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T.C. 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ARAMA KURTARMA EKİBİ 

(ERAKUT) 

GÖREV YÖNETMELİĞİ 

 

                                                                        Karar Tarihi :  19/08/2020 

                                                                  Karar No: 508 

 

1- AMAÇ  : 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin amacı; Erzurum’da veya Türkiye’nin 

herhangi bir yerinde meydana gelebilecek her türlü tabi afette eğitimli personeli ile insanların 

yardımlarına koşmak, kaybolanları aramak, enkaz altında kalanları kurtarmak ve arama yaparak ilk 

yardımda bulunmak, canlı olmayan insanların cenazesini çıkarmak, canlı veya ceset olmayan yerlerde 

insanların mallarını kurtarmak için önlemler almak, görev verilirse aynı çalışmalar için yurt dışına 

giderek Belediyemizi en güzel şekilde temsil etmektir. 

2- KAPSAM  : 

Bu yönetmelik Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Arama Kurtarma Ekibinin görevlerinin 

yapılma ve hizmet şeklini kapsar. 

3- HUKUKİ DAYANAK  : 

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 13. maddesi 

Madde 13 – (Değişik : 20/9/1960 - 85/1 md.) Askerlikle ilgili olmayan ve kendisine Milli 

Savunma ile alakalı diğer kanunlarla her hangi bir vazife ve mükellefiyet tahmil edilmemiş olan 15 

yaşını bitirmiş ve 65 yaşını bitirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaşlar sivil savunma hizmet 

teşkilatında kendilerine verilecek görevleri yapmakla mükelleftirler. Bu mükelleflerin miktarı mahallin 

ihtiyacına göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce tesbit olunur. 

Bu mükelleflerin yoklama, muayene, görevlendirme ve göreve çağırılma şekilleri ile 

mükellefiyetten istisna veya tecil edilecekler ve barışta görev sırasında yaralanma, engelli hâle gelme 

ve ölüm hallerinde bunlara verilecek tazminat miktarı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle tesbit 

edilir. (1)(2) Seferde bu mükellefler Askerlik Kanununa göre silah altında bulunan mükelleflerle aynı 

haklara sahip olurlar. Sivil savunma hizmetlerine seçilmek üzere istenen mükelleflerin isim listeleri ile 

icabında yer değiştirme halleri ilgili muhtarlıklarca en geç 30 gün içerisinde Sivil Savunma Genel 

Müdürlük makamlarına verilir ve bildirilir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi- 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 77 nci maddesi- 

“Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür 

hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/70-d) 

“engellilere”,, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı 

sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına 

yönelik programlar uygular. 
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

MADDE 11 –  

(1) İşveren;  

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi 

mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 

tedbirleri alır.  

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri 

yapar, acil durum planlarını hazırlar.  

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin 

niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 

yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve 

ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.  

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 

dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

4- TANIMLAR  :  

Büyükşehir Belediye : Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını. 

Sivil Savunma Uzmanı : Erzurum Büyükşehir Belediyesi  Sivil Savunma Uzmanı’nı  ifade  eder. 

ERAKUT : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini ifade eder. 

 

5- SORUMLULUK  :  

Arama-kurtarma ekibine katılacak memur, işçi veya diğer personel (sözleşmeli vs.) kendilerine 

verilecek emirleri aynen uygularlar. Disiplin şekli askeri emir komuta zinciri şeklindedir. 

Arama-kurtarma Ekibine verilen afet görevinde her kişi kendisine düşen görevi en iyi şekilde 

yerine getirmekten sorumludur. 

 Önce kendi can güvenliğini emniyete almak zorundadır, kendisine teslim edilen malzemelerin 

bakımından ve kullanımından birinci derecede sorumludur. 

Bulduğu her canlıyı canlı çıkarmak için tüm tedbirleri alma zorundadır. Kurtarmada sıralama:  

canlı insan, cansız insan, hayatı önem taşıyan kamu malı, canlı hayvan, eşya gibi sıralamaya dikkat 

edilmeli aksine edenler sorumludur. 

 

6- GÖREVLER: 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ERAKUT), Sivil Savunma Uzmanına 

bağlıdır. 

Erzurum Büyükşehir Belediye arama-kurtarma ekibinin bir Ekip Başı vardır. En az iki adet Eki 

Başı Yardımcısı vardır. Ekip adedi kadar ekip sorumlusu vardır. Her ekipte bir adet ekip sorumlu 

yardımcısı bulunur, yeterli gelmez ise 1.sıradaki kişi ekip sorumlu yardımcılığı yapar. Her ekip en az 

(12) on iki elemandan oluşur.  

