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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

MODÜLÜN ADI Denizde Küresel Haberleşme 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Denizde küresel haberleşme cihazlarından; MH/HF- 

RTlf-DSC-RTlx ile rutin veacil durum haberleşmelerinin 

yapılışını  öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Temel elektronik ve temel mekanik modüllerini başarmış 

olmak 

YETERLİK 
MF/HF-RTlf, MF/HF –DSC, MF/HF-RTlx ile rutin ve 

tehlike haberleşmesi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ve donanım sağlandığında aşağıdaki 

cihazlarla hatasız olarak haberleşme yapabilecektir. 

Amaçlar 

1. MF/HF-RTlf (Radyo Telefon) cihazı ile rutin ve 

acil haberleşme yapabilecektir. 

2. MF/HF-DSC cihazı ile Rutin Telefon 

haberleşmesi yapabilecektir. 

3. MF/HF-DSC cihazı ve MF/HF-RTlx (Radyo 

Teleks) cihazı ile rutin ve Tehlike-Emniyet-Acelelik 

haberleşme yapabilecektir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: GMDSSatölyesi 

Donanım: MF/HF-RTlf,   MF/HF –DSC, MF/HF-RTlx, 

osilaskop, analog veya dijital multimetre, kısa devre test 

cihazı, lehimleme malzemeleri, takım çantası, anahtar 

takımları, el aletleri panosu gibi el ve ölçü aletlerinin 

bulunduğu ortamlar, teknik manueller, görsel eğitim 

araçları, iş güvenliği ile ilgili ekipmanlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Denizde Can ve Mal Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi’ne (SOLAS) 1988'de yapılan 

eklenti ve değişikliklerin 1992 yılından itibaren yürürlüğe girmesi ile denizde telsiz 

haberleşmesinin yeni adı Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi, kısa ve yaygın adıyla 

GMDSS olmuştur. Yeni teknolojinin deniz haberleşmesine kazandırılması ile geliştirilmiş 

olan GMDSS'de, yersel ve göksel tekniklerden yararlanılmaktadır. 

 

Bu etkin ve güvenli haberleşme tekniklerinin yanında, yeni tekniklerin bir başka 

önemli etkisi de telsiz telgraf, diğer ifadeyle mors haberleşmesini tarih sayfalarına 

göndererek, deniz haberleşmesinde kullanılan bir teknik olmaktan çıkarmasıdır. Bunun 

sonucunda ve aynı zamanda, diğer tekniklerin de otomatik uyarı sistemlerine dayandırılmış 

olması sayesinde artık gemilerde mors kullanabilen ve tek görevi haberleşme ile ilgili işlerin 

yerine getirilmesi olan özel bir telsiz zabitine gerek kalmadığı düşüncesi doğmuştur. Pek çok 

donatanın da yaygın bir şekilde bu uygulamayı tercih etmesi nedeniyle bir taraftan klasik 

"telsiz zabitliği" kavramı değişmiş ve gemilerdeki haberleşme aygıtlarının kullanılması, 

bakım tutumu ve haberleşme ile ilgili yasal sorumlulukları güverte zabitlerine kaymıştır. 

 

Bununla birlikte, teknolojik gelişmelerin gemilerde başka alanlarda da devreye 

girmesi ve daha da önemlisi son yıllardaki ekonomik krizin deniz taşımacılığını da 

etkilemesi gibi nedenlerle gemilerin en az sayıda personel ile donatılması sonuçlarını ortaya 

çıkarmıştır. Birçok gemide daha önceleri 3 zabit istihdam edilirken, artık gemiler iki zabit ile 

sefere çıkmaktadır. Dolayısıyla hem gemi kaptanlarının, hem de zabitlerinin işleri eskiye 

oranla biraz daha ağırlaşmaktadır. 

 

İşte bu nedenlerle, bizler 1995 yılından buyana eğitimini verdiğimiz konuyla ilgili 

olarak değerli kaptan ve zabitanın ağır yükünü biraz daha hafifletmek gayesi ve değerli 

meslektaşlarımızın yoğun ve haklı taleplerine cevap verme arzusuyla bu kitabı hazırladık. 

 

Günümüzde haberleşmede yaşanan hızlı gelişmeler deniz haberleşmesindeki sistemler 

ve buna bağlı olarak mevzuatlarda da önemli değişikliklere yol açmaktadır. Özellikle son 

dönemlerde IMO bünyesinde deniz haberleşmesi usul ve kuralları ile ilgili bir dizi önemli 

kararlar alınmış ve yeni mevzuatlarda ve gemi donanımlarında da buna uygun düzenlemeler 

istenmiştir. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile Denizde Küresel Haberleşme 

Sistemlerini(GMDSS)kullanabilirsiniz.

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

MF/HF-RTlf (Radyo Telefon) cihazı ile rutin haberleşme yapabilecektir.   

 

 

 

 

 

 

 MF/HF-RTlf (Radyo Telefon) cihazı ile rutin haberleşmenin nasıl yapıldığını 

internet ortamında veya gemi elektroniği şirketlerinde araştırınız. 

 

1. TELSİZ TELEFON VE TELGRAF İLE 

ALMA VE GÖNDERME 
 

1.1.Temel İletişimler ve Yöntemleri 
 

Bu bölüm, olağan ve günlük işler ile ilgili olarak denizde yapılacak telsiz 

iletişimlerinin temelini oluşturan iletişimler anlatılmıştır. 

 

Kamuya ait ve ücretlendirilen olağan deniz telsiz iletişimleri uygulanırken, temel 

iletişimler olan telefon, telgraf ve teleks iletişimlerinin yöntemleri esas alınır. Telsiz 

iletişiminin kendine özel yöntemleri bu esaslar üzerine oturtularak yapılır. 

 

Örneğin, bir telsiz teleks iletişimi kuracak operatör, kullanacağı donanımın uydu ya da 

yeryüzü iletişim donanımı olmasına bakmaksızın, ilk önce teleks iletişiminin esaslarını 

bilmek zorundadır. Aynı kural, telsiz telefon ve telsiz telgraf için de geçerlidir. 

 

1.1.1.Telefon ve Telefon Görüşmesi 
 

İki telefon abonesi arasında bağlantı kurularak ses, faks veya bilgi (data) alışverişinin 

gerçekleşmesine "telefon görüşmesi" denir. Bağlantı, ulusal veya uluslararası telefon ağına: 

 

 Ya otomatik 

 Ya da bir operatör yardımı ile girilmesi ve aranan abonenin telefon numarasına 

ulaşılmasıyla gerçekleşir. 

 

Operatör yardımıyla kurulan telefon bağlantısı da tamamıyla manuel ve yarı otomatik 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.2. Telefon Görüşmesinin Kurulması 
 

Yarı otomatik görüşmede, uluslararası operatör aranan numarayı bulur ve bağlar. 

Manuel görüşmede ise tüm ara birimler birbirlerine operatörler ile bağlanır. 

 

Yarı otomatik veya manuel; bir telefon görüşmesinin ilk adımını telefon görüşme 

isteğinin operatöre bildirilmesi oluşturur. Daha sonra çalışmayı kontrol eden operatör, 

gerekli bilgileri alır ve bağlantı işlemine başlar. Aranan numara cevap verirse arayana 

bağlanır. Cevap alınmaz ya da bağlantı yapılmazsa nedeni ile beraber talep sahibi 

bilgilendirilir. Görüşme gerçekleşmişse arayan, görüşme sonunda telefonunu kapatır, 

görüşme sona ermiş olur. 

 

Görüşmenin süresi arayanın aradığı ile buluştuğu anda başlar ve karşılıklı bilgi 

alışverişleri bittiği anda biter. Bu süre, aynı zamanda kendi koşulları içinde değerlendirilecek 

ücretlendirilebilir süredir. 

 

Buraya kadar özetlenen ve bir operatörce gerçekleştirilen işlevler, otomatik 

görüşmelerde makineler tarafından yerine getirilir. Yani tam otomatik telefon bağlantı ve 

görüşmelerinin de her safhasında uluslararası yöntem ve kurallar uygulanır. 

 

1.1.3. Telefon Görüşmesinin iptal Edilmesi  
 

Yarı otomatik veya manuel çalışmalarda; 

 

 Bağlantıyı isteyen isteğini geri alırsa, 

 Talep sahibinin saptadığı süre içinde bağlantı kurulamazsa, 

 Talep edilen numara görüşme isteğini kabul etmezse telefon görüşmesi iptal 

edilir. 

 

1.1.4. Telefon Numarası 
 

Abonenin uluslararası telefon ağındaki kimliği olan telefon numarası sondan başa 

doğru; 

 

 (Subscriber'sNumber) abone numarası,  

 (AreaCode) bölge numarası, 

 (Country Code) ülke numarası olarak üç bölümden oluşur. 

 

Uluslararası telefon ağı içinde otomatik telefon görüşmesi yapmak isteyen bir abone, 

aradığı telefon numarasının konumuna bağlı olarak; 

 

 Aynı ülkede, kendi bölgesindeki abone için yalnız telefon numarasını, 

 Aynı ülkede, başka bölgelerdeki abone için önce 

 Bölgeler arası görüşme önekini daha sonra 

 Bölge kodunu ve 

 Telefon numarasını, 
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 Diğer bir ülkedeki abone için önce; 

 Ülkeler arası görüşme önekini daha sonra 

 Ülke kodunu, 

 Bölge kodunu ve telefon numarasını girerek bağlantı kurar. 

 

Örnek: 

Başka bir bölge ile bağlantı  

0  Bölgeler arası önek 

216   Aranılan bölgenin kodu  

574xxxx  Aranılan abone numarası 

 

Başka bir ülke ile bağlantı  

00  Ülkeler arası önek  

90  Aranılan ülkenin kodu  

216  Ülkendeki bölgenin kodu  

574xxxx Aranılan abone numarası 

 

Bölge veya ülke önekleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir. 

 

1.1.5. Manuel Telefon Görüşmesi Örneği 
 

Sardunya adası açıklarında bir mevkidesiniz. Size en yakın manuel telefon görüşme 

yapabileceğiniz istasyon olan Roma kıyı telsiz istasyonuna 200 deniz mili mesafedesiniz. 

Bağlı olduğunuz şirketin ofisi ile HF frekanstan kullanarak manuel telefon görüşmesi 

yapmak istiyorsunuz. Geminizin bilgileri; 

 

Uluslararası çağrı işareti  : TCMX 

Geminizin adı   : M/V Anafartalar 

AAIC    : TR-01 

Görüşeceğiz abone   : 00 90 216 251 44 76 

 

 ITU List of CoastStations (List-IV)'den (ALRS Volume-I'de olabilir) Roma kıyı 

istasyonunun çağrı/buluşma frekansı bulunur (ITU Ch421), alıcı ve verici 

cihazlar bu kanalın frekanslarına göre hazırlanır. 

 Öncelikle alıcı frekans dinlenerek frekansta bir görüşme mevcut ise herhangi bir 

müdahaleye sebep vermeden dinlemede kalınız. Görüşmenin tamamlanmasını 

ve frekansın boşalmasını müteakip ITU Ch421 frekanstan girilen veri üzerinden 

çağrı yapınız. 

 Çağrıyı müteakip kıyı istasyonunun vereceği bir çalışma frekansına geçerek 

karadaki abone ile görüşme işlemine başlayınız. 

 

ROMA COAST RADIO STATION (3 KEZ) 

THIS IS 
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M/V ANAFARTALAR TCMX (3 KEZ) 

REQUEST RADIOPHONE CALL ON ITU CHANNEL 422 

OVER 

M/V ANAFARTALAR TCMX (3 KEZ) THISIS 

ROMA COAST RAOIO STATION (3 KEZ) 

ROGER ITU CHANNEL 422 

OVER 

 

(ITU CHANNEL 422 üzerinden)  

ROMA COAST RADIO STATION (3 KEZ)  

THIS IS 

M/V ANAFARTALAR TCMX (3 KEZ)  

HOW DO YOU READ ME?  

OVER 

M/V ANAFARTALAR TCMX (3 KEZ)  

THIS IS 

ROMA COAST RADIO STATION (3 KEZ) 

I READ YOU FOUR 

WHAT IS YOUR ACCOUNTING AUTHORTTY AND 

WHAT TELEPHONE 

NUMBER YOU WANT? 

OVER 

ROMA COAST RADIO STATION (3 KEZ)  

THIS IS 

M/V ANAFARTALAR TCMX (3 KEZ)  

MY ACCOUNTING AUTHORITY CODE IS TR01 

TELEPHONE NUMBER COUNTRY COOE 90. AREA CODE 212. 

NUMBER 25144 77  

OVER 
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Daha sonra kıyı istasyonu arzu edilen numarayı bağlar. Görüşme bitince "Charge 

time* (ücretlendirilen süre) bildirilir ve geminin başkaca bir görüşme talebi yok ise 

görüşmeyi sonlandırır. 

 

1.1.6. Önemine Göre Telefon Görüşme Sınıfları 
 

Her iletişim sisteminde olduğu gibi telefon iletişimlerinde de önceliklere göre 

sınıflamalar vardır. Telefon görüşme isteklerini alan operatörler bu sınıf sıralamasına uygun 

olarak istekleri sıralar ve bağlantılarını kurarlar. 

 

1.1.7. Tehlike ve Acil Durum Görüşmeleri 
 

Denizde, karada, havada veya dış uzayda can güvenliği ile ilgili görüşmelerdir. 

Bunların dışında, deprem, herekeyn, tayfun, tornado gibi felaketler ile ciddi yangınlar ve 

kazalar da bu sınıftadır. Ayrıca WHO'a ait çok acil hayat kurtarma hizmetleri ile ilgili 

iletişimler de bu sınıfa girer. 

 

Tehlike ve acil durumlarda görüşme isteğinde bulunan kişiler görüşme için gerekli 

bilgiler (telefon numarası vd.) veremeyecek durumda olabilirler. Ya da bu isteklerini her tür 

telefon donanımı ile (cep telefonu, genel telefonlar vd.) yerine getirmek isteyebilirler. Bu 

gibi durumlarda operatörler çok dikkatli çalışır ve bu isteklere gerekli önemi verirler. 

 

Tehlike ve acil durumlarla ilgili görüşmelerin ücretleri normal özel görüşme 

ücretleriyle aynıdır. 

 

1.1.8. Yönetim Görüşmeleri 
 

Telefon görüşmesinin bir "yönetim görüşmesi" olması için görüşme isteğinin 

aşağıdaki birimlerden biri tarafından yapılması gereklidir. 

 

 Devlet başkanı, 

 Hükümet ve bakanlar kurulu üyeleri,  

 Askeri kuvvet komutanları,  

 Diplomatik ve konsolosluk birimleri,  

 Birleşmiş Milletlerin ana organlarına ait başkanlıklar veya  

 Uluslararası Adalet Divanı  

 

Yönetim görüşmeleri ile ilgili görüşmeler normal özel görüşme ücretleriyle aynıdır. 

 

1.1.9. Servis Görüşmeleri 
 

Uluslararası telefon hizmetleriyle ilgili çalışmaların iyileştirilmesi, düzenlenmesi ya 

da geliştirilmesi için yapılan görüşmeler servis görüşmeleri kapsamına girer. Ayrıca telefon 

hizmetleri ücretlendirmeleri ile ilgili göçüşmeler de servis görüşmesidir. Servis 

görüşmelerinin bazıları, ulusal kurallara bağlı olarak ücretsiz de olabilir. 
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1.1.10. Özel Görüşmeler 
 

Yukarıda sayılan görüşme sınıfları içinde anılmayan her göçüşme özel görüşmedir, 

özel görüşmelerin ücretlendirilmesiilgili yönetmeliklerle saptanır, öncelik isteği 'acele' 

(URGENT) ile yapılan özel görüşme ücreti, aynı süreli normal görüşmenin M katıdır. 

 

Uluslararası özel göçüşmelerde URGENT önceliğinden başka öncelik yoktur. Ulusal 

özet görüşmelerde ise öncelik işaretine takılan ekler 9’a ya da ("yıldırım" gibi) ifadelerle 

öncelik isteği yükseltilebilir. Bu tür özel öncelikli telefon görüşmelerinin ücretlendirmeleri, 

yönetimlerin saptadığı biçimde hesaplanır. Ücretlendirme, görüşme isteklerinde istek 

sahibine önceden bildirilir. 

 

1.2. Telgraf Telgrafın Tanımı ve Türleri 
 

Şekil, yazı ve diğer benzeri bilgilerin belli kurallara göre hazırlanan değişik kod, 

işaretler kullanılarak gönderilmesine ve alıcısına orijinal hâliyle yeniden düzenlenerek 

teslimine telgraf (telegraphy. telegram, radiotelegram) denir. 

 

Telgraf tele=uzak ve graph=yazmak kelimelerinden oluşur. Telgraf olarak iletilen 

bilgiler, iletim yolu üzerinde değişik yöntemlerle ilerletilerek tesliminde yazılı bilgi 

durumuna getirilmek üzere (bir ara birimde) bellekte saklanarak daha sonra tekrar iletilebilir. 

 

Telgraflar çeşitli türlerde hazırlanabilir. Telgrafın türleri, iletim, teslim ve 

ücretlendirme yöntemleri uluslararası kuruluşlar tarafından saptanır. 

 

1.2.1. Kabulü Zorunlu Telgraflar ve Servis İşaretleri 
 

Bu türe ait telgraflar uluslararası telgraf servislerinde zorunlu olarak kabul edilirler.  

 

 SVH Can güvenliği ile ilgili telgraflar 

 ETATPRIORITE United Nations Charter çalışmaları ile ilgili telgraflar  

 ETATveya 

 ETATPRIORITE Hükümet telgrafları OBS Meteoroloji telgraftan 

 RCT 12 Ağustos 1949 Cenevre Anlaşması ile savaş zamanı insan 

hayatınınkorunmasıyla ilgili telgraflar 

 A Servis telgrafı veya tavsiye (ya da bildirim) telgrafı. Normal özel telgraf 

türünegirerler ve merkezler arası çeşitli konular için kullanılırlar. 

 

1.2.2. Kabulü Zorunlu Olmayan Telgraflar ve Özel Hizmetler 
 

Aşağıda listesi verilen telgrafların kabul edilmesi telgraf merkezlerinin yönetimlerinin 

isteğine bağlıdır. Yönetimler kabul etmedikleri telgrafların kendi merkezlerinden transit 

geçişlerini, merkezlerinin kullanılması koşullarında belirtmemiş iseler, kabul ederler. 

