
Yamaç Paraşütü Başlangıç Eğitimi Katılım Şartları ve Gerekli Belgeler 

  

    Bölgenizde açılan yamaç paraşütü başlangıç kursuna katılım için kurs başlangıç 

tarihinden önce aşağıda belirtilen evrakların hazırlanması ve hazırlanan evraklar ile 

kurs ücretinin, kursun ilk günü ilk derste (evrak teslimi için başka bir yer-tarih 

belirlenmemiş ise)eğitmenlere eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya 

istenene uygun olmayan evrak kabul edilmeyecek kursiyer eğitime devam 

edemeyecektir. 

    Kurs teorik, yer çalışması ve uçuş olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Kurs 

sürecinin tamamına eksiksiz katılım mecburidir. Kurs sürecine uymayan öğrenciler 

güvenlik nedeniyle sonraki aşamalara geçemeyecektir. 

    Teorik eğitim sonunda iki aşamalı olarak sınav yapılacaktır. Geçer not Normal 

Usüller sınavı için 75, Emercensi Usüller sınavı için 100’dür.       

Teorik eğitim haricinde yapılan yer çalışması ve uçuş aşamalarında kursiyerin spor 

yapmaya uygun uzun eşofman, üstüne uzun kollu t-shirt/sweet ve ayağına uygun 

(bileği kavrayan spor tip) bir bot giymesi mecburidir. Yedek kıyafet bulundurmak, 

güneşe veya farklı alerjik konularda gereken önlemi almanız tavsiye edilir. Uçuş için 

kullanılacak ekipmanlar eğitmenler tarafından karşılanacaktır. 

    Bunlar dışında bilgi edinmek istediğiniz konularda eğitmenleriniz gerekli 

bilgilendirmeyi ve desteği size sağlayacaktır. 

 

Hazırlanması Gereken Evraklar  
a. İki ( 2 ) adet nüfus cüzdanı fotokopisi,  

b. Adli sicil kaydı; Belge güncel tarihte E-DEVLET sistemi üzerinden alınmış olmalı, 

18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden 

yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar 

kursa kabul edilmezler.)  

c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)  

d. Öğrenim durum belgesi; Güncel tarihte E-DEVLET sistemi üzerinden alınmış 

olmalı (E-DEVLET sisteminde görülemiyor ise aslını ibraz ederek, diploma 

fotokopisi de geçerlidir.),  

e. 18 yaşını doldurmamış olanlar için velisinden imzalı ve noter onaylı 

muvafakatname belgesi gerekmektedir. (Eğitmenlerden bilgi alınız.) 

f. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. (2x3 cm PUL boyut) 

g. Uçuş kaza sigortası; Karışıklıkları önlemek amacıyla, eğitmenleriniz tarafından 

sigorta şirketinden poliçeniz yaptırılacaktır.  

h. Aile hekimliğinden ‘’Sporcu Lisansı.’’ ibareli rapor almış olmak. Ayrıca bir adet 

fotokopisi. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden 

“Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir. Alınan raporunda 

bir adet fotokopisi aslı ile birlikte getirilecektir. 

Sağlık Raporu İçin;  

Sadece Bilgisayardan Yapılabilir.  

E-devlet’e Giriş Yapın > Arama kısmına ‘’ Spor Bilgi Sistemi’’ yazın > Uygulamaya 

Git butonuna basarak giriş yapın > Sağlık Raporu İçin Sevk butonuna basın > Bilgileri 

doldurarak sevk işlemini oluşturun > Aile hekiminizden sağlık raporunu alabilirsiniz. 

 


