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Bu sayımızda yine Türkiye' de Radyo Amatörlüğüne önemli hizmetleri dokunmuş,
örnek çalışmaları ile tanınmış büyüklerimizle yapılan röportajları yayınlamaya devam
ediyoruz.
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- Adınız, Soyadınız ?
- Dündar SABİS
- Göreviniz ?
- T.R.A.C. Genel Başkanlığı
- Radyo amatörlüğüne kaç yaşında başladınız ?
- 15 yaşında
- Radyo Amatörlüğüne nasıl başladınız ?
- Fizik derslerindeki elektrik bahislerinin ilgimi çekmesiyle.
- Vazifeni icabı Türk Radyo Amatörlerini temsil ediyorsunuz., bu sizde ne gibi hisler
uyandırıyor ?
- Başkanı olduğum cemiyete çalışıp, arkadaşlara faydalı olmak bana büyük bir gurur
vermektedir.
- Cemiyetinize kaç yabancı üye alınmıştır ?
- Memleketinde amatörlük yapıp ta vazife icabı memleketimize tayin olan yabancıların
cemiyeti arayıp bulması bizleri çok sevindirmektedir. Onlarca gayet tabii olan amatör
radyoculuk memleketi- mizde yasak olduğunu işitince hayret içinde kalmaktadırlar. Buna
rağmen cemiyetimize kaydolup çalışmalara kanun müsaade ettiği adar girmektedirler.
bunların sayısı zamanla değişmekle beraber 10- 15 tane vardır.
- T.R.A.C. Üyelerinin toplamı ?
- Başlangıçta bir kaç bin olan üyelerin sayısı maalesef şimdi binin altına inmiştir. Bunda
en büyük rolü gelmiş, geçmiş hükümetler oynamaktadır. Çünkü amatör neşriyata müsaade
edecek yeni telsiz kanunu tasarısı her türlü vaade rağmen gerçekleşmemiştir.

- Kanun değiştirilmesi için uğraşılacak mı ?
- Kanunun değiştirilmesi için 1970 yazında T.B.M.M. de ve Ulaştırma bakanlığı
nezdinde görüş- meler yapıldı. Görüştüğümüz kimseler kanunun çıkarılacağı hakkında söz
vermişlerdir.
- Cemiyet olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz ?
- Cemiyet olarak kanunların verdiği imkanlar dahilinde cemiyetimize kayıtlı olan veya
olmayan amatör arkadaşların elektronik seviyesinin yükseltilmesine çalışılmaktadır.
- SWL amatörlerinin kartlarını nasıl yolluyorsunuz ?
- Bize müracaat eden SWL arkadaşların kartlarını muayyen bir ücret karşılığı
yollanmaktadır. Kartlar cemiyette toplanıp muayyen zamanlarda P.T.T. tarafından
gönderilmektedir.
- Cemiyetin kaç faal merkezi ve şubesi vardır ?
- İstanbul genel Merkezi, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Konya merkezleriyle Tarsus ve
Karadeniz Ereğli şubeleri vardır.
- Yabancı ülkelere gönderilen mecmualara karşılık nereden geldi ?
- Polonya, Çekoslovakya, İsveç, Norveç, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya,
Cenubi Afrika Birliği, Avustralya, Hindistan, Amerika ve Yugoslavya' dan gelmekte ve
gönderilmektedir.
- 3222 sayılı telsiz kanunu niçin konmuştur ?
- 1937 de kabul edilen Telsiz Kanunu hususi şahıslara verici radyo kullanma izni
vermemektedir. 1930 dan beri hızla gelişen elektronik merakı memleketimizde bulunan
radyo amatörlüğüne ilgi duyan kişileri de sarmıştır. Bunlar bir takım alıcı, vericiler dahi
imal etmişlerdir. bu sahanın başı boş kalmasının memleket güvenliği bakımından tehlikeli
olacağını düşünen askeri ve sivil ilgililer o zaman bir kanun çıkarılmasını uygun
bulmuşlardır.
- Selim CANBEKEN adlı amatör arkadaşımız hakkında bilgi vermeniz mümkün mü ?
- Telsiz teşkilatı kurulması 3222 sayılı telsiz Kanunu tarafından yasaklanmış olmasına
rağmen bazı arkadaşlar ufak çapta da olsa böyle teşkilatı çalıştırdıkları anlaşılmıştır.
Bunlardan Selim CANBEKEN arkadaşımız kanuni takibata uğratılmış ve mahkemeye
verilmiştir. mahkeme heyeti kendisinin Radyo amatörü olduğunu ve hiç bir kötü gayesi
olmadığını kabul etmiş ve kanun hükümlerini tatbik etmemiştir.
- Bültenimiz hakkında fikirleriniz nedir ?
- Ankara' da yayınlanmakta olan Elektronik Bülteni Haber, Şema, Teknik ve SWL' den
bahsetmektedir. Kendi çapında olduğu kadar amatörlük hizmeti yönünden de faydalı
olacağı kanaatindeyim. Neşriyatın devamlı olmasını temenni ederim.

