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Sevgili Kısa Dönem Değişim Program Adayı, 

 
Kısa Dönem Değişim Programı Başvuru Formunu (Application Form) doldururken gözönünde bulundurmanız gereken 
hususlar aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Lütfen formu doldurmadan önce tüm açıklamaları dikkatle okuyunuz. 

 
Sizlere Kısa Dönem Değişim Programları çerçevesinde katılabileceğiniz programlar için tek bir başvuru formu 
sunulmaktadır  Hangi programa başvuracak iseniz o programa ilişkin 3. Sayfada 1. Program Information bölümündeki 

kutuların içini işaretleyerek belirtiniz. 

Formlar yazılabilir PDF formatındadır. Bu belgenin bilgisayarda doldurulması, kaydedilmesi, renkli bir yazıcıdan çıktı 
alınması, eksiksiz olarak imzaların atılması gereklidir. Bkz.  KD Değişim – Başvuru Kılavuzu 

 

Formun ilk sayfası aynı formu kullanarak başvuru yapabileceğiniz 2 tür Kısa Dönem Değişim Programı hakkında bilgi 

vermekte ve bu programlara başvuru için hangi sayfaların ve ek sayfaların doldurulması gerektiğini belirtmektedir. Form 
çıktısı alır iken 1 ve 2 nci sayfanın çıktısını almanıza gerek yoktur.  

 

Kısa Dönem Program Türü 1- Family to Family Exchange ( Aileden Aileye değişim ) 
 

Diğer bir adı Home Stay olan bu program bir ailenin çocuğunu karşı ülkedeki bir aileye göndermesi ve karşılığında 

genelde aynı ailenin çocuğunu ağırlaması şeklinde uygulanan bir programdır. Genellikle 15-19 yaş grubunu içermekle 
birlikte karşılıklı anlaşmayla farklı yaşlar içinde uygulanabilir. Bölgemiz bu tür değişimleri Brezilya vb ülkelerle yapmakta 

olup bu tür bir değişimde, yarı küre farkından, bizim çocuklarımız Ağustos ayı içerisinde gitmekte, misafir ise Aralık ayı 

içerisinde gelmektedir. Ancak son zamanlarda program Avrupa ülkeleri ile de yapılmaya başlandığından karşılıklı 
ziyaretlerin yaz ayları içerisinde yapılabilmesi olanağı doğmuştur. Değişim süresi genellikle 2-3 haftalık periyotlardır. 

 
Bu programa başvuruyorsanız genel başvuru sayfaları olan 3-4-5-6-7 arası sayfaları doldurunuz. Ek olarak 

Supplementary Page A ‘da açıklandığı gibi ağırlayıcı aileye hitaben yazılmış 2 mektubu (Applicant’s  Letter ve Parent’s 

Letter (aday 18 üstü ise Parent’s Letter ihtiyaridir) ekleyiniz. Form 1 takım olacak ve tüm nüshalar ıslak imzalı (mavi kalem ) 
olacaktır. Başvuru formu, Kısa Dönem Taahhüt Formu ve Banka Dekont kopyası kargo ile 1. sayfada yazılı adrese 

gönderilecektir. 

 
Kısa Dönem Program Türü 2- Youth Camps & Tours ( Kısa Dönem Yaz Kampları ) 

 

Bölgemizin de uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü, genelde 10 – 15 gün süreli, değişik ülkelerden yaklaşık 12 kız veya erkek 
katılımcı ile gerçekleştirilen, bazen bir temaya dayalı ( tenis, yürüyüş vb ), bazen de turistik geziyi içeren programlardır. 

Konaklamalar, hotel, aile yanı veya kamp sahası vb. de olabilir. Bazı programlar için organizatör kulüp veya kulüpler 
katılım ücreti talep edebilirler. Yaş grupları 15 ten başlayıp 24’e kadar gidebilmekle beraber ağırlıklı olarak 16-21 yaş 

aralığına yöneliktir. 

