idari para cezalar›,
j) Yap›lacak her türlü ba¤›fl, yard›m ve di¤er gelirler.
Kurumun, gelir ve harcamalar›na iliflkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Haberleflme Yüksek Kurulunun kurulufl, çal›flma esaslar› ve görevleri
Madde 6 - (De¤iflik: 27/01/2000-4502/15 md.)
Haberleflme Yüksek Kurulu, Baflbakan›n veya görevlendirece¤i bir Devlet Bakan›n›n baflkanl›¤›nda ‹çiflleri ve

Ulaflt›rma Bakanlar› ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî ‹stihbarat Teflkilat› Müsteflar› ve Genelkurmay
Muhabere Elektronik Baflkan›ndan oluflan bir üst kuruldur.

Telekomünikasyon Kurulu Baflkan› ve Baflbakanca gerek görülen di¤er bakanlar ile kamu kurum ve kurulufl-
lar› yetkilileri Kurul toplant›lar›na kat›l›r.

Kurul, Mart ve Eylül aylar›nda olmak üzere y›lda iki defa toplan›r. Baflbakan, resen veya Ulaflt›rma Bakan›n›n
teklifi üzerine gerekti¤inde ayr›ca Kurulu toplant›ya ça¤›rabilir.

Kurulun çal›flma usul ve esaslar› Baflbakanl›kça düzenlenir.
Haberleflme Yüksek Kurulunun görevleri, telsiz haberleflmesi alan›nda Ulaflt›rma Bakanl›¤›na tavsiyede bulun-

mak ve bu konulardaki uygulamalar› takip etmektir. Haberleflme Yüksek Kurulunun sekreterya iflleri Bakanl›k nez-
dinde ki Haberleflme Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülür.

Telekomünikasyon Kurumunun görevleri
Madde 7 - (De¤iflik: 27/01/2000-4502/16 md.)
a) Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçeve-

sinde, telsiz haberleflmesi ve telekomünikasyon alan›nda gerekli planlar› haz›rlamak ve Ulaflt›rma Bakanl›¤›na sun-
mak ve ilgili di¤er kurum ve kurulufllar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiflilerinin bu konudaki faaliyetlerine neza-
ret etmek,

b) Telsiz haberleflmesi ve endüstrisi alanlar›ndaki araflt›rmac› ve imalatç› kurulufllarla da iflbirli¤i yaparak elek-
tronik ve elektromanyetik teknolojideki geliflmeleri takip etmek.

c) Bu Kanun uyar›nca yap›lan uygulamalar› takip ve kontrol etmek, incelemek, de¤erlendirmek ve Ulaflt›rma
Bakanl›¤›nca lüzum görülen konularda Haberleflme Yüksek Kuruluna bilgi sunmak.

d) Radyo ve televizyon verici istasyonlar› dahil olmak üzere her nevi frekans, planlama, tahsis ve tescil ifllemle-
rini takat ve yay›n sürelerini de göz önünde tutarak uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤i de yapmak suretiyle yürütmek.

e) Usulsüz yay›nlar› ve enterferanslar› izleyen ve tespit eden birimlerle karfl›l›kl› iflbirli¤i yaparak gerekli ifl-
lemleri yürütmek.
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f) Bu Kanunda yer alan görevleri yürütmek, her türlü kay›tlar› tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hak-
k›nda gerekli teknik ve idari ifllemleri yapmak,

g) Türkiye’de kurulu sermaye flirketleri taraf›ndan yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altya-
p›s› ile ilgili olarak Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan imzalanacak imtiyaz sözleflmelerine ve verilecek telekomünikas-
yon ruhsatlar›na iliflkin görüfl bildirmek, genel izin haz›rlanmas›na iliflkin Bakanl›¤a öneri götürmek, an›lan imtiyaz
sözleflmesi ve telekomünikasyon ruhsatlar›n›n hüküm ve flartlar›n›n uygulanmas›n› ve genel izinlere uygunlu¤u de-
netlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak,

h) Telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyap›s›ndan yararlanacak kullan›c›lara ve telekomünikasyon flebe-
keleri aras›ndaki ara ba¤lant›lar bak›m›ndan di¤er iflletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleflme hüküm-
lerine ve teknik hususlara iliflkin genel kriterleri ve görev alan›na giren di¤er konularda uygulama usul ve esasla-
r›n› belirlemek, tarifeleri incelemek, de¤erlendirmek, gerekenleri onaylamak ve bunlar›n uygulanmas›n› izlemek,

›) Telekomünikasyon hizmetleri ve altyap›s› ile ilgili olarak iflletmecilerin ve bu alanda kanuna uygun olarak
ticari faaliyet içinde bulunanlar›n, hizmetlerin yürütülmesi, altyap›n›n iflletilmesi ve çeflitli telekomünikasyon teçhi-
zat ve cihazlar› üreten veya satanlar›n bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet ortam› içinde
gerçeklefltirmelerini sa¤lamak, teflvik edici tedbirleri almak,

i) Telsiz haberleflme ve telekomünikasyon alan›nda kullan›lacak her çeflit sistem ve cihazlar için yurt içinde
ve yurt d›fl›ndaki ilgili kurulufllarla iflbirli¤i yaparak ve en son geliflmeleri de göz önünde bulundurarak, imalat ve
kullan›ma esas teflkil eden performans standartlar›n› tespit etmek, bunlar› uygulamak,

j) Telsiz haberleflmesi ve telekomünikasyon hizmetleri ve altyap›n›n iflletimi ile ilgili olarak görev alan›na gi-
ren konularda yönetmelik ç›kartmak veya di¤er idari ifllemleri yapmak, iflletmeciler, aboneler, kullan›c›lar ve Türk
telekomünikasyon sektörünü etkileyen tüm gerçek ve tüzel kiflilerin ilgili mevzuata uymas›n› denetlemek, bu hu-
susta ilgili makamlar› harekete geçirmek ve gereken hallerde kanunlarda öngörülen yapt›r›mlar› uygulamak,

k) Radyo ve televizyon dahil her türlü yay›nlar›n belirlenmifl emisyon noktalar›ndan yap›labilmesini teminen,
ortak anten sistem ve tesisleri kurulmas› ile ilgili usul ve esaslar› tespit etmek,

l) 27 nci maddede belirtilen ücretleri, Maliye Bakanl›¤›nca her y›l belirlenen yeniden de¤erleme oran›n› afl-
mamak üzere belirlemek, de¤ifltirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esaslar› düzenle-
mek, Kurumun y›ll›k bütçesini, gelir gider kesin hesab›n›, y›ll›k çal›flma program›n› onamak, gerekirse bütçede he-
saplar aras›nda aktarma yapmak veya gelir fazlas›n› talep halinde genel bütçeye devretmeye karar vermek,

m) Kanunlarda verilen di¤er görevleri yerine getirmek.

Kurum telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyap›s›n›n iflletilmesi ile ilgili hususlar› ve ayr›ca hem
bu hizmetlerde hem de genel olarak telekomünikasyon sektöründe rekabete ayk›r› davran›fl, plan ve uygulamala-
r› re’sen veya flikâyet üzerine incelemeye ve görev alan›na giren konularda bilgi ve dokümanlar›n sa¤lanmas›n› ta-
lep etmeye yetkilidir. Kurum, telekomünikasyon hizmetleri ve altyap›s› ile ilgili yönetmeliklerin ve di¤er genel ida-
ri ifllemlerin yay›nlanmas›ndan önce ilgili taraflar›n kamuya aç›klanacak olan ve üzerinde ilgili taraflar›n yorum ya-
pabilece¤i görüfllerini bildirmesine imkân verebilmek için gerekli tedbirleri alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin
korunmas› için de gerekli tedbirleri al›r.

Rekabet Kurulu, telekomünikasyon sektörüne iliflkin olarak yapaca¤› inceleme ve tetkiklerde ve birleflme ve
devralmalara iliflkin olarak verece¤i kararlar da dahil olmak üzere telekomünikasyon sektörüne iliflkin olarak ve-
rece¤i tüm kararlarda, öncelikle Kurum’ un görüflünü ve Kurum’ un yapm›fl oldu¤u genel düzenleyici ifllemleri dik-
kate al›r.

Personel nitelikleri (De¤iflik: 27/01/2000-4502/17 md.)
Madde 8 - Kurul baflkan› ve üyeler, Bakanlar Kurulu taraf›ndan befl y›ll›k süre için atan›r. Görevi biten Ku-

rul baflkan› ve üyelerin yeniden ayn› göreve atanmalar› mümkündür. Kurul baflkan› ve üyeler ancak ciddi bir has-
tal›k veya rahats›zl›k nedeni ile ifl görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz k›zart›c› bir suç ile mahkûm olma
halinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan süresi dolmadan görevden al›nabilir.

Kurul üyeliklerine atanacaklar›n hukuk, iktisat, finans, mühendislik, telekomünikasyon, iflletme veya maliye
dallar›nda yurt içinde veya d›fl›nda en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl olmalar›, hem mesleki aç›dan hem de
telekomünikasyon alan›nda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalar› ve kamu veya özel sektörde en az on y›l ça-
l›flm›fl olmalar›, Devlet memuru atanabilme genel flartlar›n› tafl›malar› ve herhangi bir siyasi partinin yönetim, de-
netim veya baflka bir üst kurulunda görev almam›fl veya bu görevlerinden ayr›lm›fl olmalar› flartlar› aran›r.

Kurul Baflkan›, telsiz hizmetlerini temsil eden üye ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden üye, Ulafl-
t›rma Bakan›n›n gösterece¤i ikifler aday aras›ndan atan›r.
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Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, bu Kanun uyar›nca Türkiye’de telekomünikasyon cihaz ve sis-
tem imalat›, telekomünikasyon hizmeti yürütmekte ya da altyap› iflletmekte olan ve ilgili telekomünikasyon hiz-
meti piyasas›nda Türkiye çap›nda en az %10’luk pazar pay›na sahip olan iflletmecilerin gösterece¤i birer aday ara-
s›ndan atan›r. 

Bu maddenin uygulamas› aç›s›ndan hizmet piyasalar›na ve iflletmecilerin pazar paylar›na iliflkin tespitler Ku-
rum taraf›ndan ve nihai olarak yap›l›r. Her bir iflletmeci pazar pay› ne olursa olsun en fazla bir aday gösterebilir.

Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin göstere-
ce¤i ikifler aday aras›ndan atan›r.

Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boflalma olmas› halinde, boflalan yerlere yukar›da belirtilen esaslar
dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yap›l›r. Bu flekilde atananlar yerine atand›klar› kiflinin görev süresini tamam-
larlar. Toplant›lara kat›lmayan üyeler nedeni ile Kurul’ un karar almas›n›n engellenmesi halinde, toplant›ya kat›l-
mayan Kurul üyesi yerine Kurul baflkan› vekalet eder. Kurul baflkan›n›n toplant›ya kat›lamamas› halinde yerine
ikinci baflkan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz bir flekilde dört toplant› arka arkaya Kurul çal›flmalar›na
kat›lmamas› halinde ilgili Kurul üyesi, üyelikten istifa etmifl say›l›r ve hemen yeni üyenin atama ifllemleri bafllat›l›r.

Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmad›kça resmi veya özel baflka hiçbir görev alamaz, ticaretle u¤raflamaz,
serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve özellikle de herhangi bir telekomünikasyon flirketinde hissedar veya yö-
netici olamazlar. Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren iflletmeci flirket ile görev
süresi boyunca her türlü iliflkisini keser ve görevinden ayr›lmas›ndan itibaren de en az iki y›l boyunca an›lan ifllet-
meci flirket ile çal›flma, dan›flmanl›k veya hissedarl›k fleklinde bir iliflki kuramaz.

Kurul en az dört üyenin haz›r bulunmas› ile toplan›r ve en az üç üyenin ayn› yöndeki oyuyla karar al›r. Ku-
rul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin (3) nu-
maral› bendinde yaz›l› derecelerde akrabal›¤› bulunan kifliler ile veya bu kiflilerin hissedar›, yöneticisi veya üst dü-
zey çal›flan› oldu¤u herhangi bir telekomünikasyon flirketi ile ilgili konularda yap›lan oylamalarda ilgili Kurul üyesi
oylamaya kat›lamaz.

5434 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanununun uygulanmas›nda emeklilik yönünden, Kurul Bafl-
kan›na Bakanl›k Müsteflar›, Kurul üyelerine müsteflar yard›mc›s›, Kurum baflkan yard›mc›lar›na bakanl›k genel mü-
dürü, Kurum bünyesindeki müstakil daire baflkanl›klar› ve bölge müdürlerine bakanl›k genel müdür yard›mc›s› ek
gösterge ve makam tazminatlar› uygulan›r. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam tazminat› ödenmesini gerekti-
ren görevlerde geçmifl say›l›r. Di¤er unvanlardaki personele 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunundaki eflde¤er
kadrolara ait ek göstergeler uygulan›r. Kurul Baflkan ve üyeliklerine atananlar›n Kurulda görev yapt›klar› sürede
eski görevleri ile olan iliflkileri kesilir. Ancak 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu veya özel mevzuatta düzenlen-
mifl personel rejimine tâbi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra baflvurular› halinde ilgili Bakan taraf›n-
dan mükteseplerine uygun bir kadroya atan›rlar.

‹K‹NC‹ KISIM
Telsiz Cihazlar›

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Hükümler

Telsiz kurma ve kullanma esaslar›
Madde 9 - Kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzelkiflilere, Posta Telgraf ve Telefon ‹flletmesi Genel

Müdürlü¤ü imkanlar› ile haberleflme sa¤lanamamas› veya Milli Güvenlik ya da kamu yarar› aç›s›ndan gerekli olma-
s› hallerinde veya e¤itim ve ö¤retim kurumlar›na ve gerçek kiflilere amatör maksatlar için, talepleri üzerine telsiz
kurma veya her türlü telsiz haberleflme sistemi tesis etme ve kullanma izni verilebilir.

Posta Telgraf ve Telefon ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü imkanlar› ile sa¤lanamamas› nedeniyle verilen izinler, bu
idarece imkan sa¤lanmas› halinde geri al›nabilir.

(De¤iflik: 28/5/1986-3293/4 md.) Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin ve tahsis edilmifl frekans ban-
d›nda ve güçte çal›flan telsiz cihazlar› tescilleri yap›lmak kayd›yla, kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksi-
zin kullan›labilir.

Özel hükümler
Madde 10 - Yabanc› devletlerle yap›lan antlaflma veya anlaflmalara dayan›larak kurulmufl veya kurulacak tel-

siz tesisleri bu antlaflma ve anlaflmalardaki varsa özel hükümlere tabidir.
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Yabanc› devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, münhas›ran mensup bulunduklar› hükümet
merkezleriyle haberleflme yapmak üzere mütekabiliyet esas›na ba¤l› olarak Bakanlar Kurulu karar› ile telsiz veri-
ci, al›c› ve verici al›c› cihaz› kurma ruhsat› ve kullanma izni verilebilir.

Frekans tahsisi ve tescili
Madde 11 - Her ne flekilde olursa olsun telsiz verici cihaz› kurmak talebinde bulunacaklar gerekli bilgileri

Ulaflt›rma Bakanl›¤›na bildirerek, frekans tahsis ve tescil ifllemlerini yapt›rmak zorundad›rlar. Frekans tahsislerin-
de Türk Silahl› Kuvvetlerine, Milli ‹stihbarat Teflkilat›na, Emniyet Genel Müdürlü¤üne ve Sahil Güvenlik Komutan-
l›¤›na öncelik tan›n›r.

Amatör telsizcilik
Madde 12 - Hiçbir maddi ve siyasi ç›kar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka ba¤l› kalmak

flart›yla sadece kiflisel istek ve çaba ile radyo tekni¤i alan›nda kendisini yetifltirmek amac›yla amatör telsiz istasyo-
nu çal›flt›rabilecek nitelikte oldu¤u, yönetmelikteki esaslara göre belirlenenlere, Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca her üç se-
nede bir yenilenmek üzere amatör telsizcilik belgesi verilir.  (De¤iflik: 27/01/2000-4502/18 md.)

Kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa u¤ram›fl olsalar bile Türk Ceza Kanununun 2nci kitab›n›n 1 inci
bab›nda yaz›l› suçlardan, 312nci maddesinin 2nci f›kras›nda yaz›l› halk› s›n›f, ›rk din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gö-
zeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça tahrik etmek suçlar›ndan mahkum olanlar ve Türk Ceza Kanununun 536nc› mad-
desinin 1, 2 ve 3 üncü f›kralar›nda yaz›l› eylemlerle ayn› Kanunun 537nci maddesinin 1, 2, 3, 4, 5 inci f›kralar›nda
yaz›l› eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla ifllemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez, veril-
mifl olanlar›n belgesi iptal edilir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Telsiz Verici, Verici - Al›c› Cihazlar›

Ruhsat alma mecburiyeti
Madde 13 - Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca telsiz verici ve verici - al›c› tesisi kurma ruhsat› verilen kamu kurum ve

kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kifliler kullanacaklar› her verici veya verici - al›c› cihaz için bir ruhsatname almak
mecburiyetindedirler.

Bir cihaz için verilmifl olan ruhsatname yaln›z o cihaz için geçerlidir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik
özellikleri aynen kalmak flart›yla, kuruluflun özelli¤ine göre birden fazla cihaz kullan›lmas› gereken durumlarda ve
mobil sistemlerde uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir.

Telsiz verici ve verici - al›c›lar›n kullan›lmas›ndan vazgeçilmesi halinde ruhsatlar› iptal edilir.
(Son f›kra Mülga: 28/5/1986-3293/4 md.)

Yer, teknik özellik veya iflletme tipinin de¤ifltirilmesi
Madde 14 - Ruhsat al›narak kurulmufl olan sabit telsiz tesislerinin, yer, teknik özellik veya iflletme tipinin

de¤ifltirilmesi Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n iznine ba¤l›d›r. ‹zin verilirken ruhsat de¤iflikli¤i de yap›l›r. ‹zin al›nmadan ya-
p›lan de¤iflikliklerde, telsiz tesisinin ruhsat› iptal edilir ve söz konusu telsiz tesisi için 13 üncü madde hükümleri
uygulan›r.

Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelikle belirlenir.

Telsiz cihazlar›n›n çal›flt›r›lmas›
Madde 15 - Kendilerine ruhsat verilmifl olan kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzelkifliler telsiz ci-

hazlar›n›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca incelenip kontrol edilerek kullanma izni verilmedikçe iflletemezler. (1)
Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca bu konudaki müracaatlar otuz gün içinde sonuçland›r›l›r.

Ehliyetli operatör kullanma mecburiyeti
Madde 16 - Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca ruhsat verilmifl olan kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzelkifli-

lere ait telsiz cihazlar›ndan hangilerinin ehliyetnameli operatörlerle iflletilece¤i yönetmelikte belirtilir. Ehliyetna-
mesiz operatör kullananlar›n ruhsatnameleri, yönetmelikte belirtilecek usule göre Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca iptal
edilir.
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Operatör ehliyetnamesi
Madde 17 - On alt›nc› maddede belirtilen telsiz cihazlar›n› çal›flt›ran telsiz operatörlerinin “Milletleraras› Te-

lekomünikasyon Sözleflmesine Ek Radyo Tüzü¤ü” hükümlerine uygun olarak ehliyetname almalar› flartt›r.
Bu ehliyetnamelerin ne flekilde verilece¤i Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca düzenlenecek bir yönetmelikte belirlenir ve

ehliyetnameler befl senede bir yenilenir.

Telsiz yay›n kontrolü
Madde 18 - (De¤iflik:4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen kabul:7/2/1990-3612/57 md.)
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Baflbakanl›¤›n veya Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n talebi üzerine telsiz yay›n kontrolünü ilan

ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölge için olabilece¤i gibi, bütün ülke için de olabilir.

Telsizlerin denetimi
Madde 19 - Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Türkiye’deki kamu kurum ve kurulufllar›na, gerçek ve tüzelkiflilere ait her

çeflit telsiz tesislerini denetler. Ancak, özel anlaflma ve antlaflma hükümlerine tabi yabanc› devletlere ait telsiz te-
sisleriyle diplomatik temsilciliklerin telsiz sistemleri bu hükmün d›fl›ndad›r.

(1) Bu hükmün uygulanmas›nda ek 1 inci maddeye bak›n›z.
Telsizlerin denetimi s›ras›nda kanun, yönetmelik ve ruhsatlar›ndaki kay›t ve flartlara ayk›r› durumlar› tespit

edilenlerin kullanma izni, gerekli düzeltmeler yap›l›ncaya kadar geri al›n›r ve cihazlar› mühürlenir. Yönetmelikte
gösterilen sürede bu düzeltme yap›lmazsa, ruhsatnameleri verilmesindeki usule göre iptal edilir.

Türk kara sular›na ve limanlar›na giren yabanc› deniz tafl›tlar›yla, Türk havalar›na giren veya hava limanlar›na
inen yabanc› hava tafl›tlar›ndaki telsiz tesisleri “Milletleraras› Telekomünikasyon Sözleflmesi” ve buna ba¤l› tüzük
ve protokollerin hükümlerine uygunlu¤u aç›s›ndan Türk mevzuat› ile belirlenen esaslar içinde Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›nca denetlenir. Bu denetlemeye iliflkin usul ve esaslar ile Türkiye’ye giren yabanc› kara tafl›tlar›nda haberleflme
amac›yla kullan›lmak üzere bulundurulan her nevi telsiz cihaz›na yap›lacak ifllemler yönetmeliklerle düzenlenir.

Enterferans›n giderilmesi
Madde 20 - Telsiz iflletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamas›ndan do¤an hatalardan dolay› telsiz ci-

hazlar›nda enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil di¤er cihaz ve tesisat sahipleri veya bunlar› iflleten-
ler, sebep olduklar› bu enterferans› gidermek için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu konuda ortaya ç›kacak anlaflmazl›klar Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca incelenip sonuçland›r›l›r.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri al-

mayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsat› iptal edilir ve tesisat›n faaliyeti durdurulur.

Sahil telsiz istasyonlar›
Madde 21 - Deniz tafl›tlar›n›n kara ile kamu haberleflmesini sa¤layacak olan sahil telsiz istasyonlar›n› kurma

ve iflletme yetkisi, sadece Posta Telgraf ve Telefon ‹flletmesi Genel Müdürlü¤üne aittir.

Hava ve deniz tafl›tlar›n›n telsiz haberleflmesi
Madde 22 - Türk deniz ve hava tafl›tlar›n›n ve limanlar›n›n hangilerinde ne miktar telsiz bulundurulaca¤› ve

teknik özellikleri ile Türk ve yabanc› deniz ve hava tafl›tlar›n›n, Türk karasular›nda, limanlar›nda ve hava sahas›n-
da hareket tarzlar› ve telsiz haberleflmesinde uymaya mecbur olduklar› hususlar yönetmelikle belirlenir.

Yönetmelikte belirtilen miktar ve teknik özellikte cihaz bulundurmayan deniz ve hava tafl›tlar›n›n sefer yap-
malar›na izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Telsiz Al›c› Cihazlar›

Telsiz al›c› cihazlar›
Madde 23 - Telsiz al›c› cihazlar› tabi olacaklar› ifllem bak›m›ndan iki k›sma ayr›l›rlar:
a) Radyo ve televizyon yay›nlar›n› almaya yarayan cihazlar.
b) (a) bendinde belirtilenler d›fl›ndaki, elektromanyetik dalgalar yoluyla haberleflme maksad›yla kullan›lan ve

her çeflit resim, ses ve data almaya veya kayda yarayan telsiz cihazlar›.
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Ruhsat alma mecburiyeti
Madde 24 - (De¤iflik birinci cümle: 4/12/1984-3093/8 md.) Yirmi üçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen

al›c›lar› kullanacaklar›n ilgili kurumdan bandrol veya etiket almalar›, (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar›n›
sat›fl amac› d›fl›nda bulunduracaklar›n ise Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan, ruhsat almalar› zorunludur. Her al›c› cihaz için
bir ruhsatname verilir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikler aynen kalmak flart›yla kuruluflun özelli¤i-
ne göre birden fazla cihaz kullan›lmas› gereken durumlarda uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir.

Türkiye’ye turist olarak veya geçici görevle gelen yabanc›larla, yurt d›fl›nda ikamet eden ve geçici olarak yur-
da dönen vatandafllar›n beraberinde getirilen veya tafl›tlar›nda monte edilmifl bulunan ve geri götürülmek üzere
pasaportlar›na kaydedilmifl olan 23 üncü maddede belirtilen al›c›lar ruhsata tabi de¤ildir. Ancak, Anayasan›n 120
nci maddesi gere¤ince ilan edilen ola¤anüstü hal, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl halinde Bakanlar Kurulu kara-
r›yla 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen cihazlar›n yurt içinde kullan›lmas›na k›s›tlama konabilir.

Al›c› cihazlar›n›n yerlerinin de¤ifltirilmesi ve kayd›n›n kapat›lmas›
Madde 25 - Yirmi üçüncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar›n›n baflka bir yere naklinin, nak-

linden önce veya kayd›n›n kapat›lmas›n› müteakip otuz gün içinde Ulaflt›rma Bakanl›¤›na bildirilmesi zorunludur.
Yirmi üçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen cihazlar›n baflka bir yere nakli veya kayd›n›n kapat›lmas› ifl-

lemleri özel kanun hükümlerine göre yap›l›r.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeflitli Hükümler

Telsiz cihazlar›n›n sat›fl ve devri
Madde 26 - Ruhsatl› verici, verici - al›c› veya 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar›-

n›n herhangi bir flekilde baflkalar›na sat›fl› veya devri Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n iznine ve ilgili ruhsatnamelerin de¤ifl-
tirilmesi flart›na ba¤l›d›r.

Ücret tarifeleri
Madde 27 - (De¤iflik: 28/5/1986-3293/5 md.)
Bu Kanun gere¤i kullan›lacak telsizler için; ruhsatname al›nmas›, de¤ifltirilmesi, kullanma izni, amatör telsizci-

lik belgesi ve operatör ehliyetnamesi verilmesi, teknik muayene denetleme, kontrol ve benzeri hizmetler karfl›l›-
¤›nda al›nacak ücretler ekli ücret tarifesinde gösterilmifltir. Bu tarifede yer alan telsiz ücretleri Telsiz Genel Mü-
dürlü¤ünce tahsil edilir. Ücret miktarlar› gerekti¤inde Bakanlar Kurulunca 10 kat›na art›r›labilir veya yüzde elli nis-
petine kadar azalt›labilir. (1)

Tahsil edilen ücretlerden y›l› içinde kullan›lmayanlar, tahsili takip eden y›l›n bütçesinde Telsiz Genel Müdür-
lü¤ü için ödenek kaydedilmek üzere Devlet bankalar›n›n birinde bloke edilir. Y›l› içinde sarf edilmeyen ödenek,
müteakip y›l›n bütçesinde de ayn› usule tabi olur.

Bu ücretlerin tahsili genel hükümlere tabidir.
Genel Müdürlükçe ithal edilecek teknik teçhizat›n gümrük vergisi ve buna ba¤l› her türlü vergi, resim ve harç-

lardan muaf tutulmas›na Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt içi ve yurt d›fl› teknik teçhizat›n al›mlar›nda 2886 say›l›
Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tabi de¤ildir.

(1) Bu Kanunda gerekli de¤ifliklik yap›l›ncaya kadar bu paragrafta yer alan “10 kat›na” ibaresi, “20 kat›na” ola-
rak uygulanaca¤› 23/12/1994 tarihli ve 4063 say›l› Kanunun 9/b maddesiyle hüküm alt›na al›nm›flt›r. (Bkz:R.G:
7/1/1995 - 22164 Mük.)

Ücrete tabi olmayan telsiz ve cihazlar› (1)
Madde 28 - Afla¤›daki telsiz tesis ve cihazlar› ruhsata ba¤l› olup harca tabi de¤ildir:
a) Hastane ve sa¤l›k hizmetleri ile ilgili telsiz cihazlar›,
b) Mütekabiliyet esas›na ba¤l› olarak, yabanc› devletlerin Türkiye’ deki temsilciliklerine ait telsiz tesisleri,
c) Radyo - televizyon yay›n amac› ile yay›n yap›lmamak ve amatör bantta çal›flmak kayd›yla yüksekö¤retim

kurumlar›nda ve orta dereceli okullarda e¤itim ve ö¤retim maksad›yla ders arac› olarak kullan›lan telsiz cihazlar›,
d) K›z›lay’›n görevlerinin yürütülmesinde kullanaca¤› telsiz cihazlar›,
e) (De¤iflik: 28/5/1986-3293/6 md.) ‹çiflleri Bakanl›¤› ve ba¤l› kurulufllar›, her türlü telsiz tesis ve sistemlerin-

deki telsiz cihazlar›.
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Telsiz cihazlar›n›n imal - ithal ve montaj›nda uygulanacak esaslar
Madde 29 - Her türlü telsiz verici, verici - al›c› ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› ci-

hazlar›n›n ithal ve imali; Haberleflme Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak yönetmeliklerle
belirlenen standartlara uygunluk bak›m›ndan izne tabidir. Bu standartlara uymayan cihazlar›n ithal ve imaline mü-
saade edilmez. Ancak araflt›rma gelifltirme amac›yla yap›lan prototip imalat bu hükmün d›fl›ndad›r.

‹thalat ve imalatç›lar, ithal veya imal ettikleri cihazlar›n tan›mlar› için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgi-
leri, kullanma aç›klamalar›n› ve montaj flemalar›n› ithalat veya imalat yap›ld›¤›nda, model de¤iflikli¤i veya cihaz üze-
rinde tadilat yap›lmas› halinde ise derhal bu de¤ifliklik veya tadilata iliflkin belgeleri, bu cihazlar›n miktar›n› ve kim-
lere sat›ld›¤›n› gösteren listeleri her takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri itibariyle dörder nüsha halinde Ulaflt›rma
Bakanl›¤›na vermeye mecburdurlar.

Her türlü verici, verici - al›c› ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar›n›n ticaretini ya-
pan kurulufl ve kifliler de, satt›klar› cihazlar› hangi tarihte kime ve ne kadar satt›klar›n› Ulaflt›rma Bakanl›¤›na tak-
vim y›l›n›n üçer ayl›k dönemlerinde dörder nüsha halinde bildirmeye mecburdurlar.

Sat›c›lar satt›klar› her cihaz›n teknik vas›flar›n› belirten bilgi formlar› ile flemalar›n› cihaz› sat›n alanlara ver-
mek zorundad›rlar.

Türk Silahl› Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanl›¤›, Milli ‹stihbarat Teflkilat› Müsteflarl›¤› ve Emniyet Genel
Müdürlü¤ünün ihtiyac› olan özel amaçl› cihazlar›n imal ve ithali bu madde hükmünün d›fl›ndad›r.

Emniyet ve muhafaza tedbirleri
Madde 30 - Telsiz iflleten kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzelkifliler, cihazlar›n›n yetkisiz kiflilerin

eline geçmesine ve bu kifliler taraf›ndan kullan›lmas›na mani olucu muhafaza tedbirleri almakla mükelleftirler.
Kamu kurum ve kurulufllar› d›fl›nda kalan tüzelkifliler ile gerçek kifliler telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya

kriptolu haberleflme yapamazlar.
Kamu kurum ve kurulufllar›n›n telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberleflmesi Haberleflme Yüksek Kurulu-

nun izni ve karar› ile yap›labilir.
Telsiz haberleflme sistemleri üzerinden kriptolu haberleflme yapmaya Türk Silahl› Kuvvetleri, Sahil Güvenlik

Komutanl›¤›, Milli ‹stihbarat Teflkilat› Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilidir. 
Ayr›ca yukar›da belirtilen kurumlara ait olanlar d›fl›nda hangi telsiz sistemleri üzerinden kriptolu haberleflme

yap›laca¤›na Genelkurmay Baflkanl›¤›nca karar verilir. Buna iliflkin hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

Yasak bölgelerde yabanc› uyruklular›n kullanacaklar› telsiz cihazlar›
Madde 31 - Yasak bölgelerde bulunmalar›na müsaade edilen yabanc› uyruklulara verici, verici - al›c› ve 23

üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar› için ruhsat verilmesi Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n müsa-
adesine ba¤l›d›r.

Ruhsat verilen bu gibi kiflilerin hüviyetleri ile cihazlar›n bulundu¤u yer ve nitelikleri Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca
Baflbakanl›¤a, Genelkurmay Baflkanl›¤›na ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na bildirilir.

Ceza hükümleri
Madde 32 - Afla¤›da belirtilen fiilleri iflleyenler, bu fiilleri baflka bir suçu olufltursa bile ayr›ca bu madde hü-

kümlerine göre de cezaland›r›l›rlar:
a) 12 nci maddeye göre ruhsats›z verici veya verici - al›c› telsiz tesisi kuranlar veya ruhsat ald›ktan sonra bu

tesisleri maddi ç›kar veya siyasi amaçlarla veya Milli Güvenlik gereklerini dikkate almadan kullananlar alt› aydan
bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar. 13 üncü maddeye göre gerekli ruhsat› almaks›z›n verici veya verici
- al›c› telsiz tesisi kuranlar bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› fiiller, Anayasan›n 120 nci maddesi gere¤ince ilan edilen ola¤anüstü halde veya s›-
k›yönetim veya seferberlik veya savafl halinde ifllendi¤i takdirde verilecek cezalar; birinci f›krada yaz›l› halde iki y›l-
dan befl y›la kadar hapis, ikinci f›krada yaz›l› halde befl y›ldan on y›la kadar a¤›r hapis cezas›d›r.

Bu bent hükümlerine göre mahkumiyet halinde ayr›ca tesislerin müsaderesine de hükmolunur.
b) 14 üncü maddeye göre gerekli izni almaks›z›n sabit telsiz tesislerinin yer veya teknik özellik veya iflletme

tipini de¤ifltirenler iki aydan alt› aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
c) 15 inci maddede öngörülen kullanma iznini almaks›z›n telsiz tesisat›n› çal›flt›ranlar otuz bin liradan yüz bin

liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
d) 18 inci maddede belirtilen telsiz verici veya verici - al›c› cihazlar›n›n çal›flt›r›lmas›n›n durdurulmas›na veya

k›s›tlanmas›na iliflkin Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n Telsiz Yay›n Kontrolü duyurusuna uymay›p cihazlar›n› iflletenlerin befl
y›ldan on y›la kadar a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›lmalar›na ve cihazlar›n müsaderesine hükmolunur.
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e) 20nci madde hükmüne göre cihazlar›n›n ruhsat› Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca iptal edilenler üç aydan alt› aya ka-
dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

f) 23 üncü maddenin (b) bendinde yaz›l› telsiz al›c› cihazlar›n› 24 üncü maddede belirtildi¤i flekilde ruhsat al-
madan bulunduranlar otuz bin liradan yüz bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Bu fiili Anayasan›n 120 nci maddesi gere¤ince ilan edilen ola¤anüstü halde veya s›k›yönetim veya seferberlik
veya savafl halinde iflleyenler alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

g) 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar›n›n baflka yere naklinde veya kayd›n›n kapa-
t›lmas›nda 25 inci madde hükümlerine uymayanlar onbin liradan otuzbin liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezalan-
d›r›rlar.

h) 26nc› madde hükmüne göre Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan izin almadan telsiz verici veya verici - al›c› cihaz›n›
alan veya satan veya devreden veya devralanlar›n bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›lmalar›na ve
cihazlar›n müsaderesine hükmolunur. 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz al›c› cihazlar›n› izin almadan
alan veya satan veya devreden veya devralanlar›n otuz bin liradan yüz bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezalan-
d›r›lmalar›na ve cihazlar›n müsaderesine hükmolunur.

Yukar›daki fiilleri Anayasan›n 120nci maddesi gere¤ince ilan edilen ola¤anüstü halde veya s›k›yönetim veya
seferberlik veya savafl halinde iflleyenlere verilecek ceza bir misli art›r›l›r.

i) 29 uncu maddenin birinci f›kras› hükümlerine ayk›r› olarak standartlara uymayan cihaz ithal veya imal eden-
ler alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

29 uncu maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda belirtilen mecburiyetlere uymayan her türlü verici veya al›c›
veya verici - al›c› telsiz cihaz› ithal veya imal edenler veya ticari amaçla satanlar iki aydan alt› aya kadar hapis ve
otuz bin liradan yüz bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile 29 uncu maddenin 4 üncü f›kras› hükümlerine uymayan-
lar on bin liradan otuz bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

j) 30 uncu maddenin birinci f›kras›na göre telsiz tesislerinin muhafazas› ile ilgili gerekli olan emniyet tedbir-
lerini yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde almayanlar on bin liradan otuz bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile;
bu durumlar› Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca tespit edilerek, verilen süre içinde gerekli tedbirleri almayanlar üç aydan bir
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

30 uncu maddenin ikinci f›kras›na ayk›r› olarak telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya kriptolu haberleflme
yapan veya yapt›ranlar›n alt› aydan bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›lmalar›na ve cihazlar›n müsaderesine
hükmolunur.

30 uncu maddenin üçüncü f›kras›na ayk›r› olarak Haberleflme Yüksek Kurulunun izni olmaks›z›n telsiz sistem-
leri üzerinden kodlu haberleflme yapan veya yapt›ranlar üç aydan alt› aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Bu bentte belirtilen fiilleri Anayasan›n 120nci maddesi gere¤ince ilan edilen ola¤anüstü halde veya s›k›yöne-
tim veya seferberlik veya savafl halinde iflleyenlere verilecek ceza bir misli art›r›l›r.

Yönetmelikler
Madde 33 - Bu Kanunun uygulanmas›na iliflkin hususlar uluslararas› anlaflmalar ve antlaflmalar da göz önün-

de tutularak haz›rlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Yönetmelikler bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren alt› ay içinde yürürlü¤e konulur.

Kald›r›lan hükümler
Madde 34 - 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 say›l› Telsiz Kanunu ile ek ve de¤ifliklikleri ve di¤er kanunlar›n tel-

siz kurma ve iflletme yetkisi veren hükümleri bu Kanunun yay›m› tarihini izleyen alt› ay sonra yürürlükten kalkar.

Ek Madde 1 - (Ek: 9/4/1985- 3178/1 md.)
Ruhsat› al›nm›fl ve adlar›na tahsis edilerek yurt sath›nda tescil edilmifl frekansta çal›flan telsiz cihazlar›n›, Em-

niyet Genel Müdürlü¤ü, önceden müsaade almadan yurdun her yerinde kullanabilir.

Geçici hükümler
Geçici Madde 1 – 
a) 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 say›l› Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci madde hükümleri, 
492 say›l› Harçlar Kanununda bu Kanun uyar›nca al›nacak harçlarla ilgili de¤ifliklik yap›l›ncaya kadar uygulan-

maya devam olunur.
b) Telsiz ‹flleri Genel Müdürlü¤ü kurulduktan sonra, bu Kanun hükümleri yürürlü¤e girinceye kadar, 9 Hazi-

ran 1937 tarih ve 3222 say›l› Telsiz Kanunu hükümleri, Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca tespit edilecek esaslara göre bu
Genel Müdürlük ve ilgili di¤er birimler taraf›ndan yerine getirilir.
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Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren üç ay içinde Telsiz ‹flleri Genel Müdürlü¤ü kurulur.

Geçici Madde 3 - Kurulufl kanunlar›n›n verdi¤i yetkiye göre telsiz kullanan, yürürlükteki usullere göre al-
d›¤› ruhsata istinaden veya ruhsats›z olarak her ne flekilde olursa olsun telsiz tesisat› kuran ve kullanan Posta Tel-
graf ve Telefon ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü hariç bütün kamu kurum ve kurulufllar›, gerçek ve tüzelkifliler, kanun-
la ilgili yönetmeliklerin yay›m› tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte Ulaflt›rma Bakanl›¤›na bafl-
vurarak durumlar›n› bu Kanun hükümlerine uygun hale getirirler.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu kurulufllar›n durumlar›n› inceleyerek Posta Telgraf ve Telefon ‹flletmesi Genel Mü-
dürlü¤ünün imkanlar›n› göz önüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi veya iptali yoluna gider. Bu konuda ka-
mu kurum ve kurulufllar› aras›nda ç›kabilecek sorunlar Haberleflme Yüksek Kurulu ve gerekti¤inde Bakanlar Ku-
rulu karar› ile çözümlenir.

Geçici Madde 4 - Baflbakanl›kça kurulan birimlerin, Telsiz ‹flleri Genel Müdürlü¤ünün faaliyete bafllad›¤› y›-
l›n giderlerini karfl›lamak amac›yla Baflbakanl›k ve Ulaflt›rma Bakanl›¤› bütçelerinde özel tertip açmaya, aç›lan ter-
tiplere ilgili Bakanl›k bütçelerinden gerekli ödenekleri aktarmaya ve kaydetmeye ve bu hususa iliflkin her türlü ifl-
lemi ve düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

Geçici Madde 5 - Bu Kanunun 11 inci maddesi hükmüne göre “Frekans Tahsis ve Tescil ‹fllemleri” yeterli
personel, cihaz ve malzeme temin edilinceye kadar Genelkurmay Baflkanl›¤›nca yap›l›r ve Ulaflt›rma Bakanl›¤›na
e¤itim dahil gerekli her türlü destek sa¤lan›r.

Yürürlük
Madde 35 - Bu Kanunun;
a) Teflkilatla ilgili hükümleri Kanunun yay›m› tarihinde,
b) Amatör telsizcilikle ilgili hükümleri Kanunun yay›m› tarihinden bir y›l sonra,
c) Di¤er hükümleri Kanunun yay›m› tarihinden alt› ay sonra, Yürürlü¤e girer.

Yürütme
Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K YÖNETMEL‹⁄‹

Say› : 25406

Kabul Tarihi : 18/03/2004

B‹R‹NC‹ KISIM
Bafllang›ç Hükümleri

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak , K›saltmalar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›, 05/04/1983 tarihli ve 2813 say›l› Telsiz Kanununda yer alan Amatör Tel-

sizcilikle ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik 2813 say›l› Telsiz Kanunu uyar›nca Amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak kifli-

lerin  ve   amatör telsizci adaylar›n›n yetifltirilmeleri amac›yla, A s›n›f› amatör telsizcilik belgesine sahip bir kiflinin
sorumlulu¤unda olmak kayd›yla ; Amatör telsiz dernekleri, e¤itim ve ögretim kurumlar›, acil ve ola¤anüstü durum
haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar ile izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›n›n, amatör telsiz istas-
yonu kurup, çal›flt›rabilmeleri için gereken kurallar› ve ifllemleri kapsar.

Yasal Dayanak
Madde 3 - Bu  Yönetmelik; 2813 say›l› Telsiz Kanununun 9 uncu ve 12 nci maddelerine dayan›larak

haz›rlanm›flt›r.

K›saltmalar
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen terimlerden;
a) ITU : Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤ini,
b) IARU : Uluslararas› Amatör Telsizciler Birli¤ini,
c) CEPT : Avrupa Posta ve Telekomünikasyon ‹dareleri Birli¤ini,
d) TK : Telekomünikasyon Kurumunu,
e) UTC : Uluslararas› Saati,
f)  MSA : Ulusal Saati,
g) TYK : Telsiz Yay›n Kontrolünü,
h) PEP : Maximum Verici Ç›k›fl Gücünü (Peak Envelope Power),
i)  RTTY : Radyo Teleksi (Radio Teletype),
j)  FSTV : H›zl› Taramal› TV Sistemini (Fast Scan TV),
k) SSTV : Yavafl Taramal› TV Sistemini (Slow Scan TV),
l ) PSK : Faz Anahtarlamal› Sistemini (Phase Shift Keying),
m) AMPR : Amatör Paket Radyo Sistemini, 
n)  APRS : Otomatik Pozisyon Belirleme Sistemini (Automatic Position Reporting System),
o) GW : Haberleflme Sistemleri Aras›ndaki Geçifl Noktas›n› (Gateway),
p) SWL : K›sa Dalga Dinleyiciyi,
r)  INTERNET : Uluslararas› bilgi iletiflim a¤›n›,
s)  CTCSS : Cihazlar›n Enterferanstan Korunabilmesi ‹çin Kullan›lan Uluslararas› Standart

Ton Kontrol  Sistemini,
t) TCP/IP : ‹nternet Haberleflme Protokolunu,
u) BTM : Bilgisayar Temelli Modülasyonu,
ifade eder.
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B‹R‹NC‹ KISIM
Bafllang›ç Hükümleri

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Temel Kavramlar

Tan›mlar
Madde  5 - Amatör Telsizcilik ile ilgili temel tan›mlar afla¤›da s›ralanm›flt›r.
a) Amatör Telsizcilik S›nav›: Amatör Telsizcilik belgesi alabilmek için TK veya gerekti¤inde yetki verdi-

¤i kurum ve kurulufllar taraf›ndan yap›lan yeterlilik s›nav›. 
b) Amatör Telsizci / Radyo Amatörü: Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kifli.
c) Amatör Telsizcilik Belgesi: Amatör telsizcilik s›nav›n› kazanan gerçek kifliler ile ülkemizle mütekabili-

yet anlaflmas› bulunan veya TK taraf›ndan kabul edilen bir yabanc› ülkeden al›nan belge karfl›l›¤› verilen ve amatör
telsizcinin s›n›f›, yetkileri ve ça¤r› iflaretini belirleyen belge.

d) CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi: CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde müteka-
biliyet esaslar› çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesi.

e) Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi: Türkiye ile mutekabiliyet flartlar› mevcut yabanc› ülkelerden al›n-
m›fl amatör telsizcilik belgesi karfl›l›¤›nda, Türkiye’de geçici olarak çal›flmak isteyen amatör telsizcilere verilen
amatör telsizcilik belgesi.

f) Amatör Telsiz Cihaz›: ‹zin verilen band ve emisyonlarda amatör telsizciler taraf›ndan, sabit, mobil ve-
ya portatif olarak çal›flt›r›lan telsiz verici veya al›c›-verici telsiz cihazlar›.

g) Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsatnamesi: Amatör telsiz haberleflmesinde kullan›lan cihazlar›n her bi-
rine verilen kay›t belgesi.

h) Amatör Telsiz ‹stasyonu: TK taraf›ndan kullan›m›na izin verilmifl amatör telsiz cihazlar› ile, Amatör tel-
sizcilik belgesine sahip kifliler ve Amatör telsiz dernekleri, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›, acil ve ola¤anüstü durum
haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar ile izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›nca kurulan istasyon.

i) Sabit Telsiz: Amatör telsiz istasyon ruhsatnamesinde  kay›tl› adreste, sabit bir enerji kayna¤› ve antene
ba¤l› olarak çal›flt›r›lan amatör telsiz cihaz›.

j) Mobil Telsiz: Amatör telsizci taraf›ndan, kara veya deniz tafl›tlar›na monte edilmifl olarak, belirtilmemifl
noktalarda hareket halinde veya duraklama esnas›nda arac›n güç kayna¤› ve araca monte edilmifl anten ile çal›flt›-
r›lan amatör telsiz cihaz›.

k) Portatif (El) Telsiz: Amatör telsizci taraf›ndan, tafl›nabilir güç kayna¤› ve cihaza monte edilmifl anten ile
hareket halinde veya belirtilmemifl noktalarda çal›flt›r›labilen amatör telsiz cihaz›.

l) Mobil ‹stasyon: Amatör Telsizci taraf›ndan k›sa süreli olarak belirtilmemifl noktalarda çal›flt›r›labilen
Amatör Telsiz ‹stasyonu.

m) Röle Cihaz›: Amatör telsiz cihazlar› aras›nda haberleflmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla bir verici istasyon-
dan ald›¤› sinyalleri, ayn› anda otomatik olarak baflka bir frekanstaki al›c›lara yay›nlayan aktar›c›.

n) Röle ‹stasyonu: Amatör röle cihaz›n›n çal›flt›r›ld›¤› yer.
o) Amatör Telsiz Haberleflmesi: Amatör telsizciler aras›nda yap›lan ve maddi ç›kar sa¤lamayan,  sade-

ce hobi amac› tafl›yan haberleflme.
p) Ola¤anüstü Hal ve Acil Durum Haberleflmesi: Do¤al afetlerde , beklenmedik olaylarda, can ve mal

emniyeti ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çap›nda Baflbakanl›k Türkiye Acil Durum Yö-
netimi ve Sivil Savunma teflkilat›na yard›mc› olmak üzere, olay mahallindeki en üst düzey mülki amirin talimat› ile
ilgili kamu kurumunun yönetimi alt›nda  amatör telsizciler taraf›ndan ilgili birimlerle veya kendi aralar›nda yap›lan
telsiz haberleflmesi.

r) QSL Kart›: Amatör telsizciler aras›nda yap›lan haberleflme kay›tlar›n›n, haberleflmenin kan›t› olmak üze-
re, karfl›l›kl› olarak iletilmesinde kullan›lan posta kart›.

s) Haberleflme Kay›t Defteri (Log Book): Amatör telsiz haberleflmelerinin kay›tlar›n›n tutulmas› ama-
c›yla kullan›lan kay›t defteri.

t) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›, acil ve ola¤anüstü durum
haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar, izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›nca kurulan istasyonda ya-
p›lan çal›flmalardan sorumlu olan amatör telsizci.

u) Acil Durum Haberleflmesi Kontrol Operatörü: Ola¤anüstü Hal ve Acil Durum Haberleflmesi s›ra-
s›nda belirli bir bölgede, oluflturulan haberleflme a¤›na kat›lan amatör telsizcilerin haberleflmelerini koordine et-
mek için Türkiye Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü’nün bildirimi üzerine görevlendiren
amatör telsizci.
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‹K‹NC‹ KISIM
S›navlar ve Amatör Telsizcilik Belgesi

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
S›navlar

S›nav için Baflvuru
Madde 6 - Amatör telsizcilik s›nav›na girebilmek için afla¤›daki flartlar aran›r;
a) 12 yafl›n› bitirmifl olmak,
b) ‹lkokul mezunu oldu¤unu veya temel e¤itime devam edenlerin 6 nc› s›n›fa geçmifl oldu¤unu belgelemek,
c) Foto¤rafl› s›nav baflvuru formu doldurarak, nüfus cüzdan› fotokopisi ve 2813 say›l› Telsiz Kanununun 12

nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmad›klar›n› kan›tlayan adli sicil belgesi ile birlikte TK’ ya gönder-
mek veya amatör dernekler arac›l›¤› ile iletmek.

Kamu kurum ve kurulufllarda çal›flanlardan, çal›flt›klar› kurum ya da kurulufllardan resmi yaz› ibraz etmeleri
halinde  adli sicil belgesi istenmez. Adaylardan 18 yafl›ndan küçük olanlarda  veli ya da vasi oluru aran›r.

d) Türkiye ile mütekabiliyet esas› uygulamas›n› kabul etmifl herhangi bir ülkenin vatandafl›, bu maddenin (a)
bendindeki flart› yerine getirmek ve baflvuru formuna pasaportunun fotokopisini eklemek suretiyle s›nava girmek
için baflvurabilir.

e) S›nava girmek isteyen engelli kifliler, durumlar›yla ilgili doktor raporunu baflvurular›na eklerler.

S›nav Konular›
Madde 7- Amatör telsizcilik s›nav›, afla¤›da belirtilen konularda yap›l›r;
a) Teknik konular

1) Temel elektrik,elektronik devreler ve devre hesaplamalar›,
2) Yar› iletkenler, entegre ve mikroifllemci devre uygulamalar›,
3) Telsiz al›c›lar›n›n devreleri, çal›flmalar›, fonksiyonlar› ve özellikleri,
4) Telsiz vericilerinin devreleri, çal›flmalar›, fonksiyonlar› ve özellikleri,
5) Güç kaynaklar›, filtreler, güç yükselteçleri, dedektörler, osilatörler,
6) Antenler, transmisyon hat ve propagasyon hakk›nda bilgiler,
7) Enterferans ve sebepleri,
8) Ölçü aletleri hakk›nda temel bilgiler,

b) ‹flletme ile ilgili konular
1) Ulusal ve Uluslararas› Amatör Telsiz iflletme kurallar›,
2) Q kodlar›n›n anlam ve kullan›mlar›,
3) Çal›flmada kullan›lan k›saltmalar,
4) ‹flletme kay›tlar›n›n tutulmas›,
5) QSL kartlar›,
6) UTC saat ve genel co¤rafya bilgisi,
7) Amatör ça¤r› yapabilecek derecede gerekli olan uluslararas› telsiz iflletme terimleri,
8) Amatör telsizcilerin s›n›flar›na göre kullanabilecekleri frekans bandlar›,
9) Frekans bandlar› ile ilgili kriterler ve IARU band planlar›,
10) Heceleme alfabesi (Uluslararas› - Türkçe),
11) Uluslararas› tehlike iflaretleri,
12) Ça¤r› iflaretleri ve kullan›m›.

c) Kanun ve yönetmelikler ile ilgili konular
1) Telsiz Kanunu,
2) Amatör Telsizcilik Yönetmeli¤i,
3) Telsiz Yay›n Kontrolü Yönetmeli¤i.

d) Mors alfabesi ile uygulamal› alma ve gönderme
1) Bir dakikada, 5 alfanümerik karakterden oluflan 5 gurubun al›nmas›,
2) Bir dakikada, 5 alfanümerik karakterden oluflan 5 gurubun gönderilmesi.
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Amatör Telsizcilik Belgesi S›n›flar›
Madde 8 - Amatör telsizcilik belgeleri A ve B s›n›f› olmak üzere ikiye ayr›l›r ve her iki s›n›f belgenin geçer-

lilik süresi 3 y›ld›r. 
a) A S›n›f› Amatör Telsizcilik Belgesi alabilmek için, yaz›l› s›nav konular›n›n herbirinden 100 tam puan üze-

rinden en az 75’er puan al›nmas› ve ayr›ca uygulamal› mors  s›nav›nda dakikada 5 alfanumerik karakterden oluflan
5 gurubun en çok yüzde befl  hata ile al›nmas› ve gönderilmesi gerekir. A s›n›f› belgeye sahip amatör telsizciler,
amatörlerin kullan›m›na aç›k olan bütün frekans bandlar›n› kullanabilir ve istasyon kurabilirler. 

b) B S›n›f› Amatör Telsizcilik Belgesi alabilmek için, yaz›l› s›nav konular›n›n her birinden 100 tam puan üze-
rinden en az 50 puan al›nmas› gerekmektedir. B s›n›f› belgeye sahip  amatör telsizciler, bu s›n›f›n kullan›m›na aç›k
olan 144 MHZ ve daha yüksek bütün frekans bandlar›n› kullanabilir ve istasyon kurabilirler. 

c) Bir CEPT ülkesi veya  Türkiye ile mütekabiliyet anlaflmas› olan bir ülkeden al›nm›fl amatör telsizcilik bel-
gesi, geçerlilik süresince kullan›lmak üzere, eflde¤eri s›n›fta bir amatör telsizcilik belgesine çevrilir. 

Bu durumda belgenin, baflvuru tarihindeki geçerlili¤i TK Bölge Müdürlüklerince dikkate al›n›r.

S›nav Yeri ve Zaman›, S›nava Baflvuru, S›nav Komisyonu
Madde 9 - S›nav yeri ve zaman›n›n  belirlenmesi, s›nava baflvuru ve s›nav komisyonunun oluflturulmas›nda

afla¤›daki usuller uygulan›r;
a) Amatör telsizcilik s›navlar›, May›s ve Kas›m aylar›nda olmak üzere y›lda iki kez TK veya ilgili TK Bölge Mü-

dürlükleri taraf›ndan belirlenen tarih, saat ve yerlerde yap›l›r. 
b) S›nav tarihi, saati ve yeri TK Bölge Müdürlüklerince s›navdan (en az 20 gün) önce tüm amatör telsiz der-

neklerine yaz› ile duyurulur ve TK’nun internet sayfalar›nda yay›nlan›r. Adaylar s›navlara girebilmek için s›nav ta-
rihinden 10 gün öncesine kadar, s›nava girecekleri TK Bölge Müdürlüklerine baflvurmufl olmal›d›rlar.

c) Adaylar her s›nav döneminde bir kez s›nava girebilirler.
d) S›navlar TK Bölge Müdürlüklerince oluflturulan veya TK taraf›ndan yetki verilmifl kurulufllarca oluflturula-

cak s›nav komisyonlar› taraf›ndan yap›l›r.

S›nav Yöntemi ve S›nav Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Madde 10 - S›navlar›n yap›l›fl›, soru çeflitleri, süresi ve de¤erlendirilmesi:
a) Teorik konular yaz›l›, mors s›navlar› yaz›l› ve  uygulamal› olarak yap›l›r.
b) Yaz›l› sorular›; cevapl›, do¤ru/yanl›fl tipli, seçmeli, doldurmal›, çizimli veya benzeri tiplerde 25’er sorudan

(teknik, iflletme, kanun ve yönetmelik konular›nda ayr› ayr› olarak 25’er soru) oluflacak flekilde haz›rlan›r. S›nav
dili Türkçe’dir. Engelli adaylar›n s›nav› için gerekli düzenlemeler yap›l›r.

c) Yaz›l› s›nav›n süresi; sorular›n da¤›t›lmas› ve s›nav talimat›n›n okunmas›ndan sonra bafllamak üzere, toplam
iki saattir. Yaz›l› s›nav sonras›nda uygulamal› mors kodu s›nav› gruplar halinde yap›l›r.

d) Sürenin bitiminde, s›nav komisyonu durumu tutanakla tespit eder. Sürenin sona ermesine ra¤men cevap
ka¤›d›n› vermeyenlerin ka¤›d› de¤erlendirmeye al›nmaz.

e) S›navlarda s›nav görevlileri taraf›ndan kopya çekti¤i tespit edilenlerin s›nav ka¤›tlar› iptal edilir. Kopya çe-
kenler 3 y›l müddetle s›nava giremezler.

f) De¤erlendirmede A ve B  s›n›flar› için belirtilen yeterli puan› alamayanlar s›nav› kaybetmifl say›l›rlar. S›nav
sonuçlar›  s›nav yerinde ilan edilerek adaylara duyurulur.

g) Amatör telsizcilik s›nav› için kamu kurum ve kurulufllar› ile amatör telsiz derneklerinin olanaklar›ndan
yararlan›labilir.

h) S›nav hakk› s›n›rs›zd›r.
i) Yaz›l› s›navlarda A s›n›f› için gerekli puan› alarak baflar›l› olup mors s›nav›na girmeyen veya mors s›nav›n-

dan baflar›s›z olanlar, B s›n›f› belge almaya hak kazan›rlar. Bu flekilde belge alanlar daha sonra sadece uygulamal›
mors s›nav›nda yeterli puan› almalar› halinde  A s›n›f› Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazan›rlar.

j) B s›n›f› Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi amatör telsizciler A s›n›f› belge alabilmek için yeniden yaz›l› ve uy-
gulamal› mors s›nav›na girerler.

k) Haberleflme veya elektrik elektronik dal›nda ihtisas› bulunan ve bu ihtisas›n› belgelendiren en az lisans dü-
zeyinde yüksek ö¤renim görmüfl olan adaylar, teknik konulardan s›nava tabi tutulmazlar. Bunlardan iflletme bilgi-
si ile kanun ve yönetmelikler  konular›ndaki s›navlarda da  baflar›l› olanlara B s›n›f›; Bu konulardan A s›n›f› için ye-
terli puan› al›p ayr›ca uygulamal› mors s›nav›ndan da baflar›l› olanlara A s›n›f›  Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.

l) S›nav ka¤›tlar› 2 y›l saklan›r, saklama süresi sona eren s›nav ka¤›tlar› bir tutanak düzenlenerek imha edilir.
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‹K‹NC‹ KISIM
S›navlar ve Amatör Telsizcilik Belgesi

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Amatör Telsizcilik Belgesi ‹çin Baflvuru, Belge Yenileme

Amatör Telsizcilik Belgesi ‹çin Baflvuru
Madde 11 - T.C. vatandafllar› ile Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan ya-

banc›lara belge verilmesi için afla¤›daki usüller uygulan›r.
a) Amatör Telsizcilik s›nav›nda baflar›l› olan ve  s›navdan sonra en geç bir y›l içerisinde baflvuruda bulunan

T.C. vatandafllar› bir dilekçe ile TK Bölge Müdürlüklerine baflvurarak belgelerini al›rlar. Bulunduklar› adreslerinin
belirtildi¤i baflvuru dilekçesine, iki adet foto¤raf, nüfus cüzdan› fotokopisi, amatör telsizcilik belgesi ücretinin ya-
t›r›ld›¤›na dair ücret makbuzunun asl› veya fotokopisi eklenir.    

b) Mütekabiliyet anlaflmas› bulunan veya CEPT üyesi olan bir ülkeden Amatör Telsizcilik Belgesi alm›fl T.C.va-
tandafllar›, ald›klar› belgelerinin asl›n› sunmak, (a) bendinde yer alan tüm di¤er belgeleri eklemek kayd›yla  TK Böl-
ge Müdürlüklerinden ülkemizde karfl›l›¤› olan belgelerini al›rlar.

c) Amatör Telsizcilik s›nav›nda baflar›l› olup s›navdan sonra en geç bir y›l içerisinde baflvuruda bulunan ya-
banc›lar; baflvurular›na iki adet foto¤raf, oturma belgesi, pasaport fotokopisi, ödenmesi gereken belge ücretinin
yat›r›ld›¤›na dair ücret makbuzunun asl› veya fotokopisini eklemek kayd›yla TK Bölge Müdürlüklerinden belgele-
rini al›rlar.

d) CEPT üyesi bir ülkenin vatandafl› ile; CEPT üyesi olmayan  ancak Türkiye ile mütekabiliyet   anlaflmas› bu-
lunan bir ülkenin vatandafl› olan yabanc›lar;   ülkelerinden al›nm›fl amatör telsizcilik belgesine sahip olmalar› ve 3
aydan daha fazla süreyle ülkemizde geçici süre ile bulunacaklar›n› bildirmeleri halinde , baflvurular›na ülkelerinden
ald›klar›  belgenin onayl› sureti, iki adet foto¤raf, pasaport fotokopisi, Türkiye’ de bulunaca¤› süre içerisinde ka-
laca¤› adres veya adresleri, kullanaca¤› amatör telsiz cihazlar›na ait teknik dökümanlar› eklemek kayd›yla TK Böl-
ge Müdürlüklerinden 1 y›l geçerli ve gerekti¤inde geçerlilik süresi uzat›labilen Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi
alabilirler.  

