
Programa kayıt olan öğrencilere ait bilgi ve belgelerin, Türkiye’deki Work & 

Travel acentaları tarafından bu sponsor kuruluşlara iletilmesinden sonra resmi 

çalışma izin belgesi ( DS 2019 ) basılmakta, öğrenciler bu belge ile vize 

başvurusu yapabilmektedir. 
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sıkı denetim ve incelemeler 

sonucunda atanan resmi sponsorlar, katılımcıları; programın genel çerçevesi 

hakkında, detaylı bilgi sahibi yapmakla yükümlüdür.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ICEP WORLD San Francisco ofisimizin yaptığı başvuruyu yerinde 

bularak, başvurunun kabul edildiğini resmen onaylamış ve bu kararı kendi resmi web sitesinden 

duyurmuştur. Bu yetki, sunulan hizmet kalitesinin, ABD Hükümeti’nin en yetkili organı 

tarafından resmen onaylandığı anlamına gelmektedir.

ICEP WORLD, Work & Travel programı için aracı değil sponsor, yani programa katılmak için 

ihtiyaç duyulan DS 2019 belgesini basma hakkı olan Türkiye’deki tek yetkili kuruluştur
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Dünyada etkin olan Amerikan kültürünü her yönüyle tanıyıp, onların 
günlük hayatına yakından tanık olmak için WORK & TRAVEL 
programı, üniversite öğrencilerine yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

WORK & TRAVEL programı ile Amerika’da iş hayatının ve günlük 
hayatın tam ortasında, en az 3 ay boyunca yerinizi alır, İngilizcenizi 
pratik etmenin yanında eşsiz deneyimler elde edersiniz.

Daha önce iş tecrübesi ve farklı bir ortamda yaşama deneyimi 
olmayan biri için, yabancı bir ülkede, aileden ve alışkın olunan bir 
çevreden uzakta çalışmak ve yaşamak çok zordur. 
WORK & TRAVEL programına katılarak, Amerika'da bir işverenin 
yanında ciddi bir şekilde çalışacağınızı ve bunun getirdiği zorluklara 
karşı, kendi ayaklarınız üzerinde durmak zorunda olduğunuzu 
unutmamalısınız. 

Kendinizi programa iyi hazırlamaz, programın gereklerini yerine 
getirmez veya size doğruları anlatan ve karşılaşacağınız güçlüklerden 
bahseden deneyimli bir acenta yerine, akılların çok ötesinde hayali 
vaatlerde bulunan deneyimsiz bir acentayı seçerseniz, büyük 
umutlarla başlayacak Amerika rüyasını kolaylıkla bir kabusa 
çevirebilirsiniz.

Son yıllarda Türkiye’de “Yurtdışı Eğitim Sektörü”nde kontrolsüz bir 
patlama yaşanmakta ve rekabeti arttırmaktadır. Acentalar arasında 
rekabet öylesine artmış durumdadır ki, alt yapıdan yoksun birçok 
acente, piyasada tutunabilmek uğruna, gerçekleştiremeyecekleri 
vaatlerde bulunmakta; WORK & TRAVEL programı hakkında gerçek 
dışı bilgiler vermektedir.

Genellikle, büyük ve köklü firmaların bünyesinde daha önce görev 
almış ya da 1-2 defa WORK & TRAVEL programına katılarak 
kendilerini “WORK & TRAVEL uzmanı” olarak tanıtan kişilerin 
kurdukları bu acentaların, aslında Türk öğrencilere eşsiz fırsatlar 
sunan  WORK & TRAVEL programı için, en büyük tehlike olduğunu 
lütfen unutmayın.

           Saygılarımla,
      M. Faik ÖZCAN
      Genel Müdür

Amerika’ya gitmek en büyük 

hayalimdi. Bu yaz bir hayalim 

gerçekleşti. Benim için unutulmaz bir 

tecrübe oldu. Çok güzel arkadaşlar 

edindim. Sadece Amerikalı değil 

dünyanın her köşesinden gelen 

insanlarla tanıştım. Genel olarak çok 

güzel ve unutulmaz bir yazdı. 

ICEP WORLD’ e çok teşekkürler...

Fatih KAYA  
Osmangazi Universitesi

Makine Mühendisliği 4.Sınıf



Türkiye’deki tüm WORK & TRAVEL acenteleri, 
WORK & TRAVEL programına katılacak öğrenciler için 
resmi çalışma izni ve vize sponsorluğu anlamına gelen 
DS 2019  (Certificate Of Eligibility For Exchange Visitor 
Status) belgesini Amerika’daki, Amerika Dişişleri 
Bakanlığı’ndan  (Department Of State ) onaylı sponsor 
firmalardan birisine onaylatmak zorundadır. 

Programa kayıt olan öğrencilere ait bilgi ve belgelerin, 
Türkiye’deki WORK & TRAVEL acenteleri tarafından bu 
sponsor kuruluşlara iletilmesinden sonra resmi çalışma 
izin belgesi ( DS 2019 ) basılmakta, öğrenciler bu belge 
ile vize başvurusu yapabilmektedir. Ayrıca, Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından sıkı denetim ve 
incelemeler sonucunda atanan resmi sponsorlar, 
katılımcıları programın genel çerçevesi hakkında detaylı 
olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ICEP WORLD San Francisco 
ofisimizin yaptığı başvuruyu yerinde bularak, 
başvurunun kabul edildiğini resmen onaylamış ve bu 
kararı kendi resmi web sitesinden duyurmuştur. Bu 
yetki, sunulan hizmet kalitesinin, ABD Hükümeti’nin en 
yetkili organı tarafından resmen onaylandığı anlamına 
gelmektedir.

ICEP WORLD, WORK & TRAVEL programı için aracı değil 
sponsor, yani programa katılmak için ihtiyaç duyulan 
DS 2019 belgesini basma hakkı olan Türkiye’deki tek 
yetkili kuruluştur. 

Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeyi ilke edinen ICEP WORLD, 
Türkiye’de WORK & TRAVEL programında yeni bir dönemi 
başlatmanın gururunu yaşamaktadır.

Bakanlığın Web Sitesi:
http://eca.state.gov/jexchanges/index.cfm?cat=12&nextStart=40

Resmi  WORK & TRAVEL Sponsorudur.
ICEP WORLD USA



Amerika'da 1985 yılında kurulan ve merkezi Chicago’da bulunan 
CCI, dünyanın 34 değişik ülkesi adına,  Amerika'da kültürel değişim 
programlarının resmi düzenleyicisi olarak tanınmaktadır. Amerika 
Dışişleri Bakanlığı’nca, WORK & TRAVEL programında resmi 
sponsor olarak yetkilendirilmiştir. 

Yurtdışından Amerika’ya getirdiği öğrencilerin rakamsal büyüklüğü 
yerine, öğrencilerin ve işverenlerin ortak memnuniyet oranlarına 
önem veren CCI, Türkiye’de ICEP WORLD ile ortak çalışmalar 
yapmaktadır.

Council for International, Education Travel (CSIET) tarafından 
akredite edilmiştir ve Federation of International Youth Travel 
Organisations ( FIYTO) üyesidir.  

