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        Dr. Bedi EZGİ        ( TA1BK) SK 

            Bundan sonra bu sütunlarda sizlere, Türkiye' de Radyo Amatörlüğüne önemli 
hizmetleri dokunmuş ve halen örnek olarak bizlere yol çizen büyüklerimizle yapılan 
roportajları naklediyoruz. 

        - Adınız, Soyadınız ? 

        - Bedi EZGİ 

        - Göreviniz ? 

        - Denetleyici 

        - TRAC nasıl kuruldu ? 

        - 1962 yılında bir gece Elektronik kursunda Türkiye'de bir radyo amatörleri cemiyeti 
kuralım, diğer memleketlerde evvelce kurulmuş bulunan radyo amatörleri cemiyetleri 
şeklinde bizde de bir cemiyet olsun dedik ve kurmayı kararlaştırdık. 

        - Radyo amatörlüğüne kaç yaşında başladınız ? 

        - Radyo amatörlüğüne 12 yaşında başladım. Memleketimizdeki imkansızlıklar 
nedeniyle... 1962 senesinde fiilen başlamıştım. 

        - Eski başkan olmanız hasebiyle bir çok yabancı amatörlerle temas kurdunuz, bunlarla 
aranızda ne gibi görüşmeler oldu ? 

        - Muhtelif memleketlerden OM' lar (Ham) cemiyetimizi ziyaretçi olarak geldiler, 
çalışmalarımı- zı gördüler, çok beğendiler. Hangi  memleketlerle konuşmalar ( QSO ) 
yaptığımızı sordular. Halen 3222 sayılı Amatör çalışmalarını kısıtlayan kanun sebebiyle 
çalışmalarımızın elektronik ve kısa dalga dinleme ( SWL ) den fazla olmadığını beyan 
edince hayret ederek çok üzüldüler ve en kısa zamanda bunun düzelmesini temenni ile 
cemiyetimize her hususta yardım vaadinde bulundular.  

        - Dış ülkelere gittiniz, orada gördükleriniz ? 

        - Radyo Amatörlerinin cemiyetlerini Avrupa, Amerika ve Kanada' da ziyaret ettim. 
Çalışmaları tamamen ciddi idi. Muhtelif yaşlarda amatörler vardı. Birbirlerine gayet yakın 
alaka ile bağlanmış- lardı. Yaşlılara karşı gençlerin sevgi ve saygısını müşahade ettim. 
Resmi bir müessesede çalışıyorlar- mış gibi ciddi idiler. 



        - Sı Tou Les Gars Du Monde adlı film Türkiye'de gösterilse kanun çıkmasında faydalı 
olur mu? 

        - Olur, yanlız bu film hakkında cemiyetin tanıtılması ve devlet idarecilerine amatörlük 
ve faydaları hakkında bilgi ile bu film tavsiye edilmelidir. 

        - Cemiyetin çalışması hususunda fikirleriniz ? 

        - Cemiyetin çalışması 3222 sayılı kanun, amatör çalışmasını kısıtlamakta ve 
amatörlerin üzerinde Demokles' in kılıcı gibi durmaktadır. Bu sebepten çok sayıda amatörü 
çatımız altında toplayamamış ve cemiyetimizin merkez ve şubelerini çoğaltamamışızdır. 

        - 1950 senesinde Vatan Gazetesinde çıkan Gn. Mc. Bride'nin konuşmasını okudunuz 
mu, bu konuda 21 senede geçen durumu anlatırmısınız ? 

        - Evet, Gn. Mc. Bride' nin Vatan Gazetesine vermiş olduğu beyanatını o zaman 
okumuştum ve tamamıyla bizim yapımızın çürüklüğünü açıklıyordu. Vermiş olduğu 
tavsiyeler tamamiyle yerinde olarak görüyorum. 1951-1971 seneleri arasında iş başına 
gelen hükümetlerimiz halen bu konu üzerine eğilmemiştir. 

        - Telsiz Kanunu niçin kondu ? 

        - Memleketimizin emniyeti bakımından 33 sene evvel tesis olunmuştur. Bu gün çok 
eskimiş, emniyet tedbirleri değişmiştir. Telsiz memleket için kafir kişilere karşı faydalı bir 
nesne olmuştur. 

        - Bültenimiz hakkında fikriniz ? 

        - Radyo ve elektroniği kapsadığı ve öğrettiği için memleketimize hayırlıdır. Bünyesinde 
amatörlük ruhu taşıdığından Radyo amatörleri için çok faydalıdır. 

         Böylece bu sayı yazımız sona erdi. Gelecek yazıda buluşmak üzere iyi günler dileriz. 

 


