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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Güverte İşletme 

MODÜLÜNADI GMDSS Uydu Tehlike Haberleşmesi 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 ders saati 

MODÜLÜNAMACI 
Birey/öğrenciye GMDSS uydu donanımı ile tehlike 

haberleşmesi yapmaya yönelik gerekli bilgi ve beceriyi 

kazandıracaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. INMARSAT A / B /C Uydu haberleşme cihazı ile 

(rutin-tehlike-emniyet-acelelik) haberleşmesi 

yapabileceksiniz. 

2. FLEET 55 / 77 Uydu haberleşme cihazları ile (rutin-

tehlike-emniyet-acelelik) haberleşmesi 

yapabileceksiniz. 

3. Aero SAR -VHF cihazı ile SAR (Arama ve Kurtarma) 

haberleşmesi yapabileceksiniz. 

4. MSI (Maritime Safety Information-Deniz Güvenlik 

Bilgisi) mesajlarını (RTlf / Navtex / RTlx / EGC) 

cihazları ile alabileceksiniz 

5. Deniz haberleşmesi-trafik  ile ilgili ITU, 

ADMIRALTY ve IMO süreli-basılı-yayınlarını 

kullanabileceksiniz. 

6. Can Salı haberleşme donanımını kullanabileceksiniz 

EĞİTİMÖĞRETİM 

ORTAMLARIVE 

DONANIMLARI 

Ortam: Denizde Haberleşme Laboratuvarı, GMDSS 

Simülatörü 

Donanım: GMDSS Simülatörü, GMDSS jurnali, Deniz 

Haberleşmesi-trafik ile ilgili ITU, ADMIRALTY ve IMO 

süreli-basılı-yayınlar 

ÖLÇMEVE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Denizcilik sektöründe haberleşme daima önemli olmuştur ve hızla gelişen dünyamızda 

iletişimin yeri gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte, denizcilik alanında haberleşmenin 

ihtiyacı ve kullanımı gittikçe artmıştır. Karadaki kullanılan haberleşme yöntemlerine eş 

değer hizmetler sunduğu için günümüzde denizlerde kullanımı gittikçe artan denizde 

haberleşme yöntemi uydu haberleşmesidir. 

 

Deniz haberleşmesinin en önemli kısmı ve çıkış noktası tehlike haberleşmesi 

olmuştur. Birçok deniz kazası sonrası yeterli haberleşme imkânlarının olmaması sonucu can 

kayıpları fazla olmuştur. Bu yaşanan deniz facialarından ders alınarak GMDSS (Denizde 

Küresel Tehlike ve Emniyet Sistemi) oluşturulmuştur. Bu sistemdeki tehlike haberleşmesinin 

amacı, tehlikedeki geminin her nerede olursa olsun tehlike çağrısını en az bir kıyı 

istasyonuna ulaştırabilmesi ve kendisini kurtarmaya gelen ekiplerin onu bulmasını 

sağlayacak ve onlarla iletişim kurmasına imkân verecek ekipmanla donatılmasıdır.  

 

GMDSS sisteminin tehlike ve emniyet haberleşmelerinin dışında kalan diğer bileşeni 

ise rutin haberleşmelerdir. Rutin haberleşmeler gemilerin birbirleriyle, kıyı istasyonları ile 

şirket, acente, kiracı gibi kara aboneleri ile yaptıkları tehlike, acelelik ve emniyet harici 

haberleşmelerdir. Artık gemilerin limanlarda kalması sürelerinin ve iki liman arası geçen 

sürelerin kısalmış olması ve limanlarda uygulanan formalite ve prosedürlerin çoğalması 

nedeniyle ve rutin haberleşmelerin önemi çok artmıştır. Buradaki ihtiyaç haberleşmenin daha 

çeşitli,hızlı ve sorunsuz yapılabilmesidir. Günümüzde bunu sağlayan tek haberleşme türü 

uydu haberleşmesidir. Bahsedilen haberleşmelerde kullanılan uydu sistemi INMARSAT 

uydu sistemidir.Bu sistem Ekvator yörüngeli 4 uydusu sayesinde 70 ° N ve 70 ° S enlemleri 

arasında tüm boylamlarda gemilerin gemilerle ve kara aboneleri ile tehlike ve rutin 

haberleşme yapmasına imkan vermektedir. 

 

Dünyada oluşan teknolojik gelişmelerle birlikte Inmarsat A cihazı ile başlayan uydu 

haberleşmesi şu an Fleet Broadband ile devam etmektedir. Telgraf ile başlayan haberleşme 

yöntemleri teleks,telefon,e-posta,data ve dosya gönderimi, fotoğraf,video,ses kaydı 

gönderimi, karşılıklı yazışma, görüntülü görüşme ve internette gezinme gibi haberleşme 

yöntemleriyle çoğalmıştır. Sizde bu modül ile denizde kullanılan uydu haberleşme 

sistemlerini kullanmayı öğrenecek ve bu haberleşmeleri yapabilir hale geleceksiniz. Uydu 

haberleşmesinin sektördeki yerini anlayarak bu modüle gerekli önemi vermeniz gereklidir. 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında INMARSAT A / B /C Uydu 

haberleşme cihazı ile (rutin-tehlike-emniyet-acelecilik) haberleşmesi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Size yakın bir limana giderek gemilerden birini ziyaret ediniz. Kaptanına araştırma 

konunuzu belirterek izin isteyiniz 

 

 Geminin ilgili zabitine gemide bulunan INMARSAT cihazlarını tanıtmasını 

isteyiniz. 

 İlgili zabite Inmarsat cihazları ile rutin haberleşmeleri nasıl yaptıklarını 

göstermelerini isteyiniz. 

 İlgili zabitten Inmarsat cihazları ile tehlike çağrılarının nasıl yapıldığını 

açıklamasını isteyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. INMARSAT A / B /C UYDU HABERLEŞME CİHAZI 

İLE (RUTİN-TEHLİKE-EMNİYET-ACELELİK) 

HABERLEŞMESİ YAPMAK  
 

1.1. INMARSAT A / B /C Uydu Haberleşme Cihazı ile Rutin 

Haberleşme Prosedürleri 
 

1.1.1. INMARSAT Sistemi 
 

GMDSS (Küresel Denizde Tehlike Emniyet Sistemi) yersel ve uydusal haberleşme 

sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yersel sistem VHF, MF, HF bantlarında yapılan 

haberleşmelerden oluşur. Uydusal servis ise COSPAS-SARSAT ve INMARSAT 

sistemlerinden meydana gelir. COSPAS-SARSAT sistemi kutupsal yörüngeli 4 adet uydusu 

aracılığıyla COSPAS-SARSAT EPIRB tarafından gönderilen tehlike sinyallerini arama-

kurtarma merkezlerine iletmek üzere çalışır. Bu sistemde bunun dışında herhangi bir 

haberleşme yoktur. Diğer tüm uydu haberleşmeleri INMARSAT sistemi ile yapılır.  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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INMARSAT (International Maritime Satellite Organization ), Uluslararası Deniz 

Uydu Haberleşmesi Organizasyonudur.1979 yılında IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) 

tarafından kurulmuştur.Merkezi Londra'da bulunan, 79 ülkeden oluşan bir üye grubu olan ve 

deniz haberleşmesine hizmet etmek üzere kurulan Inmarsat; uluslararası işbirliği ile 

işletilmekte ve dünya genelinde denizde ticari, tehlike-emniyet haberleşmeleri için 

kullanılmaktadır. Inmarsat sistemi; dört okyanus bölgesindeki uydular vasıtasıyla, doğrudan 

aramalı telefon, teleks, faks, elektronik-posta ve data haberleşmelerinin yapılmasına izin 

vermektedir. Bu serviste “gemi uydu-yer istasyonu” (SES) ile karşılıklı çalışan arasındaki bir 

haberleşme şeklidir. Inmarsat; uzay kısmı, “gemi uydu-yer istasyonu” (SES)  ve “kıyı uydu-

yer istasyonları” (LES yada CES) olarak üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 

 

1.1.1.1. Uzay Kısmı 

 

Inmarsat sisteminin uzay kısmı; yerden 35.786 km. yükseklikteki ekvatoral yörünge 

üzerinde konumlandırılmış olan sekiz adet uydudan oluşmaktadır. Bunlardan 4’ü serviste 

olan diğer 4’ü ise bunların yedekleridir. Inmarsat uyduları Dünya’nın tüm boylamlarını 

kapsarken, 70° Kuzey ve 70° güney enlemleri arasındaki coğrafi dilimi kapsamaktadır. 

Inmarsat uydularına ait bilgiler aşağıdaki gibidir; 

 

Uydu adı    Bulunduğu okyanus bölgesi      Pozisyonu  Durumu 

 

Inmarsat-3  Hint okyanusu (IOR)              064.0˚ E serviste 

Inmarsat-3    Doğu Atlantik (AOR-E)         015.5˚ W serviste 

Inmarsat-3   Pasifik okyanusu (POR)             178˚E serviste 

Inmarsat-3  Batı Atlantik (AOR-W)              054˚ Wserviste 

 

 

Resim 1.1: Inmarsat uyduları kapsam sahaları  
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Inmarsat uyduları, merkezi Londra'da bulunan “Inmarsat kumanda merkezinden” 

(SCC) kontrol edilmektedir. 

 

1.1.1.2. Yer Kısmı 

 

Inmarsat'ın yer kısmı; küresel bir şebekesi, şebeke düzenleme istasyonları (NCS) ve 

şebeke işlem merkezi (NOC' lardan)oluşmaktadır. Otuz bir ülkedeki kırk adet kıyı uydu-yer 

istasyonu, uydular üzerinden ulusal/uluslararası telekomünikasyon şebekeleri arasında 

bağlantı sağlamaktadırlar. Her bir okyanus bölgesinde, o bölgedeki haberleşme trafiğini 

kontrol etmek ve gözlemek üzere “şebeke düzenleme istasyonları” (NCS) yerleştirmiştir. 

Ülkemizde yer alan kıyı uydu-yer istasyonları (CES) Ankara’daki ATA 1 ve ATA 2 

istasyonlarıdır. Atlantik Doğu ve Hint Okyanuslarında INMARSAT A ve INMARSAT C 

hizmeti verebilmektedirler. 

 

 

Resim 1.2: Inmarsat yer ucu 

 

1.1.1.3. Gemi Uydu-Yer İstasyonları Kısmı 

 

Kısaca SES (Ship Earth Station) olarak ifade edilen “gemi uydu-yer istasyonları”; 

gemilere yerleştirilecek Inmarsat A, B, C, M ya da Mini-m, Fleet33,55,77tipi uydu 

haberleşme cihazlarıyla, seçilecek uydu ve kıyı uydu-yer istasyonları vasıtasıyla; gemiden-

kıyıya, kıyıdan-gemiye yada gemiler-arası haberleşme yapabilen istasyonlardır. 

 

 

Resim 1.3: Gemide kullanılan Inmarsat Cihazı 
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1.1.2. INMARSAT A,B,C Terminalleri 
 

1.1.2.1. INMARSAT A 

 

Inmarsat-A; deniz ticaret filosuna 1982 yılında kullanıma sunulan ve analog sistemle 

çalışan bu cihaz, Inmarsat'ın ilk seyyar uydu sistemidir .Inmarsat-A tipi terminaller 

vasıtasıyla 9.6 kbit/s data, yüksek kaliteli otomatik telefon, teleks, faks, data ve, elektronik 

posta iletişimi ve ayrıca 56 ve 64 kilobit/s süratle yüksek hız data (HSD) iletişimi de 

gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, data sıkıştırma tekniği ile Inmarsat-A 

terminallerine ve bu terminallerden(iki yönlü olarak) fotoğraf ve video iletişimi, yüksek 

kaliteli ses transferi ve video konferans da yapılabilmektedir. Inmarsat A terminalleri 

günümüzde kullanımdan kaldırılmıştır. Yerini yeni Inmarsat cihazlarına bırakmıştır. 

 

Özellikleri (Inmarsat-A) 

 

Kapsam alanı Küresel (76°N – 76°S) 

Anten  ağırlığı 100 Kg. 

Anten boyutu (çap/yükseklik) 0.9-1,2 m/ 125x135 cm 

Anten tipi ve uyduyu izleme şekli Parabolik anten. 

Cihaz ağırlığı Yaklaşık 20 kg. 

Haberleşme tipi Gerçek zamanlı 

 

Hizmetleri 

 

Telefon Evet 

Teleks Evet 

Grup 3 Faks hızı 9.6 kbit'e kadar 

Data hızı 9.6 kbit'e kadar 

X-25 (Tahsis edilen data kanalı) Evet 

X-400 (Elektronik Posta) Evet 

Yüksek Hız Data (HSD) 56/64 Kbps 

Tam hareketli "Sakla-ilet"video Evet 

Kısa data pozisyonu Hayır 

Grup çağrı Evet 

Emniyet-Ağı Var(Inmarsat-C/EGC alıcısı monte 

edildiği takdirde) 

Filo-Ağı Var(Inmarsat-C/EGC alıcısı monte 

edildiği takdirde) 

 

Tehlike/Emniyet 

 

GMDSS'e uygunluğu Evet 

Tehlike butonu Hayır 
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Resim 1.4: Inmarsat A Terminali 

 

1.1.1.2.  INMARSAT B 

 

Dijital teknolojiye sahip Inmarsat-B sistemi 1994 yılında kullanıma başlamıştır. 

Inmarsat-A'dan daha ucuz servis maliyetine sahiptir. Inmarsat-B seyyar uydu terminalleri 

vasıtasıyla 9.6kbit/s data iletişim hızı ile; yüksek kaliteli direk-aramalı telefon, faksimil, 

teleks, datave 64 kbit/s’e kadar yüksek hız data (HSD) irtibatı kurulabilmektedir. Inmarsat-B 

çapı 80cm bir parabolik anten kullanmaktadır. 

 

Özellikleri (Inmarsat-B) 

 

Kapsam alanı Küresel (76°N – 76°S) 

Anten ağırlığı 100 kg 

Anten boyutu (çap/yükseklik) 0.9 m/ 125x135 cm 

Anten tipi ve uyduyu izleme şekli Parabolik anten 

Cihaz ağırlığı 20 kg 

Haberleşme tipi Gerçek zamanlı 

 

Servis Çeşidi 

 

Telefon Evet 

Teleks Evet 

Grup 3 Faks hızı 9.6 kbit'e kadar 

Data hızı 9.6 kbit'e kadar 

X-25 (Tahsis edilen data kanalı) Evet 

X-400 (Elektronik Posta) Evet 
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Yüksek Hız Data (HSD) 56/64 Kbps 

Tam hareketli "Sakla-ilet"video Evet 

Kısa data pozisyonu Hayır 

Grup çağrı Evet 

Emniyet-Ağı Var(Inmarsat-C/EGC alıcısı monte 

edildiği takdirde) 

Filo-Ağı Var(Inmarsat-C/EGC alıcısı monte 

edildiği takdirde) 

 

Tehlike/Emniyet 

 

GMDSS'e uygunluğu Evet 

Tehlike butonu Var 

 

 

Resim 1.5: Inmarsat B Terminali 

 

1.1.1.3. INMARSAT C 

 

Dijital teknikleri kullanarak, terminali arasında yazılı mesaj ve veri gönderimi yada 

alımı yapabilen bir sistemdir. INMARSAT C ile sesli haberleşme yapmak mümkün değildir. 

Az yer kaplaması, kurulum maliyetinin daha düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir. 

Ocak 1991’de kullanıma sunulmuştur. Inmarsat-C tipi terminaller ile,InmarsatA ve B de 

olduğu gibi karşılıklı haberleşme yapılamamaktadır. Bu sistem sakla-ilet (store&forward) 

sistemi ile çalışmaktadır. Teleks mesajı, e-posta ve data iletişimi yapılabilmektedir. Köprü 

üstündeki ana elektronik ünite, monitör, klavye ve yazıcı ile birlikte, miyar güvertede 

bulunan konik anten,Inmarsat-C sistemini oluşturmaktadır. 
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Özellikleri (Inmarsat-C) 

 

Kapsam alanı Küresel (76°N – 76°S) 

Anten ağırlığı 7 Kg 

Anten boyutu (çap/yükseklik) 0.3 m/ 22.5x32.5 cm 

Anten tipi ve uyduyu izleme sekli Konik anten 

Cihaz ağırlığı  4 kg 

Haberleşme tipi  Sakla ve ilet(Store&Forward) 

 

Hizmetleri 

 

Telefon Hayır 

Teleks Evet 

Grup 3 Faks hızı Hayır 

Data hızı 600 Bps 

X-25 (Tahsis edilen data kanalı) Var 

X-400 (Elektronik Posta) Var 

Yüksek Hız Data (HSD) Hayır 

Tam hareketli "Sakla-ilet"video Hayır 

Kısa data pozisyonu Hayır 

Grup çağrı Evet 

Emniyet-Ağı Evet  

Filo-Ağı Evet  

 

Tehlike/Emniyet 

 

GMDSS'e uygunluğu Evet 

Tehlike butonu Var 

 

 

Resim 1.5: Inmarsat C Terminali 
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 Inmarsat C Servisleri  

Inmarsat C’nin kullanıcılarına sunduğu hizmetler; iki yönlü mesaj, sorgulama 

servisi, veri transferi, pozisyon bildirimi, tehlike alarmı servisi,  e-posta, 

genişletilmiş grup araması, Emniyet ağı ve filo ağı servisleridir. 

 

 İki Yönlü Mesaj Servisi: Bu servis, kıyı uydu-yer istasyonları ile, gemi 

uydu-yer istasyonları arasındaki sakla-ilet yöntemi ile çalışan teleks 

bazındaki mesaj iletim servisidir. 

 

 Sorgulama (Polling) Servisi: Inmarsat-C kullanıcıları tarafından talep 

edilen yer, hız, yakıt durumu bilgileri, seyyar istasyon aracılığıyla elde 

edilebilir. Sorgulama servisi bu gibi bilgileri isteme ve elde etme imkanı 

sunmaktadır. 

 

 Pozisyon Bildirimi Servisi: Inmarsat-C terminalleri, dünya genelinde 

pozisyon bildirimi sağlamak üzere, çeşitli seyir sistemleriyle 

birleştirilebilir. Uydusal GPS sistemlerinden alınan pozisyon bilgileri 

vasıtasıyla, Inmarsat-C terminalinin, istenildiğinde yada belirli sabit 

aralıklarla otomatik olarak pozisyon bilgisi gönderimi sağlanabilir.  

 

 Internet, E-Mail Servisi:  Kıyı uydu-yer istasyonları tarafından sunulan 

bu servisle , Inmarsat-C servisi cihazları arasında Internet üzerinden 

elektronik posta haberleşmesi yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. 

 

 Veri Nakletme: Veri nakletme, kısa bir metnin seyyar istasyon 

tarafından otomatik olarak veya sorgulama komutu sonucunda iletilmesi 

işlemidir. Veri nakletmeye örnek olarak; pozisyon bilgisi iletimi, 

meteorolojik gözlem bilgileri, teknik cihazların performans bilgileri, 

çeşitli alarm bilgileri gösterilebilir. 

 

 EGC(EnhancedGroupCalling): Genişletilmiş Grup Çağrısı : Değişik 

coğrafi bölgelerdeki seçilmiş bazı gemilere yada belirli bir coğrafi 

bölgedeki tüm gemilere, hava tahmin raporları, seyir uyarıları gibi deniz 

güvenlik bilgilerini (MSI) veya denizcilik şirketlerinin talep ettiği diğer 

yayınları, INMARSAT uydularını kullanarak ulaştıran bir alt sistemdir.2 

yayını vardır: 

 

1-Emniyet Ağı(Safety Net)  

2-Filo Ağı(Fleet Net) 

 

Güvenlik Ağı MSI (Maritime Safety Information) bilgilerini içerir. Filo Ağı Ticari 

Organizasyon haberleşmeleri ve özel haberleşmeleri içerir. Çoklu gemiler için kullanılır. 

EGC Sisteminde şu bilgiler alınabilir. 
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o Emniyet Ağı 

a)  RCC’ den gönderilen tehlike-acil durum bilgileri 

b)  Hava durumu, tahmin raporu, meteorolojik uyarılar 

c) Seyir uyarıları, elektronik harita düzeltme bilgileri 

d)  Kuzey Atlantik buz raporu 

 

o EGC Filo Ağı: 

a) Şirket veya bayrak devletinin genelge bildirileri 

b) Ticari hava bültenleri 

c) Dünya haberleri 

d) Yakıt-yağ fiyatları, navlun çizelgeleri 

 

Resim 1.7: EGC Mesaj Örneği 

 

1.1.1.4. Inmarsat M 

 

Dijital sisteme sahip Inmarsat-M tipi uydu terminalleri, 1993 yılından itibaren dünya 

genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Inmarsat-M tipi terminaller denizde; yatlarda, balıkçı 

teknelerinde, römorkörlerde ve pek çok gemide kullanılmaktadır. Inmarsat-M sistemi, diğer 

Inmarsat sistemlerine oranla daha düşük ücretli olarak; telefon, alçak hız (2.4 kbit) faks ve 

bilgisayar data servislerini sunabilmektedir. Inmarsat-M; bu üstün özelliklere sahip olmakla 

birlikte, NBDP imkânının olmaması nedeniyle, GMDSS sistemine uygun olarak kabul 

edilmemektedir. 
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Resim 1.7: Inmarsat-M Terminali 

1.1.1.5. Inmarsat Mini-m 

 

Ocak 1997’den itibaren servise giren ve “Inmarsat-telefon” olarak da isimlendirilen 

Inmarsat Mini-m; bir diz üstü bilgisayar büyüklüğündeki (yaklaşık 2.5x21x27 cm) 

terminaliyle; dijital teknolojisi sayesinde dinlenilmeyi önleyen yüksek kaliteli R/Telefon, 2.4 

kbit/saniye hızında faks, data ve E-mail servislerini sunmaktadır. Kıyısal sularda seyir yapan 

gemiler, özellikle yat, balıkçı tekneleri gibi küçük deniz taşıtlarında kullanılır. Inmarsat-M 

gibi, Mini-m terminalleri de GMDSS'e uygun değildir. 