Bu  programa  başvuruyorsanız  genel başvuru sayfaları olan 3-4-5-6-7 arası sayfaları doldurunuz. Ek olarak  

Supplementary Page B yi doldurunuz. Form 1 takım olacak ve tüm nüshalar ıslak imzalı (mavi kalem ) olacaktır. Başvuru 
formu, Kısa Dönem Taahhüt Formu ve Banka Dekont kopyası kargo ile 1.sayfada yazılı adrese gönderilecektir.  

 

 
FORMUN  DOLDURULMASI IÇIN GEREKLI UYARILAR 

 

 Formu adayın kendisi doldurmalıdır. (18 yaş’ın altındaki adaylarda ebeveynlerin doldurması gerekli alanlar hariç ) 

 Doldurulan formdan yazıcıdan 1 takım çıktı alınması gereklidir. 

 Form kesinlikle okunabilir olmalıdır. El yazısı ile doldurulmuş başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Aileden aileye değişim programında adayın ve ailenin kendisini tanıttığı mektubun içeriği yerleştirilme süreci 
için önemlidir.  

 Tüm sorulara açık yanıtlar veriniz. Yukarıda bahsedildiği gibi veya yukarıdakinin aynısı gibi cevaplar vermeyiniz. 

 İsminizi pasaportunuzda veya nüfus cüzdanınızda yazıldığı şekilde giriniz. 

 Formun çıktısını aldıktan sonra adayın ve ebeveynlerin imzalaması gereken yerleri (1 takım kopya üzerinde )  
MAVİ  KALEM  KULLANARAK  imzalayınız. 

 Adayın resmi renkli olmalı, zımbalanmamalı, yapıştırılmalıdır. 
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Sayfa 3-7 : Bu sayfanın içerisindeki bölümlerde 

 
1. Program Information : 

Bu kısımda hangi  programa katılmak istiyorsanız ilgili kutuyu işaretlemeniz gerekmektedir.  

 
Family to Family Individual Exchange = Aileden Aileye Değişim Programı (Home Stay) 

Youth Camps = Kamplar 

 
2. Applicant Information : 

 

Adayın kendisine ait bilgilerin girileceği alandır. SOYADI - Adı yazılış şekline dikkat ediniz. Özellikle telefon 
numaralarınızın önüne ülke kodumuzu (+90) eklemeyi unutmayınız. Cep telefonu ve e-posta bilgilerinde ( ileride 

iletişimde sorun yaşamamak için) lütfen adayın kullandığı cep telefonu ve e-posta adreslerinizi giriniz,anne veya 

babanın bilgilerini girmeyiniz. 

 
3. Parent/Legal Guardian Information : 

 

Ebeveynlere ilişkin bilgilerin girileceği alandır. Adı- SOYADI  yazılış şekline dikkat ediniz.  İletişim için e-posta, ev 
ve cep telefonu v.b. bilgilerin doğru girilmesi çok önemlidir. Ebeveynler boşanmışlar ise sayfanın  en altındaki 

kutucuğu işaretleyiniz ve yasal vasiyi belirtiniz. 

 
4. Personal Background : 

 

Bu bölümde dininiz, varsa dininize bağlı talepleriniz ile yine varsa sağlığa bağlı taleplerinizi, vejetaryanlık vb 

belirtmeniz ve sigara, alkol, uyuşturucu vb kullanıp kullanmadığınıza ilişkin sorulara yanıt vermeniz 

gerekmektedir.  

 
5. Languages : 

 

Your Native Language ana dilinizi soran kısımdır. Non-Native languages bölümüne bildiğiniz diğer yabancı 
dilleri, bu diller için ne kadar süre ile eğitim aldığınızı ve dilde konuşma, okuma ve yazma becerinizi zayıf, iyi veya 

akıcı olarak belirtiniz. 

