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ULUSLARARASI ROTARY 2430.BÖLGE GENÇLİK DEĞİŞİM KOMİTESİ

UZUN DÖNEM GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI KOŞULLARI TEYİT FORMU 

 

AMAÇ  : Programın ana amacı uluslararası barış ve anlayışı karşılıklı kültür değişimi ile 
sağlamaktır. Program, Rotary şemsiyesi altında gençlere başka ülkeleri ve kültürleri tanıma 
imkânı verir. Amaç yalnızca bir yıl boyunca lisan öğrenmeye gitmek değildir. 
 

ÜLKELER : Uzun Dönem Değişim Programını uyguladığımız ülkeler Arjantin-Paraguay, 
Kolombiya, Peru, A.B.D., Brezilya, Güney Afrika, Japonya, Kanada, Meksika, Tayvan ve gibi 
denizaşırı ülkelerdir.  
 

SÜRE : Program, yaklaşık 12 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp, 30 Haziran 2020 tarihinde 
sona erecektir. 
 

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER: 
 

1. Program, aşağıdaki özelliklere uygun herkese eşit şartlarda açıktır. Adaylar, Rotaryen 
çocukları olabilecekleri gibi Rotary dışından da olabilecektir.  

2. Adayların doğum tarihinin 01 Mart 2002 – 31 Ağustos 2004 arasında olması gerekmektedir. 
(31 Ağustos 2019 itibari ile minimum 15 yaş, 30 Haziran 2020 itibari ile maksimum 18 yaş 
4ay). ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya dışındaki ülkelerde doğum tarihi konusunda 
esneklik olabilmektedir.  

3. Adayların ailelerinin U.R. 2430. Bölge sınırları içinde ve aday gösteren Kulübün bulunduğu 
şehirde ikamet etmeleri şarttır. 

4. Adayların başarılı bir öğrenim geçmişine sahip olmaları ve bir disiplin suçu almamış olması 
gerekmektedir. 

5. Adayların sağlam karakter ve iyi bir ahlaka sahip olmaları gerekmektedir. 
6. Adaylar toplum ve çevreye kolayca uyum sağlayabilmelidir. 
7. Adayların davranışlarıyla toplum faaliyetlerine katılabilmeleri gerekmektedir. 
8. Adayların iyi aile ilişkileri olması beklenmektedir. 
9. Adaylar ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. 
10. Kendilerini ifade edebilecek derecede İngilizce bilmelidirler. (ABD ve Kanada ya gitmek 

isteyen adaylar için geçerlidir.) 
Yurt dışına gitmeleri kesinlik kazanan adayların Kulüpleri aynı şekilde yurdumuza 
dışarıdan gelecek değişik öğrencileri 1 yıl süreyle ağırlamakla yükümlüdürler. 
 

ÖNEMLİ UYARI: 
 Başvuruların geçerli olabilmesi için formların EKSİKSİZ ve ISLAK İMZALI doldurulmuş 

olması gerekir. Yukarıdaki özelliklere sahip her öğrenci bir Rotary Kulübü’ne başvurup, 
kulübün yapacağı ön seçmelere katılabilir. Kulüpler bu şekilde saptayacakları ön adayların 
ıslak imzalı formlarını 2430. Bölge Ofisi’nin aşağıdaki adresine 30 Kasım 2018 tarihine kadar 
posta ile yollamalıdırlar. Taranmış formlar ise 27 Kasım 2018 tarihine kadar aday tarafından 
bilgi@rye2430.org adresine mail atılması gerekmektedir.. Seçme mülakat bedeli 150USD 
olup ödeme dekontu müracaat formu ile birlikte gönderilecektir. 
(*) Ön başvuru yapıp mülakata en az 48 saat öncesinden mazeret bildirilmesi koşuluyla 
gelemeyenlere 150USD geri ödenecek, mazaretini geç bildiren, mülakata katılmayan 
mülakata gelip gitmekten vazgeçenlere hiçbir iade yapılmayacaktır. 
 