 

Kabul edilmesi telgraf merkezinin isteğine bağlı telgraflar şunlardır: 
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 POSTFIN Finansal posta servis telgrafları 

 LT Mektup telgrafları 

 LTF Hükümet mektup telgrafları 

 CONFERENCE Muafiyetli ve özel izinli telgraflar 

 

Telgraflarda kullanılan ve özel hizmet gerektiren işaretler (... olan boşluklar numara 

veya sayı olarak rakamı temsil eder.): 

 

 URGENT İvedi gönderme ve teslimli (acele) 

 LX Lüks 

 LXDEUIL Lüks baş sağlığı 

 J... Kıyı İstasyonunda bekleme süresi olan telgraflar 

 TF... Telefona teslim 

 TLX... Telekse teslim 

 TTX... Teletekse teslim 

 FAX... Faksa teslim 

 

1.2.3. Telgrafın Teslim Alınması ve İletilmeye Hazırlanması 
 

Telgraflar uluslararası ilgili kuruluş üyelerinin gizli dil olarak kabul edilmesine gerek 

görmediği her dilde yazılabilir. Hükümet ve servis telgrafları tüm ilişkilerinde gizli dille 

ifade edilebilirler. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerinden en az birisi normal dil 

olarak tüm ilişkilerde geçerlidir. 

 

1.2.4. Telgrafta Kullanılan Karakterler 
 

  

Şekil 1.1: Kara iletişim hatlarına irtibatlı teleks aygıtları 

 

Orijinal telgraf, çıkış ülkesinde aşağıda verilen karakterlere denk gelen karakterlerle 

yazılır.  

 

Harfler 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
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Rakamlar 1234567890 

Noktalama markaları ve çeşitli işaretler: 

. Nokta,  

, Virgül, 

: İki nokta üst üste veya bölme işareti,  

? Soru işareti,  

' Kesme işareti (Apostrof), 

+ Toplama işareti, 

- Tire, çizgi veya çıkartma işareti,  

/ Kesir çizgisi veya taksim işareti, 

= Eşittir işareti, 

( Aç parantez,  

) Kapa parantez. 

 

Ekleme işareti olarak kullanılan toplama (+) işareti bir grup içinde kullanılabilir fakat 

bir grubu, kelimeyi ya da harfleri ayırma işareti olarak kullanılmaz. 

 

Her dipnot, ekleme, silme, çıkarma veya düzeltme gönderici tarafından veya 

göndericinin resmi temsilcisi tarafından onaylanmalı, bu gibi işlemlerin yapıldığı esas telgraf 

üzerinde, her işlemin yanına imza alınmalıdır. 

 

30a, 30me, 1°, 2°) 30th, 1st, 1*C, @ gibi işaretler ve ifadeler her donanım tarafından 

yazılamaz. Gönderici bunların yerine 30uncu, linci, 1 derece C ya da "af gibi eşdeğer ifadeler 

yazar, yazmaz ise bu konuda uyarılır. Bununla birlikte, adreste kapı numaralarını gösteren 

karakterlerin yanındaki harf ve rakamlar, ana numaradan ayrılarak yazılırlar: 

 

 30a, 30b gibi karakterler 30/A, 30/B, 

 30 bis, 30 ter gibi karakterler 30/BIS. 30/TER, 

 301,30II gibi karakterler 30/1.30/2, 

 30A, 30B gibi karakterler 30/A, 30/B. 

 301,302 gibi karakterler 30/1,30/2 olarak yazılır. 

 

1.2.5. Telgrafın Bölümleri 
 

Her telgraf için gerekli tanıtıcı bilgiler ve gerekirse telgrafın izleyeceği yola ait 

bilgileri içeren bir başlığı vardır. 

 

Başlık bölümünden sonra sırasıyla; 
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 Varsa servis işareti ile beraber adres ve  

 Metin (imza dâhil) gelir. 

 

1.2.5.1. Başlık 

 

Telgraf başlığı numberingline (numaralama satırı), pilot line (kılavuz satırı) ve 

preambül satırı olarak üç bölümdür. 

 

1.2.5.2. Numaralama Satın ve Kılavuz Satın 

 

Numaralama satırı, telgraf veya telgraf grubunu tanımlayan (örneğin çıkış yeri 

numarası) bilgilerini içerir. Telgraf verilirken kullanılan seri ve/veya başvuru numarasının 

bulunduğu satırdır. Uluslararası iletişim devreleri üzerinde iletilen telgraflara numara 

verilmesinde kullanılan çalışma yöntemlerine göre özellikleri vardır. 

 

Kılavuz satırı, gerek duyulursa düzenlenir. 

 

1.2.5.3. Preambül 

 

Preambül satırında çıkış merkezinin resmi adı bulunur ve bunun kısaltması 

kullanılmaz. Çıkış yerinin adını, gerekirse yerel çıkış merkezlerinden ayırmak için bu amaçla 

tasarlanan kısaltılmış kelime sonu ekleri kullanılır. İlk çıkış merkezine yapılan bu ekler 

arasında hiç harf aralığı bırakılmadan V işareti konur, böylece merkez kısaltmaları 

birbirinden ayrılır (İstanbul/mköy gibi). 

 

Telgraf, göndericinin bulunduğu yerden çıkış merkezine telefonla, teleksle, teleteksle 

veya faks ile verilmiş ise çıkış merkezinden sonra bir 'taksim' işareti ile telgrafın verildiği 

iletişim vasıtası belirtilir, örneğin: zkuyu/tf, şişli/tlx, bköy/ttx ya da kköy/fax gibi. 

 

Telgrafın göndericisinden teslim alındığı tarih ve zaman iki grup rakamla gösterilir. 

Birinci grup ayın gününü, ikinci grup dört rakamlı olarak günün saatini gösterir, örneğin: 15 

2345 gibi. 

 

"Servis talimatı", çıkış veya ara merkezlerden biri tarafından telgrafa eklenen bilgi ve 

talimatlardır. Preambül satırının sonuna konur. Servis talimatlarının ve bunların anlamları 

şunlardır: 

 

 CTF Kelime düzeltmeleri (Aşağıda devam etmektedir.). 

 AMPLIATION Telgraf ikinci kez gönderiliyor (mükerrer). 

 PART/1 .. PART/2.. Tek bir telgrafın bölünmesi ile elde edilen bölümler 

(Noktalı yere kelime sayısı girer.). 

 

1.2.5.4. Adres 

 

Adres bölümü, varsa servis işaretlerini de içerir. 
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1.2.5.5. Servis İşareti 

 

Servis işareti, adres bölümünün ilk satırına, adresten ayrı bir satır olarak yazılır. 

Telgrafın sınıfını belirtebileceği gibi, göndericinin istediği özel hizmetleri de belirtebilir. 

 

Birden çok servis işaretinin bulunduğu telgrafta, URGENT dışında, sınıf belirteci 

önce (LTLX gibi) yazılır, daha sonra özel hizmet isteği işareti gelir. İstisna olarak 

URGENT servis işareti sınıf belirtecinden önce (URGENT RCT gibi) yazılır. 

 

Servis işaretleri gönderici tarafından açık olarak veya kısaltma olarak yazılabilir. 

Telgrafı kabul eden görevli gerekli görürse servis işaretlerini kendisi düzenleyerek uygun 

hâle getirir. 

 

1.2.5.6. Adresin Düzenlenmesi 

 

Adres, varış merkezinde bir ikilem yaratmayacak şekilde düzenlenir. Teslim alan 

tarafından fark edilen bir yetersizlik göndericiye bildirilir. Gönderilmesinde ısrar ederse 

adresi yetersiz telgrafın sonuç ve sorumlulukları konusunda uyarılır. Göndericisinin 

sorumlulukları kabul ettiği belgelendikten sonra, adresi yetersiz telgraf kabul edilir. 

 

SVH, POSTFtN ve SERVICE (hizmet) telgrafları olmak üzere, üç telgraf dışındaki 

tüm telgrafların adresleri; 

 

 Birincisi alıcıyı, 

 İkincisivarış merkezini belirten en az iki kelime içermelidir. 

 

Telgraf adresi olarak; 

 

 Tam posta adresi,  

 Kayıtlı adres (kısa adres),  

 Telefon adresi,  

 Teleks adresi,  

 Teleteks adresi,  

 Faks adresi, 

 POSTE RESTANTE veya TELEGRAPHE RESTANT adresi,  

 Posta kutusu adresi kabul edilir. 

 

Telgraf, adresinde belirtilen yerde olmayan başka bir adresteki alıcıya, adresteki kişi 

tarafından ulaştırılmak üzere gönderiliyorsa, gerçek alıcının adından hemen sonra, chez, care 

of (c/o) veya başka eşdeğer ifadeler (örn. eliyle) kullanılır ve aracı alıcının adı yazılır. 

 

Varış yeri telgraf merkezi adı, alıcı ve ikametgâh adresinden sonra yer alır, adresin son 

satırı olarak yazılır. Gerekli ise isim ve yer olarak başka ofislerden ayrılabilmesi için kelime 

sonu ekleri yapılabilir. Bu ekler, "Karasu/Adapazarı" örneğindeki gibi, bir “/” işaretiyle varış 

merkezinin adından ayrılır. 
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Telsiz telgrafın gönderilmesi için seçilen varış yeri veya kıyı istasyonu olarak verilen 

yerin adını ya devlet, eyalet veya ülke adı ya da telgrafın ilerletilmesi için yeterli olduğu 

düşünülen başka bilgiler izlemelidir. Aynı isimde birçok varış merkezinin olması ve 

göndericinin yer olarak tanımlanabilecek resmi unvanlar hakkında sınırlı bilgiler vermesi 

durumunda da aynı yol izlenir. Bu gibi durumlarda telgraf, göndericinin sorumluluğunda 

kabul edilir. 

 

Telsiz telgraflarda varış merkezi gezici istasyon ise adı ITU List of ShipStations 

içindekine uygun yazılır, bu listede yoksa çağrı işareti veya gerekli başka bilgiler verilir. 

 

Telgraf adresi yukarıda sayılan koşulları taşımıyorsa kabul edilmez.  

 

1.3. Telgraf Adresleri  
 

1.3.1. Tam Posta Adresi 

 

Tam posta adresi genel bir kural olarak alıcının adını, unvanını, cadde, bulvar ve 

sokak gibi yerler ile evinin numarasıyla beraber adını, varış merkezinin adını izleyen 'taksim' 

işaretiyle ayrılmış ülke adını içerir. Varış merkezinin adı, varış yeri ülkesinin gereklerine 

göre olabilecek yerleşim yerlerinin posta kodlarıyla tamamlanır. Posta kodu telgrafı kabul 

eden merkez tarafından parantez içine alınır. 

 

Cadde, bulvar, sokak adı ve ev numarası gibi bilgilerin olmadığı adresli telgrafların 

alıcısı için telgrafın tesliminde kolaylık sağlayacak her tür bilgi bulunmalıdır. Küçük yerlere 

ait varış merkezlerinde alıcı için gereken tüm bilgileri verir. 

 

Soyadları, ak adlar, firma adları ve oturulan yer özellikleri göndericinin yazdığı gibi 

kabul edilir. Adresteki herhangi ayrıntı varış yeri ülkesinin dilinde veya dillerinde yazılır. 

Varış yerinin resmi adı kısaltılmaz. 

 

Tam adres örneği: 

urgent 

riza vatandaş 

c/o raziye vatandaş 

44 dfcenli gut sok. cennet cad. 

kizBcStkoyıı karasu sakarya 

1.3.2. Kayıtlı (Kısa) Adres 
 

Kısa adres, tam adresin (varış merkezi hariç) (compucentreistanbulgıbi)basrt bir 

kısaltma ile yer değiştirmesidir. Kayıtlı adres alıcının tam adresini temsil eder ve tam 

adresler alıcının ülkesinde, varış merkezi yönetimince bilinir. Telgrafların sağlıklı olarak 

teslimi, alıcı ile telgraf varış merkezi arasındaki düzenlemelere bağlıdır. Kayıtlı adresten 
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sonra attention belirteci ile beraber başka bir alıcı adı da veriliyorsa, bu alıcıya ait ayrıntılı 

bilgiler de verilmelidir. 

 

1.3.3. Telefon/Faks Adresi 
 

Eğer gönderici telgrafının telefon ile teslimini isterse, TF işaretinden sonra telefon 

numarası yazılır. Alıcının adından sonra varış merkezi yazılır. Gerekiyorsa alıcının 

telefonunun ait olduğu ağa giriş için gerek* olan kod veya eş değeri telefon numarasından 

önce yazılır, örneğin; tf02167654321 riza vatandaş istanbul. 

 

Bazı ülkelerde telefon ağlarına girmek için çevrilen kodlar (bölgesel aramada önek) 

farklı olabilir veya telgrafı gönderen bu kodu bilmeyebilir. Bu durumlarda, alıcının 

telefonunun ait olduğu ağa giriş kodu veya kod yerine geçen işareti de yazılır, örneğin; 

tfanadoluyakası7654321 riza vatandaş istanbul. 

 

Faks adresi telefon adresinin aynısıdır. Tek farkı, telgrafın yazılı metin grafiği olarak 

bir faks donanımına çıkıyor olmasıdır. 

 

1.3.4. Teleks/Teleteks Adresi 
 

Göndericisinin telekse teslimini istediği telgraf adresidir. TLX işaretinden sonra 

alıcının teleks numarası, alıcının adı (ya da kısa adresi) ve sonunda varış merkezi yazılır, 

örneğin; tlx607888 compucentreistanbul. 

 

1.3.5. POSTE RESTANTE veya TELEGRAPHE RESTANT Adresi 
 

Teslimi POSTE RESTANTE veya TELEGRAPHE RESTANT istenen telgrafların 

adresleri (olanak varsa alıcının ilk adı veya ilk adının ilk harfi dâhil) alıcının adını, POSTE 

RESTANTE veya TELEGRAPHE RESTANT (ya da varış ülkesi dilindeki eş değeri) 

sözcüklerini ve telgrafın varış merkezinin adıyla oluşturulmalıdır. 

 

POSTE RESTANTE veya TELEGRAPHE RESTANT adresi kabul etmeyen ülkeler 

bunu uluslararası ilgili iletişim birliği aracılığıyla diğer yönetimlere bildirirler. Yalnız ilk ad 

ya da ilk adın ilk harfi, rakam veya takma adlar ya da keyfi bir takım işaretler tek başlarına 

adresi tamamlayıcı olarak kabul edilmezler. 

1.3.6. Posta Kutusu Adresi 
 

Bir posta kutusu adresinde alıcının adı, posta kutusu olduğunu belirten ifade (veya 

varış ülkesinin dilinde eş değeri) ile bunu takiben kutu numarası ve varış merkezinin adı 

bulunur. 

Alıcının posta kutusu merkezi adı, gerekirse diğer yerel merkezlerden ayırt 

edilebilmesi için ayrıntılı olarak yazılır, örneğin; compucentre pk8888 karakoy istanbul. 
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1.3.7.Metin/İmza 
 

Her telgrafın (en az bir karakterden oluşan) metni olmalıdır. Telgraf metninde 

Telgrafta  KullanılanKarakterler* bölümündeki karakterler kullanılır. Boş satır bırakılmaz. 

 

Metin içinde önem verilmesi gereken kelime veya sayıların tekrarlarım telgrafın 

göndericisi saptar, isterse tekrarlatır. Bu tür kritik sözcüklerin repeat kelimesi ile tekrarı 

yapılır ya da sayıların yazı ile yazılması yoluna gidilir. 

 

Örneğin; 601 (601) veya 601 repeat 601 ya da sixzeroone (601) gibi önem verilmesi 

gereken sözcükler ise pay tor.vatandas (r.vatandas) veya donottor.vatandasrepeat do not. 

İmza zorunlu değildir, gönderici isterse konur. 

 

1.4. Uzun Telgraflar 
 

Telgrafın sözcük sayısı 400 geçerli sözcük ile sınırlıdır. Ülkelerin karşılıklı anlaşmalar 

yapmalarıyla bu kuralı uygulamamaları dışında, 400 geçerli kelimeden fazla olan telgraflar, 

her biri 400 kelimeden oluşan telgraflara bölünür. Kalan kelime sayısı 50 kelimeden az 

olursa, son 400 kelimeye eklenir. 50 kelimeden fazla ise ayrı bir bölüm olarak verilir. 

Bölünme gönderen tarafından değil, teslim alan operatör tarafından yapılır. 

 

Asıl telgrafın bölünmesiyle oluşan telgraflar şu koşullan taşır. 

 

 Uluslararası ilgili iletişim yöntemlerine uygun iletilirler. 

 Telgraf tanımlama gruptan aynıdır. 

 (Aynı çıkış merkezi, aynı ücretlendirilebilir geçerli kelime sayısı, aynı tarih ve 

saat grubu gibi) aynı preambülsatmytailetilirler, her bir bölümün preambülünün 

sonuna part servis talimatı konur. Bölüm numarası bu talimattan T işareti ile 

aynlır. Bir harf aralığı verildikten sonra bu bölüme ait geçerli kelime sayısı 

yazılarak preambül satın tamamlanır, örneğin, part fi 400. part12 400 veya 

part/3 79. 

 Kılavuz sathına (eğer uygulanıyorsa), yalnız bu bölüm için özel tarife işareti V 

ve ücretlendirilebilir kelime sayısı yazılır. 

 Bölünmüş bir telgrafın tüm bölümleri aynı iletişim yolu kullanılarak iletilir. 

 Aşağıda uzun bir telgrafın iki bölüme aynlmasıyla oluşturulan iki telgrafın 

başlık ve preambülleri verilmiştir: 

 

zczcist 123 İzm4567 tkxx cnkbga890 

karasu/tf 486/483 31530 part/1 400 

zczcist 123 izm4567 

tkxx cnkbga098 

karasu/tf486/483 31530 part/2 83 
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1.5. Telgraflarınİptali 
 

Telgraflar, çıkış merkezinde herhangi bir yere ilerletilmemiş ise yalnız göndericisi 

veya onu temsil eden bir yetkili tarafından, kimliğini ibraz ettikten sonra iptal edilebilir. 

Çıkış merkezinden bir sonraki merkeze beri edilen telgraflar, ancak göndericinin telgraf 

alıcısına başka bir telgraf göndermesi ile iptal edilebilir. 

 

1.6.Kelime Sayımı Genel Koşulları 
 

Kelime sayımı, birbirinden boşluk ile ayrılan: 

 

 Kelime, 

 Karakter grubu veya 

 Tek bir karakterin her birinin sayılması ile yapılır. 

 

Satır başları veya satır sonları birer boşluktur. İki boşluk arasında kalan her bir bölüm 

geçerli bir kelimedir. 

 

Telgrafı gönderenin gönderilmesini istediği her karakter ücretlendirilir. Gizli dillerde 

verilen telgrafların çözülmesi için gereken kodlar, çıkış veya varış merkezi tarafından gerekli 

görülür ve istenirse gönderilirler fakat bunlar ücretlendirilemez. 

 

Yalnız orijinal telgraf üzerinde bulunan değişik kelime gruplarını ayırmak için 

kullanılan çizgiler ve gönderici tarafından özellikle gönderilmesi istenmedikçe diğer ayına 

işaretler ücretlendirilmez. Telgrafın başlığı ücretlendirilemez ve kelime sayımına dâhil 

edilmez. Servis işaretleri geçerli kelime sayısına dâhil edilir ve ücretlendirilirler. 

