
 

 

ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ 

GENÇLERARASI DEĞİŞİM PROGRAMI 

2017-2018 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  
18 Kasım 2017 Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında 
 
118-Y Lions Merkezi: 
Tuğlacıbaşı Mah. Yazıcıbaşı Sok. Kilercibaşı Köşkü No: 1 A-Blok Feneryolu-Kadıköy İSTANBUL 

adresinde gerçekleştirilecektir.      TEL: (0216) 349 09 16 - (0216) 349 60 43 

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 1997 - 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğmuş 
olan) adaylar başvurabilirler. Almanca lisanı ile sınava girecek gençler sadece Almanya ve 
belirtilmişse Avusturya’daki programlara 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.  

Fransızca lisanlı yurtdışı gençlik kamplarına ve/veya aile yanında kalış programlarına 18-21 
yaş grubundaki (1 Ocak 1996 - 30 Haziran 2000) tarihleri arasında doğmuş olan) adaylar 
başvurabilirler. Fransızca lisanı ile sınava girecek gençler sadece Fransa’daki programlara 
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.  

2. Her aday yazılı ve sözlü sınavın her ikisine de aynı yabancı dilden girebilir ve tek yabancı dil 
seçebilir. (Örneğin Fransızca yazılı sınava katılan aday, sözlü sınava da bu dilde devam eder.) 

3. Aşağıda ortalama olarak belirtilen tarihler, süreler ve kamp/aile yanı seçenekleri, ülkelerin 
GAD  Komitelerince belirlenerek tarafımıza iletilmektedir ve bu bilgiler sizlerle 
paylaşılmaktadır.  Uluslararası Lions kampları 2018 yılında 10 Haziran - 30 Ağustos tarihleri 
arasında düzenlenmektedir. 

a) Kamp + Aile Yanı: Beş ila on dört gün aile yanında konaklama ve beş ila on gün kamp 

(Deniz aşırı ülkelerde aile yanı konaklama süresi 2 haftaya uzatılmaktadır. Programda önce 

aile yanı konaklama sonra kamp olabildiği gibi bu sıralama önce kamp ve sonra aile yanı 

konaklama olarak değişebilmektedir.) 

b) Sadece Aile Yanı: Yedi ila on dört gün aile yanında konaklama 

c) Sadece Kamp: Yedi ila on dört gün kamp 



4. Aday başvuru formlarında özel yetenekler ve hobiler (spor, müzik, resim, dans, tiyatro v.b.) 
açıkça belirtilmelidir. Bu bilgiler, özel şartları olan kamplara katılmak için gerekli olabilir. 

5. Sınava girecek adaylardan 120 TL (yüzyirmiTürkLirası) sınav ücreti alınacaktır. Bu ücret 
Yönetim Çevremizin aşağıdaki hesabına Gençler Arası Değişim sınavı bedeli notu ve adayın 
adı soyadı  eklenerek  başvuru formu ile birlikte merkezimize gönderilmelidir. (Bankacılık 
işlemleri gereği, EFT işlemlerinde her banka kendi belirlediği tutarda EFT işlem ücreti 
almaktadır. ATM’den, internetten veya şubeden yapılan işlemlerde, işlem ücretleri farklıdır. 
Özellikle sınav bedelinin ATM’den yatırılması halinde, sınav bedelinin üzerine eklenecek bu 
işlem ücretini bankanızdan öğrenerek ATM işlemini gerçekleştiriniz.) 

 

 

 

 

 

6. Sınav başvurunu formunu doldurmuş her aday belirtilen sınav tarihinde sınava girmelidir. 
Sınav tarihi ve yeri başvuru formunda yer almaktadır, bu sebeple tekrar hatırlatma 
yapılmayacaktır. Başvurusunu iletmiş adaylara herhangi bir sebeple sınava katılmamaları 
durumunda sınav bedeli iade edilmemektedir. 

7. 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 
yazılması gerekmektedir. İletişim bilgilerinin okunaklı olmaması ve/veya eksik doldurulmuş 
olmasından kaynaklanan sonuçlardan 118-Y Lions Yönetim Çevresi (GAD Komitesi) sorumlu 
tutulamaz. 