Ça¤r› ‹flaretinin Verilmesi
Madde 12 - Amatör Telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kifliler ile, A s›n›f› amatör telsizcilik belgesine sa-

hip bir sorumlu operatörü bulunmak kayd›yla amatör telsiz istasyonu kurma izni alan; Amatör telsiz dernekleri-
ne, e¤itim ve ögretim kurumlar›na, acil ve ola¤anüstü durum haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar ile iz-
cilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›na, TK Bölge Müdürlükleri taraf›ndan, afla¤›da belirtilen usüllere göre ça¤-
r› iflareti tahsis edilir.

a) Amatör telsizcilerin ça¤r› iflaretleri; ön ek, bölge numaras› ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana
gelir. 

1) Ön ek; TA, TB, TC veya YM  harf guruplar›ndan birisidir.
2) Bölge numaras›; amatör istasyonun bulundu¤u ve amatör telsizcilik belgesi için yap›lan baflvuruda beyan
edilen adresin (ilin)  dahil oldu¤u amatör bölgeye ait, 0 dan 9 a kadar belirlenen bir say›d›r. Amatör tel-
sizcilik faaliyetleri için düzenlenen bölgelere dahil olan illerin listesi EK(1)’dedir.
3) Son ek; bölge numaras›ndan sonra gelen en az bir, en çok dört harften oluflan harf gurubudur.

b) CEPT veya CEPT kararlar›n› kabul etmifl ülkelerden ya da ülkemiz ile mütekabiliyet     anlaflmas› olan ül-
kelerden üç aydan az süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleflmesi yapmak isteyen ya-
banc› uyruklu amatör telsizciler, kendi ülkelerinden ald›klar› ça¤r›  iflaretlerinin bafl›na;

1)  TA, TB ön ekini,
2)  Bulunduklar› bölge numaras›n›,
3)   “/” (Ay›rma) iflaretini ilave ederek gönderme yapabilirler. 

c) Özel gün ve durumlarda, TK Bölge Müdürlükleri taraf›ndan  uygun görülmesi halinde geçici  olarak TA,
TB, TC veya YM önekli özel ça¤r› iflareti tahsis edilebilir.
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Amatör Telsizcilik Belgesi Yenilenmesi
Madde 13 - Geçerlilik süresi dolan Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmesi veya belge sahibinin yaz›flma

adresinin de¤iflmesi halinde TK Bölge Müdürlüklerine baflvurulur. 
Baflvuruya afla¤›daki belgeler eklenir ;
a) 2 Adet vesikal›k foto¤raf,
b) Adli sicil belgesi veya kamu personeli olanlar›n kurumlar›ndan alacaklar› onayl› belge,
c) Belge yenileme ücretinin ödendi¤ine dair makbuzun asl›,
d) ‹kametgah belgesi (adres de¤iflikli¤i halinde).

Belge yenileme müracaat›nda bulunanlar›n belgeleri  geçerlilik süresi yenileme tarihinden bafllamak kayd›yla
yenilenir. Belgenin geçerlilik süresi dolan belge sahipleri yenileme ifllemi yap›l›ncaya kadar amatör telsizcilik çal›fl-
malar›nda bulunamazlar. 

Amatör Telsizcilik Belgesinin kaybolmas› veya y›pranmas› halinde belge sahibine ilgili TK Bölge Müdürlükle-
rince yukar›daki koflullar›n yerine getirilmesi kayd›yla yenisi verilir.

K›sa Dalga Dinleyici (SWL) Belgesi
Madde 14 - K›sa dalga dinleyici (SWL) belgesi; Telsiz Kanunu gere¤ince k›sa dalga dinleme cihazlar›n› kul-

lanarak, haberleflme yapan taraflar›n görüflmelerini kay›t (log) defterine kaydeden ve bu istasyonlara (SWL) kart›
göndermek isteyen kiflilere süresiz olarak verilir. K›sa dalga dinleyici (SWL) belgesi sahipleri, bu amaçla kulland›k-
lar› radyo al›c›lar› için bir dilekce ile TK Bölge Müdürlüklerine baflvururlar ve  tescil ücretini ödeyerek cihazlar›-
n› kaydettirirler. 18 yafl›ndan küçük olanlar›n formu velisi veya vasisi taraf›ndan imzalan›r.

K›sa dalga dinleyici (SWL) belgesi sahiplerine, TK Bölge Müdürlükleri taraf›ndan ça¤r› iflareti verilir. 
Ça¤r› iflareti;
a) Türkiye ça¤r› iflareti ön eki TA,
b) Bulundu¤u bölge numaras›,
c) Bulundu¤u ilin trafik kod numaras›,
d) Üç rakaml› olarak s›ra numaras›,
olmak üzere dört k›s›mdan meydana gelir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Amatör Telsiz ‹stasyonlar›

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amatör Telsiz ‹stasyonlar›

‹stasyon Kuruluflu
Madde 15 - Amatör telsizcilik belgesi alan gerçek kifliler ile , A s›n›f› amatör telsizcilik belgesine sahip bir

gerçek kiflinin sorumlulu¤unda olmak kayd›yla  Amatör telsiz dernekleri, e¤itim ve ögretim kurumlar›, acil ve ola-
¤anüstü durum haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar, izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar› amatör
telsiz istasyonu kurabilirler. 

Belge sahipleri taraf›ndan kurulan istasyonlar belge sahibinin ça¤r› iflareti ile; di¤er kurum ve kurulufllarca ku-
rulan istasyonlar da TK taraf›ndan o kurum ve kurulufllara verilen ça¤r› iflaretleri ile an›l›rlar. 

Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kifliler yurt sath›nda ikinci bir istasyon kurabilirler. Tek ça¤r› iflareti
verilen belge sahipleri, bu ek istasyonda belgesindeki  ça¤r› iflaretine, “/” ya da “-” iflareti ile  yeni adresi kapsa-
yan bölgenin numaras›n›  ekleyerek  haberleflme yapabilirler.

‹stasyon Kurmak ‹çin Baflvuru
Madde 16 - Amatör telsiz istasyonu kurmak isteyen amatör telsizciler ile, Amatör telsiz dernekleri, e¤itim

ve ögretim kurumlar›, acil ve ola¤anüstü durum haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar, izcilik kurulufllar›
ve araflt›rma kurumlar› ilgili TK Bölge Müdürlüklerine baflvururlar. 
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Baflvuru dilekçesi ekinde;
a) ‹stasyon sorumlusu taraf›ndan imzalanm›fl baflvuru formu, 
b) Kurulacak istasyonun adresi ve co¤rafi koordinatlar›,
c) ‹stasyonda kullan›lacak amatör telsiz cihazlar›na ait cihaz listesi ve cihazlar›n teknik özelliklerini içeren tek-

nik dökümanlar,
d) Listede yer alan cihaz tescil ücretlerinin yat›r›ld›¤›na dair makbuzlar›n asl›,
e) ‹stasyon sorumlusu amatör telsizciye ait Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi,
f) 18 yafl›ndan küçük baflvuru sahipleri için veli veya vasi oluru,
bulunur. 
Baflvuruda bulunanlara TK Bölge Müdürlüklerince, süresiz Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsat› verilir. Kanunda

belirtilen cihaz ruhsat ücreti, cihazlar›n ilk kayd›nda ve devir ifllemlerinde al›n›r.

‹stasyonun Çal›flt›r›lmas›
Madde 17 - Amatör telsiz istasyonunu çal›flt›rmada afla¤›daki usüller uygulan›r;
a) ‹stasyonda kullan›lacak olan cihazlar TK taraf›ndan düzenlenecek amatör telsiz istasyon ruhsatnamesine

ifllenir. Bu belge istasyonda bulundurulur. Amatörlerce istasyon kuruluflundan sonra edinilen cihazlar da bildirim-
de bulunmak kayd›yla amatör telsiz istasyonu ruhsat›na kaydettirilir.

b) Amatör telsiz istasyonundaki cihazlar, izin verilen frekans bandlar›, emisyon tipi ve güçlerde, bildirilen sa-
bit istasyonda kullan›labilece¤i gibi, mobil veya portatif olarak da kullan›labilir. 

c) Cihazlar›n kay›tlardan düflürülmesi, yeni cihaz eklenmesi veya devir ifllemleri d›fl›nda ayr›ca TK’ya bir bil-
dirimde bulunulmas›na gerek yoktur.  

d) Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsatnamesinin kaybolmas› veya y›pranmas› halinde belge sahibine ilgili TK Böl-
ge Müdürlüklerine müracaatlar› halinde ruhsat yenileme ücreti tahakkuk ettirilerek yenisi verilir.

e) Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsatnamesi asl› veya fotokopisi, sabit istasyonun bulundu¤u yerin görünen bir
yerine as›l›r. 

f) ‹stasyondaki cihazlar›n bir veya birkaç›n›n mobil veya portatif olarak kullan›lmak üzere istasyon d›fl›na ç›-
kar›lmas› durumunda amatör istasyon ruhsatnamesinin asl›n›n veya fotokopisinin sorumlu operatörün yan›nda bu-
lundurulmas› zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Amatör Telsiz ‹stasyonlar›

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹stasyonlarla ‹lgili Di¤er Kurallar

Cihaz ‹lavesi, Devir ve Kay›t Silme
Madde 18 - Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsatnamesine cihaz ilavesi, cihaz devri ve cihaz kayd›n›n silinmesi ha-

linde  afla¤›daki usüller uygulan›r;

a) Amatör telsizcilik belgesi sahibi taraf›ndan sat›n al›nan, devir veya hibe yolu ile edinilen ya da bu yönet-
meli¤in 29 uncu  maddesinde belirtilen güç s›n›r›n›n üzerinde olacak flekilde amatör bandlarda çal›flmak üzere imal
edilen veya hurda olarak temin edilip onar›lan cihazlar›n mevcut Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsatnamesine ifllen-
mesi  veya kullan›m d›fl› kalan cihazlar›n kayd›n›n silinmesi için TK Bölge Müdürlüklerine baflvurulur. Yeni edini-
len cihazlar›n TK taraf›ndan belirlenen amatör cihaz standartlar›na uygunlu¤u belirlendi¤inde Amatör Telsiz ‹stas-
yon Ruhsatnamesi düzenlenir.   

b) Yeni kaydedilecek cihazlar veya devral›nacak cihazlar için kanunda belirtilen cihaz ruhsat ücretinin öden-
di¤ine dair makbuz asl› ve eski ruhsat asl›  baflvuruya eklenir.

c) Amatör Telsiz ‹stasyonu Ruhsatnamesinden silinen cihazlar sahiplerine iade edilir.
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‹stasyonda Bulundurulacak Dökümanlar
Madde 19 - Her amatör telsiz istasyonunda; amatör telsizcilik belgesi ve amatör telsiz istasyonu ruhsatna-

mesine ek olarak,
a) Telsiz Kanunu,
b) Amatör Telsizcilik Yönetmeli¤i, 
c) ‹stasyon Güvenlik Talimat›, 
d) Haberleflme Kay›t Defteri (Log Book), (Mobil çal›flmada kay›t flart› aranmaz)
e) Telsiz Yay›n Kontrolü Yönetmeli¤i bulundurulur.

Yer De¤ifltirme
Madde 20 - Amatör telsizciler, istasyon adreslerinin de¤iflmesi durumunda yeni adreslerini ve co¤rafi ko-

ordinatlar›n› TK Bölge Müdürlüklerine bildirirler. Yönetmelikte belirtilen denetimler s›ras›nda bildirilen adresten
sürekli ayr›ld›¤› saptanan amatör belge sahipleri ile ilgili bir tutanak tutulur ve belge sahibinin ruhsatnamesi iptal
edilir.

Antenler
Madde 21 - Kullan›lacak anten çeflitleri; cihaz›n gücüne, frekans band›na ve kullan›lacak mahallin olanaklar›-

na göre amatör telsizciler taraf›ndan belirlenir. Anten kurulurken afla¤›daki k›s›tlamalara uyulmas› zorunludur. An-
ten yüksekli¤i olarak anten besleme noktas› dikkate al›n›r.

a) Antenlerin monte edilece¤i yüksek kule ya da yap›larda Sivil Havac›l›k kurallar›na göre ›fl›kland›rma ve ben-
zeri tedbirlerin al›nmas› zorunludur.

b) Trafi¤e aç›k hava alanlar›n›n civar›nda kurulacak anten tesisleri pistin inifl ve kalk›fl yönlerinde olmamak
kofluluyla, hava alan› yetkilileri ile yap›lacak koordinasyondan sonra afla¤›daki  esaslar dahilinde kurulur.

1) Antenin yerlefltirilece¤i yerin deniz seviyesinden yüksekli¤i, amatörün antenin kuraca¤› yerin belirlen-
mesinden sonra tespit edilir.
2) Hava alan› pistinin  deniz seviyesinden yüksekli¤i DHM‹ veya hava alan› yetkililerinden al›n›r.
3) Antenin en yak›n piste olan uzakl›¤› belirlenir.
4) Antenin pist yüzeyinden olan azami yüksekli¤i, piste olan uzakl›¤›n 100’e bölünmesi ile bulunur.
5) Antenin deniz seviyesinden ortalama yüksekli¤i 2 nci ve 4 üncü ifllemlerin toplam› ile hesaplan›r.
6) Son olarak  antenin yerden olan azami yüksekli¤i 5 inci ve 1 inci ifllemlerin fark› ile bulunur. 
7) En yak›n helikopter ve belirli s›n›rlar› olmayan  deniz uçak inifl ve kalk›fl alanlar›na 1500 metreden da-
ha uzak yerlerde kurulacak olan anten yüksekli¤i için yukar›daki ifllemler dikkate al›nmaz.

c) Anten ile hava alan› aras›nda, yukar›daki k›s›tlamalar› aflan yükseklikte bina, kule ve benzeri gibi yap›lar
varsa, bu yap›lar›n yüksekli¤i geçilmemek kayd›yla hava alan› nedeniyle hesaplanan yükseklik s›n›rlamas›na uyul-
mayabilir. Ancak bu durumda, yap›lar›n ve antenin bulundu¤u alan›n, harita, çap veya onayl› kroki ile belgelen-
mesi gerekir.

d) Kamu kurum ve kurulufllar›, özel kurulufllar ve amatör telsizciler  haberleflmelerinde enterferans› gideri-
ci her türlü önlemi almakla yükümlüdürler. 

TK’ca belirtilen süre içinde enterferans›n giderilmemesi halinde ihlali yapan,  enterferansa sebep olan ciha-
z›n kullan›m› durdurulur ve teknik sorunun giderildi¤i TK Bölge Müdürlüklerine bildirilmesine ve tekrar kullan›-
m›na izin verilmesine kadar kullan›lamaz.

e) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarlar› ve  ölçümleri s›ras›nda mutlaka suni yük (dummy load)
kullan›l›r.

Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi Sahiplerine Ait ‹stasyonlar
Madde 22 - Yabanc› telsiz ve radyo amatörlerine bu yönetmelik uyar›nca verilen geçici amatör telsizcilik

belgesinde kay›tl› olan cihazlar, bu kiflilerin ülkemizde bulunduklar› süre içerisinde ve belgede belirtilen adresler-
deki istasyonlarda baflka bir kayda gerek olmaks›z›n kullanabilirler.

Türkiye’ye kendi  telsiz cihazlar› ile gelmeyip, amatör telsizcilik faliyetinde bulunmak isteyen yabanc› veya yurt
d›fl›nda yaflayan Türk vatandafl› amatör telsizciler, belgelerinin asl›n› yanlar›nda bulundurmak kayd›yla bir amatör
telsiz istasyonunda çal›flma yapabilirler.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
‹flletme Kurallar›

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amatör Telsiz ‹stasyonu Çal›flt›rma Usulleri

Amatör Telsiz ‹stasyonda Yap›labilecek Çal›flmalar
Madde 23 - Bir amatör telsizci, amatör telsiz istasyonunda afla¤›daki faaliyetlerde bulunabilir;
a) Yönetmelik esaslar›na göre amatör telsizciler aras›nda telsiz haberleflmesi,
b) Amatör bandlarda çal›flan cihaz ve anten imali ve denemeleri,
c) Amatör istasyonlar›n dinlenmesi,
d) Geliflen ve yayg›nlaflan haberleflme ve biliflim teknolojileri ile ilgili araflt›rma ve uygulamalar.

‹stasyonun Çal›flt›r›lmas› ve Sorumlu Operatör Bulundurulmas›
Madde 24 - Bir amatör telsiz istasyonun çal›flt›r›lmas›nda afla¤›daki esaslar uygulan›r;
a) Bir amatör telsiz istasyonu ancak sorumlu bir operatörün  bulunmas› halinde çal›flt›r›labilir. 
b) A s›n›f› belge sahibi amatörler tüm istasyonlarda sorumlu operatör olarak görev yapabilirler.
c) B s›n›f› belge sahibi amatörler ancak bu belge için izin verilen frekanslarda çal›flt›r›lan istasyonlarda sorum-

lu operatör görevi yapabilirler. 
d) Amatör telsiz derneklerine, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›na, acil ve ola¤anüstü durum haberleflmesinde fay-

dalan›labilecek kurulufllar, izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›na ait istasyonlar ancak bir A s›n›f› belge sahibi
sorumlu operatör bulunmas› halinde çal›flt›r›labilir. Bu sorumlu operatörler TK Bölge Müdürlüklerine bildirilir.

e) ‹stasyonlarda; sorumlu operatörün belgesinde belirtilen s›n›f›n kullanmas›na izin verilen frekans band›,
emisyon tipi ve güçten baflkas› kullan›lamaz. 

Belge Sahiplerinin Çal›flma Koflullar›
Madde 25 - Bir amatör telsiz istasyonun çal›flt›r›lmas›nda afla¤›daki usüller uygulan›r.
a) A s›n›f› amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlar›nda bu s›n›fa izin verilen tüm fre-

kanslar›, emisyon tiplerini ve güçlerini kullan›rlar. Bu amatörler çal›flt›klar› istasyonun ça¤r› iflaretini kullan›rlar.
b) B s›n›f› amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, e¤itim ve ögretim kurumlar›, acil ve

ola¤anüstü durum haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar, izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar›nda ku-
rulu istasyonlarda veya bir A s›n›f› amatör telsizciye ait istasyonda, istasyon sorumlu operatörünün gözetiminde
ve sorumlulu¤unda, tahsis edilen bütün amatör frekans bandlar›n› ve emisyon tiplerini kullanabilirler. 

‹stasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi d›fl›nda veya kendi adlar›na kay›tl› istasyonlarda ise ancak
belge s›n›flar›n›n müsaade etti¤i faaliyetlerde bulunabilirler. Bu amatörler de çal›flt›klar› istasyonun ça¤r› iflaretini
kullan›rlar.

c) A s›n›f› belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, Amatör telsiz dernekleri, e¤itim ve ö¤retim ku-
rumlar›, acil ve ola¤anüstü durum haberleflmesinde faydalan›labilecek kurulufllar, izcilik kurulufllar› ve araflt›rma
kurumlar›nda bulunan istasyonlarda, bir A s›n›f› amatör telsizcinin haz›r bulunmas› halinde;  belge sahibi olmayan
üçüncü flah›slar›n, e¤itim ve özendirilmesi amac›yla, amatör telsiz haberleflmesine kat›lmalar›na izin verilebilir. Bu
çal›flmaya kat›lan kiflilerin isimleri haberleflme kay›t defterine ifllenir.

d) Özendirme ve e¤itim amac› ile B s›n›f› amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatlar› olan
ve 5 W’›n alt›nda  ç›k›fl gücündeki bir cihaz ile HF band›nda  7.000-7.100  MHz ve  28.000-29.700 MHz frekans
band›nda  haberleflme yapabilirler.

Tekrarlay›c›lar ve Özel Sistemler
Madde 26 - Bir amatör haberleflme sistemi için tekrarlay›c› ya da özel sistem tesis edilmesinde afla¤›daki

usüller uygulan›r;
a) Tekrarlay›c›lar ve özel sistemler ( Röle/Repeater, Cross Band Repeater, Simpleks Link Ba¤lant›l› Genifl

Alan Kapsayan Röle Sistemi ve benzeri sistemler) k›s›tl› kaynak kullan›m› ve koordinasyon gerektirmeleri nede-
niyle sadece amatör telsiz dernekleri taraf›ndan TK’na bildirimde bulunmak ve izin almak kofluluyla kurulabilir. 
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b) TK frekans, güç, co¤rafi konum, anten tipi, anten yüksekli¤i ve benzeri teknik özellikleri kapsayan koor-
dinasyonu yapar.

c) TK yapaca¤› planlamaya göre baflvuruda bulunan derneklere her bantta birer adet röle frekans› tahsis
eder. Gerekti¤inde bofl kalan röle frekanslar›, ek röle baflvurusunda bulunan derneklere tahsis edilebilir. 

d) TK bölgelerin durumlar›n› gözönünde bulundurarak bir tanesi yurt sath›nda ortak kullan›ma aç›k olacak
flekilde  her bantta iki adet röle frekans›n›, acil durum ve ola¤anüstü hal durumunda kullan›labilmesi için planlar.
Bu frekanslarda kurulu mevcut röleler öncelikli olarak bu amaçla kullan›l›r. Cross Band ba¤lant›lar öncelikle bu
röleler aras›nda planlan›r.

e) Tekrarlay›c›lar ve özel sistemlerin enterferanslardan korunmas› amac›yla uluslararas› standartlarda belir-
lenen ton kontrol sistemleri (CTCSS) ve uzaktan tonla açma ve kapatma devreleri kullan›labilir. Dernekler veya
sorumlu A s›n›f› amatör telsizciler, röle istasyonundan kaynaklanacak enterferans›n giderilmesi hususunda TK Böl-
ge Müdürlüklerine karfl› sorumludurlar.

f) Digipeater, Simpleks Repeater, SSTV, FSTV, APRS, AMPR, AMPR Gateway,  APRS Gateway, Internet Ga-
teway ve benzeri kiflisel haberleflme için kullan›lan özel sistemler ise amatör telsizcilik belgesi sahipleri , Amatör
telsiz dernekleri, e¤itim ve ögretim kurumlar›, acil ve ola¤anüstü durum haberleflmesinde faydalan›labilecek kuru-
lufllar, izcilik kurulufllar› ve araflt›rma kurumlar› taraf›ndan da bildirimde bulunmaya gerek olmaks›z›n istasyonla-
r›ndaki kay›tl› telsiz cihazlar› yard›m›yla kurulup kullan›labilir. Bu gibi çal›flmalarda frekans ve benzeri çak›flmalar›n
olmamas› için amatör telsizciler kendi aralar›nda gerekli koordinasyonu sa¤larlar.

Uzaktan kumanda ile çal›flma kurallar›
Madde 27 - Uzaktan kumanda ile çal›flma izni; amatör telsizcilik belgesi sahiplerine, amatör telsiz dernekle-

rine ve e¤itim ve ögretim ve araflt›rma kurumlar›na verilebilir.
Bir Amatör Telsiz ‹stasyonunun vericisinin uzaktan kumanda ile çal›flt›r›lmas›na izin veren ve TK Bölge Mü-

dürlükleri taraf›ndan düzenlenmifl bulunan belgenin bir kopyas›, uzaktan kumanda edilen vericinin bulundu¤u ye-
re as›l›r ve belge asl› sorumlu operatör taraf›ndan saklan›r.

Amatör Telsiz ‹stasyonunun Tan›t›m Kurallar›
Madde 28 - Amatör telsiz istasyonlar›n›n haberleflme s›ras›nda kendilerini tan›tmalar›nda afla¤›daki usüllere

uyulur;
a) Amatör telsizcilik belgesi sahibi; haberleflme bafllang›c›nda ça¤r› iflareti ile kendisini tan›t›r. Haberleflme s›-

ras›nda uygun aral›klarla ça¤r› iflaretini tekrarlar. Haberleflmenin sonunda da ça¤r› iflaretini tekrarlayarak haber-
leflmeye son verir.

b) Bir baflkas›na ait istasyonda çal›flan amatör telsizciler o istasyon sahibinin ça¤r› iflaretini kullan›rlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM
‹flletme Kurallar›

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Frekanslar, Yay›n Tipleri, Bant Genifllikleri ve Güç S›n›rlamalar›

Frekanslar, Yay›n Tipleri ve Bant Genifllikleri
Madde 29 - Bu Yönetmeli¤e uygun olarak, 
a) Amatör telsizcilik belgesine sahip telsizcilerin kullanmalar›na izin verilen frekans bandlar›, maksimum ya-

y›n güçleri ve emisyon tipleri EK( 2 ) de gösterilmifltir.
b) EK(2) deki frekans bandlar›n›n karfl›lar›nda gösterilen aç›klama rakamlar›n›n ifade etti¤i anlamlar EK(3) de

yer almaktad›r.
c) ‹zin verilen emisyon tiplerini gösteren k›saltmalar›n ifade etti¤i anlamlar ve emisyon tiplerinde müsade edi-

len maksimum bant genifllikleri EK(4) de gösterilmifltir.
d) Frekans bandlar›n›n karfl›lar›nda gösterilen “istasyon statüsü” kolonundaki harflerin anlamlar›;

1) P (Primary  Service = Birinci Öncelikli Servis): Bu frekans band›nda birinci öncelikli çal›flan servistir.
2) (Secondary Service = ‹kinci Öncelikli Servis): Bu frekans band›nda ikinci öncelikli çal›flan ve birinci ön-
celikli servisten gelen enterferans› kabul etmesi  zorunlu olan servistir. 
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e) Bir amatör telsiz istasyonunda bulundurulan cihazlar, ola¤anüstü hal ve acil durum haberleflmesi ile ilgili
durumlarda, Yönetmelikte belirtilen koflullar dahilinde  amatörlere ait frekanslar d›fl›nda haberleflme için de kul-
lan›labilir.

K›s›tlamalar
Madde 30 - Amatör telsizciler bu Yönetmeli¤in 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara ilave olarak afla¤›-

daki k›s›tlamalara da uymak zorundad›rlar;
a) ‹zin verilen frekans bandlar›nda telsiz verici cihaz› çal›flt›ran amatör telsizciler, EK(2) nolu tabloda göste-

rilen güç s›n›rlar›n› geçemezler. 
b) Bafllama ve bitifl zaman› önceden belli olmak kayd›yla, yar›flma ve özel istasyon kurma ve benzeri haller-

de ve anten güvenlik mesafeleri de dikkate al›narak, TK’nun izniyle,  talep  edilen ve geçici olarak izin verilen güç-
lerde yay›n yap›labilir.

c) Yay›nlarda , de¤iflik modlar›n de¤iflik bant genifllikleri gerektirmesi nedeniyle, hiçbir flekilde amatörlere ay-
r›lan frekans band s›n›rlar› afl›lamaz. Ancak acil durumlarda band bafllar›nda yetkili istasyonlar taraf›ndan yap›lan
haberleflme için bu s›n›rlama uygulanmaz.

BEfi‹NC‹ KISIM
Ola¤anüstü Hal ve Acil Durumlarda Çal›flma

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Ola¤anüstü Hal ve Acil Durum Haberleflmesi

Genel Kurallar
Madde 31- Amatör telsiz istasyonlar›n›n ola¤anüstü hallerde veya acil durumlarda Baflbakanl›k Türkiye Acil

Durum Yönetimi Genel Müdürlü¤ü ve Sivil  Savunma Teflkilat›na yard›mc› olmak üzere kullan›lmas›nda, amatör
telsizcilik belgesi sahiplerinden, ola¤anüstü hallerde ve acil durumlarda görev almak isteyenlere ait istasyonlar›n
listesi, gerekti¤inde görevlendirilmek üzere, Baflbakanl›k Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlü¤ü’ne ve
Sivil  Savunma Genel Müdürlü¤ü’ne, TK veya bulunduklar› bölgedeki TK Bölge Müdürlükleri taraf›ndan her y›l bil-
dirilir. 

Teknik Kurallar
Madde 32 - Ola¤anüstü hallerde; EK(5) de belirtilen frekanslar kullan›l›r. Ola¤anüstü hal telsiz haberleflme-

si için kullan›lan frekanslarda; Yönetmelikte  belirtilen frekanslar için güç, emisyon tipi, servis tipi ve benzeri ge-
nel k›s›tlamalara aynen uyulur. 

Acil durum haberleflmesinde veya tatbikat çal›flmalar› s›ras›nda, kamu kurum ve kurulufllar›na ait frekans-
lar, sadece acil durumlarda görevlendirilecek istasyonlar listesinde yer alan amatör telsizcilik belgesi sahiple-
rince kullan›labilir.  

BEfi‹NC‹ KISIM
Ola¤anüstü Hal ve Acil Durumlarda Çal›flma

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Haberleflme Yöntemleri

Yap›lmas›na ‹zin Verilen Haberleflmeler
Madde 33 - Ola¤anüstü hal ve acil durum telsiz istasyonlar›n›n, görev yapacaklar› bölge içindeki acil durum-

la ilgili tüm koordinasyon Baflbakanl›k Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan sa¤lan›r. Ola¤a-
nüstü hal ilan› ile görev alacak amatör telsiz istasyonlar› Sivil Savunma Teflkilat›n›n talimat› do¤rultusunda haber-
leflme yaparlar.

Bu haberleflmelerin amatörler aras› koordinasyonu ise Acil Durum Kontrol ‹stasyonu veya istasyonlar› tara-
f›ndan yap›l›r. Belirli bir bölgedeki acil durum haberleflmesini koordine etmekle görevli bu amatör telsizci veya
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telsizciler, TK’n›n  Sivil Savunma  Bölge Müdürlü¤ü’ne bildirece¤i A s›n›f› amatör telsizcilik belgesi sahipleri ara-
s›ndan Sivil Savunma  Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan seçilirler. Bu seçimde Sivil Savunma Teflkilat› bünyesinde yer
alan A s›n›f› Amatör Telsizcilik Belgesine sahip personele öncelik tan›n›r. Acil durumlarda di¤er istasyonlar acil
durum kontrol istasyonlar›n›n yönlendirmelerine uyarlar.

Ola¤anüstü hal ve acil durum  haberleflmesinde görev alan amatör telsiz istasyonlar› ola¤anüstü hal ilan› ile
birlikte ancak, 

a) Ayn› görevi yüklenmifl olan di¤er amatör istasyonlarla,
b) Ola¤anüstü hal ve acil durumlarda kullan›lan kamuya ait istasyonlarla,
c) Ulusal Acil Durum ve Ola¤anüstü hal nedeniyle ça¤r› yapan uluslararas› istasyonlarla haberleflme yapabilirler.
Amatör telsizcilerin Sivil savunma maksad›yla yapt›klar› e¤itim ve tatbikatlarla ilgili mesajlar›n metin k›sm›-

n›n bafl›na ve sonuna “E⁄‹T‹M”, iki istasyon aras›nda gönderilen tatbikat mesajlar›n›n bafl›na ve sonuna da
“TATB‹KAT” kelimesi ilave edilir.

Görevin Sona Ermesi
Madde 34 - Ola¤anüstü hal durumunun yürürlükten kalkt›¤›n›n ilan edilmesi veya sivil savunma teflkilat›n›n

iste¤i halinde ola¤anüstü durumlarda görevli amatör telsiz istasyonlar›n›n görevi sona erer.

ALTINCI KISIM
Yasaklamalar, Denetlemeler ve Cezai Müeyyideler

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Yasaklanan Uygulamalar, Yay›nlar ve TK Yapt›r›mlar›

Yasaklanan Uygulamalar ve Yay›nlar
Madde 35 - Amatör telsiz istasyonlar›nda afla¤›da belirtilen çal›flmalar yap›lamaz.
a) Amatör telsiz  istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi ç›kar, do¤rudan ve dolayl› yolla yap›lan bir va-

ad karfl›l›¤› kullan›lmas›,
b) Amatörlere ayr›lan frekans bantlar›nda ticari amaçl› radyo ve televizyon yay›nlar›n›n naklen veya banttan

yay›nlanmas› veya bu tür bir yay›n yap›lmas›,
c) Ola¤anüstü hal ve acil durum haberleflmesi haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kiflilerle

haberleflme yap›lmas› veya yapt›r›lmas›,
d) Üçüncü flah›slar›n mesajlar›n›n para, ücret veya maddi ç›kar karfl›l›¤›nda aktar›lmas›,
e) Herhangi bir flekilde veya amaçla amatör telsiz istasyonlar› arac›l›¤›yla müzik yay›n› yap›lmas›,
f) Kanunlara ayk›r› olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleflmenin yap›lmas›,
g) Yurt  içi veya uluslararas› amatör haberleflme mesajlar›n›n, (Q) kodlar›, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV,

PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararas› amatör haberleflmelerde ve uygulamalarda
kullan›lan yöntemler  d›fl›nda ; üçüncü flah›slar›n yap›lan haberleflmeyi çeflitli cihazlar ve yaz›l›mlar kullanarak din-
lemelerini engelleyecek flekilde, özel sistemler kullanarak, kriptolu olarak al›nmas› veya gönderilmesi,

h) Haberleflmelerde toplumun genel ahlak anlay›fl›na ters düflen söz ve ifadelerin kullan›lmas›, iflletme kural-
lar›na uyulmamas›, 

i) Yanl›fl veya yan›lt›c› haberleflme yap›lmas›, kendilerine ait ça¤r› iflaretlerinin veya belgelerin bu yönetmelik-
te belirtilen ayr›cal›klar d›fl›nda üçüncü flah›slara kulland›r›lmas›,

j) Amatör telsiz istasyonlar›n›n kendilerini tan›tmadan haberleflme yapmalar›,
k) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleflmelerin ço¤alt›lmas›, üçün-

cü flah›slara verilmesi, kullan›lmas› veya gizlili¤in ihlaline neden olunmas›,
l) Hava seyrüsefer haberleflme sistemi bulunduran hava araçlar›nda amatör telsiz istasyonlar› kurulup iflletilmesi,
m) Amatör Telsizcilik Belgesi’nin geçerlilik süresi bitti¤i halde haberleflme yap›lmas›,
n) Ola¤anüstü hal ve acil durum haberleflmesinde  sivil savunma teflkilat› taraf›ndan verilen talimatlar ha-

ricinde; Amatör Telsizcilik Belgesi’ nin izin verdi¤i frekans band›, güç ve emisyon tiplerinin d›fl›nda haberleflme
yap›lmas›,

o) Ola¤anüstü haller d›fl›nda; TK Bölge Müdürlüklerinden izin al›nmaks›z›n röle çal›flt›r›lmas›, 
yasakt›r.

32 TA2KF AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K KURS NOTLARI



‹dari Önlemler
Madde 36 - Amatör telsiz istasyonlar›  bu Yönetmelikte belirtilen yasaklar› ihlal ettikleri  takdirde;
a) ‹stasyon sorumlusuna yap›lan hatal› ifllemi belirten bir uyar› yaz›s› gönderilir ve aç›klama istenir. ‹stasyon

sorumlusu uyar› yaz›s›n› belirtilen süre içinde detayl› olarak cevapland›rmak zorundad›r. Yap›lan de¤erlendirme-
de verilen cevaplar›n yeterli görülmemesi ya da cevap verilmemesi halinde amatör telsizcilik ve/veya istasyon bel-
geleri iptal edilir; gerekti¤inde TK veya TK Bölge Müdürlükleri taraf›ndan yasal ifllem bafllat›l›r.

b) E¤er ihlal teknik bir ar›zadan meydana geliyorsa, istasyon ar›za giderilinceye kadar çal›flt›r›lmaz. Ar›zan›n
giderildi¤i bir raporla TK Bölge Müdürlüklerine bildirilir. TK Bölge Müdürlükleri gerekli gördükleri takdirde istas-
yonlara çal›flma izni vermeden önce TK laboratuarlar›nda test yapt›r›lmas›n› isteyebilir.

ALTINCI KISIM
Yasaklamalar, Denetlemeler ve Cezai Müeyyideler

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Amatör Telsiz ‹stasyonlar›n›n Denetlenmesi,

Amatör Telsizcilik Belgesi ve ‹stasyon Ruhsatnamesinin ‹ptali,
‹stasyonun Devri ve Çal›flmas›n›n Durdurulmas›

Denetleme
Madde 37 - Amatör Telsiz ‹stasyonlar› TK Bölge Müdürlükleri’nce, yetki verilmifl personel taraf›ndan de-

netlemeye tabi tutulur. Denetlemeler planl› veya ani olmak üzere iki flekilde yap›l›r.
Planl› denetleme tarihleri istasyon sahiplerine önceden duyurulur.  
Denetlemelerde;
a) ‹stasyonda kay›tl› cihazlar›n d›fl›nda , kay›ts›z cihazlar›n bulunup bulunmad›¤›,
b) ‹stasyonlarda tutulan kay›tlar›n do¤ruluklar›,
c) Çal›flmalar›n Yönetmelik esaslar›na göre yürütülüp yürütülmedi¤i,
d) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi ve istasyon  ruhsatnamesinde kay›tl› cihazlar, 
kontrol edilir. 
Bu denetlemeler s›ras›nda bildirilen adresten sürekli ayr›ld›¤› saptanan amatör telsizcilik belge sahipleri ile il-

gili bir tutanak tutulur ve tutanak tarihinden sonra 6 ay içerisinde adres de¤iflikli¤i bilgisi TK’ na ulaflmayan belge
sahibinin ruhsatnamesi iptal edilerek, ruhsat›nda kay›tl› cihazlar mühür alt›na al›n›r.  Gerekli görülen durumlarda
güvenlik kurulufllar›ndan da yard›m istenebilir.

Amatör Telsizcilik Belgesi ve ‹stasyon Ruhsatnamesinin ‹ptali
Madde 38 - Amatör telsizcilik belgesi  ve istasyon ruhsatnamesi afla¤›daki durumlarda iptal edilir.
a) Yönetmeli¤in 35 inci maddesinde  belirtilen yasaklamalara ayk›r› davran›fllar›n tesbiti halinde,
b) 2813 say›l› Telsiz Kanununun 12 nci maddesinin ikinci f›kras›nda belirtilen halleri oluflmas› durumunda,
iptal edilir.

‹stasyonun Devri
Madde 39 - Amatör telsizcilik belgesi ve istasyon ruhsatnamesinin iptali halinde veya amatör telsiz istasyon

sahiplerinin istekleri durumunda , bu amatöre ait amatör telsiz istasyonu veya istasyondaki cihazlar, birlikte veya
ayr› ayr›, A ve B s›n›f› Amatör Telsizcilik Belgesi’ne sahip kifli veya kiflilere 29 uncu maddede öngörülen belge s›-
n›flar›na belirtilen s›n›rlamalara uygun  olmak kayd›yla ve TK Bölge Müdürlüklerinin onay› ile devredilebilir.

‹stasyonun Kullan›lmas›n›n Men Edilmesi
Madde 40 - Savafl, seferberlik, s›k›yönetim ve TYK ilan› halinde amatör istasyonlar›n amatör telsizcilerce

kullan›lmas› ile ilgili her türlü tasarruf sorumlu ve görevli otoriteye aittir. Bu durumlarda ancak görevli otoritenin
talimat›yla amatör telsiz haberleflmesi yap›labilir. Aksi durumlarda istasyonlar  haberleflmeden men edilirler. TYK
hükümleri sakl›d›r. 
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ALTINCI KISIM
Yasaklamalar, Denetlemeler ve Cezai Müeyyideler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uluslararas› Uygulamalar
Madde 41 - Amatör telsizcilik ile ilgili olarak uluslararas› organizasyonlar olan ITU, CEPT, IARU vb. kuru-

lufllar  bünyesinde yap›lan toplant›lar sonucunda al›nan kararlar TK’ca uygun görüldü¤ü takdirde uygulan›r.

Kald›r›lan Hükümler
Madde 42 - 28/10/1991 tarihli ve 21035 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeli¤i

yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce B s›n›f› amatör telsizcilik belgesi alan ki-

flilerin belgesi kendili¤inden A s›n›f› belgeye dönüflür.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten  önce C s›n›f› amatör telsizcilik belgesi olan
kiflilerin belgeleri kendili¤inden B s›n›f› belgeye dönüflür.

Yürürlük
Madde 43 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme
Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Baflkan› yürütür.
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FREKANS BANTLARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

(1) Bir rakam›; Türkiye’de öncelikle sabit hizmetlere istasyonlar için uygun bant temin edildi¤inde amatör
hizmeti için tahsis edilebilece¤ini ,

(2) ‹ki  rakam›; 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekans-
lar›n›n ola¤anüstü hallerde normal haberleflme için resmi makamlarca kullan›ld›¤›n›, ancak amatör telsiz istasyon-
lar›nda bu makamlarla ifl birli¤i içinde haberleflmenin idamesine yard›mc› olmalar› süretiyle kullan›labilece¤ini,

(3) Üç rakam›; bu band›n amatör ve amatör uydu haberleflmesinde  kullan›labilece¤ini,

(4) Dört rakam›; bu band›n Türkiye’de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayr›ld›¤›n›, ancak ola¤anüstü hal-
lerde 10100 KHz nokta ferkans›n›n resmi makamlarla iflbirli¤i içinde ola¤anüstü hal telsiz haberleflmesinin idame-
sine yard›mc› olmak amac›yla kullan›labilece¤ini,

(5) Befl rakam›; bu bandda yanl›z mors kodu ve dijital modlarda haberleflme yap›labilece¤ini,

(6) Alt› rakam›; F3E ve G3E emisyonlar›n›n 28.000 - 29.500 MHz aras›nda kullanamayaca¤›n› ,

(7) Yedi rakam›; el telsizlerinin FM modunda azami ç›k›fl gücünün, 5 W’› geçemeyece¤ini,

(8) Sekiz rakam›; el telsizlerinin istasyon d›fl›nda portatif olarak kullan›labilece¤ini ,

(9) Dokuz rakam›; Dünya-Ay-Dünya haberleflmesinde de kullan›labilece¤ini,

(10) On rakam›; Uluslararas› Amatör DX kullan›m›n›,

(11) Onbir rakam›;  bu bandda yap›lacak çal›flmalar›n, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis plan›na uygun
olarak, TK’ca düzenlenen band plan›na göre yap›laca¤›n›,

(12) Oniki rakam›; J3E emisyonunun sadece 1832 - 1835 kHz band aral›¤›nda kullan›labilece¤ini,

(13) Onüç rakam›; bu bandda ISM (Industrial, Scientific and Medical) yani SBT (Sanayi, Bilimsel ve T›bbi) ci-
hazlar›n›n çal›flt›r›lmalar›ndan do¤an enterferanslar›n kabul edilmesinin zorunlu oldu¤unu, 

(14) Ondört rakam›; FSTV emisyonlar›n›n; 434 - 440 MHz (A3F emisyon çeflidi kullan›lmaz), 1240 - 1256
MHz ve 1270 - 1286 MHz frekans aral›klar›nda kullan›labilece¤ini,

(15) Onbefl rakam›; 435 - 438 MHz ve 1260 -1270 MHz band› d›fl›ndaki frekanslar›n, TK’nca yap›lacak plan-
lamaya göre kullan›ma aç›laca¤›n›,

(16) Onalt› rakam›; sadece ola¤anüstü hal ve acil durum haberleflmesinde TK’dan izin al›nmak flart› ile ve izin
verilen frekansta Cross-Band sisteminin kullan›labilece¤ini, 

(17) Onyedi rakam›; bu bandda kurulacak olan role cihazlar›n›n azami ç›k›fl gücünün 25 W’› geçemeyece¤i,

ifade eder.
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• 430 MHz ve daha yukar›s›ndaki Amatör Frekanslar›n, gere¤ine göre TK taraf›ndan planlanan bölümleri
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‹fiLETMEDE D‹KKAT ED‹LECEK KURALLAR

NORMAL ‹fiLETME
1) Vericinin ayarlar›n› tekrar tekrar kontrol et, göndermenin istedi¤in gibi olmas›n› sa¤la.
2) Gönderme yapmadan önce frekans› dikkatlice dinle. 
3) Gönderme an›nda VFO ile oynama. 
4) Göndermeyi mümkün oldu¤u kadar k›sa tut. 
5) Do¤ru ve tam RST raporu ver. 
6) Nazik ol.

AC‹L DURUM (Mesaj Gönderme)
1) Önce frekans› dinle. 
2) CW olarak “SOS” veya sesli olarak “MAYDAY” üç defa imdat iflareti ve iki defa kendi ça¤r› iflaretini
tekrarla
3) Birkaç defa tekrar edip ça¤r›na cevap alamad›ysan ça¤r›ya devam et.
4) Bulundu¤un yeri do¤ru belirt.
5) Acil durumun cinsini belirt.
6) ‹htiyaçlar›n›n ne oldu¤unu belirt.
7) E¤er herhangi bir bilgi alamad›ysan, 1 den bafllayarak ifllemleri tekrar yap. 
8) Acil durum olay› çözüldükten sonra detayl› flekilde olay› rapor halinde en yak›n polis karakoluna, TK’na
ve Radyo Amatör Kulübüne bildir. Bir nüshada kendin için muhafaza et.

AC‹L DURUM (Mesaj Al›nd›ysa)
1) Sakin ol. 
2) E¤er mümkünse do¤rudan ba¤lant› kur. Kuram›yorsan frekans› aç›k tutup beklemede kal, Yard›m iste-
yen istasyona daha yak›n baflka istasyon ara.
3) Acil ça¤r› yapan istasyona en yak›n istasyonun ba¤lant› kurmas›na müsaade et. 
4) ‹mdat isteyen istasyonun yerini ve imdat cinsini kaydet. 
5) ‹steklerine yard›mc› ol. 
6) Duruma uygun yetkililerle ba¤lant› kur. 
7) ‹mdat isteyen istasyona hareketlerin hakk›nda bilgi ver. 
8) Ba¤lant›y› kaybetmemeye çal›fl. 
9) Dinlemede kal, ald›¤›n notlar› tamamla, olay saatini not et, gerekli yerlere bilgi ve rapor ver.

‹Y‹ B‹R OPERATÖR NASIL OLMALIDIR?
• Çal›flaca¤› frekansta cihaz›n› direkt antene vererek ayarlamaz,cihaz›n› yapay yük (DUMMY LOAD ) kul-
lanarak ayarlar.
• Çal›flaca¤› frekansta devam eden bir görüflme varsa buna müdahale etmez, bitinceye kadar bekler yada
bir baflka frekansta çal›fl›r.
• Ayar› bozuk veya yanl›fl ayar edilmifl,anten sistemi kötü seçilmifl bir cihaz ile çal›fl›p çevreyi ve di¤er fre-
kanslar› rahats›z (ENTERFERANS) etmez.
• Karfl›daki istasyon operatörünün al›fl seviyesi üzerinde bir h›z ile muhabere yapmaz.
• Ahlak d›fl› konular› konuflmaz ve bu tür sözler sarf etmez.
• Frekanslar› uzun süre gereksiz yere meflgul etmez.
• Muhabere disiplin ve ciddiyetine uyar. 
• Muhaberesinde cihazlar›n› yanl›fl ve kötü amaçlar do¤rultusunda kullanmaz ve kulland›rmaz.
• Cihaz› ile irtibat kurduktan sonra mümkün olan en az ç›k›fl gücüne do¤ru iner.
• K›saltma ve kodlar› kullanarak muhabere süresini k›saltmaya çal›fl›r. 
• Elektronik ve muhabere alan›ndaki geliflmeleri takip eder, bilgi ve tecrübesini artt›rmaya çal›fl›r. 
• Her amatör kendi ülkesinin bir elçisi gibidir. Onun için daima bu flerefli göreve lay›k olacak flekilde ha-
reket eder.
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TELS‹Z ‹fiLETME TER‹MLER‹

AMATÖR TELS‹ZC‹ :
Bir amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kifli.
AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K BELGES‹ : 
Amatör telsizcilik s›nav›n› kazananlara verilen ve amatör telsizcinin s›n›f ve yetkilerini belirleyen belge.
AMATÖR TELS‹Z SERV‹S‹ :
Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece flahsi heves ve gayreti ile telsiz tekni¤i alan›nda bilgi al›flveriflini sa¤-

layan, amatör telsizciler aras›nda yap›lan haberleflme servisi.
AMATÖR TELS‹Z ÇALIfiMASI :
Amatör telsiz istasyonlar› vas›tas›yla amatör telsizciler aras›nda yap›lan faaliyetler.
AMATÖR TELS‹Z HABERLEfiMES‹ : 
Amatör telsizciler aras›nda yap›lan haberleflme.
AMATÖR TELS‹Z ‹STASYONU : 
Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kifliler ile dernekler veya e¤itim ö¤retim kurumlar› sorumlu opera-

törleri taraf›ndan sabit, mobil veya portatif olarak kullan›labilen ve adlar›na verilmifl ruhsatnamede kay›tl› olan tel-
siz cihazlar›n›n bulundu¤u yer.

AMATÖR TELS‹Z ‹STASYON RUHSATNAMES‹ :
Amatör telsiz servisinde çal›flt›r›lacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyonda bulunan telsiz cihazlar› için, ama-

tör telsizcilik belgesine sahip olan kifliler ile dernekler ve e¤itim ö¤retim kurumlar›na verilen belge.
AMATÖR TELS‹Z OLA⁄ANÜSTÜ HAL H‹ZMET‹ : 
Mahalli, bölgesel veya yurt çap›nda sivil savunma teflkilat›na hizmet eden ve amatör telsizciler taraf›ndan yü-

rütülen telsiz haberleflme hizmeti.
AMATÖR TELS‹Z C‹HAZI : 
Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kifliler taraf›ndan, müsaade edilen band ve emisyonlarda çal›flt›r›lan

telsiz verici, al›c›-verici, al›c› cihazlar.
ANA ‹STASYON : 
Kara mobil servisi içinde haberleflmeyi idare eden kara istasyonu.
CEPT ÜLKES‹ : 
Türkiye’nin de dahil oldu¤u Avrupa Posta ve Telekomünikasyon ‹dareleri Birli¤i üyesi olan ülke.
CEPT AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K BELGES‹: 
CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esaslar› çerçevesinde geçerli olan her-

hangi bir amatör telsizcilik belgesi.
Ç‹FT D‹NLEME (DUAL WATCH) : 
Herhangi bir kanal› dinlerken ayn› zamanda baflka bir kanal›da dinleme imkan› olan düzen.
DEN‹Z MOB‹L SERV‹S‹ : 
Sahil ve gemi istasyonlar› aras›nda mobil olarak çal›flt›r›lan servis.
DATA : 
Olaylar›n, say›lar›n, harflerin ve sembollerin birini veya tümünü göstermek için kullan›lan genel tan›m.
EM‹SYON :
Bir verici istasyonun meydana getirdi¤i radyasyonu veya radyasyon üretimi.
ENTERFERANS :
‹lgili kanun, tüzük ve yönetmenliklere uygun olarak sa¤lanan her türlü haberleflme hizmetini engelleyen, ke-

sinti yapan veya niteli¤ini bozan çeflitli yay›n ve elektromanyetik etkiler.
GEÇ‹C‹ AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K BELGES‹ : 
Türkiye ile mütekabiliyet flartlar› mevcut yabanc› ülkelerden al›nm›fl amatör telsizcilik belgesi karfl›l›¤›nda Tür-

kiye’de geçici olarak çal›flmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi.
GEM‹ ‹STASYONU : 
Deniz mobil servisindeki bir deniz arac›ndaki telsizi veya limanda devaml› olarak demirlemifl olan araçtaki tel-

siz istasyonu.
GEM‹ T‹P‹ VHF DEN‹Z TELS‹Z‹ : 
Her tonajdaki gemilerde bulunmas› mecburi ve standartlar yönetmenli¤inde standartlar› belirlenmifl olan

VHF deniz telsizi.
HAVA MOB‹L SERV‹S‹ :
Hava sabit istasyonlar› ile hava arac› istasyonlar› veya sadece hava arac› istasyonlar› aras›ndaki mobil haber-

leflme servisi.
HAVA SEYRÜSEFER SERV‹S‹ : 
Hava araçlar›n›n yararlanmalar› ve emniyetle kullan›mlar› amac›na yönelik bir telsiz seyrüsefer servisi.
HAVA ARACI ‹STASYONU :
Hava mobil servisi içinde ve bir hava arac› üzerine monte edilmifl telsiz istasyonu.
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KONTROL ‹STASYONU : 
Belirli bir bölgede faaliyet gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlar›n›n haberleflmesi-

ni kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu amatör telsizci.
KAMU HABERLEfiMES‹ : 
Kamu kurulufllar›n›n yürütmekle yükümlü oldu¤u kendi kurulufl kanununda belirtilen haberleflme.
KARA ‹STASYONU :
Hareket halinde kullan›lmas› düflünülmeyen mobil servisteki telsiz istasyonu.
KOD HABERLEfiMES‹ : 
Bir cümleyi veya metni teflkil eden cümle veya cümleciklerin önceden haz›rlanm›fl birkaç harf veya rakam gu-

rubu ile gönderilmesi-al›nmas›.
MOB‹L SERV‹S : 
Mobil veya kara istasyonlar› yada mobil istasyonlar aras›ndaki telsiz haberleflme servisi.
OLA⁄ANÜSTÜ HAL TELS‹Z HABERLEfiMES‹ : 
Can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili olarak önceden görevlendirilmifl herhangi bir amatör telsizcinin

yapt›¤› telsiz haberleflmesi.
PORTAT‹F TELS‹Z : 
Amatör telsiz servisi içinde, hareket halinde veya belirtilmemifl noktalarda duraklama esnas›nda geçici olarak

çal›flt›r›labilen amatör telsiz cihazlar›.
QSL KARTI : 
Amatör telsizciler aras›nda yap›lan haberleflmenin al›nd›¤›n› ve anlafl›ld›¤›n› belirten ve birbirlerine bu duru-

mu teyit için gönderilen belge.
RÖLE C‹HAZI :
Amatör telsiz cihazlar› aras›nda haberleflmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla bir verici istasyondan ald›¤› sinyalleri

otomatik olarak baflka bir frekansta al›c›lara yay›nlayan aktar›c›lard›r.
RÖLE ‹STASYONU : 
Amatör telsiz servisi içinde amatör maksatla kullan›lan röle cihazlar›n›n bulundu¤u mahal.
RADYO TELEV‹ZYON YAYINI : 
Elektromanyetik dalgalar yolu ile do¤rudan kitle haberleflmesi amac› ile yap›lan ses, ses-resim veya di¤er tip

yay›nlar› kapsayan yay›n çeflitleri.
RADYASYON :
Herhangi bir kaynaktan do¤an elektromanyetik enerjinin dalga fleklinde d›flar›ya yay›lmas›d›r.
RADYO D/F : 
Bir istasyonun istikametini telsiz dalgalar›n› alarak tayin edilmesi.
RADYO DALGALARI :
300 Ghz’in alt›nda frekanslarda olup, suni bir k›lavuz olmaks›z›n bofllukta yay›labilen elektromanyetik dalgalar.
SAB‹T ‹STASYON :
Amatör telsiz servisi içinde, ruhsatnamesinde adresi ve co¤rafi koordinatlar› yer alan ve belirtilen adres d›-

fl›nda ancak TK.nun izniyle kullan›labilen amatör telsiz cihazlar›.
SAB‹T SERV‹S : 
Belirlenmifl sabit noktalar aras›ndaki telsiz haberleflme hizmetleri.
SAH‹L TELS‹Z ‹STASYONU : 
Deniz mobil servisi içinde hizmet gören bir kara istasyonu.
TELS‹Z : 
Aralar›nda herhangi bir fiziki ba¤lant› olmaks›z›n elektromanyetik dalgalar yolu ile aç›k, kodlu veya kriptolu

olarak ses, data ve resimleri almaya-vermeye veya yaln›zca almaya, vermeye yarayan sistemlerdir.
TELS‹Z YÖNETMENL‹⁄‹ :
06/10/1983 gün ve 18183 say›l› resmi gazetede yay›nlanan yönetmenlik.
TELS‹Z YAYIN KONTROLÜ : 
Ola¤anüstü haller ile ülkenin güvenli¤ini ilgilendiren durumlarda, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl halinde

düflman uçak, gemi ve di¤er muhabere elektronik vas›talar›n›n elektromanyetik yay›nlar›ndan seyrüsefer yard›m-
c›s› olarak veya istihbarat amac›yla istifade etmelerine mani olmak amac›yla, bu yay›nlar›n geçici veya süresiz ola-
rak durdurulmas› veya k›s›tlanmas›.

TELS‹Z HABERLEfiMES‹ : 
Telsiz dalgalar› ile yap›lan telekomünikasyon.
TELEKOMÜN‹KASYON : 
‹flaretlerin, sinyallerin yaz›, resim, ses veya herhangi bir nitelikteki bilginin telli, telsiz, optik veya di¤er elek-

tromanyetik sistemler vas›tas› ile gönderilmesi ve al›nmas›.
UYDU HABERLEfiMES‹ : 
Amatör telsizcilerin uydu arac›l›¤› ile yapt›klar› amatör telsiz haberleflmesi.
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HABERLEfiME KAYIT DEFTER‹ 
(LOG BOOK / LOG DEFTER‹)

Log-Defteri veya haberleflme kay›t defteri her amatör telsizci taraf›ndan istasyonda bulundurulmas› ve kul-
lan›lmas› kanunen zorunlu olan bir defterdir. (Amatör Telsiz Yönetmeli¤i Madde-24) 

Loog Book’ un karfl›l›¤› gelen ve giden kay›t defteridir.

Bu defterin sayfalar› numaralan›r ve TK taraf›ndan onaylan›r. 

Bu deftere giden ve gelen mesajlarla ilgili afla¤›daki bilgiler ifllenir. 

• S›ra numaras› 

• Haberleflme tarihi 

• MSA veya UTC olarak haberleflmenin bafllang›ç ve bitifl zaman› 

• Haberleflme yap›lan veya dinlenen istasyonun ça¤r› iflareti ve yeri 

• Çal›flma Frekans› 

• Emisyon tipi (Modülasyon tipi) 

• Verici ç›k›fl gücü (Sinyal raporu - RST) 

• ‹stasyonun adresi , operatörün ad› ve di¤er bilgiler 

Bu kay›tlar daima mürekkepli veya silinmeyen kalemle tutulmal›d›r.

Kaz›nt› ve silinti olmamal›d›r, çünkü bu defter sizin tek flahidinizdir. 

‹flletme kay›t defterlerinin son kay›t tarihinden itibaren 1 y›l süre ile saklanmas› kanuni zorunluluktur.

Her Amatör Telsiz ‹stasyonunda 
Bulunmas› Gereken Dökümanlar

Her amatör telsiz istasyonunda; amatör telsizcilik belgesi ve amatör telsiz istasyonu ruhsatnamesine ek
olarak,

a) Telsiz Kanunu,

b) Amatör Telsizcilik Yönetmeli¤i, 

c) ‹stasyon Güvenlik Talimat›, 

d) Haberleflme Kay›t Defteri (Log Book), (Mobil çal›flmada kay›t flart› aranmaz)

e) Telsiz Yay›n Kontrolü Yönetmeli¤i bulundurulur.

(Amatör Telsizcilik Yönetmeli¤i Madde-19) 
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‹STASYON GÜVENL‹K TAL‹MATI

• Bütün teçhizat›n elektri¤i bir ana dü¤meden kesilebilmeli ve bu dü¤me di¤er kiflilerce bilinmelidir. 

• Bütün teçhizat sa¤lam bir topraklama sistemi ile topraklanmal›d›r. Su borular› baz› yerlerde plastik
oldu¤undan dikkatli olunmal›d›r.

• Elektrik telleri izolasyonlar› özellikle yüksek voltajl› yerlere uygun olmal›d›r.

• Trafo yap›l›rken primer ve sekonder aras› toprakl› izolasyon ile korumal› olarak seçilmelidir.

• Büyük kondansatörler mutlaka paralel boflalt›c› dirençler ile ba¤lanmal›d›r.

• Her cihaz›n çal›flt›¤›n› gösterir indikatör lambalar› çal›fl›r vaziyette olmal›d›r.

• Ana elektri¤i faz nötrden ayn› anda kesecek flekilde tesisat yap›lmal›d›r.

• Metal kutu içindeki cihazlar›n içini açarken elektri¤i mutlaka kesiniz. Eliniz ayn› anda iki noktaya de¤ebilir. 

• Test cihazlar›n›n proplar› izoleli olmal›d›r.