 

10 karakteri geçmeyen kelime, karakter grupları veya tek karakterler ücretlendirilebilir 

tek kelime olarak sayfalar, 10 karakteri geçen kelime,karaktergrupları veya tek karakterler, 

her biri 10 karakterden meydana gelen kaimelere bölünerek ücretlendirilir. Kalan karakter 

sayısı ne olursa olsun (9 veya 1) ücretlendirilebilir bir kelime olarak alınır. 

 

Örneğin: ABCDEF443JLKI grubu, aslında tek geçerli kelime olmasına rağmen, 

ücretlendirmede 2 kelime olarak sayılır. 

 

Ücretlendirilebilir kelime sayısı ile geçerli kelime sayısı aynı ise preambülde tek bir 

sayı olarak verilirler. Farklı olmaları halinde önce ücretlendirilebilir kelime sayısı yazılır ve 

aralarına “/” (taksim) işareti konarak ayrılırlar. 

 

Kelime sayımında çıkış merkezinin verdiği kelime sayısı esastır. Yalnız gezici 

istasyonların kıyı istasyonları aracılığı ile verdiği telgrafların kelime sayımını kıyı istasyonu 

yapar ve bu esas alınır. Ara merkezler veya varış merkezi kelime sayımında herhangi bir 

yanlışlık görürse çıkış merkezine bunu bildirir. Varış merkezi gezici istasyon ise kelime 

sayımındaki yanlışlık kıyı istasyonuna bildirilir. Ara merkezler kelime sayımında bir 

yanlışlık görseler bile telgrafı ilerletmek zorundadırlar. 
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1.7. Telgrafın İletilmesi 
 

Telgraflar bir sonraki merkeze (varış veya ara merkez) çıkış merkezlerinden 

alınışlarındaki zaman sırasına göre ilerletilir. Zaman sırası geldiği hâlde teknik nedenlerle 

iletilemeyen telgraf bekletilir, sorunun giderilmesinden sonra iletilir. 

 

Telgraf kendi bölümlerindeki sıraya göre: Başlık, (varsa hizmetle ilgili servis işareti 

dâhil) adres bölümü ve (varsa imza dâhil) telgrafın metin bölümü sırasına göre verilir. 

 

Telgrafın başlığı; çıkış merkezinin adı, kelime sayısı, telgrafın alındığı tarih ve saat ve 

(varsa) servis işareti sırasına göre verilir. 

 

Telgrafın metni göndericiden ve/veya çıkış merkezinden alındığı gibi verilir. Servis 

işaretleri her zaman aynı şekilde gönderilir. Herhangi bir kısaltma kullanılması veya başka 

bir işaretle değiştirilmesi yasaktır. Değişik yönetimler arasında yapılan anlaşmalarla 

kararlaştırılan değişiklikler bunun dışındadır. 

 

1.8. Telgrafın Bir Başka Merkezden Alınması 
 

Gezici istasyonlar dışında herhangi bir merkez çıkış merkezinden gönderilen telgrafı 

reddedemez veya telgraf geciktirilemez. Operatör herhangi bir hata, düzensizlik veya 

kuralsızlık görürse bir servis yazısıyla durumu merkeze iletir. Böylece telgrafın sorumluluğu 

tekrar çıkış merkezine verilmiş olur ama telgraf alınır. 

 

Telgrafı alan merkez varış merkezi değilse (ara merkez ise) ve bu merkez telgrafın 

varış merkezi ile aynı ülkede ise telgrafı varış merkezine; değilse şüphe doğurmayacak 

şekilde varış merkezi yönünde ilerletir. Telgrafın ilerletilmesinde bir tereddüt varsa bir servis 

yazısı ile çıkış merkezine bildirilir, böylece sorumluğu çıkış merkezi üstlenmiş olur. 

 

Telgraf alındıktan sonra preambülde verilen kelime sayısı ile karşılaştırmak üzere 

kelime sayımı yapılır. Daha önce anlatılan bazı grupların tekrarı gibi tekrarlanan yerlerin ara 

merkez tarafından yapılmasına gerek yoktur. 

 

Operatör, aldığı bir telgrafın hatalı olarak alındığı veya eksik olduğu konusunda 

herhangi bir şüphesi olursa telgrafın hatalı bölümünün veya tamamının tekrarını isteyebilir. 

 

1.9.Telgrafın Teslimi 
 

Telgrafın alıcısı varış merkezinden istenirse kimliğini ibraz etmek zorundadır. Varış 

merkezinde alıcısına teslim edilen bir telgrafın preambülünde çıkış merkezinin adı. kelime 

sayısı, telgrafın çıkış merkezine teslim tarihiyle saati ve varış merkezine ulaşan servis 

talimattan bulunmak zorundadır. 

 

 

 



 

18 

 

1.10Teslim Metotları 
 

Telgraflar alıcının evine, işyerine, geçici olarak bulunduğu yere, POSTE RESTANTE 

veya TELEGRAPHE RESTANT adresine veya gönderenin teslimini istediği diğer adreslere 

uygun vasıtalarla teslim edilirler. 

 

Alıcısına telefon, teleks, teleteks veya faks ile teslimi istenen telgraflar, varış yeri 

yönetimi tarafından bu tür teslimlere karşı bir yöntem olmadıkça alıcısına bu araçlar 

kullanılarak teslim edilirler. 

 

Telgrafın varış merkezinin uluslararası iletişim ağları ile bağlantısı yoksa ve telgraf 

iletme teknikeriyle iletilebilen ara merkez varış merkeziyle aynı ülkede ise telgraf, alıcı 

adresine ya posta ya da (hizmet varsa ekspres veya uçak) diğer vasıtalarla teslim edilir. Varış 

merkezinin bulunduğu ülkenin uluslararası ağla bağlantısı yoksa telgraf iletme teknikleriyle 

iletilen ara merkez de başka bir ülkede ise yine uygun araçlar kullanılarak telgraf teslim 

edilebilir. 

 

Telgraflar alınış ve öncelik sıralanna göre teslim edilir veya ücretlendirilirler. SVH 

telgrafları gibi öncelikli hükümet telgrafları veya United Nations Charter istekleri ile ilgili 

telgraflar gecikmeksizin teslim edilirler. Telgraf merkezi tarafından hizmet verilen yerlere 

adresli telgraflar, teslim merkezinin çalışma saatiyle belirlenen sınırlara bağlı olarak 

gecikmesiz teslim edilirler. Çalışma saati dışında alınan telgraflar, eğer servis işaretleri 

URGENT ise derhal teslim edilirler. 

 

Telgraflar, alıcısı yazılı olarak özel bir temsilci tayin etmedikçe alıcısına, ailesinin 

yetişkin bir üyesine, hizmetindeki herhangi kişiye, misafirine veya otelindeki ya da evindeki 

bir görevliye teslim edilebilir. 

 

Gemideki yolculara teslim edilecek telgraflar geminin temsilcilerine teslim edilebilir. 

Gemi limana giriyorsa alıcı gemiden ayrılmadan kendisine teslim edilir. 

 

1.11. Teslimsiz ve Gecikmeli Teslim 
 

Telgraf teslim edilemediği ya da gecikmeli teslim edileceği zaman varış merkezi 

teslim edilememe nedenini çıkış merkezine gecikmeden bildirir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz becerileri değerlendirebilmek için 

aşağıdaki uygulamaları gerçekleştiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihazı ON (açık) konumuna getiriniz. 

 

 Ses seviyesini ayarlayınız. 

 

 Yapacağınız haberleşme türüne göre 

kanal frekansını seçiniz. 

 

 Haberleşmeyi gerçekleştiriniz. 

 Yaptığınız uygulamaları öğretmeniniz 

nezaretinde gerçekleştiriniz. 

 

 Acil durum frekans 

bandlarındaprosedüre uygun hareket 

ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Acil yardım ve güvenlik kanalları olan ……………………kanallar normal haberleşme için 

kullanılamaz. 

2. ………….kanalı Sahil Güvenlik kanalıdır. 

3. Türk Karasuları dâhilinde …………kanal kullanılmaktadır. Bu kanallar dışındaki 

kanalların kullanımı yasaktır. 

4. 06 kanalı …………………………………………………………………içindir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

MF/HF-DSC cihazı ile rutin telefon haberleşmesi yapabilecektir. 

 

 

 

 

 MF/HF-DSC cihazı ile rutin telefon haberleşmesinin nasıl yapıldığını internet 

ortamında veya gemi elektroniği şirketlerinde REO belgesi olan kişilerden 

araştırınız. 

 

2. GMDSS GEMİLERİNDEKİ KİTAP VE 

DOKÜMANLAR 
 

GMDSS gereği gemilerde bulundurulması zorunlu olan kitap ve dokümanlar aşağıda 

verilmiştir. Bu belgelerin eksik olması durumunda geminin seferine izin verilmez ve kural 

ihlali sayılır. 

 

2.1.Gemi Telsiz İstasyonunda Bulundurulması Zorunlu Belgeler ve 

Dokümanlar 
 

Uluslararası anlaşmalar gereği GMDSS donanımlı bir gemi istasyonu, işletimiyle ilgili 

olarak ve bayrak devletinin ekleme yapabileceği (NAVTEX hizmetlerine ait olanlar dâhil) 

bazı belgelerle yayınları bulundurmakla yükümlüdür. Bu yayınlardan ITU yayınlarının 

kapsadığı konular başlıklar hâlinde aşağıda kısaca verilmiştir; fakat konular bunlarla sınırlı 

değildir ve ITU genel amaca uygun değişiklikler yapabilir. Gemilerde bulundurulması 

zorunlu olan yayın ve belgeler "ITU RadioRegulationVotume- II Appendix 16 Section-VA” 

da bulunmaktadır. 

 

Aşağıda verilen yayınlardaki istasyonlara ait bilgiler, yayınların, kendi bölümlerinde 

verilen sürelerle yenilenmesi dışında da bazı düzeltme ve güncelleştirmelere ihtiyaç duyar. 

Bunlar sürekli olarak GMDSS iletişim merkezinde bulundurulmalı ve uluslararası 

yönetmelikler ile oluşturulan kurumlar veya özel kurumların istasyonu denetlemelerinde 

istendiğinde gösterilmelidirler. 

 

Yayınlayan kuruluş tarafından henüz güncelleştirilmesi yapılmamış yayın içindeki 

kıyı istasyonu hakkında bilgiler başka yollarla öğrenilir ve kitap üzerinde gerekli düzeltmeler 

yapılır. Örneğin; hava tahminleri veren bir istasyonun çoğunlukla hiç değişmeyen frekans ve 

yayın saati olabilir. Operatör bu frekanstan yararlanarak diğer frekans ve yayın saatlerini alır, 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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kitaba (kurşun kalemle) girerek kitabı hiç olmazsa kendi periyodik yayını gelene kadar 

güncelleştirmiş olur. 

İster kendi süreli yayınlarıyla olsun, isterse operatör tarafından alınan bilgi 

değişiklikleri olsun; tüm güncellemeler ve düzeltmeler kitaplara kurşun kalemle 

yapılmalıdır. Çünkü aynı kitapta yapılan ikinci değişiklikte, kitabın ilk hâline dönüldüğü çok 

görülmüştür. Ayrıca kısa düzeltmeler, uzun süreli yayınlarda kitapta deformelere neden 

olacağından yapıştırma yerine kurşun kalemle yazılarak yapılır. 

 

2.1.1.Gemi Telsiz istasyonunda Bulundurulması Zorunlu Belgeler 
 

Bu belgeler şunlardır: 

 

 Geminin Telsiz Ruhsat ve Telsiz Emniyet Belgesi 

 GMDSS değişim gereği düzenlenmektedir. 

 Haberleşmeden sorumlu personelin Telsiz Operatör Belgesi 

 GMDSS Kayıt Defteri (Telsiz jurnali veya "GMDSS Log" diye 

anılır/kullanılır.) 

 

2.1.2.Gemi Telsiz istasyonunda Bulundurulması Zorunlu ITU Yayınlar 
 

Bu yayınlar şunlardır: 

 

 Manual forusebytheMaritimeandMaritime Mobile Satellite Services 

 List IV - ITU üst crfCoastStations 

 List V - ITU üst of ShipStations 

 List VI - ITU List of Radiodeterminationand Special Service Stations 

 List VIIA • ITU üst of CaliSignsandNumericalIdentities 

 

2.2.Telsiz İstasyon Ruhsatı 
 

GMDSS telsiz iletişim merkezinde kullanılan donanımların (teknik ve işletimi) ilgili 

yönetmeliklere uygun oldukları istasyonun bayrak devleti tarafından kontrol edilir. ITU/RR 

24-1 gereği gemilerde mutlaka telsiz ruhsatı bulunmalıdır. 

 

Telsiz ruhsatları daima telsiz istasyonu/telsiz kamarasında bulundurulur ve ilgili 

makam veya sörvey yetkilisinin denetlemesine tabi tutulur. Mevzuatımıza göre bu belgelerin 

periyodik yıllık denetimleri, SOLAS 74 sözleşmesine uygun olarak veya onun adına Telsiz 

Bölge Müdürlükleri sörveyleri tarafından yapılır. Ayrıca, liman başkanlıktan, gerekli 

gördükleri durumlarda, liman dâhilinde ve gemilerde kullanılan telsiz sistemlerini 

Telekomünikasyon Kurumu  bilgisi dâhilinde teknik ve işletme yönünden denetleyebilirler. 

 

Telsiz istasyon ruhsatı üç bölümden oluşmaktadır. Bu ruhsat ile telsiz istasyonunun 

GMDSS için yeterli olduğu belgelenir ve istasyona çalışma izni verilir. Çalışma izni (Telsiz 

İstasyon Ruhsatı) istasyonda görülebilecek bir yerde asılı olmalıdır. Bir telsiz ruhsatında 

aşağıda belirtilen bilgiler bulunmaktadır; 
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 Gemi bilgileri(Particulars of Station) 

 Geminin adı 

 Geminin çağrı işareti 

 Haberleşme kategorisi (sınıfı) (PublicCorrespondenceCategory) 

 İstasyonun genel özellikleri (General Characteristics of Station) 

 

Telsiz istasyon ruhsatı 3 yıl geçerlidir. Bazı özel durumlarda geminin planlı seyrini 

engellememek için geçici olarak düzenlenen telsiz istasyon ruhsatları ise 3 ay geçerlidir. 

 

Telsiz istasyon ruhsatı telsiz iletişim merkezinde bulunur ve her an görülebilecek 

şekilde asılır. 

 

Telsiz istasyon ruhsatlarıyurtiçi ve dışında ilgili/sorumlu makam veya sörvey 

yetkilisinin denetlemesine tabi tutulur. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre bu belgelerin 

periyodik yıllık denetimleri. SOLAS 74 sözleşmesine uygun olarak yapılır. Bunun yanı sıra, 

gerekli gördükleri taktirde Liman Başkanlığı, liman dâhilinde ve gemilerde kullanılan telsiz 

sistemlerini Telekomünikasyon Kurumu bilgisi dâhilinde teknik ve işletme yönünden 

denetleyebilirler. 

 

2.2.1.Telsiz Emniyet Belgesi (Form-R) 
 

1974 SOLAS can kurtarma araçlarında kullanılanları da içeren radyo donanımı ile 

donatılan 300 groston ve daha büyük yük gemileri için sörveyden sonra yük gemisi telsiz 

güvenlik belgesi düzenlenir. 

 

Yük gemisi telsiz belgesi için donanım kayıt listesi daima ilişikte bulundurulacaktır 

(Form R) (Kaynak: SOLAS 1974 Kural 1/12 GMDSS değişimiyle).Ayrıca 26 Mart 2006 ve 

26120 sayılı resmi gazete sayı ile yürürlüğe giren Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği* 

gereği denetim sırasında incelenecek telsiz sistemleri le ilgili belge ve dokümanlar; 

 

 Yük Gemisi Telsiz Telgraf Emniyet Belgesi (Cargo 

ShipSafetyRadiotelegraphyCertiScate), 

 Yük Gemisi Telsiz Telefon Emniyet Belgesi (Cargo 

ShipSafetyRadiotelephonyCerîificate), 

 Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi (Cargo ShipSafetyRadioCertificate) 
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2.3.Operatörlerin Yeterliliğinin Belgelenmesi 
 

Donanımların ilgili yönetmeliklere uygun kullanılmaları, kullanacak operatörlerin 

yeterli bilgiye sahip olmaları istenir. Kişinin bu bilgiye sahip olduğunu kanıtlamasına bayrak 

devleti bunu belgeler ve belgeyi kişiye verir. 

 

Yeterliliği belgelenen kişi uluslararası telsiz yönetmelikleriyle saptanan GMDSS 

frekanslarını ve tekniklerini kullanan gemi ve gemi yer istasyonu hizmetlerinin 

yürütülmesini kontrol eder. Ek olarak (bu operatör dışında) istasyonu kullanabilecek diğer 

personelin de sertifikalandırılması gerekir. 

 

Uluslararası yönetmeliklere göre (GMDSS frekans ve tekniklerini kullanan gemi ve 

gemi yer istasyonlarının kontrol ve çalıştırmasından sorumlu personel için) yeterliliklerin 

belgelenmesi dört kategoride yapılır. 

 

GMDSS First-Class Radio Electronic Certificate 

GMDSS 1’inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1); Gemide-bakım 

seçeneği-tam yetkili. 

GMDSS Second*Class Radio Electronic Certificate GOC Belgesi(Germadamı 

cüzdan çenen*) 

GMDSS 2’nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2); Gemide-bakım 

seçeneği-kısıtlı yetkili. 

GMDSS General Operator'sCertificate 

GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC); Bakım seçeneğini kapsamaz(bakım 

sorumluluğu yok) İşletmen 

GMDSS RestrictedOperator'sCertificate 

GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği ROC); Sadece A-1 deniz alanında çalışan 

gemiler için işletmendir (Diğer den'ızalanlannda kullanılamaz.). Bakım seçeneğini kapsamaz 

(Bakım sorumluluğu yok.). 

 

Tablo 2.1:Deniz sahalarında GMDSS operatörü bulundurma zorunlulukları 
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(*) A3 veya A4 Deniz Bölgesinde seyreden gemilerde donanım çiftelenmesi ve sahilde 

bakım metotlarının seçilmesi hâlinde 

SOLAS uluslararası denizlerde çalışan her gemide, bayrak devleti tarafından 

belgelendirilmiş tehlike ve güvenlik telsiz iletişimleri yapabilecek kişilerin bulunmasını 

emreder ve bunlardan bir tanesinin özellikle olağanüstü durumlarda telsiz iletişimlerini 

yürütmekten sorumlu olmasını ister. 

 

Yine SOLAS koşullarına göre VHF kapsama alanı dışında seyreden gemilerde 

yukarıdaki sertifikalardan ilk üçünden (REO veya GOC) birinin mutlaka bulundurulması 

istenir. VHF kapsama alanı içinde ise ROC dâhil dördünden bir tanesinin bulundurulması 

yeterlidir. 

 

GMDSS sertifikalarına ait yükümlülük şartları, bilgi düzeyleri ve minimum gerekleri 

RadioRegulationsArticle 47 içerisinde tanımlanmıştır. 

