
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMAÇ PARAŞÜTÜ BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ 
 

Hazırlanması Gereken Evraklar : 
 

* İki ( 2 ) adet nüfus cüzdanı fotokopisi,  

* 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.)  

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

* Öğrenim durum belgesi; Güncel tarihte E-DEVLET sistemi üzerinden alınmış olmalı (E-DEVLET sisteminde 
görülemiyor ise aslını ibraz ederek, diploma fotokopisi de geçerlidir.),  

* 18 yaşını doldurmamış olanlar için velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi gerekmektedir. 
(Eğitmenlerden bilgi alınız.) 

* Son 6 ay içinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf. (2x3 cm PUL boyut) Fotoğrafların arkasına tükenmez kalem ile 
isim ve soyisim yazınız. 

* Aile hekimliğinden ‘’Sporcu Lisansı.’’ İçin sağlık raporu orijinali ve bir adet fotokopisi olmak üzere 2 adet sağlık 
raporu gerekmektedir.  

 

Sağlık Raporu için :  

- Sporcu lisansı için sağlık raporu almaya gitmeden önce E devlet üzerinden sevk talebi oluşturmanız işinizi 
kolaylaştıracaktır. Bunun için e devlete giriş yapıp arama kısmına “Spor bilgi sistemi” yazarak uygulamaya 
gitmeniz gerekmektedir. Uygulama açıldığında “Sağlık işlemleri “ kısmına giriş yaparak “Sağlık raporu için 
sevk” bölümüne girerek sevk işlemini başlatabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra tüm sağlık kuruluşlarından 
sporcu lisansı için sağlık raporunuzu alabilirsiniz. 

- Sporcu lisansı ibaresi bulunmayan sağlık raporlarında (Tek hekim raporu, İşyeri hekimi yada özel hastaneden 
alınan raporlarda)  “Yamaç paraşütü sporu yapmaya” elverişlidir yazısı yazması gereklidir.  

- Özel hastanelerden alınan sağlık raporlarında baş hekim yada hastane müdürünün de imzası ve kaşesi 
gereklidir. 

 

• HAZIRLAMIŞ OLDUĞUNUZ EVRAKLAR VE KURS ÜCRETİ EĞİTİME GELDİĞİNİZ ZAMAN KURSUN İLK GÜNÜ 
TESLİM ALINACAKTIR 
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