Çevre için Gönüllü Olun
 ! 

CCI, WORK & TRAVEL sponsor firmaları içerisinde sosyal 
sorumluluk projeleri geliştirmek üzere çalışan tek kurumdur. Bu 
anlamda; WORK & TRAVEL programına katılan öğrenciler 
işverenleri ile birlikte, çevre ve sosyal sorumluluk bilincini 
arttırmaya yönelik projeler yürütmektedir.

Kültürel Değişim Programı katılımcısı olarak sizler; CCI’ ın 
Greenheart Kulübüne üye olarak, çevre duyarlılığını arttırmaya 
yönelik bu projelerde gönüllü olarak görev alabilirsiniz. 

Böylece çok farklı ve amacına uygun bir WORK & TRAVEL 
programı deneyimi yaşayabilirsiniz. 

club



Katılımcılara yaz döneminde Amerika’da 
hem çalışıp hem seyahat etme imkanı 
tanıyan, dünyanın en gelişmiş ve en popüler 
“Uluslararası Kültürel Değişim” programıdır.

WORK & TRAVEL programının uygulanması ile hem yaz aylarında 
Amerika’da ihtiyaç duyulan genç iş gücü ülkeye girmiş olur hem 
de katılımcılara İngilizcelerini geliştirme ve yaz tatillerini, 
kazandıkları para ile Amerika’da değerlendirme fırsatı 
verilmiş olur.

Devam zorunluluğu olan 4 yıllık üniversite öğrencileri 
ve üniversitede hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler.
Yüksek lisans; hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri
Açık Öğretim Fakültesi; İngilizce Öğretmenliği Bölümü 
öğrencileri
Ön Lisans; Turizm - Otelcilik ve Mütercim Tercümanlık 
Bölümü öğrencileri

Genel ve son dönem ortalaması geçer not ve üzerinde olmak 
( 4’lü not sistemine göre an az 2, 100’lü not sistemine göre en 
az 60 )
En az orta seviyede İngilizce bilmek
Programı başarıyla tamamlayacak, yeterli olgunluğa ve 
motivasyona sahip olmak
18-26 yaşları arasında olmak

İngilizcenizi geliştireceksiniz. 
İş deneyimi edineceksiniz.
Hem Amerika kültürünü hem de programa katılan diğer 
yabancı öğrenciler sayesinde farklı kültürleri tanıyacaksınız. 
Ufkunuzu genişleteceksiniz. 
CV nize bir artı ekleyeceksiniz. 
Amerika’da seyahat edeceksiniz 
Program sonrası için, Amerika’da kariyer planınızı 
yapabileceksiniz. 
Kişisel gelişiminize eşsiz katkılar sağlayacaksınız.

CV+
inglizce

amerika
kariyer+

deneyim!
+



Haftada ortalama 35 / 40 saat çalışabilir ,saatte genellikle 
7 – 9 USD arası kazanabilirsiniz. Bu, 3 ayın sonunda ortalama 
3.000 – 4.500 USD kazanç elde edeceğiniz anlamına gelir. 

Elde edeceğiniz gelirler; dil yeterliliğinize, iş yerindeki çalışma 
performansınıza, işverenle kuracağınız olumlu diyaloğa ve iş 
yerinizde elde edeceğiniz diğer ekstra gelirlere göre artış 
gösterebilir. Bu bir kaç şekilde gerçekleşebilir;

Amerika’da hizmet sektöründe genç iş gücü ihtiyacının, yaz 
aylarında arttığını göz önüne alırsak, işletmeler genellikle ekstra 
çalışma saati (overtime) uygulaması yapmaktadır. İşverenler 
ihtiyaçlarına göre, çalışma performansınızdan ve İngilizcenizden 
memnun kaldığı takdirde size ekstra çalışma saati (overtime) teklif 
edebilirler. Bu sayede overtime yapma şansını yakaladığınızda 
gelirinizi ciddi oranda arttırabilirsiniz.

Amerika’da ekstra çalışma ücretleri,  genellikle normal çalışma 
ücretlerinin 1,5 katıdır. Sözgelimi haftada 40 saat çalışıp, saatte 8 
USD kazanan bir katılımcı, 40. saatten sonra çalıştığı her saat için 12 
USD ücret almaktadır.

İşverenler, çalışma performansınızdan memnun kalırsa, mevcut 
saatlik çalışma ücretlerinizi arttırabilir ya da sizleri dönemsel olarak 
ödüllendirebilir. Bazı katılımcılar bu sayede 1000 -2000 USD’ye 
varan ekstra gelir elde edebilmektedir.

Amerika’da hizmet sektöründe tip (bahşiş) çok yaygın bir şekilde 
uygulanmaktadır. Katılımcılar, çalışacakları işletmede görev 
alacakları departmana göre, tip gelirleri ile kazançlarını ciddi oranda 
arttırabilirler.

WORK & TRAVEL, kendi çabalarınız ile bulacağınız ikinci bir işte 
çalışmanıza, yasal olarak fırsat veren bir programdır. Ancak ikinci bir 
işte çalışmak isteyenlerin, asıl işlerini aksatmamaları gerekir.

Konaklamalar genellikle; Öğrenci yurtları, öğrenci evleri, hosteller, 
apartman dairesi ya da işletme içi konaklama birimleridir.

Konaklayacağınız yer genellikle; çalışacağınız işletme tarafından 
organize edilip, tüm detaylar iş teklifinde belirtilmektedir. Böylelikle, 
çalışacağınız işletmeyi değerlendirme ve seçme aşamasında, 
konaklama koşullarını da değerlendirme şansınız olacaktır.

Ekstra Çalışma (Overtime) Uygulamaları 

Primler

Tip (bahşiş) Gelirleri

İkinci Bir İşte Çalışma



Yaz aylarında milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu parklarda 
birçok öğrenci çeşitli pozisyonlarda görev alır. Yemek gibi 
eğlence de Amerika'da büyük ölçüde evin dışında 
gerçekleşir. Bu yüzden Amerika’da parklar sadece çocuklar 
için değil yetişkinler için de büyük bir tutkudur. Ülkede her 
100 bin kişiye bir eğlence parkı düşmektedir. Bu da yaklaşık 3 
bin eğlence parkı eder. Eğlence parklarında çalışanlar ayda 
ortalama 1000-1500 USD civarında kazanır. İşin eğlencesi de 
cabası.

Görev Alınabilecek Departmanlar; Ride Operator, bilet satış, 
yiyecek - içecek satışı, fotoğrafçı, animasyon, stant görevlisi, 
güvenlik görevlisi, otopark görevlisi, kasiyerlik, temizlik-bakım 
görevlisi ve eğlence parklarının bünyesinde yer alan 
restaurant - fastfood birimlerinde, kasiyer, aşçılık, servis 
görevlisi, mutfak görevlisi ve temizlik-bakım görevlisi.

En çok öğrenci talebinde bulunan sektörlerdendir. Bu tür 
yerlerde ortalama kazancınız aylık 1200-1500 USD arasında 
değişecektir ve bahşişleriniz de olacaktır. Dünyanın her 
yerinde olduğu gibi Amerika’da da özellikle yaz aylarında 
oteller ve tatil köyleri tatilcilerin akınına uğrar.