 

1.1.3. Inmarsat Okyanus Bölge Kodları ve Inmarsat Mobil Numaraları ( IMN) 
 

1.1.3.1. Inmarsat Okyanus Bölge Kodları 

 

Karadan-gemiye yada gemiden-gemiye yönlerinde Inmarsat haberleşmeleri 

için,aşağıda belirtilen okyanus bölgesi kodları kullanılmaktadır. 

 

 ATLAN

TIC EAST 

(AOR-E) 

PACIFI

C (POR) 

INDIAN 

(IOR) 

ATLANTI

C WEST (AOR-

W) 

Telefon  871 872 873 874 

Teleks  581 582 583 584 

Data  1111 1112 1113 1114 
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1.1.3.2. Inmarsat Kıyı Uydu-Yer İstasyonları (CES) 

 

 

A= INMARSAT-A, B=INMARSAT-B, C=INMARSAT-C, E=Inmarsat-E M=INMARSAT-M,m=Mini-

M, GAN=Küresel Saha şebekesi 

Tablo 1.1: Kıyı Uydu-Yer İstasyonları 

 

1.1.3.3.  Inmarsat Mobil Numaraları (IMN) 

 

 Inmarsat A 

Inmarsat-A sistemindeki IMN numaraları, Inmarsat tarafından düzenlenmiş ve tahsis 

edilmiştir. Bu sistemdeki IMN numaraları, (0-7 arasında) yedi rakamdan oluşturulmuştur. 

Bir Inmarsat-A gemi uydu-yer istasyonunun IMN numarasının formatı aşağıda gösterildiği 

gibidir, 

 

T MID_A Z1 Z2Z3 
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Buradaki T : Inmarsat cihazının tipini göstermektedir ve Inmarsat-A cihazları için bu 

rakam mutlaka 1 olmalıdır. Yani Inmarsat-A tipi terminallerin IMN’ları bir ile 

başlamaktadır. MID_A : Ülkelere tahsis edilmis olan ve üç rakamdan oluşan “Deniz Kimlik 

Numaralarını” ifade etmektedir. (Türkiye için 271 dir) 

 

Z1 :1-7 arasında her hangi bir rakam olabilir.Z2Z3 : 01-77 arasında herhangi (iki) 

rakam olabilir. 

 

 Inmarsat C 

Inmarsat-C sisteminde gemi uydu-yer istasyonlarına, ITU tarafından düzenlenen ve 

(0-9 arası) rakamdan oluşan IMN numaraları tahsis edilmiştir. Bir Inmarsat-C gemi uydu-yer 

istasyonu için IMN numarasının genel biçimi aşağıda gösterildiği gibidir, 

 

T MID_C X1X2X3 Z1Z2 

 

Buradaki T : Inmarsat terminalinin tipini göstermektedir ve Inmarsat-C gemi uydu-yer 

istasyonları için bu rakam 4 olmalıdır. MID_C : Geminin yada sabit tesisatın kayıtlı olduğu 

ülkenin üç rakamlı ülke kodudur (Deniz Kimlik Numarası) X1X2X3 : gemiyi tanımlar, Z1Z2 

: 10-99 arasındaki herhangi (iki) rakam olabilir. Örnek1 : 447729810 

 

 Inmarsat B ve Inmarsat M 

Inmarsat-B ve M sistemlerinde, gemi uydu-yer istasyonlarına, ITU tarafından 

düzenlenen  (0-9 arası) 9 rakamdan oluşan numaralar tahsis edilmiştir. Inmarsat-B ve M 

gemi uydu-yer istasyonları için IMN numaralarının genel biçimi aşağıdaki gibidir, 

 

T RON Z1Z2 

 

Buradaki T : Inmarsat cihazının tipini göstermektedir. Bu rakam Inmarsat-M için 

6’dır. Inmarsat-B tipi gemi uydu-yer istasyonları için ise 3’dür. RON :Gemi yada sabit 

istasyonlara yol (Rota) belirleme örgütü tarafından tahsis edilen rakamlardır. RON’ un genel 

biçimi ise söyle oluşmaktadır; 

 

MID X4X5X6 

 

Buradaki MID: Geminin kayıtlı olduğu ülkenin kodunu, X4X5X6 :Gemiyi (yada 

tesisatın bulunduğu istasyonu) tanımlar. Z1Z2 : 10-99 arasında her hangi (iki) rakam olabilir. 

Örnek: Panama bayraklı Pasific Scouth/HO3846 gemisinin; SAT 363655730 kimlik 

numarası ile,Inmarsat-B tipi bir terminale sahip olduğu görülmektedir. Filipin bayraklı 

ORTO/DXAY gemisinin de, SAT 654806311no ile bir Inmarsat-M tipi terminale sahip 

olduğu gösterilmiştir. 

 

Konuyu kısaca özetleyecek olursak; 

Inmarsat-A : örneğin; 1 740 xxx (1 ile baslar ve toplam 7 rakam) 

Inmarsat-C : örneğin; 4 271 xxx xx (4 ile baslar ve toplam 9 rakam) 
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Inmarsat-M : örneğin; 6 271 xxx xx (6 ile baslar ve toplam 9 rakam) 

Inmarsat-B : örneğin; 3 271 xxx xx (3 ile baslar ve toplam 9 rakam) 

 

1.1.4. Inmarsat Cihazları ile Haberleşme  
 

1.1.4.1. Inmarsat A ile ile Haberleşme 

 

Inmarsat-A tipi gemi uydu terminalleriyle haberleşme (telefon, faks, teleks vs) 

yapabilmek için, öncelikle yapılması gereken işlem; bulunulan bölgedeki Inmarsat 

uydularından (AOR-E, AOR-W, POR yada IOR) birisini seçmek yani, gemi uydu-yer 

istasyonunun antenini uyduya yönlendirmektir. Daha sonraki işlem ise; genel haberleşme 

amacıyla arayacağımız ülkeye en yakın kıyı uydu-yer istasyonunu seçmek olacaktır. Teleks 

ve telefon için (bir Türk gemisi olduğunu varsayalım) haberleşmenin ekonomik olması 

amacıyla ATA istasyonu yani TURKEY seçilebilir. 

 

 Telefon Haberleşmesi 

 Inmarsat-A ile gemiden sahile yapılan telefon görüşmesi: 

o Ahizeyi kaldır. 

o CES/LES kodunu gir. (Örnek: ATA 10) 

o Dupleks görüşme kodunu gir. (1) 

o Uluslararası otomatik görüşme kodunu gir. (00) 

o Aramak istediğin ülkenin telefon kodunu gir. (Türkiye :90) 

o Aramak istediğin abonenin şehir ve telefon no gir. (232 2431674) 

o  Enter 

 

Örnek : 10 1 00 90 232 2431674 

 

 Inmarsat-A İle Gemiden Gemiye Yapılan Telefon Görüşmesi 

o Ahizeyi kaldır. 

o CES/LES kodunu gir  (örnek: ATA 10) 

o Dupleks görüşme kodunu gir. (1) 

o Uluslararası otomatik görüşme kodunu gir. (00) 

o Kullanılacak Inmarsat uydu kodunu gir. (AOR-E :871) 

o INMARSAT-A no’su (1) gir, Türkiye MID gir (740) gemi no’sunu 

gir (3 rakam) 

o Enter 

 

Örnek:  00 871 1 740 123 

 

 Inmarsat-A İle Sahilden Gemiye Yapılan Telefon Görüşmesi 

o Ahizeyi kaldır. 

o Uluslararası otomatik görüşme kodunu gir. (00) 

o Kullanılacak Inmarsatuydu  kodunu gir. (AOR-E : 871) 

o INMARSAT-A no’su (1) gir, Türkiye MID gir (740) Gemi 

no’sunu gir (3 rakam) 

o Enter 
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Örnek:  00   871    1   740   123 

 

 Faks Haberleşmesi 

 

Gönderilecek mesaj kağıdının yazılı tarafı makineye bakacak şekilde faks cihazına 

yerleştirilir. TEL/DIAL tuşuna basılır ve faks makinesi üzerindeki tuş takımı kullanılarak 

(telefon için yukarıda anlatıldığı gibi) abone aranır. 

 

İşlem sonunda yine “ # ” tuşuna basılır ve aranılan faks abonesi ile irtibatın sağlanması 

için beklenir. Bu arada yapılmakta olan işlemle ilgili bilgiler monitörde görülmektedir. 

 

Abone ile irtibat kurulduktan sonra, faks makinesine yerleştirilen mesaj otomatik 

olarak karsı aboneye iletilmeye başlanacaktır. (ya da mesajının gönderilebilmesi için faks 

makinesi üzerindeki başlatma tuşuna basılır) 

 

 Teleks Haberleşmesi 

 

Inmarsat-A terminalleri vasıtasıyla istenilen teleks abonesi ile karşılıklı olarak teleks 

yazışması yapılabilir. Ya da irtibat kurulduktan sonra hafızaya alınmış olan mesaj aboneye 

geçilebilir. Teleks haberleşmesi yapmak için öncelikle gerekli uydu ve uydu yer istasyonu 

seçimi yapılır ve ekranda SATLOCK yani uydu ile antenin irtibatının yapıldığını gösteren 

bilgi elde edilir 

 

 Inmarsat-A İle Teçhizli Bir Gemiye Teleks Mesajı Gönderilmesi 

o Offline konumuna al ve on line butonuna bas (telexready) 

o LES kodunu yaz ve (+) işaretine bas (ATA için 10+) 

o Bağlantının kurulduğunu gör (GA+). 

o Mesajı göndereceğiniz yerin kodunu girip (+) bas  (    00  583    1 

74    111     ) 

o Gemi ile bağlantı kurulduğuna dair bir yazı gör. ( 174011 TCBXX) 

o Daha sonra kursörü mesajı yazdığınız yere tıkladıktan sonra mesajı 

yaz ve “Enter” bas. 

 

Not: Eğer mesajı kara abonesine göndereceksek bağlantı kurulduktan ve (GA+) 

gördükten sonra 00 607 12345+ gir ve mesaj yaz “Enter” . (607 Türkiye’nin Teleks kodudur) 

 

1.1.4.2. InmarsatB ile Haberleşme 

 

 Inmarsat-B İle Gemiden Gemiye  Telefon Görüşmesi 

 Ahizeyi kaldır ve 5 sinyal sesini duy. 

 LES/CES kodunu gir. (003) 

 Uluslararası otomatik görüşme kodunu gir. (00) 

  Arayacağınız geminin bulunduğu okyanus uydusunun kodunu gir. (871)  

 INMARSAT- B tanıtıcı kodunu gir. (3) 
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 Arayacağınız geminin MID’ini gir. (271) 

 7.  Geminin numarasını gir.(12345) 

 

Örnek: ( 003  00  871  3  271  15342)   

 

1.1.4.3. Inmarsat C ile Haberleşme 

 

ATA-1 ve ATA-2 kıyı uydu yer istasyonlarımız vasıtasıyla Inmarsat-C uydu terminali 

olan deniz taşıtlarının birbirleri arasında ve kara teleks aboneleri ile gemiler arasında iki 

aşamada gerçekleştirilen Store&Forward yani “sakla-ilet” usulü ile R/Teleks haberleşmeleri 

de yapılabilmektedir. Bunun için; Doğu Atlantik okyanusu uydu haberleşme bölgesine ait 

aramalar için 581, Hint okyanusu uydu haberleşme bölgesine ait aramalar için ise 583 

kodları kullanılmaktadır. 

 

 Kara Abonesinden Seyyar İstasyonu Arama 

 

Kara teleks abonesinden, Inmarsat-C terminali bulunan bir gemi (yada bir seyyar 

istasyonu) aramak için, aşağıdaki işlemler yapılır; 

 

 0581444+(yada 0583444+) tuşlanır. (Buradaki 0: milletlerarası çıkış 

kodu, 581: Okyanus bölge kodu (AOR-E : 581, IOR: 583) 444: ATA 

uydu-yer istasyonu erişim kodu) 

 ATA uydu-yer istasyonundan “answer-back” beklenir. Daha sonra, 

 581xxxxxxxxx+ (Dokuz rakamlı Inmarsat kimlik numarası) tuşlanır. 

 

 Kara Abonesinden Seyyar İstasyonu Çok Adresli Arama 

 
 0581444+ (yada 583444+) 

 ATA uydu-yer istasyonundan “answer-back” beklenir. Daha sonra, 

 581xxxxxxxx+ (1.adres) 

 583xxxxxxxx+ (2.adres) tuşlanır. 

 

 Seyyar istasyondan Kara Teleks Abonesini Arama 

 

Seyyar uydu terminalleri arasında üretici firma çeşitliliğinden kaynaklanan bazı küçük 

farklılıklar bulunmasına rağmen, aşağıda bir örneği verilen işlemler sırasıyla takip edilerek, 

seyyar istasyon çıkışlı aramalar yapılabilir. 

 

 Terminal ekranından “send” (gönder) menüsü seçilir, 

 Adres için CES yada LES satırı karsısına ATA uydu-yer istasyonunu 

tanımlamak amacıyla; IOR için 310 yada AOR-E için 110 kodu girilir, 
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 Türkiye'nin teleks kodu 607 ve teleks abone numarası girilir. Bir seyyar 

terminal aranacak ise, bulunduğu okyanus kodu ve Inmarsat numarası 

girilir. 

 Mesaj kodu (IA5 teleks) belirtilir 

 Mesajın önceliği seçilir, (normal, tehlike vs.) 

 Mesajın istenilen adrese ulaştığını görebilmek için “confirmation” (onay) 

isteği “evet yada hayır” olarak belirtilir, 

 Mesaj disketten gönderilebilmesi için (“send” yada “y”) basılır. 

 

1.2. INMARSAT A / B /C Uydu Haberleşme Cihazı ile 

Tehlike/Emniyet/Acelelik Haberleşme Prosedürleri 
 

A3 deniz sahasında seyir yapılacaksa, arama-kurtarma çalışmalarının daha etkin bir 

şekilde yapılabilmesi için Inmarsat sistemi tercih edilebilir. Çünkü,Inmarsat; A, B, C ve E 

uydu sistemleri vasıtasıyla çok kısa bir zamanda güvenilir bir tehlike-emniyet haberleşme 

imkanı sunmaktadır. 

 

Inmarsat’ın tehlike öncelikli çağrı sisteminin en önemli özelliği, karasal serviste 

olduğu gibi, tehlike ve emniyet haberleşmeleri için tahsis edilmiş ayrı frekanslar 

gerektirmemesidir. Inmarsat terminallerindeki, bu iş için tahsis edilen butona basılmak 

suretiyle, genel haberleşme kanallarından gönderilen tehlike mesajları; Inmarsat sisteminde 

sağlanmış olan “tehlike önceliği” sayesinde en hızlı şekilde ulaştırılır. Bütün uydu kanalları 

meşgul olsa dahi, bir kanal boşaltılır ve tehlike alarmı genellikle otomatik olarak kıyıdaki bir 

RCC’ye iletilir. 

 

Inmarsat sisteminde RCC vasıtasıyla; kıyıdan-gemiye yönünde tehlike alarmı 

gönderilerek, (Inmarsat-C/emniyet-ağı servisi vasıtasıyla) gemilerin otomatik olarak tehlike 

alarmını almaları sağlanır. Ayrıca, Inmarsat-E sistemi yani EPIRB’ler, tehlike alarmı 

göndermek için bir alternatif olarak kullanılmaktadır. 

 

1.2.1. INMARSAT A ile Tehlike/Emniyet/Acelelik Haberleşmesi 
 

Tehlike öncelikli mesaj iletiminin başlatılması, bazı gemi uydu-yer istasyonu 

cihazlarındaki “distress” butonuna basılmak suretiyle gerçekleştirilir. Diğer bazıtip gemi 

uydu-yer istasyonu cihazlarında “distress” butonu, çağrının önceliğini“tehlike öncelikli 

çağrı” (priority-3’e) dönüştürür ancak tehlike mesajının yayınını başlatmaz. Bu durumda 

telsiz operatörü tehlike mesajını gemi uydu-yeri istasyonundan başlatmak üzere işlem 

yapmalıdır. “Tehlike öncelikli çağrıların” nasıl başlatılacağına dair bilgiler kullanma 

kılavuzunda bulunabilir. Ancak tehlike anında hızlıca erişilebilmesi için uydu cihazının 

bulunduğu biryerde asılı olarak bulundurulmalıdır. 
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1.2.1.1. INMARSAT A  ile Tehlike Çağrısının Yayınlanması 

 

 R/Telefon ile Tehlike Çağrısının Yayınlanması 

 

Inmarsat-A gemi uydu-yer istasyonu vasıtasıyla ve radyotelefon kullanılarak tehlike 

çağrısı aşağıdaki gibi yayınlanır, 

 

 Çalışma usulü olarak “TELEFON” seçilir, 

 “DISTRESS PRIORITY” (Tehlike önceliği) seçilir, 

 Cihazın hafızasında bulunan; Inmarsat-A kıyı uydu-yer istasyonlarından 

birisi seçilir, 

 SES cihazının, imalatçı firmasının kullanma tarifesinde izah ettiği 

şekilde(ilgili tuş ya da tuşlara basılarak) tehlike çağrısı başlatılır, 

 Yaklaşık 15 saniye içinde her hangi bir cevap alınamazsa, tehlike alarmı 

tekrar edilir, 

 Kıyı uydu-yer istasyonu ile irtibat kurulduğunda, aşağıda belirtilen 

formata göre tehlike mesajı okunur. 

 MAYDAY (üç defa) 

 THIS IS (geminin adı/çağrı işareti) 

 CALLING ON INMARSAT, FROM POSITION (enlem ve boylam 

olarak y da karadaki bir coğrafi noktanın ismi belirtilir) 

 MY INMARSAT MOBILE NUMBER IS.........(yedi rakamlı Inmarsat 

kimlik numarası ) USING THE .....(hangi uydu kullanılıyorsa AOR-E, 

IOR vs. ismi) 

 SATELLITE, 

 MY COURSE AND SPEED ARE.............................................. (rota ve 

sürat) 

 NATURE OF DISTRESS............(aşağıda belirtilen tehlike çeşitlerinden 

birisi) 

 Fire/explosion (yangın/patlama) 

 Flooding (su alma) 

 Collision (çarpışma) 

 Grounding (karaya oturma) 

 Listing (yan yatma) 

 Sinking (batmak) 

 Disabledandadrift (manevradan aciz olma ve sürüklenme) 

 Abandoningship (gemiyi terk etmek) 

 Attack bypirates (korsan saldırısı) 

 ASSISTANCE REQUESTED (yardım talep ediliyor) 

 OTHER INFORMATION...... (arama kurtarma çalışmalarına katılan 

birimlere yardımı dokunabilecek diğer bilgiler belirtilir) 

 Ve,RCC’ nin gerektiğinde gemiyi tekrar arayabilmesi için telefon hattı 

boşaltılır. 
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 R/Teleks ile Tehlike Çağrısının Yayınlanması 

 

Tehlike çağrısının Inmarsat-A tipi bir uydu terminali ve R/Teleks sistemi ile 

yayınlanması için yapılacak temel işlemler, yukarıda (R/Telefon) anlatılanlarla aynıdır. 

Buradaki tek farklılık, gerekli bilgilerin gönderilmesi için, SES cihazının klavyesinin 

kullanılacak oluşudur. R/Teleks ile tehlike çağrısının yayınlanmasını aşağıda gösterilmiştir; 

 

Magnavox marka cihazlarda, terminalin üzerinde “SOS” yazan kırmızı butona ve 

ayrıca 2 no’lu tuşa basmak yeterlidir. Tuşlara basıldığında, cihazın (yukarıda görülen) 

monitöründe,  

“TO CONFIRM TELEX SOS REQUEST, PRESS AND HOLD THE NUMBER 2 

KEY UNTIL THIS MESSAGE DISAPPEARS” yazısı belirecektir. Belirtilen tuşa kısa bir 

süre (yazı kayboluncaya kadar) basıldığında, aşağıda örneği görülen otomatik tehlike mesajı 

yayınlanmaya başlayacaktır. 

 

SOS SOSSOS BEGIN AUTOMATIC DISTRESS MESSAGE 

M/V ..............(gemi adı) SES ID : .......(7 rakamlı Inmarsat numarası) 

GLL POSITION LAT 41 DEG 21.24 MIN N 

LONG 002 DEG 10.29 MIN E 

TIME OF UPDATE 

COURSE : ......(rota) .......DEG SPEED : ......(hız) KNOTS 

TIME OF ACTIVATION : ............(mesajın yayınlandığı zaman) 

END OF AUTOMATIC DISTRESS MESSAGE. 

 

Yukarıdaki otomatik tehlike mesajında görüleceği üzere; hafızadaki gemi adı ve ID 

numarası ile birlikte, geminin GPS cihazından girilen pozisyon bilgisi, rota,hız ve zaman 

otomatik olarak yayınlanmıştır. Ancak; tehlikenin türü, istenilen yardımın cinsi 

yayınlanmamıştır. Bu bilgiler ve diğer detaylar; otomatik tehlike mesajının bitiminde telsiz 

operatörü vasıtasıyla manuel olarak girilebilir. 

