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WORK AND TRAVEL TECRÜBEM 
  

Özlem ÇELİK

 

     

       Work and Travel’e gitmeye karar verdiğimde öncelikle süreç ve şirketler hakkında 

detaylı bir araştırma yaptım. Çevremde giden arkadaşlarımın da tavsiyelerini aldım. Daha 

sonra şirketlerle görüşüp en güvenilir olanı ile anlaşıp İngilizcemin test edilmesiyle kayıt 

oldum. Bu durumda işin büyük bir kısmını halletmiştim. Şirketin güvenilir ve prestijli olması 

bu programın en önemli konusuydu bence. 

 

         Bu süreçten sonra iş için görüşmelere girdim ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Wisconsin Eyaleti’nde bir restoranda garson yardımcılığı için patronumla anlaştım. Daha 

sonra ise Amerikan vizesi için konsolosluğa gittim. Ancak vizeyi ikinci görüşmemde 

alabildim. Vizeyi almamla birlikte uçak biletimi alıp Haziranın ikinci haftası uçağa atladım. 

Aktarmalı, uzun bir yolculuktan sonra Chicago’ya varmıştım. Karşılama istediğim için araç 

beni aldı ve kalacağım motele bıraktı. Motelime yerleştikten sonra ertesi gün iş yerime gidip 

evrak işlerimi halledip iş arkadaşlarımla tanıştım. Birkaç gün şehre alışmam için izin verdiler. 

Üç gün sonra işe başladım. Doğruyu söylemek gerekirse genelde programın “Travel” kısmına 

odaklandığım için iş ilk zamanlarda biraz ağır gelmişti. Daha sonra arkadaşlarımın desteğiyle 

işe alıştım. Üç ay boyunca çalışıp yeni arkadaşlar edindim ve dilimi geliştirmeye çalıştım. 

Sonunda “Work” kısmının bitmesiyle tatil planları da başladı. İşte programın da en zevkli 

tarafı başlamıştı.  

 

           Travel kısmının süresini ya da rotasını belirlemek tamamen kişiye bağlıdır. Ancak, 

yasal olarak en fazla bir ay tatil hakkınız vardır. Bu koşullar çerçevesinde arkadaşlarımla 

araba satın alıp rotamızda Las Vegas, Los Angeles, Miami, Washington DC., New York gibi 

şehirlerin yer aldığı uzun bir tatile çıktık. Tatilin sonunda hüzünlü, yorgun ama bir o kadar da 

mutlu ve hayran kalmış olarak ülkeme döndüm. Son olarak söyleyebileceğim, bu program 

yorucu olmasına rağmen hayat hakkında birçok şey öğreten hızlandırılmış bir okul oldu 

benim için. İngilizcemi geliştirdiğim gibi yaşamla ilgili de birçok şey öğrendim. Bu konuda 

gitmek isteyenlere tek tavsiyem ise Amerika’ya her şeyi göze alarak egosuz şekilde giderseniz 

emin olun programdan daha fazla fayda elde edersiniz. 
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