 

7-(a)- EKİP BAŞI’NIN GÖREVLERİ : 

Ekip Başı aldığı emirler doğrultusunda birliğini sevk ve idare eder. Ekip Başı ekibin güvenlik 

içinde çalışmasını sağlar. Aldıkları eğitim çerçevesinde hareket eder. Ekip Başının emirleri kesindir. 
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Ekibin tertip düzen ve disiplininden sorumludur. Ekip malzemelerinin depolanmasından, 

bakımından ve kişilere zimmetlerinden sorumludur. 

Ekip Başı aldığı görev gereği İl ve İl dışında muhatap olacağı yetkilere karşı disiplinli olma ve 

Belediyeyi en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdür. 

 

7-(b)- EKİP BAŞI YARDIMCILARI : 

Ekip Başına yardım ederler. Ekibin göreve hazırlanmasına nezaret ederler. Ekip Başının olmadığı 

yerde onun görevini üstlenirler. Raporlama çalışmalarını ve kayıt işlerini, depolama işlerini yürütürler, 

ekip malzemelerin koruması ve bakımından ve kişilere zimmetlerinden sorumludurlar. 

7-(c)- EKİP SORUMLUSU’NUN GÖREVLERİ: 

Emrindeki en az 12 personelin sevk ve idaresinden mal ve can güvenliğinden sorumludur. Aldığı 

görevleri en iyi şekilde yerine getirmek zorundadır. Elemanların disiplininden sorumludur. Her 

personelin ayrı ayrı görevlerini belirler. Malzeme taşımada görevlendirir. Arama ve Kurtarma işlerinde 

kimin ne yapacağını önceden belirler. Anlaşmazlıkları Ekip Başı veya Ekip Başı Yardımcısına 

danışarak çözer. 

7-(d)- EKİP SORUMLU YARDIMCILARI : 

Ekip sorumlusunun emirleri yerine getirirler. Ekibin çalışmalarına nezaret ederler. Malzeme 

taşıma, muhafaza ve bakımına nezaret ederler. Ekip başına en iyi bilen kişiler olarak çalışırlar, ekip 

disiplininden sorumludurlar. 

7-(e)- EKİP ELEMANLARI : 

Erzurum BB arama-kurtarma ekip elemanları üstlerinin kendilerine verdiği görevleri yaparlar. 

Görevleri  yerine getirirken can güvenliklerini ön planda tutarlar. Mal güvenliklerini sağlarlar. 

Kendilerine verilen eğitimlerdeki gibi davranmalıdırlar. Disiplinli olmak zorundadırlar, Arama 

kurtarma malzemeleri ile ilgili bilgilerin hem pratik hem de uygulama bakımından tam olarak bilgi 

sahibi olarak malzemenin bakım ve muhafazasından azami hassasiyet göstermeli ve disiplinli 

olmalıdır. Ayrıca gerekli olan İlk yardım bilgilerini çok iyi bilmeli ve uygulamalıdırlar. 

8- ERAKUT EKİBİ’NE SEÇİLME : 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibine seçilebilmek için aynı belediyede 

memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personel olarak görev yapıyor olması gerekir. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibine gönüllü katılmak esastır. Her gönüllü 

katılan,  müracaat formu yanı sıra birde yükleme belgesi imzalamayı kabul etmek zorundadır.  

Fiziksel ve ruhsal engeli bulunanlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama,Kurtarma Ekibinde 

görev yapamazlar. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama, Kurtarma Ekibinde görev yapan kamu personeli  disipline 

riayet etmeyi kabul eder, bu personel yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş personellerden 

olmalıdır. Gönüllü olarak katılmak isteyen personel Afet Gönüllüsü Görev İstek Dilekçesini 

doldurarak veya Sivil Savunma Uzmanlığına müracaat ederek katılabilirler. 

 

9- DİSİPLİN İŞLEMLERİ: 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibinde disiplinsiz davranan her kişinin önce 

ifadesi yazılı olarak alınır. Şahitlerin görüşlerine yazılı olarak başvurulur. Oluşacak sonuç üzerine Ekip 

başının görüşü ile Sivil Savunma Uzmanı onayı ile ERAKUT’ dan ihraç işlemi uygulanır. Ancak 

hatalı hareketlerde bulunan veya teşebbüs eden önceden sözlü olarak da uyarılır. 
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Eğer oluşacak suç; yüz kızartıcı veya daha ağır bir ceza gerektiriyor ise ERAKUT’ dan ihraç 

işlemi uygulanır. Durum Başkanlık Makamına rapor edilir. Yasal işlem yapılması sağlanır. 

