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Türkiye' de Radyo Amatörlüğüne önemli hizmetleri dokunmuş, örnek çalışmaları ile
tanınmış büyüklerimizle yapılan röportajları yayınlamaya devam ediyoruz.
Bahri KAÇAN

( TA2BK - Silent Key )

- Adınız, Soyadınız ?
- Bahri KAÇAN
- Cemiyetteki Göreviniz ?
- Cemiyetin kurucularından olup kuruluşundan 1968' e kadar Başkan Vekili idim. Şimdi
ise yurt dışında olduğumdan sadece üyesiyim.
- Amatörlüğüne kaç yaşında başladınız ?
- Elektrik, Radyo ve Elektronikle daha ilk okul senelerinden beri uğraşıyorum. Radyo
Amatörlü- ğüne ise tam anlamı ile 16 yaşımda başladım.
- Amatörlük hayat hikayeniz ?
- 16 yaşında lisanslı bir amatör olarak YU1BKL kulüp istasyonunda ilk QSO' ları
yaptım. Yurdumuzda 3222 sayılı telsiz kanunu bu gibi çalışmaları yasakladığından
amatörlüğe şu anda bulunduğum Batı Almanya' da devam edebiliyorum. DJ0UJ çağrı
işareti ile üç seneden beri QSO yapıyorum. DARC ve ARRL üyesiyim.
- DARC hakkında bilgi verir misiniz ?
- Alman Radyo Amatörleri Klubünün 20000 üyesi vardır. Bunlardan 16000' i lisanslı
amatör olarak çalışıyorlar. DARC' nın belirli bir merkezi yoktur. Ancak bu sene inşaatı
bitecek olan AFZ ( Amateur Funk Zeutrum ) bütün idare işlerinin ve eğitim
çalışmalarının bir arada, bir yerde yürütülmesine imkan verecek. DARC' ın üyelerine
bedelsiz olarak dağıttığı aylık mecmuası' da var. CQDL
- Amatör radyoculara tavsiyeleriniz ?
- Bu konuda fazla bir şey söylemek yersiz olur. Herhangi bir tavsiyemiz bile olsa
amatörlerimiz bunu tatbik edemeyeceklerdir. Bu yüzden ancak 3222 sayılı Telsiz kanunu
değişinceye kadar eğitim çalışmaları yapmak,amatör yetiştirmek, dış dünya olaylarını takib
etmek, teknik yenilikleri öğrenmek gibi konular üzerinde durmak amatörlerimize şimdilik
verebileceğim tavsiyelerdir.

- Şu anda Almanya' da ve daha önce Türkiye' de bir çok yabancı Radyo amatörü ile
tanıştınız, bunlar ile görüşmeler yaptınız. bunların Türkiye' deki Radyo Amatörleri için
düşünceleri ?
- Gerek Almanya' da ve gerek Türkiye' de karşılaştığım yabancı amatörlerin Türk Radyo
Amatörleri hakkında pek geniş ve belirli düşünceleri yoktur. Ancak her zaman
tekrarladıkları düşünceler Türkiye' de radyo amatörlüğünü yasaklayan kanunun hala
yürürlükte oluşudur. 20. asırda ve yurdumuz gibi bir ülkede oluşunu bir türlü
anlayamıyorlar. Bütün Dünya da radyo amatörlüğünü yasaklayan ve radyo amatörlüğü
yapanları cezalandıran bir kaç ülke var diyorlar.
- Kaç QSO yaptınız ?
- Şimdiye kadar gerek SSB ve gerekse CW olarak takriben 15000 QSO yaptım. Bunları
memleket olarak sıralamak pek zordur. Çünkü 250' den fazla ülke ile temasım oldu.
- Elektronik Bülteni hakkında fikirleriniz ?
- Elime geçen bir kaç nüshadan gördüğüm kadarıyla amatörce hazırlanan bu bülteni
çıkaran arkadaşlara teşekkür eder onları candan tebrik ederim.

