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WORK AND TRAVEL DENEYİMİ 

Abdullah Uğur ÜZMEZ

 

Work and Travel (Çalış ve Gez) programı, dünyanın her ülkesinden üniversite 

öğrencilerinin yaz tatili boşluklarını doldurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebileceği 

tek taraflı bir öğrenci değişim programıdır. Work and Travel anlaşılacağı üzere iki aşamalı bir 

programdır. Öğrenciler yurt dışı eğitim acenteleri aracılığıyla gittikleri ABD'de ortalama olarak 

üç ay süren basit olarak nitelendirilebilen iş pozisyonlarında çalışarak para kazanır ve bu üç ay 

sonunda bir aylık zaman diliminde ABD'yi gezerler ve alışveriş yaparlar. Work and Travel 

programına katılan öğrencilerin amaçları farklılık gösterebilir. Örnek verecek olursak kimi para 

kazanmak için gider para biriktirip ülkesine döner, kimi Amerikan kültürünü halka karışarak 

yaşamak için gider, kimi ABD'yi baştan sona gezmek için gider, kimi de öğrendiği İngilizcesini 

daha da geliştirip dil yeteneğine Amerikan aksanını yerleştirmek için gider. Bunlardan farklı 

amaçları olan insanlar da olabilir ancak en belli başlı amaçlar böyledir.  

Benim yaptığım programa gelecek olursak öncelikle benim gitme amacım İngilizce 

seviyemi ve dil yeteneğimi geliştirmekti. Çünkü kendi öğrenme yeteneklerim Türkiye'de dil 

kurslarına gidip hızlı bir şekilde yabancı dilimi geliştirmeme el vermiyordu. Nitekim bunu 

başardım ve yabancı dil seviyemi gitmeden öncekine göre oldukça ilerlettim. İlk aşama olan 

çalışma kısmında havuz cankurtaranlığı işini seçip gittim ve ABD'deki ilk üç günümde 

cankurtaranlık eğitim kampına katılıp sertifikamı aldım daha sonrasında ise çalışmaya başladım. 

Çalıştığım eyalet Virginia ve çalıştığım kasaba ise Leesburg oldu. Leesburg, başkent Washington 

D.C.'ye 60 mil (bir saat) mesafedeydi ve bu mesafe ABD genelinde şehirlerin konumlarına 

bakınca gerçekten az bir mesafe. Ayrıca ABD'de Amerikalılar ile konuşurken Leesburg'un 

ABD'deki en zengin ikinci yerleşim yeri olduğunu duydum. Ancak şehrin bu artı özelliklerine 

rağmen çok sakin ve sessiz bir atmosferi vardı ve bu sebepten dolayı boş vakitlerimizi 

Leesburg'ta geçirmiyorduk, Washington D.C.'ye gidiyorduk. Toplu taşıma araçlarının gelişmemiş 

olmasından dolayı ilk zamanlarda taksiyle daha sonra ucuz fiyatlara araba kiralamak suretiyle 

gitmeye başladık.  

Çalıştığım havuz şirketi ben ABD'ye gitmeden önce her şeyi ayarlamıştı. Kaldığım evde 

beş kişi yaşıyorduk ve hepimiz aynı şirket için cankurtaranlık yapıyorduk. Benimle birlikte bir 

tane daha Türk, bir Sırp, iki de Rus ile aynı evi paylaşıyorduk. Özellikle bu durum ABD'de en 

çok hoşuma giden ve kendimi daha fazla geliştirmeme yardımcı olan bir durumdu. Çalışma 

koşullarına gelecek olursak eve azami 5 mil mesafedeki havuzlara bisikletle gidiyorduk ve beş 

milden fazla uzaklıktaki havuzlara ise şirketin gönderdiği şoförler bizi götürüyordu. Havuzlardaki 

cankurtaran sayısı havuzun büyüklüğüne göre değişiyordu. Bazı havuzlarda tek başıma çalıştım 

bazılarında ise 5-6 cankurtaranla birlikte çalıştığım da oldu. Haftalık olarak ortalama 55-60 saat 

çalıştım ve vaktimi boşa harcamamak aynı zamanda da daha fazla para kazanmak için çok nadir 
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izin kullandım. Ayrıca daha fazla sosyalleşmek ve halka karışmak için ikinci iş seçeneğini hiç 

düşünmedim. Ancak evdeki Rus arkadaşlarımdan birisi bir süpermarkette stokçu olarak geceleri 

ikinci iş yapıyordu. Leesburg'ta arkadaşlarım sadece evdekilerle sınırlı değildi. Türkler, Ruslar ve 

Sırpların haricinde Bulgar, Karadağlı, Boşnak, Dominikli, Jamaikalı, Ukraynalı, Romanyalı, 

Çinli, Slovak, Çek, Taylandlı birçok yabancı arkadaşım vardı ve sürekli İngilizce konuşuyor 

olmamızın yanında birbirimizin dillerini de paylaşarak birbirimize öğretiyorduk.  

Amerikan kültürüne gelecek olursak benim pek hoşlandığım bir kültür değildi. Sebebi ise 

Türk ve Amerikan kültürlerinin birbirinden çok büyük farkları olmasıydı. Ancak ABD'de çok 

fazla Meksikalı ve Güney Amerikalı yaşadığı için Latin kültürü benim çok ilgimi çekmişti ve 

Türk kültürüyle bazı yönlerden çok uyuşuyordu. ABD'de en çok sevdiğim şey ise yaşam tarzı 

oldu. İnsanlar birbirlerine bakmadan sanki kendi imparatorluklarını kurmuşçasına hepsi kendi 

hayatlarını kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadan yaşıyorlar. Saatte sekiz dolarlık aylığımla on 

hafta çalışıp vergiler, kiralar ve sertifika masrafları düştükten sonra 2.500 dolar kazandım 

ardından da ABD'de tatile çıktım. Gittiğim yerler; San Diego, Los Angeles, San Francisco, Las 

Vegas, Washington D.C. ve New York oldu. Los Angeles ve San Diego'da yaklaşık on gece 

sosyal ortamlarda tanıştığım iki ayrı Meksikalı beni evlerinde maddi karşılık olmadan misafir 

etmişlerdi. Çalışırken sürekli gezmeyi hayal ederek çalışmıştım fakat gezerken fark ettiğim çok 

önemli bir şey vardı. ABD'de sanki bir Amerikalı gibi yaşamak gerçekten çok özel bir duyguydu 

ve turist olmaktan daha çok hoşuma gitmişti.  

Sonuç olarak orada yaşadığım dört aylık hayat gelip geçici olmuştu ancak edindiğim 

tecrübeler ve kendimi birçok yönden geliştirmiş olmam baki kaldı. Hep yurtdışında yaşama 

hayali olan bir insan oldum ancak bu hayalim hiçbir zaman başka kültürlere özendiğim için 

değildi, her zaman yeni kültürlerle tanışmak ve hiç tanımadığım ve dışarıda görünce hakkında 

hiçbir fikrim olmayan insanları tanımak ve onları her yönüyle keşfetmek hayalimdi. Bu duyguyu 

tattığımdan dolayı herkese Work and Travel veya benzeri programlara katılmalarını öneririm. 

Çünkü dünya yaşadığımız yerden ibaret değil. Dünyayı keşfedin!  