 
6. Health Information  : 

 

Sağlığınız ile ilgili sorulara “Evet” yada “Hayır” şeklinde yanıtlar vereceğiniz bölümdür. Sorulara  doğru yanıtlar 
vermeniz, örneğin alerjik bir durumunuz olduğunda alerjinize nelerin neden olduğunun yada kullandığınız bir ilaç 

varsa bu ilaca ilişkin bilgilerin, isim, ne zaman kullandığınıza ilişkin bilgilerin sizleri ağırlayacak kişilerce bilinmesi 
muhtemel bir çok sorunun önüne geçebileceğinden çok önemlidir. 

 
7. Sending District and Club Contact: 

 

Bu bölüm (Sayfa 4) başvurunuza sponsor olan kulüp tarafından doldurulacak bölümdür. 
Bilgiler eksiksiz girilmeli ve imzalanmalıdır. 

 
8. Rules and Conditions of Exchange / Permissions and Declerations 

 

Aday öğrencinin program kurallarına ilişkin dikkatle okuması ve uygulaması gereken kuralların anlatıldığı 
bölümdür (Sayfa 5). Takip eden sayfanın (Sayfa 6) sonunda Adayın, Baba ve Annenin, ayrıca sponsor kulüp 

temsilcisinin imzalaması gereken alanlar yer almaktadır. Alternative Emergency Contact bölümüne acil 

durumlarda ulaşılacak ebeveynler dışındaki bir kişinin bilgilerinin girilmesi gereklidir. Bu kısım çok önemlidir ve 
muhakkak doldurulması gereklidir. 
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9. Guarantee Form (Sayfa 7): 

 

İlk bölüm adaya ilişkin bilgilerin yer aldığı bölümdür ve aday tarafından doldurulacaktır.  

 

10. Sending Club and District Endorsement: 

 

Sending Club Name : Size sponsor olan kulübün adı yazılacak alan 

Sending Club ID No : Size sponsor olan kulübün Uluslar arası Rotary Numarası  

Name of Club President : Size sponsor olan kulüp başkanın adı 

Name of Club Secretary / YEO  : Size sponsor olan kulübün sekreter veya Gençlik Değişim Sorumlusunun adı 

 
Bu bilgilerin girişi sonrası başkan, sekreter yada gençlik değişim sorumlusundan gerekli imzaların (Signature of 

District Youth Exchange Chair hariç) form gönderilmeden önce alınması çok önemlidir.     

 

( Tüm kopyalarda ve mavi kalem ile atılmış olarak) 

 

11. HOST DISTRICT and CLUB GUARANTEE HOST DISTRICT or CLUB COUNSELOR HOST FAMILY 

 

Bu alanlar boş bırakılacak alanlardır. Host Family alanı Aileden Aileye değişime başvuranlar için yurt dışından 
doldurulup geri gelecek bölümdür. 

 
12. Supplementary Page A / Family to Family Exchange başvurusunda bulunanlar tarafından sorulan  sorulara 

yanıtları içerecek şekilde ek sayfalara yazılacak, Applicant’s Letter (Adayın kendini tanıttığı mektup) ile Parent’s 
Letter ( Ebeveynler’in Mektubu, Aday değişim tarihi itibariyle 18’in altında ise) mektuplarının içeriği hakkında 

bilgi veren bölümdür. Bu mektuplar sorulan tüm sorulara yanıtları içermekle beraber, bunlarla sınırlı değildir. 
İstediğiniz ek bilgileri de verebilirsiniz. Ancak adayın mektubu en fazla 3, ebeveynlerin mektubu en fazla 2 sayfayı 

geçmemelidir. 

İngilizce doldurulacak Applicant’s Letter, Parent’s Letter ve Applicant’s Photos (My Family – My Home  bölümleri 

için ayrı Word dosyalar kullanınız. Sadece Aileden Aileye Değişim Programı için gereklidir.  

 
13. Supplementary Page B / Youth Camps / Kısa Dönem Yaz kampı başvurusunda bulunanlar tarafından doldurulacak 

bölümdür. 

 
 