• Yerler rutubetli ve geçirgen durumda ise, lastik veya tahta ile döflemeyi izole ediniz. 

• Kontroller s›ras›nda bir el cepte, bir el cihazda olursa, kalp üzerinden elektrik ak›m› geçme ihtimali azal›r. 

• Kulakl›k tak›l› iken elektrik tamiri yapmay›n›z.

• Mikrofon ve mors manipleleri topraklanmal›d›r. 

• Yüksek voltajl› ölçü aletlerinde izole dü¤meleri flartt›r. 

• Antenler hiçbir flekilde flehir elektri¤ine kaçak yapacak flekilde bir devre içine konmaz.
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QSL KARTLAR

Radyo amatörleri yapt›klar› görüflmeler (QSO) sonucunda bu görüflmeleri teyit etmek maksad›yla görüfltük-
leri istasyonlara QSL kart› gönderirler. QSL’in manas› “teyit etmek” tir. Di¤er bir anlamda QSL kartlar› Radyo
Amatörlerinin kartvizitleridir.

Bir QSL kart› üzerinde flu bilgilerin bulunmas› zorunludur: 
• Amatörün ça¤r› iflareti 
• Ad› Soyad› 
• Adresi 
• Görüfltü¤ü istasyonun ça¤r› iflareti 
• Görüflme tarihi 
• Görüflme saati (UTC) 
• Frekans 
• Görüflmede kullan›lan modülasyon türü 
• RST Raporu 

Yukar›daki bilgilerin haricinde afla¤›daki bilgilerde eklenebilir. 
• Kullan›lan cihazlar 
• Kullan›lan Antenler 
• ‹stasyonun koordinatlar› 

QSL kartlar›n›n de¤ifliminde genellikle kullan›lan 3 metot vard›r:

1 - D‹REKT QSL DE⁄‹fi‹M‹
Direkt QSL de¤iflimi görüflme yapan istasyonlar›n QSL kartlar›n› birbirlerinin ev adreslerine yada posta ku-

tular›na göndermeleri fleklinde yap›l›r. Bu pahal› bir QSL de¤iflim metodu olmakla birlikte genellikle flu flartlarda
baflvurulur: 

• Görüflme yap›lan istasyon özel bir ça¤r› iflareti kullan›yor, yada özel bir aktivite için kurulmufl bir istas-
yon ise, 

• Görüflme yap›lan istasyon pek fazla amatörün bulunmad›¤› ENDER DUYULAN bir ülkenin istasyonu ise, 
• Görüflme yap›lan istasyon baz› sertifikalar› (AWARDS) almak için ihtiyaç duydu¤unuz bir ülkenin istasyo-

nu ise 
NOT:  Ülkemizde aktif amatör say›s› çok fazla olmad›¤›ndan TA istasyonlar› genellikle bu s›n›fa girer.

2 - BÜRO ARACILI⁄I ‹LE QSL DE⁄‹fi‹M‹
Dünyadaki bütün radyo amatörlerinin genellikle baflvurdu¤u bir QSL de¤iflim metodudur. QSL büro ifllemle-

ri mahalli amatör radyo kulüpleri taraf›ndan yürütülmektedir. Ülkemizde bu ifli TRAC Telsiz ve Radyo Amatör-
leri Cemiyeti ‹stanbul fiubesi yürütmektedir. 

Bu metodun en büyük avantaj› posta masraflar›n›n minimum düzeyde olmas›d›r. Amatörler yazd›klar› QSL
kartlar›n› bölgelerindeki en yak›n QSL büroya topluca gönderirler. Büroda bu kartlar ülkelere göre s›n›fland›r›la-
rak büyük miktara ulaflan ülkelerin QSL kartlar›n› o ülkenin QSL bürosuna gönderirler. Amatör Radyo kulüpleri-
nin QSL kart› de¤iflimi ifllevinde arac›l›k yapmas›na k›saca QSL Büro ( QSL via bureau) deyimi kullan›l›r. Bu me-
todun dezavantaj› ise QSL kart de¤ifliminin direkt de¤iflime nazaran biraz daha uzun zaman almas›d›r.

3 - QSL MENEJER ARACILI⁄I ‹LE QSL KART DE⁄‹fi‹M‹
Bu QSL de¤iflim metodunu genellikle QSL Büro bulunmayan ülkelerdeki Radyo amatörleri ile Posta iflletme-

leri sa¤l›kl› çal›flmayan yada posta sisteminin bulunmad›¤› ülkelerdeki Radyo Amatörleri kullan›r. Bu flartlardaki
amatörler, QSL de¤iflim flartlar› daha rahat olan ülkelerden kendilerine menajerlik (Temsilcilik) yapacak bir bafl-
ka radyo amatörü bulurlar. QSL Menajerleri temsil ettikleri amatörün bütün QSL kartlar›n› almak, cevab›n› gön-
dermek ve gelen kartlar› sahibine iletmekle yükümlüdürler.
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QSL BURO H‹ZMETLERI

“QSL= Al›nd›”, “QSL?= Al›nd› m›?” “QSL Card= Al›nd› Kart›” demektir.

Radyo amatörlerinin yurt d›fl›yla  yapt›klar› görüflmenin sonunda birbirlerinin görüflmelerini teyit etmek amac›yla birbirleri-
ne gönderilen kartlara QSL kart› denilmektedir.

Al›nan bu QSL kartlar sadece o ülkeyle yap›lan QSO’yu teyit etmekle kalmay›p, birçok ödüle de basamak sa¤lamaktad›r.
Bunlardan baz›lar› “Tek band 5 k›ta QSO Ödülü”, “DXCC ülkeleri tek band tek mod QSO Ödülü”, “DXCC ülkeleri multiband
tek mod QSO Ödülü”, “DXCC ülkeleri multiband multi mod QSO Ödülü”, “Özel günler, haftalar, aylar QSO ödülleri”, “Özel
do¤um günleri, ölüm günleri QSO ödülleri” “IOTA ödülü” vs.. vs.. ço¤alt›labilir. Tüm bunlar› kazanabilmek için ve hobisini sonu-
cunu almak icin tüm amatörlerin QSL kartlar›na ihtiyaçlar› vard›r. Sonuçta yap›lan tüm QSO’lar teyit edilmek zorundad›r.

Bir görüflmeyi teyit etmek için QSO bitiminde ya “via QSL bureau” veya “via Callbook” gibi terimleri de belirtmekte fay-
da vard›r. 

Belirtilmese de olur. Belirtilmezse yap›lan QSO’nun teyiti olan QSL kart o ülkenin “QSL bureau adresine” gönderilir. fiayet
zaman›n›z bolsa ve QSO’nuzu uzat›yorsan›z, direkt posta adresinizi de verebilirsiniz. Posta adresi verirken posta kutusu ver-
mek tercih sebebidir. Ev veya ifl yeri adresi çok uzun oldu¤undan posta kutusu adresleri her zaman tercih edilir.

Baz› QSO’lar çok k›sa olur (Pileup = Y›¤›nt›), böyle QSO’larda görüfltü¤ünüz istasyon ya çok ender bulunan istasyondur
(DX istasyonu) ya da özel bir ça¤r› iflareti alm›fl istasyondur. Böyle zamanlarda ise o istasyonu çok iyi takip etmek gerekir. Ön-
celikle frekans çok iyi takip edilir, o istasyon muhakkak QSO’lar›n›n bir yerinde kendi bilgilerini verir (QTH, Operatör ismi, ci-
haz bilgileri ve QSL info= QSL adresi). 

fiayet uzun süre frekansta beklediniz ve o dx istasyonla QSO yapabilme flans›na sahip oldunuzsa, raporlaflma s›ras›nda
“Please QSL info” dedi¤inizde o operatör mutlaka QSL bilgilerini vermek zorundad›r. Ya “via callbook” der, ya da “via QSL bu-
reau” der veyahut “QSL adresini” tam olarak verir. Bazen de o frekansta polislik yapan operatörler vard›r. Siz pileup s›ras›nda
“Please QSL info” dedi¤inizde bu operatörler size cevap verirler. Bu operatörlerin baflka görevleri de vard›r. Örne¤in bazen DX
çal›flan ülkelerin operatörleri split çal›fl›rlar (gönderme ve alma frekanslar› ayr› ayr›. Ya 5 Khz üstte, ya 5 khz alttad›r veyahut
farkl›d›r). 

Siz o operatörün gönderme frekans›ndan o istasyonu ça¤›r›p durursunuz. O polislik görevini üstlenen operatörler size “5
up veya 5 down” derler. Bunu iflitti¤inizde 5 khz üste veya 5 khz alta gidip cihaz›n› ayarlay›p o dx istasyonu ça¤›rabilirsiniz.

Diyelim QSO’nuz bitti, ‘QSL info’ bilgilerini de ö¤rendiniz. Ne yapman›z gerekiyor? 

Hemen QSL kart›n›z› doldurup, QSL info bilgilerine göre QSL kartlar›n›z› göndermeniz gerekiyor. QSL kartlar›n›z› birkaç
yönden gönderebilme flans›na sahipsiniz.

1- fiayet direkt QSL kart al›flveriflinde bulunmak istiyorsan›z ve QSL kart›n›z›n elinize bir an önce ulaflmas›n› istiyorsan›z,
görüflme yapt›¤›n›z kifliye direkt olarak posta ile QSL kart›n›z› gönderebilirsiniz. Bu arada dikkat edilecek bir konuyu hat›rlat-
mak isterim. fiayet görüflme yapt›¤›n›z ülke DX ülkesi ise, zarf›n içine o ülkenin posta pulu ücretini de gözönüne alarak 1 do-
lar, 2 dolar gibi (Kaç dolar konulaca¤› ARRL’nin Callbook handbook’ta belirtilmifltir. 

Türkiye’den direkt QSL isteyenler için bu 2 dolard›r.) bir ücret konulmas› veya IRC (International Replay Cupon= Ulusla-
raras› Cevap Kuponu) al›p zarf›n içine koymak gereklidir. Ancak görüflme yapt›¤›n›z ülke dx istasyonu de¤ilse ve devaml› görü-
flülebilen ülkeler ise içine IRC veya dolar koyman›za gerek yoktur.

(Örne¤in bir Alman istasyonu sizinle yapt›¤› QSO’yu teyit etmek için size QSL kart›n› direkt gönderiyor. Zarf›n içine dolar
veya IRC koymak zorunda de¤ildir. Cunku sizin Almanya’yla yuzlerce QSO’ nuz vard›r. 

Ama baz› Almanlar yeni amator olmuslar ve ilk Turkiye QSO’sunu sizinle yapm›flt›r. Hemen 1 dolar veya 2 IRC koyup siz-
den teyit almak için QSL kart gönderirler. Boyle durumlarla karfl›laflt›¤›n›zda centilmenlik yap›p, bu dolar› veya IRC’ yi kendisi-
ne iade etmek en guzel davran›flt›r. Ülkemizin prestijini de art›r›r.)

2- fiayet görüflme yapt›¤›n›z istasyon QSL Manager ile çal›fl›yorsa. (QSL Manager= Gönüllü QSL kartlar›n›n posta iflleriyle
u¤raflan kifliler) Aynen yukar›daki esaslar gözönüne al›nmal›d›r. Yani o QSL managerin size, görüflme yapt›¤›n›z istasyonun QSL
kart›n› gönderebilmesi için zarf›n içine dolar veya IRC kuponu koyup yollaman›z gerekmektedir. Sayet bunu bu sekilde yap›p
gondermezseniz, o QSL Manager’den cevap alman›z cok zaman alabilir.

3- QSL hizmeti veren kurulufllar, dernekler, kurumlar vas›tas›yla QSL kartlar›n›z› ücretsiz gönderebilirsiniz... Baz› ülkeler-
de o ülkenin flartlar›na göre çal›flan QSL konusuyla ilgili gönüllü kurulufllar, dernekler veya kurumlar vard›r. Ülkemizde, QSL bü-
ro görevini TRAC gönüllü olarak yapmaktad›r. Üyelerinden hiçbir ücret talep etmeden QSL al›flveriflinde bulunmaktad›r. Yurt d›-
fl›ndan ülkemize gelen QSL kartlar önce bölgeler olarak tasnif edilmekte, o bölgelerdeki amatör flube derneklerine postalan-
maktad›r. Ayn› flekilde diyelim Antalya’da ikamet eden bir amatörsünüz ve yurt d›fl›yla QSO’lar yapmaktas›n›z. 

Yazd›¤›n›z QSL kartlar› direkt göndermek yerine QSL büro vas›tas›yla göndermek istiyorsunuz. O zaman ‹stanbul bölgesindeki
TRAC ‹stanbul fiubesi’ ne yollayacaks›n›z, Burada tasnif edilen QSL KART’ lar ülke ülke ayr›lacak ve o ülkelere gönderilecektir.
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4- Yukar›daki 3 flekilden farkl› olarak flayet paran›z ve zaman›n›z bolsa, kendiniz de evinizde kendinizin ufak bir QSL
bürosunu oluflturabilirsiniz.

Bir günde bir çok ülkeyle QSO’lar yapmaktas›n›z. (Günde 50 - 100 QSO. 

Bu 1 -  5 ülke olabilir, 15 ülke de olabilir, diyelim)QSL kartlar›n›z› yazd›n›z. Bunlar› ülke ülke tasnif ettiniz.

O ülkelerin QSL Buro adreslerini gerek internetten, gerekse Callbook’lardan buldunuz. 

(Listeler zaman zaman degistirilmektedir. Lutfen dikkat ediniz.)

Bunlar› postaneye giderek kapal› kutu veya koli gönderi fleklinde veya aç›k kutu veya koli fleklinde gönderebilirsiniz. Kapal›
kutu veya koli gönderilerinde ücret biraz fazla olacakt›r. Ayr›ca aç›k kutu ve koli gönderilerinde ücret daha az olacakt›r. Ancak
QSL Kartlarla ilgili zaman›nda PTT ile yap›lan bir anlaflma gere¤i (Bunu size daha sonra hangi tarih ve hangi say›l› kararla
oldu¤unu belirtece¤im. fiu an yan›mda de¤il. Bu yaz›y› iflyerimde kaleme al›yorum. Ayr›ca isteyen arkadafllara bunu fakslaya-
bilirim) bunlar› normal kapal› kutu veya koli ücretinin çok daha alt›nda yurt d›fl›na gönderebilirsiniz.

Bu size daha çabuk sürat kazand›racakt›r. Bunun sebebine gelince. 

Sizin QSL buro görevini üstlenen kurulufllar, ücretsiz olarak göndermeleri için verece¤iniz QSL kartlar›n›z› ellerinde belli
bir grama kadar (200-300 gram) bekletecekler ondan sonra posta ile yurt d›fl›na gondereceklerdir. Bu da flu sak›ncay›
do¤ruyor. Diyelim ki siz nadir bulunan ülkelerle 5 QSO yapt›n›z. 5 tane QSL kart yazd›n›z ve QSL büroya verdiniz. Ülkemizde
o nadir bulanan ülkeyle kaç tane daha arkadafl QSO yapacak ki bu QSL kartlar yukar›da sayd›g›m grama ulasacak ve yurt
d›fl›na gönderilecektir. Bunun icin senelerin gecmesinin beklenmesi demektir. Yani siz 2001 y›l›nda verece¤iniz bir QSL kart,
ancak 2005, 2006 senesinde o ülkeye gönderilecektir ve o ülkeden cevap yine size geriye gönderilecektir. Bu da o ülkeden hiç
QSL kart›n›z yoksa sizi ma¤dur durumda b›racakt›r. Y›llar önce yap›lan QSO’lar›m›z›n cevaplar› bugün bizim elimize
ulaflmas›n›n sebebi de budur. O ülkelerde amatorler nadir bulunan Türk istasyonlar›yla y›llar önce görüflme yapm›fllar, ellerinde
bu QSL kartlar›n› biriktirmifller ve nihayet ülkemize göndermifllerdir. 1985’lerin veya 1990 bafllar›nda yap›lan QSL kartlar›n
cevaplar› ancak bize geriye dönmektedir.

Nadir bulunan ülkelerden çabuk kart almak istiyorsan›z o ülkeye direkt olarak QSL kart al›flveriflinde bulunman›z gerek-
mektedir. fiayet QSL büroyu kullan›rsan›z bu QSL’lerin cevab› elinize y›llar sonra ulaflacakt›r.

Zaman benim için önemli de¤il diyorsan›z. QSL Buroyu her zaman kullanabilirsiniz. 

Bir QSL kart 15x9 cm. ebatlar›nda olmal›d›r. Dünya standartlar› bu ebatlar dahilindedir. Daha ufak ve daha büyük QSL kart-
lar zarflar›n içine s›¤mamakta ve gram olarak a¤›r gelmekte ve yurt d›fl›na gönderilirken büyük paralar vermek gerekmektedir.

Bir QSL kart›n üzerinde bilgiler ise flunlar olmal›d›r:

1- Görüfltü¤ünüz istasyonun ça¤r› iflaretini yazacak bölüm, (To Radio veya Callsign)

2- QSL kart›n›zda yeriniz varsa karfl› operatorun ismi (Olmayabilir) (Operator)

3- QSO’nun tarihini yazmak için Tarih (Date)

4- QSO’nun GMT olarak saati

5- Cihaz›n›zla ilgili bilgiler (Rig-pwr-ant= Cihaz, güç, anten) (Olmayabilir)

6- Gorüflme yapt›¤›n›z frekans (QRG)

7- Görüflme modunuz (Mode= CW: A1A, SSB= J3E, FM: F3E, Digijtal modlar: AFSK vs...)

8- Görüflme sinyal raporunuz (RST= R= Radio, S= Signal, T= Ton (ton sadece CW gorüflmelerde ve baz› dijital modlar-
da kullan›l›r.)

9- QSL’ inizi istediginiz adres.

10- QSL’ inizi nas›l istersiniz?

(PSE QSL via Bureau= Lütfen QSL’inizi büro ile gönderiniz)

(PSE QSL direct= Lütfen QSL’inizi direkt olarak gönderiniz)

TNX QSL= QSL’iniz için teflekkürler (fiayet karfl› tarafdan ilk önce cevap gelmiflse)

Kart›n›z›n ust sag ve sol köflelerine ZONE bilgilerini koyabilirsiniz.

ZONE (ITU= 39), ZONE (WAZ= 20)

QSL kartlar›n›n üzerinde o ülkeyi temsil eden bayrak, dernek amblemi, fotograf vs. konulabilinir. QSL kart›n›n arkas›na
da ülkemizin çeflitli yerlerinden tan›t›c› fotograflar konulabilir. Tabii QSL kart› haz›rlatmak ve bast›rmak büyük bir maliyet
gerektirmektedir. Renkli QSL kartlar› biraz daha masrafl›d›r. Bu konuda matbaac› bir tan›d›g›n›z var ise onlarla temasa geçmek
gerekmektedir.



ULUSLARARASI SAAT (UTC / GMT)

CO⁄RAF‹ KONUM
Herhangi bir noktan›n dünya üzerinde kaplad›¤› alana co¤rafi konum denir. Özel ve matematik konum diye

ikiye ayr›l›r. Bir ülkenin co¤rafi konumu , o ülkenin tabii, befleri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.

ÖZEL KONUM
Herhangi bir yerin k›talara, denizlere, da¤ s›ralar›na, bo¤azlara ,komflu ülkelere, ulafl›m yollar›na, yer alt› ve

yerüstü kaynaklar›na, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik de¤erleri özel konumudur. Bu durum ülke-
lerin jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun da¤›l›fl›n›, yerleflme flartlar›n›, turizm faaliyetlerini, ulafl›m imkan›n›,
ekonomik faaliyetlerini etkiler.  

TÜRK‹YE’N‹N ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI 
Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika k›talar›n› birbirine ba¤layan önemli bir kavflak noktas›nda kurulmufltur. 
Asya –Avrupa aras›nda bir köprü durumundad›r. 
Stratejik önemi olan bo¤azlara sahiptir. 
Petrol bak›m›ndan zengin ülkelere komfludur. 
Asya Avrupa aras›ndaki en önemli ticaret ve ulafl›m yollar› Türkiye’den geçer. 
Ortalama yükseltisi fazlad›r ve engebelidir. Bu durum tar›m, nüfus, sanayi, ulafl›m ve yerleflmeyi etkiler. 
Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2, izdüflüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin

yüksek ve engebeli olmas›ndan kaynaklan›r. 

Not : Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüflüm yüzölçümü aras›nda fark fazla ise  o yer engebelidir. Fark az
ise  düzlüktür. 

MATEMAT‹K KONUM
Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir baflka ifade ile Ekvator’a  ve Greenwich’e

göre konumudur.
Örne¤in: Türkiye 36°-42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° do¤u boylamlar› (meridyenleri) aras›ndad›r. 

PARALELLER
Ekvatora paralel olarak 1°lik aç› aral›klar›yla çizildi¤i varsay›lan dairelerdir. 
Özellikleri: Bafllang›ç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir (40.076 km). Dünyan›n fleklinden do-

lay› Kutuplara gidildikçe çevre uzunluklar› azal›r.   
Birer derece aral›klarla geçerler. 
90 tanesi Güney, 90 tanesi Kuzey Yar›mküre’de olmak üzere toplam 180 tanedirler. 
‹ki paralelin aras›ndaki uzakl›k  her yerde 111 km dir.   
Paralellerin derecesi kuzey ve güneye do¤ru artar. 
Paralel fark› ile uzakl›k hesaplanabilmesi için bize verilen merkezler ayn› meridyen üzerinde olmal›d›r. Farkl›

meridyen yaylar›nda oldu¤unda aç› fark› ortaya ç›kar ve iki paralel aras› 111 km den daha fazla olur. 
Paralel fark› bulunurken verilen merkezler ayn› yar›mkürede ise büyük olan enlem derecesinden küçük olan

ç›kar›l›r. Farkl› yar›mkürede olurlarsa enlem dereceleri toplan›r.   

ENLEM VE ETK‹LER‹
ENLEM: Yerkürede herhangi bir noktan›n ekvatora olan uzakl›¤›n›n aç› cinsinden de¤eridir. 
Günefl ›fl›nlar›n›n düflme aç›s› kutuplara do¤ru küçülür. Ifl›nlar›n atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve s›-

cakl›k ta kutuplara do¤ru azal›r. 
Denizlerin s›cakl›¤› ve tuzlulu¤u kutuplara do¤ru azal›r.   
Matematik iklim kuflaklar› oluflur 
Bitki örtüsü kutuplara do¤ru aral›ks›z kuflaklar oluflturur. 
Tar›m›n yükselti s›n›r›, Tokta¤an kar s›n›r› (Daimi kar s›n›r›), Orman üst s›n›r› kutuplara do¤ru azal›r.   
Akarsular›n donma süresi kutuplara do¤ru uzar. 
Gece gündüz aras›ndaki zaman fark› kutuplara do¤ru artar. 
Dünyan›n çizgisel dönüfl h›z› kutuplara do¤ru azal›r. 
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MER‹DYENLER
Ekvatoru dik olarak kesen ve kutuplarda birleflen hayali dairelere meridyen  daireleri  denir 

Özellikleri: 
Bafllang›ç meridyeni Greenwhic’tir. Greenwhic’in 180 bat›s›nda ve 180 do¤usunda olmak üzere 360 tane me-

ridyen yay› vard›r. Tam daire olarak 180 adettir. 
Aralar›ndaki uzakl›k sadece Ekvator üzerinde 111 km’dir. Dünyan›n fleklinden dolay›  Kutuplara gidildikçe bu

uzakl›k daral›r. Örnek:Türkiye’de ortalama 85 km , Kutup dairelerinde 47 km dir.  
Bunun sonucu olarak do¤u-bat› yönünde ayn› mesafe gidildi¤inde Kutuplara yak›n yerde daha fazla meridyen

geçilirken, Ekvatorda en az meridyen geçilir. 

‹ki meridyen aras›nda 4 dakikal›k yerel saat fark› vard›r. 

Kutuplarda birlefltikleri için meridyen yaylar› eflit uzunluktad›r. 
Ayn› meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat ayn›d›r. Ayr›ca  21 Mart-23 Eylül günlerinde de günefl

ayn› anda do¤ar ve batar. 

BOYLAM VE ETK‹LER‹ 
Boylam: Herhangi bir noktan›n bafllang›ç meridyenine olan uzakl›¤›n›n aç› cinsinden de¤eridir. 

ETK‹LER‹: Boylam›n tek etkisi yerel saat farklar› oluflturmas›d›r.

YEREL SAAT HESAPLAMALARI  
Yerel Saat: Bir yerin kendine özgü saatidir. Güneflin ufuk çizgisindeki konumuna göre belirlenir. Günefl ufuk

çizgisinde en yüksek konuma geldi¤inde o yerin yerel saati 12:00 d›r. Cismin gölgesi en k›sad›r.  
Ayn› yar›m kürede ise büyük olan meridyen derecesinden küçük olan ç›kar›l›r. Farkl› yar›m kürelerde

ise toplan›r.

Not: Dünyam›z kendi ekseni çevresinde bat›dan do¤uya do¤ru döndü¤ü için do¤udaki bir merkezde günefl
erken do¤ar, erken batar. Bat›daki bir merkezde ise geç do¤ar geç batar. Sonuçta do¤udaki bir meridyenin yerel
saati her zaman daha ileridir.  

SAAT D‹L‹MLER‹ VE ULUSAL SAAT
Türkiye, ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktad›r. Ancak biz bunlardan sadece birini kullanmakta-

y›z.1978 y›l›na kadar topraklar›m›z›n ço¤unun yer ald›¤› ikinci saat diliminin( 30° Do¤u meridyeni -‹zmit) yerel saa-
ti ülkemizde ortak saat olarak kullan›lm›flt›r. Bu tarihten sonra günefl ›fl›¤›ndan daha fazla faydalanarak enerji ta-
sarrufu sa¤lamak için ileri ve geri saat uygulamas›na geçilmifltir.  ‹lkbahar-yaz dönemlerinde ileri (45° Do¤u me-
ridyeni-I¤d›r), sonbahar-k›fl dönemlerinde geri saat (30° Do¤u meridyeni -‹zmit) uygulamas› yap›lmaktad›r.

TAR‹H DE⁄‹fiT‹RME Ç‹ZG‹S‹

Tarih de¤ifltirme çizgisi olarak 180
meridyeni kabul edilir. Bu meridyenin do¤u
taraf›nda bat› meridyenleri, bat› taraf›nda
ise do¤u meridyenleri bulunmaktad›r. Do-
lay›s›yla  do¤u meridyenlerinin oldu¤u bat›-
s›nda bir gün ileri, bat› meridyenlerinin ol-
du¤u do¤usunda ise bir gün geridir.

Not: Tarih de¤ifltirme çizgisi ve saat
dilimleri ülke s›n›rlar›na göre çizildi¤inden
meridyenlere tam uygun olarak uzan›fl gös-
termezler. Girinti-ç›k›nt› olufltururlar.
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TÜRK‹YE’N‹N MATEMAT‹K KONUMU VE SONUÇLARI

Kuzey Yar›m Küre’de ›l›man iklim kufla¤›ndad›r. 
Do¤usu ile bat›s› aras›nda 19°’lik boylam fark› vard›r. 
Bunun sonucu olarak 76 dk.l›k yerel saat fark› vard›r (19x4=76 dk.).

Dört mevsim belirgin olarak yaflan›r. 
Günefl ›fl›nlar› hiçbir zaman dik aç›yla düflmez. 
Yurdumuzda bir cismin gölgesi bütün y›l kuzeye düfler. 
Güney k›y›lar›m›z›n s›cakl›¤› kuzey k›y›lar›m›zdan y›ll›k ortalamada 7-8°C daha yüksektir. 
Akdeniz’in tuzluluk oran› Karadeniz’den daha yüksektir. 
K›fl›n görülen ya¤›fllar cephesel kökenlidir. 
Yurdumuza kuzeyden esen rüzgarlar›n so¤utucu, güneyden esen rüzgarlar›n da s›cakl›¤› art›r›c› etki yapmas›. 
Deniz turizmi en erken Akdeniz Bölgesi’nde bafllar en uzun süre devam eder. 
Y›l içinde en uzun gündüz ve gecelerin yurdumuzun kuzeyinde yaflanmas›. 

ULUSLAR ARASI SAAT (UTC) FARKI
Ülkeler aras›ndaki mesafeden dolay› saat fark› vard›r. Amatör radyo haberleflmesinde uluslar aras› saat

(UTC) kullan›l›r. Bu Greewich’teki saat olup GMT k›saltmas› olarak ta verilmektedir. Yerküre 360 meridyene ay-
r›lm›flt›r. Greenwich’ten geçen meridyen 0° kabul edilmifltir. Greenwich’in do¤usundaki ile do¤u boylam› bat›s›n-
dakilere bat› boylam› denmektedir. Her boylam aras›nda 4 dakikal›k bir zaman fark› vard›r. Bulundu¤unuz nokta-
dan do¤uya do¤ru saat fark› bulunurken ekleme bat›ya do¤ru ise ç›karma yap›l›r.

ULUSLAR ARASI (UTC) SAAT HESAPLAMASI

Her boylam aras› (1°), 4 dakikad›r. Her 15 derecelik boylam 1 saattir.

Bat›  – – – – – – – – – UTC (0°)   + + + + + + + + +  Do¤u

‹stenilen ülke do¤uda ise, fark ilave edilir (+)   
‹stenilen ülke bat›da ise, fark ç›kar›l›r  (–)

Örnek : 
45°  bat› boylam›nda saat  : 06.00 iken
25°  do¤u boylam›nda saat kaçt›r?

‹stenen boylam do¤uda oldu¤u için dereceleri toplar›z.  45° + 25° = 70°             

Her boylam aras› 4 dk. oldu¤u için bulunan derece 4 le çarp›l›r. 70° X 4(dk) = 280 dk.        

Saati hesaplamak için bulunan de¤er 60’a bölünür. 280 / 60 = 4 saat, 40 dk.

Buldu¤umuz saati önceki saate ekleriz. 25° do¤u boylam›nda saat : 06.00 + 4.40= 10.40’ d›r.
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FREKANS SPEKTRUMU
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Frekans Aral›¤› Dalga Boyu K›saltma Aç›klama

3-30 Hz 10.000-100.000 Km ULF - Ultra Low Frequency Ultra Alçak Frekans

30-300 Hz 10.000-1.000 Km ELF - Extremely Low Frequency Ekstra Alçak Frekans

300 Hz-3 kHz 1.000-100 Km VF - Voice Frequencies Ses Frekans Aral›¤›

3-30 kHz 100-10 Km VLF - Very Low Frequency Çok K›sa Dalga

30-300 kHz 10-1Km LF - Low Frequency K›sa Dalga

300 kHz-3 MHz 1.000-100 m MF - Medium Frequency Orta Dalga

3-30 MHz 100-10 m HF - High Frequency Yüksek Dalga

30-300 MHz 10-1 m VHF - Very High Frequency Çok Yüksek Frekans

300 MHz-3 GHz 100-10 cm UHF - Ultra High Frequency Ultra Yüksek Frekans

3-30 GHz 10-1 cm SHF - Super High Frequency Süper Yüksek Frekans

30-300 GHz 10-1 mm EHF - Extremely High Frequency Ekstra Yüksek Frekans

300-3000 Ghz 1-0,001 mm ‹nfrared Ifl›nlar

780-380 nm Görünebilir Ifl›k

10 nm Ultraviyole Ifl›n

0,1 nm Röntgen Ifl›n›

0,001 nm Gama Ifl›n›

0,1 pm Kozmik Ifl›n



ULUSLAR ARASI VE M‹LL‹ FONET‹K ALFABE
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ULUSLAR ARASI FONET‹K ALFABE M‹LL‹ FONET‹K ALFABE RAKAMLAR

YAZILIfiI OKUNUfiU YAZILIfiI OKUNUfiU

A - ALFA (Alfa) A - ANKARA 0 - NADAZERO

B - BRAVO (Bravo) B - BURSA 1 - UNAONE

C - CHARLIE (Çarli) C - CEYHAN 2 - BISSOTWO

D - DELTA (Delta) Ç - ÇANKIRI 3 -TERRATHREE

E - ECHO (Eko) D - DEN‹ZL‹ 4 - KARTEFOUR

F - FOXTROT (Fokstrot) E - ED‹RNE 5 - PENTAFIVE

G - GOLF (Golf) F - FATSA 6 - SOXISIX

H - HOTEL (Hotel) G - G‹RESUN 7 - SETTESEVEN

I - INDIA (‹ndiya) H - HOPA 8 - OKTOEIGHT

J - JULIET (Cülyet) I - ISPARTA 9 - NOVENINE

K - KILO (Kilo) ‹ - ‹ZM‹R

L - LIMA (Lima) J - JALE

M - MIKE (Mayk) K - KAYSER‹

N - NOVEMBER (Novemb›r) L - LÜLEBURGAZ

O - OSCAR (Oskar) M - MAN‹SA

P - PAPA (Papa) N - NAZ‹LL‹

Q - QUEBEC (Kübek ya da Kebek) O - ORDU

R - ROMEO (Romeo) Ö - ÖDEM‹fi

S - SIERRA (Siera) P - PAZAR

T - TANGO (Tengo) R - R‹ZE

U - UNIFORM (Yuniform) S - SAMSUN

V - VICTOR (Viktor) fi - fiARKÖY

W - WHISKY (Viski) T - TRABZON

X - XRAY (Eksrey) U - URFA

Y - YANKEE (Yanki) Ü - ÜNYE

Z - ZULU (Zulu) V - VAN

Y - YALOVA

Z - ZONGULDAK

X - ‹K‹Z

W - ‹K‹VE



ULUSLAR ARASI TEHL‹KE, ACELE, EMN‹YET MESAJLARI

Bu mesajlar kesinlikle ihtiyaç olmadan, sadece dikkat çekmek için kullan›lamaz. 

CW de bu sinyaller AUTO-ALARM cihazlar›n› otomatik olarak çal›flt›r›r ve operatörü uyaracak flekilde
düzenlenmifltir. 

Bu sebeple gerekmeden kullan›lamazlar.

BEACONS

fiartlar› daha iyi takip ederek çal›flma koflullar›n› iyi düzenlemek için, düzenli olarak ayn› frekanslarda, ayn›
zamanlarda “beacon” dedi¤imiz sinyal üreten araçlard›r.

Ayn› flekilde tüm dünyada buna benzer bir çok sinyaller duyabilirsiniz. 

Ticari, askeri, mesleki durum bildiren radyo istasyon sinyalleri gibi. 

Amatör Beacon’ lar genellikle HF yay›nlard›r. 

Dünyan›n her yerinde amatörler bunlar› dinleyerek en iyi propagasyonu yakalam›fl olurlar.
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SES ‹LE CW ‹LE

TEHL‹KE MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY SOS - SOS - SOS

ACELE PAN - PAN - PAN X - X - X

EMN‹YET SECURITY - SECURITY - SECURITY T - T - T

TA2HO’nun minik telsizcisi flimdiden cihazlara el koydu.



ÇA⁄RI ‹fiARETLER‹ KULLANIMI

Her radyo amatörünün kanun ve yönetmenlikle belirlenmifl, tüm dünyada flekli ve anlafl›lmas› ayn› olan bir
ÇA⁄RI ‹fiARET‹ mevcuttur. 

Bu ça¤r› iflareti flu flekilde oluflmufltur.
1) ÖNEK : ÜLKE SEMBOLÜ ‹K‹ HARFL‹   (TA/YM  :   TÜRK‹YE)
2) BÖLGE NO : 0 ≈ 9 ARASI VE 10 PARÇAYA BÖLÜNMÜfiTÜR  (TA2..YM1..)
3) SONEK : HERHANG‹ B‹R SIRALI KODLAMA  (‹K. . FE. . CCU. . YTH. .)

Örnek olarak ; TA 2 KF
1 2 3

Türkiye’de  TA öneki A s›n›f› amatörlere, TB öneki B s›n›f› amatörlere verilmektedir. Bayanlarda sonek dai-
ma Y ile bafllar (Young Lady)

BAZI SONEK’LER
C  : C SINIFI OLANLAR ‹Ç‹N SONEK BAfiLANGIÇ HARF‹ (TA2COJ)
K : KULÜP ‹STASYONLARIN SONEK BAfiLANGICI  (TA2KF… , TA4KT)
X : E⁄‹T‹M VE Ö⁄R. KURUMLARINA KURULMUfi ‹STASYON SONEK BAfiLANGICI
Y : BAYAN AMATÖR TELS‹ZC‹LER‹N SONEK BAfiLANGICI (TA2YO.. , TA2YNE)
Z : TÜRK‹YE’DE BULUNAN YABANCILARIN SONEK BAfiLANGICI

/ : KESME, TA2HO/3 BU ‹STASYON 3 NCÜ BÖLGE SINIRI ‹Ç‹NDE ÇALIfiIYOR
/P : PORTAT‹F,  TA1CDG/P, BU ‹STASYON PORTAT‹F ÇALIfiIYOR.
/M : KARA MOB‹L, TA2CJL/M, BU ‹STASYON MOB‹L OLARAK ÇALIfiIYOR.
/MM : DEN‹Z MOB‹L, TA2‹K/MM, BU ‹STASYON DEN‹ZDE AKT‹F.
/AM : HAVA MOB‹L, TA4EA/AM, BU ‹STASYON HAVADA AKT‹F. 

ÖRNEKLER; 

OE5YBL/MM
Avusturya istasyonu bayan YBL 5.bölgede deniz tafl›t›ndan çal›fl›yor.

TA1ST/2
Türkiye’nin 1.bölge istasyonu ST 2.bölgede geçici olarak çal›fl›yor.

TA3KB
Türkiye 3.bölgede çal›flan kulüp istasyonu

G4CXB/DL
‹ngiliz istasyonu CXB geçici olarak Almanya’da çal›fl›yor.

TA6/DJ0AI/P
DJ0AI istasyonu geçici izinle Türkiye 6.bölgede portatif çal›fl›yor.
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ULUSLAR ARASI ÇA⁄RI KODLARI

Ça¤r› ‹flareti                : Ülke                                : Türkçe Yaz›l›fl›                      :

AA-AL,KA-KZ United States of America Amerika Birleflik Devletleri
NA-NZ,WA-WZ
AM-AO,EA-EH Spain ‹spanya
AP–AS,6P-6S Pakistan (Islamic Republic of) Pakistan 
AT-AW,VT-VW-8T-8Y India (Republic of) Hindistan
AX,VH-VN,VZ Australia Avustralya
AY - AZ Argentine Republic Arjantin
A2,8O Botswana (Republic of) Botswana
A3 Tonga (Kingdom of) Tonga Krall›¤›
A4 Oman (Sultanate of) Oman Sultanl›¤›
A5 Bhutan (Kingdom of) Bhutan Sultanl›¤›
A6 United Arab Emirates Birleflik Arap Emirlikleri
A7 Qatar (State of) Katar Emirli¤i
A8,D5,EL,5L-5M, 6Z Liberia (Republic of) Liberya Cumhuriyeti
A9 Bahrain (State of) Bahrain Emirli¤i
BA-BZ,XS,3H-3U China (People’s Republic of) Çin Halk Cumhuriyeti
CA–CE,XQ-XR, 3G Chile fiili
CF–CK,CY-CZ, VA-VG, Canada Kanada
VO,VX-VY,XJ-XO
CL–CM,CO,T4 Cuba Küba
CN,5C-5G Morocco (Kingdom of) Fas Krall›¤›
CP Bolivia (Republic of) Bolivya 
CQ - CU Portugal Portekiz
CV - CX Uruguay (Eastern Republic of) Uruguay
C2 Nauru (Republic of) Nauru Cumhuriyeti
C3 Andorra (Principality of) Andora
C4,H2,P3,5B Cyprus (Republic of) K›br›s Cumhuriyeti
C5 Gambia (Republic of the) Gambiya 
C6 Bahamas (Commonwealth of the) Birleflik Bahama Adalar›
C7 World Meteorological Organization DÜNYA METEOROLOJ‹ B‹RL‹⁄‹
C8 - C9 Mozambique (Republic of)  Mozambik Cumhuriyeti
DA-DR,Y2-Y9 Germany (Federal Republic of) Almanya
DS-DT,D7-D9,HL,6K-6N Korea (Republic of) Kore 
DU-DZ,4D-4I Philippines (Republic of the) Filipinler 
D2 - D3 Angola (Republic of) Angola 
D4 Cape Verde (Republic of) Verde Burnu Cumhuriyeti
D6 Comoros (Islamic Federal Republic of the) Comoros Federal ‹slam Cumhuriyeti
EI - EJ Ireland ‹rlanda
EK - EK Armenia (Republic of) Ermenistan
EM – EO,UR-UZ Ukraine Ukrayna
EP–EQ,9B-9D Iran (Islamic Republic of) ‹ran 
ER Moldova (Republic of) Moldova 
ES Estonia (Republic of) Estonya
ET,9E-9F Ethiopia (Federal Democratic Republic of) Etyopya
EU - EW Belarus (Republic of) Beyaz Rusya
EX Kyrgyz Republic K›rg›zistan
EY Tajikistan (Republic of) Tacikistan 
EZ Turkmenistan Türkmenistan
E2,HS Thailand Tayland
E3 Eritrea Eritre
E4 Palestinian Authority Filistin
E5 Cook Islands Cook Adalar›
FA-FZ,HW-HY, TH, TO-TQ, France  Fransa
TK,TM,TV-TX
GA-GZ,MA-MZ, VP-VQ, United Kingdom and North. Ireland ‹ngiltere ve Kuzey ‹rlanda
VS,ZB-ZJ,ZN-ZO,ZQ,2A-2Z
HA,HG Hungary (Republic of)  Macaristan
HB,HE Switzerland (Confederation of) ‹sviçre 
HC–HD Ecuador Ekvador
HF,SN-SR,3Z Poland (Republic of) Polonya 
HH Haiti (Republic of)  Haiti 
HI Dominican Republic Dominik Cumhuriyeti  
HJ–HK,5J-5K  Colombia (Republic of)  Kolombiya 
HM,P5-P9 Korea (Democratic People’s Republic of)  Güney Kore
HN,YI Iraq (Republic of)  Irak 
HO-HP,H3,H8-H9 Panama (Republic of)  Panama 
HQ - HR Honduras (Republic of)  Honduras 
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HT,H6-H7,YN Nicaragua  Nikaragua
HU El Salvador (Republic of)  El Salvador 
HV Vatican City State Vatikan Bölgesi
HZ,7Z,8Z Saudi Arabia (Kingdom of)  Suudi Arabistan Krall›¤›
H4 Solomon Islands  Solomon Adalar›
IA - IZ      Italy  ‹talya
JA–JS,7J-7N, 8J-8N    Japan  Japonya
JT - JV      Mongolia  Mongolya
JW-JX,3Y      Norway  Norveç
JY Jordan (Hashemite Kingdom of)  Ürdün Krall›¤›
JZ,YB-YH,7A-7I, 8A-8I,PK-PO Indonesia (Republic of)  Endonezya
J2 Djibouti (Republic of)  Cibuti Cumhuriyeti
J3 Grenada  Grenada
J4,SV-SZ Greece  Yunanistan
J5 Guinea-Bissau (Republic of)  Gine-Bisau Cumhuriyeti
J6 Saint Lucia  St. Lucia Adas›
J7 Dominica (Commonwealth of) Birleflik Dominik 
J8 Saint Vincent and the Grenadines  Grenada
LA - LN Norway  Norveç
LO-LW,L2-L9 Argentine Republic  Arjantin 
LX Luxembourg Lüksemburg 
LY Lithuania (Republic of)  Litvanya 
LZ Bulgaria (Republic of)  Bulgaristan 
OA–OC,4T Peru  Peru
OD Lebanon  Lübnan
OE Austria  Avusturya
OF - OJ Finland  Finlandiya
OK - OL Czech Republic  Çek Cumhuriyeti
OM Slovak Republic  Slovakya
ON - OT Belgium  Belçika
OU–OZ,XP,5P-5Q Denmark  Danimarka
PA-PI Netherlands (Kingdom of the)  Hollanda 
PJ Netherlands -Netherlands Antilles  Hollanda ve Antil adalar›
PP-PY,ZV-ZR Brazil (Federative Republic of)  Brezilya
PZ Suriname (Republic of)  Surinam 
P2 Papua New Guinea  Papua Yeni Gine
P4 Netherlands (Kingdom of the) - Aruba  Hollanda ve Aruba
RA–RZ,UA-UI Russian Federation  Rusya Federasyonu
SA – SM,7S,8S Sweden  ‹sveç
SSA–SSM,SU,6A-6B Egypt (Arab Republic of)  M›s›r
SSN–ST,6T-6U Sudan (Republic of the)  Sudan 
S2 - S3 Bangladesh (People’s Republic of) Bangladefl  
S5 Slovenia (Republic of)  Slovenya 
S6,9V Singapore (Republic of)  Singapur 
S7 Seychelles (Republic of)  fieysel (adalar›) 
S8, ZR-ZU South Africa (Republic of)  Güney Afrika Cumhuriyeti
S9 Sao Tome and Principe Sao Tome adas›  
TA-TC,YM Turkey  Türkiye
TD,TG Guatemala (Republic of) Guatemala 
TE,TI Costa Rica  Kosta Rica
TF Iceland  Grönland (Buz Ülkesi)
TJ Cameroon (Republic of)  Kamerun 
TL Central African Republic  Merkez Afrika Cumhuriyeti
TN Congo (Republic of the)  Kongo 
TR Gabonese Republic  Gabon 
TS Tunisia  Tunus
TT Chad (Republic of)  Çad 
TU Côte d’Ivoire (Republic of)  Fildifli Sahilleri Cumhuriyeti
TY Benin (Republic of)  Benin Cumhuriyeti
TZ       Mali (Republic of)  Mali 
T2 Tuvalu  Tuvalu
T3 Kiribati (Republic of)  Kiribati Cumhuriyeti
T5, 6O Somali Democratic Republic  Somali 
T6, YA Afghanistan (Islamic State of)  Afganistan
T7 San Marino (Republic of)  San Marino 
T8 Palau (Republic of)  Palau Cumhuriyeti (adas›)
T9 Bosnia and Herzegovina (Republic of)  Bosna Hersek 
UJ - UM Uzbekistan (Republic of)  Özbekistan
UN - UQ Kazakhstan (Republic of)  Kazakistan 
VR Hong Kong Hong Kong
V2 Antigua and Barbuda  Antik ve Barbuda Adalar›
V3 Belize  Belize
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V4 Saint Kitts and Nevis  
V5 Namibia (Republic of) Namibya Cumhuriyeti 
V6 Micronesia (Federated States of)  Mikronezya Federatif Ülkesi
V7 Marshall Islands (Republic of the)  Marshal Adalar› Cumhuriyeti
V8 Brunei Darussalam  Brunei Sultanl›¤›
XA-XI, 4A-4C, 6D-6J Mexico  Meksika
XT Burkina Faso Burkina Faso 
XU Cambodia (Kingdom of)  Kamboçya 
XV, 3W VietNam (Socialist Republic of)  Vietnam 
XW Laos (People’s Democratic Republic) Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
XY - XZ Myanmar (Union of)  Myanmar Birli¤i
YJ Vanuatu (Republic of)  Vanatu Cumhuriyeti
YK,6C Syrian Arab Republic  Suriye 
YL Latvia (Republic of)  Litvanya
YO - YR Romania  Romanya
YS El Salvador (Republic of)  El Salvador 
YT–YU,YZ,4N-4O Serbia & Montenegro  S›rbistan & Karada¤
YV-YY,4M Venezuela Venezüella  
ZA Albania (Republic of)  Arnavutluk
ZK - ZM New Zealand  Yeni Zelanda
ZP Paraguay (Republic of) Paraguay 
Z2 Zimbabwe (Republic of)  Zimbabve 
Z3 Former Yugoslav Republic of Macedonia Önceki Yugoslavya ve Makedonya  
3A Monaco (Principality of)   Monako Prensli¤i
3B Mauritius (Republic of)  Maritus 
3C Equatorial Guinea (Republic of)  Ekvator Ginesi 
3D Swaziland (Kingdom of)  Swaziland Krall›¤›
3D Fiji (Republic of)  Fiji Cumhuriyeti
3E - 3F Panama (Republic of)  Panama 
3V Tunisia  Tunus
3X Guinea (Republic of)  Gine 
4J - 4K Azerbaijani Republic  Azerbaycan 
4L Georgia (Republic of)  Corciya Cumhuriyeti
4P - 4S Sri Lanka Sri Lanka  
4U United Nations  B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER
4V Haiti (Republic of)  Haiti 
4W Timor - Leste Timor Adalar›
4X,4Z Israel (State of) ‹srail 
4Y International Civil Aviation Organization  Uluslar aras› Sivil Havac›l›k Birli¤i
5A Libya Libya
5H - 5I Tanzania (United Republic of)  Tanzanya 
5N - 5O Nigeria (Federal Republic of) Nijerya 
5R - 5S Madagascar (Republic of)  Madagaskar Cumhuriyeti
5T Mauritania (Islamic Republic of)  Moritanya
5U Niger (Republic of the)  Nijer 
5V Togolese Republic  Togolese Cumhuriyeti
5W Samoa (Independent State of)  Samoa Ba¤›ms›z Bölgesi
5X Uganda (Republic of) Uganda
5Y - 5Z Kenya (Republic of)  Kenya 
6V - 6W Senegal (Republic of) Senegal 
6X Madagascar (Republic of)  Madagaskar 
6Y Jamaica  Jamaika
7O Yemen (Republic of)   Yemen Cumhuriyeti
7P Lesotho (Kingdom of)  Lesoto 
7Q Malawi  Malawi
7R,7T-7Y Algeria  Cezayir
8P Barbados  Barbados
8Q Maldives (Republic of)  Maldivler Cumhuriyeti
8R Guyana  Guyana
9A Croatia (Republic of) H›rvatistan  
9G Ghana  Gana
9H Malta  Malta
9I - 9J Zambia (Republic of)  Zambiya Cumhuriyeti
9K Kuwait (State of)  Kuveyt 
9L Sierra Leone  Sierra Leone
9M,9W Malaysia  Malezya
9N Nepal  Nepal
9O - 9T Congo (Democratic Republic of)  Kongo 
9U Burundi (Republic of)  Burundi Cumhuriyeti 
9X Rwandese Republic Ruanda
9Y - 9Z Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 
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TÜRK‹YE ÇA⁄RI BÖLGELER‹

Radyo amatörlü¤ü için her ülke 0-9 aras› 10 bölgeye ayr›lmaktad›r. 

Buna göre ülkemizde 10 ça¤r› Bölgesine ayr›lm›flt›r. 0 rakam› deniz ve adalara 1-9 kara k›sm›na aittir.

TÜRK‹YE 1 NC‹ ANA BÖLGEDED‹R (REGION 1)        

ITU ZONE : 39  

ASIA ZONE : 20
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FREKANS BAND PLANLARI
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Band Metre Frekans Kullan›m› Aç›klama

1.8 Mhz 
160  Mt.

1.810 MHz Yaln›zca CW

Türkiye ‘de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

1.838 MHz CW ve Paket Radyo
1.842 MHz Ses ve CW
1.850 – 2.000 MHz Band Sonu

2.3 Mhz  120 Mt. 2.300 – 2.498 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›
3.3 Mhz   90  Mt. 3.200 – 3.400 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

3.5 Mhz  
80 Mt.

3.500 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

3.580 MHz Digital Modülasyonlar ve CW
3.620 MHz Ses ve CW
3.800 MHz Band Sonu

4.8 Mhz   60 Mt. 4.750 – 4.995 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›
6.1 Mhz   49 Mt. 5.950 – 6.250 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

7.0 Mhz  
40 Mt.

7.000 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

7.035 MHz Dijital Modülasyonlar –CW – SSTV – FAX
7.045 MHz Ses ve CW
7.100 – 7.300 MHz Çeflitli Yay›nlar

9.6 Mhz   31 Mt. 9.500 – 9.900 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

10 Mhz  
30 Mt.

10.100 MHz Yaln›zca CW
Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

10.140 MHz Dijital Modülasyonlar
10.150 MHz Bant Sonu

11 Mhz   25 Mt. 11.650 – 11.975 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›
13 Mhz   22 Mt. 13.600 – 13.800 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

14 Mhz  
20 Mt.

14.000 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

14.070 MHz Dijital Modülasyonlar ve CW
14.099 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›
14.101 MHz Dijital Modülasyonlar – Ses – CW
14.112 MHz Ses ve CW
14.350 MHz Band Sonu

15 Mhz   19 Mt. 15.100 – 15.600 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

18 Mhz  
17 Mt.

18.068 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

18.101 MHz Dijital Modülasyonlar ve CW
18.109 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyalleri
18.111 MHz Ses ve CW
18.168 MHz Band Sonu

17 Mhz   16 Mt. 17.550 – 17.900 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

21 Mhz  
15 Mt.

21.000 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

21.080 MHz Dijital Modülasyonlar ve CW
21.120 MHz Yaln›zca CW
21.149 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›
21.151 MHz Ses ve CW
21.450 MHz Band Sonu

21 Mhz   13 Mt. 21.450 – 21.850 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›

24 Mhz  
12 Mt.

24.890 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

24.920 MHz Dijital Modülasyonlar ve CW
24.929 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›
24.931 MHz Ses ve CW
24.990 MHz Band Sonu

25 Mhz   11 Mt. 25.670 – 26.100 MHz Çeflitli Yay›nlar Amatör Haberleflmeye Kapal›



144 MHz NOKTA FREKANSLAR

144.050 MHz  CW ça¤r› (Devaml› dalga vericileri)
144.100 MHz  CW MS Rasgele ça¤r› 
144.125 MHz  CW MS (1 dakika)
144.200 MHz  SSB MS Rasgele ça¤r›
144.300 MHz  SSB ça¤r›
144.400 MHz  SSB MS rasgele ça¤r›
144.500 MHz  SSTV ça¤r›
144.600 MHz  RTTY ça¤r›
144.640 MHz  RTTY röle girifl 
144.675 MHz  Data ça¤r›
144.700 MHz  Fax ça¤r›
144.750 MHz  ATV ça¤r›
145.500 MHz  FM ça¤r›
145.550 MHz  FM Mobil ça¤r›
146.000 MHz  RTTY röle ç›k›fl
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28 Mhz   10 Mt.

28.000 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör
Haberleflmeye Aç›k

28.050 MHz Dijital Modülasyonlar ve CW
28.150 MHz Yaln›zca CW
28.199 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›
28.201 MHz Ses ve CW
29.200 MHz Dijital Modülasyonlar – Ses – CW
29.300 MHz Uydu ‹nifl
29.550 MHz Ses ve CW
29.700 MHz Band Sonu

50 Mhz    6 Mt.

50.000 MHz Yaln›zca CW

Türkiye’de Amatör Haberleflmeye
K›s›tl› Olarak Aç›k

50.100 MHz SSB ve CW
50.500 MHz Tüm Modülasyonlar
51.000 MHz SSB ve CW
51.125 MHz Tüm Modülasyonlar
51.410 MHz FM Simpleks Kanallar
51.830 MHz Tüm Modülasyonlar
52.000 MHz Band Sonu

70 Mhz    4 Mt.

70.000 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›

Amatör Haberleflmeye Kapal›
70.030 MHz SSB ve CW
70.250 MHz Tüm Modülasyonlar
70.300 MHz Çeflitli Yay›nlar
70.500 MHz Band Sonu

144 Mhz 

2 Mt.

144.000 MHz Yaln›zca CW

Tüm Band
Amatör Görüflmelere Aç›k

144.150 MHz SSB ve CW
144.500 MHz Tüm Modülasyonlar
144.845 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yayınları

145.000 MHz FM Röle Giriflleri

145.000  R0
145.025  R1
145.050  R2
145.075  R3
145.100  R4
145.125  R5
145.150  R6
145.175  R7

145.250...145.575 MHz FM Simpleks Kanallar S10...S23

145.600 MHz FM Röle Ç›k›fllar›

145.600  R0
145.625  R1
145.650  R2
145.675  R3
145.700  R4
145.725  R5
145.750  R6
145.775  R7

145.800 MHz Uydu Kanallar›
146.000 MHz Band Sonu



430 MHz NOKTA FREKASLAR

432.050 MHz  CW ça¤r›
432.100 MHz  CW MS Rasgele ça¤r›
432.200 MHz  SSB MS
432.300 MHz  SSB ça¤r›
432.500 MHz  SSTV Özel kullan›ml› tah.
432.600 MHz  RTTY ça¤r›
432.675 MHz  Data Ça¤r›
432.700 MHz  Fax Ça¤r›
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430 Mhz
70 Cm

430.000 MHz Tüm Modülasyonlar

430.000 – 430.200 MHz Amatör Haberleflmeye Kapal›

430.200 – 430.700 MHz Tüm Modülasyonlar, Yerel
Haberleflme, K›s›tl› Kullan›m

430.800 MHz Düflük Güçlü Röle Giriflleri 430.700...431.550 Mhz Amatör Haberleflmeye Kapal›

431.000 MHz FM Röle Giriflleri

431.550  R90

431.575  R91

431.600  R92

431.625  R93

431.650  R94

431.675  R95

431.775  R99

431.800  R100

431.825...432.000 Mhz Amatör Haberleflmeye Kapal›

432.000 MHz Yaln›zca CW 432.000...432.015 EME

432.150 MHz SSB ve CW

432.500 MHz Tüm Modülasyonlar 432.150 – 432.500 MHz SSB ve CW

432.800 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›

432.500 –432.800 MHz Tüm Modülasyonlar

432.525 – 432.575 MHz Lineer Transponder

432.800 – 432.975 MHz Yaln›zca Amatör Belirtme
Sinyal Yay›nlar›

433.000 MHz FM Röle Ç›k›fllar› 432.975 – 433.400 MHz Amatör Haberleflmeye Kapal›

433.400...433.575 MHz FM Simpleks Kanallar SU16...SU23

434.600 MHz FM Röle Giriflleri ve TV 433.575 – 435.000 MHz Amatör Haberleflmeye Kapal›

435.000 MHz Uydu ve TV
435.000 – 437.975 Uydu Haberleflme
(SSB,CW,FSK,PSK)

438.000 MHz TV

437.975 – 439.150 MHz Amatör Haberleflmeye Kapal›438.425 MHz Düflük Güçlü Röle Ç›k›fllar› ve TV

438.575 MHz TV

439.000 MHz FM Röle Ç›k›fllar›

439.150  R90

439.175  R91

439.200  R92

439.225  R93

439.250  R94

439.275  R95

439.375  R99

439.400  R100

439.425  R101

439.750 MHz Paket Radyo

440.000 MHz Band Sonu Amatörler ‹çin 439.425 MHz Band Sonu
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1.2 Ghz 
23 cm

1.240.000 MHz Tüm Modülasyonlar

Türkiye’de Amatör Haberleflmeye Aç›k

1.243.250 MHz TV Röle Giriflleri

1.260.000 MHz Uydu Yay›nlar›

1.270.000 MHz Tüm Modülasyonlar

1.272.000 MHz TV Röle Giriflleri

1.291.000 MHz Röle Giriflleri

1.291.500 MHz Tüm Modülasyonlar

1.296.000 MHz Yaln›zca CW

1.296.150 MHz SSB ve CW

1.296.800 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›

1.297.000 MHz Röle Ç›k›fllar›

1.297.500 MHz FM Simpleks

1.298.000 MHz Tüm Modülasyonlar

1.300.000 MHz TV Röle Ç›k›fllar›

2.4 Ghz 
13 cm

2.310.000 MHz Ulusal Bant

Amatör Haberleflmeye Kapal›

2.320.000 MHz CW Resmi

2.320.150 MHz SSB ve CW

2.320.800 MHz Yaln›zca Belirtme Sinyal Yay›nlar›

2.321.000 MHz Simpleks kanallar ve FM Röle

2.322.000 MHz Tüm Modülasyonlar

2.400.000 MHz Uydu Yay›nlar›

2.450.000 MHz Band Sonu

TB2MXH Fatih TURAN (Mart-2005)
Türkiye’nin En Genç Amatör Telsizcisi



PILE-UP (Y›¤›nt›)

Pile-up (y›¤›nt›) tabiri, amatör istasyonlar taraf›ndan kullan›lan bir terimdir. 

Ça¤r› yapan bir amatörün o frekanstaki di¤er amatörler taraf›ndan QSO ya¤muruna tutulmas›d›r. 

Pile-up genellikle az say›da amatör istasyon bulunan ülkeler için geçerlidir. 

Örne¤in ülkemiz bu s›n›fta kabul edilir. 

Dolay›s›yla frekanslarda duyulan bir TA her zaman Pile-Up’a maruz kalabilir.

Bu gibi durumlarda so¤ukkanl› davran›p, mümkün oldu¤unca k›sa cevaplarla QSO yapmal›, mümkün oldu¤un-
ca b›kmadan tüm istasyonlarla QSO yapmaya özen göstermelidir. 

Bunu yaparken centilmenlik ve nezaket kurallar›na mutlaka uymal›, kendisinin ülkesinin bir elçisi oldu¤unu
kesinlikle unutmamal›d›r.

SWL (K›sa Dalga Dinleyici)

Radyo amatörlü¤ünün bafllang›c› dinlemedir. Yani “Short Wave Listening”. 

Pek çok amatör önce küçük bir al›c› ile ifle bafllar, k›sa dalga frekanslar›n› dinleyerek bu frekanslar ve çal›fl-
ma flekilleri hakk›nda bilgi sahibi olur. Böylece Radyo Amatörlü¤üne ilk ad›m› atar.

