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ÖNSÖZ

İletişim sistemleri süratle gelişmekte, fakat frekansların sınırlı olması sebebiyle 
takip edilmesi, ortaya çıkarılması ve muhafaza edilmesi gün geçtikçe zorlaş-

maktadır.
Geçmiş çağlarda denizcilerin güneş ışığını yansıtmak suretiyle haberleşmesi 

ilk bulunan yöntemlerdendir. Daha sonra kullanılan işaret flamaları ise halen 
günümüzde de kullanılmaktadır.

Denizde iletişim için kullanılan bu yöntemler çok fazla değişikliğe uğrama-
dan 17 nci yüzyıla kadar kullanılmış, dürbünün icadıyla denizdeki iletişim ufuk 
çizgisine kadar ulaşmıştır.

19 uncu yüzyılda işaret flamaları standart hale gelmiş, Mors Kodları icat edi-
lerek ışıkla uzak mesafelerle iletişim kurulmuş, 20 nci yüzyılın başından itibaren 
ise elektromanyetik dalgaların haberleşmede kullanılması ile esas ilerleme kay-
dedilmiştir. Ancak bu teknik yıllar içinde yeterince yaygınlaşamamıştır.

Bundan 30-40 yıl kadar önce bir mesaj göndermek için kullanılacak telsiz 
devresi bir saat gibi hazırlık süresine ihtiyaç duyuyor ve cihazların yetenekleri, 
içinde bulunduğu koşullar yapılacak iletişimin süresini uzatabiliyor, olumsuz et-
kileyebiliyordu. Zamanla telli ve telsiz devrelerde teknolojinin de gelişmesiyle 
cihazlar üzerinden iletişim kurmak çok hızlı ve kolay olmaya başlamıştır. Özel-
likle 1 inci ve 2 nci Dünya Savaşı zamanlarında bu gelişmeler, ülkelerin birbir-
lerine üstünlük kurma çabası sebebiyle daha fazla yol almıştır. Askeri alandaki 
çabalar sivil alana da öncülük etmiştir.

Günümüz modern çağında harplerin kazanılması için üstün teknoloji, eği-
timli personel ve yöntemlerde standartlık şarttır. Türk Bahriyesi’ndeki modern 
savaş platformlarında görev alacak muhabere personelinin iyi yetişmiş olması 
harbin kazanılmasında olmazsa olmaz bir gereklilik olduğu aşikardır. 

Bu kitap muhabere personelinin düsturu olan “ Önce muhabere, sonra mu-
harebe! ” prensibinden hareketle Deniz Kuvvetlerimizde uzun yıllar görev ya-
pacak olan muhabere personeline askeri iletişimin mantığı ve gayesi, prensipler, 
iletişim sistemleri, usuller, sorumluluklar konusunda rehberlik edecek şekilde 
hazırlanmıştır.
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MUHABERE SİSTEMLERİ

I. Askeri Muhaberenin Tarihçesi ve Muhabere Vasıtaları
Modern askeri Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS)’ni incele-

mek için önce mesajlaşmanın ilerleyen gelişimini ve askeri bilimlerle etkileşi-
mini gözden geçirmek gerekir. Her iki alan da daha kompleks hale geldikçe, hata 
payı daha kritik hale gelmekte ve muhabere sistemlerinin verimliliği ilk muha-
bere öncülerinin hayal edemeyeceği seviyelere yükselmektedir. Askeri muha-
berenin tarihi boyunca güvenilirlik, hız, doğruluk ve emniyet gereksinim-
leri asla değişmemiştir. 

Askeri muhabere alanındaki ilerle-
meler birbiriyle kesişen birçok evrelere 
ayrılabilir. Yeni silahların ve muhabere 
sistemlerinin bir sonucu olarak, bu ev-
relerin her birini askeri harekât konseptlerindeki ve doktrinindeki bir değişim 
takip eder. Gittikçe karmaşıklaşan uluslararası siyasi arena da aynı zamanda bu 
değişimlere oldukça yardım etmiştir. 

1900 yılı öncesinde muhabere sistemleri yerel sahadan, ses ve görsel sistem-
lerden (yani davul, duman, flamalar) sabit telli devrelerden faydalanan daha 
kapsamlı telgraf sistemlerine doğru yavaşça ilerlemiştir. Telgraf sistemleri ko-
mutanların uzak mesafelerden olayları kontrol etmelerini sağlamıştır. An-
cak bu, sadece kara kuvvetleri için uygulandı ve denizdeki gemiler için C2 (Ko-
muta Kontrol) düzeneklerini çözmedi. 1900lü yıllardan hemen sonra, gemide 
kullanılan kablosuz sistemler bu sorunun üstesinden gelmiş ve gemiler arası 
iletişimi ve kıyıya konuşlu stratejik istasyonlar yoluyla Filo Komutanlarla 
iletişimi mümkün kılmıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında ge-
milerden, hava araçlarından, karargâhlardan ve araçlardan dünya çapında stra-
tejik ve taktik muhabere sağlayan telsiz yaygın hale gelmiştir. 

