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Plân Yazmak
Güvenlik birimleri, güvenlik hizmetlerinin günlük ola?an ak??? s?ras?nda kar??la?t?klar? durumlara güvenlik prosedürlerine uygun
olarak reaksiyon gösterirler. Güvenlik prosedürleri; gerçekle?mesi mekân ve zaman itibar?yla kesin, sonuçlar? ön görülebilir
hizmetlere yöneliktir, düzenleyici ve belirleyicidir.
Ancak, güvenlik birimlerinin kar?? kar??ya kald??? durumlar ve çözmek zorunda olduklar? sorunlar her zaman öngörülebilir
de?ildir. Özellikle kriz durumlar?n? i?aret eden bu gibi olaylar ön görülebilir olmas?na ra?men, bunlar?n zaman?, ?iddeti, sonuçlar?,
çevreye etkileri gibi hususlar? önceden tahmin etmek neredeyse mümkün de?ildir.
Bu noktada, güvenlik birimleri prosedür yerine plân haz?rlamak durumundad?r. Bu sayfam?zda, plân yazmak konusunda
tavsiyelerimizi bulabilirsiniz.
Plân, bir i?in gerçekle?tirilmesi için uyulmas? tasarlanan düzendir. Güvenlik birimleri, her hangi bir zaman diliminde gerçekle?me
ihtimali olan yang?n, deprem, sel gibi do?al afetler, yo?un kat?l?ml? toplant?, konferans, konser gibi etkinlikler gibi ola?an d???
tedbirler al?nmas?n? gerektiren durumlara kar?? plân yapmak zorundad?r. Di?er bir ifadeyle; prosedürlerle yönetilmesi mümkün
olmayan görevler için plân yap?lmas? uygun bir çözümdür.
Plân, en basit olarak bir metin?den ve yeteri kadar ekten olu?ur.
Metin k?sm?; plân?n uygulanmas? ile var?lmak istenen nihai durumu basit ve anla??l?r bir ?ekilde a?amal? olarak aç?klar. Metinde
yer almas? gerekenler a?a??daki gibidir.
Ba?l?k k?sm?; plân?n hangi konuda haz?rland???n? belirten, plân?n ad?n? yans?tan k?sa ve öz bir ba?l?kt?r.

ABC ÜRET?M TES?SLER?
YANGIN ÖNLEME VE MÜDAHALE PLÂNI

Referanslar; plân?n haz?rlanmas?n? gerektiren yaz?, talep ve belgeler veya plân?n daha iyi anla??lmas? için gerekli dokümanlar
belirtilir.

Örnek; Yang?n Yönetmeli?i, ?irketin ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Politikas?, .... tarihli ?tfaiye Denetim Sonuç Raporu vb.

Maksat; her plân bir maksad?n gerçekle?tirilmesine yönelik olmal?d?r ve bu maksat plânda aç?kça belirtilmelidir. Bu husus,
okuyanlara plân?n neyi ba?armay? amaçlad???n? anlat?r.

Örnek-1; Bu plân?n maksad?, ABC Üretim Tesislerinde meydana gelebilecek yang?n olaylar?na kar?? hangi önleyici tedbirlerin
al?naca??n?, bu tedbirlerin nas?l kontrol edilece?ini ve yang?n ç?kmas? halinde nas?l müdahale edilece?ini aç?klamakt?r.
Örnek-2; Bu plân?n maksad?, DEF Binas?nda ...... tarihinde icra edilecek olan .......... toplant?s?n?n güvenli bir ?ekilde yürütülmesi
için al?nacak ilave güvenlik tedbirlerini aç?klar.

Kapsam; plân?n nereyi, kimleri veya hangi departmanlar? kapsad??? belirtilir. Bu husus, plân?n kimlere duyurulaca??, kimlerle
koordine edilece?i gibi sorulara cevap olu?turur.

Örnek; Bu plân, ABC Üretim Tesisindeki tüm personeli, ....... bölgesindeki itfaiye istasyon ?efli?ini kapsar.
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Sorumluluk; plân?n uygulanmas?ndan kimin, kimlerin veya hangi kurumun sorumlu oldu?u belirtilir. Mümkünse, sorumlunun
yedekleri ve ileti?im bilgileri belirtilir.

Örnek; Bu plân?n uygulanmas?n?n birinci derecede sorumlusu Güvenlik Amiri Ahmet BEYAZ, yede?i Güvenlik Amiri Yard?mc?s?
Mehmet SARI?d?r. Her iki personelin ileti?im bilgileri a?a??dad?r.

Genel Esaslar; plân?n haz?rlanmas? ve/veya uygulanmas?nda yard?m? olacak bilgilere, ve/veya mevcut kaynaklara ve di?er
hususlara yer verilir. Plân metnini ?i?irmemek için ek yap?lmas? daha do?ru bir tercih olur.

Örnek;

Yang?nla mücadelede ilk prensip, Üretim Tesislerinde yang?n ç?kmas?n? engellemektir. Bunu sa?lamak için öncelikle personelde
yang?ndan korunma tedbirleri hakk?nda fark?ndal?k yarat?lmas?na önem verilecektir, ........................
ABC Üretim Tesislerinde mevcut yang?n ikaz ve ihbar tesislerinin durumu EK-A?da gösterilmi?tir.
Yang?n Söndürme vas?talar?n?n yerleri ve durumlar? EK-B?dedir.
?tfaiye Denetim Raporunda istenen hususlar EK-C?dedir.

