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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 840UH0103 

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Gemi Yönetimi 

MODÜLÜN ADI Mors Kodlu Haberleşme 

MODÜLÜN TANIMI 

Mors alfabesi ile uluslararası kodlu haberleşme   

yöntemi ve mors kodlarını öğrenme tekniklerinin 

verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 16 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Gemide mors kodlu işaret haberleşmeyi sağlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, mors kodlu işaret haberleşme 

teknikleri ile gemide haberleşmeyi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Işıldak kullanarak mors koduyla işaret alabileceksiniz. 

2. Işıldak kullanarak mors koduyla işaret 

verebileceksiniz. 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Eğitim gemisi 

Donanım: EPİRB, SART, radar reflektörü, uluslararası 

işaret kodları, bilgisayarlı mors ünitesi, ışıldak, el feneri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Denizde haberleşmenin önemi kısıtlı gemi imkanlarından ve yaşanan tehlikelerin 

hayati olmasından gelmektedir. Bu nedenle denizde haberleşmede ilk düşünülen canı, malı 

ve çevreyi tehdit eden acil durumlardaki haberleşmenin sağlanmasıdır. 

 

Elektronik haberleşme cihazlarının ve yöntemlerinin gemilerde kullanılmaya 

başlamasından önce oluşturulan görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri, uzun yıllar 

denizcilerin hayatlarının kurtarılmasında kullanılmıştır. Uzun yılların tecrübesi ile en uygun 

yöntemler ve bu yöntemlerde kullanılması gereken kodlar oluşturulmuş, uluslararası 

standartlara kavuşturulmuştur. Mors alfabesinin deniz haberleşmesinde kullanılmaya 

başlaması da kodlu haberleşme adını vereceğimiz bu uluslararası haberleşmeye yeni 

yöntemlerin ilave edilmesini sağlamıştır. Bugünün teknolojisinde dahi özellikle dil veya 

elektronik haberleşme sorunlarının yaşandığı zamanlarda, bu yöntemlere halen baş 

vurulmaktadır. 

 

Kodlu haberleşme yöntemlerinden bazılarının kullanım alanı, bugün sadece askerî 

amaçlı haberleşmeler ile sınırlı kalmasına rağmen mors kodlarıyla ile haberleşme hâlâ acil 

durumlarda, elektronik cihazların arıza yapması durumunda kısmen de olsa hâlen tüm 

gemiler tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle mors kodları ile haberleşme yönteminin 

askeri veya sivil bir geminin yönetiminde görev alan kaptan ile acil durum haberleşmesinde 

görev alacak tüm güverte ve telsiz zabitlerince bilinmesi gerekmektedir. 

 

Bu modül size ışıldak ile mors kodlu haberleşme yönteminin nasıl uygulanacağını 

anlatacaktır. 

 

GİRİŞ 



 

 2 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 
 

Mors alfabesini tanıyarak mors kodlarıyla işaret  alabileceksiniz. 

 
 

 
Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.  

 

Ondan izin alarak 
 

 Gemide çok acil bir durumda ortak lisana sahip olunmayan bir gemi ile nasıl 

 haberleşme yapıldığını, 

 Gemide mors  kodlu haberleşme için ne gibi yardımcı ekipmanlar olduğunu, 

 Gemide ışıldaklar veya aldis lambaları (Şarjlı Mors Feneri) ile hiç kodlu 

haberleşme yapılıp yapılmadığı, 

 Gemilerde elektronik haberleşme cihazlarının bozulması durumunda veya acil 

botlarında mors kodlarıyla haberleşme yapmak için ne tr cihazlar 

blundurulduğunu araştırınız. 

 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

1. MORS KODUYLA İŞARET ALMA 
 

1.1. Mors Alfabesinin Tanımı 
 

Mors alfabesine ihtiyaç duyulmasının sebebi, telgraf ile habereşmenin icadından sonra 

gelen bir takım gelişmeler olmasıdır. Telgraf, iki merkez arasında,kararlaştırılmış işaretlerin 

yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon 

düzenidir. 1830 yılında Amerikalı Joseph Henry (1797-1878), elektrik akımını teller 

vasıtasıyla uzaklara taşıyıp oradaki bir zili çalıştırdı. Zil bir elektromıknatısa bağlıydı. Bu 

elektrikli telgrafın doğuşuydu. 
 

1832 yılında Amerikalı ressam Samuel Morse, bir yolculuk sırasında kendisine elektro 

mıknatıstan söz eden bir yolcuyla tanışmıştı. Telgraf üstünde zaten çalışmaları olan Morse, 

bu sefer elektro mıknatıslı telgraf için çalışmaya başladı. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Telekom%C3%BCnikasyon
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1835 yılında, Morse ilk elektromıknatıslı telgrafını yaptı.O telgrafta bulunan 

elektromıknatısta başlı bir kalem vardı. Bu kalem kâğıt bir şerit üzerine elektro mıknatıstan 

aldığı hareketle zig zag çizgiler çiziyordu. Bu sistem pek başarılı değildi. 

 

Daha sonra Morse ve yardımcısı Vail bunu geliştirdiler. Nokta ve çizgilerden oluşan 

bir kodlama sistemi ortaya çıkardılar. Bu kodlama sistemi, daha sonra tüm dünyada kabul 

gören Mors alfabesiydi. Şekil 1.1‘de geliştirilip kullanımına başlanan morse telgrafı 

görülmektedir. 

 

Şekil 1.1: Morse (Vail) telgraf istasyonu 

 

O yıllarda telgraf en popüler iletişim aracı oldu. İlk telgraf hattı ise 1843 yılında 

Washington DC ile Baltimore Maryland arasına çekildi. 
 

 

Resim 1.1: İlk mors telgrafı 

 
Resim 1.2:  Samuel Morse tarafından, telgraf yoluyla yollanmış ilk mesaj: 1844. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:The_First_Telegraph.jpg
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Mors alfabesi basitçe iki çeşit sinyalin (kısa ve uzun sinyal) farklı kombinasyonlarının 

harfleri, sayıları ya da noktalama işaretlerini oluşturduğu bir haberleşme dilidir. Mors kodu 

birçok değişik metot ile iletilebilir. Mors alfabesi sesli olarak iletilebilmesinin yanı sıra, 

radyo sinyallerinin açılıp kapatılmasıyla telegraf tellerinden geçen elektrik akımıyla, 

mekanik yolla ya da görsel (ışıkların yanıp sönmesi gibi) yollarla da iletilebilmektedir. 

 

Sistem genel olarak Mors kodu olarak adlandırılsa da uygulamada İngiliz alfabesi ve 

buna bağlı noktalama işaretlerini ifade etmek için iki farklı tür mors kodu kullanılmaktadır. 

Bunların birincisi olan Amerikan Morse kodu genellikle telgraf sistemlerinde kullanılırken 

uluslararası Morse kodu ise araları görmezden gelerek sadece kısa ve uzun sinyallere göre 

çalışır. Burada hâlen kullanılmakta olan ve Uluslararası İşaret Kitabında da yer alan modern 

mors kodları öğrenilecektir. 
 

Modern uluslararası Mors kodu, 1848 yılında Alman Friedrich Clemens  Gerke 

tarafından geliştirildi. Bu kodu türü ilk kez Hamburg ile Cuxhaven arasında  Almanya'da 

kullanıldı. 1865 yılına dek birtakım küçük değişiklikler yapıldı ve aynı  yıl Paris'teki 

Uluslararası Telgraf Konferansında Uluslararası Mors Kodu olarak  kabul edildi. Bu 

mors kodu halen yürülükte olan koddur. ITU (Uluslararası  Telekomünikasyon Birliği) 

tarafından kabul edilmiştir.  

Mors kodu, radyo cihazları ile yayınlanmak istenildiği zaman, basit bir rf verici 

düzenek olması yeterlidir. Yüksek cızırtılı, düşük frekanslı ortamlarda bile rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. 

 

24 Mayıs 2004 tarihinde ise ilk telgrafın 160. yıl dönümünde Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU), "@" işaretini de Mors alfabesine ekledi. @ işareti (AT 

COMMERICAL) kelimesinin baş harfleri olan "AC" harflerinin karşılığı ile ifade ediliyor. 