Askeri muhabere ihtiyaçları İkinci Dünya Savaşı boyunca süratle artmıştır. 
Bunun sonucu olarak, küresel savaşın başarılı bir koordinasyon ve kontrolünü 
elde etmek için muhabere sistemlerini daha da geliştirmenin zorunlu olduğu 

Askeri muhaberede tarihi boyunca  
güven, emniyet ve sürat ilkesi hiçbir 
zaman değişmemiştir.
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düşünülmüştür. Müttefik Kuvvetlerle uyumlu donanım ve usullere olan gerek-
sinimler daha verimli komuta kontrol sistemleri elde etmek için gerekliydi. Ka-
pasite ve hızı daha da arttırmak için yarı otomatik mesaj iletimi ve aktarımı tek-
niklerinden faydalanan teleksin askeri muharebe sistemlerinin belkemiği haline 
gelmesi de bu döneme rastlar. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 1960’lara kadar olan sürede silah 
sistemleri bir dizi devrim niteliğindeki değişiklik ve gelişmelere maruz kal-
mıştır. Ancak, askeri muhabere yapısında çok az değişiklikler yapıldı. Küresel 
teleks ağları sadece evrimsel düzenlemelerle askeri trafiğin büyük kısmını taşı-
maya devam etti ve bu tesislerin kullanıcının ihtiyaçlarının gerisinde kalmakta 
olduğu gittikçe daha aşikar olmaya başladı. Çevrimiçi kriptografi, otomatik telg-
raf aktarma cihazı ve çok kanallı tekniklerin sistem yeteneklerini geliştirmesine 
rağmen, uzun mesafe HF muhabere devreleri tabiatından kaynaklanan kısıtla-
malar nedeniyle artık komutanın komuta kontrol ihtiyaç talepleriyle başa çıka-
maz hale geldi. 

1960’lı yıllar boyunca uzay teknolojisi ileri doğru önemli bir atılım kay-
detti ve uydu muhaberesi çağına girildi. Uydular hem UHF hem de SHF görüş 
hattı linklerinden faydalanmak suretiyle esas muhabere aracı olarak kademeli bir 
şekilde stratejik HF linklerinin yerini aldılar. Sonraki gelişmeler ya taktik sahra 
ortamında ya da bir gemide konuşlandırmak için uygun mobil uydu istasyon-
ları için artan bir ihtiyaç doğurdu. Bunun sonucu olarak askeri birimlerin ço-
ğunun bir çeşit uydu muhaberesine erişimleri vardır. 

Sonraki büyük gelişme, mikroişlemcilerin ortaya çıkışı ve bilgisayarların 
mesaj işlemede daha etkili ve verimli desteği ile yaygın olarak kullanılma-
sını mümkün kılmalarıyla 1970’lerde oldu. Bir yandan bilgisayarların fiziksel 
boyutları ve maliyetleri devamlı olarak azalırken diğer yandan mikroişlemcile-
rin yetenekleri dikkate değer bir hızla artmaktadır. En stratejik ve mobil ağla-
rın sinyal trafiğini en az insan müdahalesi ile yönlendirdiği bilgisayar kontrollü 
muhabere sistemleri günümüzde yaygındır. 

1980’lerden beri bilgisayar bazlı Mesaj Hazırlama Sistemi (MHS), mo-
bil birimlere ve gemilere yayılmakta ve ana karargâhlar ve konuşlanmış ko-
mutanlar arasında genellikle uydu üzerinden yapılan stratejik bağlantıların 
idamesini mümkün kılmaktadır. Askeri MHS, daha fazla sinyal trafiğini, is-
tihbarat haberi ve grafik sunuların alış-verişini mümkün kılan veri hızlarındaki 
devamlı artışa paralel olarak hızla gelişmektedir. 

1990’ların başlarındaki uluslararası olaylar NATO, Avrupa Birliği ve genişle-
mekte olan ‘Barış için Ortaklık’ gibi çeşitli ittifaklara katkıda bulunan ülkelerin 
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sayısında belirgin bir artışa sebep olmuştur. Yeni üye ülkelerin artması bütün 
ACP sponsorlarının ilgili yayınlarını düzenli olarak güncelleştirmesi ve idame 
ettirmesini sağlamak için yeterli gerekçe sağlar. 

Gelecekte önem verilen husus muhtemelen, askeri e-posta hizmetleri kul-
lanan masaüstünden masaüstüne tesisler şeklinde olan bilgisayar terminalleri 
kullanıcıları arasındaki doğrudan hizmetlere yönelik olacaktır. Uydu teknoloji-
sindeki gelişmeler ve frekans spektrumun daha çok kullanımı muhtemelen ses, 
veri, faks ve video veya görüntüden tam olarak faydalanmayı mümkün kılan çok 
kanallı işletim şekli sağlayacaktır. 