 

GMDSS geçmişte olduğu gibi gelecekte de teknik ilerlemelere ve işletim koşullarına 

bağlı olarak kendini sürekli yenileyecektir. Toplanan uluslararası ilgili kurullar günlük 

koşullan inceleyerek yapılabilecek yenilikleri kararlaştırırlar. Bu nedenle GMDSS operatörü 

de bunları takip ederek sürekli kendisini yenilenen, bilgilerini güncellemedir. 

 

2.4.Kayıtlar ve Kayıt Tutulması 
 

Gemi iletişim merkezinde bulundurulması zorunlu olan kayıt defteri, yetkili kurumlar 

tarafından atanan kişi veya kişilerin denetimine hazır olmalıdır. Kayıt defterine girilecek 

bilgiler gerektiğinde başvurulacak önemli belgelerdir. Bu nedenle aşağıda belirtilen tüm 

bilgiler kayıt defterine kayıt edilmeli, kayıtlar bunlarla sınırlı olmamalıdır. Kayıtlar tüm 

bilgileri (zaman, konum, sebep, sonuç) içerir. 

 

Kayıt defterine bir kez yazılarak defterin bitimine kadar aynı kalacak olan bazı 

kayıtlar vardır. Bu kayıtlar her defter değişiminde ya da kayıtlarda olabilecek herhangi bir 

değişiklikte yenilenirler. Bu kayıtlara gemiye ait bilgiler de denebilir. 

 

Defter bitene kadar sabit kalacak kayıtların ilki doğal olarak hangi gemi istasyonuna 

ait olduğu ve bu gemi ile istasyonunun ayrıntılı bilgileridir. Her gemide iletişim dışında da 

gerekli olan ve her zaman hazır bulundurulan ship'sparticular'dan yararlanılarak gemiye ait 

ayrıntılar doldurulur. İletişim merkezi hakkındaki bilgiler ise istasyona ait belgelerden 

derlenerek alınır. 

 

GMDSS donanımlarının bakım tutumları için sahilde/kıyıda bakım 

(shorebasedmaintenance) seçilmiş ise sorumlu kurum veya kurumların tüm açıklamalı 

bilgileri kayıt defterinin ilgili bölümüne yazılır. 

 

Gemideki iletişim donanımlarını kullanabilecek ve bakım tutumunu yapacak kişilerin 

adları ve sorumluluk sınırlan, özellikle kaptan tarafından telsiz iletişimlerinden sorumlu 

olarak atanan kişinin adı kayıt defterinde belirtilir. 
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Kaptan tarafından bu işin sorumluluğu verilen kişi, bir tehlike anında tehlike 

iletişimlerinin her aşamasından -uyarı verilmesinden yardımın sağlanmasına ve kurtarılmaya 

kadar- yapılacak her tür iletişimden sorumlu olacaktır. Bu kişinin gemi içi eğitimlerinde bu 

amaç doğrultusunda sürekli çalışmalar yapması gerekir. 

 

Eğer varsa, bu donanımların testlerini yapabilecek kişi ya da kişiler de bu deftere kayıt 

edilir. Kayıtlar aşağıdakileri içerir fakat bunlarla sınırlı değildir. 

 

Kayıt defterindeki tüm kayıtlar, biri diğerinin kopyası olacak şekilde iki sayfaya 

yapılır. Bu sayfalardan asıl olanı defterden çıkarılarak gemi bayrak devletinin saptadığı bir 

yöntemle saklanır, diğer sayfa ise defter üzerinde kalır. Çoğunlukla, asıl kayıt sayfası 

gerektiğinde yetkililere verilmek üzere gemi donatanı tarafından karada saklanır. 

 

2.4.1.GMDSS Kayıt Defteri1 
 

Gemi GMDSS telsiz iletişim merkezinde uluslararası anlaşmalara göre belirlenen 

yönetmelikler uyarınca iletişim ve GMDSS ile ilgili yapılabilecek tüm işlemlerin kayıtlarının 

tutulduğu bir kayıt defteri bulunur. 

 

Kayıt defterinin nasıl tutulacağı ana hatlarıyla ITU tarafından belirlenmiştir. 

 

Geminin bayrak devleti ülke koşullarına göre tutulacak kayıtlarda bazı düzenlemeler 

yapabilir. Bu düzenlemeler R/R'de belirlenen koşulların uyarlamasıdır. Eğer geminin bayrak 

devleti böyle bir düzenleme yapmamışsa R/R'deki kurallar geçerlidir. 

 

GMDSS Telsiz jurnali, Telekomünikasyon Kurumu veya Liman 

Başkanlıklarısörveylerinin talep etmesi hâlinde denetime sunulmalıdır. 

 

GMDSS Jurnali 3 bölüm ve 1 Ek bölümden oluşur. 

 

1.Bölüm (Gemi Bilgileri-Gemi Bakım Bilgileri) 

Bu bölümde gemi ve donatan bilgileri ile geminin GMDSS sertifikası (ruhsatı) 

hakkındaki bilgiler bulunur. Bu bölümdeki bilgiler defter bitimine kadar aynı kalacaktır. 

 

2. Bölüm (Telsiz “haberleşmeyle görevlendirilmiş olan” personeline ait bilgiler) 

Bu bölümde telsiz haberleşmesinden sorumlu personel ile ilgili bilgiler bulunur. 

 

3. Bölüm (haberleşme kayıtlarının “yapılan iletişimler/sistemlerin bakımları” 

yapıldığı bölüm) 

Bu bölüm, jurnalin günlük sayfalarının bulunduğu ve günlük kayıtların yapıldığı 

bölümdür. Beş sütundan oluşur. 

 



 

27 

 

NAVTEX ve EGC gibi sistemlerden alınan tehlike veya tehlike ile ilgili mesajlar 

Jurnalin Ek'inde saklanır. Bu mesajların seri numaralan geliş tarih ve saatine göre jurnale 

kaydedilir. Hava Raporları ve seyir uyarıları ile ilgili mesajların saklanma zorunluluğu 

yoktur. Ancak, jurnale kayıt edilmelidir. 

 

Tüm kayıtlar iki sayfaya yapılmalıdır, (birbirinin kopyası olacak şekilde) asıl olanı 

defterden çıkarılarak gemi bayrak devletinin saptadığı yöntemle saklanır. Gerektiğinde 

yetkililere verilmek üzere gemi donatanı tarafından karada saklanır. Diğer sayfa defter 

üzerinde kalır. 

 

Geminin mevkii en az günde bir kez girilir. 

 

Donanımlarda yapılacak yeni ayarlar kayıt edilir, (örneğin; NAVTEX bölgesinde 

değişme, DSC WKR frekansını değiştirme veya INMARSAT EGC veya HF NBDP alıcıdaki 

bölge ayarları değişimi gibi) 

 

Deftere kayıtlar kaptanın atayacağı kişi ya da kişiler tarafından yapılır. Kaptan kayıt 

defterini her gün kontrol eder ve imzalayarak onaylar. GMDSS kayıt defterinin saklama 

süreleri bayrak devletince belirlenir. 

Not - ABDve bazı SOLAS'a ait ülkeleri için GMDSS kayıt defterinin saklama süresi 

aşağıdaki gibi uygulanmaktadır; 

 

2 yıl (eğer bu süre içerisinde herhangi bir tehlike ve/veya acelelik mesaj girişi 

olmamış ise), 

 

3 yıl (eğer bu süre içerisinde herhangi bir tehlike ve/veya acelelik mesaj girişi var 

ise), 
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2.5.Gemilerde Bulundurulması Gerekli ITU Yayınları 
 

2.5.1.ITU Manual forUsobytheMaritime Mobile andMaritime Mobile-Satelite 

Services 
 

ITU Manual for ilse bytheMaritime Mobile andMaritimeMobı'leSatellite Services 

içinde yürürlükteki; 

 

 ITU anlaşmalarından,  

 RadioRegulationstan, 

 InstructionsfortheOperathn of the International PublicTelegram Service ve 

CCITT Resolutions ile Recommondations’dan alınan TelegraphRegulations'tan, 

 Instructionsforthe International Telephone Service'ten. CCITT Resolutions ile  

 

Recommendatrons'dan ve Telephone Regulationstan alınan bölümler bulunur. 

Kitap gerektikçe düzeltilir. Özellikle konseyin yaptığı toplantılardan sonra, konsey genel 

sekreterliğinin belirlediği aralıklarla yayınlanır. 

Bayrak devleti “Manual forUsebytheMaritime Mobile andMaritime Mobile-Satellite 

Services” kitaplarının, bazı koşullarda (örneğin gemi sadece VHF kıyı istasyonu kapsama 

alanı içinde seyir yapıyorsa) bulundurulup bulundurulmamasını geminin isteğine bırakabilir. 

 

2.5.2.Kıyı İstasyon Listesi (ITU List of CoastStations (ITU List IV)) 
 

İçinde, kamu iletişim hizmetindeki kıyı istasyonları ve kıyı yer istasyonlarına ait tüm 

ayrıntılar vardır. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere üç dilde hazırlanmıştır. 

 

Liste içinde bir bölümde, ilgili uluslararası yönetmelikler göz önünde bulundurularak 

saptanan telgraf ücretlendirilmeleri, varış ülkelerine göre sıralanarak verilmiştir. 

 

Bir başka bölümde, yer alan yönetimler tarafından yine uluslararası telsiz kuruluşları 

öncülüğünde yapılabilecek gezici deniz uydu sistemi çalışmaları hakkında önemli bilgiler 

verilmektedir. 

 

Aynı listenin diğer bir bölümünde GMDSS içindeki; 

 

 DSC teknikleri kullanarak VHF, MF ve HF nöbeti sürdüren kıyı istasyonlarının, 

 Coğrafi durağan uydu sistemi içinde çalışan ve telsiz telefon ve/veya NBDP 

kullanarak tehlike uyarıları dâhil gemi yer istasyonlarına tehlike ve güvenlik 

iletişimleri sağlayan veya yine telsiz teleks teknikleri kullanarak MSI mesajları 

veren kıyı istasyonlarının ve NAVTEX istasyonları ve SAR istasyonları ile 

ilgili detaylar bulunmaktadır. 

 Gemi istasyonlarına NBDP teknikleri kullanarak seyir ve hava ihbarları veren 

kıyı istasyonlarının liste hâlinde ayrıntıları vardır. 

 İçeriği ALRS-1 ile benzerlik göstermektedir. 
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 List IV iki yılda bir yayınlanır ve her altı ayda bir özet yayınlarla 

güncelleştirilir. Beş bölüm ve bir Ek bölüm (Annex)'den meydana gelmiştir. 

 

Part IA Dokümanda kullanılan sembol ve kısaltmalar; 

Table No 1: Listedeki istasyonların özellikleri olan yönetimlerin/coğrafi 

sahalarının sembolleri/alfabetik sıralaması; 

Symbol Administratlon/GeographlcalArea 

TUR  TURKEY 

TableNo 2 : Listedekullanılan diğer sembol ve kısaltmalar 

PartII Global MaritimeDistressandSafetySystem (GMDSS) 

IIA: Ülke sıralamasına göre MF/HF ve VHF'de DSC tekniği ile tehlike ve 

güvenlik frekanslarında dinleme yapan kıyı istasyonları 

 

IIB: NAVTEX hizmeti veren kıyı istasyonları 

IIC: MSI yayınlarını NBDP tekniği ile veren kıyı istasyonları 

IID: Uydu hizmeti veren kıyı istasyonları (CES) 

PartIIIA: Kamusal iletişim sağlayan kıyı istasyonları özellikleri (ülke sırasına göre) 

Part-III istasyonların listesi 

Part III A'da bulunan istasyonlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi listelenmişlerdir. 

 

LİST-IV'TE KULLANILAN DİĞER KISALTMALAR 

AVUR Geniş açıklaması hususi servis yapan istasyonlar kitabında yer alan 

denizcilikleilgiliacelelikuyarıları gönderen istasyon 

AMVER Otomatik Gemi Yardım ve Kurtarma Sistemi 

OIRFIND Geniş açıklaması hususi servis yapan istasyonlar kitabında yer alan yön 

bulucu istasyon 

ICE Buz raporları gönderen istasyon (geniş açmaması servis yapan 

istasyonlar kitabında) 

METEO Hava raporları gönderen istasyon 

MOVINFO Gemi hareket servisleri ile ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon 

OBS Gemilerden radyotelgrafla hava gözlemleri kabul eden istasyon 
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PORTINFO Uzman çalışmaları hizmeti ile ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon 

PRESS Basın radyotelgraftan kabul eden istasyon 

QTG İstenildiğinde QTG sinyali sağlayabilen istasyon 

RADAR Bir radar hizmeti sağlanabilen istasyon 

RADIOMED Bir radyomedikal danışma hizmetinin sağlanabildiği istasyon 

RFX Bir radyofaksimile hizmeti sağlanabilen istasyon 

RTF-1 Telefon aboneleri ile bir radyotelefon hizmeti sağlanabilen istasyon 

RTF-2 Telefon aboneleri ile bir radyotelefon hizmeti sağlanabilen istasyon. 

Ayrıca ek olarak radyotelefonla okuma yoluyla radyotelgraf kabul eder. 

RTF-3 Yalnızca okuma yoluyla radyotelgraf kabul eden istasyon 

ASCII Bilgi aktarımında bilgisayar ortamında kullanılan Amerikan standart 

alfabesi 

RTG Bir mors radyotelgraf hizmeti sağlanabilen istasyon 

RTX*1 Bir teleks abonesiyle radyoteleks hizmeti sağlanabilen istasyon 

RTX-2 Teleks aboneleriyle bir radyoteleks hizmeti sağlanabilen istasyon. 

Ayrıca ek olarak radyotelex ve radyotelgraf kabul eder. 

RTX-3 Yalnız radyotelgraflar için radyoteleks hizmeti sağlanabilen istasyon 

SLT Radyo denizcilik mektuptan kabul eden istasyon 

C Channel 

CHANNEL Radyo kanalı 

DSC Dijital seçmeli çağrı 

E İngilizce 

F Fransızca 

S İspanyolca 

Fr Goldfrank (3.061 SDR) 

He Yaz zamanı 

Jeu Perşembe 

Lun Monday 

JF Pazar ve ulusal tatil günleri 

JD Hafta içi günler 
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Lx Deluxtelegram 

M Megahertz 

TOR Radyoteletayp 

V. Bakınız 

SAR Arama kurtarma 

Not - Yukarıdaki kısaltmalar, ListIVde dörtgen çerçeve içerisinde ifade edilmektedir.  

 

LİST-IV'TE KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER 

Bir ana ya da merkez istasyondan uzaktan kumanda ile çalıştırılan istasyon ~Yüksek 

trafik bölgesinde bulunan bir istasyon 

 

 Uzak mesafe iletişiminde bulunan bir istasyon 

 Adının yanında bu işaret bulunan ülkelerin telsiz istasyonları için 

verilen 

 pozisyon, tahmininde kesin değer değişir (Kerteriz yaklaşıktır.). 

<> Gemideki can salt sayısını gösterir. 

 GOndt)z(HJ) 

 Gece(Hn) 

…... Bu konuda bir bilgi ekle edilememiş». 

  - Ücretbölümünde bu işaretin bulunduğu istasyon, ücret 

bulunmamaktadır. 

Part III B : Kıyı istasyonları ve/veya radyo kanal özellikleri ile ilgili notlar 

PartlV  : Ücretlendirmeler ve hesap otoritesi bilgileri 

PartV  : Deniz gezici uydu servisine uydu hizmeti veren kıyı istasyonları ve 

özellikleri, 

2.5.3.Gemi İstasyonları Listesi (ITU List of ShipStatlons (ITU List V) 
ITU List of Ship Station olarak gemi istasyonlarına ait ayrıntılar verilmiştir. 

 

Dört bölümden meydana gelen doküman içerisinde, gemi istasyonlarının alfabetik 

sıralaması, çağrı adları,deniz gezici istasyonları tanıtıcı ve uydu numaraları, taşıdığı cihazlar, 

hizmet servis saatten, ulusal haberleşme kategorileri milliyeti, hesap otoriteleri, geminin tipi 

ve diğer özellikleri gibi ayrıntılar bulunmaktadır. 

List V. İngilizce. Fransızca ve İspanyolca olmak üzere her yıl yayınlanır, 4 ayda bir 

ana üsteler ve altı ayda bir özet yayınlarla güncellenir. Günümüzde CD ortamında 

hazırlanmakta ve doküman ekinde olarak "PDF" formatında verilmektedir. 
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ITU List of Ship Station (List V) 4 bölüm ve 3 ek olarak yayınlanır. 

1. Bölümde; semboller ve kısaltmalar, 

2. Bölümde; istatistikler, 

3. Bölümde; gemilerin özellikleri, 

4. Bölümde; gemilerin ayrıntılı özellikleri vardır. Bu bölüm kendi 

içerisinde 3 alt bölüme ayrılmaktadır. 

Eklerde ise; 

 

1. Önceden belirlenmiş gemi gruplarının ortak çağrı işretleri ve/veya 

Numericalldentities(SCN ve/veya MMSI no). 

2. Ek-1’de belirtilen gemilerin isimleri 

3. Ülkelerin telekomünikasyon yetkililerinin adresleri 
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Tablo 2.2: Gemilerin ayrıntılı özellikleri açıklama tablosu 

 

1. Sütun Gemi adı 

2. A Sütunu Geminin çağrı işareti 

 B Sütunu Deniz gezici servis tanıtıcı numarası (MMSI) 

3. Sütun Geminin milliyeti (bayrak devleti) 

4. Sütun Yardımcı donanım (EPIRB, S ART) 

5. Sütun Gemi sınıfı/tipi 

6. Sütun Hizmet (çalışma) şekli 

7. Sütun Hizmet (çalışma) saatleri/süreleri 

8. Sütun Radyo telgraf yayın bandı 

9. Sütun Radyo telefon yayın bandı 

10. Sütun Ücretin nereden alınacağını belirtir (AAIC Kodu Türkiye TR01'dir.). 
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11. Sütun Açıklamalar (geminin eski adı (EX), uydu numarası ...vb.) 

4. Sütun Yardımcı donanım (EPIRB, SART) ve miktarları 

A-EPIRB (2182kHz 'de çalışan) 

B=EPIRB (121,5MHz'de çalışan) 

C=EPIRB (243MHz 'de çatışan) 

D=EPIRB (156,525MHz'de çalışan) 

E=Uydu EPIRB (406-406.1 MHz frekans bandında çalışan) 

F=Uydu EPIRB (1645,5-1646,5 MHz frekans bandında çalışan) 

G=SART (9200-9500 MHz frekanslarda gönderme yapabilen) 

Örnek: 

BC 1 121.5 ve 243.0 MHz frekanslarda gönderme yapabilen bir EPIRB.  

A1BC1 2182kHz'de gönderme yapabilen bir EPIRB ve 121,5 ve 243.0 MHz 

frekanslarda gönderme yapabilen bir EPIRB. 

