
tanbulda sel felaketi oldugunda cep tele-
lonlarrnLn 3 grin ca]tsmamastnt hattrlatt
yor: "Deprem oldugunda elektrik olmaya'
cak. Yer altmda bulunan kablolar zarar
gorecek. Giinlerce bu sistemler kendine
gelemeyecek. Ben arabamtn atiisiiyle ve-
ya cewede bulacagrm bir akiiyle veyahut
bir giines paneliyle telsizi calstrrabilirim.
Hicbir rcile ve Fnsrtrclya ihtiyacrm yok.
Biitiin diinyaya sesimi duyabilirim]'

TC SWAT iiyeleri bir pl boyrnca fark-
h etkinlikler yaparak hem ilke tarutlmma
katkrda bulunuyor hem de kendi bilgi ha-
r,uzlarrna veri aktarryor. Degisik yerlerde
yaprlan telsiz haberlesme-
leri ileri donem icin
rinemli. Radyo sinyalleri
diinyayr saran iyonosfer
tabal<asrndan gerceklesi-
yor. Dolayrsryla, gece,
giindiiz, mevsimler ve at-
mosfer sartlarr haberles-
mela etkiliyor. Telsizin ya'
mna konulan bir bilgisa-
yardaki dzel programa;
neresiyle, hangi saatte,
hangi cihazla, ne kadar
giicle, ne tiir antenle ha-
berle5ildigine dalr bilgiler
giriliyor.

2004'ten beri veri top'
lalrdrklanm soyleyen Ur-
cun Canel; 'Arsivimize

baktrgrruz zaman ben Marmara ve Giiney
Marmarada yagrsh bir havada, hangr ar.ite-
nimi hangi cihazrmr, giiniin hargi saatin-
de nereye kurup, har.rgi iilke ile konusaca-

$mr bihyorum. Afet haberle5mecisi tsin
en ainemli sey olasr bir afet halinde farkh
bir bolgede nereyle konugabilecegini bil-
mektirl' diyor

Tiirkiye'de radyo amatcirliigiini.in bilin-
memesinden dolay TC SWAI'rn basrna
gelmedik kalmamre. 57 Alayla ilgli yapn
yapmak [zere Ulattrrma Bakanhgindan
aldrklan izinle Qanakkale'ye gittiklerinde
iince valilik izni istenmi$. 'Hava Kuwetle-
ri ve Genelkurmay Ba;kanhgr izin ver-
mezse olmaz' denmis. TC SWAI iiyeleri-
ne brilgedeki izci Kampr kucak aqmtg. Qa-
nakkale sava$larrm diinyaya anlatma fir-
satrm bu kampta bulabilmisler

TC SWAT'a, Istanbul 2010 Awupa Knl-
tiir Baskentl organizasyonu da srrtrnr
dijnmiis. Bundan onceki kiiltiir baskent-
lerinde yaprlan radyo amatorii etkinlikle-

istanbuida kabui gormemig. Canel, is'
tanbul 2010 organizasyonundan hiqbir
mali talepte bulunmadrklarr halde bu ta-
mtrm firsatmrn geri ce\,Tilmesine tepkili.

istiyakla faaliyet yapmal'r arzulayar.r tel-
sizcilerin imdadrna Almanya ve Macarrs-
tan yeti$mi$. istanbul'la es zamanh oiarak
Essen ve Pec sehirlerinin kiiltir baskenti
organizasyonlanmn ikisi de TC SWAT'tn
teklifine olumlu bakmrs. Tiirk telsizciler,
istanbulda Awupa, Asya, Adalar icin uc
cagn isareti alm$. 13 yerde farkh ozel is-
tasyon kurma)a planlamrs, Bunlar, sene-
nin sadece 2 grinii qahSacak. Telsizciler,
aralannda Ralimi Koq Miizesi, Anadolu
Hisan, Heybeliada ve iDO vapurlannrn
bulundugu mekAr.rlardan Istanbul'u anla-
tacak. TC SWAI adrna Istarbul 2010'la il'

A srn|fr radyo amat6rti
Urcun Canelte giirer telsiz
en qok tabii atutlerde i$e
Y arrYof a "DePremden sonra
elektrik olmayacak Ama
ben arabamrn akUsiiyle
veya gevrede bulaca$m
bir akiiyle telsizi
falrgtrrabilirim."

gili hazrrlanan kataloglar ise ruri cir:rnda'
ki rad\o amdtdrii derreklpri re daq- c'
ku l i iplere gonderil ir or.

