RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDĐR ?
"Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili
haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir."
RADYO AMATÖRÜ KĐMDĐR ?
" Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek
ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalişan gerçek kişiler"
RADYO AMATÖRÜ NE YAPAR VE HANGĐ YETKĐLERE SAHĐBTĐR ?
Devletin ilgili kurumları tarafından, elektro-teknik, işletme ve kanunlar olmak üzere en az üç ayrı bölümden sınava tabii
tutularak başarılı olması halinde hak ettiği süresiz Lisans ile sahib oldugu imkanlar ve Lisans sınıfına uygun band ve güç
çerçevesinde,
- Her türlü alıcı ve verici haberleşme tekniğinde ve elektronik alanında sürekli kendini yetiştirir ; bu anlamda kendi cihazını
kendisi yapabilir, orjinal cihazında değişiklik yapabilir ( Lisans sahibi olan bir Radyo amatörüne cihazının seri numarası
sorulmaz ) , her türlü Labor çalışmaları yani araştırmalar yaparak deneyler yapar, her türlü anteni kendisi yapabilir ve her
türlü teknik ayarlarini kendisi yapar.
- Her türlü alıcı ve verici (örneğin Telsiz veya A-TV) istasyonu ayrı bir izin gerekmeden kurar. Radyo amatörü,
elektromanyatik dalgaların dış çevrede bulunan diğer cihazlara girerek etki yapmaması için önlemini kendisi alır ve
sorumluluğundadır. Ancak sorunun dış çevrade olması en çok rastlanan ihtimallerden olduğundan karşı taraftaki arıza
araştırma kurumu ( Funkstörungsdienst ) tarafından arıza araştırılması yapılmadan sorumluluk almaz.
- Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır.
- Haberleşme istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır, teknolojide bilgi alışverişi yapar ve dostluklar kurar (siyaset ve politikadan
uzak olarak).
- " Gerek duyulduğunda" Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın
hizmetine sunabilir.
- "Gerek duyuldugunda" acil hal haberlesmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır
halde tutar.
- "Gerek duyuldugunda" herbiri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara
katılabilir.
DÜNYADA RADYO AMATÖRLÜĞÜ
- 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlamıştır.
- 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar.
- Şu anda dünyada iki milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır.
- Yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerinde,
- Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır.
- ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir.
- IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir.

www.trac-dl.com
E-Mail : trac-dl@gmx.de