A. Askeri Muhaberenin Rolü
Askeri muhabere ve bilgi sistemlerinin 

(MEBS) esas amacı askeri komutanlara 
hizmet vermektir. Bu rolde MEBS, komu-
tana, mümkün olabilenden daha büyük 
bir kuvvetin ve oldukça geniş bir alanın 
komuta ve kontrolünü (Command and 
Control-C2) ifa ederek şahsi etkisini göstermesine izin verir. Askeri muhabere 
ve bilgi sistemlerinin ikinci amacı bireyler ve birey grupları arasında emni-
yetli, süratli ve güvenilir bilgi transferi için bir mekanizma sağlamaktır. Bu 
nedenle harekâtlara, istihbarata, lojistiğe, idareye, savunma ve taarruz Komuta 
Kontrol Harbi’ne (Comman and Control Warfare-C2W) destek olarak muha-
bere hizmeti sağlamak için sağlam bir MEBS altyapısı zorunludur. 

B. Muhabere Sistemlerinin Tipleri
Askeri muhabere sistemleri iki genel sınıfa ayrılır.
Taktik muhabere sistemleri; genellikle bir komutanlığın kendi komuta ya-

pısı içerisinde müstakil olarak kurulan ve komutanın operasyonel seviyede 
görevini icra edebilmesi için dizayn edilmiş sistemlerdir. Örneğin, bir silah 
sisteminin kontrolü için irtibat, erken uyarı sistemleri, uçak hareket kontrolü, 
mahalli komuta çevrimleri gibi.

Stratejik muhabere sistemleri; tabiat itibariyle genellikle daha küresel-
dir veya müşterek kullanıcı yada özel maksat esasına göre işletilirler. Stra-
tejik bir sistem belli bir alan içinde sınırlandırılabildiği gibi özel bir çeşit trafik 
için de sınırlandırılabilir. Öyle bir konfigürasyon yapısına sahiptirki arzu edil-
diğinde veya gerektiğinde diğer stratejik sistemlerle birlikte çalışabilir. Verimli 
bir bilgi değişimi sağlamak için stratejik sistemler arasında teçhizat ve usul 

Askeri Muhaberenin birinci amacı 
komutanlara hizmet, ikinci amacı 
ise bireyler ve gruplar arasında em-
niyetli, süratli ve güvenlir bilgi trans-
feri sağlamaktır. 
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uyumu olması zorunludur. Dünya çapında bir Yol Gösterge (Rutaj) Planı’nın 
Müttefik Kuvvetler’in muhabere personeli için mevcut olmasının hayati önem 
taşıdığı düşünülmektedir. Örneğin Brodkastlar, Gemi/Sahil Çevrimleri gibi.

Askeri muhabere sistemleri stratejik ve taktik muhabere sistemleri olarak 
iki ayrı gruba ayrılmasına rağmen, komuta ve kontrol bilgisayar sistemlerin-
deki modern gelişmeler bu ayrımı gittikçe ortadan kaldırmaktadır. Bazı Askeri 
MEBS’nin yapısal olarak stratejik kalması kaçınılmazken, modern teçhizatların 
ve sistemlerin giderek artan kullanımı hem stratejik hem de taktik yapıdaki me-
lez sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

C. Temel Muhabere Prensipleri
Muhaberenin temel şartları “GÜVEN, EMNİYET ve SÜRAT”tir.
GÜVEN : Muhaberenin temel şartlarından GÜVEN, en önemli konu olup 

hiçbir şekilde küçümsenmemelidir. Muhabere ortamı; sistem, cihaz, tamam-
layıcı aksam ve personelde güvenirlilik ihmal edilmeden aranan ilk şarttır. 

EMNİYET : Muhabere, görevle ilgili olarak her durumda çok kısa zaman 
içinde ve emniyetle yapılmalıdır. Muhaberenin emniyetinin korunması için 
muhabere ve emniyet talimatlarında belirtilen usullere her durumda azami şe-
kilde dikkat edilmelidir. Görev ve yürürlükteki acil durum kontrolü (EMCON 
– Emission Control) politikası ile uygun olmak kaydı ile muhabere, her zaman 
en az seviyede yapılmalıdır.

SÜRAT : Muhaberede SÜRAT önemli bir faktördür. Fakat, SÜRAT güvenir-
lilikten önce düşünülmemelidir. GÜVEN esas alınmak şartıyla EMNİYET ve 
SÜRAT arasında, içinde bulunulan durum ve şartlara göre tercih yapılabilir.