 

Tehlike mesajının gönderilme işlemine başlanmadan önce dikkat edilmesi gereken en 

önemli hususlardan biri; haberleşme yapılmak istenilen uydunun seçilmesi ve cihazın 

monitöründe, bu uydu ile bağlantının kurulu olduğunu ifade eden “SAT LOCK” yazısının 

görülmesidir. Diğeri ise, tehlike mesajının yayınlanacağı kıyı uydu-yer istasyonun 

belirlenmesidir. Yukarıdaki monitör ekranında, tehlike durumunda kullanılmak üzere 

(“Emergency” kısmında) İngiltere’nin kıyı uydu-yer istasyonunun seçilmiş olduğu 

görülmektedir. Tehlike amaçlı haberleşme için belirlenecek bir CES’nın daha önceden 

hafızaya alınarak bu şekilde hazır bekletilmesi uygun bir hareket tarzı olacaktır. 
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Tablo 1.2:Tehlike gönderimi sırasında InmarsatA ekranı 

 

1.2.1.2. INMARSAT A ile Acelelik ve Emniyet Çağrısının Yayınlanması 

 

Inmarsat-A tipi terminaller vasıtasıyla, R/Telefon veya R/Teleks haberleşme 

usullerinden birisi kullanılarak, acelelikyada emniyet haberleşmeleri yapılabilmektedir. Bu 

tür haberleşmeler için, seçilecek her hangi bir kıyı uyduyer istasyonu üzerinden, “2-rakam 

kodları” kullanılarak; tıbbi tavsiye, tıbbi yardım yada denizcilik yardımları elde edilebilir. Bu 

işlem için, 

 

 SES terminalinin teleks yada telefon çalışma usullerinden birisi seçilir, 

 “Priority” olarak, “Priority-0” seçilir, 

 Cihazın hafızasındaki kıyı uydu-yer istasyonlarından birisi seçilir, 

 Telefon ahizesi kaldırılır ve çevir sesi duyulduktan sonra, 2-rakam kodlarından 

arzu edileni çevrilir ve sonunda # tuşuna basılır, 

 CES ile irtibat kurulduğunda, urgency ya da safety olarak çağrının çeşidi 

belirtilir ve istenilen yardım ile ilgili gerekli bilgi verilir. 

 

Örnek : 

 

Kod 32 : “Tıbbi tavsiye” için kullanılır. Bazı kıyı uydu-yer istasyonları bu kodu 

kullanan bütün çağrıları doğrudan bölgesel hastanelere irtibatlar. Böylelikle, zaman 

kaybedilmeksizin, tıbbi tavsiye en kısa zamanda elde edilir. Bu çağrı sırasında, MEDICO 

kelimesinin yazılması (söylenilmesini) takiben, 

 

 Geminin ismi, 

 Çağrı işareti ve Inmarsat numarası, 

 Gemini (enlem ve boylam olarak) tam pozisyonu, 

 Hasta yada yaralı kişinin durumu, 

 Diğer bilgiler verilir. 
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Kod 38 : “Tıbbi Yardım” için kullanılır. Bazı kıyı uydu-yer istasyonları bu çağrıları 

doğrudan bir arama-kurtarma merkezine (RCC) irtibatlar. Böylece işlem daha kısa bir 

zamanda gerçekleştirilmiş olur. Bu kod, sadece hastanın gemiden tahliye edilmesi gibi acil 

yardım talep edildiğinde kullanılmalıdır. Bu çağrı sırasında aşağıdaki bilgiler verilmelidir;  

-  

 Gemi adı, 

 Çağrı işareti ve Inmarsat kimlik numarası, 

 Geminin (enlem ve boylam olarak) tam pozisyonu, 

 Hasta yada yaralı personelin durumu, 

 Diğer bilgiler. 

 

Kod 39 : “Denizcilik yardımı” için kullanılır. Bazı kıyı uydu-yer istasyonları bu 

çağrıları doğrudan bir RCC’a irtibatlar. Bu kod; sadece örneğin denize adam düşmesi, 

dümen arızası yada denize yakıt dökülmesi gibi deniz kirliliği durumlarda, ilgili yetkililerden 

acil yardım talep edildiğinde kullanılmalıdır. Bu kod ayrıca, yedekte çekilmek için talepte 

bulunmak üzere de kullanılmalıdır. Bu kodu takiben aşağıdaki bilgiler verilmelidir, 

 

 Geminin adı, 

 Çağrı işareti, 

 Geminin (enlem ve boylam olarak) tam pozisyonu, 

 Olayın özellikleri, 

 İlgili diğer bilgiler. 

 

1.2.2. INMARSAT B ile Tehlike /Emniyet/Acelelik Haberleşmesi 
 

1.2.2.1. INMARSAT B ile Tehlike Haberleşmesi 

 

Inmarsat-B tipi gemi uydu-yer istasyonları ile telefon ve telgraf (R/Teleks) 

kullanılarak tehlike çağrıları yayınlanabilmektedir. Her iki servis için, çağrının yapılması ve 

sona erdirilmesi usulleri (Inmarsat-A ile) aynıdır. 

 

 Tehlike Çağrısının R/Telefon ile Yayınlanması 

 

Inmarsat-B (yadaInmarsat-M) tipi terminal ile tehlike çağrısı için; 

 

 Telefon ahizesi kaldırılır (ya da ahize “talk” pozisyonuna getirilir) ve çevir sesi 

beklenir, 

 “Distress” butonuna basılır ve 6 saniye basılı tutulur, 

  # tuşuna basılır ve çağrı başlatılır. RCC’daki operatör cevap verdiğinde; tehlike 

mesajı açıkça anlaşılacak şekilde aşağıdaki gibi okunur, 

 

∙  
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MAYDAY (üç defa) 

THIS IS (geminin adı/çağrı işareti) 

CALLING ON INMARSAT, FROM POSITION........... 

MY INMARSAT MOBILE NUMBER IS...........USING THE ..........SATELLITE, 

MY COURSE AND SPEED ARE............................................... (rota ve sürat) 

NATURE OF DISTRESS.......(Daha önce belirtilen tehlike çeşitlerinden birisi) 

ASSISTANCE REQUESTED 

OTHER INFORMATION............. 

 

Daha sonra, RCC operatörünün vereceği talimat takip edilir. (Telefon ahizesi yerine 

takılır ve telefon hattı boşaltılarak RCC’ dan gelecek çağrı için beklemede kalınır.) 

 

 Tehlike Çağrısının R/Teleks ile Yayınlanması 

 

Inmarsat-B ile tehlike haberleşmesi için “distress” tuşuna basıldığında; teleks devresi 

üzerinden bir kıyı uydu-yer istasyonu vasıtasıyla bir RCC’a tehlike öncelikli irtibat talebinde 

bulunulmuş olacaktır. Tehlike mesajının yayını için, 

 

- “Distress” butonuna basılır ve (en az) 6 saniye süreyle basılı tutularak RCC ile 

kurulacak otomatik bağlantı için beklemede kalınır. İrtibat kurulunca, 

(GA+ elde edildiğinde) tehlike mesajı ya aşağıdaki formata göre yazılır, 

 

MAYDAY (üç defa) 

THIS IS (geminin adı/çağrı işareti) 

CALLING ON INMARSAT, FROM POSITION...........(enlem ve boylam olarak ya 

da karadaki bir coğrafi noktanın ismi belirtilir) 

MY INMARSAT MOBILE NUMBER IS..........(Inmarsat kimlik numarası) 

USING THE ........(AOR-E, IOR vs. kullanılan uydunun adı) SATELLITE, 

MY COURSE AND SPEED ARE................................................ (rota ve sürat) 

NATURE OF DISTRESS............................................................(tehlike çeşidi) 

ASSISTANCE REQUESTED (yardım talep ediliyor) 

OTHER INFORMATION ..........(SAR birimlerine yardımı dokunabilecek diğer 

bilgiler) 

 

Yada, Inmarsat-B terminalinin DMG’ındaki hafızaya alınmış tehlike mesajı seçilerek 

RCC’a yayınlanır. 
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1.2.3. INMARSAT C ile Tehlike /Emniyet/Acelelik Haberleşmesi 
 

1.2.3.1. INMARSAT C ile Tehlike Haberleşmesi 

 

 Gemiden-Kıyıya Tehlike Alarmı 

 

Inmarsat-C ile tehlike haberleşmesi; “distress” butonu kullanılarak, önceden 

hazırlanmış kısa tehlike alarmının doğrudan bir kıyı uydu-yer istasyonuna ya da bir şebeke 

koordinasyon istasyonuna (NCS) gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Ancak, rutin çağrı 

usulü kullanılarak her hangi bir RCC ile irtibat kurulması da mümkündür. Bu durumda 

çağrının, RCC’ın uluslararası ve ulusal telefon/teleks numaralarının dahil edilerek yapılması 

gerekecektir. 

 

Inmarsat-C vasıtasıyla, kısa ya da detaylı tehlike alarmı yayınlanabilir. RCC’a 

iletilecek bu tehlike alarmları, uzaktan kumanda tehlike butonu mevcutsa; ya bu(kırmızı) 

tehlike butonuna (butonlarına) basılması ve yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutulması 

seklinde pratik olarak, yada gemi uydu-yer istasyonunun ((SES) kullanma tarifesinde 

belirtildiği şekilde (detaylı) aşağıdaki gibi yayınlanır, 

 - SES terminalinin tehlike menüsü (DISTRESS) devreye alınır. 

 - Tehlike menüsünde girilmesi istenen; geminin pozisyonu ve gerekli 

diğer bilgiler zaman müsaitse (GPS ile otomatik dahil edilmemişse) 

girilir, 

 - “Tehlikenin türü” bilgisi işaretlenir, 

 - Bulunulan okyanus bölgesindeki tercihen en yakın CES seçilir ve 

tehlike alarmı yayınlanır. (cihazın markasına göre, “send” yada “set” ve 

“alarm” butonlarının her ikisine birden basılarak tehlike alarmı 

yayınlanabilir. (yayın“distresscall in progress” ifadesinin belirmesiyle 

anlaşılabilir.) 

 - Kıyı uydu-yer istasyonundan alındı onayını beklenir. Beş dakika içinde 

herhangi bir onay elde edilmezse, yukarıda anlatılan işlem tekrar edilir. 

 - Tehlike alarmının yayını bittikten sonra, gemi uydu-yer istasyonunun, 

RCCile haberleşme halini devam ettirebilmesi için SES terminali mevcut 

okyanus bölgesinde tarama yapmak üzere “oto scan” pozisyonuna alınır. 

 

 Kıyıdan-Gemiye Tehlike Alarmı 

 

Kıyıdan-gemiye yönündeki tehlike alarmları, Inmarsat-C Emniyet-ağı servisi 

vasıtasıyla yayınlanmaktadır. Bu tür mesajlar, Inmarsat-C terminalinin tamamlayıcı bir 

parçası yada ayrı bir ünite şeklinde olan EGC alıcıları ile elde edilmektedir. Böylesi bir 

tehlike öncelikli mesaj alındığında, kulakla duyulabilen bir alarm çalmakta ve geminin köprü 

üstündeki personel tehlike mesajının varlığından haberdar edilmektedir. Bu alarm ancak, 

manuel olarak reset edilmek suretiyle susturulabilmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Inmarsat-B radyotelefon ile tehlike çağrısı 

gönderiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuzun GMDSS simülatöründe 

Inmarsat- B cihazını açınız. 

 Cihazın kullanıcı el kitabını okuyarak ilgi 

işlemi yapabilirsiniz. 

 Inmarsat-B telefonunun ahizesi 

kaldırılır ve çevir sesi beklenir. 

 Cihaz kapalı ise önce açılır ve uydu ve 

iletişim kurulacak LES istasyonu seçilir. 

 Çevir sesi geldikten sonra cihaz 

konsolu üzerinde üzerindeki 

‘Distress’ tuşuna 6 saniye boyunca 

basılır 

 ‘Distress’ tehlike tuşu kırmızı renktedir ve 

üzerinde bir kapak vardır.Tuşa kapak 

kaldırıldıktan sonra basılır 

 # tuşuna basılır ve çağrı başlatılır.   

 RCC’ daki operatör cevap 

verdiğinde; tehlike mesajı açıkça 

anlaşılacak şekilde okunur 

 Kurtarma Koordinasyon Merkezi operatörü 

sesli olarak kendini tanıtır ve sizden 

mesajınızı okumanızı ister. 

 Burada standart tehlike mesajına 

ilaveten geminin Inmarsat Mobil 

Numarası ve hangi uyduyu 

kullandığı da eklenmelidir.  

 Tehlike mesajı MAYDAY ile başlar. Geminin 

kimlik bilgileri, pozisyonu, tehlikenin türü ve 

istenen yardım çeşidini içermelidir. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Otomatik telefon, teleks, faks, data, elektronik posta ve HSD iletişiminin hepsinin 

yapılabildiği Inmarsat sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Inmarsat-C, 

B) Inmarsat-A, 

C) Inmarsat-M, 

D) Inmarsat-E 

E) E)Inmarsat-B 

 

2. Inmarsat-B servisini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? 

A) Modern, dijital teknolojiye sahiptir 

B) GMDSS 'e uygundur 

C) Inmarsat-A’ya varis olarak planlanmıştır 

D) A3 deniz sahasında kullanılabilir 

E) Hepsi doğrudur 

 

3. Haberleşme tipi “gerçek zamanlı” olan Inmarsat sistemleri aşağıdakilerden 

hangileridir? 

A) Inmarsat-A, C, B 

B) Inmarsat-B, A, Mini-m 

C) Inmarsat-A, B, C, M 

D) Inmarsat-C, Mini-m, M 

E) Inmarsat-B, C, M 

 

4. “Store &Forward” tipi haberleşme ile sadece teleks iletişiminin yapılabildiği 

Inmarsat servisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Inmarsat-C, 

B) Inmarsat-B, 

C) Inmarsat-M, 

D) Inmarsat-A 

E) Inmarsat-E 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında FLEET 55 / 77 Uydu 

haberleşme cihazları ile (rutin-tehlike-emniyet-acelecilik) haberleşmesi yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Geminin ilgili zabitine gemide bulunan INMARSAT Fleet cihazlarını 

tanıtmasını isteyiniz. 

 İlgili zabite Inmarsat Fleet cihazları ile rutin haberleşmeleri nasıl yaptıklarını 

göstermelerini isteyiniz. 

 İlgili zabitten Inmarsat Fleet cihazları ile tehlike çağrılarının nasıl yapıldığını 

açıklamasını isteyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. FLEET 55 / 77 UYDU HABERLEŞME CİHAZLARI 

İLE (RUTİN-TEHLİKE-EMNİYET-ACELELİK) 

HABERLEŞMESİ YAPMAK 
 

2.1. INMARSAT Fleet 55/77 Uydu Haberleşme Cihazı ile Rutin 

Haberleşme Prosedürleri 
 

Inmarsat Fleet servisi 4adet 3. Nesil ekvatoral yörüngeli uyduları kullanmaktadır. 

Ayrıca yeni gönderilen 4. Nesil uydularla da çalışabilmektedir. Her uydu belli bir alana 

(ayak izi) kapsar ve hemen hemen tüm okyanuslarda hizmet kullanılabilir. Enlem olarak da 

70 ° N ve 70 ° S arasındaki bölgelerde kullanılabilir. 

 

Uydular dünya çapında ağlara bağlantı vardır ve bunlar Ağ Koordinasyon İstasyonları  

(NCS) tarafından yönetilir, Inmarsat tarafından çalıştırılır. 

 

NCS temel işlevleri sisteme kayıtlı terminallerin sürekli izlemek ve çağrı yapan 

istasyon için boş bir kanal tayin etmektir. Uydular ile mobil istasyonlar arasındaki bağlantı 

LES Land Earth Station ( Uydu Yer İstasyonu) tarafından sağlanır. 

 

Denizde veri odaklı, maliyeti düşük ve güvenli iletişime duyulan ihtiyaca yanıt olarak 

Inmarsat,Fleet ailesini geliştirdi. Kullanıma sundukları ilk servis anten çapı 77 cm olan Fleet 

77’dir.Fleet 77, tüm deniz sahalarında ticari gemiler tarafından kullanılan GMDSS 

gereklerini karşılayan Fleet servisidir.  

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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Daha sonra daha küçük ve daha yakın mesafeli seyir yapılan gemiler için 55 cm 

çapında Fleet 55 cihazını geliştirildi Fleet servisinin kullanımı gittikçe artmıştır ve Inmarsat 

özel yat ve diğer kıyısal kısa mesafeli seyir yapan tekneler için anten çapı Fleet 33 cm olan 

Fleet 33 sistemini kullanıma sunmuştur.  

 

Daha sonra da haberleşmenin daha hızlı yapılması gerekliliği ve aynı anda birçok 

servisi birden kullanabilmek için Fleetbroadband servisi geliştirildi.Kullanımdaki en yeni bu 

sistemde evimizdeki internet kullanır gibi aynı andan birden fazla cihazla iletişim,internete 

girme, görüntülü görüşme yapma,video izleme,dosya transferi hızlı bir şekilde 

yapılabilmektedir. 

 

2.1.1. INMARSAT Fleet Haberleşme Yöntemleri 
 

INMARSAT Fleet Servisleri aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır; 

 

 Yüksek Hızlı Servisler 

 2 x 64 / 2 x 56 kbit/s data: 128 kbit / s UDI (Sınırsız Dijital Bilgi) 

hizmeti, 2 x 64 ya da 56 kbit / s hızında karasal ISDN ağlarıile çift yönlü 

veri aktarım sağlar. 

 64 kbit/s data: 64 kbit / s UDI (Sınırsız Dijital Bilgi) hizmeti ile iki 

yönlü verilerin iletimi sağlar. 

 56 kbit/s data: 56kbit / s karasal ISDN ağları iletişim sağlar. 

 Görüşme: Dijital ağlar sayesinde yüksek kalitede görüşme imkanı sunar. 

 3.1 kHz ses: Bu servis faks cihazları ve modemler arasında ses 

sinyallerinin aktarımını sağlar. 

 MPDS: Mobil Paket Data Servisi (Mobil Packet Data Service), 

haberleşme ücretinin gönderilip-alınan veri miktarına bağlı olduğu veri 

aktarım servisidir. Bu servis İnternet tarama ve onun gibi iki tarafında 

sürekli bağlantı halinde olmasını gerektirmeyen uygulamalarda maliyet 

açısından fayda sağladığı için tercih edilir 

 

 Düşük Hızlı Servisler 

 Mini-M Ses: Bu servis sadece 4.8kbit / s bant genişliğinde düşük 

maliyetli sesli görüşmeden ibarettir. 

 9.6 kbit Faks: Bu servis standart ofis faks cihazları ile faks alma ve 

gönderme imkanı sunar. 3.1 kHz faksa göre daha ucuz maliyetli olduğu 

için onun yerini almıştır. 

 

2.1.2. Fleet Servisleri 
 

2.1.2.1. Fleet 77 

 

2002 yılında kullanıma sunulan ilk Fleet servisi olan Fleet77 tehlike haberleşmesine 

imkan sağladığı için GMDSS gereklerini karşılayan Fleet servisidir. Fleet 77 servisi Inmarsat 

uydularının kapsam sahasının tümünde kullanılabilmektedirler.  
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Bu sayede GMDSS’e tabi, uzak yol sefer yapan ticari gemilerde kullanılan sistemdir. 

Anten çapı, kapladığı alan, kurulum maliyeti ve kullanım ücreti en fazla olan Fleet servisidir. 

Fleet 77 terminali ile aşağıdaki haberleşmeler yapılabilmektedir; 

 

 4.8kbit / s’lik küresel sesli görüşme 

 4.8kbit / s’lik sesli tehlike çağrısı 

 64 kbit / s’lik faks 

 56 kbit / s’likdata 

 64 kbit / s’lik sesli görüşme 

 64 kbit  ve3.1 kHz ses ve faks 

 Küresel MPDS 

 

Bunlara ilaveten isteğe bağlı olarak şu servislerde kullanılabilmektedir; 

 

 Küresel  2.4kbps’lik faksimil 

 Küresel  9.6kbps’lik faksimil 

 Küresel  9.6kbps’lik data 

 

 

Resim 2.1:Fleet 77 terminali 

 

2.1.2.2. Fleet 55 

 

Fleet 55 Inmarsat’ın kullanıma sunduğu ikinci Fleet servisidir. Fleet 77’e göre daha 

küçük anteni, daha az yer kaplaması, kolay kurulumu ve kullanım tarifelerinin daha düşük 

olması gibi avantajları vardır. Kullanım sahası Fleet 77’e göre daha sınırlıdır. Tehlike çağrısı 

yapılamadığı için tek başına GMDSS’e uygun değildir. Bazı ticaret gemileri ve daha küçük 

tekneler tarafından kullanılmaktadır. Fleet 77’de olduğu gibi 64 kbit’lik MPDS VE ISDN 

hizmeti mevcuttur. Fleet 55 ile aşağıdaki servisler sunulmaktadır; 

 

 4.8kbit / s’lik küresel sesli görüşme 

 Kısıtlı alanda 64 kbit / s’lik  faks 

 Kısıtlı alanda 56 kbit / s’likdata 

 Kısıtlı alanda 64kbit  ve 3.1 kHz ses ve faks 

 Kısıtlı alanda 64kbit / s’lik sesli görüşme 

 Kısıtlı alanda  MPDS  
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Bunlara ilaveten isteğe bağlı olarak şu servislerde kullanılabilmektedir; 

 

 Kısıtlı alanda  9.6kbps’lik faksimil 

 Kısıtlı alanda  9.6kbps’lik data 

 

 
Resim 2.2:Fleet 55 terminali 

2.1.2.3. Fleet 33 

 

Fleet ailesinin kullanıcılara sunulan üçüncü cihazı Fleet 33’dür. Daha önceki Fleet 

cihazlarına göre küçük anteni, daha az yer kaplaması ve kolay kurulumunun yanında daha az 

kurulum ve kullanım maliyeti sunduğu avantajlardır. Küçük boyutlu,kısa seyir yapan özel 

yatlar ve kamu tekneleri tarafından kullanırlar.Fleet 33 ile aşağıdaki servisler 

kullanılabilmektedir; 

 

 4.8kbit / s’lik küresel sesli görüşme 

 Bunla birlikte isteğe bağlı olarak da aşağıdaki servislerde mevcuttur; 

 Kısıtlı alanda 9.6kbps’lik faksimil 

 Kısıtlı alanda 9.6kbps’lik data 

 Kısıtlı alanda MPDS 

 

Resim 2.3:Fleet 33 terminali  
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2.1.2.4. Fleet Broadband  

 

Inmarsat’ın deniz haberleşmesi için geliştirdiği en son servis Fleet Broadbandtır. 