Alnatcir telsizcilipin bilinmeven bir
bdska vdnl kolel{srvon. )t le uenlT lene_
ri'nde oldugu gibi tamtrmia ilgili etkinlik-
lerde kartoostal bowtunda kartlar basrh'
yor. Kartrn iizerinde etkinligi anlatan re'
sim, krsa bilgi notu ve gddismenin teknik
detaylan yer alyor. Bu kartlar kisiler ara-
srnda posta ile degis tokus ediliyor. Telsiz-
ciler bu kartlan bir pul koleksiyoncusu gi-

b i  b i r i k t i r i ;o r .  Urcun Cane l .  bur* . - . -
amacr gciyle anlatryor: "Bir kolekiror-c:-
nun alnaq nadir pulu yakalamaltrr. --'.-
nen ciyle de $ile Deniz Feneri'nin 150. '.--

lr bir ddha gelmeyecek. I5t. yrhn ku::
masr bdyle yaprlmalacal<. Bu israsyon . -
SLH sadece iic gun havada. Bu r "dir pr--:
sahip olmak icin iic grin bolunca bunla:-
yakalamaya cahsacakintz. Yurt dlsrnda
deniz fenerleri onenrlr r i inkii nadir pu--
dur. Deniz feneri kolekilonculan co\
cinemlidir. Her han.r.onu [ark] r bir der'.
fenerinde qahsar' :q'ator r ardr.'
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cidiilti kazar', o:. S,r:a l-.:: :-<:i: .=-
bir odiil alrr-'::. TC S\\ \l l{-:: L::il
eder de h".-rar bozmaz'a bu .ene ib
L : -  t , - -  L -  - - . -  - t - - 1 , . . ^ -un  (d  L  ucudr  r  P ,d , rL )  uL .

Burada Tiirkive'r-e ozgii bir sorun or-
td\ d crl. l\ or. .\BD ve -{! ruPa ii lkele'i ba.-
ta olmah uzere cok sapda iilkede QSL
kanlardari para airnmazken bizde nor-
ma1 posra tarifesi uygulanryor. A)'nca,
-\,8 i i lkele! inde gecerli olan ve para l eri
ne gecen cekler kabul edilmiyor. Urcun
Canel, tiim radyo amatcirleri adrna PTT
idaresinden bir an once bu duruma care
bulmasrnr istiyor.

TC SWAT iiyeleri. son etkinlikleri se.
bebi/e 2 hafta icinde evlerine sadece bir
glin ugramrs. Once Eskisehir'e gidip,
Ulusai Medikal Kurtarma Timleri'nin
(UMKE) tatbikatrna katrlmrslar. Oradan
ver elini Qanakkale ve 5Z Alay etkinligi,
bir grin evlerinde hasret giderip $ile'ye
gelmigler. Burada t hafta bo1'unca telsiz
mandahna bastrlar.

Bu hobiye egler ve qocuklar ne diyor?
Urcun Canel, bu hobrye sahip ctkmayan
aile fertleri arasrnda srkrntrya sebep olabi
lecegini sciyliiyor Qareyi eslne de bu ho-
binin viri.isiinii bula$trrmakta bulmus Ca-
nel: Ben istasyon kurarken es'm de \dlr-
ya crkryor." Bir de 5,5 yagrnda amatdr tel-
sizci adayr var Canel ailesinde. "Babacr-
grm seni cok cizleyecegim, ben zaten Lul-
lar.iryorum ama gelince bana daha iyi kul-
lanmayr ogretir misin?" diyen.

TC SWATin bekar telsizcilere bir tav'
siyesi var: "Evleneceginiz zaman miistak-
bel esinize mutlaka 'telsiz 

cah$malarma
giderim' sartr koymalsrmz." I
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