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Değerli Başkanım, 
Uluslararası Rotary Gençlik Değişim Programları için öğrenci başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Sözlü 
görüşme yöntemi ile yapılacak seçmeler, gerçekleştirilecektir.  Lütfen başvurularınızı elektronik olarak dol-
durup Rotary Federasyon Ofisi’ne ileterek saatli randevunuzu alın.  
(bolgeofis@rotary2440.org      Tel: 0 232 441 05 16 // 441 05 17 Faks. 441 05 17) 
 
 

Uzun Dönem Seçmeleri Yer : Rotary Bölge Ofisi  
Tarih : 12 Ekim 2019 Cumartesi  (Randevu ile gerçekleşecektir) 
Hürriyet Blv.No:4/1 Kavala Plaza D:405 Çankaya İzmir (Hilton Oteli Arka Sokağı) 
 
Kısa Dönem Seçmeleri Yer :  Kaya Prestige Oteli - Çankaya (Saat Bildirilecektir) 
Tarih: 13 Ekim 2019 Pazar günü  
 
 
Bu vesile ile bazı noktaları bir kez daha hatırlatmak isterim; 
 Programdan yararlanma yaşı, Uzun Dönem için 2020’de, değişim yapılan ülkeye ayak basıldığında 15 

yaşından küçük, 17,5 yaşından büyük olmamalıdır.  
 ABD-Kanada için ayrı bir koşul ise gidecek gençlerimizin liseden mezun olmamaları gerekliliğidir.   
 Kısa dönem için yaş aralığı toleranslıdır, 15,5 – 21 yaş aralığında gençler başvurabilir. 
 New Generations – Yeni Kuşaklar programında ise 21 – 30 yaş arası üniversite öğrencileri veya genç iş 

insanları programdan yararlanabilir. 
 Seçmeler bir bilgi yarışması değildir. Aday, genel kültür, belli düzeyde yabancı dil bilgisi (İngilizce), kişisel 

yetenek ve davranışlar açısından değerlendirilmektedir. Adayın Rotaryen aileden olması gerekmiyor, an-
cak bir kulüp tarafından aday olarak gösterilmesi gerekiyor. 

 
Uzun Döneme aday gösteren kulüp ve adayın ailesi karşılık olarak gelecek yabancı öğrenciyi  1 yıl süre ile 
ağırlamayı peşinen ve gönüllü olarak  kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.  Bu ağırlama için adayın ailesin-
den ve/veya aday gösteren kulüpten yedek bir aile daha talep ediyoruz. 
 
Kısa dönem için ise, karşılığında bir yabancı öğrenci gelecek ise, adayın ailesi ve aday gösteren kulüp 
gelecek yabancı öğrenciyi  kısa dönemli olarak ağırlamayı peşinen ve gönüllü olarak  kabul ve taahhüt 
etmiş sayılırlar. 
 
Uzun Dönem için, adaylar ekteki belgeyi ve uzun dönem başvuru formunun ilk 2 sayfasını doldurmuş ve 
imzalatmış olarak sözlü sınava gelirler. 
 
Kısa dönem için, adaylar ekteki belgeyi ve kısa dönem başvuru formunu ve STEP EK B FORM'u tam olarak 
doldurmuş ve imzalatmış olarak, sözlü sınava gelirler.  
 

Uzun dönemli programa katılım payı US $ 1,900.- dür. 
Kısa dönem programa katılım payı US $ 100.- dür. 
 

Rotaryen Saygı ve Sevgilerimle, 
 

Gökşin Akçalı 
Rotary 2440. Bölge Federasyonu 

Gençlik Değişim Komitesi Başkanı 
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SON BAŞVURU TARİHİ 07 EKİM 2019 



Uzun Dönem Gençlik Değişim Programı (LTEP):    
 

Bu programda, orta öğrenime devam etmekte olan öğrenci, ekte verilmiş olan formun ilk 2 
sayfasını bilgisayarda doldururarak başvurusunu yapar ve gerçekleştirilecek olan seçmelere katılır. 
Seçme, sözlü görüşme yöntemi ile yapılır, görüşme Türkçe olarak yürütülür, ancak kısa bir bölümü 
İngilizce olarak yapılır. Seçilen gencimiz, o andan itibaren, “Gençlik Değişim Programı Adayı”dır. 
Kendisini misafir edecek bir bölge ve aile bulunduğu takdirde, 10-11 aylık bir süre için bir yabancı 
ülkeye gider ve orada aile yanında kalarak, bir okula devam eder. Gittiği ülkede devam ettiği 
okulda başarılı olmak ve Rotary’nin belirlediği kurallara uymak başlıca yükümlülükleridir. 
 

a. 2020-2021 dönemi uzun dönem seçmeleri, Bölge Gençlik Değişim Komitesi tarafından  
13 Ekim 2019 Pazar günü Rotary Bölge Ofisi'nde  yapılacaktır. 
 b. Aday öğrencinin ailesi, kendi çocuklarının gittiği yılda, yurt dışından aynı şekilde gelecek 
bir öğrenciyi misafir etmekle yükümlüdür. Ayrıca, her öğrenci, adaylığı belli olduğu andan 
itibaren 2 hafta içinde 1900,00 $'lık bağışın ½ si olan 950 $ UR 2440. Bölge Federasyonu 
hesabı’na yatırır ve dekontunu bölge ofise iletir. 
 

