
Fenertden
gelen
esr?renSlz
ses!
Cep telefonu ve internetten
once haberle$menin onde
gelen unsurlarrndandr
Iekiz. Ama hAIA fanatikleri
var. Radyo amatorleri,
tezsizle Tiirkiye'yi diinyaya
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tanrtlyor. )lKayeilen lse
hAlA ulusal bir afet
orgaruzasyonunun
olmamast...

Gi'NHAN SAVGI

$ile Deniz Feneri 'nin
ciniine geldigimizde il-
ginq sesler duyuyoruz:
"Tango Qarli 150 Sierre
Lima Hotell' Ardtndan
karrgrk telsiz sesleri yiik-
seliyor. Yoldan gecen bir
adam iirkek bir edayla

"Ne oluyor?" diye soruyor. Merakh va-
tandagla ne olup bittigine dair konusur-
ken daha cince srjzlestigimiz A slnlf1 rad-
yo amatdrii Urcun Canel geliyor yammr-
za. Ellerini acarak, "Iste gcirdiiniiz, radyo
amatdrliigli kamuo),unda bilinmiyor." di
yor. Radyo amatoriiyiiz deyince insanlar
"Hangi kanalda, ne tiir mizikler cahyor-
sun?" diye soruyormus.

$ile Deniz Feneri'ni mekAn tutan bu
insanlar, TC SWAT iiyesi radyo amat<ir-
leri. Fenerin 150. yrhm vesile ederek ta-
rihi yapryr ve Tiirkiye'yi diinyaya anlat-
maya cahstyorlar. Ustelik iic modda me-
saj iletiliyor. Bunlar,'SSB', yani bildigi-

miz sesle yaprlan klasik telsiz giiriisnl..:
' C W  d e n i l e n  m o r s r e  R f  I ' Y v e P S K  : -
b i r  ed i len  d i j i ra l  mod lar .  D i i i ta l  no . : - : '
da telsiz sinyalleriyle fotograf ve i:. 4
gc;nderimi bile yaprlabiliyor.

Mar t  ayrnda Canak lca le  Sava: la :  ' : - .

muc izer r  b i r  kahramanlLk  gos te  -  : - .
Alayi diinya sathrna yayrlmts 6 D--r- :ei-
sizciye anlatmr$lar. Iste o ekib:n ia::n
sozciisii Urcun Canel, kim olciulilar.nr.
radyo amatdrliiglinii, neden bu hobirle
ilgilendiklerini ve toplumsal1'aranni -\} '

siyon a anlattl.
YaptrkJan isi 'hobiyi asar.i bir ugras' ola-

rak tammhyor Canel. Radyo amatorii ol-
mak isteyenler cincelikle (1yr Emniyeti
Cenel Miidiir lugti niin d\ trgr imtihana gi-
riyor Senede iki defa ac an imtihan dn-
cesinde radyo amatcirl i igri dernekleri egi-
tim veriyor. Telsizci adaylanmn 3 ana dal-
da bagarr gostermesi gerekiyor. Bunlar,
karun ve yonetmelik, isletme, teknik...
Elde edilen bagarrya gcire A, B ve C srruft

belgeye hak kazaaryorlar. A grubu radyo
amatorii kanunla belirlenmis ti im Fie-
kanslarda yalan yapma haklo elde eder-
ken, B ve C srmfi belge saliipleri daha dar
yetki sahibi oluyor

Tiirkiye de binlerce radyo amatciriiL bu-
lunuyor. En biiyiik dernekler, Istanbul
merkezli TMCK ve Ankara merkezli
ANTRCAK. Alarca qok saltda bcilgesel
dernek faaliyet gostedyor

Her ekibin kendi icinde haberlesmesi
igin frekanslan var. VHF ve UHF balrtla-
rrndan bcilgesel roleler (elektromanyetik
caltsan dewe elemaru) izerinden konuSa-
bilecekleri frekartslar da mevcut. Rcileler
derneklere ail. Zaten kanuncn rcileleri sa
dece dernekler kurabiliyor.

1980 askeri miidahalesinden sonra
merhum Turgut Ozal drineminde serbest
brrakrlan, halk bandl tabir edilen CB teF
sizcileri ne Alemde? 'Brek brek arkadas
arryorurri anonslanyla gcilyiiziinii radyo
dalgalanyla dolduran binlerce CB telsiz-
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