Görev Alınabilecek Departmanlar; Resepsiyon, ofis işleri, 
kat ve oda temizlik görevlisi kapı görevlisi, çamaşırhane, 
park görevlisi, kasiyer, satış elemanı, gişe görevlisi, depo 
görevlisi ve bu işletmelerin bünyelerinde yer alan 
restaurant ve fastfood birimlerinde; kasiyer, aşçılık, servis 
görevlisi, mutfak görevlisi ve temizlik – bakım görevlisi

McDonalds, Pizza Hut, KFC gibi fast food ve restaurant 
zincirlerinde veya kafeteryalarda ayda 900–2000 USD arası 
para kazanabilir, yemek giderlerinizden tasarruf edebilirsiniz. 
Amerikan yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olan 
“fast food“ işletmeleri, restaurant zincirleri ve kafeteryalar, yaz 
ayları ile birlikte “WORK & TRAVEL” programına katılan 
öğrencileri işe almak için en çok talepte bulunan sektörlerden 
biridir.

Görev Alınabilecek Departmanlar; Kasiyerlik, aşçılık, servis 
görevlisi, mutfak görevlisi, depo görevlisi, temizlik – bakım 
görevlisi.

Premium / Yerel Eğlence Parkları,

Ulusal Parklar

Tatil Köyleri, Otel, Motel 

ve Resort İşletmeleri

Restaurant, Fastfood Zincirleri 
ve Kafeteryalar



Çalışılabilecek enfes bir iş alanı daha. Yüzme havuzları ve plajlar 
(tabii yüzme biliyorsanız) ve doğanın muhteşemliğini yaşatan 
kampingler. Aklınıza gelecek birçok farklı alanda size iş imkanı 
sunan bu işletmelerde, ortalama kazancınız aylık 900-2000 USD 
arası olacaktır. Yaz aylarında birçok yabancı öğrenci gibi siz de plaj 
ve havuzlarda çalışma imkanı bulur, hem kazanır hem de eğlenceli 
bir çalışma dönemi geçirebilirsiniz.

Görev Alınabilecek Departmanlar; Cankurtaran, havuz görevlisi, 
bilet görevlisi, animasyon ve bu işletmelerin bünyesinde yer alan 
restaurant ve fastfood birimlerinde; kasiyer, aşçılık, servis görevlisi, 
mutfak görevlisi ve temizlik – bakım görevlisi.

En çok ilgi gören iş alanlarından biri de süpermarket ve 
mağaza zincirleridir. Birçok alanda çalışma imkanı 
bulabileceğiniz bu işletmelerde ortalama kazancınız 
1000 – 1500 USD arası olacaktır.  

Görev Alınabilecek Departmanlar; Kasiyer, satış görevlisi, 
depo görevlisi, dağıtım görevlisi ve temizlik görevlisi.

CASINO bol para kazanırken aynı zamanda eğlencenin tadını 
çıkartmak isteyenler için inanılmaz fırsatlar sunar. İyi düzeyde 
İngilizceye sahip olan ve kendine güvenen kişilerin tercih 
edebileceği bu işletmelerde kazancınız ayda ortalama 2000 – 
2500 USD olacaktır.

Görev Alınabilecek Departmanlar; Yiyecek ve içecek servis 
görevlisi, stand görevlisi, satış görevlisi, kasiyerlik, güvenlik 
görevlisi ve bu işletmelerin bünyelerinde yer alan restaurant ve 
fastfood birimlerinde; kasiyer, aşçılık, servis görevlisi, mutfak 
görevlisi ve temizlik – bakım görevlisi.

Yüzme Havuzları, Su Parkları 
ve Plajlar

Süpermarket ve Mağaza Zincirleri

Casino İşletmeleri

Giyim ve turistik malzemeler satan birçok işletme de yaz 
aylarında Work and Travel öğrencilerini işe almaktadır. İngilizce 
seviyesi iyi olan öğrenciler için müşterilerle diyalog 
kurabilecekleri bir iş seçeneği olacaktır. 

Görev Alınabilecek Departmanlar; Satış görevlisi, kasiyer

Satış İşletmeleri



Sadece Türkiye’nin Değil, 
Avrupa’nın En Büyük Yurtdışı 
Eğitim Kurumlarından Birisi
1986 yılında kurulan ICEP WORLD, İstanbul, Ankara, 
İzmir,  Eskişehir ve Denizli ofislerine ek olarak 
Amerika ve Avrupa’daki kendine ait ofisleri ile 
sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük 
yurtdışı eğitim kurumlarından biridir.
 
Kayıt işlemlerinize başladığınız dönemden itibaren 
tüm WORK & TRAVEL programı süresince ve vize 
başvuru aşamalarınızda ICEP WORLD tecrübesini ve 
farkını yanınızda hissedeceksiniz!

Resmi WORK & TRAVEL Sponsoru 
ICEP WORLD USA
ICEP WORLD, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
yetkilendirdiği resmi WORK & TRAVEL sponsorudur. 
ICEP WORLD bu yetkiye sahip Türkiye’deki 
tek kuruluştur.

İstikrarlı, Bilinen ve Güvenli İşyerlerine 
Yerleştirme
ICEP WORLD Amerika’nın en seçkin iş portföyüne sahiptir ve 
geçtiğimiz yıllarda aynı işletmelere birçok Türk öğrenciyi 
göndermiştir. ICEP WORLD portföyünde bulunan bu işletmelerde 
katılımcı memnuniyeti üst düzeydedir.

Bizim Değil, Sizin İstediğiniz İş
ICEP WORLD, birbirinden farklı program seçenekleri sunarak, 
katılımcıları öncelikle, tercih ettikleri işletmelere yerleştirmeye 
çalışır..

Kendi Job Fair’ini (İş Fuarını)  Kendisi 
Düzenler, İşverenlerle Yüz Yüze 
Görüşmenize Olanak Sağlar
ICEP WORLD Türkiye’de başka hiçbir WORK & TRAVEL acentesiyle 
ortak hareket etmeden, tek başına düzenlediği 
Job Fair – TURKEY organizasyonu ile istediğiniz işletmelerin 
işverenleri ile Türkiye’de yüz yüze görüşme yapmanıza olanak sağlar.

Uzman Bir Kadro
Alanında son derece tecrübeli personelleri ile katılımcıları doğru 
bilgiler ile programa hazırlar.

Sorunsuz Bir Vize ve Ücretsiz Pasaport
ICEP WORLD, vize başvuru dosyanızı sizin adınıza düzenler, vize 
başvurunuzun olumlu sonuçlanması için sizi eksiksiz olarak 
başvuruya hazırlar ve harç ücreti ödemeden pasaport 
çıkartmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz İletişim
0 800’lü ücretsiz telefon hattı ile Amerika’da kaldığınız süre 
boyunca ICEP WORLD’ün Türkiye ve Amerika ofisleri ile 
iletişiminize olanak sağlar.

Merhaba ICEP WORLD

Üniversite hayatımın en 
güzel günlerini şu an 
Amerika’da yaşıyorum. Çok 
çalışıyoruz ama daha önce 
çalışırken hiç bu kadar 
eğlenmemiştim. Buradaki 
arkadaşlarımdan ayrılıp 
Türkiye’ye dönmek gerçekten 
kolay olmayacak.