 

Mors alfabesinin geliştirilerek kullanıldığı bir diğer alan ise özel kısaltmalar ve Q 

kodlarıdır. Mors kodları ile normal metinleri yazmak uzun süreceğinden, bazı standart 

mesajlar kısaltılmıştır. Tablo 1.1’de uluslararası mors alfabesi verilmiştir. Alfabenin temeli 

26 harften oluşan İngiliz alfabesi ve rakamlardır. Ancak daha sonrasında bazı özel işaretler 

ve noktalama işaretleri( @,?, - v.b.) de eklenmiştir. Tabii bu harfler bütün ülkeler için, tam 

olarak ihtiyaçları karşılayamıyordu. Bundan dolayı ülkeler de kendi alfabelerindeki bazı 

harfleri yerel haberleşmelerinde kullanabilmek için mors alfabesine eklemişlerdir. Örneğin, 

ülkemizde Ş,Ö,Ü gibi harfler de bizim yerel haberleşmede kullanabileceğimiz şekilde bu 

alfabeye eklenmiştir. 
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Şekil 1.2: Mors alfabesi 

Mors alfabesinde kısa ve uzun sinyallerin dışında aralardaki sessizlikler de anlam 

taşımaktadır. Kısa aralık harfler arasında, orta uzunlukta aralık kelimeler arasında ve uzun 

aralıklar ise cümleleri birbirinden ayırmakta kullanılır. 

 

Günümüzde teknoloji ve bilimsel gelişmelerle birlikte, haberleşme sistemleri gelişip 

farklılaşmış ve mors alfabesi ile iletişim de popülerliğini yitirmiştir. Ancak gene de 19. 

yüzyılda elektronik iletişimi başlatan Mors, 21. yüzyılda destek teknoloji olarak canlılığını 

koruyor. Düşük teknoloji gerekliliği nedeniyle, zorda kalınan durumlarda kişiler yardım 

çağrısı ya da haberleşmek için mors alfabesini kullanabiliyorlar.  
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Örneğin, “MORS KODU” cümlesi için mors alfabesinden her harfin karşılığı olan 

kodlar maniple edilerek alıcıya gönderilir. 
 

-- --- .-. ...           /       -.- --- -.. ..-  

M O  R S   (boşluk)    K  O D  U 
 

1.2. Mors Kodlarını Yazma 
 

Mors kodlarını pratik olarak yazabilmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Ancak 

mors kodlarını yazmayı öğrenirken şu uyarılar dikkate alınırsa bu kodları yazmanın hiç de 

zor olmadığı görülecektir. 
 

Mors kodlarını yazarken 

 Harflerin karşılıkları nokta ve çizgi olarak asla ezberlenmemelidir. 

 Ezberlemek için illa ki yazmaya ihtiyaç duyulursa harflerin kaşılıklarını nokta 

ve çizgi olarak değil, kısa vuruş için dit veya di ve uzun vuruş için dah veya da 

olarak yazılırsa aynı zamanda ritim alışkanlığı da kazanılabilir. 

 Size harflerin sesli ve ışıldak simülasyonu ile görsel Mors karşılıklarını 

öğretebilecek bir sürü bilgisayar programı mevcuttur. Bu programları araştırıp 

acilen bunlardan herhangi bir tanesi edinilebilir. 

 Öncelikle harfler tek tek yazılmaya çalışılmalıdır. Sonrasında 3’lü ve5’ li 

gruplar hâlinde yazmaya ve almaya çalışılmalıdır. Sonrasında kısaltmalar ve Q 

kodları yazılmaya çalışılmalıdır. 

 En önemlisi her gün mutlaka 15 dakika egzersiz yapılmalıdır. 
 

Mors kodlarını yazılırken aşağıdaki metotları kullanılabilir. 
 

 Klasik morse alfabesini kullanarak yazmak 

 Görsel mnemonik haritayı kullanarak yazmak 

 Mnemonik kodlama (Bahr yönemi) yöntemini kullanarak  

 Q kodlarını kullanarak, özel işaretler ve kısaltmaları kullanarak mesaj yazmak 

 Şeklinde özetlenebilir. 
 

Mors kodlarını yazmak kadar, yazılan kodların ne kadar çabuk maniple edilebildiği de 

çok önemlidir. Amatör telsizcilik lisansı, gemi kaptanlığı ve zabitliği için yapılan sınavlarda 

mors kodlarıyla haberleşme uygulamaları yapılır. Zira kod göndermenin standardı alınan 

lisansın türüne göre 5,8 ve 12 wpm (word per mimnute) olarak kabul edilmiştir. Mors 

kodlarında 5 harflik her bir gruba word denir. Dolayısıyla dakikada 8 wpm maniple etmek 

demek, 8*5=40 harf demektir.  
 

Örneğin, “PARIS” kelimesini oluşturan harfleri 1 dakikada (5)beşer kez hem maniple 

edebilmeli hem de bir kaynak tarafından mors kodlarıyla gönderiliyorsa hemen mesaj aynı 

hızda alınabilmelidir. Eğer zamanlama ve ritim algılanamazsa mesajlar doğru kodlanamaz 

veya çözülemez. 
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Klasik morse alfabesini kullanmak 
 

Morse kodlarını yazarken her harf için Tablo 1.1’de görülen Morse alfabesindeki 

karşılığı bularak harfler ve cümleler arasında boşluk olacak şekilde mesaj oluşturulmalıdır. 

Mesaj iletilecek ışıldak, ayna veya herhangi bir morse ünitesi ile mesajı yazarken 

kodların(nokta ve çizgi ifadeleri) ritmi, harf ve kelime arası boşluklarına dikkat edilmelidir. 
 

Örneğin, Morsta, maniple ile verilen(yani alıcı istasyona gönderilen) harf/sayı ve 

işaretler birbirine karışmaması açısından belli bir bekleme yapılarak transmit edilir. Mesela 

"Merhaba" kelimesinin gönderimini yapacak olan operatör, ilk olarak M(--)[iki uzun sinyal] 

harfini gönderir. Daha sonra biraz bekleyerek E(.)[bir kısa sinyal] harfini gönderir... M-- 

(bekle) E. (bekle) R.-. (bekle) H.... (bekle) A.- (bekle) B-... (bekle) A.- 
 

Örneğin, M O R S /  K O D U cümlesi için morse alfabesindeki karşılıklar bulunur ve 

ritimlere dikkat edilerek mesaj iletilir. Burada kullanılan “/” simgesi iki kelime arasındaki 

boşluğu ifade eder. Kodlama yapılırken birinci kelimenin bitiminde kısa bir bekleme yapılır. 
 

-- --- .-. ...    -.- --- -.. ..-  

M O R S  /   K O  D  U 
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Aşağıda harf egzersizleri ve örnek cümleler ve mors kodları verilmiştir. 

HARFLER MORS KODU KARŞILIKLARI 

AAAA BBBB CCCC DDDD 

EEEE 

.- .- .- .- .- //-... -... -... -... -... //-.-. -.-. -.-. -.-. -.-. //-.. -.. -.. -

.. -.. //. . . . . 

FFFFF GGGGG HHHHH IIIII 

JJJJJ 

..-. ..-. ..-. ..-. ..-. //--. --. --. --. --. //.... .... .... .... .... //.. .. .. .. 

.. //.--- .--- .--- .--- .--- 

KKKKK LLLLL MMMMM 

NNNNN OOOOO 

-.- -.- -.- -.- -.- //.-.. .-.. .-.. .-.. .-.. //-- -- -- -- -- //-. -. -. -. -. 

//--- --- --- --- --- 

PPPPP QQQQQ RRRRR 

SSSSS TTTTT 

.--. .--. .--. .--. .--. //--.- --.- --.- --.- --.- //.-. .-. .-. .-. .-. //... ... 

... ... ... //- - - - - 

UUUUU VVVVV WWWWW 

XXXXX YYYYY 

..- ..- ..- ..- ..- //...- ...- ...- ...- ...- //.-- .-- .-- .-- .-- //-..- -..- -

..- -..- -..- //-.-- -.-- -.-- -.-- -.-- 

ZZZZZ --.. --.. --.. --.. --.. 

SAYILAR  

11111 22222 33333 44444 

55555 

.---- .---- .---- .---- .---- //..--- ..--- ..--- ..--- ..--- //...-- ...-- ...-

- ...-- ...-- //....- ....- ....- ....- ....- //..... ..... ..... ..... ..... 