Broadband’ın kelime anlamı geniş bant demektir. Fleet Broadband ise karada kullanılan 

geniş bant internet hizmetlerinin tüm okyanuslarda, gemiler tarafından kullanılması için 

geliştirilmiştir. Fleet Broadband terminali, kendisine bağlı birçok cihazın aynı anda daha 

hızlı iletişim yapmasını imkân verir. Fleet Broadband servisi, 3 farklı cihazı kullanıma 

sunmuştur. Bu servis tiplerini ve sundukları hizmetler aşağıda verilmiştir: 

 

 Fleet Broadband 150  

 29,1 cm Anten çapı 

 150 kbit sürekli data ve sesli görüşme 

 3 taneyekadar ilave telefon hattı  

 3. Grup faks 

 Küçük teknelere uygun 

 

 Fleet Broadband 250  

 32,92 cm çapında anten 

 284 kbit sürekli data ve sesli görüşme bağlantısı 

 9 taneye kadar ilave telefon hattı  

 Grup 3 ve 4 faks 

 Kontörlü sim kart ile GSM görüşmeleri 

 

 Fleet Broadband 500 

 65,3 cm çapında anten 

 432 kbitsürekli data ve sesli görüşme bağlantısı 

 9 taneye kadar ilave telefon hattı  

 Grup 3 ve 4 faks 

 Kontörlü sim kart ile GSM görüşmeleri 

 

 

Resim 2.4: Fleet Broadband Terminalleri  
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Küresel kapsam sahası                      Kısıtlı kapsam sahası 

 

Fleet 77 sesli arama, faks, MPDS, 64kbpsFleet 77 128kbps ISDN 

ISDNFleet 55 faks, ISDN, MPDS, 3.1Khz audioFleet 33 faks, 9.6kbps data, MPDSMini M (tüm 

servisler) 

Fleet 55, 33,sesli arama                                                       

Inmarsat B (tüm servisler)  

Inmarsat M (tüm servisler)  

Inmarsat C (tüm servisler) 

 

Resim 2.5: Inmarsat deniz servisleri kapsam sahası haritası 

 

2.1.3. INMARSAT Fleet ile Rutin Haberleşme 
 

2.1.3.1. Telefon Görüşmesi 

 

 Kara Abonesini Arama  

 

InmarsatFleet Cihazları ile kara abonelerini aramak uluslararası bir arama yapmak 

gibidir. 

 

Örnek olarak gemiden İstanbul’daki şirketi aramak için +90 212 555 33 44 numaraları 

tuşlandıktan sonra arama ya da tuşuna basarak arama gerçekleştirilir. 
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00-Uluslar arası Çağrı Kodu             90-Ülke Kodu 

212-Şehir Kodu                                5553344-Telefon Numarası 

 

 Başka Bir Fleet Terminalini Arama 

 

Bir gemiden başka bir geminin Fleet terminaline ya da karadan bir gemi terminaline 

çağrı yapmak uluslararası arama yapmak gibidir. Numaralar şu şekilde tuşlanır; 

 

00 870 IMN 
00-Uluslararası çağrı kodu    

870 –Fleet sistemi için erişim kodu  

IMN- Her bir terminale verilen Inmarsat numarasıdır. 

Aynı anda farklı haberleşmeler gerçekleştirmesi için bir terminale birden fazla IMN 

tahsis edilebilir. Hangi okyanus bölgesinde olursa olsun başka bir Fleet terminali 

00870+IMN+  şeklinde arayabilirsiniz. 

 

2.2. INMARSAT Fleet 55/77 Uydu Haberleşme Cihazı ile 

Tehlike/Emniyet/Acelecilik Haberleşme Prosedürleri 
 

2.2.1. Tehlike Çağrısı Yapma 
 

Fleet 77 sistemde tehlike çağrısı, sesli çağrı anlamına gelir. Sesli arama ile birRCC 

(Kurtarma Koordinasyon Merkezi) bir operatöre bağlantı sağlanır. Bu tehlike çağrısında 

bağlantı sağlandığında geminin konumu ve MES kimliği gönderilir. Bu Kurtarma 

Koordinasyon Merkezinin geminin kimliğini tespit etmesini ve geminin yerini bulmasını 

sağlar. Tehlike çağrısı aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirilebilir. 

 

 Tehlike gönderimi ile ilgili konsoldaki ‘ DISTRESS’ (tehlike) tuşuna basılı 

tutulur. Tuşa basılı tutarken tuşun ışığı 1 saniyede bir yanıp sönecek ve alarm 

sesi aynı aralıkta duyulacaktır. 

 Bu süreçte cihazdiğer tüm haberleşmeleri durdurarak, sadece tehlike çağrısını 

gönderir. ‘DISTRESS’ tuşuna 5 saniye geçmeden el çekilirse, tehlike çağrısı 

iptal edilecektir. 

 ‘DISTRESS’ tuşundan elinizi tuşun ışığı sürekli yapmaya başlayınca çekilir. 

 Daha sonra cihaz menüsünden LES ( Uydu Yer İstasyonu) seçin menüsü 

karşınıza çıkacaktır. Cihaz üzerindeki oklarla LES’leri değiştirip OK tuşuyla 

istenilen istasyon seçilebilir. Eğer 15 saniye içinde seçim yapılmazsa cihaz 

hafızasında daha önceden girilmiş olan istasyon kullanılır. 

 Bu noktada çağrıyı iptal etmek isteniyorsa‘DistressStop’ tuşuna ışıklar devamlı 

yanmaya başlayıncaya kadar basılı tutulur. Eğer çağrıya devam ederseniz ahize 

ekranında’ DISTRESS –Calling’(tehlike çağrısı yapılıyor) yazısı çıkar. Çağrı 

RCC ‘e bağlandığında ekranda ‘DISTRESS – Connected’yazısı görülür. 

 Ahizeyi kullanarak Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlisi ile konuşulur. 

Tehlike görüşmesi sonlandırılana kadar ‘DİSTRESS’ tuşunun ışığı yanmaya 

devam eder.  
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 Herhangi bir sorun yüzünden tehlike çağrısı sona ererse ‘DİSTRESS’ tuşunun 

ışığı söner. 

 

 

Resim 2.6: Fleet 77 tehlike alarm konsolu 

 

2.2.2. Tehlike Çağrısı ya da Öncelikli Çağrı Alma  
 

RCC (Kurtarma Koordinasyon Merkezi) operatörü gemilere yönelik tehlike çağrısı 

yapabilir. Bu çağrı ile birlikte sırasıyla şunlar olur, 

 

 Tehlike çağrısı alındığı zaman ‘PriorityCall’(Öncelikli Arama) ' LED ışığı tüm 

konsol üzerinde yanıp sönmeye başlar ve eğer çağrı tehlike öncelikli bir çağrı 

ise cihaz 1 saniye aralıklarla bip sesi çıkarır. Bu süreçte gemiye yapılacak düşük 

öncelikle çağrılarda, çağrı yapan meşgul tonuyla karşılaşır. 

 Ahize kaldırılıp cevap tuşuna basılarak çağrıya cevap verilir. Bunu yapınca ışık 

devamlı yanar hale geçer ve alarm sesi kesilir. 

 Bu çağrı sonlandırıldığında ‘Priority Call’ışığı söner. 

 Eğer tehlike çağrısı gemi cevap veremeden RCC tarafından sonlandırılmış ise 

cihaz konsolunda ‘cevaplandırılmamış tehlike alarmı’ şeklinde ışık yanarak 

kullanıcılar uyarılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek Fleet 77 cihazı ile tehlike çağrısı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuzun GMDSS simülatöründe Fleet 

77 cihazını açınız.  

 Ahize ve konsoldan‘ power’ tuşuna basarak 

cihazı çalıştırınız. 

 Tehlike gönderimi ile ilgili konsoldaki ‘ 

DISTRESS’ (tehlike) tuşuna basılı 

tutunuz. 

 Tuşa basılı tutarken tuşun ışığı 1 saniyede 

bir yanıp sönecek ve alarm aynı aralıkta ses 

çıkaracaktır.  DISTRESS’ tuşundan elinizi tuşun ışığı 

sürekli yapmaya başlayınca çekin. 

 Cihaz menüsünden karşınıza çıkacak 

oklarla LES’leri değiştirip OK tuşuyla 

gönderim yapacağınız istasyonu seçiniz. 

  Eğer 15 saniye içinde seçim yapmazsanız 

cihaz hafızasında daha önceden girilmiş 

olan istasyon kullanılır. 

 Ahize ekranında sırasıyla (tehlike çağrısı 

yapılıyor) ve (tehlike çağrısı bağlandı) 

yazılarını görün. 

 Bu noktada çağrıyı iptal etmek istiyorsanız 

‘Distress Stop’ tuşuna ışıklar devamlı 

yanmaya başlayıncaya kadar basılı tutun. 

 Ahizeyi kullanarak Kurtarma 

Koordinasyon Merkezi görevlisi ile 

tehlike hakkında görüşünüz. 

 Tehlike görüşmesi sonlandırılana kadar 

‘DİSTRESS’ tuşunun ışığı yanmaya devam 

eder. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi InmarsatFleet hizmetinde kullanılan cihazlardan biri değildir? 

A) Fleet 33 

B) Fleet 55 

C) Fleet 66 

D) Fleet 77 

E) Fleet Broadband 

 

2. Fleet sistemindeki terminallere verilen isimlerin ( Fleet 55,Fleet 77) kaynağı nedir?  

A) Terminallerin bant genişliği 

B) Terminallerin yayın frekansı 

C) Terminallerin çıkış gücü 

D) Terminal antenlerinin çapı 

E) Terminallerin yayın menzilleri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Inmarsat Fleet sisteminde yüksek hızlı servislerden değildir? 

A) 9.6kbit Faks 

B) 2 x 64 / 2 x 56 kbit/s data.  

C) MPDS 

D) 3,1 kHz ses 

E) 56 kbit/s data 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi MPDS’ nin sağladığı servislerden biri değildir? 

A) İnternete girme 

B) B)Fotoğraf gönderme 

C) C) Messenger ile görüntülü görüşme 

D) D) E-posta gönderme 

E) E)Video gönderme 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi FleetBroadband ile sunulan servislerden biri değildir? 

A) Hava durumu güncellemeleri 

B) Denizcilere İlanları alma 

C) Mürettebatın özel görüşmeleri 

D) SMS gönderimi 

E) E)MSI(Denizcilik Emniyet Bilgileri) alımı 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Fleet sisteminde sunulan düşük hızlı servislerden biridir? 

A) MPDS 

B) ISDN 

C) Mini –M Ses 

D) Görüşme 

E) E)3,1 kHz ses 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında Aero SAR -VHF cihazı ile SAR 

(Arama ve Kurtarma) haberleşmesi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Size en yakın limana giderek gemilerden birini ziyaret ediniz ve Kaptanından size 

araştırmanızla ilgili izin vermesini isteyiniz.  

 İlgili zabitten size arama ve kurtarma haberleşmesinde kurtarma birlikleri ile 

iletişimi sağlayan acil durum el telsizi ve SART cihazını göstermesini isteyiniz. 

 Bu cihazların arama ve kurtarma operasyonları sırasınca nasıl kullanılacağını 

öğrenip, bunu okulda öğretmen ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. AERO SAR -VHF CİHAZI İLE SAR (ARAMA VE 

KURTARMA) HABERLEŞMESİ YAPMAK 
 

3.1. Aero SAR-VHF Cihazı ile SAR (Arama ve Kurtarma) 

Prosedürleri 
 

3.1.1. Arama ve Kurtarma ile İlgili Sözleşme ve El Kitapları 
 

Dünya denizlerinde seyreden tüm gemilerde emniyet önlemleri sürekli arttırılsada 

gemilerde kazalar yaşanmaya devam etmektedir. Bu kazalar sonucu gemi personeli yardım 

çağrısında bulunmakta ve çoğunda can filikası ya da can salıyla gemiyi terk ederek, 

kurtarılmayı beklemektedir. Uluslararası teşkilatlarda tehlikedeki gemilerin bulunması ve 

kurtarılması işlemlerinin daha koordineli ve işbirliği içinde yapılması için çeşitli sözleşmeler 

imzalayıp el kitapları yayınlamışlardır. Devletimizde bunlara taraf olmuştur ve gereklerini 

uygulamaktadır ve gemilerine uygulatmaktadır. 

 

 SAR 79 ( Uluslararası Arama ve Kurtarma Sözleşmesi) 

 

SAR Sözleşmesi 1979 yılında kabul edilmiştir. Ülkemiz bu sözleşmeye 1985 yılında 

taraf olmuştur. Sözleşme 6 ekten oluşmaktadır. 

 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 
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 EK 1- Terimler ve Tanımlar 

 EK 2- Teşkilatlanma 

 EK 3- İşbirliği 

 Ek 4- Hazırlık Önlemleri 

 EK 5- Faaliyet Usulleri 

 EK 6- Gemi Rapor Sistemleri 

 

Bu sözleşmede arama-kurtarma operasyonuna katılan deniz birlikleri, hava taşıtları, 

etraftaki gemiler ile tehlikedeki gemi ve arama-kurtarma merkezlerinin görev ve 

sorumluluklarını belirtmektir. Bu sözleşmeyle alınan kararları ve prosedürleri daha detaylı 

açıklamak için IAMSAR El Kitabı (International Aeronautical And Maritime Search And 

Rescue Manual) yayınlanmıştır. Bunun Türkçe açılımı Uluslararası Havacılık ve Denizcilik 

Arama ve Kurtarma El Kitabı olarak yapılır. Bu el kitabı IMO (Uluslararası Denizcilik 

Örgütü) ve ICAO (Uluslar arasıSivil Havacılık Örgütü) tarafından alınan kararları 

içermektedir. Son değişiklik 2013 yılında yapılmıştır. Üç ciltten oluşur. 

 

 IAMSAR El Kitabı I.Cilt: Organizasyon ve Yönetim 

 IAMSAR El Kitabı  II. Cilt : Görev Koordinasyonu 

 IAMSAR El Kitabı III. Cilt : SeyyarHizmetler 

 

Bu El Kitaplarında 3. Cildin gemilerde bulundurulması zorunludur. İçerisinde arama 

ve kurtarmaya dair birçok bilgiyle beraber, arama ve kurtarma haberleşmesi ve bu 

haberleşmede kullanılan cihazlar ve frekanslar da belirtilmiştir.  

 

 

Resim 3.1: IAMSAR el kitapları 
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3.1.2. Arama ve Kurtarma Haberleşmesi 
 

Arama –kurtarma haberleşmesi, tehlikedeki gemi ya da gemiyi terk etmiş can filikası 

veya can salındaki gemi personeli, arama ve kurtarma işlemi için gönderilen yüzer ekipler ve 

helikopter, uçak, deniz uçağı gibi uçar ekipler ile Arama ve Kurtarma Koordinasyon 

Merkezleri ile bu operasyona dahil edilen etraftaki gemiler arasında bu operasyon süresince 

yapılan haberleşme anlamına gelir. Bu noktadaki önemli bir bilgi de tehlikedeki gemiye 

yardım edebilecek mesafedeki gemilerin Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri 

tarafından talep edilmesi durumda rotalarından saparak arama-kurtarma operasyonuna 

katılma zorunluluğudur. Arama- kurtarma haberleşmesi, tehlikedeki gemi tarafından çeşitli 

yöntemlerle tehlike mesajının gönderildikten sonra Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon 

Merkezine ulaşmasıyla başlar. Tehlikedeki gemi ve ya personelinin kurtarılmasıyla ya da 

arama operasyonlarıyla tehlikedeki kişilere yeterli sürede ulaşamaması sonucu arama 

kurtarma merkezinin kararı ile son bulur. İmkân olduğu sürece arama ve kurtarma 

operasyonlarına hava taşıtları da katılır. Böyle durumlarda gemiler ve hava taşıtları 

koordineli olarak birlikte arama yaparlar. Bu operasyonun daha verimli olması için gemi ve 

hava taşıtlarının ortak kanallar üzerinden haberleşmeleri ve bunun içinde aynı haberleşme 

cihazları ile donatılmaları gerekir. 

 

 

Resim 3.2: Acil durum mevki belirleme cihazları ile yardım çağrısı şeması 
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Resim 3.3: SAR birimleri arasında ve iletişim 

 

3.1.3. Arama ve Kurtarma Haberleşmesinde Kullanılacak Cihazlar 
 

Arama ve kurtarma operasyonuna katılan gemi ve uçaklar tehlikedeki geminin yerini 

tespit etmek için ve tehlikedeki gemi ile operasyona katılan diğer birimlerle iletişime geçmek 

için gerekli ekipmanlarla donatılmalıdır. 

 

 Yön Bulma Ekipmanları 

 

SAR işlemleri için tahsis edilmiş uçak şu verileri alabilecek ekipmanlarla donatılmış 

olmalıdır: 

 

 Telsiz sinyalleri 

 Acil durum konumu vericileri (ELT'ler) 

 EPIRB'ler 

 SART'lar 

 GPS gibi, hassas gemi seferi ekipmanları araştırılacak alanı dikkatle 

kapsamak ya da konum verileri için yardımcı olabilir. 

 

 İletişim Ekipmanları 
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 Tüm uçaklar SMC(Search Mission Coordinator-Arama/Kurtarma 

Kordinatörü) ve diğer hava hizmetleri ile bir iletişim kuracak şekilde 

donatılmak zorundadırlar. Denizdeki kurtarmalar ile ilgili çalışmalara 

tahsis edilen SAR uçakları, gemilerle yada hayatta kalanlarla iletişim 

kuracak şekilde donatılmak zorundadırlar. 

 Denizdeki kurtarmalar ile ilgili çalışmalara tahsis edilen SAR uçakları, 

hayatta kalanlar ile VHF – FM bandındaki 16. Kanaldan (156,8MHz) ve 

VHF – FM bandındaki 121.5 MHz frekansından iletişim kurabilecek 

şekilde donatılırlar. 

 123 MHz frekansında çalışan, kullanıldıktan sonra atılan telsizler, hayatta 

kalanlar ile iletişim kurabilmek amacıyla kullanılabilmek üzere taşınırlar. 

 Portatif telsizlerin taşınması uçakların SAR hizmetlerinde deniz yada 

kara SAR servisleri ve OSC'ler ile iletişim kurmaları için gereklidir. 

 Uçaklar tehlikedeki geminin SART cihazından gelen sinyalleri alabilmek 

için X Bant radar ile donatılıdırlar. 

 Uçaklarda tehlikedeki geminin EPIRB cihazından gelen yer tespit 

sinyallerini alacak radyo sinyalleri ile yön gösteren cihaz 

bulundurulmalıdır. 

 

 

Resim 3.4: SART Sinyallerinin Tespiti        Resim 3.5: Acil Durum VHF El Telsizi 

 

3.1.4. Arama ve Kurtarma Haberleşmesinde Kullanılacak Frekanslar 
 

VHF Bandında Kanal 06 (156.300 MHz) uluslararası arama ve kurtarma haberleşmesi 

kanallıdır. Arama ve kurtarma operasyonuna katılan gemi ve uçaklar kıyı istasyonları bu 

kanal üzerinden haberleşirler.Bu kanalın haricinde uçak telsiz istasyonları VHF Kanal 16 

(156,800 MHz), VHF Kanal 13 (156,650 MHz) kanalları ile gemilerle haberleşme 

yapılabilir.Bu yayınlar FM modülasyonu ile yapılır.AM modülasyonu ile yayın yapan 123 

MHz frekanslarında filikaya taşınan el telsizlerinden yapılan çağrılar duyulabilir.   
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Bununla beraber kıyı istasyonları ve hava limanı kule istasyonları bu frekanslardan 

gelecek yardım çağrılara karşı dinleme yaparlar. HF bandında ise 3023 KHz ve 5068 KHz 

frekansları deniz, hava ve kara birimleri tarafından arama ve kurtarma operasyonu 

sırasındaki haberleşmeler için kullanılır. Bu frekansta AM modülasyonunda radyotelefonla 

yayın yapılan bir frekanstır. Ayrıca uçaklar tarafından tehlike ve emniyet haberleşmesi için 

kullanılan 4125 KHz kıyı istasyonlarının gemileri bu frekansı dinlemeleri konusunda 

uyarmaları sonucu arama ve kurtarma haberleşmelerinde uçaklar ve gemiler arasında 

kullanılabilir. Haberleşme yapılan frekansların yayında gemileri tespit etmek için ELT, PLB 

ve EPIRB adlı acil durum mevki koyma vericilerinden yayınlananfrekansları almak için ve 

243 MHz frekanslarını takip etmektedirler. Aşağıdaki frekanslar tehlikedeki gemiler 

tarafından yardım çağrısı yapmak, tehlikedeki kazazedeleri tespit etmek ve arama kurtarma 

operasyonu sırasında muhabere yapmak için kullanılan frekanslar aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 

 

İşlev Sistem Frekans 

Uyarı 406 MHz EPIRB 

 

Inmarsat-E EPIRB 

 

VHF DSC (Kanal 70) 

 

MF/HF DCS 1 

 

VHF AM 

          VHF FM (Kanal 16) 

406 – 406.1 MHz 

(dünyadan uzaya) 

1644.3 – 1644.5 MHz 

(dünyadan uzaya) 

156.525 MHz 

2187.5 kHz      4207.5 kHz 

6312    kHz      8414.5 kHz 

12577   kHz      16804.5 kHz 

121.5 MHz 

156.8 MHz 

Olay yeri 

muhaberesi 

VHF Kanal 16 

MF Radyo telefonu 

MF NBDP 

156.8 MHz 

2182 kHz 

2174.5 kHz 

Uçakları 

kapsayan 

muhabere 

SAR radyo telefonu dahil 

olmak üzere, 

Olay yeri 

156.8 MHz 121.5 MHz 

123.1 MHz 156.3 MHz 

2182 kHz   3023 kHz 

         4125 kHz   5680 kHz 

Merkezden 

gelen sinyaller 

406 MHz EPIRB 

9 GHz radar ileticileri 

121.5 MHz 

9200 – 9500 MHz 

Tehlike 

altındaki gemi 

VHF Radyo telefonu 

 

  9 GHz radar ileticileri 

156.8 MHz & 156 – 174 

MHz bandında başka 

frekans 

9200 – 9500 MHz 

Tablo 3.1: Uyarı, SAR operasyonları, denizcilik güvenliği, tehlikeli durum ve güvenlik ve tehlike 

atındaki gemi frekansları 
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Olay yeri arama & kurtarma radyo telefonu 

 

2182.0 kHz (R/T) 

3023.0 kHz (Havacılık frekansı) 

4125.0 kHz (R/T) 

5680.0 kHz (Havacılık frekansı) 

123.1 MHz (Havacılık frekansı) 

156.8 MHz (VHF Kanal 16) 

156.5 MHz (VHF Kanal 10) 

156.3 MHz (VHF Kanal 6) 

Yer tespit / dönüş sinyalleri 

121.5 MHz (Cospas-Sarsat uydudan yer bulma & uçak dönüşü ) 

156 – 174 MHz (VHF denizcilik bandı – radyo telefonu) 

406.025 MHz (Cospas-Sarsat uydudan yer bulma) 

9200 ila 9500 MHz (X-bandı radar ileticileri – SART) 

Tablo 3.2:Olay yeri haberleşmesi ve yer tespiti için kullanılan frekanslar 

 

3.1.5. AERO SAR VHF  
 

Aero SAR VHF, arama ve kurtarma haberleşmelerinde hava taşıtlarıyla iletişim 

kurmak için yolcu gemilerinde bulundurulan el telsizidir. SOLAS Sözleşmesinin 4. Kısmı 

olan Telsiz haberleşmesinde yolcu gemilerinin bir adet Aero SAR VHF bulundurulması 

zorunlu tutulmuştur. Yük gemilerinde ise bu cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur. Bu 

gemiler arama kurtarma operasyonlarına katıldığında uçaklarla sabit VHF cihazı ile 06. 