Buğra ÇİÇEK 
Afyon KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



Türkiye’de Oryantasyon
ICEP WORLD’de öğrenci memnuniyet oranının diğer acentelere göre 
daha yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri de, katılımcılarını, 
Amerika’ya gitmeden önce programa iyi bir şekilde hazırlaması ve geniş 
kapsamlı uyum eğitimlerine tabii tutmasıdır.

Amerika’da Oryantasyon
ICEP WORLD dileyen katılımcılarına, Chicago’da resmi görevliler 
eşliğinde,  kapsamlı bir “Amerika içi uyum eğitimi” organize eder. Uyum 
eğitimine katılanlara, ücretsiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilir 
ve bir gece ücretsiz konaklaması sağlanır.
 
Sanal Uyum Programı
ICEP WORLD veri tabanından erişebileceğiniz ücretsiz sanal uyum 
eğitimi paketi ile Amerika’daki yaşam hakkında bilmeniz gereken tüm 
önemli konuları öğrenebilirsiniz.

ICEP WORLD San Francisco Ofisi Desteği
Türkiye'deki herhangi bir yurtdışı eğitim firması sadece, siz Türkiye'de 
iken destek verebilir. Oysa asıl desteğe, Türkiye'de değil, yurtdışında 
ihtiyaç duyarsınız. ICEP WORLD’ün en büyük üstünlüklerinden birisi de 
geniş yurtdışı ofis ağıdır. 

WORK & TRAVEL programı süresince ihtiyaç duyduğunuz her an 
ICEP WORLD San Francisco Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’nin İlk Kültürel Değişim Programı 
Uygulayıcısı
ICEP WORLD, 1986'dan beri Türkiye'den ve diğer Avrupa ülkelerinden 
on binlerce öğrenciye hizmet veren, Türkiye'nin ilk kültürel değişim 
programı uygulayıcısı kurumlarından biridir. 

Camp America’ya Öğrenci Gönderen Kurum
ICEP WORLD, WORK & TRAVEL programının atası olan, Summer Work 
Experience (Camp America) programına Türkiye'den ilk öğrencileri 
gönderen sayılı kurumlardan biridir.

Burs Vakfı Sponsoru
ICEP WORLD, ICEP Burs Vakfı (Uluslararası Kültürel Değişim Programları 
Burs Vakfı)’nın sponsorudur. ICEP WORLD elde edilen gelirlerle, maddi 
durumu iyi olmayan, istikrarlı ve başarılı üniversite öğrencilerine burs 
olanakları sunar. 

Katılım Sertifikası
ICEP WORLD, programı başarıyla tamamlayan katılımcılarını, bu eşsiz 
deneyimini hem özel hem de iş hayatında unutmaması adına 
“katılım sertifikası” ile ödüllendirir.      

Ekonomik uçak bileti temini
ICEP WORLD, gideceğiniz şehir belli olur olmaz, “Amadeus” veritabanı 
kullanarak, mümkün olan en ekonomik uçak bileti rezervasyonunu sizin 
adınıza yapar.

Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) Alınması 
ICEP WORLD, SSN numarası alınmasında size tam destek sağlar.
Amerika'da SSN numarası olmadan ev kiralayamaz, otomobil 
kullanamaz, cep telefonu alamaz, bir işte çalışamaz, kısaca hiç bir resmi 
işlem yapamazsınız. 

Dönüşte Vergi İadesi 
ICEP WORLD, uluslararası vergi iade şirketi “US Tax” ile 
WORK & TRAVEL katılımcıları adına anlaşmış durumdadır. 
Türkiye’ye döndüğünüzde, Amerika'da ödediğiniz vergilerin, 
yasalarla belirlenen kısmını, ICEP WORLD yardımıyla geri alabilirsiniz.



Bu program sadece, yabancı öğrencilerin İngilizcelerini 
geliştirmeleri ya da Amerika’yı gezmeleri için oluşturulmuş bir 
program değildir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 
WORK & TRAVEL programını uygulamasının asıl nedeni, yaz 
aylarında ABD’de oluşan genç iş gücü açığını gidermektir. 
Ancak program; işleyişi içerisinde katılımcılara birçok avantajı 
sunmaktadır.

Ailenize maddi açıdan yük olmadan, yaz dönemini ABD’de 
çalışarak ve seyahat ederek geçirmenize olanak sağlayan 
WORK & TRAVEL programı ile Amerika'ya sadece seyahat 
etmek için değil, öncelikli olarak “WORK” yani çalışmak için 
gittiğinizi unutmamanız gerekir. 

Bundan dolayı Amerikalı işverenler, işyerlerine misafir değil, 
sorumluluk sahibi personeller görmek isterler. İşyerinizdeki 
görev / sorumluluklarınızı yerine getirmez ve motivasyon 
eksikliği gösterirseniz, işvereninizin sizi, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi, işten çıkarma hakkı olduğunu göz önünde 
bulundurmanız gerekir.

Amerika’yı gözünüzde sadece, filmlerde gördüğünüz şekilde 
canlandırmayın. Amerika’da da, günlük yaşam, dünyanın her 
ülkesinde olduğu gibi kendi sistemi ve kuralları içinde devam 
eder. “Sponsor kuruluşların” ve “Türkiye’deki aracı şirketlerin” 
WORK & TRAVEL programında size verebilecekleri hizmetler 
de ancak; Amerikan kanunları ve yönetmelikleri ile 
şekillenebilmektedir

Gerçekçi olun !  Bundan dolayı, sponsor kuruluşunuzdan ve 
acentenizden bekleyeceğiniz hizmetlerin; Amerikan kanunları, 
yönetmelikleri ve hayatın gerçekleriyle bağdaşması gerektiğini 
hiçbir zaman unutmayın.

İşinizi severek 
yapacağınızdan 
Emin olun.
WORK & TRAVEL programı ile Amerika’ya gitmeyi tercih 
ettiğiniz andan itibaren, tercihlerinizin sorumluluğunu almalı ve 
işinizi severek yapmalısınız. İşinizi severek yapmanız,  üretken 
olmanıza ve çalıştığınız işletmede mutlu olmanıza olanak 
sağlayacaktır. Çalışacağınız işletmede göstereceğiniz başarı; 
saatlik ücretinizin artması, ekstra prim ya da fazladan mesai 
verilmesi şeklinde, size geri döner. 

Hizmet sektöründe, vasıf gerektirmeyen işlerde 
çalışmaya hazır olun: WORK & TRAVEL programı ile 
yabancı bir ülkede geçici de olsa bir çalışma deneyimi elde 
edeceksiniz. Ancak Amerika'ya eğitim aldığınız alanla ilgili 
kariyer yapmaya ya da yönetici olmaya değil; servis elemanı, 
kasiyerlik, temizlik gibi hizmet sektöründeki alanlarda çalışmaya 
gidiyorsunuz. Buna hazır olun… 

WORK & TRAVEL programı, Amerikan Hükümeti’nin koyduğu, yasal düzenlemelerle yürütülen bir programdır.
ICEP WORLD, bu kuralları uygulamak ve aynı zamanda da katılımcılara uygulatmakla yükümlüdür. WORK & TRAVEL programını ve Amerika kültürünü kavramanızda, ICEP WORLD danışmanlarının tecrübeleri ile sizlere sunulacak materyaller, en büyük yardımcınız olacaktır.