66666 77777 88888 99999 

00000 

-.... -.... -.... -.... -.... //--... --... --... --... --... //---.. ---.. ---.. --

-.. ---..//----. ----. ----. ----. ----. //----- ----- ----- ----- ----- 
NOKTALAMA 

İŞARETLERİ 
 

….. ????? ;;;;; ,,,,, ::::: 

.-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- //..--.. ..--.. ..--.. ..--.. ..--.. // -.-.-. -

.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. //--..-- --..-- --..-- --..-- --..-- //---... ---... 

---... ---... ---... 

KISALTMALAR  

SOS (ACİL YARDIM ) ... --- ... 

HATA (EEEEE) . . . . . 

@ (AC) .-  -.-. 

BEKLE (AS) .-  …  

MESAJ BİTİMİ (AR) . -  .-. 

ÖRNEK CÜMLELER  

ATTACK  TONIGHT .- - - .- -.-. -.- // - --- -. --. .... - 

SOS  SOS   SOS ... --- ... //  …---… //  …---… 

GEMI SU ALIYOR --. . -- .. // ... ..- // .- .-.. .. -.-- --- .-. 

DUMEN KILITLENDI -.. ..- -- . -. // -.- .. .-.. .. - .-.. . -. -.. .. 

MERHABA -- . .-.  ....  .-  -...  .- 

BURADA BALIK VAR -... ..- .-. .- -.. .- //-... .- .-.. .. -.- //...- .- .-. 

GEMIYI TERK EDIN --. . -- .. -.-- .. //- . .-. -.- //. -.. .. -. 

CAN BOTUMUZ YOK -.-. .- -. //-... --- - ..- -- ..- --.. //-.-- --- -.- 

AKUMUZ BITIYOR .- -.- ..- -- ..- --.. //-... .. - .. -.-- --- .-. 

THE BOAT IS SINKING - .... . //-... --- .- - //.. ... // ... .. -. -.- .. -. --. 
THE SHARKS ARE 

EVERYWHERE 
- .... . //... .... .- .-. -.- ... //.- .-. . //. ...- . .-. -.-- .-- .... . .-. . 

THIS IS COOL - .... .. ... //.. ... //-.-. --- --- .-.. 

** // İşareti harf ve sayı grupları arasındaki boşlukları ifade etmek için kullanılmıştır. 

Tablo 1.1: Harflerin mors kod karşılıkları 
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 Görsel mnemonik haritayı kullanarak yazmak 
 

Morse kodlarını yazarken her harf için Tablo 1.2‘de görülen Mnemonik Mors   

alfabesinde bulunan karşılığı bularak, harfler ve cümleler arasında boşluk olacak şekilde 

mesaj oluşturulur. Mesaj iletilecek ışıldak, ayna veya herhangi bir morse ünitesi ile mesajı 

yazarken kodların(Nokta ve Çizgi ifadeleri) ritmini, harf ve kelime arası boşluklarına dikkat 

edilmelidir. 

 

Mnemonic haritanın özelliği, bütün mors kodları ait olduğu harf üzerinde mors kodları 

ile işlenmiş olduğundan, akılda tutması ve öğrenilmesi daha kolaydır.  

 

Ayrıca her kodun altında o koda ait sesli telafuz örneği de verilmiştir. Hafızada 

tutmayı kolaylaştıran bu kısa imler, William J. Bahr tarafından geliştirilmiştir. Bahr 

mantığında kodları yazarken Nokta için “dit, dot veya di”, Çizgi için “dah, dat veya da” 

imleri kullanılarak da kodlar yazılabilir. Tablo 1.3‘te görülen bu yazım tekniği klasik 

teknikten daha pratik ve kullanışlıdır. 

 

Örneğin, M O R S /  K O D U cümlesi için morse alfabesindeki karşılıklar bulunur ve 

ritimlere dikkat edilerek mesaj iletilir. 

dada dadada didadi dididi / dadida dadada dadidi didida (-- --- .-. ...  -.- --- -.. ..-) 
 

M         O         R         S  /    K            O         D        U 

 

 

Tablo 1.2:  Görsel Mnemonic Mors alfabesi haritası 



 

 11 

Mors Alfabesinin ve Memonic Kodlarla İfadesi 

Harf Mors Kodu Harf Mors Kodu 

A di-dah N dah-dit 
B dah-di-di-dit O dah-dah-dah 

C dah-di-dah-dit P di-dah-dah-dit 

D dah-di-dit Q dah-dah-di-dah 

E dit R di-dah-dit 

F di-di-dah-dit S di-di-dit 

G dah-dah-dit T dah 

H di-di-di-dit U di-di-dah 

I di-dit V di-di-di-dah 

J di-dah-dah-dah W di-dah-dah 

K dah-di-dah X dah-di-di-dah 

L di-dah-di-dit Y dah-di-dah-dah 

M dah-dah Z dah-dah-di-dit 

Rakam Mors Kodu Rakam Mors Kodu 

0 dah-dah-dah-dah-dah 4 di-di-di-di-dah 

1 di-dah-dah-dah-dah 5 di-di-di-di-dit 

2 di-di-dah-dah-dah 6 dah-di-di-di-dit 

3 di-di-di-dah-dah 7 dah-dah-di-di-dit 

8 dah-dah-dah-di-dit . di-dah-di-dah-di-dah 

9 dah-dah-dah-dah-dit ? di-di-da-da-di-dit 

Tablo 1.3: Mors alfabesinin mnemonik kodlarla ifadesi 

 Fonetik kodlama yöntemi kullanarak kod yazma 
 

Uluslararası kodlu haberleşme lisanı 26 harften ve 10 rakamdan oluşmuştur. Her 

harfin Tablo 1.4’te gösterilen ve İngilizce olan uluslararası bir kod ismi vardır. Bu 

uluslararası kod isimlerinin dışında ülkeler ulusal uygulamalarında kendi kod isimlerini de 

kullanır. Dolayısı ile fonetik kodlarında bilinmesinde ve her harfin ifade ettiği mors kodu ile 

beraber bu kodun da bilinmesinde fayda vardır. 
 

Örneğin, Mike-Echo-Romeo-Hotel-Alfa-Bravo-Alfa kodlu alınan bir sesli çağrıyı 

mors kodları ile iletmek için öncelikle fonetik kodlardan mesajı ayıklamamız gerekir. Burada 

mesaj “MERHABA”  olduğundan, bu harflerin mors kod karşılığı alınır ve maniple edilir. 

“MERHABA” için mors kodları  - - / . / .-. / .... / .- / -... / .-  şeklinde olacaktır. Burada “/”  

simgesi harfler arasındaki boşlukları ifade etmek için kullanımıştır. 
 

Aynı şekilde sesli çağrı, ulusal fonetik kod kullanılarak yapılmış ise yani  Merih-

Engin-Reis-Halat-Aydın-Burak-Aydın çağrısı için mesajımız “MERHABA” olduğundan, bu 

mesajın mors kod karşılığı yazılır ve maniple edilir.  “MERHABA” için mors kodları  - - / . / 

.-. / .... / .- / -... / .-  şeklinde olacaktır. Burada “/”  simgesi harfler arasındaki boşlukları ifade 

etmek için kullanımıştır. 
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ULUSAL / ULUSLARARASI FONETİK ALFABE VE MORS KODLARI 

A 

AYDIN - ALFA  
. - 

B 

BURAK - BRAVO  
- . . . 

C 

CEMAL - CHARLI  
- . - . 

D 

DENİZ - DELTA  
- . . 

E 

ENGİN - ECHO  
. 

F 

FELENK - 

FOXTROT  

. . - . 

G 

GABYA - GOLF  
- - . 

H 

HALAT - HOTEL  
. . . . 

I 

İSTİF - INDIA  
. . 

J 

JALE - JULIET  
. - - - 

K 

KALYON - KILO  
- . - 

L 

LEVENT - LIMA  
. - . . 

M 

MERİH - MIKE  
- - 

N 

NEPTÜN - 

NOVEMBER 

- . 
O 

ORUÇ - OSCAR  
- - - 

P 

POYRAZ - PAPA  
. - - . 

Q 

SARI - QUEBEC  
- - . - 

R 

REİS - ROMEO  
. - . 

S 

SEYDİ - 

SIERRA  

. . . 
T 

TURGUT - TANGO  
- 

U 

UMMAN - 

UNIFORM  

. . - 

V 

VATAN - 

VICTOR 

. . . - 
W 

ÇIMA - WHISKY  
. - - 

X 

İKİZ - X-RAY  
- . . - 

Y 

YILMAZ - 

YANKEE 

- . - 
Z 

ZUHAL - ZULU  
- - . .    

