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SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İTFAİYE ERİ ALIMI UYGULAMA SINAV PARKURU AŞAMALARI  

 

     İtfaiye Eri uygulama sınavı için hazırlanan parkur 9 etaptan oluşmaktadır. Uygulama sınavına katılacak olan adayların spor kıyafet ve 

ayakkabı giymeleri, baret ve eldiven takmaları zorunludur. 

1. ETAP 
Hortum Taşıma : İtfaiye Eri adayı start çizgisinde sarılı vaziyette bulunan iki adet hortumu kukaların arasından geçirerek belirlenen noktaya getirir.      

  (Kadınlar C hortumu, erkekler B hortumu taşıyacaklardır.) 

2. ETAP 
Engel Atlama: İtfaiye Eri adayı engel tahtasını aşarak karşıya geçer.  

(Erkeklerde engel  150 cm., kadınlarda  120 cm. olacaktır.) 

3. ETAP 
Tünel: İtfaiye Eri adayının 6 m. lik tüneli elleri ve dizleri üzerinde sürünerek geçmesinden oluşur. 

4. ETAP     
Balyozla Lastik İteleme: İtfaiye Eri adayının 5 kg. balyoz ile tekerleğe vurarak 3 m. ilerletmeye çalışmasından oluşur.  Aday belirtilen mesafeye 

kadar lastiği ilerletmek zorundadır. (Kadınlarda tekerlek 185-60-14 ebadında, erkeklerde ise 205-75-17,5 ebadında olacaktır.) 



5. ETAP 
Hedefe Su İşleme:   İtfaiye Eri adayı 6 m. uzaklıktaki hedefin üzerinde bulunan 8 adet alev figürlü kapakçığı su işleyerek devirmeye çalışır. Aday 

tüm hedefleri düşürene kadar bu parkuru terk edemez. 

6. ETAP 
Merdivene Tırmanma : İtfaiye Eri adayı 12 m. yüksekliğindeki İtfaiye Aracı merdiveninin üst noktasına çıkarak halatın ucuna bağlı vaziyette 

bulunan 5,5 kg. ağırlığındaki tekerleği yukarı çekerek sepetin içine bırakır. Merdivenden inerken basamakların kullanılması (kayarak veya 

merdivenden atlayarak inilmeyecektir.) gerekmektedir.  

7. ETAP 
Kazazede taşıma : İtfaiye Eri adayının cansız mankeni 10 m. ileri sürükleyerek taşımasından oluşur. 

(Mankenin ağırlığı erkelerde 50 kg., kadınlarda 30 kg. olacaktır.)       

8. ETAP 
Renkli bidon taşıma : İtfaiye Eri adayının 8 adet renkli bidonu 3 m. taşıyarak, aynı renkli zemin üzerine koymasından oluşur.  

(Bidonlar erkeklerde 25 kg., kadınlarda 15 kg. olacaktır.) 

 

9. ETAP 
Slalom ve lastik engelinden geçme : İtfaiye Eri adayının bulunan 6 adet slalom ve lastik engelinden geçmesinden oluşur. Parkur bu etabı tamamlayan 

adayın 3 m. koşarak bitiş çizgisine ulaşmasıyla sona erer. Süre hesabında parkurun başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine ulaşıncaya kadar geçen süre 

esas alınır. 9 etabı da tamamlayan İtfaiye eri adayı 10 dk. mola vererek şınav testine geçer.  

 

 

 



         

 

 

 ŞINAV TESTİ : İtfaiye Eri adayı 30 sn. boyunca nizami 30 adet şınav çekmeye çalışır çekilen her nizami şınav 0,2 puandır.  

 

PARKUR NOTLARI : 

Not 1: Başlangıçta komuttan önce çıkış yapılırsa +5 saniye eklenir.  

Not 2:İtfaiye Eri Adayı tüm etapları doğru olarak yapmak zorundadır. Nizami olarak etabı geçemeyen adayın bu etabı baştan başlaması 

gerekmektedir ve tekrar yapılan her etabın süresi işlemeye devam edecektir.             

Not 3: 9 etaptan oluşan tüm parkuru en kısa sürede tamamlayan aday 54 tam puan alır. Diğer adayların puanları ise parkuru en kısa sürede 

tamamlayan adayın süresine oranlanarak tespit edilir. 

Not 4: İtfaiye eri adayı uygulama sınavı parkuru ve şınav testinin tamamı 60 puandır. 
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