WORK & TRAVEL programını
 tam olarak anladığınızdan emin olun



Farklı bir kültüre uyum 
sağlayabileceğinizden Emin 
olun.

WORK & TRAVEL programının başarılı geçmesi için en önemli 
koşul; yeni bir kültürü tanımaya açık ve bu kültüre uyum 
göstererek yaşamaya hazır olmaktır. Amerika’daki kültür 
farklarını eleştirip, Amerikalıları değiştirmeye çalışmak yerine, 
farklılıkları gözlemleyip, bunlara uyum sağlamaya çalışın. 

Amerika gibi birçok farklı kültürü içinde barındıran bir 
toplumda yaşamanın ya da yabancı bir ortamda olmanın 
getireceği küçük zorlukların, sizi yıldıracağını düşünüyorsanız, 
bu programa katılma konusunu bir kez daha düşünmenizi 
tavsiye ediyoruz.

Olası sorunları çözmede, 
tek başınıza yeterli 
olabileceğinizden emin olun

Amerika’ya gittiğinizde, her anınız elbette ki eğlenceli 
geçmeyecektir, bazen sorunlarla da 
karşılaşabileceksiniz.

Ancak yaşanılan sorunlar genellikle, kişisel gayretle 
çözülebilecek basit sorunlar olacaktır. Kültür şoku ile birlikte 
yaşanılan bu sorunlar, çoğu zaman katılımcılar tarafından, 
büyük ve çözümsüz olarak algılanabilmektedir.

Amerika’da bulunduğunuz sürede, karşılaştığınız her sorunda, 
hem ICEP WORLD’den hem de çözüm ortağımız CCI’dan 
destek alacaksınız. Ancak bu sorunların üstesinden gelmek 
için, öncelikle soğukkanlı olmanız ve kendi ayaklarınız 
üzerinde durmanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

       
Sosyal ilişkilerinizde, 
başarılı olacağınızdan 
emin olun.

Geçtiğimiz yıllardaki tecrübelerimiz, bu programa uyum 
sağlayamayan kişilerin; iletişim gücü düşük, sosyal ilişkileri 
zayıf, içine kapanık kişiler olduğunu göstermektedir. Bu 
yetilerin eksik olması; hem katılımcının İngilizcesini 
geliştirmesini engellemekte hem de olası sorunların 
çözümünü güçleştirmektedir. Bu yetileri gelişmemiş kişilerin, 
bu programda başarılı olma şansı, hiç yok denecek kadar 
azdır.

Mevcut İngilizcenizin yeterli 
olacağından emin olun.

WORK & TRAVEL programında işverenler sizden çok iyi 
düzeyde dil bilgisine sahip olmanızı istemez. Ancak yine de 
sizden, kendinizi ifade edebilecek ve çalıştığınız yerde iletişim 
kurabilecek ölçüde ingilizce bilmeniz beklenecektir. Aksi 
halde, çalışmak istediğiniz işletmenin, tercih edeceği bir 
personel olmanız, mümkün olamaz.

Ayrıca; Amerika’ya vardığınız andaki mevcut dil seviyeniz ne 
kadar iyi düzeyde ise, hem programda başarılı olma şansınız 
hem de programdan aldığınız verim, o denli artacaktır. Ancak 
bu sayede programın, eğlenceli bir hale gelebileceğini 
unutmamalı ve Amerika maceranız başlayana dek, mevcut dil 
seviyenizi mümkün olduğunca geliştirmelisiniz.

Unutmayın; dünyanın en zor şeyi 
iletişimsizliktir.

-“WORK & TRAVEL” ile ilgili genel 
düşüncelerin neler, gidecek olan 
öğrencilere tavsiye eder misin?

WORK & TRAVEL ABD’ye gidebilmek için en kolay 
yol! WORK & TRAVEL dışında gidilse bile, Amerikan 
yaşamı ile bu kadar iç içe olunabileceğini 
zannetmiyorum. Çalışırken bunu bizzat yaşıyor ve 
görüyorsun. Programın artıları, ara sıra sıkıcı olabilen 
birkaç yönünü fazlasıyla kapatıyor. Gitmeyi 
düşünenlere şiddetle tavsiye ediyorum :) Hiç pişman 
olmayacaksınız!  

-Amerika'da hangi şehirde ve hangi 
iş pozisyonunda çalıştın, kısaca 
yaptığın işi bize anlatır mısın?

Virginia, Doswell'de, Kings Dominion adlı çok büyük 
bir eğlence parkında, Merchandise Host olarak 
çalıştım. Eğlence parkının hediye mağazalarında 
kasaya bakıyordum. 

-Aylık kazancın ne kadardı? 

Aylık net kazancım konaklama vergiler çıktıktan sonra 
ortalama olarak 800 USD idi. 

-Konaklaman nasıldı, nerde kaç 
kişi kaldınız ? Aylık ne kadar 
ödedin?

Konaklamamın kirası 47 USD idi. İşverenin Employee 
House'unda kaldık. Bir yurt burası ama daha çok 
üniversitedeki bir öğrenci yurdu gibi. Oldukça rahattı. 
Odalarda 4 kişi kaldık.

-Kazandığın para ile alışveriş 
yapma imkanın oldu mu? Gidecek 
olan öğrencilere bu konuda 
tavsiyelerin nelerdir?

Evet. Birçok şey aldım kendime, aileme ve 
yakınlarıma :) Gidecek olanlara tavsiyem, teknolojik 
ürünler ve giyim konusunda acele etmesinler ve 
büyük indirim dönemlerini takip etsinler ;)



Kültür Şoku

Kültür şoku, Amerika’daki ilk günlerinizde 
yaşayacağınız kaçınılmaz bir gerçektir. Bu dönemde; 
gözlem yapmalı, soğukkanlı olmalı, uyum göstermeye 
çalışmalı ve çevrenizde kültür şokunun etkisiyle agresif 
davranışlarda bulunan arkadaşlarınızın yanında olarak 
bu durumu atlatmalarına yardımcı olmalısınız.

Amerika’daki ortamınızdan, ancak belli bir uyum 
sürecini atlattıktan sonra, keyif alabileceğinizi 
aklınızdan çıkarmayın ve lütfen sabırlı olun.

Konaklama

Çalışacağınız işletmeyi seçme aşamasında, iş 
detaylarında konaklayacağınız yerin genel özellikleri 
anlatılmaktadır. Konaklayacağınız yerlerde, yıldızlı otel 
veya kendi evinizdeki rahatlığı bulamayabilirsiniz.  
Ancak konaklayacağınız yerlerde sizlere, standartları 
belli bir konfor sunulacaktır.

Toplu Ulaşım

Genel refah düzeyinin yüksek, araba ve benzin 
fiyatlarının ise oldukça düşük olmasından dolayı, 
Amerika’da hemen her bireyin özel bir otomobili 
bulunmaktadır. Bu durum, Amerika’da karayolu 
toplu taşıma sisteminin gelişmesini engellemektedir.

