Afetlerde Haberleşme ve Elektrik Paneli

AFETLERDE HABERLEŞME VE ELEKTRİK
PANELİ HAZIRLIKLARI

kamuoyunda ve ilgili kurumlar
Şubemizin,
nezdinde afet duyarlılığını artırmak,

depreme hazırlık için yapılması gereken
zorunlu uygulamaları hızlandırmak amacıyla
düzenlemeyi planladığı “Afetlerde Haberleşme
ve Elektrik” konulu panel için çalışmalar
başladı. 14 Haziran 2016 tarihinde Şubemiz
Alaettin Anahtarcı Konferans Salonu’nda
yapılan hazırlık toplantısına, İstanbul Teknik,
Yıldız Teknik ve İstanbul üniversitelerinden
hocalarımız, İstanbul Büyük Şehir
Belediyesinden, TEİAŞ ve Elektrik Dağıtım
Şirketlerinden yetkililer, AFAD ve AKUT’tan
temsilciler, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri
Odası İstanbul Şubelerinden Yöneticiler, GSM
Servis Sağlayıcı Kurumlardan ilgililer katıldı.
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerinin,
Şubemiz Müdürü ve Hukuk Danışmanın
katıldığı toplantının açılışını Şubemiz YK
Başkanı Erol Celepsoy yaptı. Celepsoy, böyle
bir toplantının gerekliliği ve aciliyeti üzerine
kısa bir konuşma yaptıktan sonra, sözü
konuklara bıraktı.
İlk sözü, bütün kurumların depreme hazırlık
konusunda birlikte çalıştıklarını ifade ettikleri
AFAD (T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı) uzmanı Doğuş Ok aldı.
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Ok, afete hazırlık ve afet sonrası yapılacaklar
konusunda bugüne kadar ulusal ve uluslararası
düzeyde yapılan görüşme ve çalışmaları
özetleyerek; afetten korunma ve afet sonrası
ulusal düzeyde alınacak önlemlere ilişkin
temel oluşturan Türkiye Afet Müdahale
Planı`nın önemine vurgu yaptı. Gerek afet
sonrası toplanma alanları gerekse çarpık
yapılaşma konusunda yaşanan olumsuzluklara
değinen Ok, ülkemizdeki fay hatlarının yüzeye
yakınlığı nedeniyle acil duyuru sisteminin
zaman açısından sıkıntılı bir olgu olduğunu
belirtti. Afete hazırlık konusunda özellikle
iletişim konusunda GSM şirketleriyle yapılan
projelere değinen Ok, kimi çalışmaların kaynak
yetersizliği nedeniyle ağır ilerlerken genç
kuşağın afete hazırlık konusunda duyarsız
kaldığını belirtti. AFAD yapılanmasının
özellikle son yıllarda ciddi aşamalar
kaydettiğini ifade eden Ok, yine de yapılması
gereken daha çok iş olduğuna vurgu yaptı.
Sırayla söz alan kurum ve kuruluş
temsilcileri ve üniversite hocaları, afete
hazırlık ve afet sonrası yapılması gerekenler
konusunda bugüne kadar gerçekleştirdikleri
çalışmaları ve ihtiyaç duydukları noktalara
değinen konuşmalar yaptılar. Afet sonrası
yapılacakların çok önemli olduğunu ancak
afete hazırlık çalışmalarıyla zararın en aza
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indirgenmesi konusunun çok daha önemli
olduğu noktasında ortaklaşıldı. Panelin
öncelikle ilgili ve yetkili kurumların katılımıyla
ve odalarımızın üyelerine yönelik olarak
gerçekleştirilmesi, buradan çıkacak sonuçların
kamuoyunda duyarlılık yaratılması için
yaygınlaştırılması konusunun ikinci aşamada
ele alınması önerildi. Üniversitelerimizin bu
konularda ciddi kuramsal çalışmalar yaptığı
ancak bu konuda kamu kurumlarıyla daha
fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altı
çizildi. Afetle ilgili çalışma yapan kurumların

trafikte geçiş önceliği konusunun bir an
önce çözülmesi gerekliliği belirtildi. Başta
Japonya olmak üzere deprem kuşağında yer
alan başka ülkelerden edinilen deneyim ve
bilgiler paylaşıldı. Gerek afet sonrası toplanma
merkezlerinin gerekse kentsel dönüşüm
projelerinin bugünkü durumu konusunda
yaşanan olumsuzluk ve gereksinimlere vurgu
yapıldı.
Toplantı sonunda panel konularının ve
panelistlerin somutlaştırılması işlerini
yürütecek düzenleme kurulu belirlendi.

