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 T.C. 

İçişleri Bakanlığı 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Kurbağa Adam Seçme ve Yeterlik Tespit Komisyonu 

Kurbağa Adam Seçme ve Yeterlik Tespit Sınavı  

1- Sınav Yeri ve Tarihi 

2- Sınav Genel Kuralları 

3- Havuz Ortamındaki Sınav Genel Kuralları 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Sınav Yeri ve Tarihi: 

a) Sınav, Polis Akademisi Başkanlığı Ankara Gölbaşı Yerleşkesi olimpik havuzunda 

yapılacaktır. Sınav tarihi 05-06/11/2019 olup başlangıç saati 09:00’dır.  

b) Adaylar, çağırıldıkları sınav tarihinde sınav görevlilerine nüfus cüzdanlarının aslını 

ibraz ederek, 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini teslim ederler. 

c) Adaylar sınava yüzme şortları ve yüzücü gözlükleri ile katılacaklardır. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Sınav Genel Kuralları:  

a) Adaylar sınavın genel kurallarına uymak zorundadır. 

b) Adaylar Başkanlıkça duyurulan yer, tarih ve saatte sınava katılır. Sınava herhangi bir 

nedenle katılmayan/katılamayan adayların mazeretleri kabul edilmez ve sınava giriş 

haklarını kaybederler. 

c) Sınav disiplinsizliğinde bulunduğu Komisyonca anlaşılan adayın sınavdan ilişiği 

kesilir. 

d) Herhangi bir aşmada istenen yeterliği gösteremeyen aday elenir ve sınavdan ilişiği 

kesilir. 

e) Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde komisyon 

başkanının bulunduğu taraf üstün tutulur. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Havuz Ortamındaki Sınav Genel Kuralları: 

a) Serbest yüzme tekniği (kulaçlarla ve ayak vuruşlarıyla yapılan yüzme şekli) ile 

mesafe kat etme aşaması; 

a1) Bu aşamada adaylar 150 metre mesafeyi duraksamadan azami 8 dakika içinde 

kat etmek zorundadır. 

a2) Adaylar başlama işareti ile havuz içinden veya kulvarlardaki atlama 

rampasından balıklama olarak atlayarak yüzmeye başlamak, dönüşlerde kulvar 

sonlarına temas etmek zorundadır. Dönüşlerde kulvar sonlarına temas etmemek, 

yüzme sırasında kulvar değiştirmek elenme sebebidir. 

a3) Adaylar bu aşamada yardımcı ekipman olarak yalnız yüzücü gözlüğü 

kullanabilirler. 

b) Sualtından, su sathına çıkmadan mesafe kat etme aşaması; 

b1)  Bu aşamada adaylar havuzun içerisinde veya atlama rampasında iken başlama 

işareti ile sualtından 20 metre mesafeyi tek nefeste kat etmek zorundadır. 
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b2) Kulvar hattını tamamen geçemeyen, nefeslenmek için yüzeye çıkan veya mesafe 

kat edilmesi esnasında başı su altında olmasına rağmen vücudu su üstüne çıkmış 

olan aday başarısız kabul edilir. 

b3) Adaylar bu aşamada herhangi bir yardımcı ekipman kullanamaz. 

b4) Adaylar bu aşamayı en fazla 2 kez tekrarlayabilir.  

c) Su altından cisim çıkarma aşaması; 

c1)  Bu aşamada adaylar havuzun içinde iken başlama işareti ile 5 metre derinlikte 

bulunan nesneyi alıp su sathına çıkaracaktır. 

c2) Adaylar bu aşamada herhangi bir yardımcı ekipman kullanamaz. 

c3) Adaylar bu aşamayı en fazla 2 kez tekrarlayabilir.  

d) Sınav aşamalarında herhangi bir nedenle diğer adayı engelleme halinde mağdur olan 

aday için süre aleyhte işleyeceğinden, talep ettiği takdirde aynı gün içinde hangi 

aşamada mağdur oldu ise sadece o aşamayı tekrar talebi sınav komisyonu tarafından 

değerlendirilir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


