UYARI: Kırmızı ikaz ışıkları yanıp sönüyor
Geçen hafta, Avrupa Komunikasyon Komitesi (ECC) toplantısı Vilnius
(Litvanya) da gerçekleştirildi. ECC’nin (11) 03 Sayılı, Serbest CB kullanımı ve
EN300433 Standard’ı nın uygulanması hakkındaki tavsiye Karar’ı (AM-FM
4W and 12W pep SSB) revize edildi.
Dökümanı ayrı pencedere görüntüleyin
Avrupa Halk Bandı Federasyonu (ECBF) ve Avrupa Telsiz Birliği (AER)’in
katıldığı toplantıda,
Avrupa Posta ve Telekomunikasyon İdareleri Birliği (CEPT) üyesi bulunan bir
çok ülkede tavsiye kararı Karar’ı (11)03’ün uygulanmıyor olması kınandı.
En şaşırtıcı olan; bazı katılımcıların, 27MHz CB'nin 10 Yıl’dan daha az bir süre
içinde yok olacağı konusunda, “kayıt dışı” şekilde uyarmasıdır.
İlk adım, üye kayıtlarının silinmesidir.
Bazı idareler, bir dizi grup tarafından; kayıt, lisans ve yetki verme işlemlerini
durdurma ya zorlandı. Bazı imalatçı ve ithalatçılar bu gruplardan etkilenerek ve
satışlarını artırma düşüncesiyle bu önlemleri desteklemişlerdir.
Sonuç olarak; eğer CB'yi küçülmeden ve yasal düzenlemeler ile kurulan
sistemler, bilimsel endüstri ve medikal band enterferansından koruyamazsak,
kurumlar CB kullanıcı sayısının çokluğunun farkına varamazsa, gelecekte ne
olacak? Ya, kullanıcılar 27 MHzde artan QRM'den korunamazsa !
Bir sonraki adım, beş yıl içinde veya daha erken (her beş yılda bir, kararlar ECC
tarafından tekrardan revize edilmesi) olacaktır.
Diğer kullanıcılara 27MHz’i kullanmalarını önermeye (ki bu zaten oluyor) ,
burayı sanki hiçbir kullanıcısı olmayan ICM Band olarak değerlendirmeye ve
her türlü kullanım için ücretsiz frekans olarak duyurmaya başlayacaklardır. ECC
Kararı (11) 03 bir sonraki revizyonunda, küçük bir destek ile CB kolayca iptal
ve yok edilebilecektir.
Bunu nasıl önleyebiliriz?Bize önerilen ve bunu durdurabilmemiz için gerekli
ögeler; gerçek kullanıcı sayısı, üretilen ve satılan CB Alıcı-Verici’lerinin sayısı,
kullanılan aksesuar sayısının biliniyor olmasıdır. Gerçek piyasa varlığını
kanıtlamak için bu verileri CEPT’e sunmalıyız.

Kullanıcı sayısını idareler sağlayamaz bu tip verileri yalnızca federasyon
sağlayabilir. Bu verileri CEPT’e biz iletmeliyiz.
Diğerleri ise, özel sektöre ait olan gizli ve ulaşılması zor rakamlardır.
CB’ye hayat vermeye devam etmek bu tür bilgileri elde etmeye çalışmak
gerekir.
ECBF’nin yapacağı birsürü iş var.
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