RAKAMLAR ve 

SEMBOLLER 
    

0 - - - - - 1 . - - - - 2 . . - - - 

3 . . . - - 4 . . . . - 5 . . . . . 

6 - . . . . 7 - - . . . 8 - - - . . 

9 - - - - . 
. 

STOP - STOP 
.  -  . - . -  ? .  . - -  . .  

Tablo 1.4:  Harflerin ulusal ve uluslararası kod isimleri ve mors karşılıkları 

 

 Uluslar arasıişaretler, kısaltmalar ve Q kodlarını kullanarak mesaj yazma 
 

Mors kodları ile normal metinleri yazmak uzun süreceğinden, bazı standart mesajlar 

kısaltılmıştır. Kısaltılarak gönderlen mesajlarla iletişim kurarak mors maniplesini yapmak 

kolaylaşmıştır. Şekilde bütün yayın modlarında kullanılan standart kısalmalar verilmiştir. 

Tablo 1.6 ‘da ise Q kodlarından örnekler verilmiştir. 
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KISALTILMIŞ 

İŞARET 
İŞARETİN ANLAMI 

AR Mesajın sonu 

AC @ 

AS Bekleme veya periyot işareti 

C Evet Olumlu 

CS Geminizin (istasyonunuzun)Tanıtma işareti nedir 

DE 
“..dan” çağıran istasyonun ismi veya tanınma işaretinden evvel 

kullanılır. 

K “Sizinle haerleşmek istiyorum” veya ”yayına davet” veya hazırım. 

NO Hayır-Olumsuz 

OK Doğrudur 

R “Alındı” veya “Son işaretinizi aldım” 

RPT Tekrar işareti “Gönderdiğinizi / Aldığınızı tekrar ediniz” 

ERR “Hata” 

SOS “Acil durum mesajı” 

Tablo 1.5: Bütün yayın modlarında kullanılan kısaltma işaretleri 

 

Q kodları, özellikle Mors haberleşmesinde, yazım hızının arttırılması ve belli 

başlıklarda yazım yanlışlığının önüne geçilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Q kodlarının 

yazımında dikkat edilecek en önemli husus, kodun sonunda “? işareti” varsa soru cümlesi, 

eğer “?” yok ise cevap cümlesi olduğudur.  
 

Örneğin, iki istasyon arasında ışıldak ile haberleşme yapılacak ise Q kodları 

kullanılarak verilmek istenen mesaj, daha az kelime ve harf ile maniple edilebilir.  

S1 istasyonu: QSL ? ( dadadida dididi didadidi dididadadidi)  

S2 istasyonu: QSL     (dadadida dididi didadidi) 
 

Q kodu Anlamı 

QSL Alış kabulü alındı. 

QSL? Bana alış kabulünü bildirebilir misiniz? 

QRX Bekle. 

QRX? Bekleyeyim mi? 

QRV Hazırım. 

QRV? Hazır mısınız? 

QRL Frekans kullnanımda, meşgul 

QRL? Frekansınız meşgul mü? 

QTH Enlem ve boylam olarak mevkimiz …….. 

QTH? Enlem ve bylm olarak mevkiniz nedir? 

Tablo 1.6: Uluslararası Q kodlarından birkaç örnek 
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1.3. Işıldak Tanımı 
 

Işıldak karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti 

çıkaran ışık kaynağıdır. Bu ışık kaynağı  projektör, sinyal lambası, şarjlı el feneri veya aldis 

lambası (Mors El Feneri) olabilir. Işıldak(fleyşın) yönlendirilen ve süratli açılıp kapatılabilen 

kuvvetli ışık veren bir alettir. Üzerindeki mandalına basılarak kumanda edilir. 

Bu alet aynı zamanda geceleri daha belirgin olması nedeni ile düdük işaretlerinin 

verilmesinde de kullanılabilir. Işıldağın esası, bir yansıtma aynasının odak noktasına 

toplanan ışınları paralel olarak yaymasıdır. Işıldakta, gücüne ve ışık kaynağının arkasındaki 

yansıtıcı yüzeye göre karanlıkta 200 m’den 180 km’ye kadar görülebilir. 2. Dünya Savaşında 

savaş gemilerinin vazgeçilmez ve etkin haberleşme aracı olarak güçlü projektör ve aldis 

lambaları (Mors Feneri) kullanılmıştır. Günümüzde ışık kaynağı olarak farklı bir çok ışıldak 

tipi mevcuttur.  
 

Işıldak kullanarak elde edilen ışığın özelliği aşağıda olduğu gibi belirli bir standarda 

sahiptir. 
 

Işık özelliği: Beyaz olacak, 5 milden gözükecek güçte olacak. 
 

Ayrıca ışıldak(fleyşin) bütün gemilerde bulundurulması zorunlu bir alettir. Ayrıca can 

botu olan büyük gemilerde de bütün can botlarında, seyyar ışıldak bulunması zorunludur. 

Resim 1.2‘de mors kodlarıyla mesaj gönderen haberleşme görevlileri görülmektedir. Resim 

1.3‘te çeşitli tipte sabit ve seyyar ışıldak ve sinyal projektörleri görülmektedir. Akülü ve pilli 

ışıdakların kullanımında, pil ve akünün sonsuz bir güç kaynağı olmadığı akılda tutulmalı ve 

ihtiyaç olmadığı durumlarda kullanılmamalıdır.   

 

Resim 1.2: Mors kodları ile mesaj gönderen haberleşme görevlileri 
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Resim 1.3: Çeşitli tipte sabit ve seyyar ışıldak ve aldis lambaları 

1.4. Maniple Tanımı 
 

Mors kodlarıyla yapılan  telgraf haberleşmesinde, telgraf imlerini göndermek için bir 

devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıta maniple denir. Maniple 

açma/kapama görevi yapan bir anahtardır. Ancak maniple telgrafın icadından sonra 

geliştiğinden ilk olarak akla telgraf haberleşmesinde kullanılan maniple cihazları 

gelmektedir.  

 

Mors kodlarını elektrik sinyali olarak üretme fikri, ilk olarak Samuel Morsea'a aitse de 

bunu pratik olarak uygulayan Alfred Vail'dir. 1837 senesinde bulunan maniple, basit bir 

kontak anahtarı ile bu anahtarın ikazladığı manyetik bobinle, bobin ortasındaki iğneden 

ibaretti. Elle, maniple koluna bastıkça manyetik bobin ani olarak iğneyi hareket ettiriyor ve 

manipleye bağlı şeritte mors kodlarına uygun delikler açılıyordu. Bu manipleye Mors 

maniplesi de denir. Meniplenin elektrik enerjisi doğru akım kaynağından (akümülatörden) 

temin edilir. Maniple devresine bir de hoparlör ilave edilirse mors kodları kulakla da 

dinlenir. 

Resim 1.4’te değişik özellikteki ve markalardaki telgraf maniple cihazları 

görülmektedir. 
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Resim 1.4: Değişik özellikteki mors telgrafı maniple cihazları 

Ancak günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte artık bu cihazlara ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Ancak bu cihazlarda kullanılan mors kodları hâlâ değişik şekillerde 

haberleşme cihazlarıyla kullanılabilmektedir. Örneğin, bir uzun veya kısa dalga radyo 

yayınıyla, fener, ışıldak ya da projektörlerle, küçük bir ayna ile, flama ve sancaklarla, 

düdükle sesli olarak hatta dumanla dahi mors kodlarıyla haberleşmek mümkündür. Şekil 1.3 

‘te basit mors maniple sisteminin blok diyagramı, Şekil 1.4’te ise basit elektrik devresi 

verilmiştir. Sistem çift yönlü çalışabildiğinden kaynak ve alıcıda maniple ve alıcı bir arada 

bulunmalıdır. Aksi hâlde tek yönlü bir haberleşme olacaktır. 

 

Şekil 1.3: Mors sisteminin blok ditagramı 

 

Şekil 1.4: Mors sisteminin basit elektrik devresi 
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1.5. İşaret Alma 
 

Mors kodlarıyla gönderilen mesajları çözmek için öncelikle mors kodlarını ve ritim 

mantığını iyi öğrenmek gerekir. Bunun için değişik metotlar denenebilir. Öncelikle 

bilgisayar programlarıyla veya kripto haritalarıyla pratik yapılabilir. 

