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Değerli okurlarımız ve amatör telsizci olmayı düşünen kardeşlerimiz, 

Amatör telsizci olmak hobiyi ve amaçlarını gerçekleştirmek çokta kolay değildir. Amatör telsizci olan bir 

arkadaşımız önce yanında taşıyabileceği VHF, UHF frekanslarında çalışan bir el telsizi almak zorundadır. Arkadaşları 

ile haberleşebilmesi için bu gereklidir. Ama bu da onun için yeterli olmayabilir, arabasında evinde kullanması gereken 

mobil sabit telsizlere de ihtiyaç duyarlar. En önemlisi A sınıfı belgeye sahip kişiler HF telsiz haberleşmesi ile tüm dünya 

ile haberleşme, uluslararası faaliyetlerde bulunma çalışmaları da yapmak isterler. Bu sistemleri kurabilmek için bayağı 

bir harcama yapmak gerekmektedir. 

Eğer maddi güç buna yetmiyorsa devreye radyo amatörlerinin kurmuş olduğu amatör telsiz dernekleri 

girmektedir. Dernek sabit ve mobil cihazlarla donatıldığından amatör telsizciler bu cihazları kullanarak haberleşme 

yaparak hobilerini yaşayabilirler. Bu yüzden dernekler çok önemli bir yer teşkil eder. Dernek hem eğitim hem de 

hizmet vererek amatör telsizcileri yetiştirir, uluslararası faaliyetlerde onlara imkân sağlayarak yön verirler. 

Dernek yeri bulmak, yönetmek kira ve diğer giderlerle uğraşmak, telsizler alabilmek, hizmete sunmak, 

eğitim çalışmaları yapmak, uluslararası haberleşme yarışmalarına (contest) katılmak vb. çalışmalar görüldüğü kadar 

kolay yönetilir işlerden değildir. 

Kanun ve yönetmeliklerle verilen ve sınavları başaran kişileri amatör telsizci olmak yönünde teşvik eden 

devlet ve kurumları da bu çalışmalara yardımcı olmak zorundadırlar. Çünkü amatör telsizcilik madde devreye girmesin 

diye verilmiş bir addır. “Amatör” Oysa yapılan iş ve işlemler profesyonel olmanın gerekliliğini de göstermektedir. 

Amatör telsizciler her türlü ortamda telsiz operatörlüğü yapabilecek şekilde dernekler tarafından eğitilmektedir. 

Savaş, olağanüstü olaylarda bu kişiler, anten kurabilme, ortama göre sistemleri çalıştırabilme, ne olursa olsun elindeki 

imkanlarla haberleşmeyi sağlama yönünde yetiştirilmiş birer telsiz operatörleridir. 

Ne yazık ki devlet kurumları telsiz derneklerine gerekli desteği vermemektedirler. Dernek olarak bize röle 

(aktarıcı) kurun deniliyor. Bu aktarıcılar çok yüksek tepelere kurulmak zorunda. Bu tepeler kimin elinde, Orman 

Bakanlığı, Türk Telekom, TRT, Belediyeler, Milli Emlak gibi kurumlar. Çaldağ Orman tesislerinde bulunan sistemlerimiz 

susturuldu. Kamu yararı dernek olmadığımızdan Espiye TRT vericilerinde bulunan sistemler susturuldu. Bu röleleri biz 

olağanüstü durumlar için dernek olarak nereye kuracağız? Nasıl hizmet vereceğiz? Yer istediğimizde ne yazık ki bu 

devlet kurumları bizlerden kira istemektedirler. Hani kanunlar bize amatör telsizci ismini vermişti, para ve maddeyi 

devre dışı bırakmıştı. Bu kira paralarını dernek nereden bulacak? 

Millî Eğitim Bakanlığı köy okulları ile Sağlık Müdürlükleri sağlık ocakları köylerde çürürken eğitim için bize 

bir bölüm gösterin derken olumsuz cevaplar alıyoruz. Bir eğitimci olarak bu durumun acı reçetesini yaşıyorum. Eğitim 

yapacağız bu çürüyen atıl binalarınızda “Afet ve acil durum haberleşme operatörü” yetiştireceğiz diyoruz. Eğitim ise 

bu da eğitim, neden hizmetimize destek verilmiyor? 

T.C. Millet Meclisimizde bu sorunları çözecek kanunlar çıkarılmalı. Yerel yönetimlerde kendi inisiyatiflerini 

kullanarak derneklerimize destek vermelidirler. Kamu yararına derneklerde tartışılmalıdır. TRAC Kamu yararı aynı iş 

ve işlemleri yapan GİTRAD kamu yararı olmadığına göre kamu zararı mı? Yapılan iş aynen, hatta GiTRAD (Giresun 

Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği. “www.gitrad.org.tr”) olarak biz onlardan daha çok faaliyetlerde 

bulunuyoruz! Neden ayırım yapılıyor? Neden hizmetler paylaştırılmıyor? Bu yapılanlar vicdanlara bakıldığında hukuki 

mi? Ne düşünülürse düşünülsün ne yapılırsa yapılsın bizler GİTRAD olarak en iyisiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Amacımız hobinin dışında olağanüstü hallerde görev almaksa, devletin yanında durmaksa gerisi 

teferruattır. Amacımız yolunda yürümek, olağanüstü durumlarda Valimiz Başkanlığında kurulacak kriz merkezlerinde 

haberleşmeyi en iyisi ile yapabilmek için hazır bulunmaktır. Hazırız… 

Tüm yetkililerimize ve okurlarımıza saygıyla… 

 