Kanal ile iletişim sağlanabilir. Gemi terk edildiğinde ise acil durum el telsizleriyle 16. Kanal 

üzerinden hava taşıtları ile irtibat sağlanabilir. 

 

Yolcu gemilerinde bulundurulan Aero SAR VHF acil durum el telsizlerine benzer. 

Şekil olarak aynıdır. Ses, parazit ayarıve frekans seçme düğmeleri vardır.Yine mandalına 

basarak gönderim yapılır. Buradaki fark frekanslardadır. Bu el telsizlerinde sadece 121,5 

MHz ve 123 MHz frekansları mevcuttur. 

 

3.1.5.1. AERO SAR VHF ile Haberleşme Yapmak 

 

Gerektiğinde AERO SAR VHF şu şekilde haberleşmeye hazırlanır ve iletişime 

başlanır; 

 

Kapalı durumdaki cihaz ON/OFF tuşuna basılı tutularak açık duruma getirilir. 

Haberleşme yapılacak frekans düğme döndürülerek seçilir. Daha sonra ses ayar düğmesi 

döndürülerek istediğiniz ses seviyesinde ayarlanır. Yayın cızırtılı geliyorsa cızırtı ayarı cızırtı 

kabul edilebilir düzeye düşene kadar açılır ve böylelikle cihaz haberleşmeye hazır hale 

getirilir. 

 

Daha sonra cihazın yan kısmımdaki mandala basılı tutarak çağrı yapılabilir. El 

mandaldan çekilerek karşı tarafın cevabı dinlenebilir.  
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Resim 3.6. :Aero SAR VHF El Telsizi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek Aero SAR el telsizi ile hava taşıtları ile arama 

ve kurtarma haberleşmesi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuzdaki GMDSS simülatörünü kullanarak  

hava taşıtları ile haberleşme yapmak için 

simülatörü açınız. 

 Cihazın marka ve modeline göre 

açma tuşu farklı olabilir. Bazı 

türleri ise ses düğmesinin 

çevrilmesiyle cihaz çalışır. 

 Simülatör menüsünden Aero SAR Cihazını 

seçiniz. 

 Cihazı ON/OFF düğmesine basarak açınız. 

 Frekans seçme düğmesini döndürerek 121,5 ve 

123 MHz frekanslarından birini seçiniz.  Bu cihazda sadece havacılık  

frekansları olan 121,1 ve 123 

MHz frekansları bulunur. 

 Ses düğmesini çevirerek uygun sese ayarlayınız. 

 Squelch  (cızırtı) düğmesini cızırtı kesilene kadar 

açınız. 

 Çağrı yapmak içinde cihazın yan kısmındaki 

mandala basarak konuşunuz. 
 Bu cihazlarda haberleşmede alma 

ve gönderme frekansı aynı 

olduğu için gönderim yapılırken 

alım yapılamaz. Mandala 

basarken gönderim yaparsınız, 

mandaldan elinizi çekince alım 

yapabilirsiniz. 

 Yayınınız bittikten sonra elinizi mandaldan 

çekerek size verilecek cevabı dinleyiniz. 

 Arama kurtarma operasyonun daha çabuk 

sonuçlanması için kurtarma birliklerine hava 

koşulları, akıntı, yaralı ve kazazede sayısı gibi 

bilgileri telsizle veriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. VHF bandında arama ve kurtarma haberleşmelerine tahsis edilmiş uluslararası kanal 

hangisidir?  

A) Kanal 06 

B) Kanal 08 

C) Kanal 13 

D) Kanal 16 

E) Kanal 70 

 

2. VHF bandında uçakların gemilerle haberleşme yapabilecekleri kanallardan biri 

değildir?  

A) Kanal 06 

B) Kanal 13 

C) Kanal 16 

D) 123.1 MHz 

E) E)Kanal 67 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi MF/HF bantlarında uçaklarla gemiler arasında haberleşme 

için kullanılabilecek frekanslardan biri değildir? 

A) 2174 kHz 

B) 2182 kHZ 

C) 3023 kHZ 

D) 4125 kHz 

E) 5680 kHz 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin arama ve kurtarma operasyonları ile ilgili 

yükümlülüklerini belirten uluslararası sözleşmedir? 

A) SOLAS 

B) COLREG 

C) SALVAGE 

D) SAR 

E) MARPOL 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) 

mesajlarını (RTlf / Navtex /RTlx / EGC) cihazları ile alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Size en yakın limana giderek gemilerden birini ziyaret ediniz.  

 Kaptanına araştırma konunuzu belirterek gemide hangi cihazlarla deniz emniyet 

bilgilerini aldıklarını sorunuz. 

 Cihazlarını gerekli MSI mesajlarını almak için nasıl ayarladıklarını öğreniniz. 

 

4. MSI (DENİZ GÜVENLİK BİLGİSİ) MESAJLARINI 

(RTLF / NAVTEX / RTLX / EGC) CİHAZLARI İLE 

ALMAK 
 

4.1. MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) 
 

MSI (Marine Safety Information)Türkçe olarak Deniz Emniyet Bilgisi olarak 

adlandırılmaktadır. Deniz emniyet bilgisi; genelde, kıyı istasyonları veya kıyı uydu-yer 

istasyonları tarafından tüm gemilere hitaben yayınlanan, denizcilik ve meteorolojik uyarıları, 

meteorolojik tahminler ve emniyet ile ilgili diğer acil mesajları içermektedir. Bununla 

beraber gemiler tarafından da deniz emniyet bilgileri yayınlanabilir. Bu yayınlar sözlü ya da 

yazılı olarak farklı kanallar kullanılarak gönderilip-alınabilir. 

Deniz Güvenlik Bilgilerinin içerdiği konular aşağıda sıralanmıştır:  

 

 Ana seyir yollarını etkileyecek olaylar, yanmayan fenerler, şamandıraların 

kaybolması 

 Gemilerin ana seyir rotaları içinde veya yakınında tehlike oluşturabilecek 

kazazedeler, gemi enkazlarının varlığı 

 Kalabalık, dar deniz sularındaki geniş ve idaresi güç yedekte çekilen dubaların 

varlığı 

 Sürüklenen mayınlar 

 Arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı ve deniz kirliliğini önleme 

faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalar 

 Denizde tehlikede/kayıp olduğu rapor edilmiş, önemli derecede gecikmiş 

gemiler ve uçaklar  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 
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 Gemilere muhtemel bir tehlike meydana getiren, yeni keşfedilmiş kayalıklar, 

sığlıklar, deniz seviyesinde veya seviyenin hemen altındaki kayalar ve gemi 

enkazlarının varlığı ve bunların uygun olduğu takdirde işaretlenmesi 

 Tespit edilmiş rotalardaki beklenmedik değişiklikler veya geçici olarak 

durdurulması 

 Gemi rotaları içinde veya yakınındaki kablo yada boru hattı döşeme çalışmaları, 

yedekte çekilen geniş cisimler araştırma veya jeofiziksel keşiflerde kullanılan 

sualtındaki cisimler, balık adamlarla yada insansız olarak yapılan su altı 

çalışmaları yada muhtemel tehlikeler oluşturabilecek diğer su altı çalışmaları 

 Gemi rotaları üzerinde veya yakınında bulunan sahilden uzak yapıların tesisi 

  Radyo seyir servisindeki önemli aksamalar 

  Gemilerin emniyetini etkileyen özel operasyonları ilgilendiren bilgiler. Zaman, 

zaman geniş sahalarda yapılan askeri gemilerin tatbikat ve atışları ile uzay 

faaliyetleri, nükleer testler vb. 

 

4.1.1. Deniz Emniyet Bilgilerinin Yayınlanması 
 

Deniz Emniyet bilgilerinin yayını, yayın yapılacak deniz sahalarına göre değişir. Bu 

sebeple de gemiler, deniz emniyet bilgilerini alabilmek için seyir yaptığı deniz sahasına göre 

farklı cihazlar kullanırlar. 

 

 A1 Deniz sahasında Deniz Emniyet Bilgileri yazılı olarak Navtex sistemi 

üzerinden yayınlanır ve gemilerce Navtex alıcılarıyla alınır. Bununla beraber 

VHF radyotelefonla sesli olarak da deniz emniyet bilgileri duyurulabilir. 

 A2 Deniz sahasında yine Navtex sistemi ile deniz emniyet mesajları yayınlanır 

ve gemiler tarafından Navtex alıcılarıyla elde edilir. 

 A3 Deniz sahasında deniz emniyet bilgileri yayını için iki farklı sistem 

kullanılır. 

 

Bunlardan ilki HF-MSI frekanslarında, NBDP (Dar Bant Direk Yazdırma) ile yapılan 

yayınlardır. Bu yayınlar HF bandında şu frekanslar; 4210, 6314, 8416.5,12579, 

16806.5,19680.5,22376 ve26100.5 (kHz) üzerinden yayınlanır.A3 deniz sahasında ayrıca 

Inmarsat C EGC (Genişletilmiş Grup Çağrısı) sistemi ile  MSI mesajları yayınlanır. 

 

 A4 deniz sahasından yine HF- NBDP ile deniz emniyet bilgileri yayınlanır. 

 

4.1.2. NAVAREA (Deniz Seyir Alanları) 
 

NAVAREA; tüm dünya kapsamındaki denizcilik uyarı hizmetlerinin daha organize 

gemilere ulaştırılması için dünya denizleri denizcilik uyarı bölgelerine ayrılmıştır ve bunların 

adına NAVAREA denilmiştir. ”IMO” (Uluslararası Denizcilik Örgütü) ve “IHO” nun 

(Uluslararası Deniz Hidrografi Örgütü) ortak çalışmalarıyla hazırlanmış olup 21 coğrafi 

bölge NAVAREA’ ları oluşturur. Herbir deniz sahası için bir koordinatör ülke bulunmakta 

olup denizcilik uyarılarını hazırlamak ve yayımlamak bu ülkenin görevidir. Uyarılar saha 

koordinatörü tarafından güçlü istasyonlar aracılığı ile ilgili ve bitişik diğer sahaları 

kapsayacak şekilde yayınlanır.  
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Bu uyarılar, bir takvim yılı içinde birbirini takip eden sıralı numaralarla 

numaralandırılır. NAVAREA Uyarıları ile ilgili bilgiler “Kıyı İstasyonları ve Özel Servis 

İstasyonları Listesi” kitabında bulunabilir. 

 

 

Resim 4.1: Dünyadaki NAVAREA Haritası 

 

4.1.2. METAREA (Deniz Seyir Alanları) 
 

Dünya denizleri meteorolojik bilgilerin yayımının koordinasyonun sağlanması için 

METAREA(NAVAREA) denilen meteorolojik yayın sahalarına bölünmüştür. Güncel olarak 

21 adet METAREA mevcuttur. Meteorolojik mesajlar, denizcilik ve hava seyrini korumak 

için hava tahminleri ile birlikte meteorolojik servislere resmen havale edilmiş mesajlardır. 

Meteorolojik yayın yapan istasyonlar “Kıyı İstasyonları ve Özel Servis İstasyonları 

Listesi”  kitabında yer almaktadır. 

 

ALRS Volume-3 Maritime Safety Information (Deniz Emniyet Bilgisi) ve ALRS 

Volume-4 Meteorological Observation Stations (Meteorolojik Gözlem İstasyonları) 

kitaplarından yayın yapan istasyonlar hakkında bilgileri elde edilebilir. 
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Resim 4.2: ALRS Vol3, 4 

 

 

Resim 4.3: METAREA III Haritası  
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4.2. MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) Mesajlarını (RTlf / Navtex / RTlx / 

EGC) Cihazları ile Alma Prosedürleri 
 

4.2.1. MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) Mesajlarını Radyotelefon ile Alınması 
 

Yersel sistemin VHF bandında deniz emniyet bilgilerinin yayımı kanal 16’da yapılan 

duyurudan sonra verilen çalışma kanalından yayınlanır. Bu çağrıların başında ‘SECURİTE’ 

sinyali kullanılır. Kanal 16’da bu çağrıyı duyan istasyonlar çağrıda belirtilen çalışma 

kanalına geçerek ilgili mesajı dinleyebilirler. Bu yayınlar 4’er saatlik aralıklarla yayınlanır 

ve ücretsizdir. Yayın saatini kaçıran istasyonlar talep etmeleri halinde ücret karşılığı bu 

mesajları dinleyebilirler. Ülkemizde meteorolojik bilgiler Kanal 67’den yayınlanır. Ayrıca 

gemi istasyonları da tespit ettikleri bir tehlike ile ilgili tüm gemilere ya da kıyı istasyonuna 

yönelik emniyet mesajı yayını yapabilir. 

 

A2 deniz sahasında ise deniz emniyet bilgilerinin yayımı, tehlike-emniyet ve çağrı 

frekansı olan 2182,0khz frekansından emniyet sinyali (Security) kullanılarak telsiz 

telefondan yapılacak anonstan sonra (bir çalışma frekansına geçilerek) tekrar yayınlanmalı 

ve ayrıca bir sonraki normal tarifede belirtilmiş olan yayın saatinde tekrar edilmelidir. 

 

4.2.2. MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) Mesajlarını Navtexile Alınması 
 

Dar bant doğrudan yazan telgraf tekniği (NBDP) kullanılarak, otomatik telgraf sistemi 

(R/Teleks) ile belirli kıyı istasyonları tarafından gemilere, denizcilik ve meteorolojik uyarılar 

ile,acil bilgilerinin yayınlanmasında kullanılan uluslararası servise kısaca “NAVTEX” 

denilmektedir. Bu tabir, Navigational Warnings Radyotelex sözcüklerinin kısaltmasından 

oluşmuştur. Kıyıdan yaklaşık 300 mil mesafeye kadar olan denizlere ait emniyet bilgileri 

yayınlarının yapılması için A1 ve A2 deniz sahalarını kullanılmakta ve GMDSS sisteminin 

MSI mesajlarının alınması gerekliliğini A1 ve A2 deniz sahalarında karşılamaktadır. 

NAVTEX yayınları, uluslararası alanda ve seçilmiş belirli istasyonlar tarafından tek 

bir frekanstan (518 kHz) yapıldığı için, yayın süreleri; bu yayınları yapan istasyonların 

yayınlarına müdahale etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Her bir NAVTEX yayınına ayrılan 

süre on dakikadır. Tarifeli NAVTEX yayınları sekiz saati geçmeyecek aralarla yapılmalıdır. 

Ancak genelde bu yayınlar dörder saat ara ile yapılmaktadır. NAVTEX yayınları sırasında, 

istasyonlara ayrılan bu sürenin (on dakika) asılmaması için yayınların bir tek dilde yapılması 

arzu edilmektedir ve tek bir dil kullanıldığında bu dil İngilizce olacaktır. Zaman yeterli 

olduğu sürece bu mesaj yerel dilde de tekrarlanabilir. Uluslararası yayının yapıldığı 518 khz 

frekansına ilaveten 490 khz frekansında ülkeler yerel NAVTEX yayını yapabilirler. 

 

4.2.2.1. NAVTEX Alıcıları 

 

Kıyı istasyonları tarafından yapılan NAVTEX yayınlarının gemiler tarafından 

otomatik olarak alınabilmesi için, bu amaçla özel olarak üretilmiş NAVTEX alıcıları 

kullanılmaktadır. Bu cihazlar; yayının yapıldığı frekansta (518 kHz) fabrikasyon olarak 

ayarlanmış bir alıcı ve alınan bilgileri rulo edilmiş bir kağıda yazan bir yazıcı devresinden 

oluşan küçük bir cihazdır.  
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NAVTEX alıcıları, gerekli ön ayarlama yapıldıktan sonra sürekli açık olarak devrede 

bırakılabilir. Böylelikle, NAVTEX istasyonlarının yayın programlarının takip edilmesine 

gerek kalmayacaktır. Ayrıca, cihazın sadece istenilen istasyon yada istenilen tip mesajların 

alınabilmesi için programlanabilme özelliği vardır. Bu özellik sayesinde, istenilmeyen 

istasyonlar ve istenilmeyen mesaj kategorileri otomatik olarak iptal edilecek ve kâğıda 

baskısı olmayacaktır. Fakat A, B, D ve L tipi mesajlar iptal edilemez. Bu mesajlar cihaz açık 

olduğu sürece sürekli alınacaktır. Günümüzde artık yazıcısı olmayan Navtex alıcıları da 

mevcuttur. Bu cihazların yeterli mesaj saklama kapasiteleri olduğu sürece gerekliliği 

karşılamaktadır. 

 

 

Resim 4.3: Navtex Alıcısı 

 

4.2.2.2. NAVTEX Yayınlarının Genel Biçimi 

 

Standart bir NAVTEX yayın formatı; aşağıdaki bilgilerden oluşmaktadır. 

 

ZCZC B1, B2, B3, B4 hhmm ODR nn Preambül 

0000 UTC mmm yy  

.................................................................. 

..................................................................Mesaj (metin) 

.................................................................. 

 

NNNN 

 

Navtex mesajı ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir; 

 

ZCZC BA10 ISTANBUL TURK RADIO ZCZC 

061632 LMT OCA 16 

DENIZCILERE 012/16 SAYILI BILDIRI 

 

MARMARA DENIZI: 
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ATIS EGITIMI, 11-29 OCA 16, SAAT 0600Z-2100Z ARASINDA 

HAFTASONLARI HARIC ASAGIDAKI SAHADA YAPILACAKTIR. 

40 33.00K, 026 51.00D 

40 34.00K, 026 53.00D 

40 32.00K, 026 57.00D 

40 30.00K, 026 52.00D 

DENIZCILERE DUYURULUR. 

 

NNNN 

 

ZCZC : Bu kod, mesajdan önce yayınlanan faz sinyallerinin sonunu belirler. 

B1 : (A’dan Z’ye kadar) yayını yapan istasyonun tanıtma karakteri. 

B2 : (A’dan Z’ye kadar) mesaj kategorisini belirten karakter. 

B3, B4 : (00’dan 99’a kadar) mesajın seri numarasını ifade eder. 

hhmm : Mesajın yerel saat olarak yayın saati (hh: saat, mm:dakika) 

ODR nn : Mesajın kaç kez yayınlandığını gösterir (ODR01 - ODR99) 

0000 : UTC olarak mesajın yayın saatini gösterir. 

mmm : Mesajın yayınlandığı ay (üç harf) 

yy : Mesajın yayınlandığı yıl (son iki rakam) 

 

4.2.2.3. NAVTEX Mesaj Kategorileri 

 

NAVTEX yayın formatında “B2” karakteri ile gösterilen, NAVTEX mesajlarının 

kategorisini ifade eden A – Z arasındaki harflerin anlamları aşağıdaki gibidir; 

 

A- Denizcilik uyarı mesajı (alıcı istasyon tarafından iptal edilemez) 

B- Meteorolojik uyarı mesajı (alıcı istasyon tarafından iptal edilemez) 

C- Buz raporları 

D- Korsan saldırısı ve silahlı soygun uyarılarını da içeren arama ve kurtarmabilgisi 

(alıcı istasyon tarafından iptal edilemez) 

E- Meteorolojik tahmin (hava raporu) 

F- Pilot servis mesajları, 

G- Decca mesajları, 

H- Loran mesajları, 

I- Omega mesajları, 

J- Satnav (uydu seyir) mesajları 

K- Diğer elektronik seyir-yardım mesajları, 

L- Seyyar sondaj gemisi hareketleri için denizcilik uyarıları (alıcı istasyon  tarafından 

iptal edilemez) 

V- (Başlangıçta “A” tipi mesajların altında anonsu yapılan) denizcilik uyarıları. 

W- Özel servisler (muhtemelen diğer dillerde kullanılacak) 

X- Özel servisler (muhtemelen diğer dillerde kullanılacak) 

Y -Özel servisler (muhtemelen diğer dillerde kullanılacak) 

Z-Yayınlanacak mesaj olmadığını (QRU) belirtir 
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Resim 4.4:NAVTEX ,A- Denizcilik uyarı mesajı (alıcı istasyon tarafından iptal edilemez) 

 

4.2.2.4. NAVTEX Mesajlarının Yayın Önceliği 

 

 NAVTEX servisinde, yeni bir uyarı mesajının ilk yayını için üç mesaj önceliği 

kullanılır. Aciliyet sırasına göre bunlar; 

 VITAL (Hayati önem taşıyan) : Devam ede gelmekte olan yayınlara 

müdahaleye sebep olmamaya özen gösterilerek derhal yayınlanır, 

 IMPORTANT (Önemli) : NAVTEX yayın frekansının boş olduğu 

(kullanılmadığı) bir sonraki mevcut sürede yayınlanır. 

 ROUTINE (tarifeli) : Bir sonraki tarifeli yayın zamanında yayınlanır. 