BANKA HESAP BİLGİLERİ: 
USD Hesap Adı : Rotary 2430.Bölge Federasyonu  
Vakıfbank - Ankara Gaziosmanpaşa Ş.B. IBAN: TR700001500158048014137710 
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DEĞERLENDİRME: Rotary Kulüplerinden gelecek başvuruların değerlendirilmesi 
sonucunda aranan koşullara uygunluğu tespit edilen adaylar Ankara'da yapılacak seçmelere 
çağrılır. Seçim tarihi ve diğer bilgiler web sitesinde (http://rye2430.org/tr/ 
-  https://www.rotary2430.org.tr/) yayınlanacak ve adayların e-posta adreslerine bildirilecektir. 
Belirtilen yer ve zamanda seçmelere gelmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. 
Seçmeler bir bilgi yarışması olmayıp, adayı daha iyi tanıma ve temsil, konuşma 
kabiliyetlerini, ülkemiz ve dünya genel kültürleri hakkındaki bilgilerini ölçmeye yöneliktir. ABD 
ve Kanada ya gitmek isteyen adayların, kendini ifade edebilecek derecede İngilizce 
bilgilerinin olması seçmelerde dikkate alınır. Bu görüşme sonunda seçici kurul aday sıralama 
listesini seçmelerin bittiği gün belirler ve en geç iki gün içerisinde ilan eder. 
 

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER: Bir yıllık değişim programında gidilecek ülkedeki kalış süresince 
olacak konaklama ve eğitim masrafları Rotary Kulüpleri tarafından karşılanmaktadır. Adaylar, 
gidilecek ülkeye gidiş, dönüş seyahat masraflarını, kalacakları süreyi kapsayan ve 
Uluslararası Rotary’nin şartlarına uygunluğu kabul edilmiş olan sigorta bedelini ve 1350USD 
tutarındaki katkı payını karşılamakla yükümlüdürler. Katkı payına, tüm yazışma ve planlama 
harcamaları, gitmeden önce yapılacak Uyum Kampı konaklama ve eğitim masrafları, bedeli 
dâhildir. Katkı payı seçmelerden sonra yapılacak ülke teyidini takiben ödenecektir. Ödeme 
dekontu ibrazından sonra kesin başvuru formları doldurulacaktır.  
(*) Kesin başvuru formu dolduruldukdan sonra adayın gitmekden vazgeçmesi durumunda; 

 Ödenmiş katkı payında iade yapılamaz 
 Hami kulübünün öğrenci ağırlama yükümlülüğü iptal edilemez.  

 

DİĞER HUSUSLAR: 
- Yurt dışına gitmeleri kesinlik kazanan öğrenciler gittikleri ülkede bir yıl süreyle lise 

seviyesindeki bir okula devam etmekle yükümlüdürler. Bu okullardan alınacak notların 
Türkiye'de geçerliliği konusunda Rotary bir taahhüt altına girmez. Adayların  bir eğitim yılını 
kaybetmeyi göze alarak başvurdukları varsayılmaktadır. 
- Programın bitiminde öğrenciler kesin olarak yurda döneceklerdir. Dönüş rotası gidiş rotası 
ile aynı olmak zorundadır.  
- Öğrenciler yurt dışında tercihen birden fazla aile yanında kalacaklar ve bu ailelerin birer 
ferdi gibi davranacaklardır. 
- Gidilen ülkede Gençlik Değişim Programı Kurallarına uyulmaması geri gönderilme 
nedeni olabilir. 

- Öğrenciler yurt dışına gitmeden önce, Temmuz ya da Ağustos 2019'de yapılacak "Uyum 
Kampı"na katılmak ve kampı başarı ile tamamlamak zorundadır. 

- Yurt dışına gitmek için gerekli pasaport, vize, seyahat programları, öğrencilerin ve ailelerin 
kendi sorumluluğundadır ve bu konuda Rotary hiç bir yükümlülük altına girmez.  

- 500USD acil ihtiyaç bedeli (öğrencinin acil ihtiyacında kullanılmak üzere gidilen ülkede ki 
bölge danışmanına teslim edilerek, öğrenci tarafından kullanılmaz ise iade edilmek üzere) 
öğrencilerin ve ailelerinin sorumluluğundadır. 
 

Yukarıda yazılı olarak verilmiş olan Uzun Dönem Gençlik Değişim Programı ile ilgili bilgileri 
ve ayrıntıları dikkatle okudum ve başvurumu tüm koşulları baştan kabul etmiş olarak 
yapmaktayım. Başvuru formundaki tüm bilgiler tarafımdan ve doğru olarak doldurulmuştur.  
 
Adayın Adı – Soyadı :     İmzası  :   Tarih  : 
Adayın Velisi’nin Adı - Soyadı  :   İmzası  :   Tarih  : 
 

 ÖNEMLİ NOT : Doldurduğunuz formdan mutlaka bir fotokopi alarak saklayınız. İleride ortaya çıkabilecek sorularınızın 
cevaplarını bu formdaki açıklamalarda bulabilirsiniz.İmzaların ıslak olması gereklidir. 

SEÇMELERİN YAPILACAĞI TARİH TÜM ADAYLARA AYRICA DUYURULACAKTIR. 


