
IARU HF ULUSLAR ARASI ACĐL DURUM 
OPERASYON PROSEDÜRÜ 
Her 3 bölge tarafından da kabul edilen hali 
HF ULUSLAR ARASI ACĐL DURUM OPERASYON PROSEDÜRÜ 
 
1. Genel 

Amatör radyo, Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından oluşturulmuş 
telsiz iletişim hizmetlerinden biridir. Bütün bu hizmetlerde, acil durum trafiğinin, normal 
hizmetlerin çalışma şekline kıyasla mutlak önceliği vardır. 

Acil durum operasyonları etkili bir trafik yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Amatör 
radyoculukta iletişimin etkikiliği pek ön planda değildir. Bu yüzden, her operatör, bir acil 
durum halinde nasıl davranacağını düşünmeli ve hazırlıklı olmak için çaba göstermelidir. 

 
2. Acil durum halinde davranış şekli 
- "Acil durum", "sağlık bilgisi trafi ği" veya QUF kısaltmasını duyduğunuz anda göndermeyi 

durdurup dinlemeye geçin. 
- Bu türden bir mesaj alırsanız, dinleyin, söylenenlere uyun ve duyduğunuz her şeyi yazın. 
- Yardımcı olamayacağınıza ve başkalarının yardımcı olduğuna emin olmadan frekansı terk 

etmeyin. 
- Yardımcı olacağınıza emin olmadan gönderme yapmaya başlamayın.  
- (Varsa) Trafik kontrol istasyonunun size verdiği talimatlara uyun. Trafik, acil durumdaki 

istasyon veya acil durumdaki istasyonun tayin edeceği bir başka istasyon tarafından kontrol 
edilir.  

- Mesajlarınızı kısa tutun ve yararsız bilgi göndermeyin. 
- Başka istasyonların enterferansıyla karşılaşırsanız, bu istasyona trafik kontrol istasyonu 

veya onun tayin ettiği istasyonlar tarafından "acil durum", "sağlık bilgisi trafi ği" veya 
"göndermeyi durdurun" talimatı veya QUF kısaltmasının gönderilmesini bekleyin.  Bu tür 
ifadeler yalnızca sözkonusu istasyonlar tarafından gönderilmelidir. 

- Aşağıdaki 5N+1K sistematiğini kullanarak bilgi toplayın: 
Ne? (ne oldu, ne yapılması gerekiyor) 
Nerede? (acil durumun mevkii) 
Ne zaman? (tarih, saat, frekans) 
Ne kadar? (kaç kişi etkilendi) 
Nasıl? (nasıl yardım edilebilir) 
Kim? (kim yardım edebilir) 

 
3. Đletişim ile sınırlı kalın 

Amatör radyo bir acil durum halinde başvurulabilecek muhtemelen son iletişim 
ihtimalidir. Bununla yetinin. Tavsiyeleri ve insanlara yapılacak yardımların planlaması gibi 
işleri, acil durumlara müdahale ile ilgili kurumlara bırakın. 

 
4. Mesaj formu 

Acil durumlara müdahale ile ilgili kişi ve organizasyonlarla temas kurun ve onların 
mesajlarını aktararak yardımcı olun. 

Đletişimin en etkili hali, mesajın varacağı yere ulaştığında, kaynağından çıktığı andaki 
ifadelerle birebir aynı şekilde ve  yazılı olarak ulaşmasıdır. Dolayısıyla, mesaj gönderecek 
herkes, mesajını bir telgraf gönderirmiş gibi, yeterli adresle beraber ve normal olarak kim 
olduğunu yeterince açık bir şekilde ifade edecek bir imza ile yazmalıdır 

Örnek: 
doktor ahmet temizel (adres) 
ilgi: 16 Kasım tarih 1230 utc saatli mesajınız stop 
kaç birim xyz'ye ihtiyaç duyduğunuzu bildirin (metin) 



mehmet doğruel izmir kızılay (imza) 
 

5. (1) Öncül 
Mesajı amatör radyo şebekesinde ilk yola çıkaran istasyon öncülü oluşturur. Öncül, 

sırasıyla aşağıdaki bilgileri içerir: 
sayı  
öncelik 
kaynak istasyon 
kontrol (metindeki kelime sayısı) 
kaynağın yeri 
kaydetme saati 
kaydetme tarihi 

