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ULUSLARARASI ROTARY 2430.BÖLGE GENÇLİK DEĞİŞİM KOMİTESİ

KISA DÖNEM GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI TÜZÜĞÜ 

(PROGRAM KOŞULLARI VE YAPILMASI / BİLİNMESİ GEREKENLER) 

 

1- AMAÇ  

Kısa Dönem Değişim, Uluslararası Rotary’nin Kültürlerarası değişim aracılığı ile Dünya Barış ve Anlayışına 

katkı sağlamak üzere organize ettiği Gençlik Değişim Organizasyonlarından biridir.  

2- PROGRAM TÜRLERİ VE DETAYLARI 

Rotary Kısa Dönem Değişim Programları “Kamplar” veya “Aile Yanında Konaklamalı Değişim” olarak iki 

şekilde yapılmaktadır: 

a) KISA DÖNEM YAZ KAMPLARI :  

 Grup Programlarıdır. 

 Yaş aralığı 15-24 arasıdır. Ancak genel uygulama 16-21 olmaktadır. Nadiren 16 yaş altı ve 21 yaş 

üstü için de davetler gelebilmektedir.  

 Karşılıklı bir program değildir. Yani giden öğrencinin karşılığında bir öğrenci ağırlama zorunluluğu 

yoktur. 

 Ev, Otel, Üniversite Yurdu, Kamp Bölgesi (Çadır), Tekne vb mekanlarda konaklama yapılabilir. 

 Ortalama 2 haftalık programlardır ve genellikle temalıdırlar. 

 Yaş ve cinsiyet dağılımı organizatörlerce belirlenir. 

 Bazı kampların katılımında organizatörlerce ücret talep edileblir. Ücretlerin tutarları değişken 

olmakla birlikte en düşük 50€ dan başlayıp 1.250€ ya kadar değişmektedir.Ortalama 200€’dur. 

 Kontenjanlar ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerindedir. Nadiren deniz aşırı ülkeler olmaktadır. 

 Kampların amaçları, tarihleri, bölgemize bildiriliş zamanı ve davet ettikleri gençlerin yaşları çok 

çeşitlidir. 

 Bazı kamplar özel içerikle yapıldığından kamp organizatörleri katılımcılardan kampın programına 

uyum göstermelerini şart koşarlar. (Örneğin Bisiklet kamplarında günde 40 Km’ye kadar bisiklete 

binebilmek, dağcılık kamplarında patika yollarda yürüyebilmek ve tırmanabilmek, müzik kampına 

kabul için önden kayıt göndermek vb.) 

 Katılımcılar gidiş ve dönüş yol giderlerini kendileri karşılarlar. 

 Katılımcılar kamp süresini kapsayan sağlık ve kaza sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

 

Bölgemizden 2019 yazında 63 gencimiz yurt dışı kamplara katılmıştır. 
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b) AİLE YANINDA KONAKLAMALI DEĞİŞİM (FAMILY TO FAMILY):  

 Grup programı değildir ve bir teması yoktur. 

 Karşılıklı bir programdır. Giden gencin ailesi aynı süre için, genellikle gidilen ailenin çocuğunu 

aynı süreyle ağırlamak zorundadır. Yerleştirme sonrası yerleştirilen aday gitmese bile 

gelecek adayı ağırlamakla yükümlüdür ve aday gösteren sponsor kulüp bu taahhütü 

üstlenmiş sayılır. (Kulüp Sorumluluğu içerir) 

 Aile yanında konaklanır ve uygulanacak program aile tarafından belirlenir. (Bu programda gidilen 

ülkeyi gezmek gibi bir olanak yoktur. Ancak ağırlayıcı aile-kulüp ya da Rotary Bölgesinin 

düzenleyeceği olanaklardan yararlanılır.) 

 Katılımcı misafir olduğu ailenin bir ferdi gibi yaşar. 

 Yaş 15-19 olarak uygulanmakla birlikte ailelerin ve kulüplerin karşılıklı anlaşmasına göre 

esnetilebilir. 

 Konaklama süresi 3-8 hafta olarak uygulanmakla birlikte ailelerin ve kulüplerin karşılıklı 

anlaşmasına göre belirlenir. 

  Ziyaret tarihleri karşılıklı belirlenir. (Bu bağlamda daha uzak ülkeleri ziyaret edebilmeye olanak 

sağlar) Katılımcılar eş zamanlı veya farklı tarihlerde gidebilirler. 

 Kontenjanlar ağırlıklı olarak deniz aşırı ülkelerindedir. Nadiren Avrupa ülkeleri olmaktadır. 

 Bu programda yerleştirme yapmak kamplar programı kadar sık olamamaktadır. 

 Katılımcılar gidiş ve dönüş yol giderlerini kendileri karşılarlar. 

