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Profesyonellik

Profesyonel yamaç paraşütü eğitimen
Pilotlarımız eşliğinde Yamaç Paraşütü
ile sizlerde kuşlar gibi gökyüzünde
yerinizi alacaksınız.

Deneyim

Deneyimli eğitmen Pilotlarımız
eşliğinde sizlerde Yamaç Paraşütü ile
tanışmaya ne dersiniz. Yapmanız
gereken bizimle  iletişime geçmek.

Güvenlik

Havacılık Kurallarını benimsemiş
eğitmen pilotlarımız ile Güvenlik
konusunda ekstra güvenliğe önem
vermeye devam ediyoruz.
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Topamda 14 sorti uçuş 7 alçak
irtifa uçuşu 7 yüksek irtifa
uçuşu 250mt'den.Hava koşullarına
bağlı olarak (Tekirdağ
Uçmakdere ve Sakarya
Serdivanda.)

egitim programı
Toplamda 15 saat yer eğitimi
hava koşullarına bağlı olarak
istanbulun çeşitli bölgerinde.  
 (Şamlar barajı,Florya sahili,
İdealtepe etkinlik alanında.)

toplamda 6 saat teorik ve acil
durum  durum eğitimi  (istanbulda
tekstilkent iş merkezinde
ofisimizde.)

Meteoroloji ve Telsiz haberleşme
eğitimi toplamda 6 saat.Tüm
meteorolik durum değerlendirme
eğitimleri ve telsiz haberleşme
eğitimleri (istanbulda bulunan
ofimizde.)



İlk Adım
Yamaçparaşütü sporunun tanımı.Tüm ekipmanların tanıtımı ,teorik eğiitmler
ve faliyet takvimi takibi.

Üçüncü Adım

Dördüncü Adım

İrtifası alçak olan tepelerden (30-80mt) civarında ayakların yerden
kesilmesi ve uçuş hissiyatının verilmesi.

Kurum Öğremen pilotlarımız taradından verilen telsiz komutlarıyla yüksek
uçuşa başlama. Seviye Kontrol ve tespitinin sağlanması.

İkinci Adım
Paraşütümüz ile ilk temas , ekipmanların kuşanılması ve yer eğitimleri
antrenmaları.

pilotluga ilk adım 



Yer Eğitimlerine katılım sağlamak

Teorik eğitimlere katılım sağlamak

7 Alçak tepe irtifa uçuşu yapmak

Meteorolojik analizler yapmak

7 Yüksek tepe irtifa uçuşu yapmak

Uçuş emniyet kurallarına uymak

Görev
Listesi



Öğrenim belgesi (E-devlet yada Diploma aslı fotokopisi)

Adli sicil kaydı arşiv belgesi ( E-devlet)

Nufus cuzdanı aslı fotokopisi

Sağlık raporu ( Yamaç paraşütü sporu yapabilir ibareli)

Kan grubu Belgesi

6 Adet fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2x3 pul ebatında)

kayıt ıçin gerekli evraklar



Eğitim süresi boyunca tüm ekipmanları biz sağlıyoruz

Eğtimlerimizde asla eski model paraşütler kullanmıyoruz.

Thk ve Fai onaylı uluslar arası geçerli uçuş sertifası veriyoruz.

Eğitim sonrası sizleri yanlız bırakmıyoruz.

İşini çok seven uzman pilotlarımızla birlikte eğitim veriyoruz.

Genç ve dimamik kadro ile işimizi severek yapıyoruz.

neden interparasüt ?



KORKULARIN HAYALLERİNDEN YÜKSEKTE
OLMASIN !

Korkarak yaşarsan hayatı sadece seyredersin!
Hayallerine uzaktan bakma bir adım at!
Özür olmak için mavi gökyüzü yeter sana!

Hayallerini erteleme
yamacparasutuegitimi.net
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