Uygulama; plân?n uygulamas?n?n genel olarak nas?l gerçekle?ece?i bu bölüme yaz?l?r. Bu bölümü okuyanlar, plân?n geneli
hakk?nda ayr?nt?l? bir bilgiye sahip olabilmelidir. Anlama kolayl??? sa?lamak için, uygulama safhalar halinde anlat?labilir, çe?itli
eklere, listelere, raporlara referans yap?labilir. Uygulama esaslar?; mümkünse kim, nerede, ne zaman, nas?l, ne yapacak sorular?na
cevap vermelidir.

Örnek;

Yang?ndan korunmak için al?nacak tedbirler.....................
Yang?ndan korunma tedbirlerinin kontrol yöntemleri.....................,
Yang?n ç?kt???nda ilk reaksiyon.....................,
Yang?n haber al?nd???nda tahliye a?a??daki gibi yap?lacakt?r (EK-D:Tahliye Krokisi),
Tahliye sona erdi?inde yap?lacak i?ler.........
Yang?n sona erdi?inde yap?lacak i?ler..........,

Özel Görevler; plan?n ba?ar?yla uygulanmas? için yerine getirilmesi gereken özel görevler belirtilir. Bu görevler, alt birimlerin
sorumlulu?unda olan ve sadece onlar? ilgilendiren hususlar olmal?d?r.

Örnek;
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Güvenlik Birimi Koruma ekibi olarak a?a??daki görevleri ifa edecektir;
...................................................
Söndürme Ekibi;.....................,
?lk Yard?m Ekibi.....................,
..............................................,
Teknik Servis.....................
................................. itfaiye ekipleriyle koordineyi sa?layacakt?r.
..................................... sa?l?k ekipleri ve ambulanslarla ileti?imi sa?layacakt?r.
............. departman? hasar tespiti yapacakt?r.

?darî Destek; plan?n uygulanmas? s?ras?nda gerekli olan idari deste?in nas?l sa?lanaca?? belirlenir.

Örnek;

Yang?n s?ras?nda ölen ve yaralanan personelin aileleri ............ ve ............ taraf?ndan bilgilendirilecektir,
Yang?n sonras?nda yap?lacak olay yeri incelemesi için Güvenlik Birimi emniyet tedbiri alacakt?r.
Sigorta ?irketiyle ileti?im.................................... taraf?ndan sa?lanacakt?r.
Bas?n aç?klamas?, ................................taraf?ndan yap?lacakt?r.
Plan?n ba?ar?yla uygulanmas? için icra edilecek e?itimler EK-F?deki E?itim Plan?na göre yap?lacakt?r.

Ba?ar? Kriterleri; plan?n ba?ar?yla uyguland???n?n hangi kriterler yerine getirildi?inde anla??laca?? belirtilir.

Örnek;

Yang?ndan korunma teçhizat? bak?ml? ve çal???r durumda,
Kontroller zaman?nda ve do?ru olarak yap?l?yor,
Yang?nda haber verilecek makamlar biliniyor,
Tüm çal??anlar tahliye istikametlerini ve toplanma bölgelerini biliyor,
Tahliye ..... dakika içinde yap?l?yor,
Planda görev verilen ki?i ve departmanlar görevlerinin bilincinde,

EKLER

Metin içinde bahsedilen s?ra ile yaz?l?r
Ekler birbirini harf veya rakam s?ras? ile takip eder
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Plânlar?n yaz?lmas?nda dikkat edilecek di?er hususlar

Yaz?m dili, sade, anla??l?r, net ve do?ru olmal?d?r.
Metin içerisinde yoruma aç?k cümleler kurulmamal?d?r.
Görevlerin sahipleri aç?kça belirtilmelidir.
Gereksiz tekrarlardan kaç?n?lmal?d?r.
Plan metni k?sa ve öz olmal?d?r.
Uygulama esaslar?, görevler ve di?er tüm hususlar plan?n maksad?na hizmet etmelidir.
Tercihen her plan?n sadece bir maksad? olmal?d?r. Birden fazla maksat, plan? daha karma??k ve uzun hale getirir. E?er ikinci bir
maksat varsa, ayr? bir plan yap?lmal?d?r.
Plân, di?er ilgili plânlarla koordineli olmal?d?r.
Plân, mevcut kaynaklarla ve ko?ullarla ba?ar?labilir olmal?d?r. Plân?n ba?ar?s?n?n, çe?itli ko?ullara ba?l? olmas? halinde, bu
ko?ullar gerçekle?medi?inde ba?ar? sa?lanamaz. Örnek olarak; yukar?daki senaryoda plân?n ba?ar?l? olmas? itfaiye?nin 3 dakika
içinde yang?na müdahale etmesine dayan?yorsa ve itfaiye?nin bu kadar k?sa bir sürede yang?na müdahale edece?i garanti alt?na
al?nmam??sa, plân yanl?? yap?lm?? demektir.
Plân mutlaka denenmeli ve denemelerden elde edilecek sonuçlara göre geli?tirilmelidir
Plân?n yürürlük tarihi belirtilmelidir.
Plânda yap?lan de?i?ikliklerin i?lendi?i bir de?i?iklik kay?t çizelgesi yap?lmas? uygun olur.
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