ERAKUT’ta görev alan tüm personelin adres ve gerekli olan tüm bilgilerini güncel halde 

bulundurması zorunludur. Adres ve kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda derhal telefon veya e-

mail ile Sivil Savunma Uzmanlığına 24 saat içerisinde bildirilmelidir, herhangi bir afet, il dışı görev 

vb. durumunda adresi ve telefon değişikliği nedeniyle kendisine ulaşılamayan ERAKUT personel 

hakkında gerekli işlem başlatılır.  

ERAKUT’ta görev alan personel;  her türlü eğitim, tatbikat, toplantı, spor etkinlikleri gibi 

görevlere çağırıldığı zaman katılmak zorundadır. 

 

10- GİYSİLER : 

Sol göğüs üstünde Türk Bayrağı, Kolların omuz hizasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi logosu, 

sırtta Erzurum Büyükşehir Belediyesi ERAKUT - ERZURUM yazısı bulunan giysi kullanılır. 

Giysi iki şekilde olur ya tulum şeklinde veya komando tipi olur,  renk olarak uluslar arası olan 

portakal ve turkuaz rengidir. Ayakta bot, başta şapka ve enkazda görev alırken baret kullanılır; 

omuzlarda apolet vardır. 

 

11- RÜTBELER : 

Madde 10 daki elbiseler ve tulum üstüne. 

EKİP BAŞI : 

 

  

 

 

EKİP BAŞI  YARDIMCISI : 

 

 

 

 

EKİP SORUMLUSU : 

 

 

 

 

EKİP SORUMLU  YARDIMCISI : 
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EKİP PERSONELİ : 

 

 

 

12- GÖREV SÜRELERİ VE SEÇİMİ : 

ERAKUT Ekip Başını, Başkanlık Makamı ve Sivil Savunma Uzmanı seçer. ERAKUT Ekip Başı 

haricinde her rütbedeki ekip elemanlar görevlerini gerektiği şekilde getirdikleri sürece görevlerinde 

kalabilirler. Her yıl atamalar değerlendirilerek gerekli değişiklikler, isteği ile ayrılan, emekli olan veya 

herhangi bir nedenle boşalan rütbelere tüm ekibin onayı ile üç isim belirlenir, takdir hakkını idare 

kullanarak idare birini seçer. 

13- SAĞLIK HİZMETLERİ : 

Ekibin sağlık hizmetleri Belediyedeki ilgili birim tarafından yürütülür. Ancak görev anı İl dışında 

ise Ekip Başının sevki ve idaresi ile gerekli tedavi işlemleri yaptırılarak gerekli kayıtlar tutulur. 

14- ÜCRETLER : 

ERAKUT’ ta görev alan personel ekstra ücret almaz. Ancak her personelin olası afet sonucu 

çalıştığı fazla saat veya gün puantajları tutulur ve Başkanlık Makamına görev sonunda arz olunur. 

15- İAŞE VE BARINMA : 

Afet öncesi ve sonrası eğitim çalışmaları, tatbikat vs durumlarda görevin niteliğine göre kumanya 

veya mutfak yemeği şeklinde yapılır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 

ERAKUT’un bu gibi ihtiyaçları Belediye Başkanlığımızca karşılanır. İl dışındaki görevlerde görev 

yapılan yerin Mülki Amirliği veya Kriz Merkezi iaşe ve barınmayı temin etmelidir. 

16- ERAKUT PERSONELİNİN EĞİTİMİ : 

ERAKUT ekibi periyodik aralıklarla eğitim yapar. Bilgiler taze tutulur. Olası afette görev 

alabilecek afet gönüllülerine eğitim alması sağlanabilir. ERAKUT olağanüstü eğitime de çağrılarak 

afet öncesi veya sonrası her an afete hazır olması sağlanır.  

17- ÖZEL DURUM : 

Yönetmelikte yer almayan hususlarda Başkanlık Makamı talimatları gereğince hareket edilir. 

18- YÜRÜRLÜK : 

Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince  kabul edilip, onaylandıktan sonra 

3011 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Belediye kurumsal internet adresinde yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

19- YÜRÜTME :  

Bu yönetmelik hükümlerini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürütür. 

 Mehmet AKARSU                                                                               Serhat AKYÜZ 

            Katip Üye                                                                                              Katip Üye 

 

Fevzi POLAT 

Meclis 1.Başkan Vekili 

- Apoletler sağ-sol konumludur. 

- Zemin lacivert çizgiler ve şekil 

sarıdır. E
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