
AMATÖR TELSİZCİLİK TANIM VE KISALTMALARI 

 

Amaç 

MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavına ve amatör telsizcilik belgesi 

verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.   

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, amatör 

telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin işlemleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanununun 43 üncü maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci 

maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 –  (1)  Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Acil durum ve afet haberleşmesi:  Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya da can 

ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hal ve acil 

durum haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi 

aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini, 

b) Aday:  Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik 

sınav başvuruları kabul edilen gerçek kişileri, 

c) Amatör belge sınıfı:  Amatör telsizcinin çağrı işareti, frekans, güç ve modülasyon türlerine 

işaret eden belgelendirme düzeyini, 

ç) Afet ve acil durum haberleşme operatörü: Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili 

kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer 

alan amatör telsizcileri, 

d) Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizcilerin kişisel, maddi veya siyasi çıkar 

gözetmeksizin, teknik gelişim ya da hobi amacı ile amatör radyo bant planına uygun olarak aralarında 

yaptıkları, ulusal ve uluslararası boyuttaki telsiz haberleşmesini, 

e) Amatör telsiz istasyonu: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve 

olağanüstü durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 

kurumlarınca ya da amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin, Kurum tarafından 18/7/2009 

tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen 

frekans ve güç sınırlarında kullandığı telsiz haberleşmesi için gerekli,  tüm eklentileri ile birlikte seyyar 



veya sabit bir konumdaki bir ya da daha fazla alıcıdan veya vericiden yada bunların birleşiminden 

oluşan sistemi, 

f) Amatör telsizci:  Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve 

çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör 

telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi, 

g) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile 

mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı 

işaretini gösteren belgeyi, 

ğ) Amatör radyo bant planı:  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde amatör telsiz 

haberleşmelerine izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösterir bant planını, 

h) Bölge numarası: Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ve 

istasyonun bulunduğu adresin dâhil olduğu bölgelere ait numaraları, 

ı) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): Avrupa 

Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini, 

i) Çağrı işareti:  Amatör telsizcilere veya organizasyonlara kimlik göstergesi olarak tahsis 

edilmiş, özgün harf–rakam grubunu, 

j) Elektromanyetik girişim (Enterferans):  İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her 

türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan yayın veya elektronik 

etkiyi, 

k) Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden 

alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen 

amatör telsizcilere verilen belgeyi, 

l) Haberleşme kayıt defteri (log book): Amatör telsiz haberleşme kayıtlarının tutulması 

amacıyla kullanılan defteri, 

m) IARU (International Amateur Radio Union):  Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini, 

n) ITU (International Telecommunication Union):  Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini, 

o)  Kanun: Elektronik Haberleşme Kanununu, 

ö)  KEGM:  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, 

p) Kurum:  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, 

r) Organizasyon:   A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak 

kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, 

afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve 

benzerlerini, 



s) QSL kartı:  Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının, haberleşmenin kanıtı 

olmak üzere, karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartını, 

ş) SWL: 3-30 MHz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları 

dinleyen kısa dalga dinleyicisini, 

t) Sorumlu operatör:   Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı 

belgeye sahip amatör telsizciyi, 

u) Telsiz:  Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu 

veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemleri, 

ü) TİM:   Telsiz İşletme Müdürlüğünü, 

v) Yönetim Kurulu:  KEGM Yönetim Kurulunu ifade eder. 
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