‹yi bir SWL olabilmek için önce k›sa dalga bantlar› alabilen iyi bir al›c› temin etmek ve iyi bir anten sistemi
kurmak gerekir. Yurdumuzda kullan›lacak SWL cihazlar›n›n Telekomünikasyon Kurumu’ nun onay›ndan geçmifl ve
tasdik edilmifl olmas›, ayr›ca kullan›c›lar için SWL ruhsat›n›n al›nm›fl olmas› kanun gere¤idir.

Dünyan›n en güzel u¤rafl›lar›ndan birisinin k›sa dalga radyo dinlemek oldu¤unu söyleyebiliriz. Koltu¤unuzda
otururken, hiç yorulmadan, en ucuz flekilde tüm dünyay› gezebilir ve insanlar› dinleyebilirsiniz.

Telsiz Kanunu’nun 24. ve 25. maddeleri gere¤i SWL yapmak isteyen kiflilere Cihazlar› için kullanma ruhsat-
namesi ve kendileri için bir  Ça¤r› ‹flareti verilir.

SWL Ça¤r› ‹flareti;

• Türkiye ça¤r› iflareti ön eki
• Bulundu¤u bölge numaras›
• Bulundu¤u ilin trafik kod numaras›
• Üç rakaml› olarak s›ra numaras›

olmak üzere dört k›s›mdan meydana gelir.

Örnek : TA316217 veya TA226359 gibi

SWL istasyonlar› dinledikleri istasyonlar›n görüflme tarihi,saati, modülasyon türü ve görüfltü¤ü istasyonla il-
gili bilgileri  TGM taraf›ndan onayl› istasyon kay›t defterine (LOG DEFTER‹) kay›t etmek zorundad›rlar.

SWL istasyonlar› isterlerse dinledikleri istasyonlara SWL raporlar›n› içeren QSL Kart› göndererek karfl› ta-
raf›n QSL kart›n› elde ederler. Bu kartlarla güzel bir koleksiyon olufltururlar.
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CONTEST  (Yar›flma)

Contest, amatörler aras›nda önemli yer tutan bir olayd›r. Her amatör contest’ e kat›lmak ve baflar›l› olmak
ister. Belirlenmifl zaman süreci içerisinde ve kurallara ba¤l› olarak yap›lmas› olaya baflka bir heyecan katar. Ayr›-
ca yar›flma an›nda bütün ülkeler aktif olacaklar› için amatörler normal zamanlarda QSO yapamad›klar› ülkelerle
QSO yapma f›rsat› elde etmifl olurlar.

Contest in ana flartlar› amatörlerin birbirlerini etkilemeyecek (Enterferans) flekilde, iyi bir iflletme düzeni,
karfl›l›kl› sayg› ve centilmenlikle k›sa sürede mümkün oldu¤unca çok istasyonla QSO yapmakt›r. QSO’ lar olduk-
ça k›sad›r. Genelde sadece RST raporu ve QSO numaras› verilir.

Bir operatörün contest de baflar›l› olabilmesi için iyice bir ekipmana, baflarma azmine zeki, atik olmaya, k›sa
zamanda durum de¤erlendirmesi yapabilmeye, propagasyonu iyi takip edebilmeye, do¤ru zaman ve band seçebil-
meye, di¤er ülkelerin operatörlerini iyi takip etmeye ve fiziki olarak ta iyi haz›rlanmaya ihtiyac› vard›r.

Contestlerde QSO lar›n oldukça k›sa oldu¤unu söylemifltik. Genellikle iki defa CQ ve bir defa da istasyon
ismi söylenir. Örne¤in CQ CQ de TA3DA gibi. QSO da süratten ziyade anlafl›labilmek önemlidir. Karfl› taraf›n
sizi anlamamas› bofluna tekrarlara ve zaman kayb›na sebep olur.

Contestin son aflamas› yar›flma log’ unun yar›flmay› tertip eden kurulufla göndermektir. Contest’lerin cinsi, tarih-
leri ve derece alanlar tüm dünyadaki amatör yay›n organlar› taraf›ndan düzenli olarak listeler halinde aç›klanmaktad›r.

AWARDS  (Ödüller)

Radyo amatörlerinin çal›flmalar›n› daha ilginç ve çekici hale getirmek için düzenlenen contestler sonucunda
baflar›l› olanlara çeflitli sertifikalar verilir. Bu sertifikalara “AWARD” denir. Bu belgelerin radyo amatörleri için
çok önemi vard›r. Her award ayr› bir sayg›nl›k kazand›r›r.

Bu sertifikalar›n bafll›calar› flunlard›r:

DXXCC (CENTURY CLUP AWARD)
Radyo amatörleri aras›nda en popüler olan›d›r. Sertifikay› ARRL (Amerikan Radyo Amatörleri Birli¤i) verir.

Bu sertifikay› almak için 100 de¤iflik ülkenin Amatör Telsizcileri ile QSO yapmak ve bu QSO’ lar›n QSL kartlar›
ile teyit edilmifl olmas› gerekir. 

QSO’ lar›n tarih, zaman, frekans, ça¤r› iflareti, yay›n tipi bir liste halinde ARRL e gönderilir.  ARRL’ nin DXCC
listesinde 300 den fazla ülke ismi mevcuttur.

5BDXCC (FIVE BAND CENTRY CLUP AWARD)
Befl de¤iflik bandda 100 kadar ülke ile QSO yapmak gerekir. Yine bilgiler bir liste halinde ARRL e gönderilir.

WAC  (WORKED ALL CONTINENTS)
Sertifikay› IARU (Uluslar Aras› Radyo Amatörleri Birli¤i) verir. Ad›ndan da anlafl›ld›¤› gibi 6 k›ta ile QSO yap-

mak gerekir. 

WAS  (WORKED ALL STATES)
Sertifikay› ARRL vermektedir. 50 adet USA eyaleti ile QSO yapmak gerekir.

5BWAS  (FIVE BANDS WORKED ALL STATES)
Sertifikay› ARRL vermektedir. Befl de¤iflik bandda 50 USA eyaleti ile QSO yapmak gerekir.

VUCC  (VHF-UHF CENTURY CLUB)
Sertifikay› ARRL vermektedir. 50-l44 MHz de 100 ülke, 220-432 MHz.de 50 ülke, 902-1296 MHz de 25 ül-

ke ile QSO yapmak gerekir.
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RTTY (Radio TeleType)

Radyoteletype kelimesinin k›salt›lm›fl›d›r. TTY (teletype) telefon hatlar›n› kullanarak bir klavye sistemi ile yaz›
göndermektir. Al›c› tarafta bu yaz›y› almak için printer gerekir. Y›llarca Avrupa ile Amerika k›talar› aras›nda yaz›lar
okyanus alt›ndaki kablolar arac›l›¤› ile tty fleklinde gönderilmifltir. ‹letiflim Teknolojisinin geliflmesi RTTY
çal›flmalar›n› ve kullan›m›n›n amatörler aras›nda yay›lmas›n› sa¤lad›. Amatör bandlarda RTTY çal›flmalar› bulun-
maktad›r. Amatörler bölgesel VHF iletiflimi d›fl›nda mesaj göndermede, bilgisayarlar› aras›nda ba¤lant› kurmada
RTTY önem kazan›r.

Bir RTTY istasyonu, bir terminal birimi (TU), bilgisayar ve al›c›-vericiden oluflur. Bilgisayardan mesaj al›n›r ve
verilir. Terminal birimi bilgisayar ile al›c›-verici aras›nda sinyal ayarlamas› yap›l›r. RTTY amatör bandlarda LSB
fleklinde yay›nlan›r.

Al›c› terminal birimine sinyaller ses frekans›nda 1 veya 0 (mark-space) fleklinde gelir. 1 ve 0 ›n ses frekanslar›
2125 ve 2295 Hz. dir. Bu iki frekans aras›ndaki 170 Hz. kayma ve dizilimde gönderime AFSK (audio freguency
shift keying) denir. RTTY de konuflmalar CW deki gibidir. Çok dar frekansta çal›fl›ld›¤› için, al›c›y› ayarlamak
güçtür. Ça¤r› yapan istasyon RYRYRYRY...karakterleri ile al›c› istasyona ayar yapt›r›r. Sinyal gönderme h›zlar›
45.45-50-75-100 baud t›r. FM sistemlerde FSK kullan›l›r.

AFSK da ses tonu iki de¤er aras›nda de¤iflir. ( 1 ve 0 ) FSK de tafl›y›c›n›n frekans› de¤ifltirilir. Ses tonu frekans›
1445 Hz (1) ve 1275 Hz (0) olabilir.

Amatör radyo istasyonlar›nda normal olarak FSK kullan›l›r. 170 Hz ton kaymas› 850 Hz olarak seçilebilir.
Bu duruma göre iki frekans kaymas› kullan›l›r.

1) 1275 – 2125 Hz (850 Hz)

2) 1275 – 1445 Hz (170 Hz)

Terminal biriminde 1 ve 0 de¤erlerinin al›nd›¤›n› gösteren iki led (›fl›kl› diyod) vard›r. Bunlar s›ras›yla yanarlar.
Ancak osiloskop kullanarak bu ayar yap›labilir. Ço¤unlukla RTTY 80 ve 20 M Bandlar›nda görülmektedir. (3590
Mhz ve 14090 Mhz)

OSCAR (Orbital Satellites Carrying Amateur Radio)

Amatör radyo tafl›yan yörüngeli uydular ad›n›n k›salt›lm›fl fleklidir. Dairesel bir yörüngede amatör bandlarda
al›c› – verici olarak çal›fl›rlar. 

1 nci dönem Oscarlar sadece dünyaya yay›n yaparlar.
2 nci dönem Oscarlar al›c› ve vericidirler.
3 üncü dönem Oscarlar eliptik yörüngede 35.000km. ile 1.500km. h›zla döner ve her alçaktan geçifli belli yük-

sekliktedir ve bu süre içinde takriben 19.000 kmlik bir iletiflim alan› kullan›labilir.

2 nci dönem Oscarlar üç flekilde çal›fl›rlar.

Mode A: Al›fl frekans› 145.8 Mhz,   verifl frekans› 29.45Mhz
Mode B: Al›fl frekans› 432.15 Mhz, verifl Frekans› 145.95Mhz
Mode J : Al›fl frekans› 145.95 Mhz, Verifl frekans› 435.15Mhz.

Yani Oscar uydusu üzerinden geçerken amatör VHF band›nda sinyali yollay›p, karfl› tarafa HF amatör
band›nda dinletebilir. 

Oscarlardan beacon frekanslarda verilmektedir.
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AMATÖR TELS‹Z UYDULARI
(2005 MART itibariyle kullan›lan)

UYDU UP-LINK FREKANSI DOWN-LINK FREKANSI BEACON

AO51

145.920 MHz  FM (TON=67) 435.300 MHz  FM (TON=67)

1268.7 MHZ   FM (TON=67) 2401.2 MHZ FM (TON=67)

145.860 MHz  9600 BPS  AX-25 435.150 MHz 9600 BPS  AX-25

1268.7  MHz   9600 BPS  AX-25 2401.2 MHz 38400 BPS  AX-25

28.140 MHz  PSK-31 USB

AO-7
432.125 MHz...432.175 MHz CW-LSB 145.975 MHz...145.925 MHz CW-USB 145.9775 MHz CW

145.850 MHz...145.950 MHz CW-USB 29.400 MHz...29.500 MHz CW-USB 29.502 MHz CW

UO-11 145.826 MHz FM AFSK 2401.5 MHz CARR

RS-15 145.858...145.898 MHz CW-USB 29.354...29.394 MHz CW-USB 29.352 MHz

AO-16
145.900/145.920 MHz FM 1200 BAUD FSK

437.025 MHz SSB 1200 BAUD PSK 2401.1428 MHz
145.640/145.960 MHz FM 1200 BAUD FSK

LO-19
145.840/145.860 MHz FM 1200 BAUD FSK

437.150 MHz SSB 1200 BAUD BPSK 437.125 MHz
145.880/145.900 MHz FM 1200 BAUD FSK

UO-22 145.900 / 145.975 MHz FM 9600 BAUD FSK 435.120 MHz FM

AO-27 145.850 MHZ FM 436.795 MHz FM

FO-29
146.000...145.900 MHz CW LSB 435.800/435.900 MHz CW-USB

435.795 MHz CW
145.850/145.870/145.910 MHz FM 435.910 MHz 1200 BAUD BPSK

GO-32
145.850/145.890 MHz FM 9600 BAUD FSK 435.225 MHz FM 9600 BAUD FSK

1269.7/1269.8/1269.9 MHz

AO-40

21.210...21.250 MHz CW-LSB 

24.920...24.960 MHz CW-LSB

145.840...145.990 MHz CW-LSB 2400.225--2400.475 MHz CW-USB

435.550...435.800 MHz CW-LSB

1269.250...1269.500 MHz CW-LSB 2401.225--2401.475 mhz cw-usb

1268.325...1268.575 MHz CW-LSB

2400.350...2400.600 MHz CW-LSB

SO-41 145.850 MHz FM 436.775 MHz FM

NO-44 145.827 MHz FM 1200 BAUD AFSK 145.827 MHz FM 1200 BAUD AFSK

PCSAT 435.250 MHz Fm 9600 BAUD AFSK 144.390 MHz FM (APRS) Only region2

MO-46 145.850/145.925 MHz 9600 BAUD FSK 437.325 MHz 38400 BAUD FSK

SO-50 145.850 MHZ FM (TON=67-74.4) 436.795 MHz FM (TON=67-74.4)

ARISS

145.200 MHZ FM (REG-1)

145.800 MHZ FM (WW)
144.490 MHZ FM (REG-2-3)

437.800 MHz FM CROSSBAND RPT

145.990 MHz (WWPACKET)

RS-22
435.352 MHz FM-CW

145.840 MHz FM-CW

VOICE
437.250 MHz FM (TON=67) 2401.840 MHz FM (TON=67)

437.250 MHZ 9600 BAUD PACKET 2401.840 MHz 38400 BAUD PACKET
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R-S-T S‹NYAL RAPORU

Sinyal raporu, amatör görüflmenin en önemli unsurudur.
Sinyal raporu olmayan görüflme, görüflülmüfl say›lmaz.

(R) READABILITY, Anlafl›labilirlik
1 Sinyaller anlafl›lm›yor
2 Sinyaller çok zor  okunuyor, baz› Kelimeler Anlafl›l›yor
3 Sinyaller zor anlafl›l›yor
4 Normal denilebilir bir anlafl›lma
5 Sinyaller mükemmel anlafl›l›yor

(S) SIGNAL STRENGHT, Sinyal Kuvveti
1 Belli belirsiz, zorlukla alg›lanan sinyal
2 Çok zay›f sinyal
3 Zay›f sinyal
4 Orta sinyal
5 Oldukça iyi sinyal
6 ‹yi sinyal
7 Oldukça güçlü sinyal
8 Güçlü sinyal
9 Çok Güçlü sinyal

(T) TONE, Ton (Sadece CW ve Digital Haberleflmede Kullan›l›r)
1 Çok genifl bandl›, kaba, 50 Hz ihtiva eden kötü ton
2 Genifl bandl›, 50 Hz ihtiva eden ton
3 Kaba ton, Besleme v›n›lt›l› ton
4 Kaba, hafif filitrelenmifl ton
5 Kuvvetli v›n›lt›l› ton
6 Hafif v›n›lt›l› ton
7 Temiz say›labilecek bir ton
8 Mükemmele yak›n ton
9 Mükemmel ton

Rapor sonuna; Yaz›m esnas›nda ton de¤iflikli¤i var ise C, Maniple t›k›rt›s› var ise K, mükemmel ötesi bir ton
ise X ilave edilebilir

E¤er voice (ses) ile haberleflme yap›l›yor ise sinyal durumuna göre iki rakam verilir. 5/9 gibi.
Maniple ile mors alfabesi kullan›larak haberleflme yap›l›yorsa 3 rakam verilir. 5/9/9 gibi.
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Q KODLARI

Amatör Telsizcilerin gerek SSB (Single Side Band) ve gerekse de CW (Continious Wave) haberleflmesinde
hem zamandan kazanmak hem de daha kolay anlaflabilmek için kulland›klar› bir dizi kod vard›r. Bu kodlar›n Türk
Amatörleri aras›nda en yayg›n olanlar› ve en genifl kesim taraf›ndan benimsenmifl olanlar› Q kodlar›d›r.

Q kodlar›nda flu özellikler vard›r: 
A) Genel kodlar,  ikinci harfi R, S, T veya U ile bafllar (baz›lar›n› da amatörler kullan›l›r).  
B) Denizcilik Servis Kodlar›, ikinci harfleri O, P veya Q ile bafllar. 
C) Havac›l›k kodlar›nda ise,  ikinci harf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M veya N ile bafllar.

Q Kodlar›’ n›n tamam› CW haberleflmesinde kullan›ld›¤› gibi bir k›sm› SSB haberleflmesi  (*) s›ras›nda da kul-
lan›lmaktad›r.  Q Kodlar›’n›n bir baflka önemli özelli¤i de CW haberleflmesinde sonuna “ ? “ geldi¤inde soru
anlam›nda olmas›, “ ? “ gelmedi¤inde de yan›t anlam›nda olmas›d›r.

ÇOK SIK KULLANILAN Q KODLARI

QRK : Sinyalimin ya da istasyonumun anlafl›l›rl›¤›/okunabilirli¤i nas›l (1....5)?  
1 (kötü), 2 (zay›f), 3 (orta), 4 (iyi), 5 (çok iyi)

QRL : Meflgul müsünüz? Meflgulüm.
QRM : Göndermeme (insandan kaynaklanan) müdahale var m› (1....5) ?  

1 (yok), 2 (hafif), 3 (orta), 4 (güçlü), 5 (afl›r›)
QRN : Statik gürültüden (atmosfer parazitlerinden) etkileniyor musun (1....5)? 

1 (yok), 2 (hafif), 3 (orta), 4 (güçlü), 5 (afl›r›)
QRO : Ç›k›fl gücümü artt›ray›m m›? Evet, ç›k›fl gücünüzü artt›r›n.
QRP : Ç›k›fl gücümü azaltay›m m›? Evet, ç›k›fl gücünüzü azalt›n
QRT : (*) Göndermeyi durduray›m m›? (*) Göndermeyi durdurun lütfen
QRX : (*) Beni tekrar ne zaman ça¤›racaks›n›z? (*) Saat 00:00 (UTC) x  kHz. üstünden ça¤›raca¤›m
QRZ : (*) Kendini tan›t›r m›s›n?
QSA : Benim ya da x istasyonunun sinyal kuvveti nedir?  S1....S9
QSB : Sinyalde dalgalanma-de¤iflkenlik (fading) var m›? Evet, var
QSK : (*) Beni gönderme aras›nda duyabiliyor musunuz? (*) Evet duyabiliyorum araya girebilirsiniz
QSL : (*) Gönderme / Mesaj al›nd› m›?  (*) Al›nd› (Teyid ederim)
QSO : x istasyonu ile do¤rudan ya da arac› ile haberlefliyor musunuz? x istasyonu ile haberlefliyorum
QSP : (*) x istasyonuna aktar›r m›s›n›z? (*) x istasyonuna aktar›yorum
QSR : Ça¤r› frekans›nda ça¤r›m› tekrar edeyim mi? Ça¤r›n›z› ça¤r› frekans›nda tekrarlay›n, duyamad›m
QSY : (*) Gönderme frekans›m› de¤ifltireyim mi? (*)x  kHz olarak de¤ifltirin lütfen
QSL : (*) Gönderdi¤im kelime veya grubu tekrarlayay›m m›? (*) Evet tekrarlay›n
QST : Genel Mesaj / Duyuru var
QTH : (*) Mevkiniz nedir?  (*) Mevkim x (isim ya da enlem-boylam)
QTR : Saat kaç? Saat  x  UTC

73 : (*) ‹yi dilekler, selam gönderme (erkekler için)
88 : (*) ‹yi dilekler, selam gönderme (bayanlar için)
99 : Defol
, , : Hakaret (iki virgül aras› olabilecek en kötü anlamlar› ifade eder)
CQ : Genel Ça¤r›

K : (*) Karfl› istasyona konuflmay› b›rakmak, Devam Et (Go Ahead)
KN : (*) Tamam. (Over)
AR : (*) Tamam.  Karfl› taraf ilk konuflmas›n›n sonunda kullan›r (Over)
AS : (*) Beklemede kal›n. (Stand By)
R : (*) Anlafl›ld›. (Roger)
SK : (*) Görüflme bitti . (Clear Over and Out)
CL : (*) Haberleflmeyi tamamen kesiyorum. (Closing)
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TEMEL ELEKTRON‹K B‹LG‹LER‹

Elektrik Ak›m› Nas›l Oluflur? 
Asl›nda bu çok zor bir soru, ama aç›klamak zorunda oldu¤umun fark›nday›m. Bildi¤iniz gibi metallerin atom-

lar›ndaki elektron say›lar› metalin cinsine göre de¤iflir. ‹letken maddelerin atomlar›n›n son yörüngelerinde 4 ‘den
az elektron bulunur. Atomlar bu elektronlar› 8’e tamamlayamad›klar› için serbest b›rak›rlar. Bu yüzden bir ‹let-
ken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. Bu maddeye elektrik uyguland›¤›nda elektronlar negatif (-)
‘den pozitif (+) yönüne do¤ru hareket etmeye bafllar. Bu harekete “Elektrik Ak›m›” denir. Birimi ise Amper’dir.
‹letkenin herhangi bir noktas›ndan 1 saniyede 6.25X1018 elektron geçmesi 1 Amperlik ak›ma eflittir. Ak›mlar
“Do¤ru Ak›m” (DC) ve “Alternatif Ak›m” (AC) olarak ikiye ayr›l›r. 

fiimdi bunlar› ayr› ayr› inceleyelim. 
Do¤ru Ak›m (DC) : Do¤ru ak›m›n k›sa tan›m› “Zamana ba¤l› olarak yönü ve fliddeti   de¤iflmeyen ak›ma

do¤ru ak›m denir.” fleklindedir. 
Do¤ru ak›m genelde elektronik devrelerde kullan›l›r.  En ideal do¤ru ak›m en sabit olan›d›r. En sabit do¤ru

ak›m kaynaklar› da pillerdir. Birde evimizdeki alternatif ak›m› do¤ru ak›ma dünüfltüren Do¤rultmaçlar vard›r. Bun-
lar›n da daha sabit olmas› için DC kayna¤a Regüle Devresi eklenir.,

Alternatif Ak›m (AC) : Alternatifin kelime anlam› “De¤iflken”dir. 
Alternatif ak›m›n k›sa tan›m› ise “Zamana ba¤l› olarak yönü ve fliddeti de¤iflen ak›ma alternatif ak›m denir.”

fleklindedir. Alternatif ak›m büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü elektrik motorlar›nda kullan›l›r. Evleri-
mizdeki elektrik alternatif ak›m s›n›f›na girer. Buzdolab›, çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi, aspiratör ve vantila-
törler direk alternatif ak›mla çal›fl›rlar. Televizyon, müzik seti ve video gibi cihazlar ise bu alternatif ak›m› do¤ru
ak›ma çevirerek kullan›rlar.

PAS‹F DEVRE ELEMANLARI
1 - Direnç : Direncin kelime anlam›, birfleye karfl› gösterilen zorluktur. Devre eleman› olan dirençte dev-

rede ak›ma karfl› bir zorluk göstererek ak›m s›n›rlamas› yapar. Direncin birimi Ohm’dur. (Sembolü : Ω) 
1,000 ohm = 1 Kilo ohm, 1,000,000 ohm = 1 Mega ohm ve

1,000,000,000 ohm = 1 Giga ohm. Direncin de¤eri üzerine renk kodlar› ile
yaz›lm›flt›r. Yan tarafta görülen direncin renkleriri soldan bafllayarak, sar›,
mor, k›rm›z› ve alt›nd›r. Soldan 1. renk 1. say›y›, 2. renk 2. say›y›, 3. renk çar-
pan say›y› ve 4. renkte tolerans› gösterir. Tablodan bak›ld›¤›nda sar› 4’e, mor
7’e ve k›rm›z›da çarpan olarak 10 üzeri 2’ye eflittir. Bunlar hesapland›¤›nda
ilk iki say› yanyana konur ve üçüncü ile çarp›l›r. Tolerans direncin de¤erin-
deki oynama alan›d›r. Mesela yandaki direncin tolerans› %5 ve direncin de-
¤eri de 4.7 Kohm’dur. Tolerans bu direncin de¤erinin 4.7 Kohm’dan %5 faz-
la veya eksik olabilece¤ini belirtir. Birde 5 renkli dirençler vard›r. Bunlarda
ilk üç renk say› 4. renk çarpan, 5. renk ise toleranst›r. Dirençler normalde
karbondan üretilirler fakat yüksek ak›m tafl›mas› gereken dirençler telden
imal edilirler. Ayr›ca dirençler sabit ve ayarl› dirençler olmak üzere ikiye ay-
r›l›rlar. Ayarl› dirençlerden “Potansiyometre” sürekli ayar yap›lan yerlerde,
“Trimpot” ise nadir ayar yap›lan yerlerde kullan›l›rlar.

Direnç Ba¤lant› Türleri
a) - Seri ba¤lant› : Yan taraftaki resimde dört adet direncin birbirine seri ba¤lanm›fl du-

rumu görülmektedir. A ve B uclar›ndaki toplam direnç de¤erinin heaplama formülü, RT = R1 +
R2 + R3 + R4 fleklindedir. 100 ohm + 330 ohm + 10 Kohm + 2.2 Kohm = 12.430 KiloOhm
(= 12430 ohm)

b) - Paralel ba¤lant› : Paralel ba¤lant›da ise formül   1 / RT = ( 1 / R1 ) + ( 1 /  R2) +
( 1 / R3 ) + ( 1 / R4 ) fleklindedir. Fakat ifllemler yap›lmadan önce Tüm de¤erler ayn› yani ohm,
Kilo-Ohm veya Mega-Ohm cinsine dönüfltürülmelidir. 10 Kohm = 10,000 ohm, 2.2 Kohm =
2,200 ohm. 
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Renkler Say› Çarpan

Siyah 0 1

Kahverengi 1 10

K›rm›z› 2 100

Turuncu 3 1000

Sar› 4 10000

Yeflil 5 100000

Mavi 6 1000000

Mor 7 10000000

Gri 8 100000000

Beyaz 9 1000000000

Gümüfl – 0.01

Alt›n – 0.1



fiimdi de hesaplamay› yapal›m. 1 / RT = ( 1 / 100 ohm ) + ( 1 /  330 ohm ) + ( 1 / 10,000 ohm ) + ( 1 / 2,200
ohm ) bu eflitli¤e göre, 1 / RT = ( 0.01 ) + ( 0.003 ) + ( 0. 0001) + ( 0.00045) => 1 / RT = 0.01355 yine bu eflit-
li¤e göre RT = 1 / 0.01355 bu da 73.8 ohm’a eflittir. 

2 - Potansiyometre : Potansiyometre devaml› ayar yap›lmas› için üretilmifl bir ayal› di-
renç türüdür. Radyo ve teyplerde ses yüksekli¤ini ayarlamak için kullan›l›r. Üç bacakl›d›r. 1 ve
3 nolu uçlar aras›nda sabit bir direnç vard›r. Ortadaki uç ise 1 nolu uç ile 3 nolu uç aras›nda
hareket eder.  1 nolu uc aras›ndaki direnç azald›kça 3 nolu uç aras›ndaki direnç artar.

3 - Trimpot : Trimpot ise devrenin içinde kal›r ve sabit kalmas› gereken ayarlar için kul-
lan›l›r. Mant›¤› potansiyometre ile ayn›d›r.

4 - Foto Direnç (LDR) : Foto direnç üzerine düflen ›fl›k fliddetiyle ters orant›l› olarak,
›fl›k fliddeti artt›¤›nda direnci düflen, ›fl›k fliddeti azald›¤›nda ise direnci artan bir devre elema-
n›d›r. Foto direnç AC ve DC ak›mda ayn› özellikleri gösterir. 

5 - NTC : NTC direnci ›s›yla kontrol edilen bir direnç türüdür. Ntc ›s›la ters orant›l›
olarak direnç de¤ifltirir. Yani ›s› artt›kça NTC’nin direnci azal›r. Is› azald›kça da NTC’ nin di-
renci artar. 

6 - PTC : PTC ise NTC’nin tam tersidir. Is›yla do¤ru orant›l› olarak direnci de¤iflir. Ya-
ni ›s› art›kça direnci artar, ›s› azald›kça da direnci azal›r. Yan tarafta PTC’nin sembolü görül-
mektedir.

7 - Kondansatör : Kondansatör mant›¤› iki iletken aras›na bir yal›tkand›r. Kondansatör-
ler içerisinde elektrik depolamaya yarayan devre elemanlar›d›r. Kondansatöre DC ak›m uy-
guland›¤›nda kondansatör dolana kadar devreden bir ak›m akt›¤› için iletimde kondansatör
dolduktan sonrada yal›t›mdad›r. Devreden s›z›nt› ak›m› haricinde herhangi bir ak›m geçmez.
AC ak›m uyguland›¤›nda ise ak›m›n yönü devaml› de¤iflti¤i için kondansatör devaml› iletimde-
dir. Kondansatörün birimi “Farat” ‘t›r ve F ile gösterilir. Farat›n altbirimleri Mikro farat (µF),
Nano farat (nF) ve Piko faratt›r (pF). 1 F = 1,000,000 µF, 1 µF = 1,000 nF, 1 nF = 1,000 pF. 

Kondansatör Ba¤lant› fiekilleri
a) - Seri ba¤lant› : Kondansatörlerin seri ba¤lant› hesaplamalar›, direncin paralel ba¤-

lant› hesaplar›yla ayn›d›r. Yanda görüldü¤ü gibi A ve B noktalar› aras›ndaki toplam kapasite 
1 / CT = ( 1 / C1 ) + ( 1 / C2 ) + ( 1 / C3 ) fleklinde hesaplan›r. 
1 / CT = ( 1 / 10 µF ) + ( 1 / 22 µF ) + ( 1 / 100 µF ) burdan da 
1 / CT = 0,1 + 0,045 + 0,01 = 0,155
CT = 1 / 0,155 = 6.45 µF eder.
A ve B aras›ndaki elektrik ise  VT = V1 + V2 + V3 fleklinde hesaplan›r. 
Bu elektrik kondansatörlerin içinde depolanm›fl olan elektriktir.

b) - Paralel ba¤lant› : 
Kondansatörlerin paralel ba¤lant› hesaplamalar›, direncin seri ba¤lant› hesaplar›yla

ayn›d›r. 
CT = C1 + C2 + C3 hesaplad›¤›m›zda, 
CT = 10 µF + 22 µF + 100 µF = 132 µF eder.

A ve B noktalar› aras›ndaki elektrik ise 

VT = V1 = V2 = V3 fleklindedir. 

Yani tüm kondansatörlerin gerilimleri de eflittir.
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8 - Bobin : Bir iletkenin ne kadar çok e¤ik ve büzük bir flekilde ise o kadar direnci ar-
tar. Bobin de bir silindir üzerine sar›lm›fl ve d›fl› izole edilmifl bir iletken telden oluflur. Bobine
alternatif elektrik ak›m› uyguland›¤›nda bobinin etraf›nda bir manyetik alan meydana gelir. Ay-
n› flekilde bobinin çevresinde bir m›knat›s ileri geri hareket ettirildi¤inde bobind elektrik ak›-
m› meydana gelir. Bunun sebebi m›knat›staki manyetik alan›n bobin telindeki elektronlar› aç›¤a ç›karmas›d›r. 

Bobin DC ak›ma ilk anda direnç gösterir. Bu nedenle bobine DC ak›m uyguland›¤›nda bobin ilk anda yal›tkan
daha sonra iletkendir. Bobine AC ak›m uyguland›¤›nda ise ak›m›n yönü devaml› de¤iflti¤i için bir direnç gösterir. 

Bobinin birimi “Henri” ‘dir. Alt katlar› ise Mili Henri (mH) ve Mikro Henridir (uH). 
Elektronik devrelerde kullan›lan küçük bobinlerin boflta duranlar› oldu¤u gibi nüve üzerine sar›lm›fl olanlar›

da mevcuttur. Ayr›ca bu nüve üstüne sar›l› olanlar›n nüvesini bobine yaklaflt›r›p uzaklaflt›rarak çal›flan ayarl› bo-
binlerde mevcuttur. Bobin trafolarda elektrik motorlar›nda kullan›l›r. Elektronik olarak da frekans üreten devre-
lerde kullan›l›r.

YARI ‹LETKENL‹ ELEKTRON‹K DEVRE ELEMANLARI
1 - Diyot : Diyot tek yöne elektrik ak›m›n› ileten bir devre eleman›d›r.  Diyotun P kutbuna “Anot”, N kut-

buna da “Katot” ad› verilir. Genellikle AC ak›m› DC ak›ma dönüfltürmek için Do¤rultmaç devrelerinde  kullan›-
l›r.  Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birlefliminden oluflur. Bu maddeler ilk birlefltirildi¤inde P tipi madde-
deki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar iki maddenin birleflim noktas›nda buluflarak birbirlerini nötrlerler ve
burada “Nötr” bir bölge oluflturular. Yandaki flekilde Nötr bölgeyi görebilirsiniz. Bu nötr bölge, kalan di¤er elek-
tron ve oyuklar›n birleflmesine engel olur. Yandaki flekilde diyotun sembolünü görebilirsiniz. fiimdide diyotun do¤-
ru ve ters polarmalara karfl› tepkilerini inceleyelim.

Do¤ru Polarma : Anot ucuna güç kayna¤›n›n pozitif (+) kutbu katot ucunada
güç kayna¤›n›n negatif (-) kutbu ba¤land›¤›nda P tipi maddedeki oyuklar güç kayna¤›n›n
pozitif (+) kutbu taraf›ndan, N tipi maddedeki elektronlar da güç kayna¤›n›n negatif (-
) kutbu taraf›ndan itilirler. Bu sayede aradaki nötr bölge y›k›lm›fl olur ve kayna¤›n ne-
gatif (-) kutbunda pozitif (+) kutbuna do¤ru bir elektron ak›fl› bafllar. Yani diyot iletime
geçmifltir. Fakat diyot nötr bölümü aflmak için diyot üzerinde 0.6 Voltluk bir gerilim dü-
flümü meydana gelir. Bu gerilim düflümü Silisyumlu diyotlarda 0.6 Volt, Germanyum di-
yotlarda ise 

0.2 Volttur. Bu gerilime diyotun “Eflik Gerilimi” ad› verilir. Birde diyot üzerinde fazla ak›m geçirildi¤inde di-
yot zarar görüp bozulabilir. Diyot üzerinden geçen ak›m›n düflürülmesi için devreye birdr seri direnç ba¤lanm›fl-
t›r. ‹deal diyotta bu gerilim düflümü ve s›z›nt› ak›m› yoktur

Ters Polarma : Diyotun katot ucuna gü¤ kayna¤›n›n pozitif (+) kutbu, anot ucu-
na da güç kayna¤›n›n negatif (-) kutbu ba¤land›¤›nda ise N tipi maddedeki elektronlar
güç kayna¤›n›n negatif (-) kutbu taraf›ndan, P tipi maddedeki oyuklarda güç kayna¤›n›n
pozitif (+) kutbu taraf›nda çekilirler. Bu durumda ortadaki nötr bölge genifller, yani di-
yot yal›t›ma geçmifl olur. 

Diyota ters gerilim uyduland›¤›nda diyot yal›t›mda iken çok küçük derecede bir
ak›m geçer. Bunada “S›z›nt› Ak›m›” ad› verilir. Bu istenmeyen bir durumdur.

DO⁄RULTMAÇLAR

Do¤rultmaç Nedir? 
Alternatif Ak›m bölümünde anlatt›¤›m›z gibi Alternatif Ak›m (AC) genelde büyük elektrik devrelerinde kul-

lan›l›r. Yani büyük sanayi makinalar› falan. Düflük voltajla çal›flan elektronik devrelerinde genellikle Do¤ru Ak›ma
(DC) ihtiyaç duyulur. Do¤ru ak›mla çal›flan cihazlar›m›z›da besleyebilmek için evlerimizdeki flebeke elektri¤ini do¤-
ru ak›ma dönüfltürmemiz gerekir. Bu ifllemi yapan devrelere “Do¤rultmaç Devreleri” diyoruz. Bu devrelere ör-
nek verecek olursak ; cep telefonlar›n›n flarj cihazlar› ve wolkmaninizin adaptörü gayet iyi bir örnek olabilir. Do¤-
rultmaç devreleri kendi aralar›nda bölümlere ayr›l›rlar. Bunlar “Yar›m Dalga Do¤rultmaç”, “Tam Dalga Do¤rult-
maç” ve “Köprü Tipi Do¤rultmaç” lard›r.
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Yar›m Dalga Do¤rultmaç : Sol tarafta görülen yar›m dalga do¤rultmaçtaki D1 Diyotu AC Güç Kayna¤›-
n›n bir ucunu tek yönde filtre eder. Yani belli bir düzende art› ve eksi aras›nda geçifl yapan kutbun sadece art› yö-
nündeki ak›m›n geçmesine izin verir. Bu sayede AC güç kayna¤›n›n iki kutbu aras›nda sadece tek yönde ak›m ge-
çifli sa¤lanm›fl olur. Diyottan sonraki ç›k›fl grafi¤i soldaki gibidir. Daha sonraki C1 Kondansatörü gerilimin yükse-
lifl an›nda sarj olur, düflüfl an›nda ise debolad›¤› gerilim sayesinde düflmeyi geciktirir. Kondansatörden sonraki ç›-
k›fl grafi¤i solda görülmektedir. En sonda yer alan R1 direnci ise yük direncidir. Buraya istenilen yükü ba¤layabi-
lirsiniz. Ama kald›rabilece¤i kadar yük ba¤laman›z› tavsiye edilir.

Tam Dalga Do¤rultmaç : Tam dalga do¤rultmac›n amac› ise yar›m dalga do¤rultmac›n ç›k›fl›ndaki frekan-
s›n aralar›nda kalan boflluklar› doldurmakt›r. Bu sayede daha düzgün bir ak›m elde edebilirsiniz. Yaln›z bu tip do¤-
rultmaç için 3 uçlu AC güç kayna¤›na ihtiyaç duyacaks›n›z. Yar›m sinüs dalgan›n aras›nda kalan boflluklar ikinci bir
diyot ile doldurulur. 

C1 kondansatörü ile tam bir filtre sa¤lan›r. R1 direnci ise yük direncidir. Sa¤ tarafta diyodun ve kondansatö-
rün ç›k›fl frekanslar›n› görebilirsiniz.

Köprü Tipi Do¤rultmaç : Bu do¤rultmaç tipinde AC güç kayna¤›n›n her iki kutbuda filtre edilir. Bunun
için haz›r Köprü Tipi Diyotlar mevcuttur. D1 ve D2 diyotlar› AC güç kayna¤›n›n bir kutbunu D3 ve D4 diyotla-
r›da AC güç kayna¤›n›n di¤er kutbunu filtre eder. Bu sayede her iki kutupta filtre edilmifl olur. Bu da daha iyi bir
filtre sa¤lar. En son olarakta C1 kondansatörü ile yar›m sinüs dalgan›n aralar›ndaki boflluklar doldurulur. R1 di-
renci ise yük direncidir. Sa¤ tarafta köprü diyodun ve kondansatörün ç›k›fl frekanslar›n› görebilirsiniz.

2 - Zener Diyot : Zener diyotlar normal diyotlar›n delinme gerilimi noktan-
s›ndan faydalan›larak yap›lm›flt›r. Zener diyot do¤ru polarmada normal diyot gibi ça-
l›fl›r. Ters polarmada ise zener diyota uygulanan gerilim “Zener Voltaj›” ‘n›n alt›nda
ise zener yal›t›ma geçer. Fakat bu voltaj›n üzerine ç›k›ld›¤›nda zener diyotun üzeri-
ne düflen gerilim zener voltaj›nda sabit kal›r. Üzerinden geçen ak›m de¤iflken olabi-
lir. Zenerden arta kalan gerilim ise zenere seri ba¤l› olan direncin üzerine düfler.
Üretici firmalar 2 volttan 200 volt de¤erine kadar zener diyot üretirler. Zener di-
yotlar voltaj› belli bir de¤erde sabit tutmak için yani regüle devrelerinde kullan›l›r.
Yan tarafta zener diyotun simgesi, d›fl görünüflü ve ters polarmaya karfl› tepkisi gö-
rülmektedir.

3 - Tunel Diyot : Saf silisyum ve Germanyum maddelerine dafazla katk› mad-
desi kat›larak Tunel diyotlar imal edilmektedir. Tunel diyotlar ters polarma alt›nda
çal›fl›rlar. Üzerine uygulanan gerilim belli bir seviyeye ulaflana kadar ak›m seviyesi
artarak ilerler. Gerilim belli bir seviyeye ulaflt›ktan sonrada üzerinden geçen ak›m-
da düflüfl görülür. Tunel diyotlar bu düflüfl gösterdi¤i bölge içinde kullan›l›rlar. Tunel diyotlar yüksek frekansl› dev-
relerde ve osilatörlerde kullan›l›r. Yan tarafta tunel diyotun sembolü ve d›fl görünüflü görülmektedir. 

4 - Varikap Diyot :  Bu devre eleman›n› size anlatabilmem için ilk önce ön
bilgi  olarak size kondansatörden bahsetmem gerekecek. Kondansatörün mant›¤›,
iki iletken aras›nda bir yal›tkan olmas›d›r. Ve bu kondansatördeki iletkenlerin ara-
s›ndaki uzakl›k art›r›larak ve azalt›larak kapasitesi de¤ifltirilen kondasatörler mev-
cuttur. Fakat bunlar›n bir dezanataj› var ki bu da çok maliyetli olmas›, çok yer kap-
lamas› ve elle kumanda edilmek zorunda olmas›. Bu kondansatör türüne “Variable
Kondansatör” diyoruz. fiimdi varible kondansatörlere her konuda üstün gelen bir
rakip olan “Varikap Diyotu” anlataca¤›m. Varikap diyot, uclar›na verilen gerilime
oranla kapasite de¤ifltiren bir ayarl› kondansatördür ve ters polarma alt›nda çal›fl›r.
Boyut ve maliyet olarak variable kondansatörlerden çok çok kullan›fll›d›r. Diyot ko-
nusunda gördü¤ünüz gibi diyot da kondansatör gibi iki yar› iletken maddenin ara-
s›nda nötr bölge yani yal›tkandan oluflur.Yan tarafta görüldü¤ü gibi üzerine uygula-
nan ters polarma gerilimi artt›¤› taktirde aradaki nötr bölge geniflliler. Bu da iki ya-
r› iletkenin aralar›ndaki mesafeyi artt›r›r. Böylece diyotun kapasitesi düfler. Gerilim
azalt›ld›¤›nda ise tam tersi olarak nötr bölge daral›r ve kapasite artar. Bu eleman te-
levizyon ve radyolar›n otomatik aramalar›nda kullan›l›r.
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5 - fiotki (Schottky) Diyot : Normal diyotlar çok yüksek frekanslarda üzerine uy-
gulanan gerilimin yön de¤ifltirmesine karfl›l›k veremezler. Yani iletken durumdan yal›tkan
duruma veya yal›tkan durumdan iletken duruma geçemezler. Bu h›zl› de¤iflimlere cevap
verebilmesi için flotki diyotlar imal edilmifltir. fiotki diyotlar normal diyotun n ve p mad-
delerinin birleflim yüzeyinin platinle kaplanmas›ndan meydana gelmifltir. Birleflim yüzeyi platinle kaplanarak orta-
daki nötr bölge inceltilmifl ve ak›m›n nötr bölgeyi aflmas› kolaylaflt›r›lm›flt›r.

6 - Led Diyot : Led ›fl›k yayan bir diyot türüdür. Lede do¤ru polarma uyguland›-
¤›nda p maddesindeki oyuklarla n maddesindeki elektronlar birleflim yüzeyinde nötrleflir-
ler. Bu birleflme an›nda ortaya ç›kan enerji ›fl›k enerjisidir. Bu ›fl›¤›n gözle görülebilmesi
için ise p ve n maddelerinin birleflim yüzeyine “Galyum Arsenid” maddesi kat›lm›flt›r. Ledlerin, yeflil, k›rm›z›, sar›
ve mavi olmak üzere 4 çeflit renk seçene¤i vard›r.

7 - ‹nfraruj Led : ‹nfraruj led, normal ledin birleflim yüzeyine galyum arsenid mad-
desi kat›lmam›fl halidir. Yani görünmez (mor ötesi) ›fl›kt›r. infraruj ledler televizyon veya
müzik setlerinin kumandalar›nda, kumandan›n göndedi¤i frekans› televizyon veya müzik
setine iletmek için kullan›l›r. Televizyon veya müzik setinde ise bu frekans› alan devre ele-
man›na “Foto Diyot” denir. ‹nfraruj led ile normal ledin sembolleri ayn›d›r.

8 - Foto Diyot : Foto diyotlar ters polarma alt›nda kullan›l›rlar. Do¤ru polarmada
normal diyotlar gibi iletken, ters polarmada ise n ve p maddelerinin birleflim yüzeyine ›fl›k
düflene kadar yal›tkand›r. Birleflim yüzeyine ›fl›k düfltü¤ünde ise birleflim yüzeyindeki elek-
tron ve oyuklar aç›¤a ç›kar ve bu flekilde foto diyot üzerinden ak›m geçmeye bafllar. Bu
ak›m›n boyutu yaklafl›k 20 mikroamper civar›ndad›r. Foto diyot televizyon veya müzik setlerinin kumanda al›c›la-
r›nda kullan›l›r.

9 - Optokuplörler : Optokuplorler içinde bir adet foto diyot ve bir adet de infa-
ruj led bar›nd›ran bir elektronik devre eleman›d›r. Bu infaruj led ve foto diyotlar opto-
kuplörün içerisine birbirini görecek flekilde yerlefltrilmifllerdir. ‹nfraruj ledin uclar›na ve-
rilen sinyal aynen foto diyotun uclar›ndan al›n›r. Fakat foto diyotun uçlar›ndaki sinyal çok
çok düflük oldu¤u için bir yükselteçle yükseltilmesi gerekir. Bu devre eleman›n›n kullan›m amac› ise bir devreden
di¤er bir devreye, elektriksel bir ba¤lant› olmaks›z›n bilgi iletmektir. Aradaki ba¤lant› ›fl›ksal bir ba¤lant›d›r.

10 - Transistör : Transistörler PNP ve NPN transistörler olarak iki türe ayr›l›rlar. NPN transistörler N, P
ve N yar› iletken maddelerin birleflmesinden, PNP transistörler ise P, N ve P yar› iletken maddelerinin birleflme-
sinden meydana gelmifllerdir. Ortada kalan yar› iletken madde di¤erlerine göre çok incedir. Transistörde her ya-
l› iletken maddeden d›flar› bir uç ç›kart›lm›flt›r. Bu uçlara “Kollektör, Beyz ve Emiter” isimlerini veriyoruz. Tran-
sistör beyz ve emiter uçlar›na verilen küçük çaptaki ak›mlarla kollektör ile emiter uçlar› aras›ndan geçen ak›mla-
r› kontrol ederler. Beyz ile emiter aras›na verilen ak›m›n yaklafl›k %1 ‘i beyz üzerinden geri kalan› ise kollektör
üzerinden devresini tamamlar. Transistörler genel olarak yükseltme ifllemi yaparlar. Transistörlerin katalog de-
¤erlerinde bu yükseltme kat say›lar› bulunmaktad›r. Bu yükseltme katsay›s›n›n birimi ise “Beta” ‘d›r. 

fiimdi de NPN ve PNP tipi transistörleri ayr› ayr› inceleyelim.

a) - NPN Tipi Transistör : NPN tipi transistörler N, P ve N tipi yar› iletken-
lerinin birleflmesinden meydana gelmifltir. fiekilde görüldü¤ü gibi 1 nolu kayna¤›n (-)
kutbundaki elektronlar emiterdeki elektronlar› beyze do¤ru iter ve bu elektronlar›n
yakalafl›k %1 ‘i beyz üzerinden 1 nolu kayna¤›n (+) kutbuna, geri kalan› ise kollektör
üzerinden 2 nolu kayna¤›n (+) kutbuna do¤ru hareket ederler. Beyz ile emiter aras›n-
dan dolaflan ak›m çok küçük, kollektör ile emiter aras›ndan dolaflan ak›m ise büyük-
tür. Yan tarafta NPN tipi transistörün sembolü ve iç yap›s› görülmektedir.
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b) - PNP Tipi Transistör : PNP tipi transistörler P, N ve P tipi yar› iletkenle-
rinin birleflmesinden meydana gelmifltir. fiekilde görüldü¤ü gibi 1 nolu kayna¤›n (+)
kutbundaki oyuklar emiterdeki oyuklar› beyze do¤ru iter ve bu oyuklar›n yakalafl›k %1
‘i beyz üzerinden 1 nolu kayna¤›n (-) kutbuna, geri kalan› ise kollektör üzerinden 2 no-
lu kayna¤›n (-) kutbuna do¤ru hareket ederler. Beyz ile emiter aras›ndan dolaflan ak›m
çok küçük, kollektör ile emiter aras›ndan dolaflan ak›m ise büyüktür.Yan tarafta PNP
tipi transistörün sembolü ve iç yap›s› görülmektedir.

11 - Foto Transistör : Foto transistörün normal transistörden tek fark›, kol-
lektör ile emiter aras›ndan geçen ak›m› beyz ile de¤ilde, beyz
ile kollektörün birleflim yüzeyine düflen mor ötesi ›fl›kla kon-
trol ediliyor olmas›d›r. Foto transistör devrede genelde beyz ucu boflta olrak kullan›l›r.
Bu durumda üzerine ›fl›k düfltü¤ünde tem iletimde düflmedi¤inde ise tam yal›t›mdad›r.
Foto transistörün kazanc› beta kadar oldu¤u için foto diyotlardan daha avantajl›d›r. Yan
tarafta foto transistörün sembolü görülmektedir.

12 - Tristör : Tristör mant›k olarak yandaki flekildeki gibi iki transistörün birbi-
rine ba¤land›¤› gibidir. Tristörün anot, katot ve gate olmak üzere üç ucu bulunmakta-
d›r. Gate ucu tetikleme ucudur. Yani anot ile katot üzerinde bir gerilim varken (Anot
(+), katot (-) olmak flart› ile) gate ile katot uclar› aras›na bir anl›k (Gate (+), katot (-
) olmak flart› ile) ak›m uygulan›p çekildi¤inde tristörün anot ile katot uçlar› aras› ileti-
me geçer. Anot ile katot aras›ndaki gerilim “Tutma Gerilimi” ‘nin alt›na düflmedi¤i sü-
rece tristör iletimde kal›r. Tristörü yal›t›ma sokmak için anot ile katot aras›ndaki ak›m
kesilir veya anat ile katot uclar› bir anl›k k›sa devre yap›l›r. Veya da gate ile katot ara-
s›na ters polarma uygulan›r. Yani gate ucuna negatif gerilim uygulan›r.

13 - Diyak : Diyak çift yönde de ayn› görevi gören bir zener diyot gibi çal›fl›r.
Diyak›n üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin alt›nda iken diyak yal›t›mdad›r.
Üzerinden sadece s›z›nt› ak›m› geçer. Üzerine ukgulanan gerilim diyak geriliminin üs-
tüne ç›kt›¤›nda ise siyak iletime geçer. Fakat iletime geçer geçmez diyak›n uçlar›ndaki
gerilimde bir düflüfl görülür. Bu düflüfl de¤eri diyak geriliminin yaklafl›k %20 ‘si kadar-
d›r. Diyak›n üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin alt›na da düflse diyak yine de iletimde kal›r. Fakat diyaka
uygulanan gerilim düflüfl an›ndan sonraki gerilim seviyesinin alt›na düflürüldü¤ünde diyak yal›t›ma geçer. Diyak iki
yöndeki uygulanan polarmalarda da ayn› tepkiyi verecektir. Diyak›n bu özelliklerinin olma sebebi alternatif ak›m-
da kullan›labilmesidir.

14 - Triyak : Triyaklar da tristörlerin alternatif ak›mda çal›flabilen türleridir. Tri-
yak›n oluflumunda birbirine ters yönde ba¤l› iki adet tristör bulunmaktad›r. Yan taraf-
ta bu birleflim görülmektedir. Herhangi bir alternatif ak›m devresindeki bir triyak›n A1
ucuna (+) A2 ucuna da (-) yönde ak›m geldi¤inde birinci tristör, tam tersi durumda
ise ikinci tristör devreye girecektir. Bu sayede triyak alternetif ak›m›n iki yönünde de
iletime geçmifl olur. Triyak yüksek güçlü ve alternatif ak›m devrelerinde güç kontrol
eleman› olarak kullan›l›r.

15 - JFet Transistör : Jfet transistörler normal transistörlerle ayn› mant›kta çal›fl›rlar. Üç adet uca sahip-
tir. Bunlar Kap› (G)(normal transistörün beyzi), oyuk (D)(normal transistörün kollektörü) ve kaynak (S) ‘d›r.
Normal transistörle jfet transistör aras›ndaki tek fark, normal transistörün kollektör emiter aras›ndaki ak›m›n,
beyzinden verilen ak›mla kontrol edilmesi, jfet transistörün ise geytinden verilen gerilimle kontrol edilmesidir. Ya-
ni jfetler gate ucundan hiç bir ak›m çekmezler. Jfet’in en önemli özelli¤ide budur. Bu özellik içerisinde çok say›da
transistör bulunduran entegrelerde ›s›nma ve ak›m yönünden büyük bir avantaj sa¤lar. Normal transistörlerin
NPN ve PNP çeflitleri oldu¤u gibi jfet transistörlerinde N kanal ve P kanal olarak çeflitleri bulunmaktad›r. Fakat
genel olarak en çok N kanal jfetler kullan›l›r. 

76 TA2KF AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K KURS NOTLARI



a) - N Kanal JFet Transistör : Yandaki grafikte görüldü¤ü gibi n kanal jfet
transistörler iki adet P ve bir adette N maddesinin birlefliminden meydana gelmifl-
tir. Fetin gate ucuna uygulanan gerilim ile D ve S uclar› aras›ndaki direnç de¤eri
kontrol edilir. Gate ucu 0V tutuldu¤unda, yani S ucuna birlefltirildi¤inde P ve N
maddeleri aras›ndaki nötr bölge genifllemeye bafllar. Bu durumda D ve S uclar›
aras›ndan yüksek bir ak›m akmaktad›r. D ve S uclar› aras›na uygulanan gerilim se-
viyesi artt›r›ld›¤› taktirde ise bu nötr bölge daha da genifllemeye bafllar ve ak›m
doyum de¤erinde sabit kal›r. Gate ucuna eksi de¤erde bir gerilim uygulanmas› du-
rumunda ise nötr bölge daral›r. Ak›m seviyesi de gate ucuna uygulanan gerilim se-
viyesine ba¤l› olarak düflmeye bafllar. Bu sayede D ve S uçlar›ndaki direnç de¤eri
yükselir.

b) - P Kanal JFet Transistör : P kanal fetlerin çal›flma sistemide N kanal fet-
lerle ayn›d›r. Tek fark› polarizasyon yönünün ve P N maddelerinin yerlerinin ters ol-
mas›d›r. Yani gate ucuna pozitif yönde polarizasyon verdi¤imizde D ve S uclar› ara-
s›ndaki direnç artar, ak›m düfler. Gate ucu 0V iken ise ak›m doyumdad›r.

16 - Mosfet : Mofetlerde fetler gibi N kanal ve P kanal olarak ikiye ayr›l›rlar.
Mosfetler Afla¤›daki flekilde görüldü¤ü gibi büyük bir gövde olan P maddesi (SS) oluk
ve kaynak kutuplar›na ba¤l› iki adet N maddesi. Ve yine kanal bölgesini oluflturan bir
N maddesi daha. Birde kanal ile aras›nda silisyumdioksit (SiO2) maddesi bulunan ka-
p› konnektörü bulunmaktad›r. Bu madde n kanal ile kap› aras›nda iletimin olmamas›-
n› sa¤lar. P maddesinden oluflan gövde baz› mofetlerde içten S kutbuna ba¤lanm›fl,

baz› mosfetlerde de ayr› bir uc olarak d›flar› ç›kar›lm›flt›r. Mosfetler ak›m kontrolü fetlerden biraz farkl›d›r. Mos-
fetler baz› özelliklerine göre ikiye ayr›l›rlar, bunlar ; “Deplesyon (Depletion)” ve  “Enhensment” tipi mosfetler-
dir. 

Bu iki tip mosfeti flimdi ayr› ayr› inceleyelim.

a) Deplesyon : Yandaki grafikten de anlafl›laca¤› gibi mosfetin gate kutbuna 0V verildi¤inde (yani S kutbu
ile birlefltirildi¤inde) S ve D kutuplar› aras›ndan fetlerdeki gibi bir ak›m akmaya bafllar. Gate kutbuna negatif yön-
de yani -1V uyguland›¤›nda ise gate kutbundaki elektronlar kanaldaki elektronlar› iter ve p tipi maddeden oluflan
gövdedeki oyuklar›da çeker. Bu itme ve çekme olaylar›ndan dolay› kanal ile gövdedeki elektron ve oyuklar birle-
flerek nötr bölge olufltururlar. Gate ‘e uygulanan negatif gerilim art›r›ld›¤›nda ise nötr bölge dahada genifller ve
ak›m›n geçmesine engel olur. 

Gate kutbuna pozitif yönde gerilim uyguland›¤›nda gate kutbundaki oyuklar, gövdedeki oyuklar› iter, kanal-
daki elektronlar› ise çeker fakat aradki silisyumdioksit madde nedeniyle gate kutbundaki oyuklarla elektr›nlar bir-
leflemez. Bu sayede kanal genifller ve geçen ak›m daha da artar. ‹flte bu gate kutbunan uygulanan pozitif gerilimle
ak›m›n art›r›lmas›na “Enhensment”, negatif gerilim uygulayarak ak›m düflürülmesinede “Deplesyon” (Depletion)
diyoruz. Bu bölümde Deplesyon tipi mosfetlerin N kanal olan türünü aç›klad›k. P kanal olan tipi N kanal›n, polar-
ma ve yar›iletkenlerin yerleri bak›m›ndan tam tersidir.

b) Enhensment : Enhensment tipi mosfetleri, Deplesyon tipi mosfetlerden ay›ran en önemli özellik yanta-
rafta da görüldü¤ü gibi N tipi kanal›n bulunmamas›d›r. Bu kanal›n bulunmamas› nedeni ile gate kutbuna 0V uygu-
land›¤›nda S ile D uçlar› aras›ndan hiç bir ak›m geçmez. Fakat gate kutbuna +1V gibi bir pozitif gerilim uyguland›-
¤›nda gate kutbundaki oyuklar gövdedeki oyuklar› iter. Bu sayede S kutbundan gelen elektronlara D kutbuna git-
mek için yol aç›lm›fl olur. S ve D kutuplar› aras›ndan bir ak›m geçmeye bafllar. Bu bölümde Enhensment tipi mos-
fetlerin N kanal olan türünü aç›klad›k. P kanal olan tipi N kanal›n, polarma ve yar›iletkenlerin yerleri bak›m›ndan
tam tersidir.
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TEKN‹K FORMÜLLER

OHM KANUNU 

GÜÇ 

REAKTANS

REZONANS

D‹RENÇ  (SER‹ BA⁄LI) RT = R1 + R2 + R3 + .....  RN

D‹RENÇ
(PARALEL BA⁄LI)

KONDANSATÖR
(SER‹ BA⁄LI)

KONDANSATÖR
(PARALEL BA⁄LI) CT = C1 + C2 + C3 + .....  CN

DALGA BOYU (Lambda) 

TRAFO AKTARMA ORANI

KISALTMALAR: 

R = Direnç (Ohm)      V = Gerilim (Volt) I = Ak›m (Amper)
W = Güç (Watt)        F = Frekans (Hertz) C = Kapasite (Farad)   L = Endüktans (Henry)
S1 , S2 = Primer , Sekonder sar›m say›s› V1 , V2 = Primer , Sekonder Voltaj (Volt)
I1 , I2 = Primer, Sekonder Ak›m (Amper) Z1 , Z2 = Primer , Sekonder Empedans (Ohm
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MODÜLASYON

‹ki ayr› sinyalin birlefltirilerek içinde eski sinyallerden farkl› frekanslar›n bulunabilece¤i yeni bir sinyalin olufl-
turulmas›d›r. Modülasyon çok ayr›nt›l› bilgiler tafl›nmas›nda kullan›lan tekniktir. 

‹ki ana modülasyon flekli mevcuttur.
A) GENL‹K MODÜLASYONU 
B) FREKANS MODÜLASYONU

GENL‹K MODÜLASYONU:
Genlik modülasyonu üçe ayr›l›r;

1) Normal genlik modülasyonu  [ AM ] 
2) Tek yan band modülasyonu  [ SSB ] (Single Side Band) 
3) Çift yan band Modülasyonu  [ DSB ] (Double Side Band)

Genellikle ticari radyo ve TV istasyonlar› AM ve FM, amatörler SSB kullan›rlar.