8. Eksiksiz ve usulüne uygun doldurulmuş formlar en geç 15 Kasım 2017 Çarşamba tarihi saat 
17:00’a kadar, ilgili Yönetim Çevrelerinin adreslerine elden veya kargo yoluyla teslim edilmiş 
olmalıdır. Adres başvuru formunun giriş bölümünde yer almaktadır. Gecikme, yanlış adrese 
gönderme veya kaybolmadan Gençlerarası Değişim Komitesi sorumlu olmayacaktır. 

9. Yazılı ve sözlü sınavlar aynı günde ardarda yapılacaktır. Yazılı sınav 10:00’da, sözlü sınav 
(mülakat) ise 12:00’de başlayacaktır ve 17:00’ye kadar sürecektir. 

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 silgi, kurşun veya tükenmez kalem ile resimli kimliklerini bulundurmaları 
gerekmektedir. Sınav esnasında sözlük, cep telefonu ve benzeri yardımcı kitap veya cihazların 
kullanılması yasaktır. 

11. Yazılı sınav çoktan seçmeli dil bilgisi sorularından oluşmaktadır. Sözlü sınav ise uluslararası 
GAD programına katılarak ülkemizi ve gençlerimizi temsil etmeyi talep eden adayı hem 
tanımak hem de programın gerekleri ve beklentiler açısından değerlendirmek amaçlı 
sorulardan oluşmaktadır. 

12. Sözlü sınav (mülakat) bu programa daha önce katılmış GAD gençlerinin, programa 
alanlarındaki uzmanlıkları ile destek veren Leo ve Lion dostlarımızın katılımları ile 
gerçekleşecektir. Keyifli ve verimli bir sohbet ortamında geçen bu mülakat yaklaşık 15-20 
dakika sürmektedir. 

13. Bu seneki uygulamada 7 farklı sınıfta aynı anda mülakatlar gerçekleşecektir. Sınav isim 
listesindeki sıralama doğrultusunda adaylar sınıflara yönlendirilecektir. Okul sınavı, sağlık vb 
gibi mazeretler sebebiyle öncelikli ve acil ayrılması gereken adaylar sınav komitesine 12 Kasım 
2017 Cumartesi gününe kadar bilgi iletmelilerdir. Sizlerin sadece gerçek ve geçerli mazeretleri 
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sunacağınıza güvenimiz sebebiyle bu taleplerinizde sizlere yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. 
Bu tarihten sonra ve özellikle sınav günü gelen ve planlanmış mülakat düzenini değiştirecek 
hiçbir öncelik talebinin dikkate alınmayacağını önemle duyururuz. Bu kural 17:00’ye kadar 
zamanını ayırmış her adayın mülakat bekleme süresi ile ilgili eşit hakkının korunmasına 
yöneliktir. 

14. Sınavı kazanıp, kontenjan temin edilebilen adayların yol ve vize ücretleri, pasaport giderleri, 
sağlık sigortası, kendileri veya aileleri tarafından karşılanacaktır. Program sadece aile yanı 
konaklama içerirse, yurtdışındaki GAD Komitesi herhangi bir konaklama ücreti talep 
etmeyecektir. Programda kamp süreci varsa, ülkelerin GAD Komiteleri tarafından belirlenen 
bir kamp ücreti, yurtdışı komiteye iletilecektir. Kontenjan seçiminde sunulacak tabloda, kamp 
ücretleri (bazıları ücretsiz olabilmektedir) yer alacaktır. 

15. Sınavı başarı ile tamamlayıp, kontenjan temin edilebilen her gençten Türkiye Çoğul Yönetim 
Çevresi Gençlerarası Değişim Ulusal Komisyon kararına göre “Kontenjan Bedeli” olarak 
100EURO(yüzavro) tahsil edilecektir. Bu bedel, Yurtdışı komitelerin belirttikleri kamp 
ücretinden bağımsız bir bedeldir. 

16. 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. 

17. Sınav sonuçları (yukarıda belirtilen ilave ve düşülen puanlar da hesaba katılmış olarak) sınava 
giren gençlerin e-mail adreslerine 27 Kasım 2017 Pazartesi günü iletilecektir ve ayrıca herkesin 
ulaşacağı şekilde www.118y.org websitesinde ilan edilecektir..  Ailelerin e- mail adresleri veya 
telefon numaraları, gencin bilgileri yerine yazılmamalıdır. 

18. Aday müracaat formu fotokopi ile çoğaltılarak kullanılabilir. 
19. 2018 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.  

20. 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 

2017-2018 Hizmet Dönemi 

118-Y Gençler Arası Değişim Komitesi 

http://www.118y.org/

