
Q Kodu Q KODU CEVAP VE YORUM
QOA Mors ile 500 KHz de muhabere yapabilirim.

QOB
Radyotelefon ile 2182 KHz de Muhabere 

yapabilirim.

QOC
Radyotelefon ile 16.Kanal (156,8 MHz) de 

Muhabere yapabilirim

0- Hollandaca 5- İtalyanca

1- İngilizce 6- Japonca

2- Fransızca 7- Norveçce

3- Almanca 8- Rusça

4- Rumca 9- İspanyolca

QOE .......geminin geçirdiği emniyet çağrısını aldım.

Çağrınızı ...... aldım.

1- kalitesiz

2- orta kaliteli

3- kaliteli

QOG Yazılacak ....mesajım vardır.

QOH Bana.......saniye gönderme yapabilirsin.

QOI Mesajlarını gönderebilirsin.

QOJ
...MHz den Radyo beacon'ın mevki tayin yayınlarını 

dinliyorum.

QOK
 Radyo beacon'ın mevki tayin yayınlarını...MHz den 

alabiliyorum.

QRA İstasyonumun ismi.....dir.

QRB
İstasyonlarımız arası tahminen...km veya deniz 

milidir.

QRC
İstasyonumun ücret hesapları .......idaresi 

tarafından tasfiye olunur.

QRD ...gidiyorum.  ....den geliyorum.

QRE ... ye saat... da gelebileceğimi tahmin ediyorum.

QRF ...(mahal) döneceğim. Yahut dönünüz.

QRG Doğru frekansınız... MHz dir.

QRH Evet, değişiyor.

Göndermenizin tonu:

1- iyidir

2- değişiktir

3- fenadır

QRJ Kayıtlı.......adet çağrım var.

İşaretlerin okunaklılığı:

1- okunmaz

2- bazı bazı okunur

3- okunaklı fakat güçlükle

4- okunaklı

5- iyi okunaklı

QRL Meşgulum.

Q KODU SORU
Mors ile 500 KHz de muhabere yapabilir misiniz?

Radyotelefon ile 2182 KHz de Muhabere 

yapabilir misiniz?

Radyotelefon ile 16.Kanal (156,8 MHz) de 

Muhabere yapabilir misiniz?

QOD

Muhabereyi hangi lisanla yapabilirsiniz?

 Muhabereyi ...... lisanla yapabilirim.

 Radyo beacon'ın mevki tayin yayınlarını...MHz 

den alabiliyor musun?

İstasyonunuzun ismi nedir?

İstasyonumdan tahminen hangi mesafedesiniz?

İstasyonunuzun ücret hesapları hangi idare 

tarafından tasfiye olunur?

.......geminin geçirdiği emniyet çağrısını aldınız 

mı?

QOF Çağrımı kaliteli aldınız mı?

Yazılacak kaç mesajınız var?

Size.......saniye gönderme yapabilir miyim?

Mesajlarımı gönderebilir miyim?

Nereye gidiyorsunuz? Nereden geliyorsunuz?

.... ye ne vakit gelebileceksiniz?

..... (mahal) ye mi döneceksiniz?

Doğru frekansımı, veya....nın doğru frekansını 

Frekansım değişiyor mu?

QRK

Kayıtlı kaç adet çağrın var?

...MHz den Radyo beacon'ın mevki tayin 

yayınlarını dinliyor musun?

Göndermemin tonu nasıldır?QRI

İşaretlerimin (yahut...işaretlerinin) okunaklılığı 

nasıl?

Meşgul müsünüz?

AMATÖR TELSİZCİLİK Q KODLARI



Karışıyorum:

1- hiç

2- ehemmiyetsiz

3- orta derecede

4- fazlaca

5- ziyadesiyle

QRX Sizi ...saatte.....MHz den tekrar çağıracağım.

QRY Sıranız...dır.

QRZ Sizi...çağırıyor,...MHz den..

İşaretlerinizin kuvveti:

1- duyulur duyulmaz

2- zayıf

3- oldukça iyi

4- iyi

5- çok iyi

QSB İşaretlerinizin kuvveti değişiyor.

QSC Yük gemisiyim.

QSD Maniplasyonunuz düzgün değil.

QSE Saatte...mil ile sürüklenmekteyim.

QSF
......adet yaralım ile......limanına gidiyorum. 

Ambulans istiyorum...