Ç. Genel Muhabere Doktrini
Muhaberenin başarısı bütün ilgililerin herhangi bir zamanda kullanılabilecek 

sistem ve metotları yeteri kadar bilmelerine ve her türlü şartlarda yedek/yardımcı 
tedbirleri önceden almalarına bağlıdır. Harekâtın başarısı sağlıklı muhabereye 
bağlıdır. Yürürlükteki işletme usul ve metotları yerinde kullanılmalıdır. Muha-
bere devrelerinin aşırı yüklenmesini önlemek için mesaj içeriğinin gerektiğin-
den fazla uzun olmasından kaçınılmalı, muhaberede kısaltmalar azami şekilde 
kullanılmalıdır. Muhabere tatbikatları ve operatör eğitimleri sık sık yapılmalı-
dır. Her mesaj hazırlayan GİZLİLİK ve ÖNCELİK derecelerinin verilmesinde 
titiz hareket etmelidir. Sulh zamanı kullanılan muhabere tesisleri bir kriz veya 
harp durumuna süratle uyabilecek şekilde düzenlenmelidir. 
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II. Muhabere Vasıtaları
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere mevcut olan muhabere va-

sıtaları ; Telekomünikasyon. (Haberleşme) ve Fiziki haberleşme vasıtaları ol-
mak üzere ikiye ayrılır.

A. Telekomünikasyon (Haberleşme)
Telekomünikasyon (Haberleşme) muhabere vasıtaları Elektrik/Elektronik, 

Görsel ve Ses/Akustik olarak incelenir. 

1. Elektrik/Elektronik Muhabere Vasıtaları : Taktik ve stratejik muha-
bere sistemlerinin her ikisinde de kullanılan bu muhabere vasıtaları ge-
nel olarak Telli Muhabere ve Telsiz Muhaberesi olmak üzere iki kısma 
ayrılır.

a. Telli Muhabere : Birlikler arasında onaylanmış metal veya fiber op-
tik kablolar vasıtasıyla yapılan muhaberedir. Gizlilik dereceli bilgile-
rin gönderilmesinde On-line kripto sistemleri ile korunmuş telli hatlar 
kullanılır. Telli sistemlerin kullanılmasına ait emniyet talimatı mutlaka 
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hazırlanmalıdır. Telli muhaberede Telgraf,Telem,Telefon, Belgegeçer,Te-
levizyon veBilgisayar (Veri) tipi cihazlar kullanılabilir.

- Telgraf: El telgrafı, yazılı haberlerin el ile verilip alınan uluslarası mors 
kodunu kullanarak verme vasıtasıdır. Yarı otomatik telgraf, yazılı ha-
berleri performe edilmiş bir şeritten uluslararası mors kodunu kullana-
rak verme vasıtası olup gönderme ya elle veya daha sonra gözle okumak 
üzere bir şerit üzerine otomatik olarak alınabilir. Telgraf, özel hallerde 
uzun mesafeli telsiz muhabere devrelerinde trafik tıkanıklığına mani 
olacak çok kıymetli bir vasıtadır. Bundan başka emniyetli mahalden 
geçen kablo veya telin mesajların verilmesinde kullanılması, uzun me-
safeli telsiz muhaberelerinin düşman tarafından tespit edilmesini önler. 
Ancak, tel ve kablolar mutlaka emniyete alınmış ve kontrollü bölgeden 
geçişi sağlanmış olmalıdır.

- Telem : Yazılı mesajların, ITA-2 Alfabesi karakterleri kullanılarak gön-
derilmesi için bir vasıtadır. Gönderme el veya otomatik olarak, önceden 
hazırlanan şeridin şerit okuyucu üzerinden okutulması ile yapılır. Telem, 
mesajların sahil/sahil, sahil/gemi ve gemi/gemi arasında verilmesi/alın-
ması için kullanılır. Bir teleme telli hat, denizaltı kablosu ve telsiz bağ-
lanabilir. Telli hat kullanıldığında telli telem, telsiz kullanıldığında ise 
radyo telem adını alır.

- Telefon : Telefon, konuşmanın transmisyonu için kullanılan süratli bir 
muhabere vasıtası olup, telli ve telsiz telem devrelerine ek olarak bilhassa 
frekans sıkışıklığı ve telsiz muhaberelerinin düşman tarafından tespit 
edilip tehlike doğabilecek yerlerde, mesajların verilmesi için ilave ola-
rak da kullanılabilir. Emniyet tertibatı tam olarak alınmamış bir telefon 
sisteminde kesinlikle gizlilik dereceli haber verilmemelidir. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığında telefonların emniyetli bir muhabere vasıtası ol-
duğu kabul edilmez ve TELEFON İLE GİZLİLİK DERECELİ KONU-
LAR AÇIK OLARAK GÖRÜŞÜLEMEZ. Ancak telefonlara ses emniyet 
cihazı konulduğunda gizlilik dereceli konular uygun görülen şekilde gö-
rüşülebilir.

- Belgegeçer : Belgegeçer, telsiz veya telli hat ile şekillerin (Harita, fotoğ-
raf, mesaj vs.) resim halinde verilmesi için kullanılan bir metottur.

