
Değerli Arkadaşlar, 
Bu sene TCSWAT olarak 3.kez katıldığımız HAMRADIO fuarı ile raporumu ekte bilgilerinize sunarım. 
 
TRAC-DL-TCSWAT işbirliği ile oluşturulan standda bu sene TA’dan TA2RX Bekir Kemal 
ATAMAN, XYL’i Ayşe Oya ATAMAN, TA1HZ Tevfik Aydın KAZANCIOĞLU, TA1ED Metin 
KORKMAZ bulundular. TA1CQ Deniz KAHVECİOĞLU, TA3HM Hakan MUTLU TA’dan gelerek 
bize destek olan arkadaşlarımızdı.  
23 Haziran Perşembe günü DL9CQ Cahit Ağabey ile birlikte standı kurmaya başladık. DJ0MDG / 
TA4AC Ahmet Ağabey’in getirdiği malzemelerle stand hazır hale geldi. Resimleri facebook’da 
ve bilahare web sayfasında görebilirsiniz. 24 Haziran Cuma günü TA1ED Metin’in lokum ve 
magnetlardan oluşan promosyon materyalleri ile gelmesi ile stand tamamlanmış oldu.  
TA1CM Mehmet Hoca ile TA1ED Metin’in yeni DXCC başvurularının teslimi yanında TA1HZ 
Tevfik Aydın’ın eski DXCC’ye eklentileri teslim edildi. DXCC sorumlusu NN1N Dave’in ifadesi ile 
son 12 yıl içinde ilk kez bir SK için DXCC başvurusu yapılmış oldu: TA2J Fazıl TURKAN-SK’ın 
223 DXCC entityden oluşan başvurusunu “IN MEMORIAM” olarak teslim ettim.  
Standa oldukça yoğun bir ziyaretçi akını oldu. IARU Region 1 Başkanı PB2T Hans 
Timmerman’dan İsrail Derneği Onursal Başkanı 4X1DF Amnon Bar-Giora’ya , ZL’dan ZS’a, 
LA’dan LU’a dek geniş bir misafir kitlesini Türk Bayrağı altında ağırladık. Pazar günü öğlen 
saatlerine kalmadan getirmiş olduğumuz promosyon malzemeleri ve Türkiye’de çalışma 
yapmak isteyen yabancı amatörlere yönelik bilgilendirme kağıtları tükenmişti. Hatta Misafir 
Defterinde yer kalmadığından sayfaların boş arka yüzleri de kullanılmak zorunda kalındı.  
Geçen seneden ve bu senenin ilk yarısından çıkan Awardları sahiplerine e-mail yolu ile 
bilabedel göndermiştik. E-mail adresi sorunu olan 10 adet DL amatörünün awardını fuara 
yanımızda getirdik ve standı ziyaret eden 2 amatöre burada elden teslim ettik. Kalanları 
sağolsun TA4AC Ahmet Hocam bizim için postaya verecek.  
http://www.trac-dl.com/ham-2011/07.JPG linkinde görüldüğü üzere TA3CY tarafından 
hazırlanan TA haritası ziyaretçilerin özellikle ilgisini çekti. Fuara gelemeyen ama bu şekilde 
destek olan TA3CY Yücel Kasap’a teşekkürlerimi sunarım. 
TA3HM ve TA1CQ’in değerli katkıları ile toplamda yaklaşık 40kg ı bulan QSL kartlar (TCSWAT 
çalışmaları-TA1CM-TA1CQ-TA1TA-TA1DX-TA7EB) bu arada ilgili yabancı derneklere elden 
teslim edildiler. Bu arada Türk bayrağını görüp elindeki TA’ya gidecek qsl kartları getiren 
amatörlerin kartlarıda teslim alındı. Geri dönüşte yaklaşık 10kg kadar bu tarz kart yurda ithal 
edilerek TA1GO’a teslim edildi.  
Türk katılımcıların TA tarafı olarak bize bu fuara bu uygun koşullarda katılımı sağlayan TRAC-
DL daki değerli ağabey/abla/kardeşlerimize öncelikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlar 
olmasaydı Fuara katılımımız çok çok zor olurdu. O kadar yoldan geldiğimizde karşımıza sıcak 
bir çay ve yağmurdan korunacak bir çadır çıkardığı için DL9CQ Cahit Ağabey ve değerli eşi 
Sevgi Yenge’ye teşekkürler. Ayrıca araba ile oradan oraya nakiller için TA4AC Ahmet Ağabey’e, 
İsmet’e,  DL9CQ Cahit Ağabey, DL4CQ  Adem ÖZTÜRK’e ayrıca teşekkürler. Gerek standa 
gerekse kamp alanına gelerek  sohbetleriyle, orada olmaları ile bize destek olan TA3BJ 
Muzaffer Aygün ve eşi Nurhayat Hanım’a, OE9ATV Fikret Bey’e, Şükrü-Babacan’a, OE9TAV 
Tamer Bey’e, isimlerini şu an hatırlayamadığım diğer Türk amatör arkadaşlara teşekkürlerimi 
sunarım. Sizlerin sayesinde onca yol-uğraşı-yorgunluk çekilir bir hal aldı.  
  
 
Gelecek sene için öneriler:  

1. TA Haritasının küçük bir versiyonu yapılıp dağıtılabilir. Asılı olan çok ilgi çekti, meraklısı 
için yanına alabileceği bir versiyon güzel olabilir. Bu arada TA haritasında ufak tefek 
hatalar var, TA3CY ile görüşeceğim. 

2. Lokum ve fıstık erken tükendi. (Vallahi hepsini ben yemedim !! J  ) Miktarı arttırmamız 
lazım.  

3. Misafir defteri sayısını ve sayfa sayısını arttırmak lazım. 
4. Bir şekilde kalış süremizi arttırıp etrafı gezmek lazım. Yıllık izin sürem hakkında İnsan 

Kaynaklarına dilekçe vereceğim J . 
5. Diğer dernekler Turizm Bürosu gibi çalışıyorlar. Bakanlıktan biraz tanıtım broşürü 

edinmekte yarar olabilir (her ne kadar fuar Ham Radio’da olsa tanıtım tanıtımdır). 
6. Katılan arkadaşlar olarak standa bir adet base VHF/UHF yerleştirip, her birimiz yanımıza 

bir el cihazı alırsak haberleşmemizi daha rahat sağlarız diye düşünüyorum. ( Ya da her 
fuar bir takım cihaz satın alacağız J bu da bir opsiyon)  

 
73 de TA1HZ Tevfik Aydın KAZANCIOĞLU 
 