NORMAL GENL‹K  MODÜLASYONU  ( AM ) :
AM sinyalini elde etmek için bilgi sinyalini tafl›y›c› frekans›nda kesmemiz gerekir. Bu olay tafl›y›c› dalgan›n tüm

harmonik katlar›n› oluflturur. Bu frekanslar›n bir tanesinin geçmesine izin verirsek AM sinyali DSB modülasyon
sinyali yap›lm›fl olur. Belli bir frekans aral›¤› band geçiren filtrelerle di¤er sinyallerden ayr›l›r. Bir bilgi sinyali line-
ar olmayan bir devre eleman›n›n üzerinden tafl›y›c› ile birlikte geçerse AM modülasyonu oluflur. (Linear olmayan
elemanlara diyot ve BJT örnek verilebilir.) AM’de sinyal yokken antenden enerji ç›kar. Antenden gönderilecek
sinyaller balanced modülatöründe üretilir. Uza¤a gidecek kadar güçlendirilmek için linear yükselteçler kullan›l›r.
AM sinyalinin güçlendirilmesi ve modüle edilmesi C s›n›f› yükselteç ile yap›l›r.

TEK YAN BAND  ( SSB ) :
AM modülasyonunda tafl›y›c› sinyal yaln›z bafl›na bilgi tafl›maz. ‹ki yan band›n uzaya gönderilmesi enerji kay-

b›d›r. Bunlar› ortadan kald›ran SSB iletiflimi radyo, telefon ve telli iletiflimde kullan›lmak üzere gelifltirilmifltir. Bu
sistemde tafl›y›c› frekans ve bir tane yan band yok edilir. Sadece tek yan band yay›nlan›r. SSB sinyaller AM sinyal-
lerine göre daha az sönme (fading) gösterir. Ticari radyolar›n SSB yap›lmamas›n›n nedeni, SSB al›c› devrelerinin
daha karmafl›k ve pahal›ya imal edilmesidir. Fakat zamanla bütün radyolar SSB olacakt›r. AM sinyalinin tafl›y›c›s›
bast›r›l›rsa, (suppressed carrier) sonuç çift yan bantt›r. Daha sonra yan bandlardan biri fitrelenip ç›kart›l›rsa USB
(upper side band) üst yan bad modülasyonu olur. Bu iki durumda SSB olarak adland›r›l›r.

FREKANS MODÜLASYONU  ( FM ) :
Genlik modülasyonunda, genli¤i sabit tutan modüle eden iflareti de¤itirirsek, elde edilen modülasyona Fre-

kans modülasyonu denir. Bir tafl›y›c› dalga FM na tabi tutulunca frekans›n kaymas› modüle eden sinyalin genli¤i ile
orant›l›d›r. Modüle eden sinyalin frekans›na ba¤l› de¤ildir.

Bunun yan›nda ;          

Bu tan›mdan da anlafl›ld›¤› üzere modüle eden iflaretin genli¤i sabit tutulursa, frekans sapmas› sabit kal›r. An-
cak modüle eden frekans de¤iflince modülasyon indisi de¤iflir. AM in aksine olarak FM de band geniflli¤i modülas-
yon indisi ile de¤iflir. FM de bandlar›n matematiksel ifadesi Bassel fonksiyonlar› ile bulunur. FM de modülasyon in-
disi artt›kça önemli yan bandlar›n adedi artar.

PREAMPHAS‹S :
Bir bilgi sinyalinin gürültü sinyaline göre daha çok kuvvetlendirilip ifllenmesi olay›d›r. Böylece sinyal gürültü

oran› yüksek, bilgi sinyali preamphasis devrelerine verilerek gürültüsüz gerçek bilgi sinyali elde edilir.

DEMODÜLASYON  (DEDEKS‹YON) :
Uzaydan gelen modüle edilmifl sinyalden tekrar bilgi elde etmeye demodülasyon denir. Tüm radyo al›c›lar›n-

da demodülatör bulunur. 

‹ki tür demodülasyon vard›r.
1) Zarf dedeksiyonu  (Envelope detection) 
2) Senkron dedeksiyon (Coherent detection)

SSB de genellikle senkron dedeksiyon uygulan›r. 
AM sinyalini ise Linear olmayan elemandan geçirirsek dedeksiyon gerçekleflir.

Modülasyon indisi =
Modüle eden frekans

Frekans sapmas›
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HETEROD‹N

Genifl frekans band›ndaki her istasyon için eflit güzellikte sinyal al›nmas› ve ifllemlerin eflit olmas› için het-
erodin sistemi gelifltirilmifltir. ‹ki frekansl› sinyalin çarp›l›p aralar›ndaki fark kadar yeni frekansl› bilgi sinyalinin
yarat›lmas›na “HETEROD‹N OLAYI” denir.

Bu olay› genifl olarak söyle aç›klayabiliriz;
Bir piyanonun birbirine bitiflik iki tufluna ayn› zamanda bas›l›rsa ç›kan ses titrer gibi bir etki meydana getir-

erek alçal›p yükselir. Ayn› fley, ekseriya, iki motorlu uçaklarda, motorlar birbirinden çok az farkl› döndü¤ü zaman
da iflitilir. Sesteki bu titremenin (ki buna “vuru” ad› verilir) sebebi sesin havada bir s›ra “itme” ve “çekmeler”
halinde yol almas›d›r. Çekmeler baflka bir sesin çekmeleri ile ayn› zamana rastlarsa, iki nota birbirini kuvvetlendirir
ve daha yüksek bir ses iflitilir. Fakat birinci notan›n çekmeleri ikinci notan›n itmeleri ile ayn› zamana rastlarsa iki
nota birbirini yok etmeye çal›fl›r ve hafif bir ses duyulur. 

Notalar›n frekanslar› farkl› oldu¤u zaman birincinin çekmeleri her zaman ikincinin çekmeleri ile ayn› zamana
rastlamaz; çünkü bunlar her iki nota için farkl› aral›klarla meydana gelir. Fakat frekans› yüksek olan notan›n itme
ve çekmelerini öteki notan›n itme ve çekmelerini zaman zaman yakalar ve bunlar ayn› zamana rastlad›klar›
takdirde seste bir yükselme duyulur ve böylece titreklik ortaya ç›kar. 

Bir saniyede meydana gelen vurular›n say›s› iki notan›n frekanslar› aras›ndaki farka eflittir. T›pk› iki notan›n
vuru meydana getirerek birbirini etkilemesi gibi, iki alternatif gerilimde birbirleriyle kar›flt›r›l›nca yukar›da
anlat›lana benzer bir olay meydana gelir. Kar›flma sonunda elde edilen gerilim, ilk iki gerilimin frekanslar›n›n fark›na
eflit bir frekansla büyüyüp küçülür. Böylece frekans› 500 Hz olan bir alternatif gerilim, frekans› 1500 Hz olan baflka
bir gerilimle kar›flt›r›l›rsa meydana gelen gerilim saniyede 1000 defa büyüyüp küçülecektir. Buna HETEROD‹N
yapma denir. Buradaki alternatif gerilimlerden birinin yerine antenden gelen radyo iflareti kullan›l›r. Kar›flt›rma
sonucunda meydana gelen gerilim radyo iflaretinden daha alçak frekansl› olur, fakat as›l iflaret üzerine bindirilmifl
olan haberi de tafl›r. 

EM‹SYON ÇEfi‹TLER‹

1. SEMBOL : Tafl›y›c› ya uygulanan modülasyon türü
2. SEMBOL : Modüle edilen sinyalin karakteri,
3. SEMBOL : Aktar›lan bilginin türü

1 NC‹ SEMBOL
A  :  Genlik Modülasyonu,  (AM veya GM)
H  : Genlik Modülasyonu,  Tek yan band, Tafl›y›c› tam mevcut   (SSB)
R  : Genlik Modülasyonu, Tek yan band, Tafl›y›c› az veya de¤iflebilir  (SSB)
J   : Genlik modülasyonu, Tek yan band, Tafl›y›c› bast›r›lm›fl   (SSB)
F   : Frekans modülasyonu (FM)
C  :  Genlik Modülasyonu, Art›k yan band
G  : Faz modülasyonu

2 NC‹ SEMBOL
1  :  Modüle edici alta tafl›y›c› kullanmayan say›sal bilgi  
2  :  Modüle edici alt tafl›y›c› kullanan say›sal bilgi 
3  :  Analog bilgi

3 NCÜ SEMBOL
A  :  Telgraf  (Sesli)
B  :  Telgraf    (Otomatik)
C  :  Faksimile
D  :  Data Aktar›m›
E  :  Telefon
F  :  Televizyon
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‹YONOSFER

Atmosferin yüksek k›sm›nda, stratosferin üstünde, yerküreyi saran, atmosferin azald›¤› en d›fl katman yer al›r.
Yeryüzünden itibaren 50 ila 500 km. aras›ndaki bu katmana ‹YONOSFER denir.

‹yonosfer ad›n›n kullan›l›fl›n›n nedeni, gazlar›n iyonizasyona u¤rad›¤› bir bölge olmas›d›r. Bu atom ve molekül-
lerin iyonlar haline dönmesi olay›d›r. ‹yonosferin 80 ila 200 km. lik bölümünü meydana getiren iki katman HEAVY
SIDE katman›d›r. Bu katman›n telsiz haberleflmesindeki önemi çok büyük olup, amatör radyoculu¤un can dama-
r›d›r. Çünkü bu tabaka uzun ve orta radyo dalgalar›n› yere yans›tarak dünyan›n yuvarlakl›¤›ndan do¤an güçlükleri
yener. E¤er bu tabaka olmasayd› amatör radyocular›n kulland›¤› frekanslardaki radyo dalgalar› ya yeryüzünde bir-
kaç yüz km. ilerleyecekler, yada gökyüzünden uzay bofllu¤una yay›lacaklard›. Bu tabaka oluflumunu güneflten ge-
len ›fl›nlara borçludur.

Atmosferin bu yüksekliklerinde oksijen, moleküler oksijen, nitrojen ve moleküler nitrojen bulunmaktad›r. Bu
gazlar elektrik yüklü bir çekirdek ve çekirde¤in etraf›nda dolaflan elektronlardan oluflurlar. Güneflten gelen ›fl›n-
lar bu elektronlardan baz›lar›n›n serbest hale gelmesine neden olur ve böylece elektronlar›n eksi (-) yükleri ve
elektron kayb› ile oluflan art› (+) yüklü iyonlar serbestçe dolaflmaya bafllar. Her ne kadar bu çok hareketli ser-
best elektronlar art› (+) yüklü iyonlara çarp›p onlar› tekrar nötr hale getirirlerse de, güneflten devaml› gelen ›fl›n-
larda, sürekli olarak iyonizasyona neden olur. Yani elektronlar serbest kal›r ve yeni iyonlar oluflur. Böylece güne-
flin durumuna göre, yani mevsimlere ve günün saatlerine ba¤l› bir denge oluflur. Geceleri daha az, gündüzleri da-
ha çok serbest elektron ve iyon mevcuttur. 

Sonuç olarak atmosferin üst k›sm›nda sanki bir metal içindeymifl gibi elektronlar serbestçe dolaflmaktad›r.
Bunlar›n yo¤unlu¤una ba¤l› olarak iyonosfer tabakalara ayr›l›r. D tabakas› (50-80 km) ozonun mor ötesi ›fl›nlarla
iyonlaflmas›ndan oluflmufltur. E tabakas› (80-200 km.) oksijen moleküllerinin fotoiyonlaflmas›ndan türemifltir. F1
tabakas› (200-300 km.) azot moleküllerinin fotoiyonlaflmas›ndan meydana gelmifltir. F2 tabakas› (300-400 km.)
mor ötesi ›fl›nlar›n yan› s›ra güneflin cisimcik halindeki ›fl›nlar› ile kozmik ›fl›nlar›n etkisiyle oluflmufltur. G tabaka-
s› (400 km.sonras›) azot atomunun so¤urulmas›ndan olufltu¤u san›lmaktad›r. D,E ve F1 tabakalar›n›n iyon yo¤un-
lu¤u, ›fl›klanma etkisiyle do¤rudan do¤ruya de¤iflir. Ancak F2 tabakas›n›n iyon yo¤unlu¤u ters dalgalanma geçirir.

Yeryüzündeki verici antenden ç›kan radyo dalgalar› antenin ›fl›n›m örtüsüne göre de¤iflik yönlerde ilerleye-
ceklerdir. Yeryüzünü takip eden dalgalar zay›flayarak ilerleyecekler ve çok uzaklara gidemeden kullan›lamaz hale
geleceklerdir. Gökyüzüne do¤ru ilerleyen dalgalar ise iyonosfer tabakas›nda k›r›lma yaparak ilerleyeceklerdir.
Uzun mesafelere giden radyo dalgalar› birçok kere k›r›ld›ktan sonra polarizasyonunu kaybeder. Yani DX konufl-
malarda yatay veya dikey polarizasyonlu antenler ayn› neticeyi verirler. Yani antenin yatay veya düfley durumda
olmas›na ba¤l› de¤ildir. Radyo dalgalar›n›n iyonosferde bükülmesi, iyonosfere girifl aç›s›na ba¤l›d›r. 

Bu durumda radyo dalgalar› ; 
a) Tam k›r›lmaya u¤ray›p yine iyonosferde k›r›lmaya devam edip yeryüzüne dönecek, 
b) ‹yonosferde k›r›lmaya devam edip, iyonosferden bofllu¤a ç›k›p gidecektir.

Radyo dalgalar›n›n iyonosfere girifl aç›s›, s›f›rdan büyük olursa, iyonosferden yans›y›p yeryüzüne dönecek rad-
yo dalgalar›n›n frekans› da artar. 

‹flte bu frekansa MUF (maximum usable frequency-kullan›labilir en yüksek frekans) denir.‹yonosfere girifl aç›-
s› büyüdükçe haberleflme mesafesi artt›¤›ndan, baz› MUF lar haberleflme mesafesi cinsinden verilir. 

Frekans artt›r›ld›kça iyonosfer tabakalar› radyo dalgalar›n› yans›tmamaktad›r. Böylece belli bile frekansa ula-
fl›ld›¤›nda bu frekans iyonosfer tabakas›n› deler geçer. 

Bu durumdan iyonosfer tabakalar›n›n incelenmesinde yararlan›l›r. Buna ba¤l› olarak en yüksek frekans›n
F tabakas›ndan yans›d›¤› söylenebilir.

FREKANSIN ‹YONOSFER‹K YAYILMA ETK‹S‹ :
‹yonosfer tabakas› do¤rudan do¤ruya güneflin etkisinde oldu¤u için güneflin etkilerinden kurtulmas› mümkün

de¤ildir. Örne¤in ; Günefl etkilerinin 11 y›ll›k periyodik de¤iflimleri aynen iyonosferdeki de¤iflikliklerde de görü-
lür. Yukar›da biraz olsun anlatmaya çal›flt›¤›m›z iyonosfer, güneflin etkileri kadar, yeryüzünde mevcut olan magne-
tik alanlardan da etkilenerek, çok daha de¤iflik etkilere sahip olur ve bu tabakan›n gerçek analizini yapmak çok da-
ha kapsaml› hale gelir.
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ELEKTROMANYET‹K DALGALARIN YOLU

Bir elektromanyetik dalga anteni terk ettikten sonra uzaya do¤ru yol al›r. Bu dalgan›n bir k›sm› dünyan›n yü-
zeyi boyunca yay›l›r ki, buna yer dalgas› denir. Antenden d›flar› ve yukar› do¤ru hareket eden dalgan›n geri kalan
k›sm› ise gök dalgas› ad›n› al›r.

YER DALGALARI
Antenden ç›kt›ktan sonra yavafl yavafl zay›flay›p tamamen sönünceye kadar yeryüzü e¤risini takip eden dal-

galard›r. Üç bileflenden oluflurlar. ‹lki verici anteninden ç›kt›ktan sonra do¤rudan al›c› antenine ulaflan dalgalard›r.
Bunlara D‹REKT DALGALAR denir. ‹kincisi yeryüzünden yans›yarak al›c› antene ulaflanlard›r. Bunlara YAN-
SIYAN DALGA denir. Sonuncusu ise yer yüzeyine temas ederek yay›lan dalgad›r. Buna da yüzey dalgas› denir. 

Yer dalgalar›n›n yay›n›m mesafesi afla¤›daki faktörlere ba¤l›d›r.
Frekans: Yer dalgalar›n›n frekans› artt›kça ulafl›lan menzil düfler. 
Topra¤›n tipi: Su topra¤a göre daha iyi bir iletken oldu¤u için yer dalgalar›, su üzerinde daha uzak mesafe-

lere ulaflabilirler. Toprak ne kadar kuru ise menzil o oranda düfler
Güç; Menzil verici gücüyle do¤ru orant›l›d›r. Güç artt›kça menzil de artacakt›r 

fiekil 1. Yer Dalgalar›

Direkt ve Yans›yan Dalgalar
Yer dalgas›n›n bu iki bilefleni birbirlerinden çok farkl› de¤ildirler, ancak al›c› antenine ulaflt›klar›nda faz fark›

bak›m›ndan bir farkl›l›k gösterirler. Her iki dalga verici anteninden ç›kt›klar›nda ayn› fazda olmalar›na ra¤men yan-
s›yan dalga, direkt dalgaya göre daha uzun bir yol izledi¤inden al›c› antenine daha geç ulafl›r ve buda iki dalga ara-
s›nda bir faz fark› meydana getirir. Yans›ma topraktan oluyorsa aralar›nda 180∞ lik bir fark meydana gelir. Bu iki
dalgan›n yollar› aras›ndaki uzakl›k çok farkl› de¤ilse, al›c› antenine 180∞ farkl› olarak geleceklerinden ters yönde-
ki bu iki alan birbirini yok eder. Dalgalar›n yollar› aras›ndaki fark fazla olursa, al›c› antenini etkileyen alanlar ara-
s›ndaki faz fark› da 180∞ den daha az olur. Bunun sonucu olarak da z›t yönden ki alanlar birbirini tamamen yok
etmezler. Al›c› anteni geri kalan alan taraf›ndan etkilenir. Verici ve al›c› antenlerin yerden yükseklikleri fazla de-
¤ilse, direkt ve yans›yan dalgalar›n izledikleri yollar da uzunluk bak›m›ndan birbirine yak›n hatta pratik bak›mdan
birbirine eflit olarak kabul edilebilir, bu durumda birbirlerini yok edece¤inden antenler aras›ndaki iliflki yaln›z yü-
zey dalgas› taraf›ndan sa¤lan›r.

Yüzey Dalgas› 
Toprak yüzeyi oldukça iletken oldu¤undan hareket halindeki dalga topra¤›n içinde bir gerilim indükler. Söz ko-

nusu gerilim topra¤›n içinde Fuko ak›mlar›n›n oluflmas›na sebep olur. Bu ak›mlar› oluflturan enerji yüzey dalgas› ta-
raf›ndan absorbe edilece¤inden verici anteninden al›c› antenine giden dalgalar zay›flar. Dalgan›n bu zay›flama de¤e-
ri yüzey dalgas›n›n üzerinden geçti¤i arazinin cinsine ba¤l›d›r. Su en az zay›flatmaya neden olur. Dalgan›n en uzak
mesafeye gitmesine neden olurken, orman, da¤lar, meskun yerler en çok zay›flatmay› yap›p dalgan›n k›sa mesafe-
lere gitmesine sebep olurlar. Ayr›ca dalgan›n frekans› yükseldikçe topra¤›n zay›flatmas› da etkili bir flekilde artar.
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Yer Dalgas› ile Haberleflme
Yer dalgalar› ile yap›lan haberleflmenin etkinli¤i frekansa ve güce göre de¤iflir. Düflük radyo frekanslar›nda yü-

zey dalgas› bilefleni çok kuvvetlidir. Fakat verici anteninden uzaklaflt›kça bu bileflende zay›flama meydana gelece-
¤inden, uzak mesafelerle haberleflme yapabilmek için oldukça büyük güce ihtiyaç vard›r. VHF ve UHF gibi yüksek
frekans bandlar›nda yap›lan haberleflmede yüzey dalgas› antenden ç›kt›ktan hemen sonra büyük ölçüde zay›flama-
ya u¤rad›¤›ndan haberleflme için kullan›lmaz. Bu durumda yer dalgas›n›n, direkt ve yans›yan bileflenlerinden yarar-
lan›l›r. Anten yüksekli¤i az olan vericilerin yayd›¤› direkt ve yans›yan dalgalar al›c› anteninde birbirini yok etti¤in-
den, bu dalgalarla yap›lacak haberleflmede verici anteninin topraktan olan yüksekli¤i fazla tutulmal›d›r. Böylece
yans›yan dalgan›n direkt dalgaya göre daha ileri giderek onu zay›flatmas›, bileflenlerinin birbirini yok etme mikta-
r›n›n azalt›lmas› sa¤lanm›fl olur.

GÖK DALGALARI
Yer dalgalar›na göre farkl› bir flekilde yay›l›rlar. Yay›l›fl›ndaki özelli¤inden dolay› uzun mesafe haberleflmesi

gök dalgalar› vas›tas› ile yap›l›r. Antenden ç›k›p yukar›ya do¤ru hareket eden gök dalgalar› iyonosfer deki elektrik
flarj› taraf›ndan e¤ilme ve k›r›lmaya u¤rat›larak tekrar yer yüzüne dö-
nerler. Verici anteninden yüzlerce km uzakta k›r›lan veya yans›yan gök
dalgalar›n›n düfltü¤ü bölgede bulunan bir al›c› anteni oldukça kuvvetli
sinyaller al›r. 

‹yonosfer içindeki iyonizasyon derecesi, güneflin radyasyon de¤e-
rine ve havan›n yo¤unlu¤una ba¤l› oldu¤undan gece ve gündüze, mev-
simlere ve havan›n s›cakl›¤›na göre de¤iflir ve iyonosfer içinde farkl›
yo¤unluklarda tabakalar oluflur. Bu tabakalar radyo dalgalar› üzerinde
farkl› etkiler yaparlar. D tabakas› ad› verilen ilk tabaka, yerden 40-80
km aras›nda bulunur ve yaln›z gündüzleri olufltu¤u için yo¤unlu¤u en
az olan tabakad›r. 

E tabakas› ikinci tabakad›r ve 80-150 km aras›n› kapsar. Gündüz-
leri çok yo¤undur (ö¤leyin saat 12 civar›), geceleri de bulunmas›na
karfl›n yo¤unlu¤u çok azd›r. Son iyonosfer tabakas› F tabakas›d›r, 150-
500 km aras›nda  oluflur. Gündüzleri F1 ve F2 gibi iki k›sma ayr›l›r,
iyon bak›m›ndan iyonosferin en yo¤un tabakas›n› F2 tabakas› olufltu-

rur. Günefl batar batmaz F1 ve F2 tabakalar› birleflerek F tabakas›n› olufltururlar.

Gök dalgalar›n›n yay›lma mesafesi afla¤›daki faktörlere ba¤l›d›r:
Gelifl aç›s›: Verici anteninden gönderilen dalgan›n yans›yabilmesi için iyonosfere belli bir aç› alt›nda gelmesi

gerekir. Büyük aç›larda iyonosfer katmanlar›na ulaflan gök dalgalar›, bu katmanlar taraf›ndan yutulurlar. 
Yükseklik: Verici anteni ne kadar yükse¤e yerlefltirilirse menzil o oranda artar.
‹yonlaflma miktar›: Tabakan›n iyonlaflma miktar› ne kadar fazla ise menzil o oranda düfler. (Gece-gündüz

menzil fark› gibi) 
Frekans: Verici frekans› 30 MHz’in alt›nda olmal›d›r. Frekans artt›kça gök dalgalar›n›n menzili düfler. 30

MHz’ in üzerinde frekans› bir dalga iyonosferden yans›mad›¤› gibi tüm katmanlar› geçerek uzaya ulafl›r. 
Verici antenden ç›k›p iyonosferin katmanlar›nda k›r›larak tekrar topra¤a dönen bir gök dalgas›, genellikle top-

raktan yans›yarak tekrar iyonosfere gidecek güce sahiptir. Burada tekrar k›r›larak yeryüzüne dönebilir. Böylece
vericiden ç›kan dalgalar çok uzaklardan al›nabilir. E¤er vericiden ç›kan dalga yeterli güce sahi ise, bu k›r›lmalar de-
falarca tekrarlanabilir. Böylece binlerce km. uzaktaki istasyonlarla irtibat kurulabilir. 

Bu olaya ÇOK ATLAMALI TRANSM‹SYON denir.

Gök Dalgalar›n›n K›r›lmas›
Düflük frekansl› dalgalar›n sahip olduklar› enerjinin hemen hemen tamam› , iyonosferin D tabakas› taraf›ndan

absorbe edilir. Bunun sonucu olarak da, bu tip dalgalar›n hiçbirisi esas k›r›lmay› sa¤layan E ve F tabakalar›na eri-
flemezler. Yüksek frekansl› dalgalar ise çok az bir absorbsiyonla geçerler. Bu tip dalgalar E ve F tabakalar›na geç-
tiklerinde iyonize ortam taraf›ndan k›r›larak topra¤a do¤ru geri dönerler. Gündüz saatlerinde D tabakas› olufltu-
¤undan bu tabaka düflük frekanslarda gök dalgalar› ile haberleflme yap›lmas›na engel olur. Geceleri ise, düflük fre-
kansl› dalgalar› absorbe edecek D tabakas› oluflmad›¤›ndan, gök dalgalar› ile daha genifl bir frekans band› içerinde
haberleflme yapmak mümkün olur. 

83TA2KF AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K KURS NOTLARI

F

E

Gece Gündüz

D
E

F1
F2

fiekil 2. ‹yonosfer içindeki tabakalar



Meydana gelen k›r›lman›n miktar› dalgan›n frekans› ile ters orant›l›d›r. Düflük frekansl› dalgalar kuvvetli bir k›-
r›lmaya u¤rarken, çok yüksek frekansl› dalgalar çok az k›r›l›rlar. Bu hiçbir zaman düflük frekansl› dalgalar›n topra-
¤a do¤ru k›r›lacaklar› anlam›na gelmez. D tabakas› gündüzleri dalgan›n bütün enerjisini absorbe etti¤inden bu tip
dalgalar E ve F tabakalar›na ulaflamazlar. Dalgan›n iyonosfere girifl aç›s› da k›r›lma üzerinde etkilidir. Dalgan›n iyo-
nosfere girifl aç›s› küçüldükçe dalgan›n iyonosfer içerisindeki yolu uzarken, topra¤a geri dönüfl noktas›n›n verici
anteninden olan uzakl›¤› da o kadar artar.

Bir gök dalgas› k›r›l›p topra¤a geri döndü¤ünde, genellikle buradan yans›yarak iyonosfere geri dönecek kadar
enerjiye sahip olur. ‹yonosfere dönen bu dalga tekrar k›r›larak topra¤a geri döner. E¤er bu dalga yeterli enerjiye
sahip ise defalarca tekrarlan›r, bunun sonucu olarak verici anteninden binlerce kilo metre uzakta yeterli seviyede
sinyaller al›nabilir. Bu olaya çok atlamal› transmisyon denir.

RADYO DALGALARININ YAYINIMINDA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER

1- Fading Olay›: Radyo vericisinin dalgalar› (yer ve gök dalgalar›) al›c› antenine de¤iflik yollardan ulaflt›¤›n-
da al›nan sinyalin fliddeti bu durumda çok etkilenir. Al›nan bu sinyaller ayn› fazda iseler birbirine eklenir, ayr› faz-
da iseler birbirinden ç›kar›l›r. Al›nan sinyalin de¤eri sabit ise, sonuç olarak al›nan sinyalde sabit olur. Bunlardan bi-
ri yada ikisi birden de¤iflecek olursa, bu hal genellikle ani iyonizasyon de¤iflmeleri sonucu meydana gelir. Dalgalar
al›c› antenine bazen ayn› fazda bazen de ayr› fazda eriflirler. Bu durumda al›nan sinyal buna ba¤l› olarak devaml›
azal›p ço¤al›r. Bu olaya Fading ad› verilir.  

2- Sessiz Bölge: Özellikle HF band›nda yay›n yapan vericilerde ortaya ç›kar. HF band›nda yer ve gök dal-
galar› hakimdir. Genelde etkili olan ise gök dalgalar›d›r:

Frekans: Verici frekans› ne kadar düflük ise özelikle yer dalgalar›n›n ulaflaca¤› menzil o kadar artacak ve ses-
siz bölge küçülecektir. 

Topra¤›n Tipi: Topra¤›n nemli olmas› oran›nda yer dalgalar›n›n menzili artar. Bu da sessiz bölgeyi daraltacakt›r. 
Zaman: Özellikle geceleri gök dalgalar›n›n menzili daha yüksektir. Bu durumda sessiz bölgesi küçülecektir. 
3- Direk Dalgalar›n ‹rtifaya Ba¤l› Olarak Al›nmas›: Anlafl›laca¤› gibi direk dalgalar›n al›nmas› al›c›n›n ve

vericinin konumuna ve irtifas›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir.
4- Sessizlik (Belirsizlik) Konisi : Genelde tüm yer istasyonlar›nda görülen bir problemdir. ‹stasyonda di-

key eksenden ± 40° - 45° lik koni fleklindeki bölge içersinde bulunan al›c› istasyonlar, verici istasyonun gönder-
di¤i sinyalleri sa¤l›kl› olarak alamazlar. (Mum dibine ›fl›k vermez.)

FREKANS BANDLARI ve ÖZELL‹KLER‹

VLF (3-30 khz)
Yay›n›m : Yer ve gök dalgalar›
Menzil : Yer dalgalar› hakimdir ve 4000 NM’ den daha uzak mesafelere ulaflabilir.

Da¤lar alçak frekansl› dalgalar›n yay›lmas›nda engel teflkil etmez.
Anten : Anten boyutlar› oldukça büyük (uzun dalga boyuna ba¤l› olarak)
Güç : Yer dalgalar›ndaki zay›flamaya ba¤l› olarak kW’ Iar mertebelerinde.
Kullan›m : OMEGA, ticari telgraf çekimleri, radyo yay›nlar›
Gürültü : Oldukça yüksek Havan›n statik parazitinden ve hava koflullar›ndan etkilenirler.

LF (30-300 kHz)
Yay›n›m : Yer ve gök dalgalar› (gök dalgalar› sadece geceleri hakimdir)
Menzil : Yer dalgalar› ile 1 500 NM, gök dalgalar› ile 3000 NM
Anten : 250 m.-1 km. boyunda genifl dipol
Güç : Menzile ba¤l› olarak birkaç kW mertebelerinde
Kullan›m : NDB, LORAN
Gürültü : Yeterince yüksek, hava koflullar›na duyarl›

MF (300 kHz-3 Mhz)
Yay›n›m : Genel olarak yer ve gök dalgalar›, baz› yerlerde direk dalgalar
Menzil : Toprak üzerinde 300 NM, su üzerinde 1000 NM
Anten : 160 metrelik dipol
Güç : Birkaç yüz watt mertebelerinde
Kullan›m : NDB, LORAN, yerden yere veya nadiren havadan yere haberleflme
Gürültü : Yüksek, Fading olay›
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HF (3-30 MHz)
Yay›n›m : Genel olarak gök ve direk dalgalar hakimdir. 100 NM’e kadar yer dalgalar› da görülür.
Menzil : Gün içerisinde 300NM, geceleri 1000NM’ e kadar. 100NM 150NM aras›nda sessiz bölge.
Anten : Orta boyutlu dipol, yagi, vertikal, vs.
Güç : Menzile ba¤l› olarak 100-200-400 W
Kullan›m : Uzun menzili yerden yere ve havadan yere haberleflme    
Gürültü : Orta düzeyde

VHF (30-300MHz)
Yay›n›m : Direk dalgalar
Menzil : 100-300 NM, al›nmas› irtifa ile ilgili
Anten : dipol, vertikal, yagi. quat, vs.
Güç : 0,5-25 W mertebelerinde.
Kullan›m : VOR, ILS Localiser, Markers, VDF, FM radyo ve televizyon yay›n›, telsiz haberleflmesi.
Gürültü : Minimum

UHF (300 MHz-3 GHz)
Yay›n›m : Direk dalgalar
Menzil : 200 NM’den fazla, al›nmas› irtifaya ba¤l›
Anten : Banta göre de¤iflik cm. büyüklü¤ünde
Güç : Birkaç Watt mertebelerinde
Kullan›m : DME, ILS Glide Path, TACAN, askeri haberleflme, GPS, telsiz haberleflmesi, GSM
Gürültü : ‹hmal edilebilir mertebelerde

SHF (3-30 GHz) ve EHF (30-300 GHz)
Yay›n›m : Direk dalgalar
Menzil : 200 NM’den fazla, al›nmas› irtifaya ba¤l›
Anten : 1mm. – 1cm. büyüklü¤ünde
Güç : Birkaç watt mertebelerinde
Kullan›m : MLS, Radyo altimetre, tüm radar sistemleri
Gürültü : ‹hmal edilebilir mertebelerde.
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AMATÖR BANDLARA GÖRE PROPAGASYON B‹LG‹LER‹

ORTA FREKANSLAR (300 kHz-3 MHz)
Tek amatör orta frekans yerel AM Yay›n (broadcast) band›n›n tam üstünde yer al›r. Yer dalgas› gün boyunca baflka propagas-

yon biçimlerinin olmad›¤› zamanlarda, 150 km’ye kadar güvenilir iletiflim sa¤lar. Gece F2 katman› üzerinden uzun mesafeler görü-
flülebilir.

1.8 - 2.0 MHz (160 m) Band›
Bazen söylenen ad›yla, “Top Band” gün içinde büyük ölçüde D-katman› emiliminden (absorbsiyon) etkilenir. Yüksek radyasyon

(›fl›ma) aç›lar›nda bile hiçbir sinyal F katman›ndan geçemez, bu nedenle gün içi iletiflim yer dalgas›n›n ulaflabildi¤i mesafeyle sinirli-
dir. Gece D-katman› h›zla ortadan kalkar ve F2 katman› yans›mas› sayesinde dünya çap›nda 160 m haberleflmesi mümkün olur.
Atmosferik ve insan yap›m› gürültü propagasyonu s›n›rlar. Tropik ve orta enlem f›rt›nalar› yaz›n yüksek seviyede stati¤e neden olur,
bu da k›fl gecelerini 1.8 MHz’ de DX yapmak için en uygun zaman k›lar. Do¤ru yap›lm›fl bir anten seçimi genellikle al›nan gürültü
seviyesinde fark edilir bir azalmaya neden olurken, arzu edilen sinyalin al›nmas›n› kolaylaflt›r›r.

YÜKSEK FREKANSLAR (HF) (3-30 MHz)
HF bantlar›nda genifl bir propagasyon modlar› yelpazesi kullan›l›r. En alttaki iki bant 160 m ile birlikte gün içinin pek çok ka-

rakteristi¤ini paylafl›r. Bantlar aras›nda geçifl öncelikle gece ifle yarar olur veya gün içinde 10 MHz civar›nda. Pek çok uzun mesafe
temaslar› F2 katman› yans›mas› ile olur. 21 MHz’ in üstünde daha egzotik propagasyonlar TE, sporadik E, orora ve meteor ya¤-
muru pratik olmaya bafllar.

3.5 - 4.0 MHz (80 m) Band›
En alttaki HF band› pek çok aç›dan 160 m’ ye benzer. Gün içi emilimi önemlidir ama 1.8 MHz kadar yüksek de¤ildir. Yük-

sek aç›l› sinyaller E ve F katmanlar›na iflleyebilirler. Gün içi iletiflimi yer dalgas› ve gök dalgas› ile tipik olarak 400 km ile s›n›rl›d›r.
Gece ise sinyaller genellikle dünyan›n etraf›nda yar› yolu kat ederler. 1.8 MHz’de oldu¤u gibi, gürültü s›k›nt› vericidir. Bu da k›fl mev-
simini 80 m DX’ cisi için en çekici mevsim k›lar.

7.0 - 7.3 MHz (40 m) Band›
Popüler 40 m band›n›n kesinlikle tespit edilmifl bir gün içi zaman› yans›mas› vard›r. 

D katman› emilimi daha afla¤›daki bantlar kadar fliddetli de¤ildir. Böylece E ve F katmanlar› arac›l›¤›yla k›sa mesafe yans›ma-
s› mümkün olur. Gün boyunca, tipik bir istasyon 800 km’lik bir yar›çap› kat edebilir. Yer dalgas› propagasyonu önemli de¤ildir. Ge-
ce F2 katman› üzerinden güvenilir iletiflim 40 m band›nda yayg›nd›r.

10. - 10.15 MHz (30 m) Band›
30 m band› hem gece hem de gündüz bantlar›n›n karakteristiklerini paylaflt›¤› için eflsizdir. D katman› emilimi çok önemli bir

etken de¤ildir. Gündüz 3000 km’ ye kadar iletiflim tipiktir. Band genellikle 24 saat F2 üzerinden aç›kt›r, ancak solar minimum s›-
ras›nda geceleri maksimum kullan›labilir frekans baz› DX yollar› için 10 MHz’ in alt›na düflebilir. Bu koflullar alt›nda 30 m 14 MHz
ve daha yukar› olan gündüz bantlar›n›n karakteristiklerini gösterir. 30 m band› 11 y›ll›k günefl çevrimi (solar cycle) s›ras›nda koflul-
lara göre en az de¤ifliklik gösterir, bu da onu genel olarak her zaman uzun mesafe iletiflimi için kullan›labilmesini sa¤lar.

14.0 - 14.35 MHz (20 m) Band›
20 m band›na geleneksel olarak amatörlerin birincil DX “hamal›” olarak bak›l›r. 

11 y›ll›k günefl çevrimine bak›lmaks›z›n, 20m’ ye gün içinde dünya çap›ndaki F2 propagasyonu ile en az›ndan birkaç saat gü-
venilebilir. Solar maksimum dönemlerinde 20m genellikle gece boyunca uzak yerlere aç›k kalacakt›r. Yans›ma mesafesi genellikle
takdir edilebilir ölçüdedir ve her zaman bir dereceye kadar da yans›ma mevcuttur. Gün içi E katman› propagasyonu çok k›sa yollar
boyunca tespit edilebilir. Atmosferik gürültü yaz›n bile ciddi bir sorun de¤ildir. Popülerli¤i nedeniyle 20m gün içi saatlerde çok yo¤un
olma e¤ilimindedir.

18.068 - 18.168 MHz (17m) Band›
17m band› pek çok aç›dan 20m band›na benzer. Ancak dalgalanan günefl hareketlili¤i F2 katman›nda daha fazla hissedilir.

Yüksek günefl hareketlili¤i olan y›llar boyunca, 17 m gün içinde ve akflam›n erken saatlerinde, gün bat›m›ndan sonra uzunca bir sü-
re, uzun mesafe iletiflimi için güvenlidir. Vasat y›llarda ise bu band yaln›zca gündüz aç›kt›r ve güneflin batmas›ndan hemen sonra
kapan›r. Solar minimum s›ras›nda, 17 m orta ve ekvatoral enlemlerde aç›k kalacakt›r. Ancak yaln›zca gün ortas›nda ve kuzey-gü-
ney yollar›nda aç›k olacakt›r.
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21.0 - 21.45 MHz (15m)Band›
15m band› uzun zaman solar maksimum zamanlar› için birincil DX band› say›ld›, ancak de¤iflen günefl hareketlili¤ine duyar-

l›d›r. Tepe y›llar› süresince, 15m gün içi F2 katman› DX’i için aç›k kalacakt›r, gece boyunca da. Vasat günefl hareketlili¤i zamanla-
r›nda da pek nadir olan transekvatoryal kuzey-güney ak›mlar› hariç aç›lmayabilir. Sporadik E genellikle yaz bafl›nda ve k›fl ortas›n-
da gözlense de, pek sõk olmaz ve etkileri de daha yüksek frekanslarda oldu¤u gibi de¤ildir.

24.89 - 24.99 MHz (12 m) Band›
Bu bant 10 ve 15 m bantlar›n›n propagasyonunun en iyi özelliklerini birlefltirir. 12m düflük ve vasat günefl f›rt›nas› y›llar›nda

öncelikle bir gündüz band› olmas›na ra¤men solar maksimum zamanlar›nda günbat›m›ndan sonra da aç›k kalacakt›r. Vasat günefl
hareketlili¤i y›llar›nda 12 m alçak ve orta enlemlere gündüz saatlerinde aç›l›r ama nadiren günbat›m›ndan sonra aç›k kal›r. Düflük
günefl hareketlili¤i nadir olarak yüksek enlemeler d›fl›nda band›n tamamen ölmesine neden olur. Tesadüfi gündüz aç›lmalar›, özel-
likle alçak enlemlerde, kuzey-güney yollar› üzerinde olur. 24 MHz’ de as›l sporadik-e mevsimi bahar›n sonundan yaza kadard›r ve
k›fl ortas›nda k›sa aç›lmalar gözlenebilir.

28.0 - 29.7 MHz (10 m) Band›
10 m band› karakteristiklerindeki afl›r› de¤iflimler ve propagasyon modlar›n›n çeflitlili¤i ile tan›n›r. Solar maksima s›ras›nda,

uzun mesafe F2 propagasyonu o kadar etkilidir ki çok düflük güç bile dünya etraf›nda yar›m yol katedebilen güçlü sinyaller üretebi-
lir. Vasat bir ekipmanla bile DX bol olur. Bu flartlar alt›nda bant genellikle gündo¤umunda aç›l›r, günbat›m›ndan sonraki birkaç sa-
at aç›k kal›r. Ola¤an günefl hareketlili¤izamanlar›nda bile, 10 m genellikle yaln›zca alçak ve transekvatoryal enlemlere ö¤leden son-
ra aç›l›r. Solar minimum s›ras›nda gece ya da gündüz hiçbir zaman F2 katman› propagasyonu olmayabilir. Sporadic E 10 metrede
oldukça s›k görülür, özellikle may›stan a¤ustosa do¤ru, ancak ne zaman ortaya ç›kaca¤› belli olmaz. K›sa mesafeli yans›man›n (short
skip) güneflin döngüsüyle pek az ilgisi vard›r ve F katman› koflullar›ndan ba¤›ms›z olarak ortaya ç›kar. 300 km’ den 2300 km’ ye
kadar tek yans›mayla, 4500 km ve daha uza¤a ise birden fazla yans›ma ile ulaflma f›rsat› verir.

10m bir geçifl band›d›r ve daha çok VHF’ ye has baz› karakteristik propagasyon modlar›n› paylafl›r. Meteor scatter, aurora,
auroral E ve transekvatoryal yay›l›ml› F, 2300km’ ye kadar kontakt kurma yolu sa¤lar ama bu modlar 28 MHz’de genelde görmez-
den gelinir. VHF’ de kullan›lanlara benzer teknikler sinyaller daha güçlü ve kararl› oldu¤u için 10 m’ de çok etkin olabilir. Bu egzo-
tik modlar çok daha fazla kullan›labilir, özellikle F2 DX’ inin azald›¤› solar minimum s›ras›nda.

ÇOK YÜKSEK FREKANSLAR  (VHF) 30-300 MHz
Genifl bir propagasyon modu yelpazesi VHF dahilinde kullan›labilir. Günefl döngüsünün (solar cycle) tepe noktalar› esnas›nda

50 MHz’ de F-katman› yans›mas› meydana gelir. Sporadik E ve di¤er E katman› olaylar› en çok VHF dahilinde etkili olur. Yine de
VHF iyonosferik propagasyonunun baflka formlar›, FAI ya da TE gibi, HF’ te de nadiren gözlenir. HF’ te önemsiz bir etken olan Tro-
posferik propagasyon 50 MHz’ in üstüne ç›kt›kça önemli hale gelir.

50 - 54 MHz (6 m) Band›
En alttaki amatör VHF band› alçak ve yüksek frekanslar›n pek çok karakteristiklerini paylafl›r. Uygun iyonosferik yay›lma ko-

flullar›n›n hepsinin yoklu¤unda bile iyi donat›lm›fl 50 MHZ istasyonlar› yeryüzü flekillerine, troposferik yans›ma, güç, al›fl kapasitesi
ve antene ba¤l› olarak 300 km’lik bir yar›çapta fazlas›n› çal›flabilirler. Zay›f bir tropo da¤›lmas› bile en iyi istasyonlar›n her an 500
km’ lik kontaktlar kurmalar›na izin verir. Hava durumunun etkileri normal menzili birkaç yüz km uzatabilir, özellikle yaz aylar›nda;
ama gerçek troposferik nakil nadirdir. 11 y›ll›k günefl (sunspot) döngüsünün tepe y›l›nda 50 MHz’de dünya çap›nda DX gün içinde
F2 katman› ile mümkün olur. 

F2 geri yans›mas› MUF (maximum usable frequency) 50 MHz’in tam alt›nda ise 4000 km’ye kadar görüflmeler için ek bir
propagasyon sa¤lar. Manyetik ekvatoru kesen ve 8000 km’ye kadar uzayan TE (trans-ekvatoryal koridor yans›mas›) koridorlar› gü-
nefl döngüsünün tepe y›llar›nda ilkbahar ve sonbahar ekinokslar›nda görülür. Sporadik E muhtemelen 6m band›n›n en bilinen ve po-
püler propagasyon fleklidir. Tek-yans›mal› E katman› aç›lmalar› 600 km’ den 2300 km’ ye kadar kontaktlar için uzun saatler bo-
yunca sürebilir, özellikle ilkbaharda ve yaz bafl›nda. Çok yans›mal› E da¤›l›m› y›lda birkaç defa k›talararas› temas sa¤lar; ABD ve Gü-
ney Amerika, Avrupa ve Japonya aras›nda çok-yans›mal› kontaktlar hemen hemen her yaz kurulur. 

E-katman› atmosferik propagasyonunun di¤er tipleri 6m’ yi heyecan verici bir bant yapar. 2300 km civar›nda maksimum me-
safeler bütün E katman› modlar› için tipiktir. Sporadik E durumunun hemen akabinde bafllayan FAI propagasyonu fazladan görüfl-
me zaman› sa¤lar. Aurora propagasyonu kendini genellikle jeomanyetik alan›n etki alt›nda kald›¤› akflam üstünde gösterir. Yak›n-
dan ba¤l› olan aurora-E propagasyonu 6m’ nin menzilini Kanada ve kuzey eyaletleri üzerinden özellikle gece yar›s›ndan sonra 4000
km ve daha uza¤›na kadar artt›rabilir. Meteor scatter sabah›n erken saatlerinde k›sa temaslar sa¤lar, özellikle y›lda bir düzine ka-
dar oluflan meteor ya¤murlar›ndan biri s›ras›nda. 
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144 - 148 MHz (2m) Band›
‹yonosferik etkiler 144 MHz’de oldukça azd›r, ancak yok denebilecek kadar az de¤ildir. Bilinen 144 MHz yerküre DX reko-

runun (8000 km) sorumlusu olan TE d›fl›nda F katman›u propagasyonu bilinmez. Sporadik E 144 MHz kadar yukar›da dahi 50
MHz’ te oldu¤unun onda biri kadar s›kl›kta olsa bile oluflur; ama kullan›labilir tek yans›ma mesafesi ayn›d›r; 2300 km. Birden çok
yans›mal› sporadik E görüflmeleri 3000 km’den daha uzak mesafelerde k›ta ABD’si dahilinde ve güney Avrupa’da zaman zaman
olabilir. Aurora propagasyonu 50 MHz’ dekine sinyallerin daha zay›f olmas› ve doppler distorsiyonuna daha çok maruz kalmas› d›-
fl›nda çok benzer. Aurora-E kontaktlar› çok nadirdir. Meteor scatter kontaktlar› öncelikle y›ll›k büyük meteor ya¤murlar›n›n dönem-
leriyle s›n›rl›d›r ve büyük sab›r ve beceri gerektirir. 144 MHz’te FAI ile görüflmeler yap›lm›flt›r, ancak bu potansiyel henüz tam ola-
rak keflfedilmemifltir. Artan frekansla birlikte troposferik etkiler de iyileflir, ve 144 MHz havan›n propagasyonda önemli rol oynad›-
¤› en alçak VHF frekans›d›r. Havan›n etkisi ile 300 ila 600 km olan menzil iyi donat›lm›fl istasyonlar için 800 km ve daha fazlas›-
na ç›kabilir, özellikle yaz›n ve sonbahar›n bafl›nda. Troposferik etki bu menzili 2000 km, k›ta boyunca en az›ndan 4000 km ve da-
ha uza¤›na kadar özellikle Havai ve Kaliforniya gibi iyi bilinen deniz üstü koridorlar› üzerinden att›rabilir.

222 - 225 MHz (135 cm) Band›
135 cm band› 2m band›n›n pek çok özelli¤ini paylafl›r. 222 MHz istasyonlar›n›n normal çal›flma menzili k›yaslanabilir donan›-

ma sahip 144 MHz istasyonlar›n›nki kadar iyidir. 135 cm band› troposferik etkilere biraz daha duyarl›d›r, ama iyonosferik modlar›
kullanmak daha zordur. Aurora ve meteor scatter sinyalleri 144 MHz’te oldu¤undan daha zay›ft›r, ve 222 MHz’te sporadik E görüfl-
meleri son derece azd›r. FAI ve TE 222 MHz’in imkanlar› içinde iyi olabilir, ama 135 cm’ de bu modlar›n kullan›m›yla ilgili raporlar
çok enderdir. 222 MHz’ teki artan faaliyet flüphesiz amatör VHF bantlar›n›n en “yükse¤inin” özelliklerini gözönüne serecektir.

ULTRA YÜKSEK FREKANSLAR (UHF) (300-3000 MHz) VE ÜZER‹
UHF ve daha yukar›s›ndaki bantlara troposferik propagasyon hükmeder. Yine de E katman› propagasyonunun baz› türleri 432

MHz’ te kullan›fll›d›r. 10 GHz’ in üstünde atmosferik attenüasyon (zay›flama) uzun mesafe koridorlar› üzerinde artan flekilde s›n›r-
land›r›c› etken rolü oynar. Uçaklardan, da¤lardan ve di¤er stasyoner objelerden dönen yans›malar 432 MHz ve üstündeki propa-
gasyona katk›da bulunurlar.

420 - 450 MHz (70 cm) Band› 
En alçak amatör UHF band› ayn› zamanda iyonosferik propagasyonun gözlemlendi¤i en yüksek frekansa iflaret eder. Aurora

sinyalleri zay›ft›r ve daha çok doppler distorsiyonuna u¤rar; menzil de 144 MHz’ de ve 222 MHz’ de oldu¤undan daha k›sad›r. Me-
teor scatter afla¤› frekanslarda oldu¤undan çok daha zordur çünkü patlamalar (bursts) önemli ölçüde zay›ft›r ve çok daha k›sa sü-
rer. 432 MHz kadar yukar›da sporadik E ve FAI yoktur ve muhtemelen imkans›zd›r ama TE mümkün olabilir. ‹yi donat›ml› UHF is-
tasyonlar› propagasyonu artt›ran etkilerin yoklu¤unda 300 km’ lik bir yar›çapta çal›flmay› umabilirler. Troposferik k›r›lma 432 MHz’
te daha fazla telaffuz edilir ve uzun mesafe haberleflmesinde en sõk ve kullan›fll› yollar› sa¤lar. Troposferik etki kara üzerinde 1500
km ve daha uzak kontaktlar için zemin sa¤lar. Hali haz›rdaki 432 MHz DX rekoru (4000 km’ den fazla) su üzerinden nakil ile
gerçekleflmifltir.

902 - 928 MHz (33 cm) ve Üzeri Bandlar
‹yonosferik propagasyon modlar› 902 MHz’in üstünde neredeyse tan›nmazlar. 

Aurora da¤›l›m› 902 MHz’in amatör imkanlar› dahilinde mümkün olabilir ama sinyal seviyeleri 432 MHz’in pek alt›nda ola-
cakt›r. Doppler kaymas- ve distorsiyon kabul edilebilir, ve sinyal bant geniflli¤i gayet büyük olabilir. Di¤er baflka iyonosferik propa-
gasyon modlar›n›n hiçbirinde böyle de¤ildir; buna karfl›n yüksek güçlü araflt›rma radarlar›n›n aurora ve meteorlardan 3 GHz kadar
yukar›dan yans›ma (echo) ald›klar› olur. UHF ve mikrodalga bantlar›ndaki bütün uzak-mesafe çal›flmalar› troposferik etkinin yard›-
m›yla gerçeklefltirilmifltir. 902 MHz’in üstündeki frekanslar havadaki de¤iflikliklere karfl› çok hassast›r. Troposferik nakil VHF bant-
lar›nda oldu¤undan çok daha s›k ortaya ç›kar ve potansiyel menzili benzerdir. 1296 MHz’ te 2000 km’ lik k›tasal koridorlar ve
4000 km’lik Kaliforniya Havai aras› koridorlar pek çok defa katedilmifltir. 1000 km’ lik görüflmeler ABD’ de 10 GHz’ e kadar bü-
tün bantlarda, ve 1600 km’den fazla olmak üzere Akdeniz boyunca yap›lm›flt›r. ‹yi donanm›fl 903 ve 1296 MHz istasyonlar› 300
km’ e kadar güvenilir flekilde çal›flabilir, ama normal çal›flma menzili genellikle artan frekansla beraber k›sal›r. Baflka troposferik et-
kiler GHz bantlar›nda gözle görünür hale gelir. Çok s›cak su kütlelerinin üzerinde meydana gelen buharlaflma inversiyonlar› 3.3 GHz
ve yukar›s› için kullan›fll›d›r. Ayn› zamanda ya¤murdan, kardan ve doludan yans›tmayla, alçak GHz bantlar›nda koridorlar› tamam-
lamak mümkündür. 10 GHz’in üstünde, su buhar›ndan ve oksijenden kaynaklanan atmosferik attenüasyon uzun mesafe haberlefl-
mesini s›n›rland›ran en önemli etkenlerdir.

88 TA2KF AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K KURS NOTLARI



GÜNEfi LEKELER‹N‹N (SUN SPOT) RADYO DALGALARINA ETK‹S‹

Günefl, radyo sinyalinin yay›lmas›n› azalt›c› ve artt›r›c› etki gösterir. Her on bir y›lda bir devaml› ve düzenli
olarak tekrarland›¤› görülmüfltür. Güneflten gelen X ›fl›n›, mor ötesi ›fl›n› ve tanecikler atmosfer tabakalar›n›n iyo-
nizasyonunu de¤ifltirdi¤i için radyo dalgalar›n›n yay›l›m› farkl›lafl›r.

Radyo dalgalar›n›n yay›lmas› iyonosfer f›rt›nalar› ile çok de¤iflir, günefl lekelerine ba¤l›d›rlar. Kutuplara yak›n
noktalarda yerküre d›fl›ndan gelen kozmik tanecikler atmosfer iyonizasyonunu de¤ifltirirler.

Radyo dalgalar›n›n yay›l›m› iyonlaflma olay› ile gerçekleflirken bir tak›m atmosferik etkiler de önem kazanmaktad›r.
Örne¤in; bir ya¤murun ya¤mas› atmosferdeki tanelerin yans›tma iletiflimini etkiler.

GRAY-LINE YAYILIMI (Gray-Line Propagation)

Grayline;  insanlar taraf›ndan varl›¤› kabul edilen ve dünyay›
gece ve gündüz taraflar› olarak ikiye bölen çizgidir. Radyo istasyo-
nu A (QTH 1) akflam karanl›¤›nda, radyo istasyonu B (QTH 2) fla-
fak vaktinde ise, bu iki istasyon aras›nda ‘grayline yay›l›m›’ ihtima-
li çok yüksektir. 

D katman›, günefl do¤duktan sonra yavafl yavafl oluflur, akflam
vaktinde ise yavafl yavafl kaybolur. 

Bu de¤iflim s›ras›nda, düflük frekansl› sinyaller D katman› ta-
raf›ndan emilmeyip, gelifl aç›lar› biraz de¤ifltirilip, normalden çok
daha düflük bir aç› ile F katman›na ulafl›r. Bu yolla, düflük frekans-
larda çok uzak yerlerle görüflmeler yap›labilir. 

Grayline yay›l›m› genellikle 1.8, 3.5, 7 ve 10 MHz bantlar›nda
ve karanl›k k›s›mda (gece k›sm›nda) meydana gelir. 
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ANTENLER

Frekans Modülasyonlu (F.M) al›c›larda kullan›lan frekanslar (V.H.F) çok k›sa dalga band› içine girerler. Bu fre-
kanslar 30 MHz- 300 MHz aras›nda de¤iflir. V.H.F band›nda yay›n yapan cihazlar›n antenlerinden havaya yay›lan
dalgalar›n bir k›sm›, iyonosfer tabakas›nda biraz k›r›larak atmosferi deler geçerler ve bir daha yeryüzüne dönmez-
ler. 

Bu dalgalar›n di¤er bir k›sm› da verici antenin yüksekli¤ine göre yere paralel olarak hareket ederler. Bunlara
ise direkt dalgalar ad› verilir. Bu durumda al›c› anteninin maksimum sinyal yönüne mümkünse direkt görebilecek
flekilde monte edilmelidir. 

Örne¤in transistörlü portatif F.M. al›c›larda teleskopik anteni belli bir aç› alt›nda sa¤a sola e¤mek suretiyle
maksimum rand›man al›nabilir. Al›c› anteni, verici antenin durumuna göre düfley ya da yatay olarak kullanmak ge-
rekebilir. Bir dipol anten ortadan beslemeli olup, yar›m dalga antene eflde¤erdir.

Ak›m antenin ortas›nda maksimum, uçlarda minimumdur. Haberleflme mesafesini artt›rmak için, antenden
yay›lan enerjiyi belirli bir yöne yöneltmek gereklidir. Yöneltilmifl bir dalgaya almak içinde, verici antene odaklan-
m›fl basit bir al›c› anten kullanmak yeterli olacakt›r. Basit bir dipol anteni tam yöneltici olarak kullanmak için di-
polün arkas›nda REFLEKTÖR arkas›nda ise D‹REKTÖR ad›n› verdi¤imi çubuklar› kullanmak gerekir. Direktör
adeti ço¤ald›kça al›c› verici anten yönüne göre tam olarak yöneltildi¤inde antenin kazanc› maksimum olacakt›r.

Günümüzde UHF ve VHF’ yi içinde bar›nd›ran antenler piyasada sat›lmaktad›r. Bundan en iyi flekilde fayda-
lanmak için yap›lmas› gerekenler; anteni vericiye en uygun flekilde görecek flekilde yerlefltirmek olmal›d›r.Böyle-
ce sinyalin al›nmas› için en iyi rand›man yakalanm›fl olacakt›r.

Ultra Yüksek Frekans (U.H.F.) band› ise 300 Mhz (1 M) ile 30000 Mhz (1 cm) aras›ndad›r. Bu dalgalara ise
desimetrik dalgalar denir. Bu seviyedeki frekanslar net ve kaliteli veri iletiflimi için kullan›lmaktad›r. Bunlar normal
radyo bandlar› d›fl›nda kalan frekans aral›klar› olduklar›ndan tercih edilmektedirler. Lise bilgilerimizden de hat›r-
layaca¤›m›z üzere güneflte meydana gelen patlamalar; atmosferde manyetik f›rt›nalar meydana getirmekte... Özel-
likle genlik modüleli radyo frekans dalgalar› atmosferde meydana gelen bu de¤iflikliklerden dolay› radyo yay›nlar›-
n› parazitli olarak al›rlar. ‹letiflimin net ve kararl› olarak yap›labilmesi ve bu parazitlerin engenlenmesi için mant›k
olarak yukarda sözünü etmeye çal›flt›¤›m›z frekans aral›klar›nda bu iletiflimin yap›lmas›n› gerektirmektedir.

Bu aral›kta yap›lan yay›nlar›n sa¤l›kl› olarak al›nabilmesi için genifl band aral›kl› al›c›lar›n kullan›lmas› gerekli-
dir. Özellikle U.H.F. al›c›lar›nda antene gelen sinyalin frekans› çok yüksek oldu¤u için al›c› içinde osilatör frekan-
s›n› ço¤altan iki yada üç katl› frekans ço¤alt›c› devreler kullan›lmas› gereklidir. Buna müteakip ayr› bir kar›flt›r›c›
kat› kullanmak suretiyle antene gelen ultra yüksek frekansl› sinyal kullan›labilecek duruma gelen alçak frekans ha-
line dönüfltürülür.. 

Ayn› durum V.H.F. al›c›larda ise frekans ço¤altan katlar›n devre d›fl› b›rak›lmas›yla olur. Bunun yerine bir ya-
da iki katl› frekans kar›flt›r›c› devreler kullan›labilir. U.H.F / V.H.F. dalga band›nda yay›n yapan vericilerin kullan-
d›klar› dipol antenler yatay veya dikey olabilir.Bu vericilerin sinyallerini tam ve net olarak alabilmek için al›c› an-
tenlerini yatay yada dikey olarak kullanmak gerekir. 

Antenler, yüksek frekansl› enerjiyi elektromagnetik dalgalar halinde yayan veya gelen elektromagnetik dalga-
lar› alan ve elektrik ak›m›na çeviren sistemlere verilen genel add›r. Al›c› ve verici antenleri çal›flma prensipleri ba-
k›m›ndan tamamen birbirlerinin z›tt› olmalar›na ra¤men temel yap› olarak birlikte incelenebilirler. 