DÜZENLEME KURULU 1. TOPLANTISI
“Afetlerde Haberleşme ve Elektrik” isimli
panel hazırlığı için 14 Haziran 2016 tarihinde
yapılan ön toplantıda alınan kararla 21 Haziran
2016 günü 1. Düzenleme Kurulu toplantısı
Şubemizde yapıldı.
Düzenleme Kurulu toplantısına İstanbul
Teknik, Yıldız Teknik ve İstanbul
Üniversitelerinden hocalarımız, TEİAŞ ve
Elektrik Dağıtım Şirketlerinden ilgililer,
AFAD, Kandilli Rasathanesi ve AKUT`tan
temsilciler, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesinden yöneticiler katıldı.

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldığı toplantının açılışında Şubemiz YK
Başkanı Erol Celepsoy kısaca bir önceki
hazırlık toplantısında konuşulanları
özetleyerek sözü konuklara bıraktı.
Söz alan üyeler panelde hangi konuların
ve nasıl yer alması gerektiği üzerine görüş
ve önerilerini bildirdiler. Öncelikle panelin
içeriğinin ve hedef kitlesinin ne olacağı
ele alındı. Afet konusunun öncesinde neler
yapılacağı, afet sırasında ve sonrasında
nelerin yapılması gerektiği biçiminde üç
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aşamada ele alınması gerektiği, özellikle
afet öncesi hazırlıklar konusunun önem
taşıdığı değerlendirildi. Üniversiteler, kamu
kurumları ve özel kuruluşların bütünleşik
olarak çalışmasının büyük yarar sağlayacağı,
bugüne kadar yapılan hazırlıkların birarada ele
alınmasının ve geliştirilmesinin önemli olduğu
vurgulandı. Enerji ve haberleşme alanında
akıllı şebekelerin yaygınlaştırılmasının ve bu
konuda uluslararası alandaki gelişmelerin
izlenmesinin yaşamsal bir gereklilik
arzettiğinin altı çizildi. Varolan haberleşme
ağlarının bütün tarafları içine alacak bir
biçimde entegrasyonu ve acil durumda hemen
güncellenebilecek haritalamanın çok gerekli
olduğu belirtildi. Afet sonrası toplanma alanı
ve barınma alanın önemine vurgu yapılarak
bu konuda bugüne kadar izlenen yapılaşma
politikalarının gözden geçirilmesi ihtiyacı
dile getirildi. Afet anında ve sonrasında hangi
kurumun neyi ve nasıl yapacağı, nasıl bir
ilişkiler zinciri içinde yer alması gerektiğinin
bugünden netleştirilmesinin birçok karmaşayı
engelleyeceği belirtildi. Afet sonrası
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin
önemine vurgu yapılarak, bu konuda toplumun
ve habercilerin eğitiminin ve afet sonrası
ortaya çıkacak kaosun en aza indirilmesinin
gerekliliği vurgulandı. AFAD tarafından
hazırlanan TAMP`ın (Türkiye Afet Müdahale
Planı) 26 hizmet dalında ayrıntılandırıldığı,
geniş bir külliyata ulaştığı ama bunların
uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının çok
daha önemli olduğu belirtildi. Her hizmet
dalında ana çözüm ortaklarının belirlendiği,

bunlara ek olarak destek çözüm ortaklarının
bulunduğu ve hizmetlerin bunlar üzerinden
yürütüldüğü söylendi.
Bu görüş ve önerilerden sonra alınan
kararlar;
1. Panelin 1 Ekim 2016 Cumartesi günü
yapılmasına,
2. "Panel yeri ve duyuru görsellerinin
hazırlanması için EMO İstanbul Şubesi`nin
görev almasına,
3. Üniversiteler başta olmak üzere tüm
kurumların bu duyuruların yaygınlaştırılması
için çaba göstermesine,
4. Panel hazırlıkları için İstanbul Üniversitesi,
AFAD, TEİAŞ 4. Bölge ve EMO İstanbul
Şubesi`nden Panel Yürütme Kurulu
oluşturulmasına,
5. Panele; BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu), YEGM (Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü), TRAC (Türkiye Radyo
Amatörleri Cemiyeti) ve Medya kuruluşlarının
çağrılmasına,
6. Bütün katılımcıların ve kurumların bir hafta
içinde panel konularını ve panele katılacak
temsilcilerini belirleyerek bildirmelerine,
7. Panelin sabah Haberleşme ve öğleden sonra
Elektrik konusuna ayrılmasına,
8. Bu iletişim ve çalışma için tüm katılımcıların
içinde bulunduğu bir e-posta grubunun
oluşturulmasına,
9. Panel kolaylaştırıcılığının EMO İstanbul
Şubesi tarafından yapılmasına karar verildi.

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
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