TRAC-DL ?
Derneğimiz,
Kısa adı TRAC-DL olup „ Türk Radyo Amatörleri Cemiyeti - Almanya „ ismi ile 1992 de ( kurucu üyeleri : Ahmet Çoban,
Bülent Arslan, Cahit Aksoy, Yusuf Yazık, Fikret Kale, Halim Yağcıoğlu ve Veysel B.Özşirin taraflarından ) kurularak, resmen
dernekler kanunu çerçevesinde Fulda mahkemesince
( Almanca kısaltılmışı „ e.V „ ) No. 9VR-1172 da Kayıtlıdır. Ayrıca, Almanya´nın ilgili makamlarınca, Almanya´daki Türk
Radyo amatörlerini resmen temsil hakkına sahibtir.
Derneğimizin kuruluş amacı,
Almanya´da Türkler arasında Radyo amatörlüğünün çoğaltılması ve geliştirilmesidir.
Bunlar oluşurken,
a ) bir çatı altnda birleşerek, derneksel faaliyetler çerçevesinde daha düzenli ve yararlı çalşmalar yapabilmek.
b ) iIlgi alanı çerçevesinde, Almanya içinde ve dışında bulunan diğer dernekler´le dayanışmaya girmek.
Öncelikle,
ba ) Gönlümüzde bir kardeş kuruluş olan Türkiye´deki, kısa adı TRAC olan “Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti “ ile ve
ayrıca bütün grublar ile de mümkün olan her türlü dayanışmayı ve yardımlaşmayı sürdürmek.
bb ) Aynı zamanda üyelerimizden büyük bir bölümünün Almanya´daki, kısa adı DARC ( Deutscher Amateur-Radio-Club )
olan derneğe´de üye olduklarından ve Almanya´yı temsil etme hakkına sahib olan DARC ile´de uyum içersinde çalışmak.
Derneğimizin başardığı en yararlı faaliyetleri başlıca şunlardır :
1. Almanya´da Türk Radyo amatörlerinin çoğaltılmasını ve geliştirilmesini sağlayabilmek için yoğun olarak Teknik alanda
kurslar düzenlemesi ve buna ilişik olarak ilgili makamlar´la temasda bulunularak Radyo amatörlüğü için gerekli olan Lisans
sınavlarını organize etmekte olması.
2. Çoğaltılmış ve geliştirilmiş olan Lisanslı Radyo amatörlerinin otomatik olarak kendiliğinden oluşan gelişmelerle diğer
Radyo amatörlerini veya bu çerçevede kurum ve kuruluşlar´la dayanışmaya girerek maddi ve manevi yardimlaşmasının
oluşumunu vesile ve öncülük etmiş olamsı.
3. Türkler arasında´da, sürekli gelişen Communication tekniğinde mevcut olan imkanları, sahib olunan Lisans çerçevesinde
her türlü alıcı ve verici cihazlara kullanabilerek, bunun üzerinde araştırmalar ve deneyler yapabilmek´le, tarih boyunca bir
sürü buluşlara imza atmış olan Radyo amatörlerinden biri olmabilme imkanını sağlamış olması.
4. Radyo amatörlüğü, Teknolojinin her türlü imkanları ile ( örneğin, Teknik olarak Radyo denilen her türlü alıcı ve verici
cihazlar ile ) ve her alanda bütün Dünya ile iletişim imkanı sunduğundan, bütün Dünya´ya Türkün sesini duyurmakla beraber
kisisel ve derneksel olarak görülmez birer Türkiye fahri turizim elçiliği görevini de yürütmekte olması.
Bunları yaparken ayrıca, sergi´ler (Stand) açmak ve Fuar´lara katılmak en önemli faaliyetlerimizdendir.
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