Yemek

Amerika’daki yemek kültürü genel olarak hazır ve 
çabuk yiyecekler üzerine kurulu olduğundan, 
Amerika’ya gidenler bu konuda sıkıntı 
yaşayabilmektedir.  Eğer yemek yapma konusunda 
beceriniz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki Türk 
restoranlarını araştırmanızı tavsiye ederiz.

WORK & TRAVEL Programı Vize 
Başvurusunda Aranılan Temel 
Şartlar Nelerdir?

• İşvereninizle imzaladığınız iş sözleşmesi
• Resmi çalışma izin belgenizin (DS 2019) olması, 
• Bitirmekle yükümlü olduğunuz bir okulunuzun bulunması,
• Derslerinizde başarılı ve istikrarlı bir grafik göstermeniz 
• Ve en az, orta düzey İngilizce dil bilgisine sahip olduğunuzu, 
   vize mülakatı esnasında konsolosluk görevlilerine 
   gösterebilmenizdir.

Vize başvuru mülakatı ortalama 5 dakika sürmektedir.
WORK & TRAVEL programı, Amerika’da kaldığınız sürede 
çalışıp gelir elde edeceğiniz ve Amerika’da kalışınız boyunca 
masraflarınızı karşılayabileceğiniz bir program olduğu için, 
maddi kriterlerinizi gösteren belgeler (nakit mevduat hesapları, 
tapular, ruhsatlar vb.), ancak vize mülakatında, konsolosluk 
görevlisinin gerek gördüğünde inceleyeceği belgelerdir.  Yinede 
bu belgelerin vize mülakatında yanınızda bulunması gerekir.

Acente Seçiminiz Vize 
Başvurunuzu Nasıl Etkiler?

Konsolosluklar vize aşamasında acentelere güvenmek ister ve 
acentelerin konuya olan hassasiyetlerini ve gösterdikleri özeni 
sıkı bir şekilde takip ederler. Eksik ve düzensiz hazırlanmış vize 
evraklarıyla yapılan başvurular ile vize şartları çok olumsuz 
kişilerin yapmış oldukları vize başvuruları konsoloslukları 
gereksiz yere meşgul etmektedir. Bu durum, olumsuz 
koşullarla başvuru yapan kişi ile birlikte, bu kişileri 
konsolosluklara gereksiz yere yönlendiren acentelere karşı, 
konsolosluk nezdinde bir güven sorunu oluşmasına sebebiyet 
vermektedir.

ICEP WORLD bugüne kadar, ABD vize bölümleri ile sorunsuz 
ve başarılı bir çalışma yapmıştır.
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DS-2019
Programa başvurmak için ne yapmalıyım?
Gerekli olan başvuru evraklarını hazırlamanız ve 
ICEP WORLD ofisine şahsen, posta ya da e-mail yolu ile 
iletmeniz, kayıt işleminiz için yeterli olacaktır. 

WORK & TRAVEL danışmanlarımız size bu maceradaki tüm 
detayları anlatacak, tecrübelerini sizlerle paylaşacak ve 
kayıt işleminizi sorunsuz bir şekilde tamamlayacaktır.

Program kayıtları ne zaman başlar?
Program kayıtlarımız her yıl 1 Eylül’de başlamaktadır. 

Work & Travel programına kayıt olmak 
için en uygun tarihler, hangi 
tarihlerdir?
Amerika Dişişleri Bakanlığı’nın (Department Of State ) aldığı 
yeni kararlar neticesinde; “uluslararası kültürel değişime” 
olanak sağlamayan bazı çalışma alanları, WORK & TRAVEL 
programı kapsamı dışında bırakılmıştır. Katılımcıların 
menfaatleri gözetilerek alınan bu karar; Amerika’da ki 
işletme portföyünün oldukça daralmasına neden 
olmaktadır.

WORK & TRAVEL programına Türkiye’den gösterilen ilginin 
yoğunluğu dikkate alındığında, programa erken kayıt 
olmak; her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır.

Bundan dolayı WORK & TRAVEL programına kayıt olmak 
için en uygun tarihler; 1 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasındadır. 

Ancak; programa mümkün olduğunca erken kayıt olmak, 
her açıdan sizin avantajınıza olacaktır. (Bir işletmeye 
yerleşebilmek, istediğiniz işletmeye yerleşebilmek, grup 
arkadaşlarınızla aynı işletmeye yerleşebilmek vs)

ICEP WORLD ofislerinin bulunduğu iller 
dışında da kayıt işlemimi 
gerçekleştirebilir miyim? 
Evet. Şahsi başvurunun dışında, başvuru için gerekli 
evraklarınızı posta yada e-mail yolu ile bizlere transfer 
etmeniz koşulu ile kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 
ICEP WORLD danışmanları sizlere bu konuda gerekli 
kolaylığı ve yardımı gösterecektir.

WORK & TRAVEL vizesini kolay bir 
şekilde alabilecek miyim? Garanti 
veriyor musunuz ?
 Work &TRAVEL vizesi,  alımı en kolay olan vize türlerinden  
biridir. Broşürümüzde yer alan “WORK & TRAVEL Programı 
Vize Başvurusunda Aranılan Temel Şartlar Nelerdir ?” 
başlığı altında belirtilen koşullara sahipseniz, ICEP WORLD 
tecrübesi sayesinde vize başvurunuzda ciddi bir sorun 
yaşamayacaksınız demektir. Ancak hiçbir kurum size vize 
alma garantisi veremez. Bu konuda tek yetkili kurum ABD 
Konsolosluğu'dur.

WORK & TRAVEL vize başvuruları ne 
zaman başlayacak? 
Her yıl ocak ayında başlamaktadır. Kesin tarih size, kayıt 
olmanızı takip eden günlerde danışmanlarınız tarafından 
iletilecektir.

DS 2019 belgesi Nedir? 
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onay verdiği sponsor 
kuruluşların hazırladığı “Resmi Çalışma İzin Belgesi”dir. 

Vize başvurusu yapabilmem için, 
çalışacağım işletmenin belli olması ve 
DS 2019 belgemin Amerika’dan gelmiş 
olması gerekiyor mu?
Evet. ABD vizesi için yapılacak olan başvurularda “iş 
sözleşmeniz” ve” DS 2019” belgeniz, vize başvuru evraklarınız 
arasında bulunmak zorundadır. Dolayısıyla; çalışacağınız 
işletme netleşmeden ve DS 2019 belgeniz elinizde olmadan 
vize başvurusu yapamazsınız.

 

Vize başvurusuna kendim mi gitmem 
gerekiyor?
Evet, ABD vizesi prosedür gereği bireysel olarak yüz yüze 
mülakat şeklinde yapılmaktadır. ICEP WORLD danışmanları 
vize evraklarının hazırlanması, resmi belgelerinizin takibi, 
vize randevunuzun alınması gibi konularda size yardımcı 
olacaktır. Size kalan tek şey, ICEP WORLD 
danışmanlarınızca tanzimi yapılmış vize başvuru 
evraklarınızı yanınıza alıp, belirtilen gün ve saatte ABD 
konsolosluğunda bulunmak olacaktır. 