Temel olarak iki tip anten bulunmaktad›r. Bunlar Hertz ve Markoni antenleri olarak ayr›labilirler. Hertz an-
teni yar›m dalga boyunda (X/2) olup; di¤er bir adlar› da dipol antenlerdir. Markoni antenler ise; çeyrek dalga (X/4)
boyunda antenlerdir. 

Bu tip antenler yere dik olarak kullan›lmakta; sinyalin yar›s› toprakta di¤eri ise anten üzerinde meydana ge-
lir. Bu tip antenler alçak frekanslarda çal›flmaktad›rlar ve dalga boylar› çok uzun olan istasyonlarda kullan›l›rlar... 

Evlerimizde kulland›¤›m›z t.v. antenleri dipol antenlere güzel bir örnek teflkil ederken; ço¤unuzun rastlad›¤›
telsiz antenleri ise markoni tip antenlere emsal teflkil etmektedirler. Bütün telsiz antenlerinin yere dik olarak
monte edildi¤ine dikkat edin... 

Temelde gerekçe olarak dalga boyunun düflmesi (x/2, x/4, x/8 ....) bant aral›¤›n›n da daralmas› anlam›ndad›r.
Bunun sonucunda da dalga boyu yükselecektir. 

(Radyolar›n›zda kulland›¤›n›z k›sa, uzun, orta dalga boylar›...) 

B‹R D‹POL ANTEN‹N OLUfiTURULMASI 
Kulland›¤›n›z herhangi bir iletkenin sonuna bir iletim hatt› için yer b›rak›n...Toplam iletken uzunlu¤unun dört-

te bir kadar bir mesafe (X/4); hesaplayarak o yerden 90 derece aç› alt›nda ikiye k›v›r›n; böylece çok basit bir Hertz
tipi antene kavuflmufl olursunuz. ‹letim kay›plar›ndan ötürü anteniniz pek kuvvetli olmayacakt›r ama; yukar›da an-
latmaya çal›flt›¤›m›z prensipler bu flekilde ifllemektedir. 
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ÇALIfiMA PRENS‹PLER‹ 
Her iki antenin de çal›flma prensipleri ayn›d›r. Yüksek frekansta gelen elektrik enerjisi antenin ortas›ndan bes-

lenmektedir. Aç›k olan anten uçlar›nda gerilimler maksimum fakat birbirlerine z›t yöndedirler. Her alternansta
kutuplar de¤iflir. Yön de¤ifltiren z›t elektrik kutuplar› aras›nda de¤iflen bir elektrik alan› oluflur. Enerjinin beslen-
di¤i girifl uçlar›nda ak›m en büyük durumdad›r. Aç›k olan hat ucuna do¤ru antenden geçen ak›m yavafl yavafl aza-
l›r ve hatt›n sonunda ak›m s›f›r de¤erindedir. Böylece ak›m›n de¤iflkenli¤i her durumda iletken üzerinde manyetik
çizgiler oluflturacakt›r. 

RADYO FREKANS DALGALARI
Günümüzde cep telefonlar›n›n yayg›nlaflmaya bafllamas›yla daha da önemli bir hala alan radyo frekans dalga-

lar› getirdi¤i yararlar›n yan› s›ra bir çok tart›flmaya da ana konu olmaya bafllam›flt›r.
Radyo frekans dalgalar›n›n tart›flma konusu olmaya bafllamas›n›n sebebi insan sa¤l›¤› üzerine olan olumsuz

etkileridir. Klinik bulgularla kan›tlanmam›fl olmas›na ra¤men özellikle ülkemizde son günlerde konu manfletlere
tafl›nm›flt›r. 

Canl› dokular›n radyo frekans dalgalar›yla etkileflmeleri ad› geçen frekans kayna¤›n›n hertz cinsiyle tan›mla-
nan frekans de¤erine ba¤l›d›r. 

Örnek olarak ;  
Evlerimizde kulland›¤›m›z elektrik 50-60 Hz; AM radyo dalgalar› 1 MHz (MegaHertz); 
FM radyo dalgalar› 100 MHz; mikrodalga f›r›nlar 2450 MHz; 
cep telefonlar› ise 860-1800 MHz; X-›fl›nlar ise 10^12 MHz de¤erleri aras›ndad›r. 
Cep telefonlar› taraf›ndan düflük frekansl› radyasyona, mikrodalgalar; radyo frekanslar ve radyo dalgalar› ad›

verilmektedir. Bu dalgalar›n insan vücuduna etkileri bak›m›ndan; 3000 Hertz ile 300 Ghz aras›ndaki de¤erlerin
olumsuz etki göstermedikleri varsay›lmaktad›r. 

X ve gamma ›fl›nlar› gibi yüksek frekansl› elektromanyetik radyasyonun kanser ve genetik bozukluklara yol
açmas›n›n sebebinin; tafl›d›klar› yüksek enerji ile kimyasal ba¤lar› parçalamas› (iyonizasyon) ve hücrenin genetik
materyalini etkilemesi olarak kabul edilmektedir. Tafl›d›¤› yüksek enerji nedeniyle insan sa¤l›¤›na zarar verdi¤i dü-
flünülen bu dalgalar›n zararlar›n›n en aza indirgenmesi özel düzeneklerin kurulmas›yla sa¤lanabilir. 

Burada ilk akla gelen düzene¤in filtreler olaca¤› akla gelmektedir. Radyasyonun sadece cep telefonlar›nda ol-
mad›¤› radyo ve televizyon dalgalar›n›n; bir çok alanda kullan›lan telsiz a¤lar›nda da bu radyasyonun bulundu¤u bi-
linmektedir. Radyasyonun incelenirken göz önünde tutulmas› gereken bir önemli noktada etkini radyasyon kay-
na¤›na olan uzakl›kt›r.

Dolay›s›yla kula¤a dayal› bir cep telefonuyla; uzak bir yerde bulunan R-L istasyonun etkileri farkl› olacakt›r. 

ANTENLERDE BAND GEN‹fiL‹⁄‹
Antenlerde band geniflli¤inin belirlenebilmesi için; gerekli olan ölçümlerden birisi ve geleneksel olan›, besle-

me hatt›ndan SWR ölçüsü yapmakt›r. Zaman›m›zdaki telsiz cihazlar›n›n ço¤unlu¤u 50 Ohm yükte 2:1 ve alt›nda-
ki SWR de¤erleri ile çal›flma yapabilmektedir. Bundan dolay› 2:1 SWR de¤erleri, band geniflli¤i ölçüsünde bir k›s-
tas olarak kullan›lmaktad›r. 

SWR’yi band geniflli¤i de¤erlendirmesinde veri olarak kulland›¤›m›z zaman, antenlerin band geniflli¤i karfl›lafl-
t›rmas›nda frekans de¤eri de önem kazanmaktad›r. Yani iki antenin bant geniflli¤ini karfl›laflt›rma yaparken verile-
rin ayn› frekansta al›nm›fl olmas› flartt›r. Mesela 14 MHz için kesilmifl bir dipol antenin 2:1 SWR band geniflli¤i 500
KHz ise, ayn› antenin 3,5 MHz band geniflli¤i ayn› yani 500 KHz olmayacakt›r.

Band geniflli¤ini %’lik olarak ifade etmek mümkündür ve bunun için küçük bir matematik ifllemi yapmak
gereklidir.

Formülle yazarsak ;

F1 = 2:1 SWR’de alçak frekans de¤eri,
F2 = 2:1 SWR’de yüksek frekans de¤eri,
Fc ise  Fc = Karekök F1 x F2 formülü ile bulunan merkez frekans› d›r.

SWR Band Geniflli¤i = F c

F 2 - F1 X100 %
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Daha iyi anlamak için bir örnek yapal›m ;
52 ohm besleme hatt› ile beslenen ve 3,75 MHz için kesilmifl teorik bir tek tel dipolün 2:1 SWR frekanslar›

alçak frekansta 3,665 ve yüksek frekansta 3,825 olsun. 
Bu antenin 2:1 SWR band geniflli¤i;

Bu hesaplama yolu ile bulunan % 4,3; band geniflli¤i de¤erini ayn› antenin ayn› besleme hatt› ile kullan›lmas›
flart› ile baflka bir frekanstaki band geniflli¤ini hesaplayabiliriz. 

Mesela bu dipolün 14,2 MHz’deki 2:1 SWR band geniflli¤ini hesaplayacak olursak:
14,2 x 4,2 % = 0,611 MHz veya 611 KHz olarak bulunacakt›r.
Dikkat edilmesi gereken tek nokta ayn› besleme hatt›n›n kullan›l›yor olmas›d›r. SWR band geniflli¤i, antenin

band geniflli¤i frekans sahas› içinde besleme hatt›n›n yeterlili¤ini göstermesi bak›m›ndan da enteresan bir kriterdir.

ANTENLERDE “dBi” KAVRAMI :
Afla¤›daki metinde çokça geçece¤inden izotropik terimini anlatal›m. ‹zotropik (=isotropic) bir maddenin

uzayda tüm yönlerde ayn› etkiyi yaratmas›d›r.
Bir çok anten tasar›mc›s›, hesaplamalar›nda izotropik yay›c› kazanc›n› kullan›r. Bu teoride, anten tüm yönle-

re ayn› derecede ›fl›n saçmakta ve sistem kazanc›da 0 dBi (izotropik dB) olmakta. Fakat bir çok Radyo Amatörü
bu teorinin d›fl›nda Standart Dipol ü baz alarak anten tasarlarlar.

Boflluktaki bir dipol tüm yönlere ayn› derecede radyasyon üretemez. 8 (sekiz) fleklinde bir azimuth paterni-
ne sahiptir. ‹zotropik yay›c›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tercih edilen yönlerde bir dipol 2,15 dB kazanca sahiptir.

Amatör litalitürde dBd terimini görürsünüz.
Bunun anlam›; kazanç referans›n›n boflluktaki bir dipol ‘e göre al›nd›¤›d›r. dBi kazanc›ndan 2,15 de¤eri

ç›kart›larak dBd de¤eri bulunabilir. 
Merak eden arkadafllara 2,15 dB de¤erinin nereden geldi¤ini söylemek gerekir ise formülü flu flekilde : dBi =

10 log (1 + 2 / p ) = 2,15
6 dBd ‘ lik bir kazanca sahip dipole, mükemmel demek oldukça mant›kl›d›r. 
Buradaki dBb terimi dipol kazanc› anlam›ndad›r. 
Bu de¤eri izotropik yay›c› olarak düflünürsek; 
6 + 2,15 = 8,15 dBi olmaktad›r.   
Sonuçta deniz suyundaki tuz ve su oran› gibi herhangi bir de¤erin ifade edilmesi yeterlidir, çünkü oran bel-

lidir. Fakat birim isimleri kar›flt›r›lmamal›d›r... dBd = dBi - 2,15

ANTENLERDE Q:
Anten band geniflli¤inin di¤er bir ölçüsü antenin Q de¤eridir. Q de¤eri antenin besleme hatt› empedans›ndan

ba¤›ms›zd›r ayn› zamanda çal›fl›lan band›n frekans›ndan da ba¤›ms›zd›r. Ancak anten rezistans› ve reaktans›n›n bi-
linen bir frekans yüzdesindeki de¤erleri di¤er bir frekans yüzdesi için de¤ifliklik gösterebilir. Bu durumda band ge-
niflli¤inin farkl› olmas› da do¤al olacakt›r. Antenin çal›fl›lacak frekans yüzdesindeki resiztans ve reaktans de¤erle-
rini ve bu de¤erlere göre Q de¤erini tesbit etmek oldukça kar›fl›k bir çal›flma oldu¤undan bu yolla anten band ge-
niflli¤i tesbiti bir hayli zor bir ifllemdir.

SWR band geniflli¤i d›fl›nda Radyo amatörlerini ilgilendiren di¤er band geniflli¤i kriterleri, Kazanç band genifl-
li¤i (Gain bandwidth), Önden arkaya band geniflli¤i (Front-to-back bandwidth) de¤erleridir. 

Kazanç band geniflli¤i bizi ilgilendiriyor çünkü anten kazanc› artt›kça kazanç band geniflli¤i azal›r, yani antenin
kazanc› artt›kça band geniflli¤i azal›r. Önden arkaya band geniflli¤i antenin arkas›ndan gelen sinyallerden rahats›z
olan amatörler için önem tafl›maktad›r. 

Özellikle yagi anten kullananlar aç›s›ndan ve TVI dan (Televizyona Enterferans Yapmaktan) rahats›z olanlar
için önemlidir. 

ANTEN BOYUNUN HESAPLANMASI :
Bilindi¤i üzere radyo frekans iletiflimi elektromanyetik dalgalarla yap›lmaktad›r. 
Bu dalgalar elektrik ve manyetik alan›n bir yönde ilerleyecek flekilde bir araya gelmelerinden oluflmufltur. Ifl›k

elektromanyetik dalgalar›n frekans spektrumunda dar bir bölgeyi kapl›yan elektromanyetik dalgad›r. Radyo dalga-

Band Geniflli¤i Faktörü =
3,825 -3, 665

3, 825 -3, 665
X100= 4,3 %
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lar› çok daha düflük frekans bölgesini kaplar. Bu dalgalar elektrik yüklerinin iletken içerisinde h›zla ileri ve geri ha-
reket etmesiyle, yani iletkenden yüksek frekansta ak›m geçerken oluflur. Dalgan›n frekans› da, hareket eden yü-
kün, yani ak›m›n frekans› ile ayn› frekanst›r. Dalga boyu ve frekans aras›nda ise; C = λ . f ba¤lant›s› vard›r. 

Burada C ›fl›k h›z›n›, f frekans›, λ dalga boyunu göstermektedir. 
Buradan yola ç›karak anten boylar›n›n hesaplanmas›nda temel formülün ›fl›k h›z›n›n frekansa bölünmesi oldu-

¤unu söyleyebiliriz.

300.000
Dalga Boyu (λ) (lambda) =   ————————

Frekans (Khz)

“Ifl›k h›z› 300.000 km/sn kabul edilir.” [ Ifl›k h›z› gerçek olarak 299.792,5 km/sn dir]

Bu formülle ç›kan sonuçlar bir antenin tam dalga boyunu gösterir. Ancak bu uzunluklar çok yer tutaca¤›n-
dan, lambda/2, lambda/4 gibi yar›m ve çeyrek dalga anten boylar› seçilebilir. 

ÖRNEK : 145 Mhz için anten boyunu hesapl›yal›m.

300.000
Dalga Boyu (λ) =   —————— = 2 m.

145.000

Tam dalga  1m. Yar›m dalga 50 cm çeyrek dalga gibi.
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ANTENLER‹N GEL‹fi‹M SÜREC‹

Bilim tarihi incelendi¤inde, geliflmelerin bafllang›c› konusu kesin biçimde bir yada bir kaç kifliye mal etmek olanaks›zd›r. Bilime
sonsuz küçük de olsa katk›da bulunan her kifliyi sayg›yla anmak gerekir. Burada antenin teknolojik geliflimi üzerinde dururken elek-
tromanyetik teorinin uygulamalar›n tarihsel bir resmi geçidi de yap›lacakt›r. Bu aflamada katk›s› olup da ayr›nt›lara girilememesi ne-
deniyle yer verilemeyen binlerce bilim adam› vard›r.

Bizi iletiflim ça¤›na haz›rlan olaylar dizisinin bafllang›c› olarak, telli telgraf›n icad›n› gerçeklefltiren Princeton Üniversitesi do¤a
bilimleri profesörlerinden Joseph Henry’nin, 1842 y›l›nda yapt›¤› deney s›ras›nda üst kattaki m›knat›s ibresini kapmas›n› gözlemesi
olay›n› almak makul bir olacak. Henry uzaktan alg›lama olay›n› sezdikten sonra bir dizi deneyler yapt›. 7-8 mil uzaktaki y›ld›r›m se-
bebiyle oluflan elektriksel iflareti alg›lad›. 1875’te de Edison, elektrik devresindeki anahtar›n aç›l›p kapanmas› s›ras›ndaki ›fl›may›
uzaktan alg›lad› ve h›zla çal›flmalar›na devam ederek düfley konumlu tepesi yüklü ve topraklanm›fl antenlerini iletiflimde kullanmak
üzere patent ald›.1887 dolaylar›nda H. Hertz ›fl›ma olay›n›n formüle edilmesi üzerine çal›flt›, ilk kez polarizasyon kavram› üzerinde
durdu. 1897’de Liverpool Üniversitesi fizik profesörlerinden Oliver J. Lodge bikonik anten ve anten devresinde ayarl› LC devresi için
patent ald› Empedans sözcü¤ünü literatüre kazand›rd›. 

1900’den önce parabolik yans›t›c›lar, mercek antenler, aç›kl›k antenler,dalga k›lavuzlar› mikrodalga frekanslar›nda kullan›ld›.
Bu tarihten sonra bu tür antenlerin kullan›lmas› uzun bir süre durgunluk dönemi geçirdi. 1930’lardaki radyo elektroni¤indeki gelifl-
meler mikrodalga antenlerini tekrar gündeme getirdi.

1901 y›l›nda Marconi, 15 KW güçlü 820 KHz’lik fan monopol antenle ‹ngiltere - Amerika aras›nda Atlantik üzerinden iletifli-
mi gerçeklefltirdi 1907 y›l›nda Zenneck, sadece antenin iyi olmas›n› iletiflimin için tek bafl›na etkin olamayaca¤›n›, yer sisteminin de
uygun flekilde yap›lmas›n›n anteni daha verimli k›labilece¤ini makalelerinde gösterir. 

1916-1920 y›llar› aras›nda Marconi, iletkenlerle yap›lm›fl parabolik reflektörün oda¤›nda aktif bir anteni kullanarak 3.5 m dal-
ga boyunda elektromagnetik alan ›fl›mas› gerçeklefltirdi ve ölçülen ›fl›ma diyagram› ile hesaplanan ›fl›ma diyagram›n›n uyum içinde
oldu¤unu gösterdi

1940-1945 y›llar› aras› mikrodalga antenlerin ve radarlar›n yo¤unluk kazand›¤› dönemdir. 1945-1949 döneminde VHF yar›k
antenler, halka antenler, dipol ve dilop anten dizileri yo¤un olarak kullan›lmaya baflland› ve 1965’de COMSAT’›n ilk jeosenkronize
uydusu yörüngeye oturtuldu. Bu uydu ile iletiflim gelecek için büyük umutlar sergiliyordu. Y›l 1969, ve tarih 20 Haziran; insanl›k aya
ayak basm›fl ve antenlerini ay üzerine yerlefltirmiflti. O gün, elektronik tarihinin önemli kilometre tafllar›ndan biri olacakt›.

Günümüzde uzay›n derinliklerine gösterilen dünya üzerinde jeosenkronize ve jeosenkronize olmayan yörüngelerde dönen uy-
dular farkl› amaçlar do¤rultusunda yer ile iletiflimi sa¤lamak amac› ile antenlerle donat›lm›fllard›r. Bundan sonra da geliflmeler de-
vam edecek ve daha yüksek kazançl› kullan›fll› antenler üretmek hedef olacakt›r. Örne¤in TCRO (sadece TV amaçl› antenler) için
parabolik reflektör antenlerinin kullan›lmas›ndaki mukavemet, üretim güçlü¤ü gibi de dezavantajlar› nedeniyle, iletken düzlemsel lev-
halar üzerinde oluflturulan mikroflerit anten dizilerinin kullan›lmas› gündeme gelmifltir. Bu de¤iflim en iyi elde edilinceye kadar de-
vam edecektir.

Elektromagnetik dalgalar›n kayna¤› sadece yapay antenler de¤ildir. Güneflteki patlamalar sonucu oluflturan elektrik yüklü par-
tiküllerin, yer magnetik alan› ile etkileflmesi, y›ld›r›m, flimflek vb. atmosferik olaylar, galaktik olaylarda elektromagnetik dalgalar›n kay-
na¤›d›r, yani birer verici antendir. Bu aç›dan bak›l›rsa antenlerin tarihçesini evrenin bafllang›c›na dayand›rmak pek yanl›fl olmaz.
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‹LET‹M HATLARI – KABLOLAR

Kulland›¤›m›z kablolar çeflitli flekillerde adland›r›l›r. Bu adland›rmalar› iyi bilirsek, ihtiyac›m›za göre kabloyu
daha do¤ru seçebiliriz. Burada, fazla detaya inmeden, genelde istasyonlar›m›zda  kulland›¤›m›z kablolar hakk›nda
inceleme yapaca¤›z.

A- PARALEL TELL‹ ‹LET‹M HATLARI:
Bu tür iletim hatt› dengeli hat olarak isimlendirilir. ‹ki telli ç›plak hatlar-

daki iletimde, iletkenler aras›nda belirli bir aç›kl›k bulunmas› kayd›yla,10 Mhz
e kadar ç›k›labilir. Bunun üzerindeki frekanslarda zay›flama büyük olur. ‹let-
kenleri yal›t›lm›fl ve aralar›nda belirli ve sabit bir aç›kl›k bulunmas› durumun-
da ise 200-300 Mhz e kadar ç›k›labilir. Zay›flaman›n nedenleri olarak iletken
kesitlerinin, (frekans yükseldikçe ak›m›n yüzeye s›k›flmas› nedeniyle) yetersiz
kalmas› ve frekans yükselmesi ile iletkenler etraf›nda oluflan elektromanyetik
radyasyon kayb›n›n artmas›d›r. 

B- KOAKS‹YEL HATLAR:
Koaksiyel hatlar, iç içe iki hattan oluflmaktad›r. Bu iletkenler aras›ndaki aç›kl›¤› sabit tutabilmek için ,ya belir-

li aral›klarla (heliax), yada sürekli olarak yal›tkan maddeler kullan›l›r. Kullan›lacak yal›tkan malzemeler dielektrik
kayb› düflük malzemelerden seçilir. Bu malzemeler, ço¤unlukla polietilen, köpüklü polietilen veya teflon gibi yal›t-
kanlard›r.

‹ç iletken mono bak›r olabilece¤i gibi çoklu bak›r,gümüfl,bak›r kapl› çelik veya boru fleklinde iletken olabilir.
D›fl iletken ise örgü fleklinde,bant fleklinde veya spiral boru fleklinde olabilir. 

Koaksiyel kablolar ile 3000 MHz e kadar sinyaller tafl›nabilir. Frekans daha yükselince kay›plar ço¤al›r.
Koaksiyel kablolar, Bilgisayar iflletim sistemlerinin, her çeflit kamera ve video sinyallerinin, TV anten ve uy-

du sistemlerinin ve telsiz sinyallerinin vazgeçilmez tafl›y›c›lar›d›r.
Koaksiyel kablonun yap›s›na bakarsak, iç k›s›mda ana bilgiyi, TV veya uydu sinyalini yada telsiz dalgas›n› tafl›-

yan iç iletken bulunur. Bu iletkenin yap›s› kullan›m amac›na göre de¤ifliklik gösterir. Mesela tek bir Gümüfl kapl›
iletken olabilece¤i gibi Kalay kapl› çoklu iletkende olabilir. Bu iletkenin etraf›nda yal›tkan bir malzeme bulunur. Bu
malzeme, Kat› Polietilen olabilece¤i gibi az kay›p istenen kablolarda Köpüklü Polietilen’de olabilir. Kablonun Ka-
rakteristik Empedans›n› bu yal›tkan tabakan›n yap›s› (tabiki iç iletkene de ba¤l› olarak) belirler. En basit koaksiyel
kabloda, bu yal›tkan tabakay› çepeçevre kapatm›fl bir iletken  örgü bulunur. Bu örgünün yap›s›, ara k›s›mda kulla-
n›lan Alüminyum veya Bak›r fleritler, kablonun kullan›m amac›na (kablo tiplerine) ba¤l› olarak de¤iflir. Örgünün al-
t›nda kullan›lacak bak›r veya alüminyum iletken fleritler, kablo içindeki sinyalin d›fl ortama veya d›fl ortamdaki bo-
zucu sinyallerin iletilen sinyale kar›flmas›n› önlemek için , örgüye yard›mc› olmak amac›yla kullan›l›r. Kablo d›fl k›-
l›flar›, fiziksel etkilerden kabloyu koruyabilmelidir. Genel olarak PVC hammaddesi kullan›lmas›na ra¤men, özellik-
le yer alt› ve rutubet içeren ortamlarda kullan›lacak kablolarda, kemirgen hayvanlara karfl› çelik z›rh ve rutubete
karfl› polietilen hammadde kullan›l›r.
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Koaksiyel kablolar, ço¤unlukla RG ismi ve MIL-C-17 Standard› ile birlikte an›l›r. RG harfleri, ingilizce Radio
Guide  - Radyo klavuzu  kelimelerinin bafl harfleridir. MIL-C-17 standard› ise, 1950 li y›llardan kalan Amerikan
Askeri Standard›d›r (Military Standard).  Günümüzde kullan›lan kablolar, özellikle RG 59 ve RG 6 serileri, bu stan-
darddaki kablolar›n t›pat›p  ayn›s› olmasa da benzeridir.

Koaksiyel kablonun empedans›: (Zo)
D- iç yal›tkan çap› cm
d- iç iletken çap› cm
K- dielektrik sabiti hava için 1, polietilen için 2.3

Zo = 138 X Log10 X D/d

C- DALGA KILAVUZLARI:
Ad›ndan da anlafl›laca¤› flekilde, 3000 Mhz in üstündeki frekanslarda, elektromanyetik dalgalar, boru veya dik-

dörtgen fleklindeki, uygun ölçülerde flekillendirilmifl metal gövdelerin içinden tafl›n›r. D›fl iletken görevini metal
gövde, iç iletken görevini ise iç boflluk yapar. Ölçüler çal›fl›lacak dalga boyuna göre tasarland›¤› için 3000 Mhz in
alt›ndaki frekanslarda çok büyük olurlar ve kay›plar artar.

KULLANIM YERLER‹NE GÖRE KOAKS‹YEL KABLOLARIN SEÇ‹M‹:
Koaksiyel kablolar›n iç iletkeni, onun üzerindeki yal›tkan malzeme ve örgü yap›s›na ba¤l› olarak, kablonun kul-

lan›m flartlar› belirlenir. Koaksiyel kablolardaki sinyal kay›plar›n› üç basit bafll›kta toplayabiliriz.

A- ‹letken Kay›plar›:
Bak›r kay›plar› birimi watt d›r ve akan ak›m›n karesi ile, iletken direncinin çarp›m› ile bulunur. Do¤ru ak›m

devrelerinde iletken direncini ommetre ile ölçebiliriz. Ancak rf devrelerinde, iletken direnci frekans ile orant›l›
olarak artar. Bunun sebebi frekans artt›kça ak›m›n, iletkenin yüzeyinden akmak istemesidir. Dolay›s›yla ak›m ince
bir alana s›k›fl›r ve direnç artar. Yüksek frekanslarda boru iletken kullan›m›n›n nedeni budur. Çünkü orta k›s›m-
dan ak›m geçmedi¤ine göre neden malzeme harcans›n? Gene çelik üzerine bak›r veya gümüfl kaplanarak iç iletken
olarak kullan›lmaktad›r. Bu iletkenler kablonun, kopma mukavemetini de artt›r›r ve bak›r maliyetini azalt›r.

B- Dielektrik Kay›plar›:
Koaksiyel kablolarda veya dengeli hatlarda iki iletken, aralar›ndaki yal›tkana temas eder. Bu malzeme her ne

kadar yal›tkan diye düflünülse de frekans ile orant›l› olarak geçirgenlik oluflmaya bafllar ve ›s› fleklinde enerji kay-
b› olur. Kay›plar, dielektrik katsay›s› ile orant›l›d›r. Hava 1 katsay› ile en iyi dielektriktir. Ancak iletkenler aras› me-
safeyi korumak için mutlaka kullan›lmas› gerekli yal›tkanlardan dolay› kay›plar›n önüne geçilemez. Koaksiyel kab-
lolarda kat› polietilen (en çok kullan›l›r), köpüklü (foam) polietilen, hava boflluklu polietilen, spiral sar›ml› polieti-
len, teflon, polyester dielektrik malzeme olarak kullan›l›r.

C- Radyasyon Kay›plar›:
Radyasyon kay›plar›, hattan d›flar› kaçan rf enerjisi olarak tarif edilebilir. Dengeli hatlarda ekranlama olma-

d›¤› için çok fazla kay›p vard›r. Dalga k›lavuzlar›nda difl iletken tamamen kapal› oldu¤u için neredeyse 0 kay›p
düflünülür.

Koaksiyel kablolarda ise difl iletken olan ekran veya örgünün boflluklar›ndan kaçma olur. Bunu önlemek için,
d›fl örgü çok s›k örülür, gerekirse örgünün alt›na iletken flerit (folyo) konularak %100 kapatma sa¤lan›r.

Örgü Kay›plar›: Koaksiyel kablonun d›fl k›sm›nda bulunan bak›r örgü aral›klar›ndan, canl› uçta tafl›nan sinyal
kaçabilir. Ya da tam tersi d›fl ortamdaki parazitler kablo içine girebilir. Buna engel olmak için örgü alt›na iletken
metal fleritler yerlefltirilir. Frekans yükseldikçe bak›r fleritli (ve çift kat örgülü) kablolar›n kullan›lmas› uygun olur.
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H›z Faktörü
RF enerjisinin hat boyunca ›fl›k h›z›nda hareket etti¤i düflünülür ancak bu h›z e¤er  iletkenler aras›ndaki die-

lektrik (yal›t›m) maddesi hava ise ( boflluk = vacuum= free space ) do¤ru olur, e¤er nakil hatt›ndaki iletkenler ara-
s›nda havadan baflka bir dielektrik maddesi kullan›lm›flsa bu durumda enerjinin h›z› biraz düflük olacakt›r. 

Elektrik ak›m› boflluk (Vacuum) d›fl›ndaki baflka herhangi bir ortamda ›fl›k h›z›nda hareket etmez. Bundan do-
lay› belli  bir frekanstaki iflaretin, transmisyon hatt› boyunca hareketi için gerekli olan zaman, ayn› iflaretin boflluk-
taki ayn› mesafedeki  hareketi için gerekli olan zamandan uzundur. Yani bir gecikme söz konusudur ve bu gecik-
me, hatt›n özelliklerinin bir fonksiyonu olarak ortaya ç›kar ve buna iletkenler aras›na konulan yal›tkan maddenin
Dielektrik Sabitesini eklemek gerekir. Bu gecikme H›z faktörü (Velocity Factor) olarak isimlendirilir  ve dielek-
trik sabitesine do¤rudan ba¤l›d›r ve de afla¤›daki formülle ifade edilir :

Tam dalga boylar›ndaki formülü yukar›da vermifltik, ancak çeyrek dalga boyu nakil hatt› ayni zamanda empe-
dans uygulay›c› ( λ lambda stub) olarak kullan›ld›¤› için ayr› bir formül kullanmak hesaplamay› kolaylaflt›racakt›r :

olarak hesaplanabilir 

Transmisyon hatt›n›n kendisinin sisteme bir SWR eklememesi için, uzunlu¤u boyunca uniform bir karakte-
risti¤e sahip olmas› gereklidir yani imalat hatalar› olmamal›d›r bu çok önemli bir faktördür. Bu olay özellikle Ko-
aksiyal nakil hatlar›nda çok önem kazanmaktad›r ve koaks nakil hatt›n›n her noktas›ndaki karakteristik empedan-
s› ayn› olmal›d›r. Çok fazla bükülmüfl oldu¤u görünen Koaksiyal kablolar›n bu sebepten dolay› RF enerjisi naklin-
de kullanmamak gereklidir. Çünkü bükülen noktadaki empedans› mesela 80 Ohm’a yükselmifl ise, antenin besle-
me noktas›ndaki empedans› 50 Ohm ise bu durumda böyle bir hat’ta 80 / 50 =  1,6  SWR mevcut olacakt›r ve
zaman zaman SWR’yi bir türlü düflüremedi¤imiz de böyle bir olas›l›¤›n varl›¤›n›n düflünülmesi  gereklidir. 

Nakil hatt›n›n elektriksel uzunlu¤u frekansla ilgilidir ve Dalga boyu (Lambda) ile ölçülür ve elektriksel uzun-
luk daima fiziksel uzunluktan fazlad›r. Bunun sebebi 1 sayk›l›n (frekans›n 1 periyodunun) zaman olarak uzunlu¤u
frekans›na ba¤l›d›r. Fakat transmisyon hatt› içindeki seyahat mesafesinin zaman› RF enerjisinin boflluktaki h›z›na
ba¤l›d›r. Ancak boflluktaki h›z›ndan daha azd›r.

Bundan dolay› dielektrik sabitesi ile ilgili ifadeye ayr›ca flu ifadeyi de eklemek gerekir : ‘’RF enerjisinin Bofl-
luktaki h›z›n›n  Hat içindeki h›z›na oran›na H›z faktörü (Velocity factor)” denir. Tipik bir koaksiyal kablo için bu
faktör 0.66  d›r.

Mükemmel bir Besleme hatt›n›n karakteristik empedans› L/C orant›s›na eflittir. Bu ifade ‘‹letkenlerin rezistif
(Ohm) de¤erleri s›f›rd›r ve aralar›nda hiç s›z›nt› yoktur’ demektir. L ve C burada birim uzunluktaki nakil hatt›n›n
endüktif ve kapasitif de¤erleridir. Endüktif de¤eri kullan›lan iletkenin çap› artt›r›ld›¤›nda azal›r, kapasitif de¤eri ise
iletkenler aras›ndaki mesafe artt›r›ld›¤›nda azal›r. Böylece birbirine yak›n genifl çapl› iletkenlerden oluflmufl bir bes-
leme hatt› oldukça düflük bir karakteristik empedans gösterecektir. Di¤er taraftan ince ve hayli aral›kl› bir besle-
me hatt› ise oldukça yüksek bir karakteristik empedansa sahip olacakt›r. Genel olarak paralel nakil hatlar›nda 200
ila 800 omluk empedanslar görülmektedir. Tipik koaksiyal nakil hatlar›nda ise 30 ila 100 omluk empedanslar gö-
rülür.

E¤er besleme hatt›n›n karakteristik empedans› Zo ile yükün karakteristik empedans› R, birbirine çok yak›n
veya eflit ise yani R = Zo ise , bu durumda böyle bir hattaki ak›m , uygulanan voltaj›n karakteristik empedansa
bölümüne eflit olacakt›r yani :

I = E / Zo, buradan devredeki Güç için Ohm kanunu ile hesap yap›labilir :

P = E2 / Zo       veya      P = I2 x Zo     olacakt›r.

E¤er besleme hatt›n›n karakteristik empedans› ile yükün karakteristik empedans› eflit de¤ilse yani R  ile Zo
aras›nda fark varsa  böyle bir hat uygunsuz bir hat olarak adland›r›l›r. Böyle bir hatta yüke yani R’ye ulaflan gücün
(Incident power = Forward power) bir k›sm› emilece¤inden kalan› sanki bir duvara çarpm›fl gibi geriye yans›ya-
cakt›r (Reflected power).

m= F
245.9

x VF

VF =
e (Dielektrik sabitesi)

1
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Bu iki gücün voltajlar›n›n oran›na yani Ulaflan ve Yans›yan voltajlar›n birbirine oran›na Yans›ma katsay›s›  (Ref-
lection coefficient) denir. 

Ve Yans›ma katsay›s›  hiçbir zaman 1’den büyük olamaz.

Er = yans›yan voltaj (Reflected voltage)

Ef = ulaflan voltaj   (Forward voltage). 

SWR
(DURAN DALGA ORANI)

‹letim hatlar›nda oluflan duran dalgalar amatör telsizcinin hiç istemedi¤i bir olayd›r. 

SWR’nin Oluflumu; 
Herhangi bir kaynaktan ç›kan radyo frekans›ndaki enerji, iletim hatt› boyunca ilerler ve antene ulafl›r. Hatt›n

karakteristik direnci, gelen yük direncine eflit ise bütün enerji iletim hatt› ve anten taraf›ndan al›n›r.
fiayet hatt›n karakteristik direnci, gelen yük direncine eflit de¤ilse enerjinin bir k›sm› yans›ma yapacak ve yine

iletim hatt› boyunca geldi¤i kayna¤a do¤ru geri dönerler.

Di¤er bir deyiflle hatt›n herhangi bir yerinde ayn› anda ;
a) ‹lerleyen
b) Geri Gelen

Dalgalar mevcuttur.

Bu iki dalgan›n faz durumuna göre hatt›n üzerinde ak›m ve gerilim bak›m›ndan maximumlar ve minimumlar
oluflur.

Bu durumda Emax/Emin oran›na “Voltaj Duran Dalga Oran›” (Voltage Standing Wave Ratio) veya k›saca
“Duran Dalga Oran›”  (SWR) denir.

Reflection Coeff =E f

E r
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SWR =
1 -

Forwarded Power
ReflectedPower

1 +
Forwarded Power
ReflectedPower



MORS KODLARI
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HARFLER ifiARETLER

A ._ di-dah
B –... dah-di-di-dit
C –.–. dah-di-dah-dit
D –.. dah-di-dit
E . dit
F ..–. di-di-dah-dit
G – –. dah-dah-dit
H .... di-di-di-dit
I .. di-dit
J .– – – di-dah-dah-dah
K –.– dah-di-dah
L .–.. di-dah-di-dit
M – – dah-dah
N –. dah-dit
O – – – dah-dah-dah
P .– –. di-dah-dah-dit
Q – –.– dah-dah-di-dah
R .–. di-dah-dit
S ... di-di-dit
T – dah
U ..– di-di-dah
V ...– di-di-di-dah
W .– – di-dah-dah
X –..– dah-di-di-dah
Y –.– – dah-di-dah-dah
Z – –.. dah-dah-di-dit

( – .– – . dah-di-dah-dah-dit [KN]

) – .– – .– dah-di-dah-dah-di-dah [KK]

+ .– .– . di-dah-di-dah-dit [AR]

= – ...– dah-di-di-di-dah [BT]

“ .– ..– di-dah-di-di-dah [AF]

‘ .– – – – . di-dah-dah-dah-dah-dit [WG]

Ç –.–.. dah-di-dah-di-dit
Ö – – –. dah-dah-dah-dit
fi – – – – dah-dah-dah-dah
Ü ..– – di-di-dah-dah

Nokta .–.–.– di-dah-di-dah-di-dah [AAA]
Virgül – –..– – dah-dah-di-di-dah-dah [MIM]
Noktal› virgul –.–.–. dah-di-dah-di-dah-dit [NNN]
Tire –....– dah-di-di-di-di-dah [BA]
Soru isareti ..– –.. di-di-dah-dah-di-dit [IMI]
Gorusmeye Davet –.– dah-di-dah [K]
Bekle .–... di-dah-di-di-dit [AS]
Mesaj Sonu .–.–. di-dah-di-dah-dit [AR]
Hata ........ di-di-di-di-di-di-di-dit [HH]
Mesaj Alindi .–. di-dah-dit [R]
Kesme isareti –..–. dah-di-di-dah-dit [DN]
‹ki nokta üst üste – – –... dah-dah-dah- di-di-dit [OS]
Paragraf bafl› .–.–.. di-dah-di-dah-di-dit [AL]
Alt›n› çiz ..– –.– di-di-dah-dah-di-dah [IQ]
Bitti ...–.– di-di-di-dah-di-dah [SK]
Anlafl›ld› ...–. di-di-di-dah-dit [SN]

RAKAMLAR

1 .– – – – di-dah-dah-dah-dah
2 ..– – – di-di-dah-dah-dah
3 ...– – di-di-di-dah-dah
4 ....– di-di-di-di-dah
5 ..... di-di-di-di-dit
6 –.... dah-di-di-di-dit
7 – –... dah-dah-di-di-dit
8 – – – .. dah-dah-dah-di-dit
9 – – – – . dah-dah-dah-dah-dit
0 – – – – – dah-dah-dah-dah-dah

SOS  acil yard›m ça¤r›s›

...– – –...

di-di-di-dah-dah-dah-di-di-dit
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“73” KODUNUN KAYNA⁄I VE ANLAMI

Radyo Amatörleri aras›nda yayg›n olarak kullan›larak adeta geleneksel bir deyim biçimine dönüflen “73” kodu, sahil haber-
leflme günlerinin bafllang›c›na kadar dayan›r. Telgraf sistemiyle bafllayan haberleflmede yo¤un olarak say›sal kodlar›n kullan›ld›¤› ilk
zamanlarda, zihinlerde ayn› fikri oluflturan de¤iflik tan›mlar, sonun veya imzan›n gelmekte oldu¤unu gösterirdi. Fakat bugün bile
bunlar›n kullan›ld›¤›n› kesin olarak kan›tlayan hiçbir bilgi yoktur. 

73 kodunun gerçek ve ilk kullan›m›, 1857 y›l›n›n Nisan ay›nda telgraf haberleflmesinin ciddi boyutlarda yayg›nlaflmas›yla ihti-
yaç duyulan ve ilk defa bas›lan “The National Telegraphic Review and Operators Guide” (Uluslararas› Telgrafik ‹ncele-
me ve Operatör Rehberi) yay›n›nda yer almas›yla oldu.

O zamanlar da 73 kodu “Sana sevgilerimi yolluyorum” anlam›na geliyordu.

Yay›n baflar›yla devam etti ve 73 kodunun bu tan›m› zihinlere iyice kaz›narak kullan›ld›. Bu say›sal kodun d›fl›ndaki di¤er pek
çok say›sal kod yine o zamanki anlam›n› tafl›maktaysa da, 73 kodu k›sa zaman içinde de¤iflmeye bafllad›. 73 kodu Ulusal Telgraf
Kongresinde sevgililer gününü ça¤r›flt›ran duygusall›¤›ndan ç›karak, belirsiz bir kardefllik iflaretine dönüfltü. Bu dönüflüm neticesinde
73 kodu, operatörler aras›nda bir selamlama, bir arkadafll›k kelimesi olarak bütün telgraf haberleflmelerinin sonunda kullan›l›r du-
ruma geldi. 

1859 senesinde Western Union Company (Bat› Birlik fiirketi) telgraf haberleflmesinde standart olarak kullan›labilecek 92 adet
haz›r kal›p ortaya koydu. 

Telgraf haberleflmelerinde kullan›lan haz›r kal›plar›n önce listelenmesi yap›ld›. 

Yine 92 adet haz›r kal›p olarak ortaya ç›kan bu liste 1 den 92’ye kadar birbirini izleyen seri numara ile say›sal olarak iflaret-
lendi. Telgraf haberleflme operatörleri taraf›ndan kullan›lan bu listenin 73 ncü s›ras›nda yer alan ve “Arkadafll›k” iflareti olarak
tan›mlanan 73 kodu yine bu operatörlerce “Selamlar›m› kabul et” flekline dönüflmüfltür. 

1859 y›l›ndan 1900 y›l›na kadar 73 kodunun anlamlar› de¤ifliklikler göstermeye devam etti. Dodge’ un “Telgraf Talimatna-
mesi” nde ise sadece “Selamlar” olarak görülmüfltür. 

73 kodu, 20.Yüzy›l Demiryollar› ve Ticari Telgraf El Kitab›nda, iki anlam›na da yer verilerek aç›klanmaktad›r. Bunlardan biri-
si “Sana selamlar” olurken, di¤eri de k›saltmalar sözlü¤ünde sadece “Selamlar” olarak geçti¤i vurgulanmaktad›r. 

Theodore A. Edison’›n “Kendi Bafl›na Telgraf› ö¤renme” kitab›nda ise baflka bir anlam alarak “Selamlar›m› kabul et” flek-
line dönüflmüfltür. 1908 y›l›nda Dodge, El Kitab›n›n son bask›s›n› yay›nlad›¤›nda 73 koduna bugünkü anlam› olan “best regards”
yani “hürmetler” anlam› verildi¤i görülmüfltür. Bu, daha önceki anlam›na geri dönüflü gösterirken, çal›flman›n bir baflka bölümün-
de ise “Selamlar” olarak geçmektedir. 

Bu kronolojiye göre 73 kodu,1908 y›l›ndan günümüze kadar çok belirgin bir flekilde “Hürmetler” olarak gelmekte ve çok
s›cak bir anlam tafl›maktad›r. 

Bugün Radyo Amatörleri, 73 kodunu James Reid’ in üzerinde durdu¤u flekliyle, operatörler aras› arkadafll›k kelimesi olarak
kullanmaktad›rlar. 

TA2EY ve TA4PR taraf›ndan kursiyerlere PC ile haberleflme tekni¤ini gösteriyorlar.
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RADYO AMATÖRLER‹NE NEDEN “HAM” DEN‹R?

Kuzey Ohio Radyo Birli¤i’ne göre bunun hikayesi flöyle : 

“HAM”, 1908 y›l›nda ilk amatör telsiz istasyonunu çal›flt›ran Harvard Radyo Kulübü üyelerinin isimlerinin bafl harflerinden

oluflmufltu. Bu radyo amatörlerinin isimleri Albert S. (H)yman, Bob (A)lmy ve Peggie (M)urray ‘di. ‹lk olarak istasyonlar›na Hyman

- Almy - Murray ad›n› verdiler. Böyle uzun bir ça¤r› kodunu morsla göndermek zor oldu¤undan bunu HY - AL - MU olarak de-

¤ifltirdiler. 

1909 Y›l›n›n bafllar›nda HYALMU amatör telsiz istasyonunun sinyalleriyle Meksika gemisi HYALMO’nun sinyalleri kar›fl›k-

l›k yaratt›. 

Bu yüzden sadece isimlerinin ilk harflerini kullanmaya karar verdiler ve HAM olarak k›saltt›lar. 

Radyonun yasal olmad›¤› ilk günlerde radyo amatörleri frekanslar›n› ve ça¤r› isimlerini kendileri seçiyorlard›. Daha sonralar›,

flimdi oldu¤u gibi, baz› amatörler, ticari istasyonlar›ndan daha güçlü ç›k›fl yapabiliyorlard›. Oluflan enterferans sonunda Washing-

ton’daki kongrenin dikkatini çekti ve amatör faaliyetleri s›n›rland›rmak için bir kanun ç›karma yolunu seçtiler. 1911 Y›l›nda Albert

Hyman tart›flmal› “Telsiz Yönetmelik Tasar›s›n›” Harvard’da tez konusu olarak seçti. Ö¤retmeni tezin bir kopyas›n›n,tasar›y›

haz›rlayan komite üyesi Senatör David I. Walsh’a gönderilmesinde ›srar etti. Senatör çok etkilendi ve Hyman’›n komite önüne ç›k-

mas›n› istedi. Hyman komite önünde neredeyse a¤layacakt›. Kalabal›k olan komiteye e¤er bu tasar› kanunlafl›rsa, gerekli ehliyet

harçlar›n› ödeyemeyeceklerini ve kanunun gereklerini yerine getiremeyip istasyonu kapatmalar› gerekece¤ini bildirdi. 

Tart›flmalar bafllad›, küçük istasyon HAM, ülkedeki bütün küçük amatör istasyonlar›n sembolü haline geldi. Hep bir a¤›zdan,

onlar› ortal›kta istemeyen ticari istasyonlar›n açgözlülü¤ü ve tehditlerinden korunmalar›n› istediler.Sonunda, tasar› Kongreye getiril-

di ve her konuflmac› küçük, zavall› “HAM” istasyonundan bahsetti. 

‹flte bafllang›ç böyle oldu. 

Bu hikayeyi Kongre kay›tlar›nda bulabilirsiniz. HAM istasyonu ülke çap›nda amatörleri ça¤r›flt›rd›. O günden bugüne ve belki

de sonsuza kadar, radyoda, bir amatör HAM’ dir.  

Gerry WD4BIS’den iyi flanslar ve 73’ler. 

TB2MXA izcileri jota aktivitesinde telsizle görüfltürüyor. (Eylül 2004)



ATMOSFER VE ÖZELL‹KLER‹

‹klim

Genifl bir bölge içinde ve uzun y›llar boyunca de¤iflmeyen ortalama hava koflullar›na iklim denir.  ‹klim, co¤rafi ortam›n olufl-
mas› ve flekillenmesi ile insanlar›n yaflant› ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.  Örne¤in bir yerdeki do¤al bitki örtüsü, akarsu-
lar›n özellikleri, insanlar›n yaflam tarzlar›, konut tipleri, ekonomik etkinliklerinin türü,iklimin kontrolü alt›ndad›r. ‹klimi oluflturan çe-
flitli ö¤eler vard›r. Bunlar s›cakl›k, bas›nç, rüzgarlar, nemlilik ve ya¤›flt›r. ‹klim elemanlar› ad› verilen ve birbirlerini  etkileyen bu ö¤e-
ler aras›nda ayr›lmaz bir iliflki vard›r. ‹klim olaylar› atmosfer içinde gerçekleflti¤i için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi
gerekir.

Atmosfer

Dünyay› çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt s›n›r›, kara ve deniz yüzeyleriyle çak›fl›r. Üst s›n›r›n› ise
yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator’dan kutuplara do¤ru yerçekimi artt›¤› için atmosferin flekli Dünyan›n flekli gibi küreseldir.

Atmosferin Katlar› 

Atmosfer kendini oluflturan gazlar›n kar›fl›m› ve gidiflindeki farkl›l›klar nedeniyle çeflitli katlara ayr›lm›flt›r. Bu katlar yeryüzün-
den yukar›lara do¤ru troposfer, stratosfer, flemosfer, iyonosfer ve ekzosfer fleklinde s›ralan›r.

Troposfer

• Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür.
• Tüm gazlar›n % 75’inin bulundu¤u bu katmanda yo¤unluk en fazlad›r.
• Troposfer, yerden havaya yans›yan ›fl›nlarla alttan yukar›ya do¤ru ›s›n›r. Bu nedenle alt k›s›mlar› daha s›cakt›r. Yerden yük-

seldikçe s›cakl›k her 100 m’de yaklafl›k 0,5°C azal›r.
• Su buhar›n›n tamam› troposferde bulundu¤u için tüm meteorolojik olaylar burada oluflur.
• Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür.
• Yerden yüksekli¤i 6 – 16 km aras›nda de¤iflir.

Stratosfer

• Troposferin üstündeki katmand›r.
• Yatay hava hareketleri görülür.
• Su buhar› hemen hemen hiç bulunmad›¤› için dikey hava hareketleri oluflamaz. Bu nedenle s›cakl›k da¤›l›fl› oldukça düz-

gündür.
• S›cakl›k her yerde yaklafl›k -50°C’dir.
• Üst s›n›r› yerden 25 – 30 km yüksekliktedir.

fiemosfer

• Stratosfer ile ‹yonosfer aras›ndaki katmand›r.
• Stratosfer ile fiemosfer aras›ndaki 19-45 km’ler aras›nda oksijen azot haline gelerek ultraviyole ›fl›nlar›n› tutar.
• Üst s›n›r› yerden 80 – 90 km yüksekliktedir.

‹yonosfer

• Mor ötesi (ultraviyole) ›fl›nlar›n›n, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdi¤i katmand›r.
• Yerçekimi azald›¤› için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
• Radyo dalgalar›n› yans›t›r
• Üst s›n›r› yerden 250 – 300 km yüksekliktedir.

Eksosfer (Jeokronyum)

• En üst tabakad›r.
• Yerçekimi çok azald›¤›ndan gazlar çok seyrektir.
• Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur.
• Atmosfer ile uzay aras›nda geçifl alan›d›r.
• Kesin s›n›r› bilinmemekle birlikte üst s›n›r›n›n yerden yaklafl›k 10.000 km yükseklikte oldu¤u kabul edilmifltir.
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Atmosferde Bulunan Gazlar

Atmosferde bulunan gazlar›n % 75’i ve su buhar›n›n tamam› troposferde bulunur. ‹klim yönünden daha çok atmosferin alt kat-
lar› önemli oldu¤undan burada troposfer ve stratosferin alt katlar›n›n bileflimi incelenecektir.

• Her zaman bulunan ve oran› de¤iflmeyen gazlar; % 78 oran›nda azot, % 21 oran›nda oksijen, %1 oran›nda asal gazlar
(Hidrojen, Helyum, Argon, Kripton, Ksenon, Neon) d›r. 

• Her zaman bulunan ve oran› de¤iflen gazlar; su buhar› ve karbondioksittir.
• Her zaman bulunmayan gazlar; ozon ve tozlard›r.

Su buhar› : Yere ve zaman göre oran› en çok de¤iflen gazd›r. Yeryüzünün afl›r› ›s›n›p, so¤umas›n› engeller. Ya¤›fl, bulut, sis gi-
bi hava olaylar›n›n do¤uflunu sa¤lar.

Karbondioksit : Atmosferin günefl ›fl›nlar›n› emme ve saklama yetene¤ini art›r›r. Havada karbondioksit (CO2) miktar›n›n art-
mas› s›cakl›¤› art›r›c›, azalmas› ise s›cakl›¤› düflürücü etki yapar.

Ozon : Hava içindeki oksijen (O2) mor ötesi (ultraviyole) ›fl›nlar›n›n etkisi alt›nda ozon (O3) haline geçer. Ozon gaz›, içinde
hayat›n geliflmesine olanak vermez ancak atmosferin üst katmanlar›nda ultraviyole ›fl›nlar›n› emerek yeryüzündeki yaflam üzerinde
olumlu bir etki yapar. Yeryüzünden 19 – 45 kilometre yükseklikler aras›nda bulunan ozon kat›n›n son y›llarda inceldi¤i hatta yer
yer delindi¤i belirlenmifltir. Özellikle buzdolab›, so¤utucu, araba ve spreylerden ç›kan gazlar›n (kloroflorokarbon) neden oldu¤u an-
lafl›lm›fl ve bu gazlar›n kullan›m›na k›s›tlamalar getirilmifltir. 

Yeryüzüne ulaflan mor ötesi ›fl›nlardaki art›fl, s›cakl›klar›n artmas›na, buna ba¤l› olarak buzullar›n erimesine, bitki örtülerinde
de¤iflimlere neden olabilecektir.

BASINÇ

Atmosfer Bas›nc›

Atmosferi oluflturan gazlar›n belli bir a¤›rl›¤› vard›r. Gazlar›n yeryüzündeki cisimler üzerine uygulad›¤› bas›nca atmosfer bas›nc› denir.

Normal Hava Bas›nc›
45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C s›cakl›kta ölçülen bas›nca normal hava bas›nc› denir.

• C›va sütununun  yüksekli¤i ile (normal bas›nç 760 mm)
• C›va sütununun a¤›rl›¤› ile (normal bas›nç 1033 gr)
• Kuvvet birimi ile (normal bas›nç 1013 milibar) ifade edilir.
Bas›nç barometre ile ölçülür. C›val› barometre, barograf, aneroid baramotre ve altimetre gibi çeflitleri vard›r.

C›val› Barometre : Üstü aç›k bir kaba dald›r›lm›fl, yukar› ucu kapal› bir cam borudur. Hava bas›nc›, boruyu dolduran c›va
sütununu dengede tutar. Hava bas›nc› azal›p ço¤ald›kça c›va sütunu da alçal›p yükselir.

C›val› barometre camdan yap›ld›¤› ve hep düz durmas› gerekti¤i için her zaman kullan›m› kolay de¤ildir.

Barograf : Bas›nc› sürekli kaydeden ve yaz›c› ucu bulunan bir tür madeni barometredir.

Aneroid Barometre : Madeni barometredir. C›val› barometrelerin kullan›m alan›n›n s›n›rl› olmas› ve tafl›ma zorlu¤u nede-
niyle gelifltirilmifltir.

Altimetre : Madeni barometrelerin bir çeflididir. Yükseldikçe bas›nc›n azalmas› kural›na dayan›larak, yüksekliklerin ölçülmesi
amac›yla yap›lm›flt›r. 

BASINÇ ETMENLER‹
Hava bas›nc› çeflitli etmenler alt›nda de¤ifliklik gösterir.

S›cakl›k (Termik Etken)
Bas›nc› en çok etkileyen etmen s›cakl›kt›r. S›cakl›¤›n günlük mevsimlik de¤iflimine ba¤l› olarak bas›nç de¤iflir. Is›nan hava gen-

leflerek yükselir. Gazlar›n seyrelmesi nedeniyle bas›nç düfler ve alçak bas›nç alan› oluflur. So¤uyan havada gaz molekülleri s›k›flarak
a¤›rlafl›r. A¤›rlaflan gazlar yeryüzüne do¤ru y›¤›l›r ve yüksek bas›nç alan›  oluflur.

Yükselti 
Yeryüzünden yükseldikçe;
Yerçekimi,
Atmosferdeki  gazlar›n miktar› azal›r. Bunlara ba¤l› olarak bas›nç düfler.
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Hava Yo¤unlu¤u (Dinamik Etken)

1 m3 havan›n içerisindeki gazlar›n miktar›na hava yo¤unlu¤u denir.  Yo¤unluk su buhar›na ve toz zerreciklerine göre de¤iflir.
Yerçekiminin azal›p ço¤almas›,
Havan›n ›s›n›p so¤umas›,
Yükseltinin artmas›,
Dünyan›n ekseni çevresindeki dönüflü,
Hava yo¤unlu¤unun de¤iflmesine neden olur.
Hava yo¤unlu¤u artt›kça bas›nç yükselir, yo¤unluk azald›kça bas›nç düfler.

Yerçekimi
Dünyan›n geoid flekli nedeniyle yerçekiminin Ekvator’dan kutuplara do¤ru artmas›, bas›nc›n kutuplarda yüksek olmas›n›n ne-

denlerinden biridir.

Mevsim
Mevsimlerin bas›nç üzerindeki etkisi ›l›man kuflakta belirgindir. Yaz aylar›nda ›s›nman›n etkisiyle karalar alçak bas›nç, deniz-

ler ise yüksek bas›nç alan›d›r. K›fl›n ise denizler alçak bas›nç, karalar yüksek bas›nç alan›d›r. Bu durum s›cakl›¤›n bas›nç üzerindeki
etkisini kan›tlar.

Dünyan›n Günlük Hareketi
Dünya, ekseni çevresinde döndü¤ü için hava ak›mlar› yönlerinden sapar. Sapmalar sonucu 30°enlemlerinde alçal›c› hava ha-

reketleri ile yo¤unluk artt›¤›ndan bas›nç yükselir ve dinamik yüksek bas›nç alan› oluflur.

60° enlemlerinde ise bat› ve kutup rüzgarlar› karfl›lafl›r. Bu rüzgarlar›n birbirlerini iterek yükselmesiyle 60° enlemlerinde gaz
yo¤unlu¤u azald›¤›ndan bas›nç düfler. Böylece dinamik alçak bas›nç alan› oluflur.

UYARI : Dünyan›n günlük hareketi sonucunda hava ak›mlar›n›n sapmas›, dinamik bas›nç alanlar›n› oluflturur. Dünyan›n ek-
seni çevresindeki hareketine ba¤l› olarak oluflan bas›nçlara dinamik bas›nç denir.

Bas›nç Tiplerinin Özellikleri :
1013 milibardan düflük olan bas›nçlara alçak bas›nç (siklon) yüksek olanlara ise yüksek bas›nç (antisiklon) denir.

Alçak Bas›nç (Siklon) 
Termik ve dinamik alçak bas›nç merkezlerinde benzer hava hareketleri görülür.
Havan›n yo¤unlu¤u azd›r.
Hava yükseltici bir hareket gösterir.
Yeryüzündeki hava hareketi çevreden merkeze do¤rudur.
Merkezden çevreye do¤ru bas›nç artar.

Dünyan›n günlük hareketi nedeniyle hava ak›mlar›, Kuzey Yar›m Küre’de saat ibresinin tersi yönde, Güney Yar›m Küre’de  ise
saat ibresi yönünde sapmaya u¤rar.

UYARI : Bas›nç fark›n›n oldu¤u yerlerde, hava hareketi her zaman yüksek bas›nçtan alçak bas›nca do¤rudur. Termik alçak
bas›nc›n etkili oldu¤u alanlarda hava s›cakl›¤› yüksektir.

Dinamik alçak bas›nc›n etkisi alt›nda olan yerlerde s›cakl›k düflüktür.

Yüksek Bas›nç (Antisiklon)
Termik ve dinamik yüksek bas›nç  merkezlerinde  benzer hava hareketleri görülür.

Havan›n yo¤unlu¤u fazlad›r.

Hava alçal›c› bir hareket gösterir.

Yeryüzündeki hava hareketi merkezden çevreye do¤rudur.

Dünyan›n günlük hareketi nedeniyle hava ak›mlar›, Kuzey Yar›m Küre’de saat ibresi yönünde, Güney Yar›m Küre’de saat ib-
resinin tersi yönde sapma gösterir.

UYARI : Bas›nç fark›n›n oldu¤u yerlerde, hava hareketi her zaman yüksek bas›nçtan alçak bas›nca do¤rudur.

Dinamik yüksek bas›nc›n etkili oldu¤u yerlerde hava s›cak ve kurudur. Termik yüksek bas›nc›n etkili oldu¤u yerlerde ise hava
so¤uk ve kurudur.
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HAR‹TA B‹LG‹S‹

Harita, Plan, Kroki

Dünya üzerindeki bir yerin kuflbak›fl› görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktar›l›r.

Harita : Dünyan›n bütününün ya da bir bölümünün kuflbak›fl› görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktar›lm›fl
flekline harita denir.

