
ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ 

GENÇLERARASI DEĞİŞİM PROGRAMI 

2015-2016 DÖNEMİ 

SEÇME SINAVI ŞARTNAMESİ 

 

Seçme sınavına katılacak gençlerin aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. 
Konu ile ilgili sorularınızı yöneltmeden önce lütfen tüm maddeleri okuyunuz.  

İngilizce, Almanca ve Fransızca Seçme Sınavı  
28 Kasım 2015 Cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arasında 
 
118-Y Lions Merkezi: 
Tuğlacıbaşı Mah. Yazıcıbaşı Sok. Kilercibaşı Köşkü No: 1 A-Blok Feneryolu-Kadıköy 
İSTANBUL 
TEL: (0216) 349 09 16 - (0216) 349 60 43 adresinde gerçekleştirilecektir. 

İngilizce, Almanca ve Fransızca lisanlarında Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılacaktır.  

1. İngilizce veya Almanca lisanlı yurtdışı gençlik kamplarına ve/veya aile yanında kalış 
programlarına 17-21 yaş grubundaki (1 Ocak 1995- 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş 
olan) adaylar başvurabilirler. Ülkemizin temsilinde aktif görev alabilecek, aydınlık düşünce 
yapısına sahip, yukarıda sıralanan yabancı dillerden birini iyi derecede bilen, Atatürk 
ilkelerinin koruyucusu tüm gençler sınava katılma hakkına sahiptir.  

2. Fransızca lisanlı yurtdışı gençlik kamplarına ve/veya aile yanında kalış programlarına 18-22 
yaş grubundaki (1 Ocak 1994- 30 Haziran 1998 tarihleri arasında doğmuş olan) adaylar 
başvurabilirler. Ülkemizin temsilinde aktif görev alabilecek, aydınlık düşünce yapısına sahip, 
yukarıda sıralanan yabancı dillerden birini iyi derecede bilen, Atatürk ilkelerinin koruyucusu 
tüm gençler katılma hakkına sahiptir.  

3. Yurtdışı Lions kampları 15 Haziran 2016- 30 Ağustos 2016 tarihleri arasında, genelde iki hafta 
kamp ve/veya aile yanında kalış veya sadece kamp şeklinde üç hafta veya altı haftalık 
programlar olarak programlanmıştır. 

4. Sınava girecek adaylardan 100 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücret Yönetim Çevremizin 
aşağıdaki hesabına Gençler Arası Değişim sınavı ibaresi ve mutlaka adayın adı 
soyadı  belirterek  başvuru formu ile birlikte merkezimize gönderilmelidir. 

 

 

 

5. Her genç sınava sadece bir yabancı dilden girebilir. 
6. Sınava girmek isteyen aday, eksiksiz doldurduğu formunu mutlaka bir Lions kulübü başkanına 

onaylattıktan sonra Gençlerarası Değişim Komitesi’ne ulaştırmalıdır. Eksik bilgili formlar 
geçersiz sayılacaktır. Özellikle e-mail adreslerinin ve GSM telefonlarının okunaklı şekilde 

İŞ BANKASI SELAMİÇEŞME ŞUBESİ 

ŞUBE KODU KODU: 1108 

HESAS NO: 549163 

IBAN: TR97 0006 4000 0011 1080 5491 63 



yazılması gerekmektedir. İletişim bilgilerinin okunaklı olmaması ve/veya eksik doldurulmuş 
olmasından kaynaklanan sonuçlardan 118-Y Lions Yönetim Çevresi (GAD Komitesi) sorumlu 
tutulamaz. 

7. Eksiksiz ve usulüne uygun doldurulmuş formlar en geç 24 Kasım 2015 Salı tarihi saat 17:00’a 
kadar, ilgili Yönetim Çevrelerinin adreslerine elden veya iadeli taahhütlü olarak teslim edilmiş 
olmalıdır. Gecikme, yanlış adrese gönderme veya kaybolmadan Gençlerarası Değişim Komitesi 
sorumlu olmayacaktır. 

118-Y Lions Merkezi: 
Tuğlacıbaşı Mah. Yazıcıbaşı Sok. Kilercibaşı Köşkü No: 1 A-Blok Feneryolu-Kadıköy  
İSTANBUL                                     TEL: (0216) 349 09 16 - (0216) 349 60 43 

8. Sınavların ağırlığı %50 yazılı, %50 sözlü olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilir. Lions 
GAD programı ile yurdumuzu ziyaret eden yabancı gençlerden birini evinde son 3 dönem 
içerisinde misafir etmiş ailelerin çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavdan aldığı  
notun üzerine 15 puan ilave edilir. Lions GAD Programı ile yurtdışına son üç dönem içerisinde 
gönderilmiş bir genç tekrar sınava girdiği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere sınavdan 
aldığı nottan 15 puan düşülecektir. 

9. Aday müracaat formlarında özel yetenekler (spor, müzik, resim, dans, tiyatro v.b.) ve hobiler 
(binicilik, atıcılık, yüzme, değişik sporlar v.b.) açıkça belirtilmelidir. Bu bilgiler, özel şartları olan 
kamplara katılabilmeniz için gerekli olabilir. 

10. Sınav salonuna sınavdan en az yarım saat önce gelinmelidir. Sınav saatinden 15 dakika önce 
sınıflarda yoklama yapılacak ve sınav tam saatinde başlayacaktır. Sınava girecek adayların 
yanlarında kurşun kalem, tükenmez veya dolma kalem ve resimli kimliklerini bulundurmaları 
gerekmektedir. Sınav esnasında sözlük, cep telefonu ve benzeri yardımcı kitap veya cihazların 
kullanılması yasaktır.  

11. Sözlü ve yazılı sınavlar aynı günde ardarda yapılacaktır. Yazılı sınav 10:00’da, sözlü sınav ise 
12:00’de başlayacaktır. 

12. Sınavı kazanıp, kontenjan temin edilebilen adayların yol ve vize ücretleri, pasaport giderleri, 
sağlık sigortası, kendileri veya aileleri tarafından karşılanacaktır. Kamp süresince kalış ve 
programla ilgili harcamaları ise yurtdışındaki ev sahibi Lions kulüpleri karşılayacaktır.  

13. Sınavı başarı ile tamamlayıp, kontenjan temin edilebilen her gençten Gençlerarası değişim 
Ulusal Komisyon kararına göre “Kontenjan Bedeli” olarak 100EURO(yüzavro) tahsil edilecektir.  

14. Sınav sonuçları sınava giren gençlerin e-mail adreslerine yollanacaktır.  
15. Aday müracaat formu fotokopi ile çoğaltılarak kullanılabilir. 
16. 2016 ve/veya daha sonra düzenlenecek kamplara veya aile yanında kalışlara katılan tüm 

gençler veya aileleri gidilen program ile ilgili yazılı bir raporu ülkeye dönüşlerinden itibaren en 
geç 30 gün içerisinde Gençlerarası Değişim Komite başkanlığına ulaştırmakla yükümlüdürler.  

17. Adaylar ekteki formu eksiksiz doldurup imzaladıkları andan itibaren, yukarıdaki tüm 
maddeleri okumuş, ve bunların bilgileri dahilinde olduğunu kabul etmiş sayılırlar.  

 

SINAVA GİRECEK TÜM GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ 

118-Y Gençler Arası Değişim Komitesi 

 

Formlar ve bilgi için lütfen ulaşınız: crestim@hotmail.com 

 

mailto:crestim@hotmail.com

