
Sayın okurlar bir önceki yazımda, sizleri telsiz radyo amatörlüğünün gelişim tarihi hakkında 

bilgilendirmeye çalışmıştım. Dünya Devletleri, Telsiz Radyo Amatörlüğü hakkını, kanun ve yönetmeliklerle 

halkına sunarken, belli amaçları hedeflemişlerdi. Telsiz tekniğinin geliştirilmesi, telsiz operatörü yetiştirilmesi 

ve olağanüstü haller ile savaşlarda onlardan, yetişmiş telsiz operatörleri olarak faydalanmayı düşünmüşlerdi. 

1900’ lü yıllardan sonra Amatör Telsizcilik birçok devlette serbest iken Türkiye ne yazık ki 1983 yılına kadar 

halkına bu hizmeti yasaklayarak teknolojik gelişimde de geri kalmıştı. Ülkemizde Telsiz Radyo Amatörlüğü 

bugün çok gelişmiştir, sayımız yeterlidir diyemeyiz. Gelişmesi, ileri seviyelerde telsiz operatörleri yetiştirmeyi 

amaçlayarak çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Radyo Amatörlüğü nedir, neyi amaçlamaktadır, neden 

gereklidir sorularını bu hafta sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Kısa tanımıyla “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 kişi amatör telsizcidir.” 

Telsiz Radyo amatörleri, radyo sanatını ve bilimini ilerletmek ve becerilerini geliştirmek, özellikle 

normal iletişim sistemlerinin kesintiye uğradığı doğal afetler durumunda, kamu hizmeti yapmak, haberleşme 

sistemlerini geliştirmek ve uygulamak için her gün kendilerini geliştirirler. Aynı zamanda heyecan duydukları 

hobilerini yaşarlar. 

Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve 

veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemlere Telsiz denir. 

Neden gereklidir sorusunun en önemli bölümünü gençlerin kötü alışkanlıklardan, lüzumsuz bilgisayar, 

telefon, tablet oyunlarından uzaklaşmasını sağlamak olarak görmekteyim. İçki, kumar, kahve gibi alışkanlıklara 

gençlerin ilgi duymasını bitirmektir. Bu nasıl olacak diye düşünülebilir! Amatör telsizcilik geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Telsiz tekniği, alıcı vericiler yapmak, telsiz haberleşmesi ulusal ve uluslararası telsiz 

haberleşmesi yarışmalarına hazırlanmak, katılmak, ilgi alanını mühendislik alanına çekmek. Düşünmek, 

araştırmak, başarmaya çalışmak, başarmak, kendisinin devamlı bilgili kalabilmesi için bu uğurda çalışmak. 

Ülkesini ve ülkenin değerlerini dünyaya tanıtmak. Uluslararası belgeler alabilmek ve bütün enerjisini olumlu 

yönde kendisinin gelişmesi için araştırmaya yöneltmek. 

Ne yazık ki bu konuda başta bir eğitimci olarak ben ve arkadaşlarım çeşitli okullara başvurduk ama 

sonuç alamadık! Neden? Kimse taşın altına elini sokmak istemiyor, ne gerek var düşüncesi ile günümüz günlük 

işlerle ilerlesin diyorlar! Aslında amatör telsizcilik okullarda ders olarak okutulması gereken bir konudur. 

Okullar bizlere destek verseydi, onlara bir zorlukta çıkmayacaktı. İçimizde öğretmenler, emekli profesör, 

doktorlar var. Valilik Oluru ile bir kol çalışması kurulup bizlerden faydalanabilirlerdi, birçok öğrencimiz amatör 

telsizci olarak yetişir hem devletimize hem de kendilerine olumlu faydalar sağlarlardı…  

Uzun yazmak istemiyorum olumsuz tavır ve tutumlar içimi acıtıyor. Bundan sonraki yazılarımda zaten 

kurumların neler yaptıklarını burada sizlerle paylaşacağım. Tabi bu arada 2013-2014 ve 2015 yıllarında Keşap 

Anadolu Lisesinin bizlere verdiği desteği de yazmadan geçemem. O tarihlerde okul müdürü olan ve bizlere destek 

veren “Ali DEMİR” kardeşimize de buradan teşekkür ediyorum. Oradan yetişen bugün dernek yönetiminde 

bulunan, üniversitelerde okuyan uluslararası belgeler almış gençlerimiz var. Onlar bizim için birer gurur 

kaynağıdır… 

A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz 

istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, (Örnek bizim dernek: GiTRAD Giresun Telsiz Radyo Amatörleri 

ve Doğa Sporları Derneği. “www.gitrad.org.tr”) eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum 

haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerleri amatör telsizciliğin 

Organizasyon tanımının açılımıdır. Ortak çalışmalar yapmak, hazırlıklar yapılmak zorundadır. 