Geri kalan 950 $ ise öğrencinin vize formları kendisine teslim edilmeden önce aynı şekilde UR 
2440. Bölge Federasyonu’nun yukarıdaki banka hesabına yapılır ve dekontu ofise mail ile veya 
elden iletilir.  1900,00 $ ‘ın büyük bir kısmı, gelen öğrenciye harçlık olarak verilir. Geri kalanı, 
yapılan kamplar, haberleşme ve kurye masrafları içindir. Aynı şekilde, karşı bölge de giden 
öğrenciye harçlık verir. 
 

c. Öğrencinin adaylığı belli olduğunda, diğer doldurması gereken tüm belgeleri, kendisine 
gönderilen sonuç bilgi mesajından itibaren 2 hafta içinde tam ve doğru olarak  temin etmesi 
gerekmektedir. 
 

d. Uzun dönem seçmelerine katılacak öğrencinin bir Rotary Kulübü tarafından önerilmesi 
zorunludur. Bu andan itibaren, ilgili kulüp, bu öğrenciden ve onun karşılığında gelecek olan 
öğrenciden sorumludur. Bu kulübün, gelecek öğrenci için yedek aileler (en az 1 yedek aile) 
bulması gerekmektedir. Öğrenci, bu ailelerde dönüşümlü olarak kalır. Kulüp, ayrıca, Gençlik 
Değişim Komitesi tarafında düzenlenecek Danışman Eğitim Semineri’ne katılması zorunlu olan 
bir danışman belirleyecek, gelen öğrencinin kulüp toplantılarına katılımını sağlayacaktır. 
Öğrencinin, Türkiye’ye varışı sırasında, ilgili kulüpten bir kişi (danışman veya başka bir 
görevli) havaalanında karşılama grubunda bulunmalıdır. 
 

e. Önerilecek öğrencinin Rotaryen bir aileden olması şart değildir. Aksine, Rotary’nin 
bilinirliğinin artması bakımından Rotary dışından aday gösterilmesi desteklenmektedir. 
 

f. Öğrenci, mutlaka UR 2440. Bölge Federasyonu dahilinde ikamet etmeli ve aynı bölgede bir 
okula devam ediyor olmalıdır. 
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Kısa Dönem Gençlik Değişim Programı (STEP):  
Bu programda, 15,5-21 yaş arası öğrenimi devam eden, ailesi Rotaryen olan/olmayan gençler, 2 
hafta – 1 ay arasında bir süre bir yabancı ülkeye giderler. Program, aile yanında kalarak veya bir 
kampa katılarak olabilir.  
21 – 30 yaş arası STEP programı, “New Generations/Yeni Kuşaklar” adı ile geçer. 
 

a. 2020-2021 dönemi seçmeleri, Bölge Gençlik Değişim Komitesi tarafından 12 Kasım’da 
(Otel yeri daha sonra bildirilecektir)  yapılacaktır. 
b. STEP adayları, gelirken ekte verilmiş olan kısa dönem başvuru formunu ve gerekli evrakları 
doldurmuş olarak geleceklerdir. 
c. STEP Adayları, seçmelere geldiklerinde, 100 $ bağışı yukarıda belirtilen hesap numara-
sına yatırdıklarını belirten dekontu yanlarında getirirler. Bu bağış, haberleşme ve kurye 
masrafları için alındığından gidemeyenlerin veya programdan çekilenlerin bağışları aileye iade 
edilmez. Aday öğrencinin yerleştirme işlemi ödeme yapılıncaya kadar başlamaz.   
d. Aday öğrenci bir kampa katılıyor ise, ayrıca katılacağı kampın ücretini karşı bölgenin ilan 
ettiği şekilde doğrudan o bölgenin hesabına öder. 
e. Aday öğrenci bir aile yanında kalacak ise, Aday öğrencinin ailesi, kendi evlatlarının gittiği 
yılda, yurt dışından aynı şekilde gelecek bir öğrenciyi misafir etmekle yükümlüdür. 
f. Kısa dönem seçmelerine katılacak öğrencinin bir Rotary Kulübü tarafından önerilmesi zo-
runludur. Bu andan itibaren, ilgili kulüp, bu öğrenciden ve onun karşılığında gelecek olan öğ-
renciden (aile yanında kalacak öğrenciler için geçerlidir) sorumludur. Öğrencinin, Türkiye’ye 
varışı sırasında, ilgili kulüpten bir kişi (danışman veya başka bir görevli) havaalanında karşıla-
ma grubunda bulunmalıdır. 

 
 
 
DOLAR HESABI 
ROTARY 2440. BÖLGE FEDERASYONU 
YAPI KREDİ BANKASI ÖZEL BANKACILIK MERKEZİ ŞUBESİ 
IBAN TR47 0006 7010 0000 0058 3910 21 
 
Açıklamaya muhakkak öğrencinin ismi ya da soyadı yazılmalı ve dekont Rotary ofisine 
ulaştırılmalıdır.  

 
 

 

Rotary Bölge Ofisi :  Hürriyet Bulvarı No:4/1 D:405 Kavala Plaza Çankaya—İZMİR 

Tel :  0 232 441 05 16 // 441 05 17  e-mail:  bolgeofis@rotary2440.org 
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