 Katılımcılar kamp süresini kapsayan sağlık ve kaza sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

 

Bölgemizden 2019 yazında bu programa katılan 2 gencimiz İtalya, Brezilya ya gitmiştir. 

  

 Kısa dönem programına başvuran adaylar, KAMPLAR ve AİLE YANINDA KONAKLAMALI 

DEĞİŞİM programlarından sadece birini tercih edeceklerdir. 

 Kış döneminde düzenlenen kamplara katılabilecek adayların bu tercihleri “Başvuru Formu”nda ve 

“Kısa Dönem Taahhütname” formunda belirtilmelidir.  

 Aile Yanında Konaklamalı Değişim (FAMILY TO FAMILY) programına başvuran adaylardan 

Güney Yarı Küre ülkelerini tercih ederek karşılığında kış aylarında öğrenci ağırlayabilecek 

olanların bu programa yerleştirilebilme şansı daha yüksektir. 

 Kampların bazıları ücretli olabilmektedir. Ücret talep edilen kamplara yerleştirilmek istemeyen 

adayların bu tercihleri “Kısa Dönem Taahhütname” formunda belirtilmelidir.  

 Adayın gitmek istemediği bir ülke varsa “Kısa Dönem Taahhütname” formunda belirtilmelidir. 

(Örn. Amerika, Tayvan vb gibi mesafeye bağlı maliyet vb nedenlerle)  
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 Aile Yanında Konaklamalı Değişim programı tercih eden adaylar kendilerinden onay alınmak 

suretiyle kontenjan olan herhangi bir ülkeye gönderilebilirler. 

 

3- KİMLER KATILABİLİR 

Programın yaş sınırları içerisinde olan, çağdaş yaşamı benimsemiş, laik düzene bağlı ve yeniliklere açık 

her Türk genci katılabilir. 

Rotaryen çocuğu olmak bu programlara katılmak için bir öncelik sağlamamaktadır. 

 

4- YAŞ SINIRI 

Genel olarak 16-21 yaş arası gençlerin programa katılabilme şansları daha yüksektir. 

Programı düzenleyen bölge veya kulüp yaş sınırını duyurularında belirtmektedirler. 16-21 Yaş aralığının 

dışında gelen kamplar olduğunda komite başkanı kulüpleri ayrıca bilgilendirir. 

 

5- MADDİ KONULAR 

a) Katkı Bedeli 

Her iki programa da katılım bedeli 900₺’dir. Katılım bedeli aşağıdaki banka hesabına yatırılacaktır. 

Ödeme esnasında mutlaka adayın adı belirtilmelidir. Dekont diğer başvuru evrakları ile birlikte 

teslim edilmelidir. 

 

b) İade şartları 

 Programa ilk defa başvuran aday eğer komite tarafından herhangi bir programa yerleştirilememiş 

ise ilk yıl iade yapılmaksızın başvurusu bir sonraki yıla devredilir. 2. yıl da yerleştirilemez ise o 

yılın ekim ayında katılım bedelinin 600₺’lik bölümü iade edilir. 300₺ program masrafları için 

komite bütçesinde kalır. Eğer adayın yaşı bir sonraki yıla devredilmeye müsait değilse ilk 

başvurusunu yaptığı yılın ekim ayında 600₺ iade edilir. 

 Kamp veya Aile Yanında Konaklamalı Değişim programlarına yerleştirilen adayların 

yerleştirildikleri kampın iptal edilmesi veya karşı tarafın öğrenci ağırlamaktan vazgeçmesi 

durumunda katılım bedelinin 600₺’lik bölümü o yılın ekim ayında iade edilir. 300₺ program 

masrafları için komite bütçesinde kalır.  

 Yerleştirildiği programa herhangi bir sebeple katılmayan adaylara herhangi bir geri ödeme 

yapılmaz.  

 Aile Yanında Konaklamalı değişim programına başvurup yerleştirilemeyen adaya öncelikle kamp 

programına geçiş yapması önerilir. Bu geçiş için ilave bedel talep edilmez. İade şartları için 

yukarıdaki maddeler aynıdır. 
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6- YERLEŞTİRME KURALLARI  

 Program yerleştirmelerini yapmaya sadece komite yetkilidir.  

 Yerleştirme, adayların “Kısa Dönem Taahhütname” formunda verdikleri bilgiler çerçevesinde 

yapılır. Adayların bu formdaki sorulara (özellikle ücret ve gidilmek istenmeyen ülke/ler 

bölümü) dikkatli yanıt vermeleri çok önemlidir. Taahhütname formundaki bilgilerin eksik 

olması halinde komitemiz yaptığı yerleştirme için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.  

 Adaylar başvuru tarihlerine* göre sıralanır ve kamp duyuruları geldikçe bu sırada yerleştirilir.  

 *Başvuru tarihi, tüm evrakların doğru doldurulmuş ve eksiksiz olarak teslim edildiği gün olarak 

kabul edilir. 