 “Vital” ve “Important” grubuna giren mesajlar; normalde (hala geçerliyse) bir 

sonraki tarifeli yayın zamanında tekrar edilmelidir. Bunun yanı sıra “Vital” 

önceliği; NAVTEX sisteminin karışıklığa sürüklenmesinin önlenmesi için, bazı 

tehlike alarmları gibi sadece son derece acil durumlarda kullanılmalı ve 

mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 

 

4.2.2.5. NAVTEX Yayını Yapan Türk Kıyı İstasyonları 

 

Aşağıda sırasıyla uluslar arası ve ulusal frekansta Navtex yayını yapan istasyonlar ve 

yayın saatleri verilmiştir. 

 

 518 KHZ Uluslar arası Yayın yapan NAVTEX İstasyonları(İngilizce) 
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 490 KHZ Ulusal Yayın Yapan NAVTEX İstasyonları (Türkçe) 

 

 
 

 4209.5 KHZ Telsiz telekste Yapılan Türkçe NAVTEX Yayınları 

 

 

 

4.2.3. MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) Mesajlarını HF-NBDP ile Alınması 
 

A3 ve A4 deniz sahasında seyir yapan gemilerin MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) 

mesajlarını almak için kullandığı yöntemlerden biri HF-NBDP (Yüksek Frekans Dar Bant 

Doğrudan Yazdırma Tekniği)’dir.HF teleks ile FM modülasyonda ve NBDP yayın tipinde 

deniz emniyet bilgileri yayınlanır.Bu mesajların yayımında şu frekanslar kullanılmaktadır; 

 

4 MHZ   bandında    4210    khz 

6 MHZbandında6314    khz 

8 MHZbandında    8416,5khz 

12 MHZ bandında12579khz 

16 MHZ bandında  16806.5khz 

 

4.2.4. MSI (Deniz Güvenlik Bilgisi) Mesajlarının INMARSAT-C EGC ile 

Alınması 
 

“Deniz emniyet bilgilerinin” yayınlanması işlemi, NAVTEX hizmetinin verilmediği 

deniz sahalarında (A3 deniz sahası) Inmarsat uydu sistemi ile çalışan ve benzeri işlev gören 

EGC (Enhanced Group Calling) yani “genişletilmiş grup araması” olarak bilinen servis 

vasıtasıyla yapılmaktadır. 
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Inmarsat-C sisteminin bir parçası olan EGC; deniz hidrografi ve 

oşinografi,meteoroloji ve arama-kurtarma merkezleri gibi, karadaki yetkililer tarafından 

hazırlanarak, GMDSS'in “emniyet-ağı sistemine dahil edilecek emniyet mesajları ve “filo-

ağı” servisindeki diğer bilgilerin, belirlenmiş bir coğrafi sahası yada gemi gruplarına 

Inmarsat-C uydu sistemi vasıtasıyla gönderilmesini sağlayan, uluslararası NAVTEX 

sisteminin tamamlayıcısı(tehlike-emniyet olarak) bir sistemdir. Deniz emniyet bilgileri 

INMARSAT C EGC ile otomatik teleks yöntemiyle tüm gemilere ulaştırılır. 

 

Bir mesajın, aynı anda birden fazla seyyar istasyona iletilebilmesi için kullanılan bu 

sistem vasıtasıyla gönderilen mesajlar, uluslararası her hangi bir dilde ve her hangi bir alfabe 

ile yayınlanabilmektedir. 

 

EGC servisi, temel olarak iki çeşittir. Bunlar; emniyet-ağı (safety-net) servisi ve filo-

ağı (Fleet-net) servisleridir. Emniyet ağı deniz emniyet bilgilerinin alındığı ücretsiz servis, 

ticari bilgilerin yayınlandığı filo ağı ise ücretli servistir. 

 

 

Resim 4.5: EGC Sistemi 

 

4.2.4.1. Emniyet-Ağı Servisi 

 

“Emniyet-ağı”, dünya denizlerindeki gemilere, “deniz emniyet bilgilerinin” (MSI) 

yayınlanması için kullanılan, küresel-uydu haberleşme servisidir. Bu mesajlar INMARSAT 

C cihazlarıyla alınır. Her bir Navarea’nın koordinatörü tarafından yayınlanan MSI mesajları 

aynı anda o bölgedeki tüm istasyonlar tarafından otomatik olarak alınmaktadır. Mesaj 

alındıktan sonra cihazın yazıcından otomatik olarak yazdırılır. Inmarsat- C cihazı üzerinden 

mesajların alınacağı Navarea ve mesaj tipleri seçilebilir. 

 

Aşağıda bir EGC mesajı örneği verilmiştir. 

LES 102 - MSG 7698 - MetWarn/ForeSafety Call toArea: 1 –NoPos 

STRATOS CSAT 81.148.5.74 1-OCT-2012 05:44:00 606085 

NAVAREA ONE 044 

ENGLAND, EAST COAST 

ThamesEstuary. 

Chart BA 1975. 

Black Deeplight-buoymovedto 51-47.79N 001-36.31E. 

NNNN 
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NAV/MET 
SEYİR BİLGİLERİ   

METEOROLOJİ 

BİLGİLERİ  

Uydu Koordinatör Zamanlar 
 

Gönderen Zamanlar 
 

AREA 
  

 (UTC)  Ülke (UTC)   
    

I 

Birleşik 

Krallık 
0530, 1730 (AOR-E) 

 
Birleşik 

Krallık 0930, 2130 (AOR-E) AOR-E 

 
 

 Sadece uyarılar (AOR-W) AOR-W    

II Fransa 0430, 1630 (AOR-E) 
 

Fransa 0900, 2100 (AOR-E/AOR-W) 
AOR-E 

 
AOR-W        

III İspanya 1200,2400 & on receipt  Yunanistan
 

1000, 2200  AOR-E 

  1000, 2200      

IV ABD 
(1200, Icereports N.  

ABD 0430, 1030, 1630, 2230 AOR-W 
Atlantic) 

 

       

  (AOR-E/AOR-W)      

     0730, 1930   

V Brezilya 0030, 1230  Brezilya 

Amazon bölgesi için kıyısal 

uyarılar AOR-E 

       

VI Arjantin 0200, 1400  Arjantin 0230, 1730  AOR-W 

  1940 (AOR-E/IOR)   0940, 1940 (AOR-E)  
  

0040, 1240 (IOR) - 
   

       

VII 

Güney 
Reunion 

 

Güney 

  

AOR-E    

0140, 1340 (IOR) - 
   

Afrika  Afrika  
 

IOR
 

  KerguelenIslands   0940, 1940 

(IOR) 

 

  

0330, 1530 (IOR) - 
    

       

  Mayotte      

  1000  Hindistan 0900, 1800 N of 0º  

VIII Hindistan 0040, 1240 Reunion  Mauritius/ 0130,1330 S of 0º IOR 

  0330, 1530 Mayotte  Reunion 0000,0600,1200,1800 S of 0º  

IX Pakistan 0800  Pakistan 0700  IOR 

  0700, 1900 & on receipt   1030, 2330 (IOR) W  

X Avustralya 
(IOR/POR)  

Avustralya 
1100,2300 (POR) N, NE, SE, W 

IOR/POR 

0140, 1340 (POR) - New 

 BassBoğazı ve Kuzey Bölgesi ile 

Batı Avustralya için kıyısal 

uyarılar      

  Caledonia     

       

  
0005, 0805, 1205 

 Çin 0330, 1015, 1530, 2215 (IOR)  

XI Japonya 

  0230, 0830, 1430, 2030 (POR) N of 

0º IOR/POR 

(POR/IOR) 

 

Japonya    0815, 2015 (POR) S of 0º  

XII ABD 1030, 2230 
 

ABD 0545, 1145, 1745, 2345 
POR/ 

 
AOR-W        

XIII 
Rusya 

0930, 2130 
 Rusya 

0930, 2130 
 

POR 
Federasyonu  

Federasyonu 
 

      

  Her 12 saatte bir   0330, 0930, 1530, 2130 Uyarılar  

  0140,1340 N. Caledonia   
0330, 1530 Güneydeki açık denizler 

için hava durumu ve tahmini  

XIV 
Yeni 0030, 1230 Wallis &  Yeni   

POR 

Zellanda Fortuna 

 

Zellanda 

0930, 2130 Tropikal altı bölgesi 40 

‘lı enlemler ve Pasifik için hava 

durumu ve hava tahmini    
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  0250,1450 French     

  Polynesia      

     0100, 1330 forAreas 1-8 Bölgeler  

XV Şili 0210, 1410  Şili 1440  Bölge 9  AOR-W 

     1845 Bölge 10   

XVI Peru 0519,1119, 1719, 2319  ABD 0515, 1115, 1715, 2315 AOR-W 

XVII Kanada 1130, 2300  Kanada 1130. 2300  POR 

XVIII Kanada 1100, 2300  Kanada 1100, 2300  AOR-W 

XIX Norveç 0630, 1830  Norveç 0630, 1830  AOR-E 

XX 
Rusya 

0530, 1730 
 Rusya 

0530, 1730 
 

IOR 
Federasyonu 

 
Federasyonu 

 
      

XXI 
Rusya 

0630, 1830 
 Rusya 

0630, 1830 
 

POR 
Federasyonu 

 
Federasyonu 

 
      

Tablo 1.1 :Uluslararası emniyet ağı MSI yayını zaman çizelgesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek NAVTEX cihazını MSI almaya 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GMDSS simülatörünü açınız ve 

cihaz menüsünden Navtex cihazını 

seçiniz. 

 Aynı işlemi bir gemiye giderek gerçek cihaz 

üzerinden de yapabilirsiniz. Burda cihazı 

çalıştırmadan önce rulo kağıdın takılı 

olduğunu görün. 

 Cihazın ON/OFF tuşuna basarak 

Navtex cihazı açınız.  

 Gemi seyrini tamamlanınca Navtex cihazı 

kapatılır, yeniden seyre başlayınca tekrar 

açılır. 

 Cihaz açıldıktan sonra MSI 

mesajlarını almak istediğiniz 

istasyonun harf kodunu cihaz 

üzerinden seçiniz. 

 Navtex yayını yapan istasyonlara ait harf 

kodları ALRS 3. Cilt :MSI kitabından elde 

edilir. 

 Daha sonra almak istediğiniz mesaj 

kategorisine ait harf kodlarını cihaz 

üzerinde seçiniz. 

 A,B,D,L kategorileri cihaz hafızasında 

otomatik olarak seçilmiştir. Silinemez. 

 Cihaz mesajları almaya başlayınca otomatik 

olarak rulo kağıda yazdırılacaktır. 

 Bu işlemleri tamamladıktan sonra 

Navtex yayını başladığından cihaz 

otomatik olarak mesajları alacaktır 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kıyı istasyonları tarafından, ülkelerin ulusal dillerinde, NAVTEX yayınlarına ilave 

olarak yayınlanacak, meteorolojik ve denizcilik uyarı mesajlarıyla, acil bilgiler için 

tahsis edilen frekans (kHz) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 500 

B) 518     

C) 490 

D) 474 

E) 590 

 

2. Uluslararası NAVTEX frekansı (kHz) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 485    

B) 490    

C) 518    

D) 500   

E) 590 

 

3. NAVTEX alıcılarında, iptal edilemeyen mesaj kategorileri aşağıdakilerden 

hangileridir? 

A) A, B, C.E 

B) A, B, D,L 

C) B, C, D,K 

D) A, E, G,K 

E) A. B. D. E 

 

4. NAVTEX preambülündeki “B2” neyi ifade etmektedir? 

A) Mesaj kategorisi 

B) İstasyon tanıtım karakteri 

C) Faz sinyalleri 

D) Mesaj tekrar sayısı 

E) Mesaj seri numarası 

 

5. Okyanus aşırı sefer yapan gemilerin emniyetli seyirleri için ihtiyaç duyulan bilgileri 

İçeren ve bu servisin yayınları için dünyayı, 21 coğrafi deniz sahasına bölen servisin adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) NAVTEX 

B) MET-NAV 

C) EGC 

D) NAVAREA(METAREA) 

E) SAR 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. NAVTEX hizmetinin verilmediği deniz sahalarında “Deniz Emniyet Bilgileri' nin” 

(MSI) Inmarsat uydu sistemi ile yayınlanması için kullanılan servise ne ad verilir? 

A) Fleet-net 

B) Safety-net 

C) Mari-sat 

D) Intel-sat 

E) Cospas -Sarsat 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetiyle deniz Haberleşmesi-trafik ile ilgili ITU, ADMIRALTY ve 

IMO süreli-basılı-yayınlarını haberleşme prosedürlerinde kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Size en yakın limana giderek gemilerden birini ziyaret ediniz ve Kaptanından 

size araştırmanızla ilgili izin vermesini isteyiniz.  

 İlgili zabite haberleşmelerde kaynak olarak kullandıkları yayınları sizce 

göstermesini ve açıklamasını isteyiniz. . 

 Farklı haberleşme türlerinde hangi yayını nasıl kullanacağınızı öğrenip, bunu 

okulda öğretmen ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. DENİZ HABERLEŞMESİ-TRAFİK İLE İLGİLİ ITU, 

ADMIRALTY VE IMO SÜRELİ-BASILI-

YAYINLARINI KULLANMAK 
 

5.1. Deniz Haberleşmesi-Trafik ile İlgili ITU, ADMIRALTY ve IMO 

Süreli-Basılı-Yayınlar 
 

5.1.1. ITU Yayınları 
 

International Telecommunications Union (yani Uluslararası Telekom Birliği, kısaca 

ITU) merkezi Cenevre'de bulunan ve telekomünikasyon dalında birçok standardı belirleyen 

uluslararası kurumdur. ITU 17 Mayıs 1865 International Telegraph Union (Uluslararası 

Telgraf Birliği) adıyla kurulmuştur. Daha sonra teknolojik gelişmelerle birlikte adı 

değiştirilmiştir. 1945 yılında Birleşmiş Milletler yapısı altında faaliyetlerini sürdürmeye 

başlamıştır.Merkezi Cenevre,İsviçre’dir.173 ülke ve 700 teknik firma birliğin üyesidir. Birlik 

dünyadaki tüm haberleşmeler ile ilgili mevzuatı belirler, teknik standartlar oluşturur ve 

çeşitli yayınlar yayımlar. ITU tarafından yayınlanan birçok yayının içinden bilmeniz 

gereken, GMDSS sözleşmesine tabi gemilerin bulundurması zorunlu yayınlardır. Bu yayınlar 

2011 yılına kadar 4 farklı kitap halinde gemilerde bulunduruluyordu. Bunlar; 

 

 List of ShipStations (Gemi İstasyonları Listesi) 

 List of CoastStations (Kıyı İstasyonları Listesi) 

 List of Call Signsand Numerical Identities(Çağrı İşaretleri ve Sayısal Kimlik 

Numaraları Listesi 

 List of Radiodetermination And Special Service Stations( Sinyal Tespit ve Özel 

Servis İstasyonları Listesi  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 
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Nisan 2011 yılından sonra bu yayınlar ikişerli grup halinde birleşerek iki yayına 

indirilmiştir. Ayrıca kitap halinde yayınlanmaları bırakılarak, CD halinde yayınlanmaya 

başlanmıştır. Bu yayınlar aşağıda verilmiştir. 

 

5.1.1.1. ITU Liste IV –Kıyı İstasyonları ve Özel Servis İstasyonları Listesi 

 

Orijinal adı ITU List IV - List of Coast Stationsand Special Service Stations olan bu 

yayın, İngilizce, Fransızca ,İspanyolca, Çince, Rusça ve Arapça olarak yayınlanmaktadır. 

 

 

Resim 5.1:Kıyı İstasyonları ve Özel Servis İstasyonları Listesi 

 

Liste IV GMDSS (Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi) ve CP (Halkla 

İletişim) hizmetleri dâhil olmak üzere Radyo komünikasyon ile ilgili denizciler için önemli 

bilgiler içermektedir. Kıyı istasyonlarının DSC ve radyotelefon ile ulaşmak için iletişim 

detayları yer alır. Ayrıca her bir istasyon için gönderme ve alma frekansları, yayın saatleri ve 

istasyonların coğrafik konumları bu yayında bulunur. Liste IV ayrıca tıbbi tavsiye, seyir ve 

meteorolojik uyarılar, MSI (Deniz Güvenlik Bilgileri), AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi), 

meteorolojik bültenler ve radyo zaman sinyalleri gibi ek hizmetlerin işletme frekansları ve 

yayın saatleri bulunur. Ayrıca liman istasyonları, pilot istasyonları, sahil istasyonları, VTS 

istasyonları, RCC (Kurtarma Koordinasyon Merkezleri) iletişim bilgileri, SAR (arama-

kurtarma) ajansları, NAVAREA koordinatörleri ve atons (AIS Seyir Yardımcıları) hakkında 

bilgi içerir.ITU tarafından iki yılda bir, yılın son çeyreğinde yayınlanır. En güncel olanın 

yayın tarihi Kasım 2015’tir.Yayında ülkeler alfabetik sırayla sıralanır ve her ülke ismi 

altında yine alfabetik sırayla o ülke kıyı istasyonları hakkında bilgiler verilir. CD olarak 

gemiye ulaştıktan sonra köprü üstündeki bilgisayara kurulduktan sonra, ilgili ülke ya da 

istasyon ismi arama seçeneği ile kolayca bulunup bilgileri elde edilebilir. Aşağıda 

Türkiye’ye ait bir kıyı istasyonun ait Liste IV sayfası örnek olarak sunulmuştur. 
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Admin./Geo.Areasymbol: TUR        MMSI: 002713000      Services: DSC-

WATCH CP 

Remotelycontrolledby: ISTANBUL TURK RADIO 

Services 

 
TF : +90 5989525/26/27/28/29Num. Notes : 

TF : +90 242 3236102/05                                                Remarks : 

FAX : +90 212 5410338                                                  SeaAreas : 

FAX : +90 242 3240300 

E-MAIL : turkradyo@kiyiemniyeti.gov.tr 

E-MAIL : antalyaradyo@kiyiemniyeti.gov.tr 

LongitudeLatitudeTxFreq.   RxFreq. Channel  EmissionBandWatchHours 

027°26'37''E 37°04'06''N    156.525   156.525    C70    G2B        VHF      H24 

 

 
Address : 

TF : +90 212 5989525/26/27/28/29                           Nature of Service : CP 

TF : +90 242 3236102/05                                          Num. Notes : CP1 

FAX : +90 212 5410338                                            Remarks : 

FAX : +90 242 3240300                                            ChargeNotes : 

EMAIL : antalyaradyo@kiyiemniyeti.gov.tr             SeaAreas : 

EMAIL : turkradyo@kiyiemniyeti.gov.tr 

LongitudeLatitudeTxFreq.RxFreq. Channel     EmissionBandWatchHours 

 027°26'37''E 37°04'06''N     156.375                    C67           F3E          VHF                    

027°26'37''E 37°04'06''N     156.375                      C67           F3E          VHF                    

027°26'37''E 37°04'06''N      156.8          156.8       C16         G3E         VHF               

H24 

027°26'37''E  37°04'06''N      161.725    161.725    C82        F3E         VHF 

027°26'37''E 37°04'06''N      161.95                         C27         F3E          VHF 

Tablo 5.1: Kıyı istasyonları ve özel servis istasyonları listesi-Bodrum istasyon sayfası 

 

5.1.1.2. ITU Liste V - Gemi İstasyonları ve Denizcilik Mobil Hizmet Kimlik Tahsisleri 

Listesi 

 

Orijinal adı ‘List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments’ 

olan bu yayın ITU tarafından yıllık olarak yayınlanır. Her yılın Nisan ayında yayınlanır. 

GMDSS’e tabi olan tüm gemi istasyonları CD formatında bu yayını bulundurmakla 

yükümlüdür.   
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CD ‘pdf’formatında,gemi istasyonları, kıyı istasyonları, SAR operasyonlarına 

katılacak hava taşıtlarının kimlik numaraları, grup istasyonları ve Muhasebe Yetkilisi Kimlik 

Kodları bilgilerini içermektedir. İki bölümden oluşur, 

 

 1.Bölüm: ITU Bürosuna Kayıtlı MMSI Verilmiş Gemi İstasyonları  

 2.Bölüm: ITU Bürosuna Kayıtlı MMSI Verilmemiş Diğer Gemi İstasyonları 

 

Birinci bölümde gemi istasyonları MMSI numaralarına küçükten büyüğe doğru 

sıralanmasıyla düzenlemişlerdir. İlk istasyon 203001100 MMSI numarasına sahipken 

numaralar artarak en son 745000030 MMSI numaraları gemi istasyonu ile son bulur. 

 

İkinci bölümde diğer gemi istasyonları çağrı işaretlerinim alfabetik sıralamasıyla 

yerleştirilmişlerdir. 

 

 

Resim 5.2: Gemi İstasyonları ve Denizcilik Mobil Hizmet Kimlik Tahsisleri Listesi 

5.1.1.3. Deniz Mobil ve Denizcilik Mobil Uydu Servisleri için ITU Kılavuzu 

 

Bu yayın ‘ Manual forUse by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite 

Services’ adıyla İngilizce olarak kitap formatında yayınlanmaktadır. En son baskısı 2013 

tarihlidir. Bu yayın iki cilt halinde sunulur. 
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 1. Cilt, GMDSS sisteminin organizasyonu ve işleyişi ile diğer denizcilik 

operasyon prosedürleri ile ilgili bilgiler bulunur.  

 2. Ciltte ise denizcilik operasyonu ile ilgili mevzuatlar yer alır. 

 

 

Resim 5.3. Deniz Mobil ve Denizcilik Mobil Uydu Servisleri için ITU Kılavuzu 

 

5.1.2. ALRS Yayınları 
 

ALRS kitapları, Admiralty yayınlarının denizcilik haberleşmesi ile ilgili olanıdır. 

Admiralty yayınları UKHO (Birleşik Krallık Hidrografi Örgütü) tarafından yayınlanan 

denizcilik yayınlardır. ALRS (AdmiraltyList of RadioSignals) Türkçe karşılığı Admiralty 

Radyo Sinyalleri Listesi’dir. Denizcilik haberleşmesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi içerir. Bu 

bilgiler altı cilde ayrılarak düzenlenmiştir. Bazı ciltlerde bilgileri daha detaylı verebilmek 

için alt kitaplara bölünerek sunulmuştur. 