 Bir diğer tanımla Acil durum ve afet haberleşmesi: Amatör telsizcilerin afet, beklenmedik olaylar ya 

da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında olağanüstü hâl ve acil durum 

haberleşmesinde görevli kuruluşlara yardımcı olmak üzere ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları 

telsiz haberleşmesidir. 

Afet ve acil durum yönetiminde görev alan ilgili kuruluş akreditasyonu ile gönüllülük esasına dayalı 

olarak afet ve acil durum haberleşmesinde yer alan amatör telsizciler, Afet ve acil durum haberleşme operatörü 

olarak tanımlanırlar. 

1999 yılında meydana gelen Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce depremlerinde amatör telsizci 

kardeşlerimiz, ben de dahil olmak üzere kriz merkezlerinde haberleşmeyi sağlayarak hizmetlerde bulunduk. 

Takdir belgeleri aldık. Ne yazık ki bugün unutulmuş durumdayız! 



Bugün ilimizde her ilde olduğu gibi AFAD Müdürlüğü bulunmaktadır. Bizlerden, devlet tarafından Acil 

durum ve afet haberleşmesi operatörü olarak görev yapmamız istenirken bu kurumun bizim hakkımızda bilgisi 

bulunmamaktadır, hiçbir ilişki de kuramamaktayız. İlgili kurumun Müdürü Sayın Valimiz ile derneğimizi ziyaret 

etse de konunun ehemmiyeti anlaşılmamış gibi görülmektedir. Uydu telefonumuz var, bizim haberleşme ağımız 

var diyen kuruma ne diyebiliriz ki? Hazır haberleşme operatörleri ile neden sıcak bir ilişkiniz olmasın? Olağanüstü 

durumlarda ne kadar çok elemanınız olursa o kadar çok etkili olursunuz. 

 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 27 Kasım 2018 tarih ve 30608 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Frekans 

Tahsisinden muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik'te 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 sistemlere de Amatör telsiz istasyonu 

denir. Her amatörün istasyon kurarak çalışma, haberleşme hakları vardır. 
 

Amatör telsizci olmak için öncelikle Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu 

belgenin düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve ücretler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından 

yürütülmektedir. KEGM tarafından düzenlenen amatör telsizcilik sınavlarına giren ve bu sınavlardan başarılı 

olanlara uluslararası geçerliliği haiz amatör telsizcilik belgeleri (A, B ve C Sınıfı) KEGM tarafından düzenlen-

mektedir. 

Amatör Telsizci olmak isteyen ilgi duyanlara sınav hakkında duyurumuzda olsun. 

2020 yılı ikinci dönem Amatör telsizcilik Sınavı başvuruları başlamıştır. 

Online başvuru için:   “https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/duyurular”     bölümünü kullanabilirsiniz. 

2020 yılı Amatör telsizcilik Sınavı 29 Mart 2020 Pazar günü saat 14.00-15.00 arası yapılacaktır. 
 

Amatör telsizcilik Sınavı 29 Mart 2020 Pazar günü Ankara, Antalya, Elâzığ, Gaziantep, İstanbul 

Anadolu yakası, İstanbul Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Konya, Rize, Sakarya ve Samsun illerinde yapılacaktır. 
 

Merak eden kardeşlerimiz Amatör Telsizcilik ile ilgili aşağıda yazılı kanun ve yönetmelikleri araştırıp 

inceleyebilirler. İleriki yazılarımda buluşmak üzere tüm okurlarımıza saygı ve sevgiyle… 

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı “Elektronik haberleşme Kanunu,” (37 ve 43. Maddesi) 

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27291 “Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan. 

3 Şubat 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete, Sayı: 27482 “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör 

Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Kurumundan. 

27 Kasım 2018 SALI Resmî Gazete Sayı: 30608 “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik” Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan. 
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