- Televizyon : Mesajların televizyon ekranı vasıtasıyla nakli ve genel ola-
rak komuta heyeti haberleşmesinde ve bilhassa taktik muhaberede kul-
lanılan sistemdir.
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- Bilgisayar (Veri) Muhaberesi : Bir bilgisayardaki bilgilerin iletken bir 
ortam veya araç kullanılarak başka bir bilgisayarda değerlendirilmesi-
dir. Manuel ve Direkt olmak üzere iki tip bilgisayar muhaberesi yapıl-
maktadır. Manuel, disket veya Teyp’lerdeki bilgilerin başka bir bilgisa-
yara aktarılmasıdır. Direkt, Telli hatlarla veya mesafeye göre MODEM 
(Modülatör/Demodülatör) kullanılarak bir bilgisayar sistemi ve termi-
naller veya iki bilgisayar sistemi arasındaki bilgi alış verişidir.

b. Telsiz Muhaberesi : Telsiz Telgraf (Radio Telegraph), Telsiz Telem (RATT 
– Radio Teletype), Telsiz Telefon (Radio Telephon) ve uydu (Satellite 
Communication) muhaberesi olarak dört ana başlık altında incelenir.

- Telsiz Telgraf : Sınırlı kalmasına rağmen mors kodlarıyla haberleşme 
hala acil durumlarda, elektronik cihazların arıza yapması durumunda 
kısmen de olsa halen tüm gemiler tarafından kullanılmakadır.

- Telsiz Telem : Sahil/Sahil, Gemi/Sahil, Sahil/Gemi, Gemi/Gemi devre-
lerinde kullanılabilir. Daha seri ve emniyetli muhabere vasıtasıdır.

- Telsiz Telefon : Taktik sahada tercih edilen bir sistem olup seri muha-
berede kullanılır. Kısa açık lisanlı muhaberede süratli olup, anlaşılabilir 
kullanılması şarttır.

- Uydu Muhaberesi :Yüksek süratli ses ve veri haberleşmesinde kullanılır. 
Telsiz muhaberesinde transmisyon, geniş sahaya yayılmış Deniz Kuvvetleri 

birliklerine haber ulaşımında en seri vasıtadır ve tescil edilmiş frekanslar üze-
rinden yapılmaktadır. Telsizin yerinde ve talimatına uygun kullanılması, tali-
matlarda yazılı emniyet ve muhabere işletme kurallarına titizlikle riayet edilmesi 
şarttır. Deniz Kuvvetlerinde emniyet kurallarına, telsiz organizasyonunda çev-
rim ve muhabere işletme hususlarına ve bilhassa PAROLA kullanılmasına da-
ima dikkat edilmeli, lüzumsuz telsiz göndermesinden, aşırı cihaz gücü (takat) 
kullanımından, yayımdan (intişar), özel ve kodsuz muhabereden daima kaçı-
nılmalıdır. Telsiz yayımlarının, daima gemi ve birliklerin mevkilerini kolay-
lıkla tespit etmede en iyi tespit metodu olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.
Telsiz muhaberesinde bir istasyondan, diğer bir istasyona (Sabit veya Seyyar) 
mesaj vermek amacıyla başlıca Alma Metodu, Devamlı ve/veya Tarifeli Ce-
vapsız Yayım (Broadcast) Metodu ve Tespit Etme (intercept) metodu olmak 
üzere üç çalışma metodu kullanır. 

- Alma Metodu : Alma metodu, alan istasyonun aldığı her mesaj için ve-
ren istasyona alışını bildirmesidir. Alma metodu normal olarak sahil is-
tasyonları arasında bir gemiden veya bir uçaktan sahil istasyonuna, 
gemi veya sahil istasyonundan uçağa ve gemiden gemiye olmak üzere 
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ilgil makamlar arasında mesaj göndermede kullanılır. Güç telsiz muha-
bere şartlarında ise, bir çağrıya cevap alınamadığında, mesaj Kör Gön-
derme (sahil istasyonu ile yapılan muhaberenin kesintiye uğraması du-
rumunda, göndermenin tek taraflı olarak yapılması ) usulü ile gönderilir. 
Alma metodu bütün telli ve telsiz devrelerinde kullanılır.

- Devamlı ve/veya Tarifeli Cevapsiz Yayım (Broadcast) Metodu : Ya-
yım metodu, mesajların sahilden denizdeki gemilere gönderilmesi için 
başlıca metottur. Bir yayım devamlı veya belirli zaman tarifelerine göre 
çalıştırılabilir. Bu metotla gönderilen mesajların alınmış olduğu kabul 
edilir ve seri numaralarına göre tasnifi yapılır. Yayımı dinleyen gemi ve 
istasyonlar aldıkları mesajların seri numaralarına göre gerekli kontrolünü 
yaparlar ve alamadıkları mesajlar için, bir servis mesajıyla yayımı idare 
eden istasyondan talepte bulunabilirler. Yayımlar genel olarak bir böl-
geyi kapsadığı gibi, sınırlı bir bölge ve kıyıyı da kapsar ve o saha, bölge 
ve kıyıdaki gemiler tarafından dinlenir. Yayım metodu, deniz-hava ça-
lışmalarında da belli bir tarife ve ilan edilen bir metoda göre de uygula-
nır.

