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Görev Birimlerinde Aksiyon Plan? Haz?rlama
Amaç
Proje ve birimlerde meydana gelebilecek olaylar veya öngörülen olaylar?n bir senaryo dâhilinde içerisinde incelenmesidir. Bu
inceleme sonunda önleyici güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve olaya müdahale yap?ld??? anda etkili ve çabuk sonuca
ula?mas?d?r.
Neden Örnek Olaylar ve Aksiyon Plan??
Riskler, ?irketler ve kurulu?lar taraf?ndan çok iyi belirlenmeli; planlanmal? ve yap?lan planlar tatbikatlarla canl? tutulmal?d?r.
Riskler olu?madan önce sezilebiliyorsa bunlardan kaç?nman?n veya onlar? minimize etmenin yollar? bulunmal?d?r. Bunu sa?larken
de önceden ya?anm?? olaylar?n de?erlendirilmesi veya ya?anabilecek olaylar?n ne gibi plan dâhilin de çözülebilec?i saplanmal?d?r.
Ayr?ca riskler etkin bir ?ekilde yönetilmesine ra?men, belli bir rehavet dönemine girildi ise gene istenilen sonuca ula??lamayaca??
bilinmelidir. Sonuçta olan öncelikle insanlara, ?irketlere veya kurulu?lar?n imajlar?na olacakt?r.
Aksiyon planlar?n?n haz?rlanmad???ndan dolay? maddi zararlar (örne?in havaalan?nda bir depoda yang?n ve bunun canl? yay?nda
izlenilmesi), ?irket veya kurulu? imaj?na zarar verecek veya insan kay?plar?na sebebiyet verebilecektir. Benzer durumlar yüksek
riskle çal??an havaalanlar?(uçak kaç?rmalar? gibi) veya dü?ük riskle çal??an al??-veri? merkezleri için de geçerli olacakt?r. Hatta
?irketler, riskleri yönetmenin yan?nda, i?in devaml?l???n?n sa?lanmas? planlar?n? da yapmak durumundad?r.
Aksiyon planlar?nda projelerin farkl? olmas? ve görev yeri özel talimatlar?n?n kurumun isteklerine göre planlanmas?ndan dolay?.
Farkl?l?klar göstere bilir. Aksiyon plan? haz?rlarken birimlerin kendine uygun bir ?ekilde planlar?n? olu?turmas? ?artt?r. Aksiyon
planlar?nda bir standart olu?turmak zordur ama temel kurallar?n bilinmesi olaya daha hâkim olma ve h?zl? bir ?ekilde çözümünü
sa?lar. Örne?in olay esnas?nda haber zincirinin nas?l olmas? gerekti?i temel olarak bilinmesi bütün proje ve birimlerde ayn? ?ekilde
uygulan bilir.
Plan haz?rlarken mevkiler ve olay yerleri bire bir olmal?d?r. Ki?i adlar? gerekti?i yerde kullan?la bilir. Aksiyon planlarda olaylar?n
özelli?ine göre süre tahminleri yap?larak olaya h?zl? müdahale edilmesi sa?lanmal?d?r. Örne?in birimde ç?kan yang?nda itfaiye ve
ambulanslar?n gelme süreli bilinmelidir.
Örnek Olay ?nceleme Yönteminin Faydalar?
1- Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlileri?nin anlama, kavrama, analiz etme, sentezleme, de?erlendirme ve yorumlama
gibi birçok yeteneklerini geli?tirmelerine f?rsat tan?r.
2-Örnek olay incelemesinde Özel Güvenlik Görevlileri?nin, belli bir konu hakk?ndaki bilgilerini, anlay??lar?n? ve becerilerini
uygulamaya koyma imkân? bulur.
3-Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlilerinin belli bir konu veya olay hakk?nda birlikte çal??ma imkân? sa?lar.
4-Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlileri?nin dü?ünme becerilerini geli?tirir.
5-Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlileri?nin problem çözme becerilerini geli?tirir.
6-Örnek olay incelemesi, ö?retimde Özel Güvenlik Görevlisi merkezli bir yakla??m? temsil eder.
7-Olaylar? önceden tahmin edilerek çabuk karar verme ve çabuk müdahalede bulunma imkân? sa?lar.
8-Risklerin bilinmesi zaman kayb?n? önleyerek risklere odaklanmay? sa?lar.
Örnek Olay ?nceleme Yönteminin S?n?rl?l?klar?
1- Dü?ünülen sorun hakk?nda bir örnek olay yazmas? veya bulmas? bazen güç olabilir.
2-Örnek olay?n çözümü uzun zaman alabilir.
3-Örnek olay incelemesi yönteminin kalabal?k gruplarda uygulanmas? zordur.
Aksiyon Plan? Haz?rlarken Dikkat Edilecek Hususlar
1-Olaylar?n abartmadan gerçek zaman dilimlerine uygun olarak s?ralay?n.
2-Olaya müdahale tarz?n? aç?kça bildirin
3-Olaylara müdahale edecek görevlileri görev pozisyonlar?n? belirtin.
4-Olaylara müdahalede tahmini süreleri belirtin.
5-Olaylar? projenin bulundu?u gerçek mekânlara göre de?erlendirin
6-S?k ya?anan olaylar? risk derecesine göre de?erlendirerek üzerinde birkaç aksiyon plan? haz?rlay?n
7-Örnek bir olay? projenin özelli?ine göre ( gece / gündüz, yo?un olan zamanlar / yo?unlu?un az oldu?u zamanlar ) diye
de?erlendirerek olay aksiyonlar?n?n varyasyonlar?n? s?ralay?n.
8-Olaylar? de?erlendirirken aksiyon planlar?n? de?i?en kurallar ve uygulamalara göre s?k s?k yenileyin.
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9-Ayr?nt?ya fazla girmeden yap?lacak s?ralamay? net bir ?ekilde yaz?n.

Örnek Olay ?nceleme Sürecinde Yer Alan ??lemler

1. A?ama:
Duruma Yönelme
?Güvenlik E?itmeninin olay? anlatmas?? Güvenlik E?itmeninin olaylar? gözden geçirmesi

2. A?ama:
Sorunlar? Tespit Etmek
? Güvenlik Görevlileri tart??mak için bir politika seçerler? Güvenlik Görevlileri de?er ve de?er çat??malar?n? saptarlar? Güvenlik
Görevlileri olay?n sorunlar? saptarlar

3. A?ama
Öneri Geli?tirme
? Güvenlik Görevlileri öneri geli?tirirler? Güvenlik Görevlileri ortak önerileri belirlerler

4. A?ama
Tart??ma Ara?t?rma
? Bir önerinin olumlu ve olumsuz yönlerini saptama? De?er çat??malar?n? netle?tirme? Öncelikleri saptama, bir de?erin di?erinden
ne kadar önemli oldu?unu saptama ve ikincinin nas?l önlenece?ini gösterme

5. A?ama
Önerileri Sadele?tirme ve Geli?tirme
? Önerilerin, gerekçelerin sunulmas? ve benzer durumlar?n incelenmesi? Güvenlik Görevlileri öneriler geli?tirmesi
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6. A?ama
Olaylar? S?nama
? Tahmin edilen sonuçlar?n ortaya ç?k?p ç?kmad???na bak?lmas? ve olgusal geçerlili?in incelenmesi
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