 

5.1.2.1. ALRS Cilt 1: NP281 (Parts 1 & 2) – Denizcilik Radyo İstasyonları  

 

NP281 (Parts 1 & 2) –Maritime Radio Stations orijinal adıdır. Bu ciltte dünyadaki tüm 

kıyı radyo istasyonlarının iletişim detayları, yayın saat ve frekansları, yayın türleri bulunur. 

Tüm dünya ikiye bölünmüş ve ALRS Cilt 1(1) : Avrupa, Afrika ve Uzakdoğu Hariç Asya 

veCilt 1(2):Okyanusya, Amerikalar ve Uzakdoğu olarak iki kitap şeklinde sunulmuştur. Bu 

kapsam sahalarını gösteren harita aşağıda verilmiştir. 

  



 

67 

 

Resim 5.4:ALRS Volume1 Denizcilik radyo istasyonları kapsam sahası 

 

Bu yayın; 

 Denizcilik Genel Haberleşme İstasyonları Listeleri 

 Küresel Denizcilik Haberleşme Hizmetleri 

 Gemi Raporlama Sistemleri 

 Korsanlık ve Silahlı Soygun Raporlama Prosedürleri 

 Sahil Bazlı MMSI Numaraları Listelerini içerir. 

 

Bu yayın yıllık olarak yayınlanır ve haftalık olarak gemilere gönderilen Denizcilere 

İlanların 6. Bölümündeki düzeltmeleri uygulanarak güncel tutulur. 

 

 

Resim 5.5:ALRS 1 Denizcilik radyo istasyonları  
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5.1.2.2. ALRS Cilt 2: NP282 Seyir için Radyo Yardımcıları, Uydu Seyir Sistemleri, 

DGPS, Resmi Saat, Zaman Sinyalleri, Elektronik Pozisyon Belirleme Sistemleri 

 

Bu yayında UKHO tarafından yıllık olarak yayınlanır. Denizcilere ilanlarla gelen 

düzeltmelerle güncel tutulur. Tek kitap olarak sunulan bu ciltte şu bilgiler yer alır; 

 

 Tüm Radyo Yön Bulma İstasyonları Listesi 

 Tüm Radar İşaretlerinin Listesi 

 Diyagramlar ve fotoğraflarla detaylı olarak açıklanmış Uydu Seyir Sistemleri 

 DGPS Düzeltmeleri Yayınlayan Verici İşaretlerinin Dünya Çapında Listesi 

 Uluslararası Standart Saatler ve Tarihler 

 Uluslararası Zaman Sinyali Yayınlarının Detayları 

 Elektronik Pozisyon Belirleme Sistemleri Detayları  

 

 

Resim 5.6: ALRS Cilt 2  

 

5.1.2.3. ALRS Cilt 3:Denizcilik Emniyet Bilgisi Servisleri 

 

Orijinal adı ‘Maritime Safety Information Services NP283’ iki kitap şeklinde yıllık 

olarak yayınlanmaktadır. ALRS 3 (1) :Avrupa, Afrika ve Uzakdoğu Hariç Asya ve Cilt 3 (2): 

Okyanusya, Amerikalar ve Uzakdoğu olmak üzere 2 kitapla tüm dünya kapsanmaktadır. Bu 

kapsam sahaları aşağıdaki resimde verilmiştir. 
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Resim 5.7: ALRS Cilt 3 kapsam sahaları 

 

Bu cilt aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

 

 Denizcilik Meteoroloji Hizmetleri 

 Denizcilik Emniyet Bilgisi Yayınları 

 Dünya Genelindeki NAVTEX İstasyonları Listesi 

 Denizaltı ve Top Uyarı Ayrıntıları 

 Dünya çapında Radyo-Faks İstasyonları Listesi 

 

 

Resim 5.8: ALRS Cilt 3:Denizcilik emniyet bilgisi servisleri 

  



 

70 

5.1.2.4.ALRS Cilt 4: Meteorolojik Gözlem İstasyonları 

 

 ‘NP284MeteorologicalObservationStations’adlı bu yayın UKHO tarafından tüm 

dünyayı kapsayan tek bir kitap olarak yayınlanır.18 ayda bir revize edilir. Bu 

kitapta şu bilgiler yer almaktadır; 

 Profesyonel ve amatör meteorologlar için gerekli bilgiler 

 Tüm meteorolojik gözlem istasyonları listesi 

 

 

Resim 5.9: ALRS Cilt 4:Meteorolojik gözlem istasyonları 

 

5.1.2.5. ALRS Cilt 5:GMDSS 

 

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) açılımı Küresel Denizcilik 

Tehlike ve Emniyet Sistemidir. Yıllık olarak yayınlanır ve Denizcilere İlanlar ile 

düzeltmeleri yapılmaktadır. Tek bir kitap halinde tüm GMDSS sistemi hakkında bilgiler 

içermektedir. Bu bilgiler şunlardır; 

 

 Tehlike ve Arama-Kurtarma ile ilgili gerekli haberleşme gereklilikleri 

 GMDSS’te SOLAS’a uygunlukla ilgili gereklilikler 

 Tüm Denizcilik Arama ve Kurtarma Bölgeleri gösteren grafik diyagramı 

 DSC kapsam sahaları gösteren diyagramlar 

 GMDSS eğitimi alan öğrenciler ile ilgili bilgiler 
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Resim 5.10: ALRS Cilt 5: GMDSS 

 

5.1.2.6. ALRS Cilt 6:Pilot Hizmetleri, Gemi Trafik Hizmetleri Ve Liman Operasyonları 

 

‘NP 286 Pilot Services, Vessel Traffic Services And Port Operations’ adlı kitap yıllık 

olarak yayınlanır ve haftalık olarak Denizcilere İlanlarla güncel tutulur. Tüm dünyanın 

kapsamı 8 adet kitapla sağlanmaktadır. Gemiler hangi bölgelere seyir yapacaklarsa o bölgeye 

ait kitabı bulundurmalıdırlar. Bu kitaplar şunlardır; 

 

NP286(1)-Birleşik Krallık ve Avrupa ( Arktik, Baltık ve Akdeniz Kıyıları hariç) 

NP286(2)-Avrupa ve Baltık Kıyıları 

NP286(3)-Akdeniz 

NP286(4)-Hint alt kıtası, Güney Doğu Asya ve Avustralya 

NP286(5)-Kuzey Amerika, Kanada ve Grönland 

NP286(6)-Kuzey Doğu Asya ve Rusya ( Pasifik Kıyısı ) 

NP286(7)- Orta ve Güney Amerika ve Karayipler 

NP286(8)-( Akdeniz Bölgesi hariç) Afrika, Kızıldeniz ve Basra Körfezi 
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Resim 5.11: ALRS Cilt 6: Kapsam sahaları 

 

ALRS Cilt 6’da aşağıda verilen bilgilere ulaşılmaktadır; 

 

 Kılavuzluk hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi 

 Küresel gemi trafik hizmetleri bilgileri 

 Raporlama ve pilot alma mahalleri ve limanları gösteren diyagramlar 

 

 

Resim 5.12. ALRS Cilt 6 
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5.1.3. IMO Yayınları 
 

5.1.3.1. Uluslararası İşaret Kodu Kitabı 

 

Uluslararası İşaret Kodu, (ICS)  seyir emniyeti ve diğer konularla ilgili önemli 

mesajları iletmek üzere gemiler tarafından kullanılan sinyaller ve kodlardan oluşan 

uluslararası bir sistemdir. Bu kodlar çekilen bayraklarla, sinyal lambasıyla, semafor 

haberleşmesiyle, radyo telgraf ve radyo telefon vasıtasıyla haberleşmede kullanılır. Bu kitap 

3 bölümden oluşur. 

 

Bölüm 1: Sinyal Verme Talimatları: Bu bölümde bayrak haberleşmesi, flaşör lamba 

ile haberleşme, ses ile haberleşme, radyotelefon ileel ve elde tutulan flamalarla haberleşme 

metotlarıyla birlikte mors kodu sembolleri ve tek harf işaret kodları yer alır. 

 

Bölüm 2: Genel Sinyal Kodları: Tehlike, kaza, seyir yardımcıları, manevra ve 

meteoroloji ile ilgili haberleşmede kullanılan kodlar bulunur. Burada yer alan her bir çift ya 

da üçlü karakterler bir kodun açılımı bir cümleye karşılık gelmektedir. 

 

Bölüm 3: Tıbbi Sinyal Kodlar: Tıbbi yardım talepleri ve tıbbi tavsiye 

haberleşmelerinde kullanılan kodlar ve karşılığına gelen cümleler yer alır. 

 

 

Resim 5.13: Uluslararası İşaret Kodu Kitabı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek Kuşadası Liman kontrol istasyonu iletişim 

detaylarını bulunuz ve istasyonla iletişim kurunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yakındaki bir limandaki gemiyi 

ziyaret ederek köprü üstündeki 

yayınları kullanmak içim izin 

isteyiniz. 

 İnternet ortamından ve limandaki çeşitli 

gemilerin sertifika örneklerini 

arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 

 Kılavuz kaptan istasyonları ile ilgili 

iletişim detaylarının ALRS Cilt 6’ın 8 

ayrı bölgeyi kapsayan baskısı olduğu 

içim Kuşadası’nın yer aldığı baskıyı 

bulunuz. 

 Herhangi bir baskının arka kapağına 

baktığınızda, tüm baskıların kapsam alanını 

gösteren bir haritayı göreceksiniz. Burada 

aradığınız limanın Akdeniz’i kapasan cilt 

6(3) olduğunu tespit edeceksiniz. 

 Kitabın indeks kısmında Türkiye 

limanlarının kaçıncı sayfada 

başladığını öğrenin ve o sayfayı açın 

 Bu yayında limanlar ülkelerinin başlığı 

altında yer almaktadır. Akdeniz’de yer alan 

ülkeler önce alfabetik sırayla sıralanır. O 

ülke altındaki limanlarda yine alfabetik 

sıralamayla sıralanır. 

 O sayfadan ileriye doğru sayfaları 

çevirerek Kuşadası’nı bulunuz ve 

Kuşadası altında Kuşadası Pilot 

istasyonu ait bilgileri görünüz. 

 Burada pilot istasyonunun çalışma saatlerini, 

dinleme nöbeti tuttukları VHF kanallarını, 

pilot alma mahallini ve pilot istasyonu kaç 

saat ya da deniz mili önce çağırmanız 

gerektiğinize dair bilgileri not ediniz. 

 Yayında belirtilen noktaya 

ulaştığında, pilot istasyonunun 

dinlediği kanaldan yine yayında yazan 

istasyon ismiyle çağrı yapın. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Gemi Raporlama sistemlerinin bulunabileceği yayın hangisidir? 

A) ALRS Cilt 1  

B) ALRS Cilt 2 

C) ALRS Cilt 3 

D) ALRS Cilt 4  

E) ALRS Cilt 6 

 

2. Ülkelerin kullandıkları resmi saatlerin bulunabileceği yayın hangisidir?  

A) ALRS Cilt 1  

B) ALRS Cilt 2  

C) ALRS Cilt 3  

D) ALRS Cilt 4 

E) ALRS Cilt 5 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin MMSI numaralarının öğrenilebileceği ITU 

yayındır? 

A) Kıyı İstasyonları ve Özel Servis İstasyonları Listesi 

B) ITU Radyo Tüzüğü 

C) Gemi İstasyonları ve Denizcilik Mobil Hizmet Kimlik Tahsisleri Listesi 

D) Uluslararası İşaret Kodu Kitabı 

E) Deniz Mobil ve Denizcilik Mobil Uydu Servisleri için ITU Kılavuzu. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX yayın istasyonların kapsam sahalarını 

bulabileceğiniz ALRS cildidir? 

A) ALRS Cilt 1  

B) ALRS Cilt 3  

C) ALRS Cilt 4  

D) ALRS Cilt 5  

E) ALRS Cilt 6 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kıyı İstasyonları ve Özel Servis İstasyonları Listesi 

yayınından elde edilebilecek bilgiler biri değildir? 

A) RCC (Kurtarma Koordinasyon Merkezleri) iletişim bilgileri 

B) ECDIS sinyallerinin yayın saati 

C) VTS (Gemi Trafik Servisi) istasyonları iletişim detayları 

D) AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi istasyonlarının yayın frekansları 

E) Tıbbi tavsiye veren istasyon bilgileri 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Kıyı İstasyonları ve Özel Servis İstasyonları Listesi yayının yeni baskısı ne kadar 

aralıkla yayınlanır? 
A) 6 ay 

B) 12 ay 

C) 18 ay 

D) 2 yıl 

E) 3 yıl 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ALRS Cilt 6’danelde edilebilecek bilgiler biri değildir? 

A) Kılavuzluk hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi 

B) Küresel gemi trafik hizmetleri bilgileri 

C) VTS raporlama noktaları 

D) Kıyı istasyonları DSC kapsam sahaları gösteren diyagramlar 

E) Pilot alma noktaları 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında can kurtarma araçları 

haberleşme donanımı kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

Size yakın bir limana giderek, gemilerden birine ziyaret ediniz. Kaptanına araştırma 

konunuzu belirterek izin isteyiniz. 

 

 Geminin ilgili zabitine gemideki acil durum el telsizleri ve yedek bataryalarının 

yerini ve sayısını ve nasıl kullanıldıklarını açıklamasını isteyiniz. 

 Gemideki SART cihazlarının yerleri ve nasıl çalıştırıldıklarını göstermesini 

isteyiniz. 

 Bu cihazların kontrollerinin hangi sıklıkla ve nasıl yapıldığını sorarak öğrenin. 

 Telsiz jurnalini inceleyerek kayıtların nasıl tutulduğunu öğrenin. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

6. CAN SALI HABERLEŞME DONANIMINI 

KULLANMAK 
 

6.1. Can Salı Haberleşme Donanımları  
 

SOLAS-74 sisteminde, geminin can kurtarma aracında; 500 kHz ve 8364 kHz 

frekanslarında mors koduyla, ayrıca 2182 kHz frekansında da R/Telefon olarak gönderme 

yapabilen portatif telsiz cihazı ve ayrıca, 121,5 MHz ve/veya243 MHz havacılık tehlike 

frekanslarında çalışan portatif EPIRB cihazları bulundurulması gerekiyordu. Fakat daha 

sonra kabul edilen GMDSS Sözleşmesi ile can kurtarma vasıtalarında bulundurulması 

gereken haberleşme araçlarında değişiklikler oldu. 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 
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Resim 6.1: Eski tip can filikası haberleşme cihazı 

 

GMDSS sisteminde ve bu sisteme tabi gemilerde, yukarıda bahsi geçen portatif telsiz 

donanımı ve 121,5 MHz EPIRB’leri artık kullanılmayacaktır. Bu yeni sistemde, can 

kurtarma salının yada filikasının yerinin tespit edilebilmesi için “yer tespit sinyalleri” 

göndermek üzere kullanılacak ana haberleşme aracı SART olacaktır. Bununla birlikte; 

tehlike durumunda, arama-kurtarma servisleriyle R/Telefon olarak haberleşme yapabilmek 

için,16.kanalda ve ayrıca en az bir diğer kanalda alma/gönderme yapabilen, su geçirmez 

VHF el telsizinin de bulundurulması gerekmektedir. 

 

6.1.1. Portatif VHF El Telsizi 
 

Portatif VHF el telsizleri; GMDSS sisteminde, can kurtarma aracında bulundurulması 

gereken telsiz cihazlarından bir tanesidir. Bu cihazlar; gemiyi terk ederek can kurtarma 

aracına binen kazazedeler ile, arama çalışmaları yapan gemiler arasında yapılacak 

haberleşmeler (olay-yeri haberleşmeleri) için düzenlenmiştir. Bu VHF el telsizleri, deniz 

bandında ve sadece ses iletişimi şeklinde çalışmaktadır. Yani DSC özelliği yoktur. 

 

IMO standartlarına göre bu cihazlar; VHF 16.kanalda ve ayrıca bir diğer kanalda 

çalışmalıdır. Telsiz bilgisi olmayan kişiler tarafından ve ayrıca eldivenli bir personel 

tarafından kullanılabilecek durumda olmalıdır. Kanal değiştirme işlemi hariç, tek elle 

kullanılabilmeli ve kullanıcının elbisesine tutturulabilmelidir. Bir metre yüksekten sert bir 

zemine düşmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Bir metre derinlikte, en az 5 dakika su 

geçirmeyecek özellikte olmalı ve 45 C termal şok durumunda da su geçirmezliğini 

sürdürmelidir. Deniz suyu ve yağdan aşırı derecede etkilenmemeli, tasarımı can kurtarma 

salına zarar verecek şekilde keskin, sivri olmamalı, küçük ve hafif olmalıdır. Ayrıca iyi 

görülebilecek sarı ya da turuncu renkte olmalı veya üzerinde cihazı çevreleyen sarı/turuncu 

renkli bir şerit bulunmalıdır. Güneşe uzun süre maruz kalma durumunda çürümeye karşı 

dayanıklı olmalıdır. 
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Resim 6.2: Acil durum VHF el telsizi 

 

GMDSS’e tabi 300-500 Grt. arasındaki gemilerde 2, 500 Grt. üzerindeki gemilerde ise 

3 adet portatif VHF el telsizi bulundurulmalıdır. Portatif VHF el telsizleri, 16.kanaldan başka 

bir kanalda en az ayda bir defa test edilmelidir. Cihazın enerji kaynağı normal bir çalışmayla 

8 saat yetecek kapasitededir. Yük gemilerinde acil durum el telsizleri köprüüstünde telsiz 

istasyonunda sürekli şarjda bekletilmeli ve yedek bataryaları telsizlerin yanında açılmadan 

saklanmalıdır. Gemiyi terk sırasında role cetvelinde bu iş ile görevlendirilmiş personel 

tarafından yedek bataryaları ile birlikte gemiyi terk mahalline getirilirler. Gemi filika ya da 

can salıyla terk edilecekse ona taşınırlar. Burada ilgili personel tarafından arama ve kurtarma 

operasyona katılan birimlerle haberleşmek için kullanılır. 

 

Can filikalarının baş-kıç istikametinde büyük aralıklarla yerleştirildiği yolcu 

gemilerinde ise acil durum el telsizleri filikaların içine ya da güvertede filikalara gidiş yolu 

üzerine yerleştirilebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus acil durum telsizlerinin 

baş-kıç istikametinde eşit aralıklarla dağıtılması ve hiçbir zaman tüm acil durum el 

telsizlerinin tek bir yerde saklanmamasıdır. Her zaman kolay ulaşılabilir ve hızlıca can 

kurtarma aracına götürülebilecek yerlerde saklanmalıdır. 

 

6.1.2. SART 
 

SART (Searchand Rescue Transponder) Türk denizcilik litaretüründe kabul edilmiş 

tek bir karşılığı olmamakla birlikte Arama ve Kurtarma Yansıtıcısı olarak adlandırılabilir. 

SART cihazları gemi ve uçakların X-Band radarlarından gelen sinyalleri tekrar gemi ve 

uçaklara yansıtan aktif yansıtıcılardır. SART cihazından yansıyan sinyaller gemi ve uçak 

radar ekranlarında belirgin 12 nokta olarak görülür. SART cihazına doğru seyrettikçe bu 

noktalar titrek yay şeklini alır.1 milden daha az mesafe kaldığı zaman, noktalar daire şeklini 

alır. 
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GMDSS ile birlikte kullanılmaya başlanan SART’ lar EPIRB tamamlayıcısı olarak 

görev yaparak yer tespiti amaçlı kullanılmaktadır. SART’ lar gemi terk sırasında can 

kurtarma vasıtasına alınarak arama ve kurtarma operasyonuna katılan deniz ve hava taşıtların 

kazazedeleri daha kolay bulması için kullanılır. Tüm yolcu gemilerinde ve 500 grt’dan 

büyük yük gemilerinde en az 2 adet SART bulundurulmalıdır.300 grt’dan büyük fakat 500 

grt’dan küçük yük gemilerinde en az 1 adet bulundurulması yeterlidir. 

 

SART cihazları kolayca ve hızlıca can kurtarma vasıtalarına kolayca götürülebilecek 

yerlerde ya da can kurtarma araçların içinde saklanabilir. Genelde uygulanan pratik ise 

SART’ ın bir tanesinin sancak filikada saklarken diğerini köprüüstünde tutmadır. Serbest 

düşmeli bir adet filika bulanan gemilerde 2 adet SART varsa bunlardan biri serbest düşmeli 

filikanın içinde,diğeri ise köprüüstünde kolayca can kurtarma vasıtalarına nakledilebilecek 

bir yerde konumlandırılmalıdır. 

 

9.6 GHz’ de (3 cm bandında) çalışır. X-Band radar tarafından algılanabilir. Deniz 

yüzeyinden 1 metre yüksekte bir SART’ın sinyalleri anten boyu 15 m olan bir gemi 

tarafından 5 mil mesafeden,3000ft yükseklikteki bir hava aracından 30 mil mesafeden 

algılanabilmektedir .SART'ın içindeki pil, aygıta bir sinyal ulaşmamışsa "standby" (hazırol) 

konumunda 96 saat bekleme ve 8 saat yayın için gereken enerjiyi sağlayabilecek kapasitede 

olacaktır.  

 

 

Resim 6.3: SART 

 

SART cihazı can filikası ve can salında su seviyesinden ne kadar yükseğe 

yerleştirilirse o kadar uzağa sinyallerini ulaştırabilir. Bu yüksekliğinin en az 1 metre olması 

istenir. Bu yüzden can filikaları ve can sallarında bunların yerleştirmeleri için yerler 

hazırlanması gerekir. Ayrıca SART cihazlarında farklı şekilde monte edilmek için aparatları 

olacaktır. Monte etmek için üç farklı dirseği vardır. Bunlar duvar monte aparatı, can 

filikasına monte aparatı, direğe monte aparatıdır.  
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Duvar aparatı köprüüstünün alabandasına sabitlemek için kullanılır. Can filika aparatı 

can filikasın tepesindeki boruya SART’ı yerleştirmek için kullanılır. Teleskopik direk can 

kurtarma vasıtasının içinde ya da SART’ ın sudan yüksekliğini arttırmak için kullanılan 

direğe SART’ ı monte etmek için kullanılır. Bunların yanında SART cihazlarının altında ya 

da arkasında 10 metrelik ince halat vardır. Bu halat can salının içerisine SART cihazının 

asılması için kullanılır. Aşağıda farklı şekillerde can sallarına yerleştirilmiş SART’ lar 

görülmektedir. 