Bir çizimin harita özelli¤i tafl›yabilmesi için;

• Kuflbak›fl› görünüme göre çizilmesi,
• Arazi üzerindeki uzunluklar›n belli bir oranda küçültülmesi gerekir.
UYARI : Kuflbak›fl› görünüm temel al›narak yap›lan çizimlerin harita özelli¤i tafl›yabilmesi için küçültme oran›n›n (ölçek) bu-

lunmas› gerekir.

Plan : Bir yerin kuflbak›fl› görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktar›lmas›d›r. Plan bir tür büyük ölçekli haritad›r.

Kroki : Bir yerin kuflbak›fl› görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktar›lmas›d›r.

Haritalarda Bozulmalar ; Dünyan›n küreselli¤i harita çizimini güçlefltirmektedir. Dünyan›n tümü ya da bir bölümü düzleme
aktar›rken flekillerde, alanlarda, uzunluk ve aç›larda bozulmalar olur. Bu nedenle küresel yüzeyi düzleme aktarmak için çeflitli çizim
yöntemleri gelifltirilmifltir.  Özellikle yeryüzü flekillerini gösteren haritalar tam olarak gerçe¤i yans›tmazlar. Engebesi fazla, genifl alan-
lar›n gösterildi¤i haritalarda hata pay› artar. Az engebeli, küçük alanlar›n gösteriminde hata pay› azal›r.

UYARI : Dünyan›n küreselli¤i harita çizimini zorlaflt›r›r. 

• Engebeli ve genifl alanlar›n gösterildi¤i haritalarda bozulmalar fazlad›r.
• Engebesiz ve küçük alanlar›n gösterildi¤i haritalarda bozulmalar azd›r.

Projeksiyon

Dünyan›n küreselli¤i nedeniyle, haritalarda ortaya ç›kan hatalar› en aza indirmek için çeflitli yöntemler kullan›l›r. Bunun için
yerkürenin paralel ve meridyen a¤›n›n belirli kurallara göre düz bir ka¤›da geçirilmesi gerekir. Bu sisteme projeksiyon denir.

Projeksiyon Sistemleri

• Alan Koruyan Projeksiyon ; Alan koruyan projeksiyon ile çizilen haritalarda, flekil, aç› ve uzunluk oranlar› bozulur. An-
cak, paralel daireleri ile meridyenler aras›ndaki alanlar bozulmadan, orant›l› olarak düzleme geçirilir. Böylece gerçek alan
korunmufl olur.

• Aç› Koruyan Projeksiyon; Aç› koruyan projeksiyon ile çizilen haritalarda, meridyenler ile paraleller aras›ndaki 90∞’lik
aç›k iler kara ve denizlerin flekilleri korunur. Ancak, bunlar›n alanlar› bozulur. Bu tip haritalarda kutup bölgelerine do¤ru
gidildikçe, kara ve denizlerin alan› büyür.

• Uzunluk Koruyan Projeksiyon; Uzunluk koruyan projeksiyon ile çizilen haritalarda, merkezden çevreye do¤ru tüm
yönlerdeki uzunluklar›n oran› korunur. Aç› ve alan korunmaz.

HAR‹TA Ç‹Z‹M‹

Bir bölgenin haritas› çizilirken öncelikle;

• Bölgenin enlem ve boylam›n›n, 
• Haritan›n kullan›m amac›n›n,
• Haritan›n küçültme oran›n›n belirlenmesi gerekir.
Harita yap›m›nda kullan›lacak çizim yöntemi, küçültme oran› ve harita iflaretleri ise haritan›n kullan›m amac›na göre belirlenir.

Harita Elemanlar›  

Tüm haritalarda bulunmas› gereken 5 temel eleman vard›r. Bunlar, enlem-boylam, ölçek, harita anahtar› (lejant), bafll›k ve
çerçevedir.

Enlem-boylam : Haritas› yap›lacak alan›n öncelikle enlem ve boylamlar› belirlenir. Çünkü haritan›n ölçe¤i, bu alan›n geniflli-
¤ine ve kullan›m amac›na göre belirlenir. 

Ölçek : Haritan›n kullan›m amac›na göre belirlenmelidir.

Harita Anahtar› (Lejant) : Haritada kullan›lan özel iflaretlerin ne anlama geldi¤ini gösteren bölümdür. Her haritan›n kul-
lan›m amac›na göre farkl› iflaretler kullan›l›r.
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Bafll›k : Haritan›n kullan›m amac›n› belirtmeli, haritay› tan›tmaya yeterli, aç›k ve k›sa olmal›d›r.

Çerçeve : Tüm haritalarda, haritas› yap›lacak alan› s›n›rlayan bir iç çerçeve ve di¤er harita elemanlar›n› s›n›rlayan d›fl çerçe-
ve çizilmelidir.

HAR‹TA ÖLÇE⁄‹

Harita üzerinde belli iki nokta aras›ndaki uzunlu¤un, yeryüzündeki ayn› noktalar aras›ndaki uzunlu¤a oran›d›r.

Di¤er bir deyiflle, gerçek uzunluklar› harita üzerine aktar›rken kullan›lan küçültme oran›d›r.

Örne¤in : Bo¤az Köprüsü’nün gerçekte 1074 m olan iki aya¤› aras› uzakl›k, ölçe¤i bilinmeyen bir haritada yaklafl›k 0.5 cm
gösterilmifltir. Haritan›n ölçe¤ini bulmak için harita üzerindeki uzunlu¤u gerçek uzunlu¤a oranlar›z. 

Buna göre haritan›n ölçe¤i yaklafl›k 1/200.000’dir.

Ölçek = Harita Üzerindeki Uzunluk / Arazi Üzerindeki Uzunluk (Gerçek Uzunluk)

Kesir Ölçek

Haritalardaki küçültme oran›n› basit kesirle ifade eden ölçek türüdür.

1 / 25.000 , 1 / 500.000, 1 / 1.000.000 birer kesir ölçektir.

Kesir ölçekte, pay ile paydan›n birimleri ayn›d›r. Uzunluk birimi olarak santimetre (cm) kullan›l›r. 

Örne¤in : 1 / 1.000.000 ölçe¤inde, arazi üzerindeki 1.000.000 cm (10 km)’lik uzunluk harita üzerinde 1 cm gösterilmifltir.

Çizgi (Grafik) Ölçek

Haritalardaki küçültme oran›n› çizgi grafi¤i üzerinde gösteren ölçek türüdür.

Kesir ölçe¤e göre düzenlenir ve santimetre (cm)’nin üstündeki tüm uzunluk birimleri kullan›l›r.

Kesir Ölçe¤i Çizgi Ölçe¤e Çevirme

Kesir ölçe¤i, çizgi ölçe¤e çevirirken önce 1 cm’nin kaç km’yi gösterdi¤i bulunur.

Örnek : 1 / 2.500.000 ölçe¤inde 1 cm 25km’yi gösterdi¤ine göre çizgi ölçekte de 1 cm 25 km’yi göstermelidir. 

Bir do¤ru parças› çizilerek eflit aral›klara bölünür. Üzerine, 1 cm 25 km’yi gösterecek flekilde de¤erler yaz›l›r.

S›f›r›n sol taraf›ndaki aral›k 25 km’den daha k›sa uzunluklar›n ölçülmesine yarayacak biçimde bölümlenir.

Çizgi Ölçe¤i Kesir Ölçe¤e Çevirme

Çizgi ölçe¤i kesir ölçe¤e çevirirken önce ölçe¤in uzunlu¤unun, toplam kaç km’yi gösterdi¤i bulunur. 1 cm’nin kaç km’yi göster-
di¤ini bulmak için orant› kurulur.

Örne¤in : Çizgi ölçe¤in uzunlu¤u 5 cm’dir.

5 cm 20 km gösterdi¤ine göre

1 cm x km’yi gösterir.

----------------------------------------

x = 20 / 5 = 4 km

Bulunan de¤er cm’ye çevrilir.

Buna göre kesir ölçek 1 / 400.000’dir.

UYARI : Çizgi ölçe¤i kesir ölçe¤e çevirirken, grafi¤in sonundaki uzunluk birimine dikkat etmemiz gerekir.
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HAR‹TA TÜRLER‹

Harita yaflam›n her alan›nda yard›mc› araçlar olarak kullan›l›r.

Bir kentin imar plan›n›n ç›kar›lmas›, karayolu, demiryolu ya da köprü yap›m› için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, co¤raf-
ya gibi birçok alanda araflt›rma yap›lmas› s›ras›nda haritalardan yararlan›l›r. Haritalar konular›na ve ölçeklerine göre ikiye ayr›l›r.

Konular›na Göre Haritalar 

Konular›na göre haritalar, kullan›m amaçlar›na göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayr›l›r.

Genel Haritalar

Toplumun genifl kesimi taraf›ndan kullan›labilen haritalard›r.

• Topografya Haritalar›; ‹zohips (efl yükselti) e¤risi yöntemi ile yap›l›r. Araziyi ölçekleri oran›nda ayr›nt›lar› ile gösterirler.
Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 aras›nda de¤iflir. 1 / 20.000’den büyük ölçekli olanlar kadastro ifllerinde ve askeri
amaçlarla kullan›l›r. Bu haritalardan ölçek, uzunluk alan ve e¤im hesaplamada yararlan›l›r.

• Fiziki Haritalar; Fiziki haritalar, yeryüzünün kabart› ve çukurluklar›n› gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalard›r. Fi-
ziki haritalar haz›rlan›rken efl yükselti ve efl derinlik e¤rileri genifl aral›klarla geçirilir. Bu aral›klar çeflitli renklerle boya-
n›r. Yükseltiler genellikle yeflil, sar› ve kahverenginin çeflitli tonlar› ile, derinlikler ise aç›ktan koyuya mavi rengin tonlar› ile
gösterilir.

• Siyasi ve ‹dari Haritalar; Yeryüzünde veya bir k›tada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüflünü, yerleflim mer-
kezlerini gösteren haritalard›r. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlan›l›r. Ancak yer flekilleri hakk›nda bilgi
edinilemez.

• Duvar ve Atlas Haritalar› ; E¤itim ve ö¤retim amac›na yönelik haritalard›r. Ölçekleri 1 / 1.100.000’dan daha küçük-
tür. Dünya’n›n tümünü, k›talar› veya ülkeleri gösterirler.

Özel Haritalar

Belirli bir konu için haz›rlanm›fl haritalard›r. Bu haritalardan baz›lar› flunlard›r:

• Araziden Yararlanma Haritalar›; Bir bölgede arazinin nas›l kullan›ld›¤›n› gösteren haritalard›r. Bu haritalar yard›m›y-
la ekili-dikili alanlar›n, çay›r ve mera alanlar›n›n, orman alanlar›n›n, bölünüflü ile kayal›k, batakl›k gibi kullan›lmayan alan-
lar hakk›nda bilgi edinilir. Tar›m›n türü ve tar›m ürünleri de bu haritalarda gösterilir.

• Ekonomi Haritalar›; Dünyan›n bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalard›r. Bu harita-
lar yard›m›yla endüstri kurulufllar›n›n türü, say›s›, da¤›l›fl›, çal›flanlar›n say›s› hakk›nda bilgi edinilir.

• Hidrografya Haritalar›; Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeralt› sular›, kaynaklar) hakk›nda bilgi veren ha-
ritalard›r. Bu haritalar yard›m›yla akarsular›n drenaj tipi, ak›m miktar›, kanallar, göl sular›n›n özellikleri, yeralt› sular›n›n tü-
rü, kaynaklar›n türü say›s› ve verimlilik derecesi hakk›nda bilgi edinilir.

• ‹zoterm Haritalar›; Bir bölgede, efl s›cakl›ktaki noktalar› birlefltiren e¤riye izoterm denir. ‹zotermler yard›m›yla çizilen
izoterm haritalar›ndan, bir bölgedeki s›cakl›k da¤›l›fl› hakk›nda bilgi edinilir.
S›cakl›k da¤›l›fl›n› daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar s›cakl›k basamaklar›na uygun olarak renklendirilir. S›cak yerler
için k›rm›z›n›n tonlar› so¤uk yerler için mavinin tonlar› kullan›l›r.

• Jeomorfoloji Haritalar›; Bir bölgedeki flekillenme süreci yani iç ve d›fl güçlerin etkisiyle oluflan yer flekilleri hakk›nda bil-
gi veren haritalard›r.
Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer flekli taranarak gösterilir.
Yer flekillerinin kolay ay›rt edilmesi amac›yla bu haritalar renklendirilir.

• Nüfus Haritalar›; Dünyan›n bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun da¤›l›fl› ve özellikleri hakk›nda bilgi veren hari-
talard›r. Bu haritalarda nüfus da¤›l›fl› noktalama ile gösterilir. Nüfus yo¤unlu¤u haritalar› ise renklendirilir.

• Toprak Haritalar›; Bir bölgenin toprak özellikleri ve da¤›l›fllar› hakk›nda bilgi veren haritalard›r. Bu haritalardan, yetifl-
tirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna ba¤l› olarak topraklardan daha iyi verim al›nabilmesi gibi bir çok konuda yararlan›l›r.

Ölçeklerine Göre Haritalar

Büyük Ölçekli Haritalar; Ölçekleri 1 / 200.000’e kadar olan bu haritalarda :
• Küçültme oran› azd›r. 
• Ayr›nt› fazlad›r. 
• Birim düzlemde gösterilen gerçek alan küçüktür. 
• Eflyükselti e¤rileri aras›ndaki yükselti fark› azd›r. 

Planlar ve topografya haritalar› bu gruba girer.

Orta Ölçekli Haritalar; Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 1.000.000 aras›nda olan haritalard›r. 

Ayr›nt›lar, büyük ölçekli haritalar göre daha azd›r.

107TA2KF AMATÖR TELS‹ZC‹L‹K KURS NOTLARI



Küçük Ölçekli Haritalar;  Ölçekleri 1 / 1.000.000’dan daha küçük olan haritalarda;

• Ayr›nt› en azd›r. 
• Küçültme oran› en fazlad›r. 
• Birim düzlemde gösterilen gerçek alan büyüktür. 
• Eflyükselti e¤rileri aras›ndaki fark› fazlad›r. 

Duvar ve atlas haritalar› bu gruba girer.

Haritalarda Yer fiekillerinin Gösterilmesi

Haritalarda Kullan›lan Çizim Yöntemleri

Yeryüzü flekillerini harita üzerine aktarmak için kullan›lan yöntemler;

• Kabartma Yöntemi; Kabartma yöntemi ile yap›lan haritalarda, yükseltiler belli oranda küçültülür. Yer flekilleri kabart›-
larak gösterilir.

• Gölgelendirme Yöntemi; Gölgelendirme yönteminde, Günefl ›fl›nlar›n›n yer flekilleri üzerine 45 derece aç› ile geldi¤i ka-
bul edilerek arazi yap›s› gösterilir. Bu yöntemde gölgelerin aç›k veya koyu oluflu arazinin e¤imi hakk›nda bilgi verir.
Gölgelerin koyulaflt›¤› yerlerde e¤im azal›r. Yer flekilleri ayr›nt›l› bir flekilde gösterilemedi¤i için günümüzde yard›mc› bir yön-
tem olarak kullan›l›r.

• Tarama Yöntemi; Tarama yöntemi ile yap›lan haritalarda, yer flekilleri k›sa, kal›n, s›k ya da ince, uzun, seyrek çizgiler-
le taranm›fl olarak gösterilir.
E¤im artt›kça taramalar›n boylar› k›sal›r, s›klafl›r ve kal›nl›¤› artar. E¤imin az oldu¤u yerlerde ise taramalar uzar, seyrekle-
flir ve incelir. Taraman›n yap›lmad›¤› yerler ise düzlükleri göstermektedir.
Tarama yöntemi ile harita yap›m›n›n zor olmas›, yükselti, e¤im bulma gibi hesaplamalar›n yap›lamamas› gibi nedenlerden
dolay› bu yöntem günümüzde kullan›lmamaktad›r.

• Renklendirme Yöntemi; Eflyükselti e¤rileriyle birlikte kullan›lan bu yöntemde yükselti ve derinlik basamaklar› renklerle
gösterilir. Fiziki haritalarda yükseltiler genellikle, yeflil, sar› ve kahverenginin çeflitli tonlar›, derinlikler ise aç›ktan koyuya ma-
vi rengin tonlar› ile gösterilir.

UYARI : Fiziki haritalarda kullan›lan renkler, yer flekillerini göstermez. Yükselti ve derinlik basamaklar›n› göstermek için
kullan›l›r.

• ‹zohips (Efl yükselti) E¤risi Yöntemi; Bu yöntemle yap›lan haritalarda yer flekilleri izohipsler yard›m›yla gösterilir.

‹zohips (Efl Yükselti) E¤risi

Deniz seviyesinden ayn› yükseklikteki noktalar› birlefltiren e¤riye efl yükselti (izohips) e¤risi, ayn› derinlikteki noktalar› birleflti-
ren e¤riye efl derinlik (izobath) e¤risi denir.

‹zohips Aral›¤› (Efl Aral›k)

‹zohipsler haritalar›n ölçe¤ine uygun olarak belirlenen yükselti aral›klar› ile çizilir. Bu aral›¤a izohips aral›¤› ya da efl aral›k denir.

‹zohipslerin Özellikleri 

• ‹zohipsler iç içe kapal› e¤rilerdir. 
• Her izohips, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolafl›r. 
• Dik yamaçlarda izohipsler s›k geçer 
• E¤imin azald›¤› yerlerde izohipsler seyrek geçer 
• Doruk nokta ya da üçgen ile gösterilir. 
• Çevresine göre çukurda kalan yerler yani çanaklar, içe do¤ru çizilen oklarla gösterilir. 
UYARI : K›y› çizgisinden 0 m e¤risi geçer. Her e¤ri, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolafl›r. ‹zohipslerin s›k-

laflt›¤› yerlerde e¤im artar.

Haritalarda Yer fiekillerinin Gösterilmesi

Yer flekillerinin gösteriminde en çok kullan›lan yöntem izohips yöntemidir.

‹zohips yöntemi ile yap›lan haritalarda izohipslerin uzan›fl›na göre, tepe, s›rt, boyun, yamaç, vadi, delta gibi yer flekillerini hari-
ta üstünde tan›mlamak mümkündür.
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Tepe : Bir doruk noktas› ve onu çevreleyen yamaçlardan oluflmaktad›r. 

S›rt : ‹ki akarsu vadisini birbirinden ay›ran ve birbirine ters yönde e¤imli yüzeyleri birlefltiren yeryüzü fleklidir. S›rtlar›n üzeri
düz olabilece¤i gibi keskin de olabilir.

Boyun : Birbirine ters yönde aç›lm›fl iki akarsu vadisinin en yüksek, iki doruk aras›ndaki alan›n en alçak yerine boyun denir.
Buralara bel ya da geçit de denir.

Yamaç : Yeryüzündeki e¤imli yüzeylerdir.

Vadi : Akarsuyun açt›¤›, sürekli inifli bulunan, uzun, do¤al oluktur.

Delta : Akarsuyun tafl›d›¤› maddeleri denize ya da göle ulaflt›¤› yerde biriktirmesi ile oluflan yeryüzü fleklidir.

UYARI : ‹zohipslerin “V” fleklini ald›¤› yerlerde, aç›k taraf akarsu ak›fl yönünü gösterir. Akarsular›n delta oluflturduklar› yerler-
de, izohipsler deniz veya göl yüzeyine do¤ru ç›k›nt› yapar.

‹zohipsin “V” fleklini ald›¤› yerlerde yükselti “V” nin aç›k ucuna do¤ru art›yorsa s›rt, sivri ucuna do¤ru art›yorsa vadi vard›r.

Boyun olabilmesi için, karfl›l›kl› iki tepe aras›nda, birbirine ters yönde uzanan iki akarsu vadisinin bulunmas› gerekir.

Profil Ç›kartma 

Topografya yüzeyinin düfley düzlemde yapt›¤› ara kesite topografik profil denir.

Haritalarda yeryüzü kuflbak›fl› olarak görüldü¤ü için profil, yer flekillerinin yandan görünüflü hakk›nda bilgi verir.

Profil efl yükselti e¤risi yöntemi ile yap›lan haritalardan yararlanarak çizilir.

HAR‹TA HESAPLAMALARI

Gerçek Uzunlu¤u Hesaplama

Gerçek uzunluk, di¤er bir deyiflle arazi üzerindeki uzunluk,

Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunlu¤u  

formülü ile ya da do¤ru orant› kurularak hesaplan›r.

Örnek : 1 / 850.000 ölçekli bir haritada A - B kentleri aras› 8 cm ölçülmüfltür. Buna göre iki kent aras›ndaki kufl uçuflu
uzakl›k kaç km’dir?

Orant›yla Çözüm :

Ölçe¤e göre, arazi üzerindeki 850.000 cm haritada 1 cm gösterilmifltir.

1 cm 850.000 cm’yi gösterdi¤ine göre 

8 cm x cm’yi gösterir.

----------------------------------------------------------------

x = 8 * 850.000 / 1 = 6.800.000 cm

cm’yi km’ye çevirmek için 5 basamak sola do¤ru gitmek gerekir.

6.800.000 cm = 68 km’dir.

Formülle Çözüm : 

Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunlu¤u

Gerçek Uzunluk = 850.000 * 8

Gerçek Uzunluk = 6.800.000 cm = 68 km’dir.

Haritadaki Uzunlu¤u Hesaplama

Harita üzerindeki uzunluk

Harita Uzunlu¤u = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

formülü ile ya da do¤ru orant› kurularak hesaplan›r.
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Örnek : Arazi üzerindeki 180 km’lik uzunluk 1 / 900.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

Orant›yla Çözüm :

1 / 900.000 ölçe¤inde, 

1 cm 9 km’yi gösteriyorsa

x cm 180 km’yi gösterir.

----------------------------------

x = 1* 180 / 9 = 20 cm’dir.

Formülle Çözüm :

Ölçe¤e göre, arazi üzerindeki 900.00 cm haritada 1 cm gösterilmifltir.

Harita Uzunlu¤u = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

Harita Uzunlu¤u = 18.000.000 / 900.000

Harita Uzunlu¤u = 20 cm’dir.

Haritadaki Uzunluklar›n Karfl›laflt›r›lmas›

‹ki harita uzunlu¤unun karfl›laflt›r›lmas› esas›na dayanan sorular ters orant› kurularak ya da iki aflamal› olarak çözülür.

Örnek : 1 / 750.000 ölçekli bir haritada A-B noktalar› aras›ndaki uzakl›k 12 cm ölçülmüfltür. Ayn› uzakl›k 

1 / 1.500.00 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir.

Çözüm l :  

1 / 750.000 ölçekli haritada 12 cm’lik uzakl›k, 1 / 1.500.000 ölçekli haritada x cm gösterilir.

Ölçekler aras›nda 750.000 / 1.500.000 oran› bulundu¤una göre harita uzunluklar› aras›nda 12 / x oran› vard›r.

x = 750.00 * 12 / 1.500.000 = 6 cm’dir.

Çözüm 2:  

1. haritadan yararlanarak gerçek uzakl›¤› bulal›m

1 cm 7.5 km’yi gösteriyorsa,

12 cm x km’yi gösterir.

-----------------------------------------------------

x = 12 * 7.5 / 1 = 90 km’dir.

2. haritadan yararlanarak haritadaki uzunlu¤u bulal›m :

15 km’yi 1 cm gösteriyorsa

90 km’yi x cm gösterir

---------------------------------

x = 90 * 1 / 15 = 6 cm’dir.

‹zdüflümsel Alan›n Hesaplanmas›

‹zdüflümsel alan, yer flekillerinin izdüflümünün al›nmas› ile hesaplanan aland›r. Arazi üzerindeki gerçek alan hesaplamalar›n-
da ise yer flekilleri yüzölçümü dikkate al›n›r. Bu nedenle bir yerin izdüflümü alan› ile gerçek alan› aras›ndaki fark yard›m›yla arazi-
nin engebelili¤i hakk›nda bilgi edinilebilir. ‹zdüflüm alan› ile gerçek alan aras›ndaki fark fazla ise, arazinin engebesi de fazlad›r. 

‹zdüflümsel alan, 

‹zdüflümsel Alan = Ölçek (Payda)2 * Haritadaki Alana

formülü ile ya da do¤ru orant› kurularak hesaplan›r.
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Örnek : 1 / 700.000 ölçekli bir haritada bir adan›n kaplad›¤› alan 15 cm2 oldu¤una göre adan›n izdüflümsel alan› kam km2 dir?

Orant›yla Çözüm :

Ölçe¤e göre, 1 cm 700.000 cm’yi göstermektedir. 

1 cm2 49 X 1010 km2 yi gösterdi¤ine göre,

15 cm2 x km2’yi gösterir.

--------------------------------------------------------------

x = 15 X 49 X 1010 = 735 X 1010 cm2 dir.

cm2’yi km2’ye çevirmek gerekir. 735 X 10 cm2 = 735 km2’dir. 

Formülle Çözüm :

‹zdüflümsel Alan = (Ölçek Paydas›)2 X Haritadaki Alan

‹zdüflümsel Alan = (700.000)2 X 15

‹zdüflümsel Alan = 49 X 1010 X 15 = 735 X 1010 cm2

cm2’yi km2’ye çevirmek gerekir. 735 X 1010 cm2 = 735 km2’dir.

Haritadaki Alan› Hesaplama
Haritadaki alan, 

Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek (Payda)2

formülü ile ya da do¤ru orant› kurularak hesaplan›r.

Örnek : Gerçek alan› 590.4 km2 olan göl 1 / 1.200.000 ölçekli haritada kaç cm2 gösterilir.

Orant›yla Çözüm :

Ölçe¤e göre ;

1 cm 12 km’yi göstermektedir.

1 cm2 144 km2’yi gösteriyorsa

x cm2 590.4 km2’yi gösterir.

--------------------------------------------------------

x = 590.4 / 144 = 4.1 cm2 dir.

Formülle Çözüm :

Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek2 (Payda)

Haritadaki Alan = 590.4 / (12)2

Haritadaki Alan = 590.4 / 144 = 4.1 cm2

UYARI : Haritalardaki alan hesaplan›rken ölçek paydas›n›n karesi mutlaka al›nmal›d›r.

Ölçek Hesaplama 
Harita ve arazi üzerindeki uzunluklar›n verildi¤i sorularda ölçek, 

Ölçek (Payda) = Harita Uzunlu¤u / Gerçek Uzunluk

formülü ya da do¤ru orant› kurularak hesaplan›r. 

Örnek : Arazi üzerindeki 84 km’lik uzunluk, ölçe¤i bilinmeyen haritada 7 cm gösterildi¤ine göre, haritan›n ölçe¤i nedir?

Orant›yla Çözüm ; 
84 km cm’ye çevrilir. 

7 cm 8.400.000 cm’yi gösteriyorsa

1 cm x cm’yi gösterir.

-----------------------------------------------

x = 1 X 8.400.000 / 7 = 1.200.000 cm’dir.

Ölçek : 1 / 1.200.000’dir.
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Formülle Çözüm :

Ölçek (Payda) = Harita Uzunlu¤u / Gerçek Uzunluk

Ölçek (Payda) = 7 / 8.400.000

Ölçek (Payda) = 1.200.000 cm

Ölçek : 1 / 1.200.000’dir.

Ölçek Hesaplama

Harita ve arazi üzerindeki alanlar›n verildi¤i sorularda ölçek  

Ölçek (Payda) = Haritadaki Alan / Gerçek Alan kesrinin karekökü formülü ya da do¤ru orant› kurularak hesaplan›r.

Örnek : Gerçek Alan› 4375 km2 olan bir göl, ölçe¤i bilinmeyen haritada 7 cm2 gösterildi¤ine göre haritan›n ölçe¤i nedir?

UYARI : Harita ve arazi üzerindeki alanlar›n verildi¤i sorularda ölçe¤i hesaplarken kare kök almay› unutmay›n›z.

E¤im Hesaplama :

E¤im : Topografya yüzeyinin yatay düzlemle yapt›¤› aç›ya e¤im denir.

E¤im = Yükseklik (m) X 100 / Yatay Uzakl›k formülü ile hesaplan›r.

Örnek : A - B aras›ndaki uzakl›k 1 / 600.000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmifltir. Aralar›ndaki yükselti fark› 1200 m. oldu-
¤una göre, A ile B aras›ndaki e¤im binde (%o) kaçt›r?

Çözüm A B aras›ndaki gerçek uzakl›k;

4 X 6 = 24 km oldu¤una göre,

E¤im = Yükseklik Fark› (m) / Yatay Uzakl›k (m) X 1000 

E¤im = 1200 / 24.000 X 1000

E¤im = %o 50’dir.

UYARI : E¤im yüzde (%) olarak hesaplan›rken 100 ile, binde (%o) olarak hesaplan›rken 1000 ile çarp›l›r.
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P‹LLER VE BATARYALAR

N‹-CD P‹LLER HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER 

Batarya Tarihi :  ‹lk pratik olarak kullan›labilen pil günümüzden 200 y›l önce Alessandro Volta taraf›ndan yap›lan gümüfl-
çinko pildir. Voltan›n bu keflfinden k›sa bir süre sonra Johann Wilihelm Ritter ilk flarjl› pili buldu. Ancak jeneratörlerin geliflmesi ve
flarj cihazlar›n›n olmamas› tekrar doldurulabilir pillerin geliflmesini olumsuz etkiledi. Bundan sonraki önemli ad›m ise 60 y›l sonra Ge-
orge Leclanche’nin karbon-çinko pili bulmas›d›r. Bugün kulland›¤›m›z pillerin atas› budur. 

‹lk Kurflun-Asit Bataryalar :  Ayn› y›llarda Plante kurflun asit piller üzerine çal›fl›yordu. Onun bu çal›flmalar› Hawker Energy
Products’›n çal›flmalar›na çok benziyordu. Gelecek 20 y›ll›k zamanda Faure ve di¤erleri bunlar› gelifltirecek ve günlük kullan›ma bafl-
lanacakt›r.Daha sonra otomobil sanayiinde kullan›m›yla iyice geliflecektir. 

‹lk Nikel-Kadmiyum Bataryalar :  Nikel elektrot ve Alkalin sistemler kurflun asit bataryalardan 30 y›l kadar daha sonra
ortaya ç›kmaya bafllad›. 

Edison 1890 y›l›nda flarj edilebilir alkalin pili yapt›. ‹sveçli araflt›rmac› Waldmar Jungner ilk küçük Nikel-Kadmiyum pili yapt›. 

‹kinci Dünya savafl› s›ras›nda almanlar hafif ve kapasitesi yüksek NiCd pilleri havac›l›k sanayiinde kullanmak amac› ile gelifltir-
diler. Avrupal› araflt›rmac›lar ilk gerçek anlamdaki NiCd pili 1950 y›l›nda gelifltirdiler. 

Temel Batarya Teknolojisi :  Bataryalar elektrik enerjisini depo eder.Batarya terimi bir adet üniteyi temsil eder. Ancak bu
ünite içinde bir ya da birden fazla hücre (cell ) bulunabilir. 

Celler bataryan›n yap› tafllar›d›rlar. Bataryalar genellikle birden fazla hücrenin birleflmesinden oluflur. 

Her batarya 3 temel ö¤eden oluflur. 

Anot (pozitif kutup),Katot (negatif kutup) ve kimyasal reaksiyonu sa¤layan elektrolittir. 

Di¤er anlamda elektrolit elektrik enerjisini depolayan ve geri veren k›s›md›r. 

‹deal Batarya : ‹deal bataryada afla¤›daki özellikler olmal›d›r. 

1) Yüksek enerji yo¤unlu¤u olmal›d›r. 
2) Tafl›nabilir ve çevre flartlar›na dayan›kl› olmal›d›r. 
3) Uzun ömürlü olmal›d›r. 
4) Emniyetli olmal›d›r. 
5) Uygulama yeri için esneklik sa¤lamal›d›r. 
6) fiarj edilebilir olmal›d›r. 

Batarya Tipleri :  Bataryalar flarj edilemeyen ve flarj edilebilen tip diye ikiye ayr›l›r. 

fiarj edilemeyenler bir kere kullan›ld›ktan sonra tekrar kullan›lmazlar. 

fiarj edilebilen bataryalar binlerce kez flarj edilip tekrar kullan›labilir. 

fiarj Edilemeyen Bataryalar :  fiarj edilemeyen bataryalar›n birçok tipleri vard›r. En yayg›n olan› çinko-karbon olanlar›d›r. 

En önemli yanlar› ucuz olmalar›d›r. Alkalin-manganez bataryalar günümüzde bu pillerin yerini yüksek kapasiteleri nedeniyle
alm›fllard›r. C›va-çinko ve çinko-kadmiyum bataryalar ise saatlerde, t›p alan›nda, iflitme cihazlar›nda çok kullan›ld›lar. Ancak çevreyi
çok kirletmeleri yüzünden di¤er bataryalarla de¤ifltirildiler. Hava-çinko bataryalar düflük güçlü uygulamalar için özellikle modern iflit-
me cihazlar› ve t›bbi cihazlar için çok kullan›ld›lar. Ayr›ca flarj edilebilir hava-çinko bataryalar geliflim sürecindedirler. Termal batar-
yalarda flu anda askeri ve bilimsel alanlarda kullan›lmaktad›r. 

Bunlar›n yan›nda birçok batarya çeflidi olmas›na ra¤men Lithium bataryalar ön plana ç›km›flt›r. Her boydaki lithium piller gü-
nümüzde mikro elektronik güç uygulamalar›nda aratan oranda kullan›lmaktad›r. 

fiarj Edilebilir Bataryalar :  fiarj edilebilir bataryalar 3 tipte üretilir. 

Birincisi otomobillerde kulland›¤›m›z ve akü dedi¤imiz aç›k tip bataryalard›r. Atmosfere aç›k olan bu bataryalar kullan›m s›ra-
s›nda atmosfere hidrojen gaz› verirler ve bu yüzden su azald›¤› için suya ihtiyaç duyarlar. Bak›m istemeyen bataryalarda sadece elek-
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trolit fazla olup bu yüzden servis ömürleri boyunca bak›m istemezler.  ‹kinci tip flarjl› bataryalar yar› aç›k yada yar› kapal› batarya-
lard›r.  Bu tip bataryalarda kullan›lan elektrolitlerde atmosfere gaz salarlar.  Ancak bu tip bataryalar›n elektrolitleri jel türündedir.
Üçüncü tip bataryalar tamamen kapat›lm›fl (sealed) bataryalard›r. Kapal› tip bataryalar normal olarak ç›kan gaz› atmosfere ver-
mezler. Bu teknoloji sealed Ni-Cd ve Sealed Lead bataryalarda kullan›l›r. 

Voltaj:  Bataryan›n voltaj de¤eri bataryan›n yap›m›nda kullan›lan materyallere ba¤l›d›r. Toplam voltaj anottaki oksidasyona ve
katottaki potansiyel düflüflün toplam›na eflittir. Anot pozitif katot negatiftir.Katot ve anotta kullan›lan malzemeler bataryan›n volta-
j›n› etkiler. Kadmiyum anoda ve nikel katoda sahip pillerde bu voltaj 1.2 volttur. 

Depolanm›fl Enerji :  Depolanm›fl enerji demek bataryada ne kadar aktif malzeme kullan›ld›¤›d›r. 

Bu depolanm›fl enerji kapasiteyi belirler ve amper/saat olarak bataryan›n boflal›rken verdi¤i ak›m› ve bu ak›m› ne kadar süre
verdi¤ini gösterir. 

Amper/saat oran› bataryalar›n kapasitesinin karfl›laflt›r›lmas› için kullan›l›r. 

Fakat bu karfl›laflt›rma sadece ayn› kimyasal sistemi kullanan bataryalar için geçerlidir. De¤iflik kimyasal sistem kullanan ba-
taryalar kapasite kadar a¤›rl›k verdi¤i ak›m miktar› ile de karfl›laflt›r›lmal›d›r. Bu noktadan sonra s›k s›k “C” yada “C oran›” n› ba-
taryalar›n doldurma ve boflaltma oran›n› belirtirken kullanaca¤›z. Bu “C” oran› rakamsal olarak kapasite oran›na eflittir. Batarya “C”
oran›nda boflal›rken batarya minimum kapasitede “C” oran›nda bir saatte boflalmal›d›r. Yani 500 miliampersaatlik bir batarya bir
saat boyunca 500 miliamper vererek boflalmal›d›r. Baz› NiCd batarya üreticileri bataryalar›n kapasite oran›n› bir ya da daha fazla
saat olarak vermektedir.baz›lar› her iki oran› da vermektedir. 

Birkaç örnek daha verelim. 

Bir saatte 0.25c oran›nda boflalan bir bir batarya bu oranda 4 saat ak›m vermelidir. (600 miliamper7saatlik pil 150 miliam-
per ile 4 saatte boflalmal›) 

0.1C oran› ile boflalan bir batarya ise 10 saat bu ak›m› vermelidir. 

(60x10=600 miliamper) 

NiCd Pilleri Elektro Kimyasal Yap›lar› :  NiCd pillerin elektro kimyasal yap›s› k›saca flöyledir. 

Elektrotlar›n fiziksel yap›s›n› de¤ifltirmeden üzerindeki aktif maddelerin oksidasyonla de¤iflmesidir. Elektrotlardaki aktif mad-
deler alkalin elektrolit içersinde çözünmezler ve kat› olarak kal›rlar. 

Bu NiCd pillerin neden uzun ömürlü oldu¤unun aç›klamas›d›r. Çünkü kimyasal reaksiyon sonunda eksilen yada kaybolan ak-
tif madde yoktur. Di¤er önemli bir nokta ise NiCd pillerin tamamen deflarj oluncaya kadar voltaj de¤erini korumas›d›r. 

NiCd pillerde nicel oxyhydroxide (N‹OOH) pozitif levha üzerine depolanm›fl edilmifl aktif maddedir. Deflarj olurken depolan-
m›fl oxyhydroxide üzerinden geçen ak›m sebebiyle elektron alarak düflük seviyelere do¤ru azal›r (N‹OH)2  Kadmiyum metal (Cd)
ise negatif tabaka üzerine depolanm›fl aktif maddedir. Deflarj olurken cadmium hydroxide ile oksidasyona girerek Cd(OH)2 elek-
tron salar. Böylece elektrik ak›m› oluflur. Pil flarj olurken bu sistem tersine döner.  Böylece pil bafllang›çtaki voltaj ve kapasite de¤e-
rine ulafl›r yani dolar. Reaksiyonun olufltu¤u elektrolit potasyum hidroksitdir.(KOH).su içersinde yaklafl›k %32 oran›nda çözülmüfltür.
Batarya afl›r› flarj edildi¤inde pozitif elektrotta oksijen gaz› üretilir. Fakat NiCd piller s›zd›rmazl›¤› sa¤lanm›fl ve bu oksijeni içinde tu-
tacak flekilde dizayn edilmifltir. 

NiCd pil yavafl yavafl flarj edilirken bu oksijeni kapasitesini kaybetmeyecek flekilde içinde bar›nd›r›r. 

Bu pozitif levhan›n tam flarjl› oldu¤u durumda negatif levhan›n tam flarj olmam›fl durumda oldu¤u bir flekilde pillerin imal edil-
mesi ile sa¤lan›r. Pozitif ve negatif levha incelendi¤inde negatif levhan›n pozitif levhadan daha büyük oldu¤u görülür. Fazla oksijen
gözenekli (gaz geçirgen) seperatörden geçerek negatif levhan›n aktif yüzeyine ulaflarak burada gaz formundan hydroxyl ion formu-
na dönüflür. Bu hydroxyl ionlar› tekrar geri pozitif levhaya hareket ederek ak›m› tamamlar. E¤er batarya emniyetli bir flekilde çal›-
flacak dizayn›n› aflan düzeyde afl›r› flarj edilirse ortaya ç›kan fazla oksijen gaz› pil üzerindeki emniyet venti aç›larak atmosfere ser-
best b›rak›l›r. 

Bataryalar›n Yap›s› : Nikel kaplanm›fl yuvarlak çelik gövdenin içine (negatif kutup) yerlefltirilmifl yuvarlak çubuk ve bu çu-
bu¤a ba¤l› bir kapaktan (pozitif kutup) oluflur. Pozitif çubu¤un etraf› gözenekli (gaz geçirgen) naylon yada yüksek s›cakl›klarda ça-
l›flacak pillerde polyproplene ile kaplanm›flt›r. Bu pozitif ve negatif levhalar› birbirinden yal›t›r. Ayr›ca kimyasal reaksiyonun olufltu¤u
elektroliti bar›nd›r›r. Bu arada afl›r› flarj sonucu ortaya ç›kan oksijen gaz›n› serbest b›rakmak için çeflitli flekillerde yap›lm›fl ve kapak
üzerinde bulunan vent sistemleri mevcuttur. Bu vent sistemi afl›r› flarj nedeniyle ortaya ç›kan oksijeni atmosfere serbest b›rakarak
pilin emniyetli bir flekilde çal›flmas›n› sa¤lar.
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fiarj Etme :  N‹Cd piller uygun polarizasyonda elektrik ak›m› verilerek direkt olarak flarj edilirler. Bu flarj ak›m› direkt do¤ru
ak›m, tam yada yar› do¤rultulmufl alternatif ak›m yada di¤er do¤ru ak›m veren kaynaklardan olabilir. 

Bir NiCd pil 0.02C kadar (kapasitesinin %2 si) bir de¤erde flarj edilmelidir.  Ancak günümüzde ticari olarak kabul edilen de-
¤er 0.05C’dir.  fiarj oran› 20C kadarda olabilir.Fakat afl›r› flarj edilmemesine dikkat edilmelidir. Ancak pratikte flöyle tan›mlama ya-
p›lm›flt›r.  Bir pil tam olarak 1 saatte yada daha az sürede flarj ediliyorsa h›zl› flarj, 1 saatten 14 saate kadar flarj ediliyorsa çabuk
flarj, 14 ila 16 saat aras›nda flarj ediliyorsa yavafl (overnight) flarj diye adland›r›l›r. fiarj zamanlar›n› flarj oranlar›na çevirirsek
0.05C’den 0.1C’ye kadar yavafl, 0.2C’den 0.5C’ye kadar çabuk C ve üzeri oranlara ise h›zl› flarj denir. 

Yavafl ve çabuk flarj cihazlar› günümüzde basit ve ucuz oldu¤un için çok kullan›lmaktad›r. Ayr›ca flarj cihazlar› yüksek ve dü-
flük oranda flarj için özel elektronik devre istemez. fiarj edilebilir piller kendi ihtiyac›na göre alaca¤› ak›m miktar›n› ayarlar. Ayr›ca
günümüzde ço¤u pil afl›r› flarjda pili korumak için negatif plaka pozitif plakan›n üretti¤i fazla oksijeni absorbe edecek flekilde yap›l-
m›flt›r. Bu arada yüksek oranlarda flarj yap›l›rken ortaya ç›kan bir di¤er önemli faktör ise ›s›nmad›r. 

fiimdi bir pil yüksek oranda flarj olurken voltaj,›s› ve bas›nç de¤erlerini inceleyelim. 

Batarya bas›nc› flarj zaman›n›n ço¤unda düflük seviyededir ve pil tam flarja yaklaflt›¤›nda yükselir. Yüksek bas›nc›n sebebi ok-
sijen gaz›d›r. Afl›r› flarj edilen pilin içersinde ç›kan oksijen gaz› sebebiyle bas›nç artar. Bu arada negatif plaka üzerinde oksijenin
hydroxyl ionuna çevrilmesi s›ras›nda ›s› ortaya ç›kar. Böylece pilin ›s›s› artar, artan ›s› içerideki gaz› genlefltirerek bas›nc›n daha da
artmas›na sebep olur. 

Yüksek bas›nç ve ›s› özellikle s›zd›rmazl›¤› sa¤layan elemanlara zarar verir. Ayr›ca d›fl ortama kaçan oksijen ileri aflamada pi-
le de zarar verecektir. Dolay›s› ile h›zl› ve yüksek orandaki fazla flarj pile zarar verecektir. Yap›lan deneyler emniyetli flarj s›cakl›¤›-
n›n maksimum 45 C derece oldu¤unu tespit etmifltir. 

Baz› flarj cihazlar›nda bu s›cakl›¤› kontrol eden ve yükseldi¤inde flarj› kesen devreler mevcuttur. Bu arada yüksek s›cakl›k pil-
lerin tam flarj olmamas›na da sebep olmaktad›r. Optimum flarj s›cakl›¤› oda (23 C) yada daha afla¤›s›nda olan s›cakl›klard›r. 

K›saca flarja etki eden faktörler afla¤›da oldu¤u gibidir.  

1) fiarj için do¤ru kutuplara do¤ru ak›m verilmelidir.  
2) fiarj oranlar› h›zl›, çabuk ve yavafl olarak s›n›fland›r›l›r.  
3) 0.3C flarj de¤erinin üzerinde yap›lan flarjlarda pil tam flarj oldu¤unda flarj durdurulmal› yada ak›m› azalt›lmal›d›r.  
4) fiarj olay› bataryan›n flarj edilebilirli¤inin ölçüsüdür.fiarj›n etkinli¤i flarj oran›na ve s›cakl›¤a ba¤l›d›r. 

Deflarj :  NiCd pillerin deflarj karakteristikleri flöyledir.NiCd piller boflal›rken voltaj de¤erlerinde deflarj sonuna kadar bir de-
¤iflme olmaz.

Baz› de¤iflkenler pillerin deflarj›na etki eder.bunlar k›saca flöyledir. 

1) Deflarj oran›. 
2) Deflarj süresi. 
3) Deflarj›n derinli¤i. 
4) Batarya flarj edilirken,kullan›lmazken ve deflarj olurken sahip oldu¤u s›cakl›k. 
5) fiarj ve overflarj oran›. 
6) fiarj süresi,flarjdan sonra ne kadar bekledi¤i. 
7) Daha önceki dönemlerde pilin maruz kald›¤› etkiler. 
Her NiCd pilin belirlenen oranda kapasitesi, deflarj voltaj› ve efektif direnci vard›r.Tek bir pil 1.2 volt ile s›n›rland›r›lm›flt›r ve bu-

nun katlar› olarak de¤er al›r.5 Tane pil seri ba¤land›¤›nda 6 volt gerilim sa¤lar. Deflarj voltaj› 1.2 volttur ve zaman zaman deflarj
voltaj› 1.2 voltu geçmektedir. Ço¤u üretici ürettikleri pillerin kapasitesini yeni ve tam flarj edilmifl pillere göre verir.Pratikte pil kapa-
sitesi için kabul edilen de¤er amper/saat (yada miliamper/saat) ve 0.9 volta bir saatte düflünceye kadar verdi¤i ak›m de¤eridir. 

Is›n›n Voltaja Etkisi :  Pilin kapasitesine ›s›n›n nas›l etki etti¤ine bakal›m.Is› artt›kça pilin voltaj› düfler. Voltaj düfltükçe vere-
ce¤i ak›mda azal›r.Dolay›s› ile düflük s›cakl›klardaki pilin kapasitesi yüksek s›cakl›ktaki pile göre daha fazlad›r. Ço¤u üretici firma ba-
tarya kapasitesini 23 C derece (oda s›cakl›¤›) s›cakl›kta hesaplar. 

Dahili Direnç : Pillerin kapasitesine etki eden bir di¤er etkende pilin kendisinin sahip oldu¤u iç dirençtir. Bu iç direnç pilin
verece¤i maksimum ak›m› belirler.Bu de¤er ne kadar düflük olursa pil o oranda yüksek ak›m verir. Bu arada pillerin flarj› azald›kça
iç dirençleri artar. 

Pilleri Kendi Kendine Boflalmas› (Self deflarj) :  Pilin kullan›lmad›¤› zaman kendi kendine boflalmas›d›r. Bu deflarj pilin
ömrü için zararl› de¤ildir. Bir pil oda s›cakl›¤›nda her gün %1 oran›nda boflal›r. Her 10 derecelik s›cakl›k art›fl›nda da bu oran ikiye
katlar. 
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Voltaj Kesilmesi :  Deflarj sonunda pilin voltaj›n›n birden s›f›ra inmesidir. NiCD pil kullan›lan cihazlarda voltaj kesilmesi göz
önünde tutulmas› gereken önemli bir konudur. fiimdi tipik voltaj profiline bakal›m.E¤er voltaj kesme de¤eri yüksek ise batarya kul-
lan›mdad›r. E¤er voltaj kesme de¤eri çok düflük ise yada yoksa çok çabuk flekilde kapasitesi ve ömrü düfler ve pilin kutuplar› ters
döner. Tavsiye edilen voltaj kesme de¤eri deflarj de¤erine ve kullan›m yerini göre de¤iflebilir. Voltaj kesme de¤erinin iyi seçilmesi mak-
simum kapasite kullan›m› sa¤lar. Seri ba¤lanm›fl paket pillerde özellikle h›z kontrol ünitelerinde ve fazla ak›m çekilen yerlerde kul-
lan›lan bataryalar yüksek oranda ak›m kaybederek boflal›rlar. 

Bu yüksek orandaki deflarj batarya h›zla iç direncin deflarj sonuna do¤ru artmas› sebebiyle kutuplar›n›n ters dönmesine ve pil-
den hiç ak›m al›namamas›na sebep olur. NiCd pillerde deflarj karakteristi¤i 23 C derece s›cakl›kta 1C yada 5C deflarj de¤erinde 0.9
Volta kadard›r ve C nin nominal voltu 1.2 voltta iken flarj ve deflarj flartlar› pilin kapasitesine direkt etki eder. NiCd pillerin voltaj e¤-
risi deflarj boyunca çok do¤rusald›r ve kullan›m boyunca 1.2 voltta neredeyse sabit kal›r ancak deflarj sonuna do¤ru voltaj çok h›zl›
bir flekilde düfler. Bunun için kullan›m yerine göre piller çok iyi seçilmelidir. 

Batarya Ömrü :  Batarya ömrü bir pilin kontrol edilen flartlar alt›nda ne kadar flarj ve deflarj edilebildi¤idir. Bir NiCd pil 10
y›l rahatl›kla kullanabilir. Evet yanl›fl okumad›n›z 10 y›l kullanabilirsiniz. Bunun yan›nda bir NiCd pili 10000 kez kontrol edilen flart-
lar alt›nda flarj ve deflarj edebilirsiniz. Ancak dikkat edin kontrol edilen flartlar alt›nda dedik. 

NiCd piller ayn› teknoloji ile üretilir ve uydularda yaklafl›k 20 y›l kullan›l›r. NiCd pillerin ömrüne etki eden faktörler s›cakl›k,afl›-
r› flarj flartlar› ve küçük bir etken olarak da deflarj›n tipi derinli¤idir. Bu etkenler batarya flarj say›s›n› ve ömrünü etkiler. NiCd batar-
yalarda bazen flarj say›s› bataryan›n kullan›m ömrünü belirler. Genellikle kapasitesinin % 80’nini vermeyen piller ömrünü doldurmufl
olarak kabul edilir. Pilde ilk meydana gelen ar›za seperatörün görev yapmayarak pilin k›sa devre olmas›d›r. Pil çok k›sa bir sürede
kendi kendine boflal›r. Bu arada harici olarak k›sa süreli meydana kelen k›sa devreler pilin s›zd›rmazl›¤›n› sa¤layan elemanlara çok
zarar verir. K›sacas› flarj de¤eri,afl›r› flarj ortam s›cakl›¤›, deflarj de¤eri, pillerin k›sa sürede olsa k›sa devre yap›lmas› ve fiziki olarak
zarar görmesi pillerin kullan›m ömrüne k›salt›r. 

Batarya Kutuplar›n›n Ters Dönmesi (Reversal) :  Reversal nedir ? Birden fazla pilden oluflan paket piller potansiyel ola-
rak reversal problemiyle karfl› karfl›yad›r. Bu paket pillerden çekilen ak›m›n derinli¤ine ba¤l› olarak pillerden bir tanesinin voltaj› s›f›-
ra düflebilir.  E¤er deflarj bu noktada devam ederse voltaj› s›f›ra düflmüfl pilin kutuplar› yer de¤ifltirir. Yani pozitif kutup negatif, ne-
gatif kutup pozitif olur. ‹flte bu reversald›r. 

Öncelikle pozitif kutup tükenir. Deflarja devam edildikçe kutuplar yer de¤ifltirir. Negatif elektrot pozitif olur ve voltaj -1.4 vol-
ta düfler. Bu noktada pil içerisinde hidrojen gaz› üretilir. Hidrojen oksijen gaz› gibi hydroxyl ionuna dönüflmedi¤i için pil içerisindeki
bas›nç artar. Bu bas›nç sonucu hidrojen gaz› d›fl ortama at›l›r. Reversala engel olman›n yolu dizayn aflamas›nda amaca uygun pil
seçmektir. E¤er afl›r› ak›m çekilecekse voltaj kesme de¤eri yüksek piller seçilmelidir. 

Pil Haf›zas› Ya da Voltaj Düflüflü :  Genel inan›fl›n aksine batarya haf›zas› kapasitedeki kay›p de¤ildir.Batarya haf›zas› pe-
riyodik bir ad›md›r.  Buna ne sebep olur ? Gerçekte iki yol voltaj profilinde bir ad›ma neden olur. Birincisi çok yavafl tam flarj yap-
mak ve bundan sonrada sürekli ayn› oranda ve sürede pili tam deflarj yapmakt›r. Deflarj mutlaka her deflarjda ayn› süre ve ak›m-
da oldu¤u müddetçe bu etki görülür.‹kinci ve s›k karfl›lafl›lan etki voltaj çöküflü yada di¤er ad› ile batarya haf›zas›d›r. Buna devaml›
olarak overnight oran›nda (Yavafl flarj) afl›r› flarj yapmak sebep olur. E¤er batarya yavafl flarjda uzun süre kal›rsa aktif madde üze-
rindeki kristaller büyür. Kristaller büyüyünce aktif maddenin elektrolitle temas yüzeyi azal›r ve bu dahili direncin artmas›na sebep
olur.Bu arada voltajda düflme görülür. Voltaj ad›m› afl›r› flarj olan bataryan›n ne kadar uzun süre flarj oldu¤una ve ›s›s›na ba¤l› ola-
rak de¤iflik zamanlarda meydana gelir. E¤er afl›r› flarj devam ederse voltaj düflmesi batarya daha tam deflarj olamadan görülür. Vol-
taj depresyonu (çökmesi,azalmas›) etkisi bir yada birkaç normal flarj ve deflarjdan sonra ortadan kalkar. Günümüzde bataryalarda
bu durum çok nadir görülür. 

LITHIUM – ION piller
Son y›llarda pil teknolojisindeki en büyük bulufl Lithium – ion piller olmufltur. 

Di¤er flarj edilebilen pillere göre bu pillerin kapasiteleri çok daha yüksektir.

Li+ batarya paketlerinin içinde düflük veya yüksek voltaj durumlar›nda devreyi kesen sistemler ve afl›r› ak›ma karfl› sigorta dü-
zenekleri bulunmaktad›r. NI-CD ve NI-MH bir ak›m kayna¤› ile flarj edilebilirken, Li+ pillerin flarjörleri hem ak›m, hem voltaj kay-
na¤› olmak durumundad›r. Bir Li+ pili hasars›z olarak flarj etmek istersek flarjörün ç›k›fl voltaj›n›n %1 den fazla oynamamas› gere-
kir. Görüldü¤ü gibi Li+, çok ileri teknoloji ürünü, hafif, kapasiteleri yüksek, bir pil 3,6 v. veriyor, yani bir Li+ = 3 NI-CD veya NI-MH
pile eflit, 500 defadan daha fazla flarj edilebiliyor, flarj olduktan sonra kendi kendine deflarj›, bir ayda kapasitesinin %10’undan da-
ha az, NI-CD ve NI-MH piller gibi ( memory effect) yok, kullanma s›ras›nda flarj edilebiliyor, deflarj s›ras›nda linear bir yol takip et-
ti¤inden o andaki kapasitesinin ne oldu¤u ölçülebirir. Yani di¤er pillerde oldu¤u gibi bir anda güç kayb› olmuyor.

Bütün bu avantajlar›n›n yan›s›ra bu pillerin kullan›lmalar›, daha do¤rusu amatörce kullan›lmalar› bir hayli zor. fiarj ederken dik-
katli olacaks›n, deflarj ederken gene öyle. Original olmayan ve kalitesiz bir flarj cihaz› ile flarj edemezsiniz.

Ancak; elimizde adam gibi bir Li+ flarj cihaz› varsa veya kendi becerimizle böyle bir cihaz imal edebiliyorsak hiç düflünmeden
Li+ konforunu yaflayal›m.
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Amatör Telsizcilikte S›k  Kullan›lan Tan›mlar K›saltmalar ve Tarifler

A : A s›n›f› Amatör telsizci 
A : Ak›m birimi AMPER in k›salt›lm›fl›
A1A : Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt tafl›y›c› kullanmayan, say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall›,

aç›k-kapal› fleklinde anahtarlama sistemiyle çal›flan ve kulakla al›nabilen telgraf yay›n›
A1B : Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt tafl›y›c› kullanmayan, say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall›,

otomatik telgraf yay›n›. 
A2A : Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt tafl›y›c› kullanan say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall›, aç›k

- kapal› fleklinde anahtarlama sistemiyle çal›flan, kulakla al›nabilen telgraf yay›n›. 
A2B : Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt tafl›y›c› kullanan, say›sal bilgi ihtiva eden, tek kanall›

otomatik telgraf yay›n›. 
A3C : Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanall› faksimil. 
A3F : Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanall› televizyon yay›n›. 
A/D : Analog-Dijital konvertör
AA : Alternatif Ak›m k›saltmas›
Absorption : Rf sinyalin iyonosfer tabakas›nda zay›flamas›,
AC : Alternative Current, Alternatif ak›m
Active Antenna : Fiziki olarak küçük boyda ancak içindeki RF kuvvetlendirici sayesinde yüksek al›fl hassasiyetli

ALMA anteni
Adaptive : Uyarlamal›
Active Filter : Filitre  görevini, içindeki elektronik devre ile gerçeklefltiren devre
Ad›m Motoru : Aç›sal konumu ad›mlar halinde de¤ifltiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara ad›m motorlar›

denir. 
AF : Alçak Frekans, ses frekans›     
Af : Afrika
AFC : Automatic Frequency Control, otomatik frekans kontrolu
AFSK : Automatic frequency shift keying
AGC : Automatic Gain Kontrol, Otomatik kazanç kontrol
Ah, Amper Hour : Bir akümülatörün (teorik olarak) 1 saat boyunca verebilece¤i ak›m (amper olarak) Mesela 60

Ah=1 saat boyu 60 Amper veya 60 saat boyu 1 amper.
Air Band Haberleflmesi : Uçak-Uçak ve Uçak-Yer haberleflmesi  
ALC : Automatic Level Control, Otomatik Seviye Kontrolu
AllPass Filter : Tüm geçiren süzgeç
Alternating Current : Almafl›k ak›m
AM : Amplitude Modulation, genlik modülasyonu k›saltmas› Bak Genlik Modülasyonu, 
AM : (saat) ö¤leden evvel
Amatör Bandlar : Amatörlerin çal›flma yapabildikleri frekans aral›klar› 
Amatör Telsiz Cihaz› : Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kifliler taraf›ndan,musaade edilen band ve emisy-

onlarda çal›flt›r›lan telsiz verici,al›c› ve al›c› verici telsiz cihazlar› 
Amatör Telsiz Çal›flmas› : Amatör telsiz istasyonlar› vas›tas›yla amatör telsizciler taraf›ndan yap›lan faaliyet 
Amatör Telsiz Haberleflmesi : Amatör telsizciler aras›nda bilgi al›flverifli amac› ile yap›lan,maddi menfaat ve ticari

maksat tafl›mayan haberleflme
Amatör Telsiz ‹stasyon Ruhsatnamesi : Amatör telsiz servisinde çal›flt›r›lacak olan telsiz istasyonu ve bu ista-

syondaki telsiz cihazlar› için, Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan gerçek kifliler ile dernekler , e¤itim ve ö¤retim kurum-
lar›na verilen belge

Amatör Telsiz ‹stasyonu : Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kifliler ile dernekler veya e¤itim ve ö¤retim
kurumlar› sorumlu operatörleri taraf›ndan sabit,mobil veya portatif olarak kullan›labilen ve adlar›na verilmifl ruhsatnamede
kay›tl› olan telsiz cihazlar›n›n bulundu¤u mahal

Amatör Telsiz Ola¤anüstü Hal Hizmeti : Mahalli,bölgesel veya yurt çap›nda sivil savunma teflkilat›na hizmet ve
amatör telsizciler taraf›ndan yürütülen telsiz haberleflme hizmeti

Amatör Telsiz Servisi : Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece flahsi heves ve gayreti ile telsiz tekni¤i alan›nda
bilgi al›flveriflini sa¤layan amatör Telsizciler aras›nda yap›lan haberleflme servisi 

Amatör Telsizci : Hiçbir maddi ç›kar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka ba¤l› kalmak flart›yla
sadece kiflisel istek ve çaba ile radyo tekni¤i alan›nda kendisini yetifltirmek amac›yla çal›flan gerçek kifliler. Bir amatör tel-
sizcilik belgesine haiz gerçek kifli 

Amatör Telsizcilik Belgesi : Amatör telsizcilik s›nav›n› kazananlara verilen ve amatör telsizcinin s›n›f›n› ve yetki-
lerini belirleyen belge

Amplifikatör : Kuvvetlendirici 
AMPR : Amatör  Paket Radyo k›saltmas›
AMRAD : Amateur Radio Research Development Corporation
AMSAT : Radio Amateur Satellite Corporation   
Amtor : Amateur Tele Type Over Radio, RTTY türü bir haberleflmedir, ancak karfl› istasyondan otomatik al›nd›

sinyali bekler ve hatal› aktar›m› önler 
Analog : Genli¤i zamana göre de¤iflen sinyal,
ANL : (Automatic Noise Limiter) otomatik gürültü kesici
Anot : Lamban›n elektron toplanan k›sm›, güç ç›k›fl›n›n al›naca¤› yer. Diyodun (-) ucu
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Anten : Telsiz istasyonunun en önemli parças›d›r. Radyo frekans dalgalar›n›n al›nmas› ve uzaya yollanmas› görevidir.  
Anten Tuner - Match Box : Telsiz cihaz› ile kablo ve antenin birlikte empedans›n› denklefltirmek için kullan›lan

ve, içindeki bobin ve kondansatörün ba¤lan›fl flekline göre T veya P (pi) diye adland›r›lan cihaz. 
Apogee : Uydunun dünyaya en uzak oldu¤u nokta 
APRS : (Automatic Position Reporting System) Otomatik pozisyon belirleme sistemi
AR : CW Haberle_mede mesaj sonu i_areti
ARDF : Amateur Radio Direction Finding, Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme
ARES : Amateur Radio Emergency Service 
ARPANET : Advanced Research Projects Agency, _imdiki internetin temeli
ARRL : American Radio Relay Leaque, Amerikan Radyo Amatörleri Birli¤i
As : Asya
ASCII : American Standard Code of Information Interchange.
ATLAMA MESAFES‹ VE ATLAMA BÖLGES‹: Radyo dalgas› atmosferden k›r›l›p yere döndü¤ünde bir al›c›

taraf›ndan duyulabilir. Ancak iki anten aras›nda sinyalin hiç duyulmad›¤› bir nokta bulunur ki bu noktaya atlama bölgesi
denir. Verici anten ile k›r›lan dalgan›n topra¤a dönüfl noktas› aras›ndaki aral›¤a atlama mesafesi denir.