- Tespit (Intersept) Metodu : Tespit edilmesi istenmeyen bir istasyon/is-
tasyonlara gerekli göndermelerin yapılabilmesi için, verici bir istasyo-
nun göndermeleri ikinci bir istasyona gönderdiği, hedef istasyona doğru 
göndermenin yapılabilmesi için gerekli tekrarların alınması ve bu şekilde 
ilk istasyon tarafından yönlendirilmesi halinde tekrarlanması veya böyle 
kullanılması öngörülen bir yöntemdir. Bu şekilde gönderilen mesajlar, 
iletimin kopyalanması için gerekli olan diğer istasyonlara gönderilir, an-
cak bu şekilde alınmış mesajlar için alındıya izin verilmez veya vericile-
rini doğrudan bu yayınlarla bağlantılı olarak başka herhangi bir amaçla 
kullanamazlar.

2. Görsel Muhabere Vasıları : Işıldak (Tevcihli ve Tevcihsiz), Sancak, Si-
mafor, İşaret Fişekleri, Renkli Işık,Tanıma Tanıtma Panoları ve Tanıtma 
Bezleri, Sis Kutuları İşaretleri ve Kızılötesi (enfraruj) olarak ayrılır. Düş-
man tarafından tespiti mümkün olan deniz ve limanlardaki sahalarda, 
ışıldak veya diğer görünür muhabere vasıtalarının kullanmasında dik-
katli kontrol tatbik edilmelidir. Tespit imkânı yok ise denizde ÖZEL 
dâhil, ÖZEL gizlilik derecesine kadar gizliliği olan mesajlar görünür 
olarak ve açık lisanla verilebilir. Görünür işaretlerin verilmesinde aracı 
istasyonların mesajları sıhhatli ve derhal aracılık etmeleri gerekmekte-
dir.
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- Işıldak : Denizde ve limanda tevcihli veya tevcihsiz olarak kullanılır. En 
asgari parlaklık derecesine ve bilhassa geceleri renkli ve eğer mümkünse 
tevcihli olarak kullanılmalıdır. Bilhassa gece karartmalarda ışıldağın kul-
lanılmasında çok dikkatli olmak gerekmektedir.

- Sancak : Sancak işaretleri gün ışığında hem denizde hem de limanda 
kullanılır. Bilhassa denizde harekât esnasında telsiz susması emredil-
diği durumda taktik işaretlerinin icrasında sancak işaretleri en çok 
kullanılması gereken muhabere vasıtasıdır. İlgili işaret kitabından alı-
nan diğer idari bilgi vs. işaretler için de denizde ve limanda kullanılır.

- Simafor : Simafor gün ışığında kısa mesafelerde ve bilhassa telsiz sus-
masının yürürlükte olduğu durumda küçük gemilerde mesajların veril-
mesi için çok süratli bir vasıta temin eder. En ilkel muhabere vasıtaların-
dan biri olup, bilhassa liman dâhilindeki muhaberede elektrik arızaları 
meydana geldiğinde başvurulacak muhabere vasıtasıdır.

- İşaret Fişekleri : Özel maksatlar için emercensi işaretlerin bildirilme-
sinde süratli bir muhabere şeklidir. Özel ve muayyen işaretlerde tahdit 
edilmiş olup bu işaretler önceden tanzim ve tayin edilir. İşaret fişekleri 
ile verilecek işaretleri, birlik komutanlar özel maksatlarla yapılacak ha-
rekât için harekât emirlerine mutlaka dâhil ederler. İşaret fişekleri aynı 
zamanda tanıtma maksadı ile kullanılır.

- Renkli Işıklar : Renkli ışıklar, önceden tayin edilmiş kodlara göre gös-
terilerek kullanılırlar. Keza renkli ışıklar, tanıma ve tanıtma maksatları 
için de kullanılabilir. Renkli ışıkların kullanılması harekât emirlerine dâ-
hil edilir.

- Tanıma/Tanıtma Panoları ve Tanıtma Bezleri : MY 90-13 (TSK Müş-
tekek MEBS İşletme Yönergesi) EK-G’de bulunan Tanıma/tanıtma pano-
ları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri arasında kullanılır. Tanıma ta-
nıtma bilgilerini ihtiva edeceği gibi dost kuvvetlerin saha üzerinde özel 
konuşları hakkında dost Hava Kuvvetlerine bilgi vermek için de kulla-
nılır. İkili, üçlü bir harekâtta tanıma/tanıtma panoları tanıma ve tanıtma 
maksatları için harekât emirlerine dâhil edilir.

- Sis Kutuları İşaretleri : Gemi ve uçaklar arasında muhabere temin edi-
lemediği takdirde tanıma ve tanıtma maksadıyla kullanılan işaretlerdir.

