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WORK AND TRAVEL 

Serhat TURAN

 

 Work and Travel, yabancı üniversite öğrencilerine ABD'de yaz tatili süresince çalışma 

imkânı sağlayan bir programdır. Yaz tatili süresince Amerika'da profesyonel olarak çalışarak 

para kazanabileceğiniz ve İngilizcenizi ilerletebileceğiniz bu programa Türkiye'den ve 

dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler katılmaktadır. Bu programa katılan öğrenciler J -1 

vizesi ile ABD'de bulunabilirler. 

Öğrencilerin üniversite yıllarında edinebilecekleri birçok deneyim olsa da work and 

travel programı diğer bütün tecrübelerden çok farklı ve çok eğlenceli bir programdır. Bu 

deneyimi bizzat yaşamış bir öğrenci olarak kafa karıştıran ve merak uyandıran soruları sizin 

için gözden geçirelim.   

Nasıl bir WAT programı geçirmek istiyorsun? 

İngilizce seviyesinin WAT programındaki önemi nedir? 

Küresel ekonomik kriz gideceğin şehri ne kadar etkiliyor? 

WAT programını ne kadar biliyorsun? 

Forum siteleri ne kadar güvenilir? 

WAT konusunda şirketlerin düzgün çalıştığını nasıl anlayabilirsin? 

Bu sorular ve daha birçok soru programa katılmak isteyen öğrencinin kafasını kurcalar. 

Bu tarz soruların cevabını yakın zamanda programa katılan bir arkadaşınızdan, haber 

sitelerinden, çeşitli eğitim şirketlerinden edinebilirsiniz. Work and Travel programı kesinlikle 

problemsiz bir işleyişe sahip değildir. Birçok sorun ve sıkıntıyla karşı karşıya gelebilirsiniz, 

bütün bunları göze alıp ve adımlarınızı ona göre atmanız sizin sağlıklı bir yaz geçirmenize 

yardımcı olur. Ödenen miktarlar da göz önüne getirildiğinde hem para verip hem eziyet 

çekmek olarak yorumlayan arkadaşlarda olabilir. Bu durumu şu sözler özetler niteliktedir. 

Cefa çekmeden sefa sürülmez. 
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Seçtiğiniz şirket ile daha önce programa katılan öğrencileri bulmak ve onlardan gitmek 

istediğiniz eyaletin ve şehrin her türlü bilgisini önceden edinmeniz orada geçireceğiniz günleri 

daha yaşanabilir kılar. Diğer bir husus ise İngilizce seviyeniz. Orta derece bir İngilizce 

seviyesi ile programa katılmak mümkündür. Havaalanına indiğiniz andan itibaren yeni bir 

ülke yeni bir kültür sizi karşılar bu yüzden İngilizce seviyenizin çok düşük olması hareket 

alanınızı kısıtlar ve ihtiyaçlarınızı karşılamaz. Yine de İngilizce seviyesi çok iyi olmayan 

arkadaşlarında bu programa katılımı mümkün olabilmektedir. Programda karşılaşılan 

güçlükler ve yaşanılan sorunları önceden tespit etmeniz, hazırlıklı olmanız sizin yararınıza 

olacaktır.   

Çalışacağınız zaman önceden belirli olduğundan kendinize travel kısmıyla ilgili plan 

yapmak için çok zamanınız bulunur. Çalışma süresinde tasarruflu olmanız ise travel kısmında 

daha geniş hareket etmenizi sağlar. Travel kısmında birçok eyalet gezebilir ve birçok etkinliğe 

katılabilirsiniz. Her şeye rağmen seyahat etmeyi seven arkadaşlar bu kısımda daha çok 

eğleneceklerdir. Her katılımcının kendi hikâyesi farklı olur. Şimdiden katılacak olan tüm 

arkadaşlara iyi eğlenceler. Cesaret etmeyen başaramaz. 

Work and Travel programı ile ilgili tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. 

www.facebook.com/xayalete 

http://www.facebook.com/xayalete