QSG Bir defada......adet telgrafı geçiriniz.

QSH ....isminde.......da D/F istasyonumuz vardır.

QSI
...MHz  üzerinden geçirmeleri kesmek mümkün 

olmadı.

QSJ Kelime başına......franktır.

QSK İşaretlerimin arasından sizi işitebiliyorum.

QSL Size alındı veriyorum.

QSM Bana son(yahut...numaralı) telgrafı tekrar ediniz.

QSN Sizi...MHz den (yahut...işaretini) işittim.

QSO ...  ile Doğrudan muhabere yapabiliyorum.

QSP ... ya  ücretsiz tekrar geçirebilirim.

QSQ Gemide doktor (veya...Şahsı) var.

QSR
Müdahale var, sizi duymuyorum, çalışma frekansı 

üzerinden geçiriniz.

QSS ...MHz i kullanıyorum.

QSU Şimdiki frekanstan geçirin.

QSV Bu frekanstan (yahut...MHz den) bir seri V geçiriniz.

QSW
Bu frekans üzerinden (yahut....sınıfı gönderme ile 

...MHz den) geçirmek istiyorum.

QSX .....Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyorum.

QSY Geçirmeye .... MHz üzerinden devam ediniz.

QSZ Her kelime veya gurubu ...sefer geçiriniz.

QTA .... Numaralı telgrafı geçirilmemiş gibi iptal ediniz.

QRM

İşaretlerimin kuvveti değişiyor mu?

İşaretlerimin (işaretlerinin) kuvveti nasıldır?

Karışıyor musunuz?

QSA

Beni ne vakit tekrar çağıracaksınız?

Sıram Kaçtır? (Muhabereye dair)

Beni kim çağırıyor?

Göndermeleri durduramadın mı?

Dahili ücretiniz ile birlikte....için alınacak kelime 

İşaretlerinizin arasından beni işitebiliyor 

Bana alındı verebilir misin?

Size geçtiğim son telgrafı tekrar edeyim mi?

Beni ...MHz üzerinden, yahut...(çağrı işaretini) 

Yük gemisi misiniz?

Maniplasyonum düzgün değil mi?

(Deniz uçağı için) Deniz sizi sürüklüyor mu?

Yaralın var mı?

Bir defada ...telgraf geçirebilir miyim?

Senin memleketinde D/F muhaberesi için 

Bu frekanstan (yahut...MHz den) bir seri V 

geçireyim mi?

Bu frekans üzerinden (yahut....sınıfı gönderme 

ile ...MHz den) mi geçirmek istiyorsunuz?

.....Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyor 

musunuz?

Geçirmeye başka bir frekans üzerinden devam 

Her kelime veya grubu bir kaç defa mı 

.... Numaralı telgrafı geçirilmemiş gibi iptal 

edeyim mi?

....İle doğrudan (veya aracılığı ile) muhabere 

.....ya ücretsiz tekrar geçirir misiniz?

Geminizde doktor (veya şahıs ismi) var mı?

Bu çağrımı çalışma frekansı üzerinden 

tekrarlayabilir miyim?

Hangi frekansı kullanıyorsunuz?

Bu frekanstan geçireyim mi?



QTB

Kelime sayımında sizinle mutabık değilim. Her 

kelime ilk harfini her sayının ilk rakamını tekrar 

edeceğim.

QTC Size (yahut.... ya)...adet telgraf var.

Gemiye/uçağa...yardım yapıldı.

1- ....kişiyle kontrol edildi

2- battı

3- ....kişi kurtarıldı

QTE Bana göre hakiki kerteriziniz...saatte, ....derecedir.

QTF

Kontrolümüzdeki radyogonyometre istasyonları 

tarafından alınmış kerterizlere nazaran 

istasyonunuzun mevkii........dir

QTG

Her biri 10 saniye süreli iki çizgi, ondan 

sonra(....defa tekrarlı)....MHz üzerinden çağrı 

işaretimizi geçireceğiz.

QTH
Mevkiim ....Enlem ve .......boylama (veya başka 

malumata göre)göredir.

QTI Hakiki yolum....derecedir.

QTJ Seyir süratim.....dir.

QTK Uçağımın sürati....dir.

QTL Hakiki durumum....derecedir.

QTM Manyetik olarak pruvamda....derece değişiklik var.

QTN ...den saat...de yola çıktım.