5. Sütun Gemi sınıfı, 

Genel sınıflandırma (General classification) iki harf MM (Ticaret gemisi) 

Bireysel sınıflandırma (Individualclassification) üç harf OIL (Petrol tankeri) 

6. Sütun  Hizmet (servis) şekli 

CO: Resmi muhabere yapan bir istasyon Yandaki bilgiyi, aşağıdaki sembollerden biri 

veyadaha fazlası takip eder. 

CP: Genel haberleşmeye açık istasyon 

... C Radyo telefon çağrıları 

CR: Kısıtlı genel haberleşmeye açık istasyon 

, ,, D Radyo teleks çağrıları 

CV: Özel kutuluşların haberleşmesine açık istasyon 

O Meteorolojik mesajlar 

OT: Servis trafiğine açık istasyon 

P Faks haberleşmesi 

R Radyo telgraf 

7. Sütun: Hizmet (çalışma) saatleri/süreleri 
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Servis saatleri aşağıdaki sembollerden biri şeklinde ifade edilir. 

H24 24 saat devamlı hizmet 

H16 16 saat hizmet verir. 2. kategori gemi istasyonu 

H8 8 saat hizmet verir. 3. kategori gemi istasyonu 

HX Çalışma saati belli olmayan istasyon 

H J Gündüz süresince hizmet verir. 

HN Gece süresince hizmet verir. 

8. Sütun Radyo telgraf yayın bandı 

Telsiz telgraf göndermelerinde kullanılan frekans banttan, takip eden bir veya daha çok 

sembol ile gösterilir: 

S Gezici deniz ve uydu servislerinde kullanılan frekans bantları, W 110 ve 160 kHz arası 

bantlar X 415 ve 535 kHz arası bantlar, Y 1605 ve 4000 kHz arası bantlar Z 4000 ve 27588 

kHz arası bantlar 

9. Sütun Radyo telefon yayın bandı 

Telsiz telefon göndermelerinde kullanılan frekans banttan, takip eden bir veya daha çok 

sembol ile gösterilir. 

S Deniz gezici uydu servisinde kullanılan frekans bantları, T 1605 ve 4000 kHz arası bantlar, 

U 4000 ve 27500 kHz arası bandlar, V 156 ve 174 MHz, arası bantlar. 

10. Sütun Ücretin nereden alınacağını belirtir(hesaplama otoritesi). 

Geminin yaptığı haberleşme ücretinin hangi kurumdan tahsil edileceğini belirten AAIC 

kodları bulunur. Bu sütunda yazılan AAIC kodlan List V içerisinde Section-2A, 2B ve 2C 

olarak listelenmiştir. 

List V içerisinde Section 2A'da AAIC tanıtma kodlarının alfabetik sıralaması, Section 2B'de 

ise, gemilerin yaptıkları görüşme bedellerinin tahsil edileceği kurumları gösteren liste 

isimlerinden AAIC kodu bulunabilmektedir. Ayrıca Section 2C'de ülkelere tahsis edilen 

yetkilendirilmiş AAIC kodları (Bu miktar azami 25 adettir. Türkiye'de AAIC miktarı 1 

adettir. *TR01") yer almaktadır. Türkiye'nin AAIC otoritesi TR01 kodu ile gösterilen Kıyı 

Emniyeti Genel Müdürlüğü'dür. 

11. Sütun Açıklamalar 

Gemiye alt bazı bilgiler bu sütunda yer alır. 

EX Geminin önceki ismi 

SAT Geminin INMARSAT numarası 
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2.5.4.ITU List Of Radiodeterminationand Special Service Stations(ITU Lıst VI) 
 

ITU List of Radiodeterminationand Special Service Stations (List VI) bulundurulması 

gerekli kitapların en önemlilerinden birisidir. Yayın, deniz gezici servis ve deniz gezici uydu 

servisi içerisinde yer alan özel amaçlı istasyonların özelliklerini belirtmektedir. 

 

Kitapta Bölüm A'da istasyonların alfabetik sıralanışı, Bölüm B'de DF. beacon, 

okyanus gemi istasyonları1, DF ayar, standart frekans ve zaman ayarı işaretleri, meteoroloji 

raporları ve seyir uyarıları, sağlıkla ilgili tavsiye, salgın hastalıklarla ilgili yayın yapan ve 

diğer özel hizmet veren tüm istasyonların bilgileri bu bölümde listeler hâlinde verilmiştir. 

 

List VI, sekreteryanın tayin ettiği sürelerde yayınlanır. Bu süre ortalama (normal) 

olarak 3,5 yılda birdir. Yayın her 6 ayda bir güncellenir. 

 

List VI, aşağıda yazılı bölümleri ihtiva etmektedir. 

Ön söz: Uyarılar ve açıklamalar 

Bölüm A Tablolar ve genel bilgiler; 

Bu bölümde 5 adet tablo bulunmaktadır. Bu tablolarda ülkelerin alfabetik sırasına 

göre kısaltmaları, atanan çağrı işaretleri serileri vb. gibi kitap içeriğine yardımcı olacak 

kısaltmaların açıklamaları mevcuttur. 

 

Bölüm B İstasyonların alfabetik sırası 

Yayın içerisinde adı geçen tüm özel istasyonların isimleri alfabetik sıraya göre 

dizilmiştir. İsmin yanındaki sütunda istasyonun kitap içerisinde hangi bölümde ve sayfada 

geçtiği belirtilmektedir. 

 

Bölüm C/l İstasyonların özellikleri; 

Bu bölüm 9 alt kategoride incelenmiştir. 

1. Yön bulucu (DF) istasyonlar 

2.A Telsiz biykın istasyonları 

2 B Radar istasyonları 

2 C DGNSS istasyonları 

3. Okyanusta sabit istasyonlar 

4. Yön bulucu (DF) kalibrasyon istasyonları 

5. Deniz uydu servisinde hizmet veren sabit istasyonlar 

6.  Denizcilik uydu servisinde hizmet veren uzay istasyonları 
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7.  Zaman ayarı için sinyal gönderen istasyonlar 

8.  Standart frekans gönderen istasyonlar 

9.  Ursigrams gönderen istasyonlar 

Bölüm C/ll C/I'de belirtilenlere ilave notlar 

Bu bölümde C/I'de anlatılanlara ilave bilgiler ve ayrıca bazı kısaltmaların açılımı 

verilmektedir. 

 

Bölüm D istasyonların özellikleri; 

Bu bölüm, Bölüm C'nin devamı niteliğindedir. 

 

10.  Düzenli meteorolojik bülten yayınlayan istasyonlar 

11.Denizcilere ilanlar yayınlayan istasyonlar 

12.Tıbbi tavsiye yayınlayan istasyonlar 

(ITUAlphabetlcalUst of CaliSignsandNumericalIdentities (ITU List VII A)) 

ITU AlphabeticalList of CaPSignsandNumericalIdentities (of 

StationsUsedbytheMaritime Mobile andMaritime Mobile-Satellite Services); kıyı-kıyı, yer-

gemi, gemi-yer, telsiz determinasyonu (radiodetermination) ve özel hizmet istasyonlarının; 

kısaca denizcilikte kullanılan istasyonların çağrı işaretlerinin ve sayısal kimliklerinin 

alfabetik sıralamasıdır. 

 

List VIIA her iki senede bir dilde (İspanyolca. İngilizce ve Fransızca) yayınlanır ve 

her Qç ayda bir özet yayınlarla güncelleştirilir. Doküman 4 bölüm ve 2 Ek'ten oluşmaktadır. 

 

Bayrak devleti List VII A'nın bazı koşullarda (örneğin gemi sadece VHF kıyı 

istasyonu kapsama alanı içince seyir yapıyorsa) bulundurulup bulundurulmamasını geminin 

isteğine bırakabilir. 

 

-Table 5Kullanılan sembol ve kısaltmalar listesi 

(SymbolsandAbbreviatlonsUsed in TheUst) 

BM : Düzenli meteorolojik bülten yayınlayan istasyon 

ET : Yön bulucu aletlerin düzeltici kontrollerinin yapıldığı istasyon 

FC : Sahil istasyonu 

FV : Balıkçı filosuna mensup bir gemi 

OV : Resmi hizmet gemisi 

HR : Zaman işaretleri yayımlayan istasyon 

MD : Tıbbi tavsiye yayını yayabilen istasyon 
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MM : Ticari gemi 

MS : Genel sınıflandırma sembolsüz gemi istasyonu 

NA : Denizcilere duyuru yayımlayan istasyon 

NF : Nehir teknesi 

NS : Askeri gemi 

PL : Eğlence gezi gemisi 

RC : Yönlendirilemeyen telsiz biykın 

RD : Yönlendirilebilir telsiz biykın 

RO : Yön bulucu istasyon 

RT : Döner telsiz biykın 

SS : Standart frekanslara yayın yapan istasyon 

SV : Kurtarma gemisi 

2.6.Gemilerde Bulundurulması Faydalı Telsiz Döküman ve Yayınlar 
 

ITU yayınlarına nazaran kullanım kolaylığı ve pratikliği nedeniyle tercih edilen ancak 

gemilerde bulundurulması zorunlu olmayan AdmiraltyList of RadioSignals (ALRS)yayınları 

ticaret gemilerinde sıkça kullanılan yayınlardandır. Aşağıda belirtilen “ALRS” yayınları, 

gemiler tarafından göksel ve yersel tekniklerle ilgili hususlardan faydalanmak için 

kullanırlar; yayınlara ait değişme ve düzeltmeler dokümanlara ithal edilmesi için Admiralty 

tarafından düzenli olarak abonelere gönderilmektedir. 

 

2.6.1.ALRS VOLUME-1Admiralty üst of RadioSignalsCoastRadioStatitons 

(Sah9 Telsiz istasyonlan Listesi) 
 

Denize ait kamu haberleşmesine açık istasyonların listesi ile irtibat frekanstan, 

istasyonlann DSC Deniz Gezici Servis Tanıtıcı numara (MMSI)'ları, AMVER gemi rapor 

sistemi, INMARSAT sisteminin kullanımı ve detay bilgileri ile Korsanlık ve silahlı soygun 

rapor usullerini ihtiva etmektedir. 

 

 

2.6.2.ALRS VOLUME-2AdmiraltyList of RadioSignalsRadioAidstoNavigation, 

SateliîteNavigationSystems, Legal Time, Radio Time Signalsand Electronic 

PositionFoöngSystem (Uydu seyir yardımları, uydu seyir sistemleri, telsiz 

zaman sinyalleri, mevki düzenleme sistemi) 
 

Elektronik seyir yardımları ile ilgili yön bulucu telsiz istasyonlan listesi, radar ve telsiz 

biykınlarının listesi, elektronik olarak mevki ayarlayan sistem detayları ile uluslararası yayın 

yapan brodkastlar gibi konuları ihtiva etmektedir. 
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2.6.3.ALRS VOLUME-3AdmiraltyUst of RadioSignalsMaritimeSafety 

Information Services 
 

Denizlere ait güvenlik bilgileri, meteoroloji hizmeti veren istasyonlar ve seyir uyarıları 

veren telsiz istasyonlarına ait bilgiler ile, 

 

Dünya çapında denizlere yönelik yayın yapan NAVTEX ve faksimile istasyon 

bilgileri, frekanslar ve saha haritaları indekslerini ihtiva etmektedir. 

 

2.6.4.ALRS VOLUME-4 AdmiraltyUst of 

RadioSignalsMeteorologicalObservationStations (Meteorojik Uyarı Veren 

İstasyonlar) 
 

Meteorolojik uyarılar veren istasyonlara ait bilgileri ihtiva eden listeler ile kapsama 

alanları ve meteorolog gereksinimlerini içermektedir. 

 

2.6.5.ALRS VOLUME-5AdmiraltyUst of RadioSignals Global 

MaritimeDistressandSafetySystem (GMDSS) (Küresel Deniz Tehlike ve 

Emniyet Slstemi-GMDSS) 
 

GMDSS kapsamında Dünya çapındaki tehlike, arama ve kurtarma muhabere 

gereksinimleri, GMDSS için SOLAS kılavuzu, bütün deniz arama ve kurtarma bölgeleri için 

çıkarılmış dünya haritaları içeren diyagramları, DENİZ sahaları, NAVTEX ve MSI yayını 

yapan istasyonlara ait bilgiler, SAR birimleri iletişim bilgileri, IMO-VVRC kararları ile 

karasal ve uydusal iletişim sistemlerine ait bilgileri ihtiva etmektedir. Gemilerde en sık 

kullanılan GMDSS ile alakalı yayındır. Kısacası, GMDSS'de mevcut tüm bilgileri bu 

yayında bulabilirsiniz. 

 

 

 

2.6.6.ALRS VOLUME-6AdmiraltyList of RadioSignals Pilot Services, 

VesselTraffic Services and Port Operations (Pilotluk Hizmetleri, Gemi Trafik 

Hizmetleri ve Liman İşlemleri) 
 

Gemi trafik hizmetleri, kılavuzluk hizmetleri ve küçük teknelere hizmet veren 

istasyonlar, kılavuz ve pilotluk hizmetleri detayları, gemi trafik hizmetleri, liman giriş ve 

çıkışları ile liman ve yat limanları VHF servisleri listelerini ihtiva etmektedir. 

 

2.6.7.Uluslararası İşaret Kod Kitabı 
 

İngilizce ve kullanıcı ülkenin lisanı ile hazırlanan uluslararası işaret kod kitabı, gemi 

ve sahil istasyonlarının haberleşmesinde oluşan güçlükleri ortadan kaldırmak maksadıyla, 

basit kodlar ile iletişim yapılmasını amaçlamaktadır. 
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Uluslararası işaret kod kitabında tehlike işaretleri ile sancakların manaları da 

bulunmaktadır. Doküman içerisinde tıbbi muhabere ve sağlık bölümünü ihtiva eden 

(Medical) kod ve karşılıkları mavi renkli sayfalarda yer almaktadır. Her geminin 

köprüüstünde bulunması gereken çok önemli bir yayındır. 

 

2.6.7.1.Kitabın Bölümleri 

 

Kitabın baş tarafında; 

 

 Açıklamalar ve genel düşünceler tanımlar, 

 İşaretleşme metodları - genel talimatlar sancakla işaretleşme, 

 Fleyşınla işaretleşme, 

 Seda ile İşaretleşme, 

 Radyo telefon, 

 El flamaları veya kollarla mors işaretleşmesi, 

 Mors sembolleri - fonetik cetveller-kaide işaretleri, 

 Tek harf işaret sancaktarı, 

 Tamamlayıcılar ile tek harf işaret sancaktarı, 

 Tek harf işaret sancaktarı, buz kıran ve yardım edilen gemiler arasında, 

 Silahlı çatışmada sıhhiye botlarının ve kurtarma gemilerinin taranması bilgileri 

mevcuttur. 

 

Genel Bölüm; 

 

Bu bölümde muhabereyi sağlamak için kodlar bulunmakta olup kendi arasında 9 

bölüme ayrılmaktadır. 

 

 Tehlike - emergency 

 Kazalar - hasarlar, 

 Seyir yardımcıları - seyir - hidrografi 

 Manevralar, 

 Muhtelif 

 Meteoroloji - hava durumu 

 Gemilerin rotalandırılması 

 Haberleşme, 

 Uluslararası sağlık koruma kuralları 

 

2.7.Diğer Yayınlar 
 

Bu kısımdan sonra Tamamlayıcı Cetveller gelmektedir. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Bu öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz becerileri değerlendirebilmek için 

aşağıdaki uygulamaları gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihazı çalıştırmak için ON/OFF 

düğmesine basınız. 

 

 Shift-Power tuşu ile cihaz gücü seçiniz. 

 

 Volume ayarı yapınız. 

 

 Alıcı frekansını seçerek Enter’a basınız. 

 

 Tx tuşuna basarak, frekansı seçiniz ve 

Enter’a basınız. 

 

 DSC’dentelefon etmek için; Tel/DSC 

tuşuna basınız. 

 

 Tx/Call tuşuna basınız. 

 

 Haberleşme şeklini seçiniz. 

 

 MMSI numarasını giriniz. 

 

 Telefon numarasını giriniz. 

 

 Accept tuşuna basınız. 

 

 Alıcı-verici frekansını seçiniz. 

 

 Send tuşuna basınız. 

 

 Yaptığınız uygulamaları öğretmeniniz 

nezaretinde gerçekleştiriniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

UYGULAMALI TEST 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından 

görevlendirilen kişi nezaretinde öğrendiklerinizi uygulamaya çalışınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüksek Frekans Bandı (High Frequency ) 4 MHz – 27,5 MHz 

frekansları arasındadır.  

  

2. Kıyı istasyonları çıkış gücü sınırı kaç Watt’tır.    

3. HF telsiz telefon bandında kıyı ve gemi telsiz telefonu ile HF 

deniz haberleşme bandında yapılabilen göndermelerin verici gücü 

5 kW’ı geçemez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

MF/HF-DSC cihazı ve MF/HF-RTlx (Radyo Teleks) cihazı ile rutin ve Tehlike-

Emniyet-Acelelik haberleşme yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 MF/HF-DSC cihazı ile (Tehlike-Emniyet-Acelelik) çağrısının nasıl yapıldığını 

internet ortamında veya gemi elektroniği şirketlerinde REO belgesi olan 

kişilerden araştırınız. 

 

3.GMDSS'DE TEHLİKE, GÜVENLİK, 

İVEDİLİK VE GÜNDELİK 

HABERLEŞMELER 
 

3.1.Olağanüstü Durum İletişimleri 
 

Bu bölüme kadar iletişim genel hatlarıyla ele alınmış, dalga-frekans ve bu ikisinin 

teknik araştırmasıyla ilgili terimler ile DSC tekniğine değinilmiştir. Bundan sonraki 

bölümlerde GMDSS içinde yer alan telsiz iletişimlerinin alt bölümleri tek tek ele alınacaktır. 

 

Denizde kullanılabilecek tüm telsiz iletişimleri, yeryüzü ve uydu iletişim sistemleriyle 

yapılır. Bu sistemlerle yapılan iletişimler de iki başlık altında toplanır: 

 

 Olağanüstü durum iletişimleri 

 Tehlike (disstress), 

 Zorunluluk (ivedilik, acelelik) (urgency) ve 

 Güvenlik (safety) olarak sıralanır. 

 Normal iletişimler (routine veya shipsbusiness). 

Normal iletişimler GMDSS içersindeki sıralamada en sonda yer alırlar. Ancak, 

iletişim sistemleri kulanılırken, olağanüstü durum iletişimleri ile normal iletişimler arasında 

ortaya çıkacak ilişkiler açısından bakıldığında; iletişimleri bir bütün olarak ele almanın 

kaçınılmaz olduğu görülür. 

 

Uluslararası denizde can güvenliği yönetmelikleri (SOLAS), denizdeki yaşamla ilgili 

tüm araçların standartlarını saptar. Doğal olarak buna, bu araçlarda kullanılan iletişim 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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donanımları da dâhildir. Bu yönetmeliklere uygun iletişim donanımları ve donatılan gemiler, 

tüm iletişim çalışmalarında uluslararası telsiz yönetmeliklerinin ilgi bölümleri içinde tanımı 

ve tahsisi yapılan frekanstan kullanır. 

