ULUSLARARASI ROTARY 2430.BÖLGE GENÇLİK DEĞİŞİM KOMİTESİ
ROTARY GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI (UZUN DÖNEM)
ÖN BAŞVURU EVRAKLARI HAKKINDA ACIKLAMA
Rotary Gençlik Değişim Programına (Uzun Dönem) ön başvuru 6 adet evrağın tamamlanması ile
yapılmaktadır. Formların doldurulması ve gönderimi ile ilgili detaylar aşağıda yazılıdır.
EVRAK 1: ÖN BAŞVURU FORMU
4 maddeden oluşur. 1., 2., 3. maddeler aday tarafından, 4. Madde kulüp başkanları (dönem ve
gelecek dönem) tarafından doldurulur.
Tüm yazılar bilgisayarda yazılmış olmalı, imzalar ise (ıslak imza) mavi tükenmez ile atılmalıdır. Adayın
son 6 ayda çekilmiş fotosu formda gösterilen yerde olmalıdır. İstenilen bilgiler eksiksiz ve doğru
olmalıdır.
Resim ve imzaları tamamlanmıs form taranmalı, tüm sayfaları içeren tek bir dosya haline
getirilmelidir (pdf veya jpg formatında). Dosyanın adı adayı ve içeriği belirtir nitelikte olmalıdır.
(örneğin: adayadisoyadi -onbasvuru.pdf)

EVRAK 2: TEYID FORMU
Aday ve adayın ailesi tarafından okunmalı ve imzalanmalıdır. (ıslak imza/mavi tükenmez kalem)
İmzaları tamamlanmıs form taranmalı, tüm sayfaları içeren tek bir dosya haline getirilmelidir (pdf
veya jpg formatında). Dosyanın adı adayı ve içeriği belirtir nitelikte olmalıdır. (örneğin: adayadisoyaditeyidformu.pdf)

EVRAK 3: TAAHHÜ TNAME
Kulüp başkanları (dönem ve gelecek dönem) ve Kulüp gençlik değişim sorumlusu tarafından
doldurulup imzalanır. (ıslak imza/mavi tükenmez kalem)
İmzaları tamamlanmıs form taranmalı, tüm sayfaları içeren tek bir dosya haline getirilmelidir (pdf
veya jpg formatında). Dosyanın adı adayı ve içeriği belirtir nitelikte olmalıdır. (örneğin: adayadisoyadi
-taahhütname.pdf)

EVRAK 4: NUFÜ S CÜ ZDANI
Adaya ait Nüfüs Cüzdanı ön ve arka sayfası taranmalı, jpg veya pdf formatında kaydedilmelidir.
(adayadisoyadi -nufuscuzdani.pdf)
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EVRAK 5: ADLİ SİCİL KAYDI
Adaya ait Adli sicil Kaydı taranmalı, jpg veya pdf formatında kaydedilmelidir. (adayadisoyadi adlisicil.pdf).

EVRAK 6: DEKONT
Programa ön başvuru bedeli 1000₺ dir. Bedelin yatırılacağı banka bilgileri aşağıdadır. Ödeme
açıklamasında ADAY ADI VE SOYADI belirtilmelidir. Dekont taranmalı, jpg veya pdf formatında
kaydedilmelidir. (adayadisoyadi-dekont.pdf). Ön başvuru yapıp mülakata gelmeyenlere (MÜ LAKAT
SAATİNDEN 48 SAAT ÖNCE HABER VERMEK KOŞULU İLE) 1000₺ geri ödenecek, mülakata gelip
programa gitmekten vazgeçenlere ve mülakatı geçemeyenlere hiçbir iade yapılmayacaktır.
BANKA HESAP BİLGİLERİ:
Hesap Sahibi
Banka Adı
Şube
Döviz Cinsi
Iban No

: Rotary 2430. Bölge Federasyonu
: Akbank
: Gimat
: Türk Lirası
: TR98 0004 6006 3188 8000 0902 10

Aday 6 evrağın hepsinin tamamlanmasından sorumludur. Evrakların bir bölümünün aday tarafından,
bir bölümünün ise kulüp tarafından ve parça parça teslim edilmesi kabul edilmemektedir. Geçmiş
yıllarda bu konuda sıkıntı yaşandığı için tüm evrakların aday tarafından ve tek seferde teslim edilmesi
beklenmektedir. Başvuruların geçerli olabilmesi için formların EKSİKSİZ ve ISLAK İMZALI doldurulmuş
olması gerekir.

Formların tamamlanmasından sonra her evraktan 1 adet basılı kopya en geç 19.11.2020 tarihi saat
17.00 de Rotary 2430. Bölge Ofisine elden veya posta ile teslim edilmelidir. Dijital kopyalar ise en geç
29.11.2020 saat 00.00 de bilgi@rye2430.org adresine e-posta ile gönderilmiş olmalıdır. Digital teslim
en fazla 2MB büyüklüğünde olabilir. (6 evrak için toplam büyüklük). Teslim hem basılı hem dijital
olarak yapılmalıdır. Tek teslim kabul edilmemektedir. İşleyişde dijital kopyalar kullanılmakta olup,
ıslak imzalı basılı kopyalar ise imza kontrolü ve sertifikasyon gereği arşivleme için kullanılmaktadır.
Basılı kopya teslim adresi
U.R. 2430. Bölge Ofisi: Sancak Mah. 535. Sok. No:9/2 Çankaya-ANKARA +90 (312) 438 36 40 (pbx)
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