QTO Havuzdan/limandan çıkıyorum.

QTP Havuza yahut...a ineceğim.

QTQ
İstasyonunuzla uluslararası işaretler kodu ile 

muhabere edebilirim

QTR Doğru saat....dır.

QTS Frekansımı ölçmek için.... yapacağım.

QTT
Bu geçirmeden başka diğer bir mesajım daha 

vardır.

QTU İstasyonum...saatten...saate açıktır.

QTV Benim yerime nöbete giriniz.

QTW
Kontrol neticesi durumum fenadır, acele yardım 

istiyorum.

QTX İstasyonum......açık kalacak.

QTY Bu durumda.... sonra vasıl olmayı umuyorum.

QTZ
Evet, (kazaya uğrayanları) aramaya devam 

ediyorum.

QUA ... dan şu haberler var.

QUB İstediğiniz malumat şöyledir:

QUC Sizden en son aldığım mesaj numarası...dır.

QUD ...saatte aldım..

QUE evet.... konuşabilirim

QUF ...saat de aldım.

QUG Derhal denize / karaya inmeye mecburum.

QUH Deniz seviyesinde barometre.... dir.

QUM Tehlike trafiği bitti.

Size göre hakiki kerterizim nedir?

Kontrolünüzdeki radyogonyometre istasyonları 

tarafından alınmış kerterizlere nazaran 

istasyonumuzun mevkiini bildirir misiniz?

Her biri 10 saniye süreli iki çizgi, ondan 

sonra(....defa tekrarlı)....MHz üzerinden çağrı 

işaretinizi geçirir  misiniz?

Enlem ve boylama (veya başka malumata 

göre)göre mevkiiniz neresidir?

Hakiki yolunuz hangisidir?

Seyir süratiniz nedir?

QTD

Kelime sayımında benimle mutabık mısınız?

Geçirilecek kaç telgrafınız var?

İstasyonumla uluslar arası işaretler kodu ile 

muhabere edebilir misiniz?

Doğru saat kaçtır?

Frekansınızı ölçmek için....MHz den şimdi 

İstasyonunuz hangi saatlerde açık bulunuyor?

Sizin yerinize....MHz üzerinden ....saatten 

Uçak süratiniz nedir?

Hakiki durumunuz (hiç rüzgarsız) nedir?

Manyetik olarak gemi pruvasındaki 

değişikliğiniz nedir?

...den kaçta yola çıktınız?

Havuzdan-Limandan mı çıkıyorsunuz?

Havuza mı, yahut...a ineceksiniz?

Benimle muhabere yapmak için, istasyonunuzu 

İlerleme vaziyetinize göre ne zaman 

Aramaya devam ediyor musunuz?

......(çağrı işareti) haberiniz var mı?

Gemi veya uçağa ne gibi yardım yapıldı?

Sıra ile şu malumatları verir misiniz? Görme 

Benden en son aldığınız mesaj numarası nedir?

......(çağrı işareti) tarafından geçirilen acillik 

....lisanında....MHz de konuşabilir misiniz?

......çağrı işaretinden gelen tehlike işaretini 

Denize (yahut karaya) inmeye mecbur kalacak 

Deniz seviyesinde şimdiki barometreyi verir 

Tehlike trafiği bitti mi?

Kontrol neticesi durumunuz nedir?



QUN Mevkiim, hakiki yolum ve süratim şudur:.....

QUS Gördüm.....

QUT Kaza yeri...tarafından bildirildi.

QUU gemi veya uçağı... ediniz

QUW Geminin yeri...dir.

QUY Evet, pozisyonumu... belirledi

QUP mevkiim......dir

Pek yakınımdaki (veya....da ki) gemilere bana 

Mevkiinizi:

1- projektör

Kurtulanlardan veyahut enkazı gördünüz mü?

Kaza yeri bildirilmiş midir?

Gemi veya uçağı mevkiine tevcih edeyim mi?

Karaya oturan geminin ismi ve yeri bellimi?

Pozisyonunu herhangi bir araç belirledi mi?

2- Karaduman

3- işaret fişeği ile bildirir misiniz?

Kurtulanlar:

1- kurtarma cihazlarını aldılar mı?

2- onları kurtarma ekibi mi kurtardı?

3- karadaki görevliler ile buluştular mı?

QUR Kurtulanlar..... oldu.


