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Vardiya Plânlamas?
Daha önce yay?mlad???m?z Gece Vardiyalar?n?n Olumsuz Etkileri ba?l?kl? yaz?m?zda, gece vardiyalar?n?n yorucu etkilerinin
güvenlik görevlerinde zaafiyet yaratt???ndan bahsetmi?tik. Gece vardiyalar?n?n bu olumsuz etkilerini azaltmak, yorgunlu?un
etkilerini çal??anlar üzerinde e?it olarak da??tmak ve bu yolla çal??anlar aras?nda adaleti temin etmek maksad?yla vardiya
planlamas?na özel önem verilmesi gerekmektedir.
Bir tesisin veya binan?n korumas?nda görevlendirilen güvenlik personeli, her birinin çal??ma süreleri kendi özelli?ine uygun olarak
belirlenmi? güvenlik ve devriye ekipleri halinde çal???rlar. Bu görev noktalar?n?n her birinin çal??ma gün ve süresi farkl?
olabilece?i gibi, her birinin görev yo?unlu?u da farkl? olabilmektedir. Di?er taraftan, baz? görev noktalar?nda icra edilen görevler,
özel e?itim veya beceriler gerektirebilir.
Vardiya plânlamas?, tüm bu faktörleri dengeli bir ?ekilde dikkate alarak, görev ihtiyaçlar?yla, personel özelliklerini en uygun
?ekilde birle?tirmeli, ayn? zamanda personelin vardiyas?na ba?lad???nda azami derecede verimle çal??acak ?ekilde dinlenmesine
imkân sa?lamal?d?r.
A?a??daki bilgiler; ASIS Foundation yay?nlar?ndan birisi olan ?7/24 Güvenlik Hizmetlerinde Yorgunlu?u Etkileri ve Ba?a Ç?kma
Yöntemleri? (Fatigue Effects and Countermeasures in 24/7 Security Operations) ba?l?kl? CRISP Raporundan faydalanarak
derlenmi?, gereken yerlere ülkemizin ?artlar? dahil edilmi?tir.
Vardiya plânlamas?n?n uygun ?ekilde yap?labilmesi için ön ?art; ihtiyaç duyulan personel say?s?n?n kar??lanmas?d?r. ?htiyac?n
kar??lanmamas? halinde, bu sayfada anlat?lan vardiya plânlama prensiplerinin uygulanmas? mümkün de?ildir.
Personel ihtiyac?n?n hesaplanmas?nda kullan?lacak faktörler,

Hesaplama kolayl??? için; bir y?l 365 gün, bir ay 28 gün, bir hafta 168 saat, bir y?l 52 hafta ve 13 ay kabul edilmelidir.
Bir ki?i için haftal?k çal??ma süresi; ayn? zamanda yasal çal??ma süresi de olan 48 saat olarak hesaplanmal?d?r. Bu süre, her gün 8
saat olmak üzere, 6 günlük çal??ma süresine denk gelmektedir. ?? kanuna göre her 8 saat içinde, ücret ödenmeyecek 30 dakikal?k
yemek molas? verilmelidir. Dolay?s?yla, fiilî çal??ma süresi net 45 saat olarak gerçekle?mektedir.
Bir hafta boyunca, her gün 24 saat görev yap?lacak bir pozisyon için personel ihtiyac? 168/48=3.5 ki?idir.
Bir personel ihtiyac?n?n kar??lanmas? için gerekli personel say?s? hesaplan?rken a?a??daki faktörler dikkate al?nmal?d?r;
Her çal??an?n y?lda (asgari) 14 gün izin hakk? oldu?u,
Her çal??an için her y?l belli bir sürenin e?itim için harcanaca?? (örnek olarak 3 gün),
Her y?l, hastal?k, i?e gelmeme vb nedenlerle çal??an ba??na belli bir süre devams?zl?k meydana gelebilece?i (örnek 5 gün),
Dolay?s?yla bir pozisyonun bir y?l süre ile kesintisiz doldurulabilmesi için 364+14+3+5=386 çal??ma gününe, di?er bir ifadeyle
386/364=1.06 ki?iye ihtiyaç bulunmaktad?r.
Bu hesaba göre bir güvenlik pozisyonun doldurulmas? için 3.5 x 1,06=3,71 ki?iye, dolay?s?yla 4 ki?iye ihtiyaç bulunmaktad?r.