 

Mors kodlarını çalışırken aşağıdaki uyarılar dikkate alınırsa kodları öğrenmenin zor 

olamadığı görülecektir. 
 

 İşaretler nokta çizgi olarak ezberlenirse kodları okumada biraz zorlanılabilir. 

Bunun yerine harflerin ritimlerini anlamaya çalışılmalıdır (Nokta için “dit”, 

Çizgi içi “dah”). 

 Harfler yazılırken küçük harf ve el yazısıyla alınmaya çalışılmalıdır. İlk etapta 

zorlanılıyorsa Nokta için “di”, Çizgi için “da” yazılarak sonrasında normal 

harflere çevrilebilir. 

 Mors dersleri günde en az onbeş dakika kesinlikle çalışmalıdır. 

 Ayrıca denizcilikte sık kullanılan mesajların kısaltılmış örnekleri ve Q  kodları  

da çalışılmak gerekir. Bu da unutulmamalıdır. 

 Kişi alma ve takip sırasında kaçırılan harfler olursa bunlara takılmamalıdır. 

Mors haberleşmesinde pek çok şeyin birkaç kere tekrar edilerek 

gönderilmesinin sebebi bu. Pek çok durumda kaçan harf metni gidişine 

bakılarak tamamlanabilir. En kötü koşulda, gönderen kişiden tekrar 

gönderilmesi istenebilir. 
 

Mors kodlarıyla gönderilen mesaj işaretleri alınırken üç yöntem uygulanabilir. 

 Morse haritasından takip ederek işaret alma (Kripto mantığı) 

 Ritim takibi yaparak işaret alma  

 Görsel olarak verilen kodlu mesajı, mors kodlarıyla eşleştirerek işaret alma 

(Işıldak veya ayna ile yansıtma) 
 

 Mors haritasından takip ederek işaret alma 
 

Bu yöntem kripto mesajlarını çözen bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. Şekil 1.5 

‘te Morse alfabesinin haritası görülmektedir. Bu haritaya göre alınan mesaj basit bir mantıkla 

çözüldüğünden, çok üst düzey maniple bilgisi  olmayan kişiler tarafından dahi çok rahatlıkla 

öğrenilebilir ve uygulanabilir. 
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Şekil 1.5: Mors alfabesi haritası 

 

Öncelikle bilgisayara kurulan bir mors programı ile mesajı dinleyerek veya ışıldak 

simülasyonu izlenerek haritanın üzerinde aşağıdaki işlem basamakları takip edilir. 
 

 Mors kodları dinlenirken kalem en üstteki noktaya yerleştirilir.  

 Sinyal dinlenmeye başlanır ve sinyalin uzunluğuna göre kalem alt kademeye 

indirilir.  

 Kısa sinyallerde önce sola ve aşağı, 

 Uzun sinyallerde ise önce sağa ve aşağı doğru hareket edilir.  

 

Örneğin, ses veya ışık kaynağından “1 uzun 2 kısa sinyal” alındığı düşünülsün.  

 

 İlk sinyal olan uzun sinyali duyunca mors haritasının ilk başlangıç noktasından 

kalem aşağı ve sağa doğru kaydırılır, O anda T harfinde olmak gerekmektedir.  

 Daha sonra iki kısa sinyal için iki kere aşağı ve sola doğru gidilmesi gerekir. 

 Yani önce N'ye sonra da D harfine gelinmelidir.  

 Bir uzun iki kısa sinyalin karşılığı olan D harfi bir kenara not edilir ve sonraki 

sinyal beklenir.  
 

Günde on dakikalık çalışma ile bir süre sonra mors alfabesine hakim olacak ve üstteki 

haritaya ihtiyaç duyulmayacaktır. 
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 Ritim takibi yaparak işaret alma 
 

Ritim takibini yapabilmek için mors alfabesindeki harflerin mors karşılıkları 

duyularak tekrarlamak gerekir. Bunun için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir. 
 

 Bir mors kodlayıcı programı ve bir bilgisayar yardımıyla ritimler dinlenebilir. 

 Basit olarak Mors cihazı yapılabilir ve uygulanabilir. 

 Bir el feneri veya ışıldak ile kodlar aç/kapa ile kodlanıp egzersiz yapılabilir. 

 Kalemle masaya nokta imleri için 1 vuruş, çizgi imleri için hızlı üç vuruş 

yapılarak da egzersiz yapılabilir. 

 Nokta imleri için “di” kelimesi, çizgi imleri için “da” kelimesi telaffuz edilerek 

de egzersiz yapılabilir.  
 

Örneğin, kaynak tarafından bir radyo vericisi ile aşağıdaki sırayla maniple (aç/kapa) 

edilen mesajın içeriği nedir? 

Mesajın Telafuzu:  di da / da dididi / da di da di / da didi / di 

Mesajın içeriği:  abcde 
 

 Işıldakla verilen işareti alma 
 

Işıldakla morse kodlarıyla sinyal alımında, kodların iyi bilinmesi gerekir. Çünkü bu 

yöntemde mors haritasını aynı anda takip etmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden kodların 

iyi bilinmesi gerekir. Ayrıca imkan varsa alınan mesajın mors kodları bir yere not edilerek 

alınan mesajın doğruluğu da test edilebilir. 
 

Örneğin, kaynak tarafından bir ışıldak ile aşağıdaki sırayla maniple edilen (kısa ışık 

nokta, uzun ışık Çizgi)  mesajın içeriği nedir? 

Mesaj:  1 kısa 1 uzun / 1 uzun 3 kısa / 1 uzun 1 kısa 1 uzun 1 kısa / 1 uzun 2 kısa / 1 

kısa 

Mesajın Telafuzu:  di da / da dididi / da di da di / da didi / di 

Mesajın içeriği:  ABCDE 
 

Örnek; kaynak tarafından 1 kısa / 1 uzun işareti arka arkaya veriliyorsa mesajın içeriği 

nedir? 

Mesaj: 1 kısa / 1 uzun ………… maniple 

Mesajın mnemonik kodu: dida dida dida … 

Mesajın içeriği: AAA…A  Daha sonra bu kodun genel çağrı kodu olduğu görülecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Işıldak kullanarak mors koduyla işaret alınız. 

 

İşlem Basamakları 
Öneriler 

 
 Tehlike ve acil yardım işaret ve 

işaretçilerini yazınız. 

 Gemilerde bulunması gereken acil 

yardım işaretçilerini yazınız. 

 SOS acil yardım işaretini, görsel ve 

duyarak haberleşme tekniklerini 

uygulayarak yayınlayınız. 

 Uluslararası işaret ve kod kitabından 
ve denizcilikle ilgili internet 
sitelerinden araştırınız. 

 Denizcilik müsteşarlığı kanun, 
yönetmelik ve yönetmeliklerini ve 
yeterlilik koşullarını araştırınız. 

 Mors kodları ile ilgili bilgisayar 
programlarını araştırınız. Mors 
alfabaesi similasyon programı ile 
ışıldak ile mors kodlarının 
simülasyonunu yaparak pratik yapnız. 

 İnternetten mors kodları ile 
haberleşme araçlarını araştırınız. 

 İnternetten, normal metinleri mors 
kodlarına çeviren programları 
bilgisayarınıza kurup deneyiniz.  

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Mors kodları ile haberleşmede 26 adet harf kodu, 10 adet rakam kullanılır. 
2. (…) Mors alfabesinde word, 3 harften oluşan kelime gruplarını ifade eder. 
3. (…) Kaynak tarafından ışıldak ile veilen üç kısa ışık, üç uzun ışık, üç kısa ışık  SOS 

acil durum çağrısını ifade eder. 
4. (…) Kaynak tarafından ışıldak ile veilen genel çağrıyı almak için  K (1 uzun ışık) 

koduyla çağrıyı aldım hazırım mesajı verilir. 
5. (…) Kaynak tarafından ışıldak ile veilen mesaj cümlesinin  bitiminde mesajın 

alındığını bildirmek için  almak için  K (1 uzun ışık) koduyla cümle alındı hazırım 

mesajı verilir. 
6. (…) Ortak lisanın bulunmadığı acil durumlarda kodlu haberleşme yöntemi 

kullanılarak haberleşme yapılır. 

7. (…) Mors kodlu haberleşme de standart kısaltılmış mesajlar ve Q kodları ile mesaj 

alımı veya gönderimi uluslararası işaret ve kod kitabı esas alınarak yapılır. 

