
“GİTRAD” HABERLEŞME AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda araştırma yapmak akla 

gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve 

devletine her konuda yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. Derneğimiz GİTRAD 

(Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından 

yardım alamasa da ikili ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar atmıştır. Sis 

dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF 

aktarıcımız ve aynı yerde YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 

Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. Aynı zamanda ilimizin arka 

sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç 

bölgelerimiz de sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli Digirepeateri de 

kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok büyüktür. Şu an Sis dağı 

ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve 

manevi destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 

aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı roleler derneğimiz ve 

fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm 

özverileri ile sistemleri bu dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 

ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH amatör telsiz çağrı işaretli 

“Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü amatör telsizci kardeşimiz 

Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını 

esirgememiş, aktarıcı kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 

amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali EMANET” kardeşimiz aktarıcının 

kurulacağı yer konusunda, bölgeyi birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör 

telsizciliğe büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz çağrı işaretli “Ali 

DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar 

sağlamışlardır. Dernek üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 

bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda bulunarak sistemlerin 

kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından 

dolayı dernek ve amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. Aktarıcılarımız ve 

148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve 

çevreye hayırlı olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; eskiden böyle teknikler, 

imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere 

teşekkür etmeden geçemem. 

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 kişi” diye 

tanımlanır. 

Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 

1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu 

operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil 

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

telsiz istasyonu kurabilirler.  



2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve 

bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt 

çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde 

bulunabilirler.  

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının 

izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu 

kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak 

kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya 

yaptırabilirler.  

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 ve 5809 Sayılı (Elektronik 

Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü Amatör telsizcilik Sınav ve 

Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim yapabilme yerimiz, alanımız 

bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 

eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz haberleşmesi yapabileceğimiz 

kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile 

kullanım hakkı veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü yazışmalarımıza 

olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini sokmak istememektedir.  

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 

Tüm okurlarımıza saygı ile…    Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

                                                                                                                                  İsmail AYDIN 

                                                                                                                              Emekli Öğretmen 