- Kızıl Ötesi (Enfraruj) : İşaretlerin görülebilen vasatın dışındaki ışık-
larla gönderilmesi, tevcihli veya tevcihsiz olabilen bu metot özel malze-
meye ihtiyaç gösterir. Normal görme vasıtalarından daha fazla emniyet 
sağlar.
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3. Ses/Akustik Muhabere Vasıtaları: Ses işaretleri, kötü rüyet şartlarında 
ve emercensi hallerde ve deniz muhaberesinin kısıtlı olduğu durumlarda 
kullanılan basit bir metottur.

- Düdük - Siren : Normal olarak önceden kararlaştırılmış işaretlerden 
oluşan haberlerin gönderilmesi için düdük, siren, zil vb. aletlerinin kul-
lanılmasıdır. Genellikle gemiler tarafından seyirde manevra hareketle-
rinin belirtilmesinde kullanılır.

- Sualtı Ses Aletleri : Mesaj göndermek ve tanıma - tanıtma maksadıyla 
sualtı ses aletlerinin kullanılmasıdır. Denizaltılar ile yapılan muhaberede 
kullanılan sualtı telefon cihazları buna örnek teşkil eder.

B. Fiziki Muhabere Vasıtaları : Posta ve Haberci/Kurye olmak üzere ikiye 
ayrılır.

Posta :Posta, mesajların tesis edilmiş bir posta hizmeti ile gönderilmesi vası-
tasıdır. Posta servisi normal olarak yüksek gizlilik dereceli materyalin taşınması 
için lüzumlu emniyet derecesini sağlayamaz. Elektrikli muhabere vasıtaları-
nın acele işlem isteyen mesajlara ve başka türlü tatminkâr bir sonuç alınama-
yan meselelere ayrılması istenen hallerde, sürat ve emniyetin müsaade ettiği 
her yerde posta kullanılmalıdır.

Haberci/Kurye : Haberci/Kurye ana muhabere vasıtasıdır. Çok miktarda 
evrak/malzemenin gönderilmesinde, elektrikli vasıtalar kullanıldığı takdirde, 
kriptolanması, gönderilmesi ve kriptosunun açılması için geçecek zamandan 
daha kısa bir süre içinde teslim edilecek mesajlar için kullanılmalıdır. Haberci/
Kurye; Posta servisinin yeterli olmadığı veya bulunmadığı yerlerde onu tamam-
layabilir veya yerini alabilir. Yüksek gizlilik dereceli her çeşit dokümanın gön-
derilmesi için kullanılabilir. Haberci/Kurye sistemleri iki kategoriye ayrılabilir,

- Haberci : Gönderen veya alacak makamların muhabere/haber merkez-
leri arasında mesajların mahalli olarak alınmasını ve teslimini sağlayan 
bir vasıtadır.

- Dış Haberci : Geniş bir bölgeye dağıtılmış bulunan yerler arasında hiz-
met görür.

Her iki sistem tarifeli veya özel esasına göre işletilebilir. Bu maksatla herhangi 
bir taşıt kullanılabilir. Haberci/Kurye servisinin fiziki emniyetinde; götürülen 
materyalin gizlilik derecesi, çalışılan arazi ve şahıslara karşı mevcut tehlike göz 
önüne alınır. Haberci/Kurye hizmetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, MY 
75-1 T.S.K. Karargâh Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yürütülmektedir.
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IV. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Envanterinde Bulunan Taktik 
Muhabere Cihaz ve Sistemlerin Tanıtımı
Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan taktik muhabere cihazları UHF ban-

dında çalışan ve 225 ila 399.975 MHz. frekans bandını kapsayan cihazlardır. Bu 
maksatla çeşitli tip taktik muhabere cihazı olmasına rağmen yaygın olarak AN/
WSC-3 telsiz cihazları kullanılmaktadır. UHF muhabere mesafesi dışına çıkıldığında 
HF/SSB telsiz cihazları (RF-2301, Marconi scimitter v.b.) yedek olarak kullanılır.

UHF bandında yapılan göndermelerde, sinyaller direkt dalgalar şeklinde yayı-
lacağı için anten anteni görmesinin gerekli olduğu ortaya çıkacaktır. Bu da mesafe 
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kavramının anten yüksekliğine bağlı olduğunu ifade eder ki bu bantta mesafenin 
artmasında çıkış gücünden çok anten yüksekliğinin önemli olduğu bir gerçek-
tir. HF bandından yapılan göndermelerde ise muhabere mesafesi artmaktadır.

Taktik muhaberede kullanılan cihazlardan PRC/VRC-9600 VHF/FM ve AN/
WSC-3 (v) 11 aynı zamanda frekans atlatmalı (Have-Quick HQ) olup HQ-1 ve 
HQ-2 şeklinde çalışırlar. Diğer yandan olanaklar elverdiğince HF ve UHF dev-
relerde ses emniyet cihazları kullanılarak muhabere yapılmalıdır.

HQ telsizleri, müdahaleye karşı alçak süratte frekans atlama tekniğini kul-
lanan sistemlerdir. Telsizlerin elektronik karıştırmaya karşı koyma (anti-jam) 
özelliği, gelişigüzel bir sırayla frekans değiştirmek suretiyle sağlanır.