Buradaki bilgilerden 
sayı, mesaja verilen sıra numarasıdır. 
öncelik, şunlardan biri olabilir: 

acil durum 
p öncelikli (priority) 
r rutin (sıradan) 

kaynak istasyon, mesajı telsiz ile havadan ileten ilk istasyonun çağrı işaretidir. 
kaynağın yeri, mesajı düzenleyen kişinin bulunduğu yer (şehir, ilçe, köy, tekne) dir. 
kaydetme tarihi ve saati, mesajın ilk yola çıktığı andaki tarih ve saatin utc cinsinden 

ifadesidir.  
Örnek:  

nr 32 p XY1ZZ 27 istanbul 2215 oca 14 = 
kızılay izmir 
lütfen aşağıdaki kişilerle ilgili sağlık bilgisi iletin stop hidayet kuşçulu kordon cad 4 stop 
ahmet sucu ve ailesi sulak sokak 16 stop hayriye kara yağmur sokak 28 = 
konak ilçesi afet yönetim merkezi enformasyon bürosu + 

 (2) Kısa öncül 
Haberleşmenin daha kolay olduğu VHF FM net'lerde daha kısa türden bir öncül 

kullanabilirsiniz: 
sayı 
kaynak istasyon 
kaydetme saati 

Buradaki bilgilerden 
sayı, mesaja verilen sıra numarasıdır. 
kaynak istasyon, mesajı telsiz ile havadan ileten ilk istasyonun çağrı işaretidir. 
kaydetme saati, mesajın ilk yola çıktığı andaki zamandır 

Örnek: 
nr 32 p XY1ZZ istanbul 1832 = 
üsküdar devlet hastanesi  
ünalan mahalesi baraj yolu sokakta iki ambulansa daha ihtiyaç var = 

 
6. Ses haberleşmesinde mesaj örneği 

- YX1AA burası XY1ZZ, bir mesajım var, tamam 
- burası YX1AA, hazırım, tamam 
- mesaj başlıyor, 
sayı 4 
x-rey yanki bir zulu zulu 
bir sekiz üç iki 
adres: üsküdar devlet hastanesi  
-metin 
ünalan mahalesi baraj yolu sokakta iki ambulansa daha ihtiyaç var 
mesaj bitti, tamam 
- ikiden sonraki kelimeyi tekrar edin, tamam 



- iki ambulansa, tamam 
- dört numaralı mesaj alındı YX1AA, bitti 
- anlaşıldı XY1ZZ, bitti 

 
7. Mors haberleşmesinde mesaj örneği 

- YX1AA de  XY1ZZ qtc k 
- de YX1AA qrv k 
- - - Nr 32 p XY1AA 3 maltepe 2215 Oca 14 -...- 
kızılay izmir -...- 
lütfen bilgi gönderin -...- 
kemeraltı aym enformasyon bürosu -...- 
- wa lütfen k 
- gönderin lütfen k 
- de YX1AA qsl 32 sk 
- de XY1ZZ ok sk 
mesaj başlıyor -.-.- 
kesme işareti -...- 
mesaj bitti ,-,-, 

 
8. Fonetik alfabe 

Karışıklıklara meydan vermemek için yalnızca aşağıdaki fonetik alfabeyi kullanın 
alpha india qubec yankee 
bravo juliet romeo zulu 
charlie kilo sierra 
delta lima tango 
echo mike uniform 
foxtrot november victor 
golf oscar whiskey 
hotel papa x-ray 
 
Mesajı amatör radyo şebekesinde ilk yola çıkaran istasyon öncülü oluşturur. Öncül, 

sırasıyla aşağıdaki bilgileri içerir: 
sayı  

 
9. Acil durum trafiği için özel cw/rtty kısaltmaları 

QOD benimle ... dilinde görüşebilir misiniz 
sizinle ... dilinde görüşebilirim 
0 Hollandaca 5 Đtalyanca 
1 Đngilizce 6 Japonca 
2 Fransızca 7 Norveççe 
3 Almanca 8 Rusça 
4 Yunanca 9 Đspanyolca 
QTV ...kHz frekansında (saat ... ila ... arasında) sizi bekleyeyim mi 
... kHz frekansında (saat ... ila ... arasında) beni bekleyin 
QTX Đkinci bir emre (veya saat ...'e) kadar benimle iletişim için istasyonunuzu açık 

tutacak mısınız? 
Đkinci bir emre (veya saat ...'e) kadar sizinle iletişim için istasyonumu açık tutacağım 
QUA ...'dan haberiniz var mı? 
... ile ilgili bilgilerim şunlardır: ... 
QUF ... tarafından gönderilen acil durum sinyalini aldınız mı? 
... tarafından gönderilen acil durum sinyalini aldım. 
QUM Normal çalışmaya dönebilir miyim? 
Normal çalışmaya dönebilirsiniz. 
QRR otomatik operasyona hazır mısınız? 
Otomatik operasyona hazırım. 



 
10. Sonrasında yapılması gerekenler 

Bölgenizdeki ve ülkenizdeki derneklere acil durumunuzla veya ileteceğiniz sağlık 
bilgileri ile ilgili bilgi vermeyi unutmayın. 

Bu faydalı çalışmamızı neden başkalarına duyurmayalım. 
 

TA2RX tarafından uyarlanmıştır. 06 Haziran 2010 