8. (…) Mors  kodlu haberleşmede harfler ve cümleler arasında kısa boşluklar kelime ve 

cümle bitimlerini ifade eder. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
 

B. Uygulamalı Test 
 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak 

acil durumlarda yakındaki istasyonlara, modern haberleşme cihazlarını yokluğunda,  

yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz gibi,  ışıldak kullanarak mors kodları ile acil 

yardım çağrısı geçiniz. Mesajınız etkin olması için ışıldakla eş zamanlı olarak düdük de 

kullanabilirsiniz. 
 

  

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seyirde geminizin yakınlarında, pruva ışığı, borda fenerleri ve 

direkleri görünen gemi veya karasal unsurlar var mı? 
  

2. Geminizin rotasını, diğer gemiyi pruvanıza alabilme ihtimaliniz 

varsa aldınız mı? 
  

3. Diğer gemi veya karasal istasyona ışıldak ile SOS acil yardım 

çağrısı yaptınız mı? 
  

4. Mesajınız algılanmadı ise ışıldakla yaptığınız SOS acil yardım 

çağrısını, sesli olarak düdükle de eş zamanlı olarak yaptınız mı?  
  

5. Diğer gemi veya karasal istasyona yaptığınız çağrıya olumlu 

mesaj alana kadar SOS yardım mesajını tekrarladınız mı? 
  

6. Diğer gemi veya karasal istasyona yaptığınız çağrıya olumlu 

mesaj aldığınızda koordinatlarınızı ve tanınma bilgilerinizi 

geçtiniz mi?  

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Mors alfabesini tanıyarak, mors kodlarıyla işaret  verebileceksiniz. 

 

 
 

Farklı cins gemilerin kaptanlarına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.  

Onlardan izin alarak gemilerde en fazla hangi haberleşme araçlarını kullandılarını, acil 

durumlarda çağrı yapılırken ne tür harf kodlarının kullanıldığını araştırınız. 

 

 Mors kodlarını kullanılarak yapılan haberleşme teknikleri ve yardımcı 

ekipmanları, 

 Kurtarma botlarında acil durum ekipmanı olarak bulundurulan haberleşme ve 

mors ekipmanlarını araştırınız. 
 

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

2. MORS KODUYLA İŞARET VERME 
 

2.1.Mors Koduyla Çeşitli Haberleşme Teknikleri 
 

Genel olarak denizde haberleşme yöntemleri ikiye ayrılır: 
 

 Görerek haberleşme 

 Duyarak haberleşme 
 

Görerek haberleşme teknikleri en eski uygulamalar olup üç kısımdan oluşur: 
 

 Semafor haberleşmesi 

 İşaret sancak ve flamaları, işaret aynası ile haberleşme 

 Işıldak(fleyşın) ile haberleşme 
 

Duyarak haberleşme ise teknolojinin gelişmesi ile çeşitlenmiştir. 
 

 Radyo/Telefon haberleşmesi 

 Radyo/Telgraf haberleşmesi 

 VHF ile haberleşme 

 Uydu sistemleri(INMARSAT, GMDSS) ile haberleşme 
 

  

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Ayrıca gemi haberleşmesinde de bir öncelik derecesi vardır. Haberleşmede öncelik 

derecesi aşağıdaki gibidir: 
 

3-Tehlike Haberleşmesi – SOS, MAYDAY öncelik derecesi 

2- Acelelik Haberleşmesi – XXX PAN PAN öncelik derecesi 

1- Emniyet Haberleşmesi – TTT SECURITE öncelik derecesi 

0- Rutin Haberleşme 
 

Mors kodlarının avantajlarından biri de hem görerek haberleşme sistemlerinde 

kullanılabilir olması hem de duyarak haberleşme sistemlerinde kullanılabilir olmasıdır. 

Bunun yanında acil durumlarda ve gelişmiş haberleşme cihazlarından yoksun kalınan 

durumlarda, ortak lisanın bulunmadığı durumlarda ve askeri amaçlar için de bu kodlar 

kullanılabilmektedir. 
 

2.2.İşaret Verme 
 

Gemiler yani gemi kaptanı veya o anda gemi yönetiminde ve haberleşmesinden görev 

ve sorumluluğu olan kişi tarafından belirli durumlarda farklı anlamları taşıyan ses ve ışık 

işaretleri verilir. Bu işaretlerin anlamları genelde; 
 

 Geminin yapmakta olduğu manevrasının belirtilmesi, 

 Bir tehlikeye dikkatin çekilmesi veya acil durum çağrısı, 

 Kurallara uygun davranış gösterilmesi için uyarı yapılması, 
 Çevredekilerin denize düşen kişiye dikkatlerinin çekilmesi, 

 Kısıtlı görüş ve haberleşeme şartlarında varlık ve durum belirtmek 
 

Şeklinde can ve mal güvenliğine yönelik olabileceği gibi kılavuz teknesinin kendini 

tanıtımı veya basitçe iyi niyet sunumu için de olabilir. 
 

Modern haberleşme imkanlarının olmadığı durumlarda, tehlike ve acil durumlarda  

gece, ışıldak  ile gemiden karaya, gemiden havaya veya gemiden gemiye mesaj gönderilesi 

gerekebilir. Bu tip durumlarda haberleşme mors kodları ile yapılır. Işıldak  veya aldis 

lambası(mors ışıldağı) ile ışıldağın gücüne göre gece, açık havada 180 km uzaklığa kadar 

görünür ışık verebilir. Özellikle 2. Dünya Savaşında ışıldak ile mors kodları ile haberleşme, 

gemilerin vazgeçilmez haberleşme aracı olmuştur.  
 

Mors kodlarını ışıldak ile kodlarken ışıldağımızın maniple(açma/kapama) düğmesini 

tıpkı bir telgraf maniplesi olarak kullanmamız gerekir. Kodlamayı yaparken 
 

 En az 5 wpm (dakikada 25 harf) hızında mesaj yazılabilmelidir. 

 Çzgi ve nokta imlerini kodlarken nokta için 1 kısa(1 birim zaman), çizgi için 1 

uzun(3 birim zaman) olacak şekilde maniple yapılmalıdır. 
 

Işıldakla kodlama iki tipte yapılabilir. 

 Az ışık ve çok ışık sistemine göre kodlama, 

 Kısa ışık ve uzun ışık sistemine göre kodlama 
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 Az ışık ve çok ışık sisteminde 

 Az ışık: Nokta ifadesinin karşılığıdır. 

 Çok Işık: Çizgi ya da hat ifadesinin karşılığıdır. 

 

Şekil 2.1‘de aldis lambası ile mors ifadeleri gösterimiştir. 
 

 

Şekil 2.1:  Aldis(Mors Lambası) lambası ile mors ifadeleri 

 

 Kısa ve Uzun Işık sisteminde ise 

 Kısa Işık : Nokta ifadesinin karşılığıdır. 

 Uzun Işık: Çizgi ya da hat ifadesinin karşılığıdır. 
 

Nokta ifadeleri için ışıldağın açma/kapama butonuna kısa basılır. Hat yani çizgi 

ifadeleri için ise açma/kapama butonuna uzun basılır . Kısa ve uzun basışlar arasında 3 birim 

zamanlık fark vardır. Kodlama aşağıdaki zamanlama dilimine göre ritmik olarak yapılırsa 

mesajlar doğru olarak iletilebilir. Nokta 1 birim, çizgi ise 3 birim kabul edilir. Nokta ve 

çizgiler arasında 1 birim duraklama, her harf arası 3 birim, duraklama yapılmalıdır. Aksi 

hâlde mesaj alıcı tarafından yanlış algılanabilir. 

Örneğin “ARI” kelimesi için aşağıda ritim örneği verilmiştir. 
 

 

 

Örneğin, tehlike durumunda SOS acil yardım mesajı göndermek için ışıldakla 

aşağıdaki sırayla 3 kısa ışık , 3 uzun ışık, 3 kısa ışık  maniple yapılır. Ek olarak bir düdükle 

de aynı mesaj tekrarlınarak da mesajın  daha etkin olması sağlanabilir. Ayrıca acil 

durumlarda SOS işaretinin nasıl gönderileceğini gösteren ikaz kartlarını da geminin görünür 

yerlerine asmakta da yarar vardır. 
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Şekil 2.2: SOS acil durum ikaz panosu 

Genel olarak mors haberleşmesinde aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir. 