Vardiya plânlamas? s?ras?nda, yorgunluk düzeyinin asgari derecede tutulmas? için dikkate al?nmas? gereken prensipler,
Vücudun biyolojik saat ayar?n?n de?i?ikli?inin minimum düzeyde tutulmas? sa?lanmal?d?r. ?nsan beyni, uyuma ve uyanma
eylemlerini otomatik olarak düzenleyen biyolojik bir saate sahiptir. Bu biyolojik saat arac?l???yla beyin, uyanma zaman?n? gün
????? ile alg?lar, uyuma zaman?n? güne? batt?ktan belli bir süre sonra otomatik olarak belirler ve ihtiyac? olan süre kadar uyuma
eylemini devam ettirir. Normal olarak, gece uyumaya programlanm?? insan vücudu, bu ihtiyaç kar??lanmad???nda yorgunluk
belirtileri gösterir. Bu de?i?ikli?in çok s?k ve düzensiz olmas? bu yorgunlu?un kronik hale gelmesine neden olur. Vücudun bu saati
tersine çevirmesi, güne?in do?u? ve bat?? saatleri de?i?medikçe pek mümkün de?ildir. Bu nedenlerle, s?k s?k veya uzun süre
biyolojik saate ayk?r? saatlerde çal???lmas?n? gerektirecek bir çal??ma program? yap?lmamal?d?r.
Her bir vardiyan?n uzunlu?u 8 saat olmal?d?r. Gece Vardiyalar?n?n Olumsuz Etkileri ba?l?kl? yaz?m?zda 8 saatten fazla
çal??malarda kaza ve hata risklerinin artt???ndan bahsetmi?tik. Halen yayg?n olarak kullan?lan 12 saatlik vardiyalar, ancak i?
yo?unlu?u dü?ük pozisyonlar için mümkündür.
Personel, en fazla pe? pe?e 3 gece, mümkünse daha az s?kl?kla, gece vardiyas?na yaz?lmal?d?r. Bir gece uyumad???nda
yorgunluk derecesi artan vücud, ayn? zorlukla 3 geceden fazla kar??la?t???nda, yorgunlu?u at?p dinlenebilmesi için uykusuz
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kal?nan gece say?s?ndan daha fazla bir dinlenme süresine ihtiyaç duyacakt?r.
Her gece vardiyas?ndan sonra, asgari 24 saat dinleme süresi verilmeli ve bu dinlenme süresi haftal?k izine denk
getirilmemelidir. Ayr?ca, haftal?k izin gününün gece vardiyas?ndan ç?kt??? gün ba?lamamas?na ve haftal?k izin gününün biti?ini
takip eden ilk vardiyan?n gece vardiyas? olmamas?na dikkat edilmelidir.
Haftal?k izinlerin mümkünse hafta sonuna denk getirilmesi sa?lanmal?d?r.
Tüm personel, her vardiyada e?it say?larda çal??mal?d?r.
Vardiya plan? çal??anlar taraf?ndan ön görülebilir olmal?d?r. Çal??anlar, takvim üzerinde k?sa bir hesaplama yaparak 2-3
hafta sonra hangi vardiyalarda çal??acaklar?n? ve hangi gün izin yapacaklar?n? anlayabilmelidir.
Bu faktörlere göre vardiya plânlamas? yapmak çok bilinmeyenli bir denklemin çözümü gibidir. Hatta a?a??daki ilave faktörler bu
denklemin çözümünü engellemektedir.

Kaza ve hata risklerinin az olmas? nedeniyle 8 saatlik vardiyalar?n tercih edilmesi halinde, vardiya de?i?imleri daha s?k
olaca??ndan personelin yolda geçirdi?i süreler ve yol masraflar? artacakt?r. Özellikle büyük ?ehirlerde, personel dinlenme
zaman?n?n büyük k?sm?n? ula??m araçlar?nda geçirmek durumunda kalacakt?r. Güvenlik personeli, bu nedenle 12 saatlik
vardiyalar? tercih etmektedir.
Ücretlerin az olmas? nedeniyle, güvenlik personelinin fazla mesai yapmak istemesi, hatta fazla mesai imkân? olmayan i?lere ra?bet
göstermemesi vardiya plânlar?n? olumsuz etkileyen bir husustur.
Güvenlik görevlileri, izin ücretlerini i?ten ayr?lma ihtimaline kar??l?k yedekte tutmak için y?ll?k ücretli izin haklar?n? kullanmama
e?ilimine sahiptirler. Bu e?ilim, bir çok i?verenin k?sa vadeli çözümlere ra?bet etmesi nedeniyle kar??l?k bulabilmektedir.
Güvenlik görevlilerinin daha yüksek ücretlerle aniden i?ten ayr?lmak istemeleri halinde izin paras?ndan ve k?dem tazminat?ndan
vaz geçebilmeleri, i?veren taraf?ndan kazanç kalemi olarak görülmektedir. Bu nedenle, izin paras? ve ihbar tazminat? kar??l?kl?
olarak b?rak?labilmekte, dolay?s?yla vardiya plânlamalar?nda problemler yaratan ani i?ten ayr?lmalarla s?kça
kar??la??labilmektedir.
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