 Elle doldurulmuş formlar kabul edilmez. Formlar istenildiği gibi doldurulmazsa ve eksik 

evrak olması durumunda başvuru yapılmış sayılmayacaktır. 

 Bir önceki yılda yerleştirilememiş adaylar listenin en başında yer alır. 

 Önceki yıllarda bu programla yurt dışına giden veya yerleştirildiği halde programa katılamayan 

adaylar, başvuru yaptıkları takdirde başvuruları listenin en sonuna eklenir ve diğer tüm adaylar 

yerleştirildikten sonra kontenjan kalır ise yerleştirilirler.  

 Adayların tamamının yerleştirilmesi konusunda komitenin bir taahhüdü yoktur. 

 Ülkemizde 3 ayrı bölge de 3 görevli kamplara yerleştirme yaptığından ve yurt dışı kamp 

organizatörleri, genelde her ülkeden 1 kız veya 1 erkek ya da 1 kız ve 1 erkek şeklinde katılımcı 

talep ettiklerinden, yerleştirme de erken davranan bölge görevlisi yeri alabilmektedir. Bu nedenle 

adayların ülke tercihi yapmalarına izin verilememektedir. Adaylardan kesinlikle gitmek 

istemedikleri ülke(ler) var ise bu ülkeleri kamp başvuru formu ile birlikte sunulan “Kısa Dönem 

Taahhütnamesi” adlı belgede beyan etmeleri istenmektedir. Ancak gidilmek istenmeyen her 

ülkenin katılımcının yerleştirilebilme şansını azaltacağı bilinmelidir. 

 Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar bu başvurunun ekinde verilmiştir. Formların istenildiği 

şekilde doldurulup doldurulmadığının adayın ve kulüp gençlik değişim sorumlusunun kontrol 

etmesi beklenmektedir. 

 

7- ADAYLARA TAVSİYELER 

 Adayların programa katılmaları kesinleştikden sonra Rotary hakkında temel bilgileri öğrenmesi 

beklenmektedir.  

 Katılımcıların program süresince ülkemizin bir elçisi olması beklenmektedir. Bu nedenle terbiyeli 

ve görgü kurallarına uygun hareket etmeleri, bu programın kurallarına uymaları ve iyi bir izlenim 

bırakarak geri gelmeleri beklenmektedir. 

 Seyahatin amacı yeni bir dil öğrenmek ve/veya sadece eğlenmek değildir. Yabancı bir gençlik 

kesimi ile beraber olacak olan katılımcı, onların yaşam şartlarını, düşüncelerini, kültürlerini 

öğrenmeye odaklanmalıdır.  
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 Ev sahibi Rotary Kulüpleri ve Rotaryenler, kendi ülkelerini, yaşamlarını, kültürlerini tanıtmak için 

zamanlarını, güçlerini ve paralarını harcayarak bu programları yapmaktadır. Bu nedenle 

katılımcılar, gittikleri programa bağlı kalmalı ve kendi başına program dışı aktivitelerde 

bulunmamalıdır.  

 Katılımcılar, program esnasında bıraktıkları olumlu izlenimlerin kendilerinden sonra aday olacak 

gençlerin önünü açacağını unutmamalıdır.  

 

GDB Tülin Çetin     GDB Kemal Demir 

2430. Bölge 2017-2020     2430. Bölge 2017-2020 

Gençlik Değişim Ana Komitesi Başkanı   Kısa Dönem Değişim Komitesi Başkanı 

Tel Cep / WhatsApp : 0 532 295 58 56   Tel Cep / WhatsApp : 0 532 425 86 80 

E-Posta: tulin.cetin@rye2430.org       E-Posta: kemal.demir@rye2430.org 

 

 

Önemli Not: Aşağıdaki sayfa mavi tükenmez kalem ile imzalanarak başvuru formu ile 

birlikte 1 Nüsha olarak Bölge Komitesine gönderilecektir. 
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KISA DÖNEM GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI TÜZÜĞÜ’nü okuyup kabul ettiğimizi beyan ederiz. 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜNÜN ADI  

:……………………………………………………….... 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ GENÇLiK DEĞiŞiM SORUMLUSUNUN ADI/SOYADI  

: ……………………………………………………… 

Telefon:………………………… e-posta:……..................................... İmza:……............................. 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ DÖNEM BAŞKANININ ADI/SOYADI (2019-20)  

: ……………………………………………………… 

Telefon:………………………… e-posta:……................................. İmza:……................................ 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ GELECEK DÖNEM BAŞKANININ ADI/SOYADI (2020-21) 
  

: ……………………………………………………… 

Telefon:………………………… e-posta:…….................................... İmza:…….............................. 

 

ADAY ADI SOYADI ANNE ADI SOYADI BABA ADI SOYADI TARİH 

İMZA İMZA İMZA        /    / 


