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72. Telsiz Kullanımı  

Tanımlar 

Telsiz Haberleşmesi: Elektromanyetik dalgalar yardımıyla, ses, resim ve benzeri bilgilerin bir noktadan 

diğerine gönderilmesi işlemidir. 

Amaç 

Operasyon/Komuta Kontrol Merkezi ile sahada görevli ekipler arasındaki iletişimi sağlamak hedeflenir. 

Uygulama Basamakları 

✓ Telsizi anteni yukarı olacak ve telsizin ön yüzü kişinin yüzüne bakacak şekilde gövdesinden tutulur. 

✓ Telsiz ses açma düğmesinden açılır. 

✓ Görüşmeye başlamadan önce en az 15 saniye telsiz dinlenir. 

✓ Kanal boş ise mandal 2 saniye basılı tutulur. 

✓ Mikrofona 10-15 cm uzaklıkta görüşmeye başlanır. 

✓ Çağrı yaparken önce karşı tarafın telsiz kodu, daha sonra çağrı yapan tarafın telsiz kodu söylenir. 

✓ İletilmek istenen mesaj maksimum 30 saniye içerisinde söylenir. 

✓ Mesaj iletildikten sonra “tamam” ifadesi kullanılır. 

✓ Görüşme bittikten 2 saniye sonra telsiz mandalı bırakılır.  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ El telsizleri, anteni vücuttan olabildiğince uzakta kalacak şekilde taşınmalıdır. Vücuda yakın duran 

telsiz anteni alıcı duyarlılığını olumsuz etkiler. En iyi yer göğüs hizasında çapraz konumdadır. Çoğu 

telsiz için bu tür taşımaya uygun askılar mevcuttur. Bu konumda ayrıca hoparlörden gelen ses daha iyi 

anlaşılacak, dolayısıyla telsizin sesinin çok açılmasına gerek kalmadığı için batarya kullanım ömrü 

uzayacaktır. Bu konumda ikinci seçenek üst göğüs hizasındaki bir cepte dik taşımaktır. 

✓ Gönderme yaparken el telsizi baştan olabildiği kadar uzak tutmaya çalışılmalıdır. Radyo frekans 

dalgalarının bazı yan etkileri olabilir. 

✓ Rüzgar varsa rüzgar telsizin arkasına alınmalıdır. 

✓ Çağrı yaparken net, açık ve anlaşılır ifadeler kullanılmalıdır. 

✓ Her cins sıvı telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır. 

✓ Cihazlar toz, çamur vb. pisliklerden uzak tutulmalıdır. 

✓ Cihazlar darbelerden korunmalıdır. 

✓ Cihazlar asla antensiz çalıştırılmamalıdır. 

✓ Cihazlar asla anteninden tutularak taşınmamalıdır. 

✓ Operasyonla doğrudan ilgisi olmayan lüzumsuz konuşmalardan kaçınılmalıdır. 

✓ Görev bitimi sonrasında park edilen araçlardaki araç telsizi kapatılmalıdır. 

Kullanılan Araç ve Gereçler 
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✓ El telsizi 

✓ Batarya 

✓ Masaüstü şarj cihazı 

✓ Araç şarj cihazı 

✓ Anten 

İşin Riskleri 

Hastada Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

 ✓ Radyo frekans dalgalarının bazı yan etkileri 

olabilir. 

 

 

  