 

Resim 6.4:SART’ ın can salına monte ediliş yöntemleri 

 

6.2. Gemi İstasyon Testi Prosedürleri 
 

GMDSS sistemi altında haberleşme donanımları periyodik olarak telsiz zabiti 

tarafından test edilmeli ve bu test kayıtları telsiz jurnaline işlenmelidir. REO ehliyetli bir 

telsiz zabitinin bulunduğu gemilerde testler bu kişi tarafından yapılırken, iki adet GOC 

ehliyetli güverte zabitinin bulunduğu gemilerde bunlardan bir tanesi testler için 

görevlendirilir. Telsiz cihazlarının periyodik testleri günlük, haftalık ve aylık olarak üçe 

ayrılır. 

 

6.2.1. Günlük Testler 
 

VHF DSC ve eğer kullanıyorsa MF-HF DSC cihazının her gün ‘Self Test’ edilmesi 

zorunludur. Bu test sırasında sahil telsiz istasyonuna çağrı yapılmadan DSC cihazlarının 

menüsünde bulunan” TEST” fonksiyonu kullanılarak kendi içinde test yapılması (bu olaya 

LOOP BACK denilmektedir) gerekmektedir.  

 

Ayrıca sistemde yedek enerji kaynağı olarak akü kullanıldığı takdirde bunlarında her 

gün test edilmesi zorunludur. Bu test sırasında ana güç kaynağı devre dışı bırakılarak, 

haberleşme sistemlerinin aküden beslenmesi temin edilir ve bu durumda akünün çıkış 

gerilimi seviyelerinin düşüp düşmediği kontrol edilir.  
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6.2.2. Haftalık Testler 
 

MF-HF DSC sistemlerinin her hafta test edilmesi zorunludur. Geminin seyri sırasında 

test yapılacak bir sahil istasyonunun menzili dışında kalınırsa bunun jurnale işlenmesi ve bir 

sahil telsiz istasyonu ile ilk fırsatta test yapılması gerekmektedir. VHF bandında test çağrısı 

yapılması yasaktır. Bu yüzden VHF-DSC cihazların menüsünde dış test seçeneği yoktur. 

 

DSC test çağrısı; 2, 4, 6, 8, 12 ve 16 MHz frekans batlarındaki DSC tehlike çağrı 

frekansları üzerinden yayınlanır. Ancak; bu çağrılar için DSC tehlike frekanslarının 

kullanılıyor olması nedeniyle, hem bu frekansların ve hem de kıyı istasyonlarının fazla 

meşgul edilmemesi için gerekli olmadıkça test çağrısı yapılmamalıdır. Kıyı istasyonuna 

yapılacak test çağrısı aşağıdaki gibi olmalıdır, 

 

 Verici cihaz DSC tehlike ve emniyet frekansı 2187,5 kHz’e ayarlanır, 

  DSC cihazından “test çağrı” formatı girilir, 

  Çağrılacak kıyı istasyonunun 9-rakamlı kimliği girilir, 

  Tehlike frekansında, yayınlanmakta olan bir başka çağrının bulunmadığını 

kontrol ettikten sonra, DSC test çağrısı yayınlanır, 

  Kıyı istasyonundan alındı onayı beklenir. 

 HF bandındaki DSC tehlike frekanslarında yapılacak DSC test çağrıları için 

işlem usulü; MF bandında anlatılanlar ile aynıdır. Tek fark kullanılacak HF 

frekansının belirlenmesidir. Bu işlem ile ilgili pratik bilgi aşağıdaki gibidir; 

  MF-HF SSB radyotelefon cihazı açılır, 

  DSC cihazı MF-HF tehlike frekanslarında dinleme pozisyonunda yani ana 

menüde iken, “TX TEST, TEST, yada TEST CALL vs.” pozisyonuna alınır, 

  Test çağrısının yayınlanacağı kıyı istasyonunun MMSI bilgisi, parantez 

içinde gösterilen haneye girilir (ör; To: (002711000) gibi) 

  Test çağrısının yayınlanması istenilen; 4, 6, 8, 12 yada 16 MHz’ deki DSC 

tehlike frekanslarından birisi girilir, 

  Bu işlemlerden sonra, (genellikle) SEND butonuna basılarak TEST çağrısı 

yayınlanır ve kıyı istasyonundan alındı onayı beklenir. 

 Ayrıca yedek enerji kaynağı olarak akü yerine jeneratör kullanıldığı takdirde bu 

jeneratörün de her hafta test edilmesi gerekmektedir. Bu test sırasında sistemler 

ana enerji kaynağından ayrılarak jeneratör tarafından beslenir ve jeneratörün 

çıkış seviyesinin düşüp düşmediği kontrol edilir.  

 

6.2.3. Aylık Testler 
 

EPIRB ve SART cihazların aylık olarak test edilmesi zorunludur. Test sırasında bu 

cihazlar kullanım el kitapları dikkate alınarak işlem yapılmalı ve ışıklı ve/veya sesli 

göstergelerin aktif hale geldiği gözlenmelidir. Ayrıca can kurtarma araçlarında bulunan iki 

yönlü VHF cihazları 16. Kanaldan başka bir kanala alınarak aydabir kez test edilmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen gemi personeli tarafından yapılan testlerin yanı sıra her yıl 

haberleşme cihazları yetkilendirilmiş klas kuruluşu görevlisi tarafında test edilip ilgili 

kayıtlar Radyo Emniyet Ekipmanları Sertifikasına işlenmelidir.  
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6.2.4. Test Prosedürleri 
 

Aşağıda GMDSS tarafından zorunlu kılınan periyodik testlerle birlikte cihazların 

işlevliğini kontrol etmek için cihaz menülerinde bulunan diğer testlerin nasıl uygulanacağına 

dair örnekler verilmiştir. Bu test cihazların kullanma kılavuzlarındaki talimatları cihaz 

menüsünden takip edilerek uygulanır. Tabi ki bu testlerin uygulanışı cihaz marka ve 

modeline göre farklılık gösterir. Ama yine de birbirlerine yakın olduklarından aşağıda size 

bir markanın haberleşme cihazlara ait testlerin nasıl yapılacağına dair prosedürler verilmiştir.  

 
6.2.4.1. VHF DSC Test Çağrısı 

 

  Bu işlem için gemideki her iki VHF de açık konuma getirilir. 

 Menü tuşuna basılır. 

 Çıkan menüden individual call (bireysel çağrı) seçeneği seçilir. 

 İstenilen geminin MMSI numarası girilir. (Test işlemi için kendi MMSI’mızı 

yazabiliriz.) 

  Menüden diğer seçenekler ayarlandıktan sonra ‘call’(arama) tuşuna basılarak 

test gerçekleştirilir. 

 İşlem sonunda açık olan diğer VHF’te ses sinyali duyulur, alındı yapılarak 

işlem tamamlanır. 

 

6.2.4.2. VHF DSC Self Test Prosedürü 

 

 Menü tuşuna basılarak menü ekranına girilir. 

 Menüden‘self test’ seçeneği seçilir. 

 Çıkan self test menüsünden gerçekleştirilmek istenen test seçilir. 

 

Not: gemideki VHF DSC cihazlarının bağlantıları olmadığı için test çıktıları 

alınamamaktadır. 

 

6.2.4.3. INM-C PV Testi (Performans Doğrulama Testi) 

 

 1Klavye üzerinde alt ve u tuşlarına aynı anda basınız. Ekranda ‘set up’  (kur) 

menüsü görünecektir. 

 Çıkan menüden ‘performans test’ seçeneği seçilir. Ekranda onaylama yazısı 

çıkar. 

 ‘Yes’ seçeneği seçilerek test işlemi onaylanır. 

 Test işlemi sonunda test raporu görüntülenir. Rapor kontrol edilerek cihazın 

durumu tespit edilir. 

 f5 tuşu ile test sonucu yazdırılabilir. 
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6.2.4.4. INM-C Tehlike Tuşu Testi 

 

 1Klavye üzerinde alt ve ua tuşlarına aynı anda basınız.  Ekranda‘diagnostics’ 

(teşhisler) menüsü görülecektir. 

 Menüden ‘distress button test’(tehlike tuşu testi seçeneği seçilir ve enter 

tuşlanır. 

 Distress butonuna (tehlike tuşu) 5 saniye veya buzzer sesi duyulana değin 

basınız. Test işlemini f7 ‘cancel ‘(iptal)tuşuna basarak durdurabilirsiniz. 

 Distress butonuna 5 saniye veya daha fazla basılı tuttuktan sonra ekranda ‘’now 

distress buton testing’’ (tehlike tuşu test ediliyor) yazısı çıkacaktır. 

 Test işlemini başlatmak için tekrardan ‘distress test’buttonuna basılır. 

 Test işlemi başarı ile sonuçlandığında ekranda ‘’distressbutton test succeeded’’ 

yazısı çıkacaktır. 

 

6.2.4.5. MF/HF Self Testi 

 

 System(sistem) menüsüne girilir. 

 Menüden‘selfcheck’ seçeneği seçilir ve enter tuşuna basılır. 

 Alt menüde self test seçenekleri çıkar. İstenilen test seçilerek enter tuşuna 

basılır ve test gerçekleştirilir. 

 

6.2.4.6. NBDP içinSelf Test 

 

 Öncelikle cihazın teleks modunda olduğu kontrol edilir (ekranın sol üst 

köşesinde tlx yazısı olmalıdır.). 

 Func (işlevler) seçeneği seçilerek enter tuşlanır. 

 Çıkan alt menüden ‘NBDP self check’ seçeneği seçilir ve enter tuşlanır. 

 Test sonuçlandığında ekranda test sonucu görülecektir. 

 

6.2.4.7. Tehlike Çağrısı Testi 

 

 Öncelikle cihaz DSC moduna alınmalıdır. 

 Func seçeneğinden distressalert test (tehlike alarmı testi) seçilerek enter tuşlanır. 

 Ekranda ‘’DSC  distressalert in testing’’ yazısı görülür. 

 Stop’ a basılarak test tamamlanır. 

 

6.2.4.8. MF/HF DSC Test Çağrısı (Sahil İstasyonu ile Test) 

 

 Cihaz DSC modunda iken func (işlevler)  seçeneğine girilir. 

 Çıkan menüden edit/send (düzenle/gönder) seçeneği seçilir. 

 Çıkan alt menüden safety test call (emniyet testi çağrısı )seçilir. 

 Çıkan menüden edit/send seçilir ve enter tuşlanır, ardından sırasıyla aşağıdaki 

işlemler gerçekleştirilir. 

 İstasyon seçilir. 
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 Frekans seçilir. 

 Ekranda görülen ‘’starttotransmitcall?’’ (çağrı gönderimine başlansın mı?) 

sorusuna yes cevabı seçilerek test çağrısına başlanır. 

 Sahil istasyonundan alındı alınarak test tamamlanır. 

 

6.2.4.9. Navtex Self Testi 

 

 Cihaz açık durumda iken test tuşuna basılır. 

 Test sonucu yazıcı çıktısından kontrol edilir. 

 Test tamamlanır. 

 

6.3. GMDSS Jurnali  
 

Telsiz kayıt defteri; gemide bulundurulması zorunlu dokümanlardan biridir. Bu 

nedenle, gerektiğinde yetkililer tarafından kontrol edilmek üzere, telsiz cihazlarının 

konumlandırıldığı yerde bulundurulmalıdır. Bu defterde; gemi adı, çağrı işareti, bağlama 

limanı, Gros tonajı vb. gemiyle ilgili bilgilerin yanı sıra, GMDSS cihazlarının bakım ve 

çiftlemesiyle ilgili bilgiler ve ayrıca GMDSS telsiz operatörüne ait kimlik bilgileri yer 

almaktadır. Bu matbu bilgileri içeren kısımlar, sorumlu GMDSS telsiz operatörü tarafından 

doldurulur ve imzalanır. 

 

Bu bilgilerin yanı sıra, uluslararası anlaşmalarla GMDSS telsiz tesisatının 

bulundurulması talep edilmiş olan bu tür gemi istasyonlarında; ilgili idarelerin bütün 

bilgilerin kaydı için başka düzenlemeleri benimsememeleri durumunda, aşağıdakiler 

oluştuğunda, meydana geliş zamanıyla birlikte telsiz kayıt defterine işlenmesi gerekmektedir. 

Bunlar; 

 

 Tehlike, acelelik ve emniyet trafiğine ait haberleşmelerin bir özeti, 

 Önemli servis olaylarına ait bir referans, 

 Geminin kuralları imkân verdiği takdirde, günde en az bir kere geminin 

pozisyonu 

 

Telsiz jurnaline işlenen her günlük kaydın altı sorumlu zabit tarafından imzalanmalı, 

jurnalin her bir sayfası da gemi kaptanı tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. 
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Resim 6.5: Telsiz jurnali 

 

6.3.1. Telsiz Jurnalinin Bölümleri 
 

GMDSS telsiz jurnali başlıca 3 bölümden oluşur. 

 

 Birinci Bölüm: Gemi ile İlgili Bilgiler: 

 Gemi adı 

 Gemi çağrı işareti 

 Gemi sicil limanı  

 Gemi GR 

 Gemi MMSI numarası 

 Gemi sefer yapacağı deniz alanları 

 Gemi telsiz emniyet bilgisinin geçerlilik süresi 

 Gemi GMDSS koşulunu ne şekilde yerine getirdiği 

 Gemi sahibi veya şirketin ismi ve adresi 

 

 İkinci Bölüm: GMDSS Ehliyetli Personele Ait Bilgiler 

 Ehliyete sahip personellerin ismi 

 Görevlendirildikleri tarih 

 GMDSS operatör belgelerinin yeterlik sınıfları ve numaraları 

 Tehlike/Emniyet haberleşmesinden sorumlu GMDSS ehliyetine sahip 

personelin ismi 

 Cihazların testlerinden ve periyodik test/kontrollerinden sorumlu 

personelin ismi 

 

 3.Bölüm Haberleşme Kayıtlarının Yapıldığı Bölüm 

 Günde en az bir kere mevkii 

 Geminin limandan ayrılma tarih/saati, limana varış tarih/saati. Dinleme 

nöbeti başlangıç/ bitiş 
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 Dinleme nöbetinin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde, nedeni, 

kesilme ve yeniden başlama tarih/saati 

 GMDSS’e göre test ve kontroller 

 Tehlike,acelelik ve emniyet haberleşmelerinin özeti  

 Şirket, acente,kiracıyla yapılan rutin haberleşme kayıtları 

 Telsiz istasyonlarının çalışmaları ile ilgili önemli olaylar 

 

Aşağıda bir telsiz jurnali örneği verilmiştir. 

 

 

 
Sayfa NO:001 

GMDSS TELSİZ JURNALİ 
 

Gemi Adı:…………M/V ASLAN ……     Çağrı İşareti …9HNE9….. 

MMSI……………….256654087……… 

 

 

     

 

    …………………………………….. 

                                                                                                        KAPTAN 

 

Tarih ve 

Zaman  

(UTC) 

Gönderen 

istasyon 

Alan 

İstasyon 

Haberleşme ve test 

detayları 

Frekans  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tablo 6.1. Telsiz jurnali sayfa örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek MF/HF test çağrısını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GMDSS Simülatöründen MF/HF DSC 

cihazını açın.  Cihazların marka ve modeline 

menüleri değişmekle beraber her 

cihazın çağrılar kısmının altından test 

çağrısını bulup test çağrısını hazırlaya 

başlayabilirsiniz. 

 Cihaz DSC modunda iken func(işlevler)  

seçeneğine girin ve çıkan menüden edit/send  

(düzenle/gönder) seçeneği alt menüden ise 

‘safety test call’ u (emniyet test çağrısı 

)seçin ve enter’ı tuşlayın. 

 Test yapacağınız sahil istasyonunun MMSI 

numarası ve alma/gönderme frekanslarını 

ALRS Cilt 1’den bulunuz. 

 Test çağrısı göndereceğiniz sahil 

istasyonunun ALRS cilt 1(1) ya da cilt 

1(2) demi olduğuna dikkat ediniz 
 Menüden sahil istasyonun MMSI’ nı giriniz 

 Alma ve gönderme frekansını giriniz.  Bazı istasyonların alındı onayı 

vermedikleri tecrübe edildiğinden 

daha önceden alındı onayı elde 

ettiğiniz istasyonları seçiniz. 

 ’Start totransmitcall?’’ (çağrı gönderimine 

başlansın mı?) sorusuna yes cevabı seçilerek 

test çağrısına başlatınız. 

 Çağrı gönderildikten sonra cihaz sahil 

istasyonundan alındı onayı beklemeye 

başlar.  

 Eğer çağrı yaptığınız frekansta alındı 

onayı elde edemezseniz, sırayla tüm 

HF bantlarında test çağrısını 

yineleyiniz. 

 Sahil istasyonundan alındı alınarak test 

tamamlayınız. 

 Tüm frekansları denemenize rağmen 

alındı onayı gelmemişse, ilgi kaydı 

telsiz jurnaline düşüp, testisahil 

istasyonu kapsam sahasına girince 

tekrarlayınız. 

 Testi tamamladıktan sonra Telsiz Jurnaline 

ilgili test kaydını işleyiniz ve test çıktısını 

saklayınız. 

 Başarısız olan testler içinde ilgili 

kaydı yapınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. GMDSS’e tabi 300-500 grt arası ve 500 grt’dan büyük gemiler en az kaç adet SART 

bulundurmalıdırlar? 

A) İki, bir 

B) Bir, iki 

C) Üç, beş 

D) Bir, bir 

E) İki, üç 

 

2. Can kurtarma salının (yada tehlikedeki geminin) yerinin tespit edilebilmesi için 

kullanılacak ana haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) EPIRB, ve El telsizi, 

B) EGC ve DSC Ünitesi, 

C) NAVTEX ve EGC Alıcısı 

D) SART ve El telsizi, 

E) E)SART ve AIS 

 

3. Aşağıdaki frekans bantlarından hangisindeki DSC frekansında (DSC ile) test 

yapılamaz ? 

A) VHF 

B) MF 

C) HF 

D) VHF ve MF 

E) E)MF ve HF 

 

4. Can kurtarma vasıtalarında kullanılacak VHF el telsizlerinde kaç adet kanal 

bulunmalıdır?  

A) 16. Kanal ve herhangi bir diğer kanal 

B) 16. Kanal ve herhangi diğer iki kanal 

C) 16. Kanal ve herhangi diğer dört kanal 

D) 16. Kanal ve tüm simpleks kanallar, 

E) E)Sadece 16. Kanal 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi telsiz jurnalinin ilk kısmında yer alacak bilgilerden değildir?  

A) Gemi çağrı işareti 

B) Gemi MMSI numarası 

C) Gemi net tonajı  

D) Geminin sefer yapacağı alanlar 

E) Gemi telsiz emniyet bilgisinin geçerlilik süresi  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi telsiz jurnalinin 3. Bölümünde yer alacak bilgilerden 

değildir? 

A) GMDSS’ e göre yapılan test ve kontroller 

B) Her dört saatte bir yazılacak gemi mevkisi 

C) Dinleme nöbeti başlangıç/ bitiş zaman ve tarihi 

D) Tehlike, acelelik ve emniyet haberleşmelerinin özeti . 

E) Şirket,  acente, kiracıyla yapılan rutin haberleşme kayıtları 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi telsiz cihazlarının haftalık testlerden biridir?  

A) EPIRB testi 

B) SART testi 

C) VHF-DSC testi 

D) MF/HF DSC test çağrısı 

E) Acil durum el telsizlerinin 16. Kanaldan başka bir kanalda çalıştırma testi 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ‘Modül Değerlendirme’ kısmına geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST  

 
Okulunuzdaki GMDSS simülatörünü kullanarak Inmarsat –C ile tehlike mesajı 

gönderiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Inmarsat –C konsolu üzerindeki ON/OFF tuşuna basarak cihazı 

çalıştırdınız mı? 

  

2 Cihazın bir Inmarsat uydusunu seçip ondan sinyal almaya 

başladığını gördünüz mü? 

  

3 
ESC tuşuna basarak metinden, menü başlıklarına geldiniz mi? 

  

4 D tuşuna basarak Distress(tehlike menüsüne gelip 

‘Distressalertsettings’ i seçtiniz mi? 

  

5 Açılan sayfada önce tehlike çağrısının gönderiminde kullanılacak 

istasyonu seçtiniz mi? 

  

6 
Daha sonra geminin enlem ve boylamını girdiniz mi?  

  

7 
Geminin rotasını girdiniz mi? 

  

8 
Geminin hızını girdiniz mi? 

  

9 Ekranın sağ tarafında bulunan tehlike türlerinden birini seçtiniz 

mi? 

  

10 Ekranın en alt kısmındaki OK üzerine gelip enter’ a basarak 

tehlike çağrısını hazır hale getirdiniz mi? 

  

11 Hazırlanan bu mesajı göndermek için haberleşme konsolu 

üzerinden Inmarsat - C tehlike alarm tuşunu seçtiniz mi? 

  

12 Alarm tuşunun üzerindeki kapağı kaldırarak tuşa 6 saniye 

boyunca basılı tuttunuz mu? 

  

13 Alarm tuşuna basarken alarm sesini kesik kesik çaldığını duyup 

ses kesilince elinizi tüsten çektiniz mi? 

  

14 
Tekrar Inmarsat –C ana ekranını açarak tehlike mesajı 

gönderiliyor ve tehlike mesajı gönderimi başarılı oldu uyarılarını 

okudunuz mu? 

  

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. E 

2. E 

3. B 

4. A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’ NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. A 

4. C 

5. E 

6. C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. A 

2. E 

3. A 

4. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. C 

3. B 

4. A 

5. D 

6. B 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 5’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. B 

5. B 

6. D 

7. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. C 

6. B 

7 D 
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