 

3.1.1.Tehlike (Olağanüstü) Durumundaki İletişimler 
 

Herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde cana ve mala zarar verecek her tür olaya 

tehlike denir. Tehlikenin ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkacağı önceden bilinmediğinden 

önlemler de birçok olasılığı kapsar. Koşullar denizdeki tüm araç ve canlılar için geçerlidir. 

Bu nedenle denizde tehlikeye karşı alınan önlemler ve tehlikenin ortaya çıkması ile 

yapılacak telsiz iletişimlerine ait yöntemlerin önceden bilinmesi GMDSS için vazgeçilmez 

bir kuraldır. 

 

Tehlike ve güvenlikle ilgili iletişimlerde yeryüzü iletişim tekniklerinin tamamı tehlike 

ve güvenlikle ilgili iletişimlerde kullanılırken, telsiz teleks ARQ çalışma (selective calling 

(seçmeli çağrı)) yöntemi bu tür iletişimler için pek uygun değildir. Selective calling (seçmeli 

çağrı) sistemi, (çoğunluk) normal iletişimlerde kullanılır. Uydu iletişim tekniklerinin ise 

tümü tehlike ve güvenlik iletişimleri için kullanılabilir. Normal iletişim amacıyla kulandan 

bazı uydu iletişim donanımları ise zaten GMDSS koşullarını karşılamadığından tehlike ve 

güvenlik amacıyla kullanılmaz. 

 

Not: Bu bölümde ve bu kitapta verilen yöntem, yönerge ve önermelerin hiç birisi; 

 

 Tehlikedeki bir birimin ya da kişinin herhangi bir araçla tehlike uyarısı 

vermesine, 

 (özel şartlar oluşması durumunda) Tehlikedeki istasyonun tehlikede olduğunu 

bildirmek için yapacağı herhangi bir düzenleme veya kullanacağı vasıtaya, 

 SAR çalışmalarına katıldığında tehlikedeki bir istasyona yapılacak yardıma, 

 Kıyı istasyonlarının ve SAR gezici istasyonlarının kullanacağı özel yöntemlere 

engel değildir. 

 

Bunlarla birlikte, her çalışmada olduğu gibi GMDSS içinde de kendi kuralları içinde 

uygulanırsa yapılan çalışmaların amacına ulaşması o oranda yüksek olur. 

 

Uluslararası telsiz yönetmeliklerinin tanımlamasına uygun bir tehlike çağrısı (örneğin 

bir DSC distresscall) ve tehlike trafiği; 

 

 Uyarı, 

 Uyarıyı yapanın kimliği (MMSI), 

 Geminin konumu ile konumun saptandığı zaman, 

 Tehlikenin cinsi bilgilerinin verilmesinden sonra tehlike mesajını içerir. 

 

Bazı özel durumlarda RCC'Ier gezici deniz uydu hizmetlerinde kullanılan gemi yer 

istasyonu telsiz donanımları ile donatılarak, bu hizmete ait frekans ve banttan kullanabilirler. 

Böyle özel durumlarda genel yönetmeliklere ek olarak bu gibi istasyonlar için özel 

yönetmelikler yapılır. 
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Tehlike ve güvenlik iletişimlerinde Mors alfabesiyle yapılan telsiz telgraf veya telsiz 

telefon çalışma yöntemleri kullanılması uluslararası telsiz yönetmeliği koşullarına uygundur. 

 

Tehlike ve güvenlik iletişimlerinde (ve diğer tüm iletişimlerde) telsiz telefon teknikleri 

kullanıldığında, konuşmalar yavaş ve açık bir dille, karşı istasyonların rahatça anlayarak 

alabilecekleri şekilde yapılır. Gerekiyorsa Q-kodları ve fonetik alfabedeki kodlar kullanılır. 

IMO tarafından yayınlanan StandartMarine Navigational Vocabulary ve International Code 

of Signals'daki kalıpların kullanılması ise zaman kazandıracak en iyi yoldur. Kod ve kısaltma 

ile yapılacak iletişime başlamadan, hangi yöntemin kullanılacağını karşı istasyona (larp) 

bildirilmelidir. 

 

Şekil 3.1: Tehlikedeki bir geminin GMDSS kılavuzu 

 

*Tehlike ve güvenlik çağrıları yalnız elle başlatılırlar. 

 

Deniz istasyonları ile hava istasyonları arasında tehlike ve güvenlik amaçlı 

iletişimlerkullanılabilir. Bu iletişimler "GMDSS Tehlike ve Güvenlik Frekanstan* 

bölümünde anlatılan (özel olarak bunun için ayrılan) frekanslarda yapılır. Bu 

istasyonlarıneğer normal iletişimyapmaları gerekiyorsa (bayrak devletleri ve diğer ilgili 

yönetimler arasında yapılan anlaşmalarla saptanan) özel yönetmeliklere uyulur. 
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Her geminin iletişim merkezinde, çalışırken en iyi görülecek bir yerde IMO tarafından 

yayınlanan "tehlikedeki geminin kaptanına GMDSS çalışma kılavuzu" tablosu 

bulundurulmalıdır. Bu tabloda tehlike anında izlenmesi gereken standart yöntemler 

gösterilmiştir. Normal zamanlarda bu yöntemlerin uygulamalı eğitimini yaparak 

pekiştirilmesinde yarar vardır. Butehlike ve güvenlik iletişimlerine gerek duyulduğunda 

uygulamalarda ortaya çıkabilecek hataları önler. 

 

Yukarıda sözü edilen tablodaki standart yöntemlerin, donanımınızda izlenecek 

yöntemlerle tam olarak benzeşmeyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle tablodaki yöntemler, 

gemi iletişim donanımlarının özelliklerine uyarlanmalıdır. 

 

Yine her geminin iletişim merkezinde, iletişim amaçlı donanımların üreticileri 

tarafından basılan ve donanımla birlikte verilen kullanım kılavuzları her an görülebilecek ve 

ulaşılabilecek yerlerde saklanır. Ayrıca kullanma talimatları, donanımı kullanmaktan 

sorumlu kişi tarafından ilgili personele belli zamanlarda anlatılır. 

 

Donanımların kullanılması öğretilir. Kullanma olasılığı bulunan personelin eğitimi ile 

(özellikle işletimi karışık) donanımın talimatlarına uygun çalıştırılması temin edilmelidir. 

 

Gemi kaptanı, GMDSS 'in tüm avantajlarından yararlanmak için tehlike anında tehlike 

uyarısı verebilecek tüm kişileri sistem hakkında bilinçlendirir, gemideki tüm telsiz 

donanımlarını kusursuz olarak kullanabilecek kadar eğitir. 

 

Tehlike, zorunluluk(ivedilik, acelelik) ve güvenlik duyurularından sonra mesajların 

verileceği veya tehlike trafiğinin kurulacağı iletişim yöntemleri, kullanılan iletişim tekniğine 

ve frekans bandına göre değişir, iletişimler ve iletişim yapılırken kullanılacak çalışma 

yöntemleri (ilgili konulara) sırası geldikçe anlatılacaktır. 

 

İnsanlar tarafından uyarı verme olanağı bulunamayan olağanüstü durumlarda tehlike 

uyarısı otomatik olarak EPIRB tarafından verilir. Uyarıdan sonraki arama ve kurtarma 

çalışmalarında tehlikedeki birim veya kazazedelerin yerleri "hedef belirleme" işaretleri 

gönderen SART yardımıyla kolayca bulunabilir. 

 

3.1.2.Tehlikedeki Bir Geminin Görsel ve İşitsel Olarak Vereceği İşaretler 
 

Tehlikedeki veya tehlike durumunun tehdidi altında olan bir gemi telsiz sistemlerinin 

yanı sıra görsel ve işitsel olanaklardan faydalanarak da tehlike uyarısını civarda seyir hâlinde 

olan gemi veya uçaklara verebilir. Bu işaretler; 

 

 Telsiz sistemleri ile yapılan ikazlar, 

 Silah ya da patlayıcı işaretlerinin belirli aralıklarla kullanılması, 

 Kolların tekrar tekrar indirilip kaldırılması, 

 Güverte üzerine serilen tehlike durumunu belirten yer bezleri, 

 Sancaklar, 

 Sürekli çalınan gemi düdüğü, 

 El pırıldağı(flashlight), 
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 Deniz markalama boya ve şeritleri (dye marker), 

 Paraşüttü işaret fişeği.  

 

3.1.3.Çeşitli Tehlike İşaret Teçhizatı 
 

 Deniz markalama boya ve şeritleri 

 

SAR harekâtına katılan uçak veya helikopterlere kazazedelerin kendilerini göstermek, 

bulunmayı kolaylaştırmak için kullanılan malzemelerdir. Şeritler, yüzen malzemeden 

yapılmışlardır ve deniz yüzeyinde 10-15 muzanırlar. Boya malzemeleri ise kurtarma aracı 

çevresinde boyalı geniş bir yüzey oluşturarak dikkat çeker. Bu malzeme, arama yapan hava 

aracının görebileceği mesafe içinde kullanılmalıdır. 

 

 Halat atma aleti 

 

Kurtarma işlemleri sırasında kurtarma gemisi ve tehlikedeki tekne veya vasıta arasında 

bağlantı kurmak ve denize adam düştüğü durumda denize düşen kişinin yakınına kılavuz 

halatını ulaştırabilmek amacıyla kullanılır. Normal hava koşullarında halatı 230 m 

ulaştırabilir. 

 

 Kurtarma sapanı 

 

Denize adam düştüğü durumlarda, denize düşen kişiyi güvenli bir şekilde güverteye 

almak için kullanılır.  
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3.1.4.Can Kurtarma işaretleri Tablosunda Bulunan Tehlike işaretleri 
 

 November-charlie işaret sancakları 

 

Bu işaret sancaklarının toka edilmesi “Tehlikedeyim, yardım istiyorum." anlamına 

gelir. Teknelerde bulundurulması tavsiye edilir. 

 

 "V" işaret flaması 

 

Bu flamanın toka edilmesi “Tehlikedeyim, yardım istiyorum." anlamına gelir. 

Teknelerde bulundurulması tavsiye edilir. 

 

 Özeltehlike işareti flaması 

 

Turuncu zemin üstünde bir siyah daire ve bir siyah dörtgenden oluşur. Bu flamanın 

toka edilmesi "Tehlikedeyim, yardım istiyorum." anlamına gelir. Teknelerde bulundurulması 

tavsiye edilir. 

 

 İşaretfişekleri 

 

12 kalibre kırmızı fişek özel tabancasıyla ateşlenir. 15.000 kandil gücündedir. 75 m 

(250 feet) yüksekliğe çıkar. 6 saniye yanar. 6 mmkırmızı fişek özel tabancasıyla ateşlenir. 

35.000 kandil gücündedir. 115 m (375feet) yükseğe çıkar. 7 saniye yanar. IMO'nun kabul 

ettiği, tehlike anında kullanılabilecek can kurtarma işaretleridir, istenirse diğer işaret 

fişeklerine ilaveten teknede bulundurulabilir. 

 

3.2.Alarm İkaz Sinyali(Two-Tone Alarm) 
 

Civardaki gemilerin telsiz telefon nöbet alıcı cihazlarını devreye sokmak ayrıca 

vardiyada bulunan personelin dikkatini çekmek amacıyla: tehlikede olan geminin telsiz 

telefonu ile yayınlanan ve süresi 30 saniyeden 1 dakikaya kadar olan 2200Hz ve 1300Hz 

frekanslarında ikili sedadan oluşan uyarı tonudur. 

 

Kıyı istasyonları tarafından gönderilecek olan alarm ikaz sinyalleri 1300Hz 

frekansında ve 10 saniyelik tek bir tondur. 

 

3.2.1.Alarm ikaz Sinyalinin(Two-Tone Alarm) Kullanım Amacı 
 

Telsiz/telefonda dinleme nöbeti icra eden personelin dikkatini çekmek, alarm veren 

aygıttan aktif hale getirmektir. 

 

Alıcı cihazına ait susturulmuş hoparlörü otomatik olarak açarak takip edecek mesajın 

hoparlörden duyulabilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. 
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3.2.2. Alarm ikaz Sinyalinin(Two-Tone Alarm) Kullanımı7 
 

 Takip edilecek bir tehlike, çağrı ya da mesajdan önce, 

 Yetkilendirilmiş sahil telsiz istasyonu tarafından yapılan acil fırtına 

uyarılarından önce kullanılarak kanal/frekansı kullanan birimlerin uyarılması 

maksadıyla, 

 Personelin kaybolması, 

 Denize adam düşmesi, 

 Personelin ciddi tehdit altında olması gibi durumlarda kullanılır. 

 

3.3.Gemiden Karaya Tehlike Uyarısı Sonrası İletişimler 
 

Tehlike uyarısının (DSCdistressalert) kategorisidistress ve uyarı sonrası verilecek 

tehlike mesajına ve daha sonra kurulacak tehlike trafiğinde geçilecek tüm mesajların başlama 

öncelik işareti mayday 'dir. 

 

Tehlike uyarısı; herhangi bir birim, tehlike içindedir ve acil yardım istiyor demektir. 

Bu birim gemi, uçak veya başka bir araç olabilir. Tehlike uyarısı ile tehlike iletişimi başlamış 

demektir ve tehlike iletişiminin diğer tüm iletişimler üzerinde hiçbir ön koşula bağlı olmadan 

yüksek önceliği vardır. 

 

Her uyarıda tehlikedeki istasyonun en az; 

 

 Kimliği, 

 Konumuna ait bilgiler bulunur.  

 

Ayrıntılar eklenebilmiş bir uyarıda ayrıca; 

 

 Tehlikenin cinsi,  

 İstenen yardımın türü, 

 Tehlikedeki istasyonun rota ve sürat bilgileri ile bunların saptandığı zaman, 

 SAR çalışmalarınayararlıı olabilecek diğer bilgiler bulunur. 
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Tehlike meydana geldiğinde tehlikedeki istasyonun uyarıyı kendisinin yapabilmesi ve 

SAR birimlerinin olay hakkında doğrudan bilgilendirilmesi amaca en uygun uyarıdır. Bütün 

gemiler seyirde bulundukları her yerden gemiden karaya uyarı gönderebilecek en az iki adet 

birbirinden bağımsız donanıma sahiptir. SAR birimlerinin dolaysız olarak uyarılması arama 

ve kurtarma çalışmalarının başarı oranını artırır. Fakat bu her zaman mümkün olamayabilir. 

İleride yeri geldikçe bu konu geniş olarak anlatılacaktır. 

 

Tehlike ve güvenlik iletişimlerinin temeli yeryüzü ve uydu iletişimlerine dayanır. 

Yeryüzü iletişim teknikleri kullanılarak yapılan tehlike uyarıları MF, HF ve VHF bantlarında 

DSC tekniği kullanılarak yapılır. DSC çağrı yöntemleri kendi bölümünde anlatılmıştır. 

 

Gemiler bulundurdukları iletişim donanımlarını kullanarak tehlike uyarısı verir. 

Gemiden karaya tehlike uyarısı,tehlikedeki geminin kıyı istasyonu aracılığı ile RC’yi 

uyarması için verilir. Uyarı herhangi bir nedenle bir kişi tarafından verilemezse, özel 

düzeneği bulunan ve otomatik çalışan diğer donanımlar tarafından verilir. 

 

Uydu iletişim donanımlarıyla donatılmış gemi yer istasyonu (ship earth station) ya 

yeryüzü iletişim (DSC) tekniklerini kullanarak veya uydu iletişim tekniklerini kullanarak 

(EPIRB veya INMARSAT donanımı) tehlike uyarısı verir. 

 

Uydu iletişim donanımı bulunmayan fakat uydu EPIRB1 bulunan gemi 

istasyonları(shipstation) da uydu iletişim teknikleri kullanarak tehlike uyarısı verebilir. 

 

Hem uydu iletişim donanımlarında, hem de yeryüzü iletişim donanımlarında tehlike 

uyarısı vermek amacıyla bu iş için tasarlanmış distress button kullanılır. Kullanıcıdistress 

butonuna bastığı an donanım, uyarının gönderilmesi için bir onay ister ve onayı aldıktan 

sonra tehlike uyarısı ya da çağrısı gönderilir. 

 

Tehlike çağrısı, açık olarak tehlike uyarısı için olduğu belirtilen ve herhangi bir hataya 

karşı korunmalı bir distress button ile yapılır. Tehlike çağrısı en az iki bağımsız işlemle 

başlatılabilmelidir. 

 

Tehlike uyarısı; 

 

 Yeryüzü iletişim sistemlerinde MF, HF veya VHF bantlarında, bu amaçla 

ayrılan frekanslar üzerinde DSC tehlike çağrısı veya 

 Uydu iletişim sistemlerinde ise bir tehlike mesajı verilmesi biçiminde yapılır. 

 

Tehlike uyarısı veya mesajı ancak tehlikedeki birimin yetkilisinin kararı ile 

gönderebilir. 

 

DSC tehlike uyarısı alan herhangi bir istasyon tehlike çağrı ve trafiğine zarar 

verebilecek her tür iletişim çıkışlarını hemen durdurur. Kendi bölümünde anlatılacak 

yöntemlere uygun davranır. 
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Kişi ya da kişilerin tehlikede olduğu durumlarda, buradaki yöntemlere uyulmasında 

bazı küçük uyarlamalar yapılması gerekebilir. 

Uyarılarda ve uyarı sonrası yapılacak SAR çalışmalarında karışıklıklara meydan 

vermemek için uyarının hazırlanarak verilmesiyle başlayacak her tür işlev yönetmeliklerle 

kurallara bağlanmıştır. Her gemi ya da gemi yer istasyonu kullanıcısının bu kuralları iyi 

bilmesi, olabilecek karışıklıkları ortadan kaldırır. Kurallara uyum ise bunları uygulayacak 

kişilerin normal zamanlarda gerekli eğitimi alması sağlanır. 

 

Uyarı; gemi veya gemi yer istasyonları tarafından olağanüstü her durumun diğer 

birimlere üretilmesidir. Tehlike meydana geldiğinde genellikle başka birim veya 

istasyonlarca da bilinir (birden bire meydana çıkan durumlar dışında). Fakat (gerek kendisi 

tehlikede olsun veya başka bir birim için olsun) uyarıyı yapan birim her zaman için 

olağanüstü durumu yalnız kendisinin bildiğini düşünmeli, bilgileri buna göre vermelidir. 

 

İletişimdonanımları, tüm deniz bölgelerinde uyarıların; 

 

 Gemiden karaya,  

 Gemiden gemiye, 

 Karadan gemiye olarak üç yönde yapılabilecek biçimde tasarlanır, üretilirler. 

 

Bulundurulması zorunlu donanım koşullarının temelini bu kural oluşturur. 

 

Uyarının amacına başarıyla ulaşması, tüm istasyonların; 

 

 Her an bir uyarı olabileceği, 

 Buuyarının çok kısa süreceği düşünülerek uyanık olmalarına, 

 Uyarıdan sonraki arama ve kurtarma çalışmalarında tüm olanaklarıyla yer 

almalarına bağlıdır. 

