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Gece Vardiyas?nda Uyku Problemi ve Çözümü
Özel güvenlik sektörü haftada 7 gün 24 saat hizmet veren, verilen hizmetlerin devam edebilmesi için vardiya veya nöbet sistemiyle
çal??man?n zorunlu olan meslek gruplar?n dadand?r. Güvenlik personeli normal çal??ma saatleri ve günleri d???nda çal??mak
durumunda kalan, ya?amsal tehdidi bulunan görev ve sorumluluklara sahip, zamanla yar??an, farkl? teknolojilerin kullan?ld???,
yo?un stres ve bask? alt?nda çal??an bir gruptur.
Yap?lan ara?t?rmalar vardiyal? veya nöbet sistemiyle çal??man?n, bireylerin fizyolojik, psikolojik sa?l?klar? üzerinde olumsuz
etkilere yol açt???n? ve bu durumun hem çal??anlar?n hem de proje güvenli?ini olumsuz etkiledi?ini görülmektedir.
Saha çal??anlar?n?n vardiyal? çal??ma sistemindeki ??Gece Çal??malar?nda?? en çok görülen problem gece çal??malar?nda uyku
problemidir. Saha personelleri denetimlerin de en çok kar??la??lan durum uykuda yakalamad?r. Burada sorun özel güvenlik
görevlilerinin gece uykusuyla nas?l ba? edeceklerini bilemediklerinden dolay? ya?anmaktad?r.
Bu yaz?m?zda saha personellerinin gece vardiyalar?nda uyku problemlerini nas?l ba?a ç?kacaklar? konusunda uygulamalar?
anlatmak. Güvenlik sektöründe vardiyal? çal??ma sitemi 8/ 16 ? 12 / 24 olarak belirlenmi?tir. Yine gece ve gündüz karma sitemlerle
çal??malar yap?lmaktad?r. Bu sitemler örnek olarak ( 2 Gece 2 Gündüz 2 ?zin ) gibi.
Uyku düzenini ayarlarken gündüzden geceye geçi? ve geceden geceye geçi?lerde dikkat edilmelidir.
Gece vardiyas?na ba?lamadan önce yap?lacaklar.
1- Uyku sa?l???n? ciddiye almak ?artt?r. Yataca??n?z yerin sessiz, karanl?k ve serin olmas?na çal???n. Gerekirse kal?n perdelerle
veya alüminyum kâ??tlarla yatak odas? penceresi olabildi?ince ???k geçirmez hale getirilmelidir. Ev içi ve sokak gürültülerinin
kontrol edilemedi?i hallerde yumu?ak silikondan kulak t?palar? ve ???k geçirmez maskeler kullanmak da yararl? olabilir.
2- Kap?ya ?Lütfen Rahats?z Etmeyin? yaz?s? koyun. Böylece sizin uyudu?unuzu unutan veya bilmeyenlerin kap?n?z?
çalmas?n? veya odan?za girmesini önleyin. Telefonlar?n sesini k?s?n veya kapat?n. Radyo veya televizyonu aç?k b?rakmay?n
3Yatt???n?z odada kedi?köpek, ku? gibi evcil hayvanlar bulundurmay?n, hele yata??n?za hiç almay?n.
4- Ana yeme?i vardiya s?ras?nda olmak üzere düzenli ve az miktarlarda yemek yiyin, yatarken çok su içmeyin, kahve, nikotin ve
alkol kullanmaktan kaç?n?n. Önerilen azar azar üç ana-üç ara ö?ün yemek çok yaral? olabilir.
5- Uyku ilaçlar?ndan kaç?n?n. Do?al uyku veren uyku ilac? yoktur. Tüm uyku ilaçlar?n?n de?i?en derecelerde yan etkileri
olabilir ve uzun süreler kullan?lmalar? hem al??kanl?k yapabilir hem de etkileri zaman içinde azalaca?? için dozlar?n?n art?r?lmas?
gerekebilir. E?er ilaç kullanman?z gerekirse, bunu vardiya de?i?melerinde birkaç günle s?n?rlay?n ve etkisi k?sa süren ilaçlar
seçmek için doktorunuzun tavsiyelerine uyun.
6- Gece vardiyas?na ba?lamadan önce gündüz normal kalk?? saatinize göre e?er saat 08: 00 / 09:00 gibi uyan?yorsan?z. Hafif bir
kahvalt? yaparak günlük aktivitelerinizi saat 12: 00 / 13:00 kadar bitirin ve muhakkak gündüz uykusunu en az 4-5 saat uyuyarak
geçirin.
Gece vardiyas?nda uyku problemini a?mak
1- Öncelikle gece vardiyalar?na uykunuzu alm?? olarak gelmeniz ?art.
2- Mesaiye gelmeden önce a??r ve ya?l? yiyeceklerden kaç?n?n
3- Nöbet tuttu?unuz yerde ( Mobo-Büro ) ortam ?s?s?n? iyi ayarlay?n çok s?cak ortamda uykunuz çabuk gelir. Ortam?n ne çok
so?uk nede çok s?cak olmas?n? sa?lay?n
4- Uyku zaman? ki?iden ki?iye de?i?e bilir. Uykunuzun geldi?i anlar? iyi takip edin bu saatlerde devriye hizmetleri veya projenin
özelli?ine göre gece yap?lacak i?lere yönelin örne?in uykunuzun geldi?ini his seti?iniz zaman temizlik veya kontrollerinizi yapa
bilirsiniz.
5- Dikkatinizi odaklayacak i?lerde belli aral?klarla ara verin cctv gibi yerlerde görev alan güvenlik görevlileri belli aral?klarla
ortamdan uzakla?malar? uyku problemini azaltacakt?r.
6- Vardiya s?ras?nda abur cubur at??t?rmaktan kaç?n?n, onun yerine mümkünse ara verdi?inizde bir miktar yürümeye veya
egzersiz yapmaya çal???n.
7- Projenin özelli?ine göre dinlenme s?ralar?nda 30-45 dakika aras?nda uyuya bilirsiniz. Bunu yaparken proje yöneticinize ve
amirlerinize haber vermeniz ?artt?r. E?er akl?n?z uykudaysa refleksleriniz ve alg? düzeyiniz dü?er. Yap?lan i?te tehlike ve risk artar.
Uykunuzu zapt edemiyor iseniz. Bunu muhakkak yap?n ama unutmay?n gece vardiya görevinizde bunu s?k s?k yapmaman?z gerek.
Gece Vardiyas?ndan Sonra Yap?lacaklar
1- ??ten sabah ç?k?nca koyu güne? gözlü?ü tak?n, ayd?nl?kta olabildi?ince az kal?p, bir an önce yata??n?za ula?maya çal???n.
Böylece güne? ?????n?n içimizdeki saati düzenleyen hormonlar? etkileyerek vücudumuzu uyumamaya yönlendiren etkisini
azaltmaya çal???n.
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2Vardiya ç?k??? hemen eve gidip yata?a girenlerin, yemek yiyip bir süre oturan gazete okuyup televizyon seyredenlere oranla
daha iyi uyuduklar? gözlenmi?tir.
3- Gece çal???p gündüz de ?normal? sosyal ve aile hayat?n? sürdürmeye çal??anlar?n her iki alanda da ba?ar?s?z olduklar?n?
gösteren, özellikle Kuzey ülkelerinde yap?lm?? çok say?da bilimsel çal??ma vard?r.
4- Normal gece uykusunu ne sürede uyuyorsan?z gündüz uykusunda o süreye yak?n uyuyun
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