Düşmanın, HQ telsizlerinde kullanılan frekans listesi, frekans atlama sürati 
ve frekans atlama sırasının tespiti, bu telsizlere müdahale yapma imkânını do-
ğurur. Bu nedenle, sulh zamanı HQ telsizlerini kullanırken bu özellikleri açığa 
vurmamak amacıyla, eğitim modu kullanılır. 

HQ telsizlerinde eğitim modları, harp zamanı modları ile aynı özelliğe sa-
hiptir. Ancak, daha az kanal sayısı kullanılmıştır. Böylece, sulh zamanı düşma-
nın SIGINT (Signal Intelligence) faaliyetleri sonucu elde edeceği bilgiler, bu tel-
sizlerin gerçek yeteneklerini gösteren bilgiler olmayacaktır.

HQ telsizlerinin harp zamanı kullanımına, bu konuda yetkili komutanlığın 
emriyle geçilir. Eğitim amaçlı kullanılacak frekanslar, telsize elle (manuel) giri-
lir. Ancak, savaş zamanı kullanılacak frekanslar telsizde yüklü olup, seçilen çev-
rim (Net) numaralarına göre, aktif hale gelir.

A. AN/WSC-3 Telsiz Cihazı Genel Özellikleri: AN/WSC-3 Telsiz Cihazı gemi 
muhaberesi için dizayn edilmiştir. SATCOM (uydu aracılığı ile muhabere) 
ve LOS (direkt dalga muhaberesi) konumlarında kullanılabilir. AM VE FM 
modlarında PLAIN VOICE ve SECURE VOICE görüşmeler sağlar. Ayrıca 
LINK-11 ve frekans atlama (HQ) uygulamalarında da kullanılır.

FSK ve PSK çalışmaları yalnızca SATCOM modunda yapılabilir. SATCOM 
modunda uygulama için uygun anten ve uydu tracking sistemlerine ihtiyaç var-
dır. SECURE VOICE, LINK-11 ve frekans atlama uygulamaları da ancak bu sis-
temlerin ilgili üniteleri ile yapılabilir.
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B. PRC/VRC-9600 VHF/FM Telsiz Cihazı Genel Özellikleri: Sırt telsizi 
veya Araç telsizi olarak kullanılabilir. PRC; sırt telsizi versiyonu, VRC, 
araç telsizi versiyonu, PRC/D veya SRC; gemilere monte edilen versi-
yondur. Cihaz VHF frekans bandına sahip olup kara-kara muhabere-
sinde kullanıldığı gibi kara-deniz muhaberesinde de kullanılır. Cihazın 
AJ (Anti Jamming) ve kripto özelliği vardır. 

C. RF-2301 HF Telsiz Cihazı Genel Özellikleri : Cihaz HF bandında gö-
nerme alma yapabilme özelliğine sahip olup özellikle SSB telsiz telefonm 
muhaberesinde kullanılmaktadır. 

Ç. MARCONI HF Telsiz Cihazı Genel Özellikleri : Marconi Scimittar HF 
Alıcı Verici cihazları; 20W sırt telsizi, 100W ve 400W sabit telsizler şek-
linde bulunmaktadır. Cihazlar aynı zamanda frekans atlama özelliğine 
de sahiptir.
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ÇALIŞMA SORULARI: 
1. Telekominikasyonu tanımlayarak çeşitlerini açıklayınız.
2. Fiziki muhabere vasıtalarını açıklayınız.
3. Elektrik/Elektronik muhabere vasıtaları nelerdir? Sıralayınız.
4. Görme muhabere vasıtaları nelerdir? Sıralayınız.
5. Ses muhabere vasıtaları nelerdir? Sıralayınız.
6. Tanıma/tanıtma maksadıyla kullanılan görme muhabere vasıtası hangi-

sidir?
7. En emniyetli muhabere vasıtası nedir? Neden? Açıklayınız.
8. En emniyetsiz muhabere vasıtası nedir? Neden? Açıklayınız.
9. Kurye nedir? Görevleri nelerdir? Kaç çeşit kurye vardır? Açıklayınız.
10. Muhabere vasıtalarını emniyet derecelerine göre sıralayınız.
11. Onaylanmış / Onaylanmamış telli devreleri tarif ediniz.
12. Taktik muhaberede kullanılan cihazların genel özelliklerini açıklayınız.
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2. TSK KARA-DENİZ-
HAVA KOORDİNASYON 

MUHABERESİ

BARIŞTA TER DÖKMEYEN SAVAŞTA KAN DÖKER

Tsk Kara – Deniz – Hava 
Koordinasyon Muhaberesi

Müşterek Harekâtın Komuta 
Kontrolü ve Koordinasyonu

Destek Harekâtı

Hava Desteği Muhabere 
Sistemleri

Kara Desteği Muhabere 
Sistemleri

Müşterek Hususlar

Müşterek Harekâtta 
Kullanılacak Telsiz Çevrimleri