 

Tehlike uyarısı; tehlikeye ait bilgilerin yardım sağlayacak veya yardımda eş güdümü 

sağlayacak diğer birimlere hızlı ve doğru olarak iletilmesi demektir. Diğer birimler; başka bir 

gemi ya da bir RCC olabilir. Normal işlev olarak uyarıyı alan RCC, bu uyarıyı bir kıyı 

istasyonu aracılığıyla diğer istasyonlara aktarır; böylece SAR birimlerini ve tehlikenin 

bulunduğu bölge içindeki gemileri uyarmış olur. 

 

3.4.Karadan Gemiye Tehlike Uyarısı Sonrası İletişimler 
 

Tehlike uyarıları bir RCC tarafından alındığında tehlikenin bulunduğu yakın 

çevredeki; 

 

 Gemi yer istasyonlarına uydu, 

 Gemiistasyonlarına yeryüzü iletişim olanakları kullanılarak aktarılır. 

 



 

51 

 

Uyarının diğer istasyonlara duyurulması uydu veya yeryüzü iletişim araçlarıyla, 

karadan gemiye tehlike uyarısı aktarımı(distressrelayalert) olarak yapılır. RCC tehlike 

uyarısı aktarımını bir kıyı veya kıyı yer istasyonu aracılığıyla; 

 

 Tüm gemilere (all ships), 

 Birgrup gemiye (ships having a common interest) veya 

 Belirli bir bölge içindeki gemilere (ships in a particular geographic area) ya da 

 Tek bir gemiye (individual) adresleyerek gönderir. 

 

(Bölgesel çağrılarda, bölge sınırları içinde) tehlike uyarısını alan istasyonlar, ortak 

SAR çalışmaları için uyarıyı yapan RCC ile iletişim kurmak ve gerekli hazırlıkları yapmak 

zorundadırlar. 

 

Tehlike uyarısıaktarımı mesajını uydu veya yeryüzü iletişim teknikleriyle, gerekirse 

ikisini de kullanarak verir. Tehlike uyarısıaktarımı içeriği, alınan tehlike uyarısına uygun 

olarak düzenlenir. Eğer biliniyorsa ek bilgilerde verilebilir. 

 

Tehlike uyarısı alan gemi istasyonu; 

 

 Tehlikedeki gemi kendisi tehlike uyarısı veremiyor ve/veya 

 Kaptan, tehlikedeki gemiye yardım gerektiği kanaatini taşıyorsa bir tehlike 

uyarısı aktarımı yapar. Tehlike uyarısı aktaran istasyon, kendisinin tehlikede 

olmadığını açık olarak belirtmelidir. 

 

3.4.1.Tehlike Uyarısına Alındı Onayı 
 

Telsiz iletişim sistemleriyle yapılan bir tehlike uyarısı,normal olarak bir operatör 

tarafından kendi kuralları içinde başlatılır. Alan istasyonun tehlike uyarısını aldığını gösteren 

bir alındı onayı da bu istasyondaki iletişim donanımlarını kullanan bir kişi tarafından verilir. 

Alınan tehlike uyarısı daha sonra uyarıyı alan birim tarafından başka birimlere iletir. 

 

Tehlike uyarısı veya aktarımını alan istasyonlar uyarının alındığını bildirmelidirler. 

Bunun için uyarının alındığı donanım kullanılır. 

 

3.4.2.Karadan Alındı Onayı Verilmesi 
 

Gemi yer istasyonları (SES) tarafından uydu iletişim teknikleriyle gönderilen tehlike 

uyarıları doğrudan SAR birimleri tarafından alınır. Bu tehlike uyarılarının alındı onayı da 

doğal olarak bu birimler tarafından bir kıyı ve/veya kıyı yer istasyonu aracılığıyla yapılır. 

 

Gemi yer istasyonlarından yeryüzü (DSC) telsiz iletişim donanımlarıyla tehlike uyarısı 

alan bir kıyı yer istasyonu (CES) alındı onayını aynı donanımlarla verir, ayrıca uydu iletişim 

donanımlarıyla vereceği alındı onayında da uyarıyı veren istasyonun kimliğini tam ve açık 

olarak belirtir. 
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CES veya LES bir tehlike uyarısı aldığında hiç zaman kaybetmeden bu uyarıyı bir 

SAR birimine iletmek zorundadır. SAR birimi de olabildiğince hızlı hareket ederek 

(çoğunlukla uyarıyı kendisine ileten) CES veya CES aracılığıyla alındı onayı vermek 

zorundadır. CES veya CES'lerin DSC teknikleri ile tehlike uyarısına alındı onayı verme 

yöntemleri DSC bölümünde anlatılmıştır. 

 

3.4.3.Gemiden Alındı Onayı Verilmesi 
 

Gemide tehlike uyarısı atan kişi, hiç zaman kaybetmeden gemi kaptanı ile telsiz 

iletişimlerinden sorumlu kişiyi durum hakkında bilgilendirir. 

 

Gemiler tehlike uyarısı aldıklarında, çağrının alındığı bantta telsiz telefon tehlike ve 

güvenlik trafiği frekansında alındı onayı verir, diğer frekansları da göz önünde bulundurarak 

dinlemeye geçerler. Gemilerin DSC alındı onayı vermeleri için ileride anlatılacak olan özel 

koşulların oluşması gerekir. Gemiler karadan gemilere gönderilen tehlike uyarısı aldıklarında 

da (Bu doğal olarak bir 'tehlike uyarısı aktarımı* olacaktır.) aynı yöntemler alındı onayı 

verirler. 

 

Bazen çok uzak erimlerden (2-3 bin deniz mili) HF veya uydu ile (hatta bazen MF ile) 

tehlike uyarıları alınabilir. Dikkat edilmesi gereken, uyarı mesajı içindekidistressposition'dur. 

Uydu ile verilen uyarılarda (çok olağanüstü durumlar dışında) tehlikenin konumu mutlaka 

bulunur. Fakat DSC uyarılarındadistressposition bulunmama olasılığı vardır. Tehlikenin 

konumunun bulunmadığı uyarılar alındığında tehlikenin çok yakında olduğu düşünülerek 

hareket edilir. Yani bir tehlike uyarısı alındığında uygulanacak yöntemlerdeki gibi hareket 

edilir. 

 

Tehlike trafiği tehlike uyarısına alındı onayı verildikten sonraki tehlike ile ilgili olan 

SAR çalışmaları dâhil, tüm iletişimleri kapsar. Olay yeri ve koşullarındaki iletişimler tehlike 

trafiği iletişimleri içinde yer alır ve; 

 

 Tehlikedeki birim, 

 Tehlikedeki birime yardım amacıyla bulunan diğer birimler ile 

 SAR çalışmalarındaeş güdümü sağlayan birim arasında yapılır. 

 

Tehlike trafiği (olabildiğince) GMDSS tehlike ve güvenlik frekansları üzerinde 

yapılır. Tehlike uyarısı alan gemi veya kıyı istasyonları, uyarının yapıldığı bantta tehlike ve 

güvenlik trafiği frekansında tehlike trafiği için gerekli donanımını hazırlar. 

 

Tehlike trafiği, alındı onayı ile başlar ve; 

 

 156,800MHz (VHF Kanal 16) ve 2182kHz'de telsiz telefon veya 

 2174.5kHz'de NBDP FEC (telsiz teleks) olarak devam eder. VHF bandında 

NBDP tehlike ve güvenlik trafik kanalı yoktur. 
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Tehlike trafiği NBDP ile yapılacaksa (Amaç tehlikedeki gemi ile iletişim kurmaktır.) 

tüm mesajlar FEC olarak verilir. NBDP FEC broadcast çalışmadır.  

Yani mesajlar verilirken dinleme yapılamaz. Kurulacak iletişimde herhangi bir 

kolaylık ve yarar sağlayacaksa NBDP ARQ çalışma yapılır. 

 

Tehlike trafiğinin hangi çalışma yöntemi ile yapılacağı uyarı içinde belirtilmiş ise 

özellikle bu yönteme uygun olarak hazırlık yapılır. Tehlike trafiği için çalışma yöntemi 

verilmeyen uyarılarda, tehlike trafiği doğrudan telsiz telefon çalışma ile kurulur. Uyarı için 

tehlike trafiği çalışma yöntemi belirtilmiş olsa bile belirtilene ağırlık verilmekle birlikte, 

diğer çalışma yöntem için de hazır bulunulur. Örneğin, tehlike uyarısında uyarı sonrası 

iletişim yöntemi NBDP olarak belirtilmiş ise ayrıca telsiz telefon için de hazırlık yapmak 

gerekir. 

 

Tehlike ve güvenlik trafiği telsiz telefon ile kurulamazsa ortak çalışmaları yürüten 

istasyon veya Olay Veri Koordinatörü (on-scene Coordinator-OSC) tehlike trafiğinin temini 

için gereken her tür çalışmayı yapabilir. Fakat böyle bir aksaklık göz önünde bulundurularak, 

uyarı sonrası iletişim trafiği çalışma (mode of subsequent communication) ne olarak verilmiş 

olursa olsun, hem telsiz telefon hem de NBDP yöntemi ile tehlike trafiği için hazırlık 

yapılmalıdır. 

 

3.5.Olay Yeri ve Koşullarında iletişim 
 

İlerleyen arama ve kurtarma çalışmaları içerisinde tehlike trafiğinin aksamaması ve 

kurtarma birimleriyle daha rahat iletişim için başka frekans veya kanalların kullanılması 

gerekebilir. Olay yer ve koşullarında yapılacak iletişimlerin frekansı ve iletişim türünün 

seçimi SAR çalışmalarındaeş güdümü sağlayan birimin sorumluluğundadır. Bir kez 

saptandıktan sonra tüm birimler (tehlike trafiğine de gereken önemi vererek) bu frekansta ve 

iletişim türüne gereken özeni göstererek çalışırlar. Bu durum, sorumlu birim değiştirene 

kadar devam eder. İletişim tek yönlü olarak yapılır. Yani hem alma, hem verme aynı frekans 

üzerinde yapılır. 

 

Olay yer ve koşullarındaki iletişimler, tehlikedeki birimin konumunun bulunması için 

gerekli işaretleri gönderen donanımların çalışmalarını da kapsayabilir. Bu tür donanımlar 

tarafından verilen işaretlere ise "konum saptama ve "hedef belirleme" işaretleri denir. 

 

SAR çalışmalarına katılan hava araçları 3023 kHz4125  kHz 5680 kHz 123.1MHz ve 

156.300MHz frekanslarını kullanır. 

 

SAR çalışmalarından sorumlu RCC tarafından atanan OSC veya CSS'ler, bu 

çalışmalara katılan istasyonların iletişim trafiğinde de eş güdüm sağlar. Gerekirse bu 

iletişimlere zarar verebilecek emisyonları yapan istasyonları susturabilir. Emisyonların 

durdurulmasını isteyen mesajlar tek bir istasyona olabileceği gibi tüm istasyonlara da 

adreslenmiş olabilir. Telsiz telefonda Türkçe okunuşu ile "saylınsmeidey" işaretini duyan 
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veya telsiz teleks ile "silence mayday" işareti alan tüm istasyonların her tür emisyon (çıkış) 

yapması yasaktır. 

 

Tehlike trafiği bir SAR biriminin sorumluluğunda ise bununla ilgili her tür çalışmanın 

yürütmesini de bu SAR birimi yapar.SAR koordinatörü bir OSC olabileceği gibi 

CSS’deolabilir. 

 

Tehlike uyarısı ve sonrasında tehlike trafiği olduğunu bilen fakat herhangi nedenle 

tehlike trafiğine katılmayan ya da SAR çalışmalarında yer almayan istasyonlar, tehlike 

trafiğinin kurulduğu frekanslar üzerinde iletişim yapmazlar. Bununla birlikte, tehlike 

trafiğinin kurulduğu ve kendi koşullarında yürütüldüğü durumlarda tehlike trafiğine 

karıştırma yapmayacağından emin olduktan emisyonları yapabilirler. 

3.5.1.Tehlike Trafiğinin Kontrolü ve Sessizliğin Sağlanması 
 

Yetkili arama kurtarma merkezi tarafından telsiz telefon veya teleks cihazı üzerinden, 

civardaki gemi veya kıyı telsiz istasyonlarına, belirtilen frekans/kanalda tehlike içeren 

muhabere yapıldığını belirten ve haberleşme bitinceye kadar sessiz kalınması konusunda 

uyaran işarete, sessizlik işareti (Silence Signal) denir. 

 

Arama kurtarma çalışmalarının kontrolünden sorumlu olan Arama Kurtarma Merkezi 

(RCC) tehlike trafiğini düzenler veya bu maksatla bir başka istasyonu görevlendirir. Tehlike 

trafiğini düzenleyen Arama Kurtarma Merkezi, arama kurtarma çalışmalarını düzenleyen 

birim (OSC veya CSS) tehlike trafiğine müdahale eden istasyonları sessizliğe zorlayabilir. 

Sessizliğe zorlama şu şekilde yapılır; 

 

R/T da Fransızca olarak "SEELONCE MAYDAY" (silence mayday) sinyali, 

 

NBDP'de FEC usulü kullanarak "SİLENCE MAYDAY" sinyali kullanmak suretiyle, 

 

Sessizlik uyarısının, tehlike trafiğini yöneten kıyı istasyonu veya tehlikedeki gezici 

birim tarafından yapıldığı takdirde "SEELONCE MAYDAY" ancak, böyle bir uyarının 

yapılması ihtiyacını hisseden başkaca bir istasyonca yapıldığı takdirde ise "SEELONCE 

DİSTRESS" kelimeleri ile ifade edilir. 

 

3.5.2.Haberleşmenin Kısıtlı Şartlarda Yapılması 
 

Yetkili Arama Kurtarma Merkezi tarafından telsiz telefon veya teleks cihazı 

üzerinden, civardaki gemi veya kıyı telsiz istasyonlarına, belirtilen frekans/kanalda; kısıtlı 

şartlar altında çalışabileceklerini belirtmek için "SEELONCE PRUDONCE" sinyali 

kullanılır. 

 

3.5.3.Tehlike Trafiğinin Sona Erdirilmesi ve Normal Trafiğe Dönüş 
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Tehlike trafiği bittiğinde, arama kurtarma çalışmalarını kontrol/koordine eden yetkili 

birim tehlike trafiğinin tamamen bittiğini belirtmek için sessizlik ilan ettiği (aynı) 

frekans/kanaldan "SEELONCE FEENEE" ile ifade edilen aşağıdaki "tehlike trafiği bitiş 

mesajı”nı yayınlar. Bu mesajın alınmasıyla birlikte tehlike trafiği sona erer ve rutin 

haberleşmeye geri dönülür. 

 

Örnek: 

Telsiz telefon kullanılarak; 

 

 MAYDAY Allstations (3 kez)  

 This is 

 Sessizliği yayınlayacak istasyonun çağrı adı/çağrı işareti (3 kez)  

 Mesajın veriliş saati (UTC)  

 Tehlikedeki seyyar istasyonun adı/çağrı işareti  

 SEELONCE FEENEE 

 Örnek: 

 NBDP kullanılarak; 

 MAYDAY (veya SOS)  

 CQ (All Ships) 

 DE 

 Mesajı yayınlayan istasyonun çağrı adı/çağrı işareti  

 Mesajın veriliş saati (UTC)  

 Tehlikedeki seyyar istasyonun adı/çağrı işareti  

 SILENCE FINI 

 

3.6.Zorunluluk (Acelelik, İvedilik) İletişimleri 
 

Kategorisi urgency ve mesaj öncelik işareti panpan'dır. Teleks ve telgraf öncelik 

işareti XXX’dir.  

 

Her gemi kaptanı, uluslararası denizde can güvenliği anlaşmaları koşullarına göre buz 

ve buz dağları, terkedilmiş enkazlar veya başıboş dolaşan cisimler, daha önce ihbarı 

yapılmamış tropikal fırtınalar, mevsim koşullarına uygun olmayan ısı değişiklikleri, fırtına 

ile beraber gelen buzlanmalar, 

daha önce bildirilmemiş (10-Beaufort üzerindeki rüzgâr gibi) seyir için tehlikeli olduğunu 

düşündüğü oluşumları tüm diğer istasyonlara iletmek zorundadır. 

Tüm yukarıda yazılanların dışında; 

 

Gemide salgın hastalık görülmesi,gemide isyan olması,bir geminin dümeninin kilitlenmiş 

olması,personelin yaralanması veya gemide yaralı bulunması, limandan çıktıktan sonra uzun 

süre geçmesine rağmen dönmeyen veya haber alınamayan bir gemi ya da teknenin 

aranması amacıyla, gemide veya gemi dışında bulunanların geminin güvenliği ile ilgili olup, 
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ancak tehlike mesajı gönderilmesini gerektirmeyen (gemide söndürülebilir bir local yangın 

gibi) durumlarda da acelelik mesajı gemi kaptanının onayı ile yapılabilir. Ayrıca kaptan bir 

kıyı istasyonundan mesajın tüm istasyonlara verilmesini de isteyebilir. 

Zorunluluk (acelelik, ivedilik) biçiminde bir çağrı ve bu işaretle başlayan bir mesaj 

veren istasyon ya da istasyondakikişi veya kişilerin güvenliği ile ilgili çok acil bir mesajı 

olduğunu belirtmiş olur. 

Yapılacak zorunluluk (acelelik, ivedilik) mesajı öncelikle tehlike frekansından 

yapılacak bir ön çağrıyı müteakiben geçilecek olan çalışma frekansından verilir. 

Zorunluluk (acelelik, ivedilik) mesajını veren istasyon, mesajın geçerliliği kalktığı an 

bunu tüm istasyonlara bildirir. 

 

3.7.Güvenlik (Emniyet) İletişimleri 
 

Deniz ve hava trafiğini engelleyen meteorolojik ya da diğer önemli olayların 

bildirilmesini sağlayan haberleşmedir. Kategorisi safety ve mesaj öncelik işareti securite'dır. 

Teleks ve telgraf öncelik işareti 7T7*dir. 