ATU : (Antenna Tuner Unit) Otomatik anten tüner, Frekans de¤iflimlerinde anten SWR’ sini ölçerek, ayar iflini
kendi kendine yapar

ATV : Amateur Tele Vision, amatör televizyon 
Au : Avustralya
Awards : Amatörlerin yapt›klar› görüflmelerin belli kriterlere göre de¤erlendirilmesi neticesinde verilen taltif belge-

si 
AVC : Automatic Volume Control, Otomatik ses Kontrolü
AX-25 : Paket Radyo haberleflme protokolü   
AZ‹MUT HAR‹TASI : Uzak mesafe radyo iletiflimi yapmadan önce yön tayini yapmak için kullan›lan haritad›r.
***

B : B s›n›f› amatör telsizci   
Bakanl›k : Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Balun : Balanced-Unbalanced, Anten ile kablo aras›ndaki empedans› eflitleyen ve dengeli dengesiz düzenlemesini

yapan, bobin esasl› parça   
Band Geniflli¤i : Belli bir de¤erin alt›na düflülmeden çal›fl›labilecek frekans aral›¤›, antende müsaade edilen SWR

aral›¤›nda çal›fl›labilecek frekans aral›¤›, modüle edilmifl sinyalin kaplad›¤› aral›k...Telsiz cihazlar›n›n, gönderme esnas›nda
iflgal ettikleri frekans aral›¤›.

Band Pass Filter : Band Geçiren filtre
Band Planlar› : Hangi bandda nas›l çal›fl›labilece¤ini belirleyen esaslar, 
Band Scan : Alt ve üst s›n›r› belirlenmifl aral›kta tarama
Base Band : Temel Band
BASIC : (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) basit bilgisayar program dili,
Batarya : Sulu Akü, pil grubu, Nicel-Kadmiyum, Nicel Metal Hybrid.. 
Baud : Modemin saniyede aktarabilece¤i veri h›z›, bps
Baycom : Paket radyoda kullan›lan bir program, Baycom program› kullan›m dosyas› 
Baycom modem  : VHF veya UHF band›nda 1200 baud paket radyo haberleflmesi yapmak için gereken en basit

modem.    
BBC : British Boradcast Communication, ‹ngiltere radyosu, 
BBS : Bulletin Board Service, Radyo frekans yolu kullan›larak, dijital haberleflme çeflitlerinden birisi ile girilen, mesaj

b›rak›labilen ve b›rak›lm›fl mesajlar›n okunabildi¤i bilgisayar. 
BCD : Binary Coded Decimal
BCI : Broadcast radio interference.
BCL : Broadcast Radio Listener, SWL benzeri, k›sa dalgada ticari radyolar› dinleyen kifli 
Beacon : Bandlar›n özel bölümlerinde bulunan ve sürekli tan›t›m iflareti yollayan istasyon. Bu istasyondan al›nan

sinyal seviyesi, bizlere o yöne do¤ru yap›labilecek görüflmenin ne derecede güzel olabilece¤i hakk›nda fikir verir.
Beam : Yönlü anten
BF : Basse Frequency, bas frekans, ses frekans›    
BFO : Beat Frequency Oscillator, CW ve SSB yay›nlar›, telsiz al›c›lar›nda dinlememizi sa¤layan elektronik RF osilatör
BIOS : Basic input-output system
Bit : Binary Digit k›saltmas›, de¤eri 1 veya 0 d›r.
BNC : Baby N Connectör,  Konnektör çeflidi
Bölge numaras› : Ça¤r› iflaretinde, iflaret sahibinin bulundu¤u bölgeyi belirten rakam. Prefixden hemen sonra gelir. 
BPS : Baud per second, saniyede aktar›lan baud
BPSK : Binary Phase Shift Keying
Boat anchor : Antika amatör ekipmanlar› 1
Broadcast : Ticari Radyo yay›n›. Haberleflme tek yönlüdür.
Büro, QSL Büro, via bureau : Görüflülen istasyona yollanacak QSL kart›n, onun üyesi bulundu¤u  amatör

derne¤e yollanmas›, o derne¤in QSL Kart ile ilgilenen k›sm›
Byte : 8 bitlik grup. 1 karakter
* * *
C : Capacitor, Kondansatör k›saltmas›
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C3F : Genlik modülasyonlu, art›k yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanall› televizyon yay›n›.  
Call Book : ‹flaret Kitab›, tüm dünyadaki amatörlerin ça¤r› iflaretlerinin ve adres bilgilerinin bulundu¤u kitap 
Call Sign : Ça¤r› ‹flareti
Capacitance : Kondansatör demektir, birimi Farad d›r
Carrier : Tafl›y›c› dalga
CB : Citizen Band, Halk band›. Türkiye’de 26.965 MHz ile 27.405 MHz aras›nda AM ve FM  modülasyonlu ve 4

wattl›k cihazlar serbesttir. 
C Band : 3,7 ile 4,2 GHz aras› uydu band›  
CCIR : Telsiz Haberleflmeleri Dan›flma Komitesi    
CCITT : Consultative Committee International on Telephones and Telegraphy, ITU ya ba¤l› olarak çal›flan ve

MODEM standartlar›n› belirleyen komite.
CCW : Counter Clock Wise, saat dönüfl yönünün tersi dönüfl yönü
CDMA : Code Division Multiple Access, Kod bölmeli çoklu eriflim
CEPT : Avrupa Posta ve Telekomünikasyon idareleri Birli¤ini.
CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi : CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet

esaslar› çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesi
CEPT Ülkesi : Türkiye’ninde dahil oldu¤u Avrupa Posta ve Telekomünikasyon ‹dareleri Birli¤inin üyesi olan bir ülke
Chirp  : Mors haberleflmesinde, genellikle cihaz beslemesinin yetersizli¤inden, frekans›n de¤iflmesi
Circular Polarization : Antenden yay›lan sinyallerin yatay ve dikey olarak sürekli yer de¤ifltirmesi   
Clarifier : Telsizin sadece al›c› frekans›n›n çok ufak bir bandda de¤ifltirilebilmesi  RIT
CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor
C/N - Carrier-to-Noise Ratio : Gürültünün tafl›y›c› seviyesine oran›
Coax : Koaksiyel Kablo      
Contest : Belirlenmifl bir tarih ve saatte bafllay›p, belirlenmifl kurallara göre devam edip, gene belirlenmifl bir zaman-

da biten amatör yar›flmas›. Belirlenen kriterlere göre her QSO için belirli bir puanlama sistemine göre derecelendirilir.  
Continuous Wave : Sürekli Dalga, CW kelimelerinin aç›lm›fl hali   
COR : Carrier Operated Relay, Rölelerde, al›c› taraf›ndan al›nan sinyal neticesinde, verici k›sm›n›n çal›flmas›n›

sa¤layan elektronik devre
Conversion : Çevrim
CPU - Central Processing Unit : Merkezi ifllem ünitesi    
CQ : Umuma ça¤r› yapmak için kullan›lan k›saltmad›r.
CRT : Cathode Ray Tube, Katod ›fl›nl› tüp
CTCSS : Continuous Tone Controlled Squelch System  
CW : Continuous Wave  ya da Clock wise, saat yönünde dönme
CW Haberleflmesi : Mors alfabesi kullan›larak yap›lan Haberleflme 
CW K›saltmalar› : Amatör telsizcilerin, CW (mors) çal›flma esnas›nda, zamandan kazanmak için kulland›klar› ve

genellikle ingilizce kelimelerin baz› harflerinden oluflan k›saltmalar 
Cycle : Titreflim. Cyclepersecond= sayk›l-saniye= saniyedeki titreflim, frekans, 1 Hertz karfl›l›¤› = 1 CPS
Ça¤r› ‹flareti : Amatör Telsiz istasyonuna, TK ca (Türkiye de) verilen tan›t›m iflareti, call sign, Genel olarak, amatör,

profesyonel, gemi, uçak.. gibi her telsiz istasyonunun bir ça¤r› iflareti mevcuttur.
***
DA : Do¤ru Ak›m  k›saltmas› ya  da Directional Antenna, Dipole Array, Yönlendirilmifl anten
Dalga Boyu : Dalga boyu. Radyo dalgas›n›n 1 periyodunda ald›¤› yol.  
H›z / frekans formülü ile hesaplan›r. _ iflareti ile gösterilir. 
DARC : Alman Radyo Kulübü
dB : Decibel  
DBS : Direct Broadcasting by Satellite
dBi   : Decibels over isotropic
dBm : Decibel refers to one milliwatt (desibelmili)
DC : (Direct Current) do¤ru ak›m k›saltmas›
DC Motor : Do¤ru ak›m ile çal›flan motor.  
DCS : Digital Coded Squelch
de : Buras› veya ben anlam›na gelen k›saltma iflaretidir. Örnek : CQ DX CQ DX DE TA2EC TA2EC ça¤r› iflaretli

radyo amatörü uzak mesafe umuma ça¤r› yapmaktad›r. Bundan sonra kendisine cevap verecek olan radyo amatörleri ile
amatör bantlarda haberleflme (QSO) yapacakt›r.

Demodülasyon : Tafl›y›c› Radyo frekans dalgas› üzerindeki bilgi sinyalinin (modülasyon biçimine göre) uygun yön-
temle ayr›lmas› ve kullan›l›r hale getirilmesidir. 

DF : Direction Finding, yön kestirme 
Digital : Sadece 1 ve s›f›r kullanan çal›flma. say›sal
Dijital Haberleflme : Bilgisayar ile telsiz cihaz›n›n birlikte çal›flarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karfl›

istasyonlara aktar›m›  
Deniz Band› : Gemilerin haberleflmesi için ayr›lm›fl HF ve VHF frekans aral›klar› 
Deviation : FM modülasyonunda, modüle eden bilgi sinyalinin etkisi ile, merkez frekans›n›n de¤iflmesi
DIGIPEATER : Dijital bilgi aktar›c›, 
Distortion : Bozulma
Dikey Polarizasyon : Antenden, sinyallerin yer yüzeyine dik yay›l›m›,    
Dip meter : Elektronik, rezonans frekans› bulucu devre 
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Dipol Anten : Çal›flaca¤› frekans›n 1/4 dalga boyunda kesilmifl iki parçal› ve ortadan beslemeli anten. Besleme nok-
tas› dengeli-balanced dir. Sadece dik yönde verimli haberleflme yap›labilir (yönlü antendir)    

Direnç : Rezistans, Elektrik ak›m›na  zorluk gösteren pasif eleman
Direkt – Do¤rudan : QSO yap›lan kifliye QSL kart›n posta yoluyla ve do¤rudan onun adresine yollanmas›d›r.
Discone Anten : Genifl bantl› anten. Tepe k›sm› DISC disk fleklinde, afla¤› inen kollar› CONE konik flekilde..
Diyot : Elektrik ak›m›n› tek yönlü geçiren elektronik eleman,  
DOS : Disk Operating System
Double Side Band : Çift yan band
Doubling : Dablink, röleye iki istasyonun ayn› anda ça¤r› için mandala basmas›, üst üste konuflma
Downlink : Uydunun dönüfl frekans›
DPSK : Differential Phase Shift Keying
D-Region : ‹yonosferin yerden 30-60 km aral›¤›
DSC : Digital Selective Calling
DSP : Digital Signal Processing   
DSR : Data Set Ready.
DTMF : Dual Tone Multi Frequency  
DTR : Data Terminal Ready.
DTRS : Digital Trunk Radio System
DUAL : ‹kili..(Dual Cihaz: VHF/UHF çift bandl› ) (Dual Anten: VHF/UHF çift bandl› )
Dummy Load : Vericiyi ayarlamak veya test etmek için kullan›lan suni yüktür. Genelde amatör telsiz cihazlar›n›

ayarlamak için 50 W de¤erinde direnç kullan›l›r. Verici antene ba¤l› iken frekans› meflgul etmemek amac›yla ayarlama ve
test yap›lmaz.

Duplex : Dubleks, yani ayn› anda hem alma hem gönderme, telefon gibi.
Duplex Çal›flma : ‹ki farkl› frekans kullan›l›r ve haberleflme iki yönlüdür.
Duplexer : Kavite    
DVM : Dijital multimetre
DW : Deutsche Welle
DX : Uzak istasyon çal›flmas› ya da uzak mesafe anlam›na gelen k›saltma iflaretidir
Dxer : Uzak mesafe  haberleflmesi ile ilgilenen kifli
Dxing : Uzak mesafe haberleflme  çal›flmas›
Dxpeditions : ‹stasyon olmayan  (fakat ça¤r› iflareti bulunan) bölgelere istasyon kurmak ve bir müddet çal›flmak 
DXCC : Amatörler aras›nda, en büyük diploma diye konuflulur. Amaç, mümkün oldu¤unca çok prefiks ile QSO

yap›p QSL kart› ile bunu belgelemektir. ARRL taraf›ndan organize edilmektedir.
DXCC Listesi : DXCC Diplomas› için tüm dünyadaki prefikslerin listesi. 
* * *
ECSS : Exalted Carrier Selectable Sideband
ECSSB : Exaulted-carrier single sideband.
E-layer : E tabakas›, Atmosferin yerden 70 ila 130 km aral›¤›. 
EDACS : Enhanced Digistal Access Communications System
EDRAED : Ege Deniz ve Radyo Amatörleri Derne¤i
EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Effective radiated power (ERP) : Verici ç›k›fl gücü ile anten dB kazanc›n›n çarp›m› ile bulunan  yay›l›m gücü    
EHF : Extra High Frequency, Ekstra yüksek frekans, 3 GHz ve yukar› frekanslar   
EIRP : Effective Isotropic Radiated Power
ELT : Emergency Locator Transmitter
EME (Earth-Moon-Earth)(Dünya-Ay-Dünya): Ay›n yüzeyine kuvvetli yüksek frekansl› dalgalar›n gönderilerek

buradan yans›yan sinyallerle yap›lan  haberleflmedir. 
EMI : Elekromanyetik enterferans
Empedans : Tam aç›klamas›yla, bir devrenin Alternatif ak›ma gösterdi¤i dirençtir. Cihaz ç›k›fl›, transmisyon hatt› ve

anten empedanslar› bizim en çok kulland›¤›m›zd›r.
Emphasis : Vurgu
Endüktans: Elektriksel bobin de¤eridir, birimi Henry dir. 
Entegre Devre : Bir k›l›f içinde toplanm›fl elektronik eleman toplulu¤u 
Enterferans : Kar›flt›rma, parazit   
EQT : Equatorial
ERO : European Radiocommunications Office
ERP : Effective Radiated Power
ERT : Elliniki Radiophonia Teleorassi, Yunanistan
E-skip : Sporadic E-layer ionospheric propagation
ET : Eastern Time
ETSI : European Telecommunications Standards Institute
Eu : Europe
Eyeball : Amatörlerin yüz yüze görüflmeleri
F1A : Frekans modülasyonlu, modüle edici alt tafl›y›c› kullanmayan say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall›, kulakla

al›nabilen telgraf yay›n›.     
F1B : Frekans modülasyonlu,modüle edici alt tafl›y›c› kullanmayan, say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall› otomatik tel-

graf yay›n›.  
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F2A : Frekans modülasyonlu, modüle edici alt tafl›y›c› kullanan, say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall›, kulakla al›nabilen
telgraf yay›n›.   

F2B : Frekans modülasyonlu, modüle edici alt tafl›y›c› kullanan, say›sal bilgi ihtiva eden tek kanall›, otomatik telgraf
yay›n›. 

F3E : Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanall› telefon yay›n›. 
F3F : Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanall› televizyon 
F-layer : F tabakas›, Atmosferin yerden 135 ila 600 Km aral›¤›
FADING: Bir gök dalgas› iyonosferden k›r›l›p topra¤a döndükten sonra yans›yarak tekrar iyonosferde k›r›ld›ktan

sonra antene ulafl›yor ve ayn› zamanda baflka bir gök dalgas› iyonosferden k›r›larak al›c› antene ulafl›yorsa faz fark›ndan
dolay› sinyalde bir de¤iflme olur. Bu durum sinyal kuvvetinde azalma ve tekrar eski durumuna gelme fleklinde tekrarlan›r.

FAI : Field Aligned Irregularities
Farad : Kapasite birimidir. Çok büyük bir de_er oldu_u için, alt katlar›n› kullan›r›z. 1 Farad=1000 milifarad, 1 mili-

farad= 1000 mikrofarad, 1 mikrofarad= 1000 nanofarad, 1 nanofarad= 1000 pikofaradd›r.
FCC : (Federal Communications Commission) Amerikan›n telekomünikasyon Kurumu
FD : Field Day
FDMA : Frequency Division Multiple Access,  Frekans bölmeli çoklu eri_im
Feeder : Besleyici, anten ile cihaz aras›ndaki kablo.. ‹letim Hatt›
Feed Horn : Klavuz Anten
FET : Field-effect transistor  
FM : Frequency Modulation, Frekans Modülasyonu k›saltmas› 
f/D Ratio : Focal Length-to-Diameter Ratio
Fonetik Alfabe : Ses ile yap›lan haberleflme esnas›nda, yanl›fl anlamalar› önlemek için, her harfin bir kelime ile okun-

mas›
Fox hunt : Tilki av›, gizlenmifl bir vericinin bulunmaya çal›fl›lmas›
Frekans : 1 saniyede yap›lan elektriki (veya mekanik gibi) titreflim say›s›d›r. 
Frekans Spektrumu :

ULF - Ultra Low Frequency (3-30 Hz)
ELF - Extremely Low Frequency (30-300 Hz)
VF - Voice Frequencies (300 Hz-3 kHz)
VLF - Very Low Frequency (3-30 kHz)
LF - Low Frequency (30-300 kHz)
MF - Medium Frequency (300 kHz-3 MHz)
HF - High Frequency (3-30 MHz)
VHF - Very High Frequency (30-300 MHz)
UHF - Ultra High Frequency (300 MHz-3 GHz)
SHF - Super High Frequency (3-30 GHz)
EHF - Extremely High Frequency (30 GHz ve yukar›s›) 

FRS : Family Radio Service, PRS,Public Radio Service  Türkiye de 446-446,100 MHz aras_ serbest 
FTP : File Transfer Protocol
FSTV : Fast Scan Tele Vision, yani h›zl› taramal› televizyon 
Full Dublex : Ayn› anda hem alma hem gönderme telefon gibi
***
G3E : Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanall› telefon yay›n›. 
GaAs : Gallium arsenide;
Gain : Kazanç
GB : Giga Byte
Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi : Türkiye ili mutekabiliyet flartlar› mevcut yabanc› ülkelerden al›nm›fl amatör

telsizcilik belgesi karfl›l›¤›nda, Türkiye’de geçici olarak çal›flmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belge-
si

General Coverage : K›sa dalga cihazlar›nda kullan›lan bu deyim, 0-30 MHz aras› tüm frekanslar›n AM, CW ve SSB
olarak kapsand›¤›n› belirtir.

Genlik Modülasyonu : Nakledilmek istenen sinyalin (ses vs.) Radyo frekans dalgas›na, dalgan›n genli¤ini de¤ifltire-
cek flekilde yüklenmesidir. 

Giga Hertz, GHz : 1000 MHz
GMDSS : Global Maritime Distress and Safety System, Denizde can güvenli¤ini artt›rmak amac›yla oluflturulan

haberleflme sistemi  
GMRS : General Mobile Radio Service    
GMSK : Gaussian Minimum Shift Keying, GSM telefonlar›n modülasyon türü
GMT : Greenwich Mean Time,
GP, Graphic Packet : Paket radyo program›,   
GPS : Global Positioning Satellites   
Ground : Toprak  
Ground Plane Anten : dikey anten    
Ground wave propagation : Yer dalgas› ile haberleflme  
GSM : Global System for Mobile Communications
***
H3E : Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam tafl›y›c›l› analog bilgi ihtiva eden tek kanall› telefon yay›n›. 
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HAM : Amatör Telsizci 
HAMLET : Yeni bafllam›fl amatör radyocu
Hamfest : Amatör Fuar›
Handle : Operatörün ismi
Harita : ABD, Dünya ve IOTA adalar› ile ilgili bir 
Harmonik : RF sinyalinin, ana frekans›ndan baflka, daha küçük genlikli, basit kat veya askatlar›ndaki sinyaller
HDTV : (High Definition Television) Yüksek tan›mlamal› TV
Heliax : Özel fiziki yap›l›flta koaksiyel kablo. ‹ç iletken mono bak›r, arada köpük veya spiral sar›ml› plastik  dielek-

trik, üstte örgü yerine, spiral fleklinde kaynat›lm›fl bak›r boru bulunur.  Bu yap›s› nedeniyle RF kayb› çok azd›r.    
Helix Anten : Spiral fleklinde yap›lm›fl yönlü anten 
Hell : Dijital haberleflme modlar›ndan birisi, 
Henry (H) : Bobin endüktans birimidir. Radyo frekans için çok büyük oldu¤u için alt katlar› kullan›l›r.. 1

Henry=1000 milihenry, 1 mili henry=1000 mikro henry
Hertz (Hz) : Frekans birimidir. 1 Hertz Dakikada bir titreflim demektir. 1000 er 1000 er büyür 1KHz= 1000 Hz,

1MHz= 1000KHz, 1GHz= 1000 MHz
Heterodin : Antenden al›nan sinyalin, baflka bir frekansla birlefltirilerek ara frekans (IF, muayyen F.) elde edilme

ifllemi
HF : High Frequency Yüksek frekans. Frekans planlamas›nda 3 ila 30 Mhz aras› band› kapsar 
Hi.. : Sonuna geldi¤i cümlenin espri oldu¤unu ifade eden k›saltma
Home Made : Evde yap›lm›fl   
Home Page : Amatörlerin internette açt›¤› web siteleri
Horizontal Polarizasyon : Radyo frekans dalgalar›n›n yer yüzeyine paralel yay›m›, yatay polarizasyon   
HRPT : High Resolution Picture Transmission (meteoroloji uydular›)
HT : Handi Talkie/Handheld Transceiver, el cihaz›
HTML : Hyper Text Markup Language -web sayfas› dili
***
I : Ak›m k›saltmas›d›r. Amper
IARC : ‹srail Amatör Radyo Kulübü
IARU : (International Amateur Radio Union) Uluslararas› Telsiz Amatörleri Birli¤i
IARU ZONE 20 : Türkiye’nin IARU bölge numaras›.
IC : Integrated Circuits, 
ID : Tan›t›m sinyali, identification
IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineering
IF : Internal Frequency, ara frekans
‹letim Hatt› : Cihaz ile Anten aras› irtibat› sa¤layan kablo, 
Image : Al›c› cihaz›n, kendi üretti¤i  ve bantlarda harmonik olarak duyulan istenmeyen sinyal
Inmarsat : International Maritime Satellite Organization  
Inverted Vee Anten : Dipol antendir, yaln›z besleme noktas› ile her iki kol aras›nda yaklafl›k 120 derece aç› yap-

mal›d›r. Her yön ile haberleflebilir. 
‹yonosfer : Atmosferin yerden 60-600 Km aras›.
30 MHz’in alt›ndaki uzak mesafe haberleflmesi iyonosfer tabakas›nda elektromanyetik dalgan›n k›r›lmas›ndan dolay›

gerçekleflir. ‹yonosfer yer yüzünden 50-440 Km mesafede olan ve serbest iyon, elektron ihtiva eden bir katmand›r.
Kullan›lan frekans ve günün saatine ba¤l› olarak iyonosfer tabakas› haberleflme mesafesini 100 Km’ den 10.000 Km’ye
kadar de¤ifltirir. Atmosferin üst katmanlar›ndaki iyonlaflma güneflten gelen ultraviyole ›fl›nlar› taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Yeryüzünden farkl› uzakl›kta olmak üzere de¤iflik iyonosfer tabakalar› mevcuttur.

HF haberleflmesinde rol oynayan iyonosfer tabakalar› D, E, Es, F1, F2 dir. Gece olunca F1 ve F2 Tabakalar› tek bir F
Tabakas› olufltururur ve D ve E tabakalar› kaybolur.

D TABAKASI: Yeryüzünden 76-93 Km yukarda olup gündüz saatlerinde meydana gelir. Bu tabakadaki iyonlaflma
güneflin bu noktaya olan uzakl›¤›na ba¤l›d›r. Gündüz D tabakas› 160 ve 80 m bantlar›n› tamamen absorbe eder. (emer).

E TABAKASI: Yer yüzeyinden 110-127 Km yukarda olup iyonlaflma ö¤le saatlerinde en yüksektir. Güneflin bat-
mas› ile birlikte bu tabaka kaybolur. 118 Km mesafede olan k›sm›na sporadic E tabakas› Es denir ve 21 MHz, VHF/UHF
haberleflmesinde önemli rol oynar.

F1 TABAKASI: Yer yüzeyinden 152-203 Km mesafede olup radyo haberleflmesi için önemli bir propagasyon
ortam› de¤ildir. Gece olunca F2 tabakas› ile birleflir.

F2 TABAKASI: Yer yüzeyinden 338 Km yüksekte olup gündüz 85 km kal›nl›¤›ndad›r. Gece F1 tabakas› ile birleflir.
F TABAKASI: Uzak mesafe HF haberleflmesinde etkili olan tabakad›r. Gece F1 ve F2 tabakas›n›n birleflmesinden

meydana gelir. Gündüz F1 ve F2 olmak üzere iki k›sma ayr›l›r.
IOTA : Islands On The Air. Dünya üzerindeki belirlenmifl adalar ile yap›lan görüflme. 
IRC : International Reply Coupon, Uluslararas› cevap kuponu, 
ISDN : Intergrated Services Digital Network, Entegre servisler say›sal flebekesi
Isotropic : Anten hesaplamalar›nda kullan›lan tek nokta anten     
ITU : International Telecommunication Union, Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i
ITU Zone : HF Planning
J2A : Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tafl›y›c›s› bast›r›lm›fl modüle edici alt tafl›y›c› kullanan, say›sal bilgi ihtiva

eden tek kanall›, kulakla al›nabilen telgraf yay›n›. 
J2B : Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tafl›y›c› bast›r›lm›fl, modüle edici alt tafl›y›c› kullanan, say›sal bilgi ihtiva

eden tek kanall› otomatik telgraf yay›n›. 
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J3C : Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tafl›y›c›s› bast›r›lm›fl analog bilgi ihtiva eden, tek kanall› faksimil. 
J3E : Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tafl›y›c›s› bast›r›lm›fl analog bilgi ihtiva eden tek  kanall› telefon yay›n›. SSB  
J3F : Genlik modülasyonlu , tek kenar band, tafl›y›c›s› bast›r›lm›fl analog bilgi ihtiva eden tek kanall› televizyon yay›n›.  
Jam, jamming : Yay›n frekans›nda ikinci bir sinyalin bilinçli  parazit yapmas›
Jug : Büyük verici tüpü
***
K : CW çal›flmada, karfl› istasyona ‘seni dinliyorum’ mesaj›.
Katod : Elektron tüplerinde elektronlar›n ç›kt›¤›  eleman, diyotlar›n (+) kutbu
Kavite : Duplekser 
Kbps : Kilobytes per second
Kc : Kilo cycle, kilo hertz
Key : Maniple veya mikrofon mandal›
Kilo : Hertz, KHz 1000 Hertz
Kiss Protokolü: Paket radyoda kullan›lan bir protokol
KR‹T‹K AÇI : Bir radyo dalgas›n›n yere dönen en yüksek aç›s›d›r veya radyo dalgas›n›n yere dönebilmesi için atmos-

fere girmesi olan gerekli aç›d›r.
KR‹T‹K FREKANS: Radyo dalgalar›n›n atmosferde k›r›lma derecesi bunlar›n frekans›na ba¤l›d›r. Meydana gelen

k›r›lman›n miktar› dalgan›n frekans› ile ters orant›l›d›r. Düflük frekansl› dalgalar (HF) kuvvetli k›r›lmaya u¤rarken yüksek
frekansl› dalgalar çok az k›r›lmaya u¤rarlar. Radyo dalgalar›n›n frekans› art›r›lacak olursa öyle bir noktaya gelinir ki dalga
atmosferden direkt olarak k›r›lmadan geçerek uzaya gider. Bu frekansa kritik frekans denir. Kritik frekans ö¤le saatlerinde
ve yaz mevsimi ortalar›nda en yüksektir.

Koaksiyel Kablo : Efl eksenli diye de an›lan, ortada canl› uç, onun üzerinde  yal›tkan ve yal›tkan üzerindeki (genel-
likle) örgü blendajdan ve bunlar›n üzerine çekilen bir d›fl k›l›ftan oluflan kablo. Canl› ucun d›fl çap› ile yal›tkan›n üst çap›,
kablonun karakteristik mpedans›n› belirler. 

Kondensatör : ‹ki kutuplu, kutuplar aras›nda dielektrik bir yal›tkan bulunan eleman, birimi 
Konnektör : Ba¤lant› parças›  
Konfirmasyon : Yap›lm›fl bir QSO nun, QSL kart›n›n gelmifl olmas›, bu flekilde ispatlanmas›
Kontrol ‹stasyonu : Belirli bir bölgede faaliyet gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlar›n›n

haberleflmelerini kontrolle görevlendiren sabit mobil amatör telsiz istasyonu
Kontrol Operatörü : Amatör telsiz haberleflmesini kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu

amatör telsizci
Kristal : Frekans›n sabit tutulmas› istenen yerde kullan›lan, do¤adan elde edilen quartz  tafllar›n belli ölçülerde kes-

imi ile elde edilen eleman, 
Ku-band : 11,7 ila 12,2 GHz aral›¤›ndaki uydu band›   
KW : Kurz Welle, k›sa dalga, Short wave  
KW : Kilo watt
***
L : Endüktans (bobin) k›saltmas›
Ladder Line : Paralel Hat   
LAN : Local Area Network
LCD : Liquid Crystal Display 
LED : Light Emitting Diode
LF : Low frequency 
LMSS : Land Mobile Satellite System, Kara mobil uydu sistemi
LNA : Low Noise Amplifier
LNB : Low Noise Block Downconverter, Çanak antenlerde kullan›lan.
LNBF : Low Noise Block Downconverter Feedhorns
Log Defteri : Haberleflme Kay›t Defteri. Amatör istasyonda yap›lan tüm görüflmelerin kay›t edilmesi gerekli resmi

iflletme defteri. Röle üzerinden yap›lan konuflmalar kay›t edilmez. Tarih, Görüflme saati (UTC olarak), Karfl› istasyonun
iflareti, Al›nan ve verilen raporlar ifllenmelidir. ‹lave olarak gelen QSL, yollanan QSL, Karfl› amatörün ad›, Not k›sm› bulun-
abilir.

LOG Periyodik Anten : Genifl bandl› yagi anten 
Loop : Antenden yay›lan dalgalar›n, yay›l›m  flekilleri   
LORAN : Long Range Aid to Navigation.
LPF : Low Pass Filter
Loop Anten : Daire veya benzeri flekilde  olup, iki ucu aras›ndaki ayarl› kondansatör ile tune ya›l›nca çok verimli

çal›flan anten. Ev içinde de çal›flabilir. 
LSB : Lower Side Band, Alt yan band, 10 MHz in alt›ndaki amatör bandlarda bu mod kullan›l›r.   
LUF : Lowest Usable Frequency, Propagasyonda kullan›labilecek minimum frekans. 
LW : Longwave (150-300 kHz) Uzun Dalga
***
Mail Box : Posta Kutusu, Radyo frekans yolu kullan›larak, dijital haberleflme çeflitlerinden birisi ile girilen, mesaj

b›rak›labilen ve b›rak›lm›fl mesajlar›n okunabildi¤i bilgisayar.
Maniple : Mors haberleflmesinde (CW) kullan›lan basit anahtar temelli alet, 
Manyetik Loop Anten : Daire veya benzeri flekilde  olup, iki ucu aras›ndaki ayarl› kondansatör ile tune yap›l›nca

çok verimli çal›flan anten. Ev içinde de çal›flabilir. 
Marine Band Plan› : Gemilerin haberleflmesine ayr›lm›fl HF ve VHF frekans aral›klar› 
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MARS : Military Affiliate Radio System, ABD de, Asker kökenli amatörler, amatör band d›fl›ndaki servislerle de
görüflebilirler.    

MAY-DAY : Genel tehlike iflareti
MB : Mega byte
Mc : Mega Cycle, Mega hertz
MCW : Modulated Continuous Wave,    
Mega Hertz, MHz : 1000 KHz
Meteor scatter : Atmosfere giren meteorlar›n oluflturdu¤u iyonizasyondan faydalan›larak yap›lan VHF UHF uzak

mesafe görüflmesi
MF : Middle frequency. Orta dalga, 1,5 ila 3 MHz aral›¤›  
MF : Muayyen frekans, IF ara frekans›n eski soylenifli
MFSK : Multi Frequency Shift Keyed    
Micro Wave : Mikro Dalga 
MIREX  : Mir International Amateur Radio EXperiment 
Mitrek : Motorola firmas›n›n  bir modeli 
Mobil Telsiz : Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde iken veya belirtilmemifl noktalarda duraklama esnas›nda

çal›flt›r›lan,kara veya deniz tafl›tlar›na monte edilebilen amatör telsiz cihazlar› 
Mode C : Sivil uçaklar›n haberleflmede IFF modunu kullanmalar›
Mode (Emisyon tipi) : QSO yaparken kullan›lacak yay›n flekli , CW, SSB gibi 
Modem : Modulator-Demodulator, dijital haberleflmede telsiz ile bilgisayar aras›nda bulunmas› gerekli cihaz

Soundcard Interfacing Schemes Bilgisayar› Telefon hatt›na veya baflka bir bilgisayara ba¤lamak için kullan›lan cihaz 
Modifikasyon : Cihazlar›n teknik özelliklerinin de¤ifltirilmesi. En çok yap›lan dinleme aral›¤›n›n aç›lmas› 
Modülasyon : Tafl›nmak istenen bilgi sinyalinin, tafl›y›c› radyo frekans dalgas› üzerine, herhangi bir metod kullan›larak

(frekans modülasyonu, genlik modülasyonu, faz modülasyonu,gibi) yüklenmesidir. 
Mors Kodu : Radyo amatörleri taraf›ndan uluslar aras› mors kodu kullan›l›r. Radyo amatörleri hiçbir flekilde krip-

tolu veya baflka bir flekilde anlafl›lmayan haberleflme yapamazlar.
Motorboating : Alçak frekanslarda çal›fl›rken, al›c›y› etkileyen istenmeyen sinyaller
MOSFET : Metal-oxide-semiconductor-field-effect transistor  
MPEGII : Dijital video s›k›flt›rma tekni¤i
MS-DOS : Microsoft Disk Operating System
MSK : Minimum Shift Keying
MS : Meteor Scatter, yani meteor yans›tmas›, dünya atmosferine giren göktafllar›n›n, VHF ve UHF radyo dalgalar›n›

yans›tma özelli¤inden yararlan›larak yap›lan haberleflme türü.
MSA : Mahalli Lokal saat
MSS : Mobile Satellite System
MUF : Maximum Usable Frequency,  
Multi Band Anten : Tek bir antenin, farkl› frekanslarda da ayn› verimle çal›flabilmesi 
MW : medium Wave, orta dalga 300-3000 KHz aral›¤› 
MW : Mega Watt
***
NAM : Narrowband Amplitude Modulation, Dar band genlik modülasyonu
N Konnektör : Konnektör
NAVTEX : Navigational Text (broadcast  518 kHz) Genellikle denizcilerin kulland›¤›  bilgi yay›m›
NB : Noise Blanker, Gürültü azalt›c›
NB : Narrow Band, Dar band
NBFM : Narrow Band Frequency Modulation, Dar band FM, haberleflme amaçl› fm cihazlarda kullan›lan band

geniflli¤i
NDB : Non-Directional Beacon, Yönlendirilmemifl beacon yay›n›
Net (çevrim) : Özellikle k›sa dalgada, zor bulunan iflaretler ile rahat çal›flabilmek için, oluflturulmufl netlere girilir.

Net Kontrol Operatörünün yönetiminde belirlenmifl Net kurallar›na göre QSO yap›l›r.
Net Control Station : Çevrim kontrol operatörü
NFM, NBFM : Narrowband Frequency Modulation, Dar band FM modülasyonu, Ses kalitesinden fedakarl›k edil-

erek, 5 KHz s›n›r›na çekilme ifllemi. Böylece komflu kanallar›n birbirini etkilemelerinin önüne geçilerek kanal say›s›
artt›r›l›r.

NiCd : Nickel Cadmium Battery
NiMH : Nickel Metal Hydride battery
NMT : Northern Mobile Telephone, Araç telefonlar›. Türkiye’de 425,5-430 MHz aral›¤›nda, 25 KHz kanal aral›¤›nda

180 kanalda, minimum 2, maksimum 15 watt RF ç›k›fl gücü serbesttir. Alma-gönderme aral›¤› 10 MHz dir. Türk Telekom
taraf›ndan iflletilmektedir.

NOAA : National Oceanographic and Atmospheric Administration, Bu kuruluflun uzayda meteoroloji veya benzer
amaçl› uydular› vard›r.

Node : Dijital haberleflmede, kullan›c›lar›n ba¤land›¤› nokta.
NORAD : North American Oceanographic and Atmospheric Administration
NPN : Transistör tipi
NRRL : Norwegian Radio Ligue, Norveç Radyo Amatörleri Birli¤i
NTSC : National Television Standards Committee, ABD ve Japon Broadcast Renkli TV yay›n standard›  525 sat›r

kullan›r.
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OCV : Open Circuit Voltage, Besleme devresinin yüksüz ç›k›fl voltaj›
Offset : Alma ve gönderme aras›ndaki Frekans fark›, VHF röle=600 KHz, UHF = 7,6 MHz
Ohm : Direnç birimi
Ohm Kanunu : Direnç, ak›m ve gerilim aras›ndaki ba¤lant›y› belirleyen 
Okean : Rusya’n›n alçak yörüngeli uydu sistemi
Ola¤anüstü Hal Telsiz Haberleflmesi : Can ve mal emniyeti ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak önceden

görevlendirilmifl herhangi bir amatör telsizcinin yapt›¤› telsiz haberleflmesi
Op-amp : Operational Amplifier, ‹fllem kuvvetlendirici entegre
OSCAR : Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, yani Amatör Radyo tafl›yan yörüngesel uydu,
Osilatör : Pozitif  geri beslemeli kuvvetlendirici 
Osiloskop : Elektriksel iflaretlerin ölçülüp de¤erlendirilmesinde kullan›lan aletler içinde en genifl ölçüm olanaklar›na

sahip olan osiloskop, iflaretin dalga fleklinin, frekans›n›n ve genli¤inin ayn› anda belirlenebilmesini sa¤lar. 
Overcharge : Akünün fazla flarj edilmesi
Over Modulation : Afl›r› modülasyon. Modüle edici sinyalin, tafl›y›c› dalgaya oranla daha yüksek seviyede olmas›

sonucu, modüleli sinyalin bozulmas›
***
P : Güç, k›sa gösterilifli
PA : Power Amplifier, Public Adresses
Packet Radio : Paket Radyo, AX.25 protokolü kullanan ve bilgilerin sat›r sat›r yollanmas› ve teyit beklenmesi

mant›¤›yla çal›fl›r 
Pactor : Dijital Haberleflme Modu
PAL : Phase Alteration by Line, Avrupa renkli TV yay›n sistemi. 625 sat›r kullan›r. 
Paralel Anten : Kazanc›n artmas› için Paralel ba¤lanm›fl 
Paratoner : Y›ld›r›mdan korunmak amac›yla kullan›l›r. 
Parazit : Hava flartlar›ndan (y›ld›r›m, statik vs) veya endüstri veya evlerden kaynaklanan ve telsiz al›c›lar›nda al›fl›

zorlaflt›ran RF gürültüsü
PEP : Peak Envelope Power, tam güç
Perigee : Uydunun dünyaya en yak›n oldu¤u nokta 
Periyod : Radyo dalgas›n›n bir titreflimini yapt›¤› süre. 1/frekans yolu ile hesaplan›r.
Peak to Peak : Tepeden tepeye (voltaj)
Phoneix : General Electric firmas›n›n bir dönem ç›kard›¤› telsiz markas› 
Pile-Up : (YI⁄ILMAK) Bir frekansta ça¤r› yapan amatörün o frekansta di¤er amatörler taraf›ndan QSO ya¤muruna

tutulmas›d›r.Genellikle az say›da amatör olan ülkelerde görülür.
Pirate : Ça¤r› iflareti olmadan havaya ç›kan kifli
Plate : Elektron tüpünün elektronlar› toplayan k›sm›, anod
PLL : Phase Locked Loop
PM : Phase Modulation    
PM : (Saat)  ö¤leden sonra
PNP : Transistör tipi
Portatif Telsiz : Amatör telsiz servisi içinde, hareket halinde veya belirtilmemifl noktalarda duraklama esnas›nda

geçici olarak çal›flt›r›labilen amatör telsiz cihazlar›
Pot, Potansiyometre : Ayarl› direnç
Port : Bilgisayar›n girifl ç›k›fl kap›lar› 
Pozitif Kutup : Art› kutup
Polarizasyon : Antenin radyo dalgalar›n› uzaya yay›fl biçimi, vertikal (dikey), horizontal (yatay), circular (dairsel).

Radyo dalgalar› antene paralel yay›mlan›r. Yani anten dikey ise dikey, yatay ise  yatay polarizasyon oluflur. Al›c› antenin de
alaca¤› polarizasyona göre yönlanmesi gereklidir.  

Preamp : Preamplifier, ön kuvvetlendirici
Prefix : Ça¤r› iflaretinde, iflaret sahibinin mensubu oldu¤u ülkeyi belirleyen ilk iki karakter    
Priority Channel : Kanallar ciha taraf›ndan otomatik taran›rken (scan), di¤er kanallardan farkl› olarak her an kon-

trol etti¤i öncelikli kanal
Product detector : SSB sinyalinin al›c›da demodüle edilmesinde kullan›lan sistem
PROM : Programmable read-only memory
Propagasyon : Radyo Frekans dalgalar›n›n atmosfer içindeki yay›l›m› 
PRS : Public Radyo Service, Ruhsat gerektirmeyen, 446-446,100 MHz aral›¤›nda çal›flan 500 mW.l›k el telsizleri   
PSK : Phase Shift Keying, Faz kaymal› mödülasyon. 1200 Baud bilgi tafl›yabilen bu tip, genellikle 1200 ve 2400 hertz

olarak 2 frekans kullan›r. 
PSTN : Public Switching Teleohone Network, Kamu telefon da¤›t›m flebekesi 
PTT : Push to Talk, bas konufl, Mikrofon üzerindeki mandal
***
Q : Bobinin, telinin direnci ve fiziksel yap›s› ile ba¤lant›l› kalite faktörünün gösterilifli
Q Kodlar›  : Amatör (ve profesyonel) telsizcilerin zamandan kazanmak ve yanl›fl anlamalar› önlemek için kulland›¤›

ve Q harfi ile bafllayan k›saltmalar
QRP : 5 ila 10 watt aras› ç›k›fl gücü olan k›sa dalga telsiz
QSL Büro : Görüflülen istasyona yollanacak QSL kart›n, onun üyesi bulundu¤u  amatör derne¤e yollanmas›, o

derne¤in QSL Kart ile ilgilenen k›sm›
QSL Kart› : Amatör telsizciler aras›nda yap›lan haberleflmenin al›nd›¤›n› ve anlafl›ld›¤›n› belirten ve birbirlerine bu
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durumu teyit için gönderilen belge. Üzerinde yollayan istasyon ile ilgili bilgiler ve iflareti, CQ ve ITU bölge numaralar›,
görüflülen istasyonun iflareti , tarih, UTC saat, sinyal raporu bilgileri MUTLAKA olmal›d›r.

QSL Manager : Kendi ad›na gelen QSL kartlar›n al›m› ve yollanmas› ile ilgilenmesi amac›yla, Amatör taraf›ndan
belirlenen üçüncü bir kiflidir.

QSO : Karfl›l›kl› olarak radyo amatörlü¤ünde yap›lan görüflmedir.
Quad Anten : Kare fleklinde, her bir kolu çeyrek dalga uzunlu¤undaki anten
Quagi : Driven elman› Quad, di¤er elemanlar› yagi türü olan anten
***
R : CW Haberleflmede TAMAMEN ANLAfiILDI demek..
R : RST raporunda Radyo (anlafl›labilirlik)
R : Resistance, direnç, k›sa gösterilifli
R3E : Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azalt›lm›fl veya de¤iflken seviyeli tafl›y›c›l› analog bilgi ihtiva eden tek

kanall› telefon yay›n›.
RAC : Radio Amateurs of Canada
RACES : Radio Amateur Civil Emergency Service (RACES) ARES
Radio Clock : Saat sinyal yay›n› yapan radyolar
RAM : Random Access Memory
Rcvr : Receiver, al›c› k›saltmas›
R/C : Radio Control
RDF : Radio Direction Finding, Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme
REF-UNION (France) : Fransa Radyo Amatörleri Kulübü
Rectifier : Do¤rultucu, 
REPEATER/RÖLE : Do¤rudan haberleflme sa¤lanamayan yerler için yüksek bir noktaya kurulan sistemdir. Radyo

amatörlerine tahsis edilen frekanslarda 28 MHz ve daha yukar›da olan frekanslarda röle kullan›l›r. 28 MHz için fark (shift)
frekans –100 KHz’dir. 

144-146 MHz 2 m band› için fark frekans –600 KHz’dir. Yani 145.700 rölesini kullanmak için 145.700 MHz-0.600
MHz = 145.100 MHz’den gönderme yap›l›r ve 145.700 MHz’den dinleme yap›l›r. Rölelerde fark frekans ayn› anda ayn›
frekansta hem alma ve hem gönderme yapmada do¤an zorluktan kaynaklanmaktad›r.

Rezistans : Direnç
Rezonans : Bobin ve kondensatörün  belirlenmifl bir frekansta Xl=Xc olmas›, Seri veya paralel rezonans devreleri 
RF : Radio Frequency, Radyo frekans.
RFC : Radio Frequency Choke, flok bobini 
RFI : Radio Frequency Interference
RG : Radio Guide, Mil-C-17 Standard›ndaki kablolar›n k›saltmas›
Rig : Amatörün cihaz›
Rit : Receiver Incremental Tuning, Telsizin sadece al›c› frekans›n›n çok ufak bir bandda de¤ifltirilebilmesi (Clarifier)
RMC : Repetear Management Committee 
Rptr : Repeater, röle
Roger : Anlafl›ld›, tamam anlam›nda..
Roger Beep : CB de tek bip, normalde ise di dah dit ‘K’  iflaretinin konuflma bitip, mikrofon PPT mandal› b›rak›l›nca

otomatik yollanmas›
Röle Cihaz› : Amatör telsiz cihazlar› aras›nda haberleflmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla bir verici istasyondan ald›¤›

sinyalleri otomatik olarak baflka bir frekansta al›c›lara yay›nlayan aktar›c›lar     
Rotor : Yönlü antenlerin yönünün uzaktan kumanda ile istenilen yöne çevirilmesine yarayan motor                       
Röle Haberleflmesi : Bir tekrarlay›c› (Röle) üzerinden yap›lan görüflme. 
Röle ‹stasyonu : Amatör telsiz servisi içinde amatör maksatla kullan›lan role cihaz›n›n bulundu¤u mahal
RSGB : Radio Society of Great Britain ‹ngiltere Radyo Amatörleri Birli¤i
RST : Radio, Signal, Tone yani Anlafl›labilirlik, sinyal seviyesi ve (CW için) sinyal tonu olarak haberleflme raporu
RSV : Radio, Signal, Video, yani Anlafl›labilirlik, sinyal seviyesi ve (SSTV için) Video-görüntü seviyesi olarak sinyal

raporu.
RTTY : Radio Tele Type Haberleflmesi, Telex diye an›lan ve baudot kodlar›n› kullanan haberleflme flekli  
Rubber Duck : El cihazlar›n›n plastik anteni (cop)
***
S : RST rapor format›nda Sinyal Kuvveti bilgisi
Sabit Telsiz : Amatör telsiz servisi içinde,ruhsatnamesinde adresi ve co¤rafi koordinatlar› yeralan ve belirtilen adres

d›fl›nda ancak TK’nun izniyle kullan›labilen amatör telsiz cihazlar›
SAR : Search And Rescue, Denizde Arama ve Kurtarma ifllemi ve bu iflleme ayr›lm›fl frekanslar 
SAREX : Shuttle Amateur Radio EXperiment, Uzay meki¤indeki astronotlar ile yap›lan  görüflmeler..
SASE : Self-addressed, stamped envelope, Adres yaz›l› pullu zarf.
SCR : Silisium Controlled Rectifier, tristör
SECAM : Color Sequence with Memory, Frans›z TV yay›n Standard› 
Second Hand : Kullan›lm›fl, ikinci el 
Selectivity : Al›c›da seçicilik, istenen sinyalin, seçilip al›nabilmesi
Sell-Call : Selective Calling
Semafor : Denizcilikte kullan›lan haberleflme bayraklar› 
Semi-Conductor : Yar› iletken, Transistör, diyot ve benzeri.. 
Sensitivity : Al›c›da hassasiyet, zay›f sinyallerin al›nabilmesi
SFI : Solar Flux Index,  propogasyon hesaplar›  için gerekli verilerden biri
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SHF : Super High Frequency, Süper yüksek frekans, 1 ila 3 GHz aral›¤› 
Silent Key : Ölmüfl amatör
S‹MPLEKS ÇALIfiMA: Tek frekans kullan›l›r ve haberleflme iki yönlüdür.
SINAD : Signal to noise and distortion ratio
SINPO : K›sa Dalga dinlemeyi hobi olarak yapan kiflilerin kulland›¤› kod sistemi 
S=Strength, I=Interference, N=Noise, P=Propagation, O=Overall
Sinyal Raporu : ‹ki istasyonun birbirlerini nas›l duyduklar›n›n ifadesidir. Amatör haberleflmenin tam say›labilmesi

için sinyal raporunun mutlaka al›n›p verilmesi gereklidir.
SITOR-A : Simplex teleprinting over radio system, mode A 
SITOR-B : Simplex teleprinting over radio system, mode B (FEC mode)    
Solar Data : Günefl ›fl›nlar› ile RF yay›l›m› aras›ndaki ba¤lant›
Solid state : Transistör, diyod ve entegre gibi (vakum tüp ) olmayan elektronik komponentler
SOS : Genel  ‹mdat iflareti
Special Event Station : Özel gün kutlama istasyonu
Split Çal›flma : K›sa dalgada, gönderme ve dinleme ifllemlerinin, aralar›nda  5,10 KHz gibi fark bulunarak çal›flma

flekli.
S-meter : Al›c›da gelen sinyal seviyesinin gorüldü¤ü gösterge
S/N : Signal to Noise Ratio, gürültünün sinyale oran›
Speech processor : Göndermeçte, modülasyon seviyesinin kontrolu
Sporadic E : ‹yonosferdeki E tabakas›n›n özelliklerinden faydalan›larak VHF ve UHF band›nda yap›lan uzak görüflme

türü 
SQL : Squelch
SSB : Single Side Band,
SSB Haberleflme : Single Side Band. Ses (voice) ile yap›lan görüflme. Bu emisyon tipi, Radyo frekans dalgas›n›n tek

yan bant›n›n kullan›lmas› ve tüm gücün burada yo¤unlaflmas› sayesinde AM veya FM görüflmeye nazaran daha uzak mesafe
ile ses haberleflmesi sa¤lar. 

SSTV : Slow Scan Television (Yavafl Taramal› Televizyon) Amatör bantlarda görüntü ile haberleflme.
Suffix : Son ek, Ça¤r› iflaretine prefiks ve bölge numaras›ndan sonra gelen ve sadece o kifliye özel 1,2 veya 3 harfli

karakter
Surface Wave : Yer dalgas›  
SW : Short Wave, K›sa Dalga 3-30 MHz
SWL : (Short Wave Listener) K›sa dalga dinleyicisi 
SWR : Standing Wave Ratio, Duran dalga oran›. Mükemmeli 1 olmas›d›r. Telsiz ç›k›fl› ile kablo veya anten empedans›

aras›ndaki eflitsizlik durumunda, yans›yan güç, kay›p demektir ve anten yerine cihaz üzerinde ›s›ya dönüflerek cihaz›n  ç›k›fl
kat›n›n hasar görmesine neden olabilir. SWR metre ile ölçülür. 

***
T : RST Rapor format›nda (CW haberleflmede kullan›lan) ton tan›m›
TA-TB : Türk Amatörlerinin Prefiksi ((özel  iflaret olan YM ile birlikte)
Tank Devresi : Bobin ve kondensatörün paralel ba¤lan›p frekans› belirledikleri devre
TAPR :  Texas Amateur Packet Radio Klübü
TCXO : Temperature-compensated crystal oscillator.
TDM : Time Division Multiplexing, Zaman bölmeli ço¤ullama
TDMA : Time Division Multiple Access
Telsiz Kanunu : 2813 Say›l› ve 5/4/1983  tarihli kanun
Telsiz Yönetmeli¤i : 6 Ekim 1983 tarihli  18183 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan yönetmelik
Time Out : Rölelerin uzun süre aç›k kalmas›n› önlemek amac›yla, belli bir süre aç›k kald›ktan sonra otomatikman

kapanmas›, ve bunu sa¤layan devre
TNC : Terminal Node Controller, Dijital haberleflme için, cihaz ile bilgisayar aras›ndaki modem 
Toroid : Yuvarlak bobin, trafo, ferit nüve 
TRAC : Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti, 1962 y›l›nda kurulmufl ve Türkiye’deki amatör kitlesinin oluflmas›n›

sa¤lam›flt›r.
Transceiver : Transmitter-Receiver, al›c› verici cihaz
Transformatör : Gerilim dönüflümü yapan, silisli saç üzerine sar›lm›fl bir veya birden fazla sarg›dan oluflan eleman

Oto transformotör, tek sarg›l›, çok uçlu  trafo, Varyak, 
Transmisyon Hatt› : Cihaz ile Anten aras› irtibat› sa¤layan kablo 
Transverter : Bir frekanstan ald›¤› sinyali, frekans›n› de¤ifltirip baflka bir frekanstan veren cihaz. Röle de¤il, çünkü

transverterler, al›c› cihazlar›n, baflka bantlar› dinlemesi için gelifltirilmifltir.
TRAP : Anten üzerine yerlefltirilen ve ayn› anten ile farkl› frekanslarda da çal›flma olana¤› sa¤layan, genellikle para-

lel ba¤l› bobin ve kondansatörden oluflan parça
Trickle Charge : Akünün sürekli flarjda kalmas› neticesi afl›r› flarj olmamas› için uygulanan yöntem, az ak›mla dar-

beli flarj     
Tristör : AC veya DC devrelerde kullan›lan yar› iletken 
Tropo : Meteorolojik ortama ba¤l› olarak VHF ve UHF frekanslar›nda yap›lan uzak görüflmeler
Trunk Telsiz : Frekans bandlar›n›n, verimli kullan›m› için, bofl kanallara otomatik olarak yönlendirilen telsiz.    
TTL : Transistör Transistör Lojik  
TVI : Television Interference, Vericinin Televizyonlara yapt›¤› parazit
Tx : Transmit
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UHF : Ultra High Frequency, Ultra yüksek frekans, 300 ila 1000 MHz aral›¤› 
URL : Universal Resource Locator -internet adresi
USB : Upper Side Band, 10 MHz in üstündeki amatör bandlarda SSB haberleflmesinde bu mode kullan›l›r.    
UJT : Uni Jonction Transistor 
UMTS : Universal Mobile Telecommunications System, Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi 
UTC : Universal Time Coordinated, Uluslaras› Saat, GMT ile ayn› özellikleri tafl›r. Türkiye için k›fl›n 2, yaz›n 3 saat

geridir. 
UTP : Universal Twisted Pair
Uydu Haberleflmesi : Amatör telsizcilerin uydu arac›l›¤› ile yapt›klar› amatör telsiz haberleflmesi            
***
V : SSTV de kullan›lan RSV rapor format›nda, video-görüntü seviyesi de¤eri
V : Volt,  birimi k›sa gösterilifli
Varicap : Variable Capacity Diod, Uçlar›ndaki ters polarmaya ba¤l› olarak kapasite de¤iflikli¤i gösteren diyot
Variak : Gerilim ayar› yap›lan ayarl› 
VAC : Volts Alternative Current
Vacuum Tube : Elektron Lambas› 
VCO : Voltage Control Oscillatör
VCR : Video Casette Recorder
Vertical Antenna : Dikey Anten 
Vertical Polarization : Radyo dalgalar›n›n yer yüzeyine dik hareket etmesi, 
VFO : Variable Frequency Oscillator
VERON : Hollanda Radyo Amatörleri Birli¤i
VHF : Very High Frequency, Çok yüksek frekans, 30 ila 300 MHz aral›¤›   
Vibrolex : otomatik maniple 
VLF : (Very Low Frequency) Cok düflük Frekans 10-100 KHz 
Voice Communication : Ses (voice) ile yap›lan görüflme. SSB, AM, FM gibi
VOLMET : Aviation Weather Broadcasts (on HF)
VOT : Voice Of Turkey 
VSAT : Very Small Aperature Terminal, küçük uydu yer terminali
VTO : Voltage Tuned Oscillator
VTR : Video Tape Recorder
***
W : Watt, k›sa gösterilifli
WAC : Worked All Continents, IARU taraf›ndan verilen bu diplomada aranan flart, tüm k›talar ile görüflme yapm›fl

ve konfirme etmektir.
WAM : Wideband Amplitude Modulation
WAS : Worked All States, Amerika Birleflik Devletlerindeki tüm eyaletler ile QSO yap›l›p konfirme edilmesi sonu-

cu al›nan diploma
Wave Lenght : Dalga boyu. Radyo dalgas›n›n 1 periyodunda ald›¤› yol.  H›z / frekans formülü ile hesaplan›r.
WAZ : Worked All Zone, CQ Magazine dergisi taraf›ndan, 40 ayr› zone ile yap›lan QSO lar›n belgelenmesi ile ver-

ilen diploma, award.
WBFM : Wide Band Frequency Modulation
WFM : Wideband Frequency Modulation
Windom  Anten : 1/6 Balunla kullan›lan, 3,5-7-14-21-ve 28 MHz bantlar›nda çal›flan anten
***
X-Beam : x fleklinde konstrüksiyonu olan 2 elemanl› yagi anten  
XYL : Amatörün han›m›
***
Yagi Anten : Bir dipol antenin önüne (direktör) veya arkas›na (reflektör) uygun boyda bir eleman daha ilave edilirse

bir yagi anten yap›lm›fl olur. Bu halde dipol anten eleman› Driven ad›n› al›r.  Genellikle reflektör eleman› 1 adet, direktör
elemanlar› birden fazla olur. Antenin, Direktör eleman yönünde maksimum, yan taraflardan ise minimum kazanc› vard›r. 

Yatay Polarizasyon : Antenden, sinyalin yer yüzeyine paralel yay›lmas›   
YL : Young Lady, bayan amatör
YM : Türk Amatörlerinin özel günlerde kulland›¤› prefiks
***
Z : Empedans k›sa gösterilifli
Zener Diyot : Ters polarite fleklinde kullan›ld›¤›nda, uçlar›ndaki gerilim (etiket de¤erinde) sabit kalan diyot
Zero Bit : iki frekans›n ayn› olmas› durumunda, kulak ile duyulmayan ses.
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