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ciden cok azl ka,:-. --.-: xak bu hat-
tr kullanan amato: ::-.;: - ::-.rsr artrk on-
larla i lade edil ito:. -: :.-- -,rdr. tLipri i
ve siitqiilere kalmts.

Her  radvo dma-- -  ,  nd 'ne  c ize l
bir tagrr isareti v.u. . :-:. -,nel in cdgn
ipareti 'TA 0 U' (Bura:: 

-.' 
,:kive'f, O, o

kiginin oturdugu bolE.-.-- - ia adrm sim,
geliyor). Bu i$aret o--.:=-. ;agn yap a-
mryor. Eger kazara rej - :::p da konu$-
maya kalkarsaruz hem-: : -.da aktifolan
telsizciler tarafindar u-.-:: :. orsunuz

TC SWAI rivelen. . * z yelekleri.

8dgii. c.binln risruni. .,- olan cagrr
i$aretle ve kar-r gmp.:::'. : \urucu tim
manaslna gelen S\\ r,: --: anlamh bir
u)'um olusturuyor.

"Biz de TLirkive rrir ralitilmlnda '!uru,

cu tim' olmak istir oruz dl en Canel, iiye-
lednin tamamrnln afet haberie5mesrne
ydnelik egitim aldrgrnr belirtiyor. TC
SWAT iiyeleri; Emniyet Genel Miidiirlii-
gi.i ve 112 acil servisler, hastaneler basta,

Radyo amatiirii olmak
igin iince Kryr Emniyeti
Genel Miidiirliigii'nain
actrEr imtihana
giriliyor. Senede iki kez
a€rlan imtihan aincesinde
radyo amatairliiEii
denrekleri eEitim Yeriyor.

qok sayrda kamu kurum ve kululuslanna
acjl durum haberlesmesi egirimi veri) or.

AFETTE NE YAPACAGINI B]LMIYORLAR!
Canel, $ili depreminden sonra bu iilke

ile drsandan ilk telsiz temasr kuran kisi.
Diinyamn son ).rizl' da ya$adl$ en $id-
detli sarsrntl olan 8,8 bq'ukliigiindeki
depremden 2 saat 36 dakika sonra bag'
lanh kurmug. Arturo adrndaki radyo ama-
torii. Canel'e. iki saatin sonunda kendi

bdlgelerinde 2 role. fuzrlhac rn ana cadr-
nnda 1, sehir giri$ ve Clkl5tnda 2 istasyon
kurduklarrnr a-krarmrs. $il i l i  telsizcilerin,
uluslararasr haberlegmeyi yapacak klsa
dalga fiekanslarrm belirleyip yayrn yap-
trklarrna dikkat ceken Carel, "Bunu bi
zim de yapmamrz lazrm' diyor.

Peki, Tiirkiye'de bir afet amnda amatcir
radyoculardan faydalanacak pladama ya-
prldr mr? Canel'in bu soruya cevabr kesin
bir dille "Ha1'rr" oluyor.

Ona gore hicbir amatcjr telsizci afet
azaltma calrsmalarrna nasr I katrlacagrnr
bilmiyor. Bu konuda bir plan yok. Canel,
amatdr radyoculun yorum yapmamasl
gerekl iSini belirterek aldrgr bilgil i  dogru
ve karrgrkhga imk6r vermeden aktarma-
sr gerektigini kaydediyor. Bunun icin de
egitimler yap arak ortak bir dil olugtu-
rulmasr gerekiyor.

Hemen akla 9u soru geliyor: "Cep tele-
fonlan bu kadar yaygrnlaSmrgken telsize
ne gerek var? Canel ise gecen aylarda is-
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