 Acil bir durum sözkonusu değil ise çağrı verirken ve alırken şu esaslar 

benimsenmelidir:  
 

 Haberleşme çağrısı (The Call): Bir istasyonun (gemi, işaret kulesi veya kıyı 

istasyonu) bir başka istasyon ile haberleşme isteği hâlinde önce istek bildirilir. 

Bunun için çağrılacak istasyonun işareti veya genel çağrı işareti ile çağrı yapılır. 

genel çağrı işareti “AA AA AA” kodu şeklindedir. Kendisi ile haberleşmek 

istenen gemi, mesajı alınca “TTTTT” mesajını çeker ve tanınma işaretini 

bildirir. 

 Tanınma(The identity) : Yayın yapan istasyon DE kodundan sonra tanınma 

işaretini veya adını çeker. Bu işaret alıcı istasyon tarafından tekrarlanır (Burası 

TCGG gibi). 

 Metin(The text): Kod grupları veya düz konuşma şeklinden ibarettir. Kodlu 

konuşma yapılacaksa ‘’YU-uluslararası işaret kitabındaki’’ kodu çekilir. Her 

kelime veya grubun alınışı “T” ile bildirilir. 

 Sonuç (The Ending): Bitim rumuzu “AR” dir. Buna karşı istasyon “R” ile cevap 

verir.  
 

Genel çağrı verirken “AA AA AA” harf grubunun mors kodlarını sırayla bir cevap 

çağrısı alana kadar sinyal tekrarlanır. 
 

Herhangi bir istasyonun çağrısına cevap işareti olarak da “TTTTT” işareti yollanır ve 

tanınma işareti gönderilir(Burası TCGG gibi). Sonrasında metin olarak veya YU işareti 

çekilmiş ise uluslararası işaret ve kısaltmaları kullanarak işaretleşmeye devam edilir.  

İşaretleşmenin bitimini bildirmek için “AR” kodu gönderilir. Bu koda cevap olarak da 

“R” kodu gönderilir. 

Tehlike ve acil yardım gerektiren durumlarda, bütün prosedürler önemsenmeden SOS 

(…---…) işareti verilir. 
 

Örneğin, K1 ve K2 istasyonları arasında tanıtma işaretleşmesi yapablmek içi aşağıdaki 

sırayı takip eden harflerin mors kodları ışıldak ile kodlanır. 

K1: AA AA AA             ( Genel çağrı) 

K2: TTTTT DE TCGG  (Cevap çağrısı, burası TCGG) 

K1: T DE TCGE            (Alındı, burası TCGE) 

K2: RPT WA T              (T harfinden sonraki kelime tekrar edilir.) 

K2: T DE TCGE             (Alındı, Burası TCGE) 
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K1 ve K2 istasyonları tanınma işaretlerinden sonra, haberleşmeye, uluslararası kod 

kitabındaki kodlara göre yapacaklarını bildirerek devam edebilir. 

K1: YU    (Bundan sonraki mesajlar için Referans uluslararası İşaret kod kitabı 

olacak) 

K2: T       (Alındı.) 

K1: CY N      (Bot size doğru GELMİYOR) 

K2: CW RQ  (Bot gemide mi?) 

K1: AR           (İşaret sonu) 

K2: R              (Anlaşıldı son) 

Tablo 2.1‘de bütün haberleşme yayınlarında kullanılan ortak işaretler ve anlamları 

bulunmaktadır. 
 

ÇAĞRI (MESAJ) ANLAMI 

AA AA AA……A Genel Çağrı 

TTTTT Sizi dinliyorum. 

EEEEE Hata.Son grup yanlış 

AAA Cümle son,stop veya nokta 

T Kelime veya cümle alındı. 

AA 
… den sonrakilerin hepsini tekrar ediniz(RPT’den sonra 

kullanılır.). 

AB 
den öncekilerin hepsini tekrar ediniz. (RPT’den sonra 

kullanılır.) 

AR Bitirme işareti,işaretin sonu 

AS Bekleme veya periyot işareti 

BN 
… ile … arasındakilerin hepsini tekrar ediniz. (RPT’den sonra 

kullanılır.) 

CS Geminizin veya istasyonunuzun tanıtma işareti nedir? 

DE 
“…dan” çağıran istasyonun isminden/tanınma işaretinden önce 

kullanılır. 

C 
“Evet,olumlu” , “evvelki grubun anlamı olumlu olarak 

okunmalıdır.” 

K Sizinle haberleşmek istiyorum veya yyına davet 

NO Olumsuz No,evvelki grubun olumsuz okunacağını gösterir. 

OK “Doğrudur” anlamına gelir. 

RQ 
Soru edatı, Evvelki grubun gösterdiği mana, bir soru olarak 

okunmalıdır. 

R “Alındı” veya “Son işaretinizi aldım” 

RPT Tekrar işareti “Tekrar ediyorum” veya  

“Gönderdiğinizi/Aldığınızı tekrar ediniz” 

WA … den sonraki grup veya kelimeyi tekrar ediniz.(RPT’den sonra 

kullanılır.) 

WB … den önceki grup veya kelimeyi tekrar ediniz.(RPT’den sonra 

kullanılır.) 

Tablo 2.1: Bütün haberleşme yayınlarında kullanılan ortak işaretler 
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Günümüzde mors kodlarını kullanarak haberleşme, modern haberleşme tekniklerinin 

etkin kullanılmasından ötürü, normal haberleşme prosedürlerinde, önceliğini yitirmiştir. 

Ancak hâlâ yadımcı bir habeleşme teknolojisi olarak sadece gemi haberleşmesinde değil, 

kara ve hava haberleşmesinde de kullanılmaktadır. Tehlike durumlarında, modern 

haberleşme cihazlarının etkinliğini yitirdiği durumlarda ve acil durumlarda mors kodları hâlâ 

en geçerli haberleşme vasıtasıdır. 

Acil durumlarda ayrıca kullanılan diğer acil yardım ekipmanları da maniple mantığı 

ile diğer istasyonlara çağrı verir. Bu ekipmanlardan bazıları, EPİRB(Acil konum belirten 

radyo sinyal vericisi), SART(Arama-Kurtara Radar Transponderi), Radar reflektörü olarak 

sayılabilir. 
 

2.3. El flamaları (semafor) İle Mors İşaretlemesi 
 

 Bir istasyon diğer bir istasyonla el flamaları veya kollar vasıtasıyla mors 

haberleşmesi yapmak arzu ettiği zaman bu isteğini alıcı istasyona herhangi bir 

metotla “K1” işaretini vermek suretiyle bildirir. Bunun yerine genel çağrı adı 

olan “AA AA AA”yapabilir. 

 Çağırma işaretini alan istasyon, cevap işaretini gösterir veya bu şekilde 

haberleşme yapabilme kabiliyetine sahip olmazsa herhangi bir kullanışlı metotla 

“YS1” işaretiyle cevap vermelidir. 

 Verici istasyon çağrı adı olarak “AA AA AA”, alıcı istasyon ise buna cevap 

olarak “T” işaretini verir. 

 Normal olarak bu yayın tarzında iki kol kullanılmalıdır. Fakat mümkün 

olmadığı veya yapılması zor hâllerde tek kol kullanılabilir. 

 Bütün işaretlerin sonu “AR” işareti ile bitirilir 

 

Şekil 2.30: El flamaları ve kollarla mors işaretlemesi 



 

 29 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Işıldak kullanarak mors koduyla işaret veriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Işıldağınızla, genel çağrı işaretini mors 

koduyla veriniz. 

 Çevrenizde çağrınızı kendisine 

yorumlayacak bir başka gemi varsa, 

haberleşme yapacağınız gemiyi 

herhangi bir yöntem ile ikaz ediniz. 

 Haberleşeceğiniz gemi “Cevap” 

Çağrısı verdi ise kendinizi tanıtma 

işaretini gönderiniz. 

 Haberleşeceğiniz geminin tanıtma 

işaretini alınız. 

 Göndereceğiniz mesaja ait kodu temsil 

eden mors kodlarını sırası, ışıldağınız 

ile maniple ediniz. Cümle bitimlerinde 

kısa süre bekleme yapınız. 

 Diğer gemiden mesaj alındı işaretini 

bekleyiniz. 

 Eğer diğer gemi alındı mesajından 

sonra mesaj geçmiyor ise mesajınıza 

devam ediniz. 