 

Aşağıdaki iletişimler Güvenlik(Emniyet) iletişimleri kapsamına girer; 

 

 Seyir ve meteoroloji ile ilgili acil bilgiler, 

 Gemiden gemiye seyir güvenliği ile ilgili iletişimler, 

 Gemiden karaya güvenlikle ilgili iletişimler, 

 SAR çalışmaları ile ilgili iletişimler, 

 Gemi seyir, hareket ve gereksinimleriyle ilgili iletişimler, 

 Resmi meteoroloji hizmetleri için verilen gözlem mesajları, 

 Denizde; batık (veya yan batık) gemi veya teknelerin görülmesi, 

 Şamandıranın kopması, 

 Askeri gemilerin/uçakların yapacakları atışlı tatbikat veya manevralar için 

notamlı sahaların ilanı, 

 Işıklı şamandıranın sönmesi, 

 Sualtı kablo çalışmaları, 

 Nükleer testler, 

 Yeni görülmüş (keşfedilmemiş) sığlık ve kayalıklar veya yüzeye yakın topuklar, 

 Bir geminin yedeklenerek götürülmesi, 

 Denizde sürüklenmekte olan bir mayın görülmesi 

 Denizde sürüklenmekte olan varil veya kalas gibi seyir emniyetini 

etkileyebilecek diğer cisimlerin görülmesi gibi burada sayılmayan diğer 

güvenlikle ilgili iletişimler, acelelik (ivedilik) mesajları başlığı altında tek bir 

istasyona verilebileceği gibi tüm istasyonlara da verilebilir. Bu tip mesajlar hem 

gemi hem de kıyı istasyonlarınca alınarak değerlendirilir. 
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Zorunluluk (acelelik, ivedilik) ve güvenlik mesajı veren istasyonların (CES ve NCS) 

ad ve açıklamaları ITU List of Radiodetermination and Special Service Stations (ve diğer 

denizcilikle ilgili yayınlar) içerisinde verilmiştir. 

 

Yeryüzü telsiz iletişimlerime verilecek zorunluluk (ivedilik, acelelik) ve güvenlik 

mesajlarının duyurusu DSC tekniği ile yapılır. Uydu iletişimlerinde zorunluluk (ivedilik, 

acelelik) mesajları doğrudan ya NCS'ye veya MRCC'ye gönderilir. 

3.7.1.Alo Kıyı Emniyet Uygulaması 
 

Ülkemizde MATRA (The Multi Agency Threatand RiskAssessment) projesi 

kapsamında 151 tek acil çağrı numarası uygulamasına 2006 yılı Haziran ayı içerisinde 

geçilmiştir. 

 

Ücretsiz olan 151 özel bildirim numarası tüm deniz fenerlerinin gövdelerinde 

bulunmaktadır. Fenerlerin ışığının hiç sönmemesi ve denizcilerin huzurlu ve güvenli seyir 

yapabilmeleri için bu numara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelince 7 gün 24 saat 

dinlenmektedir. 

 

Bu bildirim numarasını arayan her denizci veya her vatandaşın ihbarı dikkatle 

değerlendirilmekte ve en kısa sürede gerekli işlemler ifa edilmektedir. 

 

3.8.1941 Cenevre Anlaşması Tıbbi Nakliye Çağrılan 
 

(Medical Transports) 

 

Medicaltransports deyimi ilk olarak 1941 Geneva Conventhns and Addüonal 

Protocots ile tanımlanmıştır. Bu anlaşma ve yapılan protokole göre medical transport, kısaca 

her tür aracın yalnız sağlık yardımlarıyla (yaralı veya hasta, sağlık gereçleri, ilaç vb.) ilgili 

taşımacılık yapmasına verilen addır. Yani medical transport insan sağlığı için (her tür kara, 

hava, deniz, içdeniz veya nehir aracı ile sivil veya askeri herhangi bir biçimde) taşımacılık 

yapılmasını ifade eder. 

 

Çalışmalar (barışta ve savaşta) her zaman yapılabilir. Atanmış yetkili ya da yetkililerin 

sorumluluğunda yürütülür. Yetkili kurul ya da yetkililer kurutu her tür askeri anlaşmazlığın 

dışından seçilen kişi veya kişilerden oluşturulur. Bu kurulun sorumluluğundaki sağlıkla ilgili 

taşımacılık yapan her tür araç medical transport ‘a dâhildir. 

 

Medical transport duyurusu ve duyurudan sonra verilecek mesaj ile ilgili her tür 

iletişim urgency (zorunluluk (ivedilik, acelelik)) iletişimleri sayılır. Zorunluluk (acelelik, 

ivedilik) iletişim yöntemleri uygulanarak yapılır. Yalnız bu önceliğe sahip mesajın 

zorunluluk (ivedilik, acelelik) işareti “pan pan medical” olarak değiştirilerek verilir. Bu 

işaretle yapılan duyuru ve ardından verilecek mesaj içeriği medical transport kapsamındadır. 
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Medical transport mesajı içinde, bu organizasyonla ilgili tüm bilgiler bulunur. 

Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

 Kullanılacak araç ya da araçların çağrı adları veya belli bir organizasyon olarak 

bunu tanımlayacak bilgiler, 

 Taşımacılığın yapılacağı araçların takip edeceği yolların başlangıç ve bitiş 

noktalarınınkonumları, 

 Taşımacılıkta kullanılacak araçların tipleri ve sayıları, 

 (Tasarlanan) rotaları, 

 Tahmini yolları ve yola çıkış ve varış zamanları, 

 Uçuş yükseklikleri, telsiz frekanstan, iletişimlerde kullanılacak dil ve 

kullanacaktan ikincil radar (secondary radar) ve kodlar ile ilave işaretler gibi 

bilgiler. 

 

Denizde yapılan medical transport konum ve kimliklerinin saptanması için SART’lar 

kullanılabilir. Havacılıkla yapılan medicaltransport’a ise hava aracına (veya araçlara) SSR 

(Secondary Surveillance Radar) sistemi eklenerek konum ve kimlik saptaması yapılır. 

 

Medical transport telsiz iletişimlerinin kullanılması, bu organizasyonu yapan kurulun 

isteğine bağlıdır. Fakat telsiz iletişimleri kullanılacaksa bu RR 'nın ilgili kurallarına uygun 

olarak yapılır. 

 

Medical transport mesajının varlığı uygun olarak oluşturulmuş bir DSC dizini ile 

duyurulur.  

 

3.9.MF BandlarındaSessizlik (Susma) Periyodu (Silence Period) 
 

Deniz güvenlik koşullarını artırmak ve yardım ihtiyacında olan bir birimi fark 

edebilmek içintüm gemiler, telsiz telefonlarının 2182kHz tehlike frekansında, her saatin 00 

dakika ile 30 dakikadan başlamak suretiyle 3'er dakika herhangi bir transmisyon 

yapmaksızın dinlemede kalmalıdırlar, acil durumlar dışında iletişimin yapılamadığı bu 

periyoda, sessizlik (susma) periyodu (silence period) denir. 

 

3.10.MF ve VHF Bandında Alındı Onayı ve Tehlike Trafiği 
 

Tehlike uyarısı yeryüzü iletişim teknikleriyle DSC kullanılarak yapılmışsa bu uyarıya 

alındı onayıda yine aynı teknikler kullanılarak gönderilir. Alındı onayı kendi yöntemleri ve 

koşullarına uygun olarak yapılır. 

 

DSC tehlike çağrılarına sadece uygun konumdaki kıyı istasyonları tarafından all ships 

adresti tek DSC alındı onayı (DSC distress alert acknowledgement) dizini ile verilir. 

Gemiler: 
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 MF ve VHF bantlarında özel koşullar oluşmadıkça, 

 HF bandında hiç bir şekilde DSC alındı onayı vermezler. 

 

Kıyı istasyonu DSC tehlike çağrılarına alındı onayını oluştururken ilave bilgileri girer, 

tehlike çağrısının alındığı frekansta verir. 

 

DSC tehlike callattemptlerinin otomatik olarak yinelenmesi, DSC alındı onayı 

alınmasıyla yine otomatik olarak durur. Yani DSC tehlike uyarı ve çağrılarını yapan 

donanım, çağrısına alındı onayı aklığında otomatik olarak çağrı yapmayı durdurur. 

 

MF ve HF bantlarında alınan DSC tehlike uyarılarının alındı onayı, çağrının 

alınmasından en az 1 dk.sonra, fakat 2.75dk. içinde verilir. Bu bekleme süresi single 

frequency call attempt ve multifrequency call attempt uygulamalarına zaman bırakır, diğer 

kıyı istasyonlarının DSC uyarıyı almasına da olanak verir. 

 

Alındı onayı yalnız VHF bandında olabildiğince hızla hazırlanır ve verilir.  

 

3.11.Telsiz Telefon İle Tehlike Trafiği 
 

Kıyı (ve gemi) istasyonları alındı onayından sonra telsiz telefon dinlemesine geçerler. 

Alınan tehlike çağrısındaki mode of subsequent communication (bir sonraki iletişimin türü) 

işaretinde belirtilmişse ayrıca telsiz teleks dinlemesi de başlatırlar. Her iki çalışma için de, 

uyarının alındığı banttaki tehlike ve güvenlik trafiği frekansı kullanılır. 

 

Not: DSC donanımı tehlike uyarısını aldığı an operatörü sesli ve ışıklı uyarılarla 

uyarır. Uyarıyı atan tehlike durumunda GMDSS donanımlarını kullanacak sorumlu kişi 

değilse (vardiyacı vb.) derhal gemi kaptanına ve sorumluya durumu bildirir. Aynı zamanda 

aşağıda verilen yöntemlere göre donanımı hazırlar. 

 

DSC tehlike uyarısı alındığında aşağıdaki yöntemler izlenir: 

 

 Uyarıdan sonra kurulacak tehlike trafiği iletişimleri için bir yandan DSC tehlike 

uyarısı alındı onayının alınması beklenirken, alıcı ve verici uyarının alındığı 

bantta telsiz telefon tehlike trafiği frekansına veya kanalına ayarlanır. Bunlar; 

 MF bandında 2182kHz, 

 VHF bandında Kanal 16'dır. 

 Telsiz telefon tehlike trafiği frekansında veya kanalında 

“mayday “ kelimesi ile başlayarak tehlike uyarısını veren geminin MMSI numarası 

(veya çağrı adı ya da adı) üç kez tekrar edilir, 

 “this is” kelimelerinden sonra kendi geminizin adı üç kez tekrar edildikten sonra 

 “received mayday” kelimeleri ile alındı onayı mesajı bitirilir. 
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Alınan DSC distresscall’a telsiz telefon ile alındı onayı verilmesi örneği; 

mayday 

m/v pandarossa nx5483 232012345 

 

this is m/v ikibe ym9234 271654321 

 

received mayday (veya Romeo Romeo 

Romeo) 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

Tehlike işareti (1 kez) 

Tehlikede olan geminin adı/çağrı 

işareti/MMSI No.su (3 kez) 

Mesaja alındı veren geminin adı/çağrı 

işareti/MMSI No.su (3 kez) 

Uyarının alındığının onaylanması 

 

Tehlike uyarısını gönderen gemi uyarısının alındı onayını aldıktan sonra, uyarıyı 

verdiği banttaki telsiz telefon tehlike trafiği frekansı (MF 2182kHz) veya kanalında (VHF 

Kanal 16) tehlike mesajı vererek tehlike trafiğine başlar. 

Tehlike mesajına; 

 “mayday” kelimesi üç kez tekrar edilerek başlanır. 

 “this is” kelimelerinden sonra tehlikedeki geminin adı (çağrı işareti ve MMSI 

numarası) 3kez tekrar edilir. 

 (Eğer DSC tehlike uyarısında verilmemiş ise) my position is kelimelerinden 

sonra tehlikedeki geminin enlem ve boylamı derece ve dakika cinsinden 

belirtilerek at kelimesinden sonra zaman bilgisi UTC olarak verilir. 

 Eğer saptanabildi ise tehlikenin ve istenen yardımın türü verilir. Yapılabilirse  

 

SAR çalışmalarına yardımcı olabilecek başka bilgiler de verilerek mesaj bitirilir. 

Tehlikedeki bir gemi için örnek telsiz telefon tehlike trafiği başlangıç mesajı: 

mayday mayday mayday : Tehlike işareti 

This is m/v ikibe ym9234 271654321 : Mesajı veren tehlikedeki geminin 

kimliği(Gemiadı, çağrı işareti, MMSI 

No.su(3 kez) 

in posidon 23 degraes 35 minutas north 

and 43 degrees 47 minutes 

eastat2300utc 

: Tehlikedeki geminin konumu ve bu 

konumun saptandığı saat 

listing and danger ofcapsizing repeat 

listing and in danger ofcapsizing 

: Tehlikenin cinsi 

need a helicopter : (verebiliyorsa) yardımda gerekli araç 

ship is listing starboard side about 35 : (verebiliyorsa) tehlikenin detayları 
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degrees and going on slowly 

all crew onboard and ready for 

abandoning ship at bridge 

: (verebiliyorsa) gemi mürettebatının durumu 

winds northerly 7-Beaufort swell 

northerly 3 meters 

: (verilebiliyorsa) hava durumu(ve kurtarmayı 

kolaylaştıracak diğer bilgiler) 

master : Gemi kaptanı 

over : Mesajın bittiğini bildiren işaret 

 

 

 

3.12.Özel Durum 
 

Uyarıyı alan gemi istasyonu bir veya bir kaç kıyı istasyonunun (CS veya CRS) MF 

veya VHF telsiz iletişim yayın kapsamı alanı içerisinde olabilir. Bu durumda uyarıya, bir 

kıyı istasyonu tarafından alınmış olabileceğini hesaba katılarak kısa bir süre alındı onayını 

verilmez. Fakat uyarıyı alan gemi, uyarının hiç bir kıyı istasyonu tarafından alınmadığından 

emin ise alındı onayını ilgili yöntemleri izleyerek verir. Hiç zaman kaybetmeden herhangi 

bir donanımla (INMARSAT veya yeryüzü iletişim) uygun olan SAR birimini bu konuda 

bilgilendirir. 

 

Gemi istasyonu tehlike uyarısını HF bantlarından birinde atmış ise buna alındı onayı 

vermez. Eğer alınan tehlike uyarı sına 3dk içerisinde hiç bir birim alındı onayı vermez ise 

DSC bölümünde anlatılan alındı onayı verme yöntemlerine uygun olarak tehlike uyarısı 

aktarımı yapar. 

 

DSC tehlike uyarısından sonra tehlike trafiği için 2182kHz'de yapılan dinleme 

sürerken DSC distress call aynı gemiden verilmeye devam edebilir. Bu durumda DSC tehlike 

uyarısı veren donanım (yani tehlikedeki gemi bir kıyı istasyonundan verilen) alındı onayını 

al(a)mamış demektir. DSC tehlike uyarısına alındı onayı alamayan donanım, uyarıları 

vermeye devam eder. Dolayısıyla tehlikedeki geminin operatörü uyarılarının duyulmadığını 

farz eder. Eğer kıyı istasyonu DSC alındı onayı verirse bunu tehlikede olmayan civardaki 

diğer gemiler de (büyük bir olasılıkla) alacaklardır. 

 

Yukarıda kısaca özetlenen böyle bir olasılığı (uyarıyı alan gemide) yaşayan GMDSS 

operatörü, tehlike SAR çalışmalarının kendi hareketine bağlı olduğunun bilinciyle hareket 

etmelidir, kısaca, uyarının yalnız kendisi tarafından alındığını bilmelidir. Bu durumda 

operatör; 
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1- Kısa bir süre daha (2182kHz'i dinlerken) DSC alındı onayı için kıyı istasyonuna 

zaman bırakır. Bu arada, aşağıda görülen şekilde bir DSC “distress acknovvledgement” 

hazırlar. 

FORMAT ALLSHIPS 

CATEGORY DİSTRESS 

SELF İD 271321654 

TELECOMMAND DİSTRESS ACKNOWLEDGEMENT 

DİSTRESS ADDRESS 271654321 

NATURE OF DİSTRESS LISTING, IN DANGER OF CAPSIZING 

DİSTRESS POSITION N23 35 E043 47 

DİSTRESS TIME 2300UTC 

TELECOMMAND J3E TEL 

END OF SEOUENCE EOS 

2- DSC alındı onayını verir ve tehlikedeki birimin sürekli DSC uyarı göndermelerini 

durdurur. 

 

3- Derhal (ya da yukarıdaki hazırlıklar yapılırken başka bir iletişim donanımıyla) SAR 

birimlerini bilgilendirir. 

 

Tehlike uyarısına verilen DSC alındı onayı dizinindeki bazı bilgiler, alınan DSC 

tehlike uyarısı içindeki bilgilerdir. Alındı onayına bu hazır bilgiler girilir. Çoğunlukla 

otomatik DSC donanımları bu tür işlemleri kendileri yapar. DSC donanımı otomatik değil ise 

operatör girer (Büyük bir olasılıkla otomatik donanım bunu kendisi hazırlayacaktır.). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz becerileri değerlendirebilmek için 

aşağıdaki uygulamaları GMDSS simülatörü üzerindeki MF/HF DSC cihazını kullanarak 

gerçekleştiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 DSC’dentehlike yayını yapabilmek için 

DSC ünitesini seçiniz. 

 

 Tx/Call tuşuna basınız. 

 

 Distress tuşuna basınız. 

 

 Göndereceğiniz mesajı yazınız. 

 

 Tehlike türünü seçiniz. 

 

 Mesajı “Send”e basarak gönderiniz. 

 

 Yaptığınız uygulamaları öğretmeninizin 

gözetiminde yapınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

   

1. (   )  DSC tehlike mesajı alındı bilgisi genel olarak sahil 

istasyonları tarafından verilir. DSC tehlike mesajının alındığı 

frekanstan gönderilir. 

  

2. (   )  DSC tehlike alarmı gönderildikten sonra, haberleşme 

cihazları uygun tehlike trafiği kanallarına ayarlanır. 

  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3.DSC cihazlarından tehlike alarmının gönderildiği frekans…   ……..dır?  

 

4.  Tehlikedeki gemi tarafından yapılan DSC çağrısına bir sahil istasyonundan …   …. 

dakika içinde alındı cevabı  gelmediği ve gemi sahil istasyonu arasında bir tehlike 

haberleşmesi tesis edilmediği görülürse, bu yayını duyan başka bir gemi tarafından DSC’de 

aynı frekans üzerinden (VHF’de ch10 , MF’te 2187.5 kHz ) Tehlike Aktarımı 

(DistressRelayAlert) işlemi başlatılır.  

 

5. İvedilik uyarısı , DSC cihazında …………………… kullanılarak tehlike/güvenlik 

frekansları ( VHF’te ch70 , MF’te 2187.5 kHz ) üzerinden yapılır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

UYGULAMALI TEST 

 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından 

görevlendirilen kişi nezaretinde öğrendiklerinizi uygulamaya çalışınız. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 MF/HF-RTlf (Radyo Telefon) cihazı ile rutin haberleşme 

yaptınız mı? 

  

 MF/HF-RTlf (Radyo Telefon) cihazı ile acil haberleşme 

yaptınız mı? 

  

 MF/HF-DSC cihazı ile rutin telefon haberleşmesi yaptınız mı?    

 MF/HF-DSC cihazı ile (Tehlike-Emniyet-Acelelik) çağrısı 

yaptınız mı? 

  

 MF/HF-RTlx (Radyo Teleks) cihazı ile rutin yaptınız mı?   

 MF/HF-RTlx (Radyo Teleks) cihazı ile rutin ve acil 

haberleşme yaptınız mı? 

  

 

 

 

 

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.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 06, 16, 70 

2 08 

3 55 

4 
“arama kurtarma esnasında hava araçları ve 

gemiler arası irtibat” 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 Doğru 

2 5kW 

3 Yanlış 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 VHF ch70 veya  MF 2187.5 kHz 

4 3 dakika 

5 “URGENCY CALL” 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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