
 

 

Q KODLARI 
 

Kod  Soru şekli  Cevap şekli  
QRA İstasyonunuzun ismi nedir? İstasyonumun ismi ...’dir  
QRB Benim istasyonumdan yaklaşık ne kadar 

uzaktasınız?  
İstasyonlarımız arasındaki mesafe yaklaşık olarak .... 
kilometredir. 

QRG Benim kesin frekansımı (veyâ ...’nın 
kesin frekansını)söyleyebilir misiniz? 

Kesin frekansınız (...’nın kesin frekansı) ... kHZ (veyâ 
MHz) dir. 

QRH Frekansım değişiyor mu?  Frekansınız değişiyor.  
QRI Göndermemin tonu nasıl?  Göndermenizin tonu: 1 = iyi 2 = değişken 3 = kötü  
QRK Sinyalimin anlaşılabilirliği / okunabilirliği 

nasıl?  
Sinyalinizin anlaşılabilirliği / okunabilirliği: 1 = kötü 2 = 
zayıf 3 = orta 4 = iyi 5 = mükemmel.  

QRL Meşgul müsünüz ?  Meşgulüm. 
QRM Enterfere ediliyor muyum? 

(Enterfere ediliyor musunuz?) 
Enterfere (edilişim) edilişiniz: 1 = yok. 2 = hafifçe    
 3 = orta 4 = güçlü 5 = çok güçlü  

QRN Atmosferik gürültü probleminiz var mı?  Atmosferik gürültü problemim: 1 = yok. 2 = hafifçe 3 = 
orta 4 = güçlü 5 = çok güçlü  

QRO Çıkış gücümü arttırayım mı? Çıkış gününüzü arttırın. 
QRP Çıkış gücümü azattayım mı? Çıkış gününüzü azaltın.  
QRQ Daha hızlı göndereyim mi ?  Daha hızlı gönderiniz. (dakikada ... kelime) 
QRS Daha yavaş göndereyim mi ?  Daha yavaş gönderiniz. (dakikada ... kelime)  
QRT Göndermeyi durdurayım mı?  Göndermeyi durdurun.  
QRU Bana söylenecek/gönderilecek başka bir 

şey var mı ? 
Size söylenecek / gönderilecek başka bir şey yok.  

QRV Hazır mısınız ?  Hazırım. 
QRW ... istasyonuna, ona ... kHZ’den (veyâ 

MHZ’den) çağrı yapdığınızı bildireyim 
mi? 

...istasyonuna, ona ... kHZ’den (veyâ MHZ’den) çağrı 
yapdığımı bildirin. 

QRX Bana ne zaman yeniden çağrı 
yaparsınız? 

Size UTC ile saat ...’de (... kHZ veyâ MHZ’den) yeniden 
çağrı yapacağım.  

QRY Sıram ne zaman?  Sıra numaranız ...’dir. 
QRZ Beni kim çağırıyor? .... tarafından çağrılıyorsunuz. (... frekansında)  
QSA  Sinyalimin (veyâ ...nın sinyalinin) gücü 

nedir?  
Sinyalinizin (veyâ ....’nın sinyalinin) gücü: 1 = Çok zor 
duyulabilir 2 = zayıf 3 = idare eder 4 = iyi 5 = çok iyi.  

QSB  Sinyalim değişiyor mu? (dalgalanıyor 
mu)  

Sinyaliniz değişiyor. 

QSD  Maniplemden kaynaklanan problem var 
mı? 

Maniplenizden kaynaklanan problem var.  

QSK  Sinyallerinizin arasında beni duyabiliyor 
musunuz ve mümkün ise araya 
(göndermenin) girebilir miyim? 

Sizi duyabiliyorum, göndermemin arasına girebilirsiniz. 

QSL  Aldıklarınızı (benim göndermemi) teyid 
eder misiniz? 

Teyid ederim. (Alındı, anlaşıldı) 

QSO  ... (istasyonu) ile mi 
haberleşiyorsunuz?  

... (istasyonu) ile doğrudan veyâ .... üzerinden 
haberleşiyorum. 

QSP  .... istasyonuna aktarır mısınız? ... istasyonuna aktaracağım. 
QSR Çağrı frekansında çağrımı tekrar edeyim 

mi? 
Sizi duyamadım (veyâ enterferans var), çağrı 
frekansında çağrınızı tekrar edin. 

QSS Hangi çalışma frekansını 
kullanacaksınız? 

... Khz frekansını kullanacağım. 

QST  Radyo amatörleri için –genel olarak- 
herhangi bir mesaj var mı? 

Radyo amatörleri için mesaj var. .... 

QSU  ... kHz (veyâ MHz) üzerinden 
göndereyim mi veyâ cevâp vereyim mı? 

... kHz (veyâ MHz) üzerinden gönderiniz veyâ cevap 
veriniz. 

QSV  Bu frekansta (veyâ ... khz’de(MHZ’de)) 
bir seri V göndereyim mi? (Kontrol veyâ 
ayar maksadı ile) 

Bu frekansta (veyâ ... khz’de( MHZ’de)) bir seri V 
gönderin. 

QSW  Bu frekansda (veyâ ... khz’de(MHZ’de)) 
gönderme yapacak mısınız? 

Bu frekansda (veyâ ... khz’de(MHZ’de)) gönderme 
yapacağım. 

QSX  ..... istasyonu dinleyecek misiniz? ... istasyonunu ... kHz’de (veyâ MHz) dinleyeceğim. 
QSY  Gönderme frekansımı değiştireyim mi? Değiştirin. (veyâ ... kHz (veyâ MHZ) olarak değiştirin) 
QTC  Bana göndereceğiniz kaç mesaj var? Size göndereceğim .... mesaj var. 
QTH  Mevkiiniz neresidir? Mevkiim .... (yer ismi veyâ enlem-boylam) 
QTR  Tam ve doğru olarak saat kaçtır? Tam ve doğru saat UTC olarak .... ‘dır. 
 