 Bu işlemi mesajlar karşılıklı olarak 

tamamen iletilinceye kadar devam 

ediniz. 

 Mesajınıza ait son kod gönderildikten 

sonra mesajın bittiğini işaret ediniz. 

 Diğer gemi “Cevap”  alındı mesajını 

gönderirken bekleyiniz. 

 Diğer gemi “cevap işaretlerini” 

aldıktan sonra cümle alındı mesajı 

veriniz. 

 Mesajlarınızı verirken Uluslararsı 

İşaret ve Kod kitabında yer alan 

kısaltmaları ve Q kodlarını 

kullanabilirsiniz. Ancak öncesinde YU 

işareti çekerek diğer gemiyi de 

uyarmanız gerektiğini unutmayınız. 

 Mesajlaşmanın sonunda işaretleşmeyi 

bitirmek için AR kodunu çekiniz ve 

alındı mesajını bekleyiniz. 

 Yaptığınız etkinliği,  bilgsayar 

programları ile yapılabilirliğini 

araştırınız.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Mors kodları ile karşılıklı haberleşme, elektronik haberleşmenin mümkün olmdığı 

durumlarda, ortak lisanın bulunmadığı durumlarda ve askeri amaçlar için için kullanılan 

yardımcı bir teknolojidir. 

2. (…) SOS acil yardım mesajı (3 kısa maniple, 3 uzun, 3 kısa veya …---…) işareti, önceliği 

en yüksek olan mesaj tipidir. 

3. (…) Diğer gemi veya istasyon ile yapılan mors kodlu haberleşmede, işaretleşmeyi 

bitirmek için “AS” kodu geçilir. 

4. (…) Diğer gemiden mors kodlu mesaj alındığında, mesajın anlaşılmaması durumunda, 

RPT ile mesaj tekrar ettirilir. 

5. (…) Diğer gemiye gönderdiğiniz mesaj kelimesinin son grubunun hatalı olduğunu 

belirtmek için “TTTTT” mesajı maniple edilir. 

6. (…) Diğer gemiden alınan mesajın, doğru olarak alındığını bildirmek için “R” kodu 

maniple edilir. 

7. (…) İşaretleşmenin bitimini, diğer gemiye veya istasyona bildirmek için “AR” kodu 

ışıldakla maniple edilir 
 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Seyir laboratuarına veya bir gemiye giderek sorumlu öğretmene veya gemi kaptanına 

çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak mizansende belirtilen duruma uygun 

olarak Işıldak ile mors kodlu haberleşmeyi yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi 

yapınız. 
 

Mizansen gereği, gece yarısı aldığınız bir yardım çağrısına gitmektesiniz fakat 

bildirilen mevkide tehlikede olan bir gemi göremediniz. Yakında bulunan bir gemi ile telsiz 

ile irtibat kurmaya çalıştınız; fakat onunla da lisan sorunu nedeni ile anlaşamadınız. Bunun 

üzerine onu ışıldakla mors kodlu haberleşmeye davet ederek, bu civarda tehlikede olduğu 

bildirilen gemiden bir haber olup olmadığını sordunuz. O da size saat 12.00’da 36005’N-

031003’E mevkisinde hareketsiz bir gemi gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine siz 

haberleşmeyi bitirerek belirtilen mevkiye hareket ettiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Diğer gemi ile mors kodlu haberleşme yapmak için, ışıldak ile 

mors koduyla genel çağrı yaptınız mı? 
  

2. Diğer geminin yaptığınız çağrıya alındı(TTTTT) mesajı vermesi 

sonrasında kendinizi tanıtmak için tanınma işaretinizi gönderdiniz 

mi? 

  

3. Diğer geminin yaptığınız çağrıya alındı(T) mesajı vermesi 

sonrasında, diğer geminin gönderdiği tanıtma işaretini aldığınıza 

dair alındı mesajı gönderdiniz mi? 

  

4. Diğer gemiye SOS çağrısı alıp almadığını, bu civarda tehlikede bir 

gemi olup olmadığını metin olarak sordunuz mu?  
  

5. Diğer geminin yaptığınız çağrıya olumlu mesaj verdiğinden emin 

olmak için son yapılan çağrıyı tekrar ettirdiniz mi? 
  

6. Diğer gemiden SOS çağrısı veren geminin koordinatlarını istediniz 

mi? 
  

7. Diğer geminin gönderdiği koordinatlardan emin olmak için 

koordinatları tekrar mesaj olarak gönderip olumlu veya olumsuz 

mesaj onay istediniz mi? 

  

8. Diğer geminin gönderdiği koordinatlardan emin olduktan sonra, 

mesaj alındı işareti gönderdiniz mi? 
  

9. Diğer gemiyle haberleşme sırasında, kaydettiğiniz mesajları 

kontrol ettiniz mi? 
  

10. Mors kodu ie haberleşmeyi sonlandırmak için, AR kodunu 

gönderdiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Mors kodlu haberleşme, belirli anlam içeren görsel, işitsel yazı şekilleri ile yapılan 

haberleşmedir. 

2. (…) Uluslararası Mors kodlu kodlu haberleşme lisanı “29” harften ve 10 rakamdan 

oluşmuştur. 

3. (…) Mors kodları ile işaret verme işlemi, sadece ışıldak veya aldis lambası ile yapılabilir. 

4. (…) Gece koşullarında ve modern haberleşme imkanlarının olmadığı durumlarda, SOS 

acil yardım çağrısı için, ışıldakla “2 uzun, 2 kısa, 2 uzun” kodu maniple edilir. 

5. (…) Uluslararası işaretler ile mors kodlu haberleşme yaparken YU kodunun, mesaj 

öncesinde maniple edilmesi gerekir. 

6. (…) Işıldak veya aldis lambasının olmadığı özel durumlarda, gemi seyir fenerleri ile mors 

kodlu maniple mantığı ile 2 millik mesafede  haberleşme yapılabilir. 

7. (…) Işıldak ile Mors kodları ile yapılacak haberleşme mesafesini arttırmak için daha 

düşük güçlü fener ve ışıldaklar kullanılabilir. 

8. (…) Mors kodları ile işaret alınırken kodlar kaydetmeden direkt oarak okunmalıdır. 

9. (…) Işıldak ile maniple edilen “3 kısa, 3 uzun, 3 kısa” kodu, denizde çağrı yapan gemi ya 

da boyun acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtir. 

10. (…) Mors kodu ile genel çağrı “AAA..A” kodu ile, işaretleşmeyi sonlandırmak için, AR 

kodu maniple edilir. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Seyir laboratuarına veya bir gemiye giderek sorumlu öğretmene veya gemi kaptanına 

çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin alarak mizansende belirtilen duruma uygun 

olarak ışıldak ile mors kodlu haberleşmeyi yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi 

yapınız. 
 

Mizansen gereği seyir sırasında bir gemide büyük bir yangın gördünüz. Onlar ile telsiz 

irtibatı kurmaya çalıştınız; fakat muhtemelen o gemideki yangın sırasında oluşan hasar 

nedeni ile irtibat kuramıyorsunuz. Bunun üzerine onları ışıldak ile mors kodlu haberleşmeye 

davet ettiniz. Onlar ışıldak ile haberleşmeyi kabul etti. Ancak gemi ile kendi dilinizde 

iletişim kuramayacağını, aldığınız tanıtma kodlarından anladınız. Siz de onlara yardım 

isteyip istemediklerini Uluslar arası işaret kod kitabını referans göstererek sordunuz. Onların 

sadece SOS mesajı vermeye başladığını gördünüz. Başka mesaj kodu çekmediklerini 

gördünüz. Siz de mesajın alındığını ve oraya geldiğinizi (i am coming to you) mesaj kodu 

olarak ilettiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Diğer gemi ile ışıldak ile mors kodlu haberleşme yapmak için 

genel çağrı yaptınız mı? 
  

2. Diğer gemi genel çağrınıza cevap kodu ile birlikte tanıtma işaretini 

verdiniz mi? 
  

3. Diğer gemiye tanıtma şaretinizi verdikten sonra “YU” kodunu 

aniple ederek uluslar arası işaret kod kitabını referans gösterdiniz 

mi? 

  

4. Diğer gemiye yangını gördüğünüzü ve yardım isteyip 

istemediklerini, kodlarla maniple ettiniz mi? 
  

5. Diğer geminin SOS mesajını aldığınızı ve oraya doğru yola 

çıktığınızı mesaj olarak maniple ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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