ICEP WORLD işveren portföyünü nasıl 
oluşturur? 
WORK & TRAVEL öğrencilerinin yerleştirilebileceği 
sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerle ICEP WORLD ve 
çözüm ortağı CCI çalışanları arasında birebir görüşmeler 
gerçekleştirilir. İşletme, background testini geçebilir ve 
öğrencilere sunulması gereken standartları sağladığını 
belgeleyebilirse portföye dahil edilir. ICEP WORLD, aksi 
talep edilmedikçe, katılımcılarını hiçbir zaman sponsor 
güvencesinde olmayan işlere yerleştirmez. 
Program sonunda, katılımcılardan bir değerlendirme 
raporu istenir. Eğer bir işletme hakkında, haklı nedenler ile 
olumsuz bir rapor gelirse, işletme ile olan anlaşma bir 
sonraki sene yenilenmez.



ticket!
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Arkadaşlarımla aynı yerde çalışabilir 
miyim? 
Arkadaş grubunuzla aynı iş yerinde çalışmanız elbette 
mümkündür. Bu konuda ICEP WORLD danışmanları size 
her türlü yardımı sağlamaya çalışacaktır.

Ancak bu daha ziyade; programa beraber katılacağınız 
arkadaşlarınızla ortak özelliklere  ( mevcut İngilizce seviyesi, 
sosyal özellikler) sahip olmanızla ve başvuru yapacağınız 
işletmenin sizi arkadaş grubunuzla birlikte kabul etmesi ile 
mümkün olacaktır.

Amerika'da hangi işte ve nerede 
çalışacağımı seçebilir miyim? 
Elbette çalışmak istediğiniz işletmelere başvuru yapmaya 
hakkınız vardır. Ancak unutulmamalıdır ki dünyanın her 
yerinde; öncelikli olarak işverenlerin çalışacakları personeli 
seçme özgürlüğü bulunmaktadır. Son kararı her zaman 
işverenler verecektir. 

Çalışmak istediğiniz işletme ve bölge konusunda tecrübeli 
WORK & TRAVEL danışmanlarımız sizlere bütün 
birikimlerini aktaracak. Ancak bu noktada en önemli konu; 
WORK & TRAVEL programına erken kayıt olmaktır. 
Programa erken kayıt olanlar, geç kayıt olanlara göre, 
istedikleri işletmeye daha kolay yerleşebilmektedir.

Program süresince birden fazla işte 
çalışabilir miyim? 
Evet, bu konuda yasal bir serbestliğe sahipsiniz. Program 
süresince birden fazla işte çalışabilirsiniz. Önemli olan asıl 
işinizi ihmal etmemenizdir. İkinci bir işte çalışarak 
kazancınızı artırabilir ve programın maliyetini en aza 
indirebilirsiniz.

Ekonomik uçak biletini nasıl temin 
edebilirim? 
ICEP WORLD tarafından sizin adınıza, uçak bileti temininde 
bir sıkıntı yaşamamanız için, gidiş-dönüş tarihleriniz dikkate 
alınarak mümkün olan en ekonomik uçak bileti 
rezervasyonu yapılacaktır. Gidiş-dönüş uçak bileti ücreti, 
gideceğiniz yere, tarihe ve havayolu şirketine bağlı olarak 
ortalama 600–900 EURO arasında değişmektedir. 

Bu konuda ICEP WORLD danışmanlarından her türlü 
yardımı alabilirsiniz. Ancak ICEP WORLD’ün uçak biletleri ile 
ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Çalıştığım işyerinden ayrılmam 
durumunda bana 2. bir iş bulunacak mı?
Çalıştığınız işletmede haklı nedenlerinizle bir sorun 
yaşamanız ve bunu yetkili yerlere uygun metotlarla 
iletmeniz durumunda, öncelikli olarak işveren ile görüşülüp 
problemin nedenleri belirlenecek ve gerçekten 
çözümlenemeyecek bir sorun olduğu kanaatine varılması 
halinde, o anki mevcut imkanlar çerçevesinde yeni iş 
seçenekleri size sunulacaktır. 

Çalıştığım iş yerinde işverenden 
kaynaklanan bir sorunla karşılaşırsam 
ne yapmalıyım?
Çalıştığınız yerde, işverenden kaynaklanan bir sorun 
yaşamanız durumunda “ne yapmanız ve nasıl hareket 
etmeniz” gerektiği ile ilgili bilgi, Amerika’ya gitmenizden 
önce size verilecek “ICEP WORLD WORK & TRAVEL  
Amerika oryantasyon kitapçığı”nda tüm detayları ile 
anlatılmış olacaktır. 

WORK & TRAVEL programı süresince 
sağlık sigortam olacak mı?
Çalışma sürenizi kapsayan, ücretsiz sağlık sigortanız 
yapılacaktır. Kaza ve sağlık sigortasının yapılması, 
programın yasal süreçlerinden birisidir ve yapılmak 
zorundadır. Bu, hastalanmanız durumunda, Amerika'daki 
sağlık hizmetlerinden, ücretsiz yararlanmanız anlamına 
gelir. 

Amerika’da hangi tarihe kadar çalışmam 
gerekiyor?
Amerika’daki işletmelerin büyük bir çoğunluğu, Eylül ayı 
sonuna kadar çalışabilecek durumdaki katılımcıları tercih 
ederler. Çok az işletme bu konuda esnek davranmaktadır.
Eylül ayı sonuna kadar çalışabilecek durumda olmanız; 
işletmelerin sizi tercih etme aşamasında, size önemli 
avantaj sağlayacaktır.

multiple



Çalışacağım işletmede ya da bulunduğum 
bölgede benden başka Türk öğrenci 
olacak mı? 
Türkiye’den WORK & TRAVEL programına yılda ortalama 
6.000 – 10.000 kişi katılmakta ve bu ilgi, programın 
popülaritesi ile orantılı olarak her geçen yıl daha da 
artmaktadır. Bu nedenle işyerinizde ve bulunduğunuz 
bölgede, sizler gibi WORK & TRAVEL programı aracılığıyla 
Amerika’ya gitmiş birçok Türk öğrenciyle karşılaşmanız 
mümkün olacaktır.

Türk arkadaşlarınızla bir arada olmanızın, birbirinize destek 
olma anlamında birçok avantajı olduğu gibi, ilişkilerinizi 
dengeleyememeniz durumunda, özellikle İngilizcenizin 
yeterince gelişememesi gibi dezavantajları da olabilir.

Bu nedenle, Türk arkadaşlarınızla ilişkilerinizi 
sürdürdüğünüz ölçüde, İngilizcenizi geliştirmek adına farklı 
soysal ortamlar ve dostluklar yaratmak zorunda 
olduğunuzu lütfen unutmayın.

İngilizcemin gelişmesinde çalışacağım 
sektör ya da departmanın doğrudan bir 
ilgisi var mı?
İngilizcenizin gelişmesi, çalışacağınız sektör ya da görev 
alacağınız departmandan ziyade, Amerika’da yaratacağınız 
sosyal ortam ve faaliyetleriniz sonucunda şekillenecektir. 
Bu sosyal ortam ve faaliyetleri geliştiremediğiniz takdirde, 
kullandığınız İngilizce, iş ortamında kullanılan İngilizce ile 
sınırlı kalır.

Programdan sonra gezmek için 
Amerika’da kalabilir miyim? 
Yasal olarak, işvereninizle yaptığınız iş sözleşmenizdeki, son 
iş günü tarihinden itibaren, 30 gün daha ABD’de kalma 
hakkınız vardır. Ancak bu süre boyunca çalışamazsınız. 
Katılımcılar genelde bu süreyi, programın “TRAVEL” 
bölümü için kullanırlar. WORK & TRAVEL programı dahilin 
de bu süreyi uzatmanız mümkün değildir.

Amerika’ya giderken neden cep harçlığı 
almalıyım? 
Amerika'da işverenler tarafından yapılan ödemeler 
genellikle, 15’er günlük çekler halinde yapılmaktadır. 
Bundan dolayı Amerika’daki ilk 15 gününüzde kullanmak 
üzere, yanınızda belli bir miktarda cep harçlığı 
bulundurmanız gerekir. Cep harçlığı genel olarak 3 
nedenden ötürü size lazım olacaktır;

1.  ilk 15 günlük yaşam giderlerinizi karşılamak için. (150 – 
200 USD)
2.  Çalışacağınız işletmenin sizden “konaklama depozitosu” 
istemesi durumunda, bunu ödemek için. (100 - 300 USD, 
bu depozito daha sonra geri alınır)
3.  Amerika’ya varışınızı takip eden ilk günlerinizdeki, 
seyahat masraflarınızı karşılayabilmek için. (50 – 100 USD)

İşiniz kesinleştiği dönemde, çalışacağınız işletmenin 
detaylarının netleşmesi ile birlikte, yanınıza almanız 
gereken yaklaşık cep harçlığı miktarını ICEP WORLD 
danışmanlarınızdan daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Türkiye’de geçerli olan ehliyetimle 
Amerika’da araç kullanabilecek miyim? 
Türkiye’den aldığınız ehliyetlerinizi Amerika’da kaldığınız 
süre boyunca kullanabilirsiniz. Amerika’da araç kullanmayı 
tercih etmeniz durumunda, trafik kural ve uygulamalarını 
mutlaka önceden araştırmanız ve bunlara harfiyen 
uymanız gerekmektedir.  Amerika’da trafik cezaları çok 
ağırdır.

Amerika’da araç kiralamanın ya da 
satın almanın çok ekonomik olduğunu 
duydum, bu doğru mu? 
Evet, Amerika’da ortalama 600 -1000 USD’ye araç satın 
alabilir ya da günlüğü ortalama  20  - 25 USD’ye araç 
kiralayabilirsiniz.

Amerika’ya gitmeden önce uyum eğitimi 
verecek misiniz ? 
Sizi programa, psikolojik ve prosedür anlamında 
hazırlamak bizim asli görevimizdir. İhtiyacınız olan her türlü 
bilgi size, yazılı ve sözlü olarak, kapsamlı bir şekilde 
verilecektir. 

Amerika'dayken acil durumlarda 
ulaşabileceğim bir telefon numarası 
olacak mı ?
Size; program süresince  günün 24 saati, acil durumlarda 
arayabileceğiniz telefon numarası, ICEP WORLD 
danışmanları tarafından Amerika’ya gitmeden önce 
iletilecektir. 

stay usain

rent a car!
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WORK & TRAVEL programı ile Amerika’da hem ülkemizi ve 
kültürümüzü tanıtacak bir elçi olacak, hem de başka 
kültürleri gözlemleme ve bunlar hakkında fikir edinme 
imkanı bulacaksınız. Aynı zamanda, alışkın olduğunuz hayat 
tarzından uzaklaşacağınız için kültür şoku kavramıyla da 
tanışacaksınız.

Genç arkadaşlarımız, kültür şokuyla karşılaştıklarında genel 
olarak iki farklı yaklaşım içinde olurlar. Birçok arkadaşımız 
içinde bulunduğu kültürün farklı bir kültür olduğunu kabul 
eder ve bundan yeni şeyler öğrenmeye çabalarken, bazı 
arkadaşlarımız ise bu farklılıkları eleştirirler. Kültür 
farklılıklarını kendi iç dinamikleriyle kabullenmek, iyi ve 
kötü yanlarını görmek fakat bunları değiştirmeye 
çalışmadan bunlarla uyum içerisinde yaşamayı öğrenmek 
çok önemlidir. Bundan dolayı Amerika’da yaşayacağınız 
iyi-kötü her deneyimin bir tür öğrenme süreci olduğunu 
kabullenmek size büyük faydalar sağlayacaktır.

Amerika’da bulunmanın size sağladığı yararları, siz 
Amerika’da bulunurken değil, program sonunda 
Türkiye’ye döndükten sonra anlayabileceksiniz. 70 
milyonluk nüfusumuz içinde kaç kişinin yabancı bir ülkeyi 
görme şansı bulabildiğini hiçbir zaman aklınızdan 
çıkarmayın.

Amerika’da yaşayacağınız deneyimin muhteşem anılarla 
dolu, yararlı ve huzurlu geçmesi dileğiyle…

İlk büyük hayat tecrübemi 2007 yazında, 
ICEP WORLD aracılığıyla WORK & 
TRAVEL ile yaşadım. Şimdi İngilizce 
düşünen bir beynim, konuşmaktan 
korkmayan bir dilim, birçok ülkeden 
arkadaşım ve en eğlenceli yaz tatilimin 
belgeleri olan, fotoğraflarım var. En 
önemlisi kendi ayaklarımın üzerinde 
durabilmenin ne kadar güzel ve eşsiz bir 
duygu olduğunu tatmanın heyecanı var. 

Mevlüt YAZICI
Ankara Gazi Üniversitesi

Gülcan Potukoğlu

 Program Koordinatörü 
WORK & TRAVEL



Merkez Ofis
Barbaros Blv. Akdoğan Sk.
Kurter Apt. No:27-29 D:1
Beşiktaş / İstanbul
0212 250 13 09
istanbul@icep.com.tr

• DİL OKULLARI
• SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI
• LİSANS VE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
• 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN;
   YAZ OKULLARI & YAZ KAMPLARI 

• ÖZEL VE DEVLET LİSE PROGRAMLARI

• WORK & TRAVEL 
• AU PAIR IN AMERİKA (Burslu)
• AMERİKA’DA MAAŞLI STAJ
• AMERİKA’DA DEVLET LİSELERİ
   “KÜLTÜREL DEĞİŞİM” PROGRAMI (Burslu)

• ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ 
   (Sadece T.C. Vatandaşlarına  verilen; 

• TÜM ÜLKELER İÇİN; 
   KURUMSAL VE BİREYSEL VİZE BAŞVURULARI

• ÇEVİRİ HİZMETLERİ
• YURTDIŞI EĞİTİMDE
   SAĞLIK ve SEYAHAT SİGORTASI

www.icep
.com.tr

www.dilo
kulubul.

com

www.vize
basvurur

ehberi.c
om
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