
Adım Adım Başvuru Aşamaları 

Work and Travel programı, ofisimize sıklıkla gelmenizi 
gerektiren bir program değildir.

Ön kayıt için sizden istediğimiz evrakları bize kargo ile 
gönderdikten sonra sizin için iş arama sürecimiz başlıyor, 
işiniz bulunduktan sonra da yasal çalışma belgeniz olan 
DS-2019 Formu getirtilip size ulaştırılıyor. Programın her 
aşamasında CAMPUS danışmanları sizinle iletişim halinde 
olacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirisiniz.

Online Work&Travel Hesabınız 
(My Wat) Nedir? 

My Wat, CAMPUS katılımcılarının Work&Travel Programı 
ile ilgili işlemlerini online olarak takip etmesine olanak 
sağlayan bir web sitesidir.  Kayıtlı her öğrencinin gerekli 
belgeleri yükleyebileceği, danışmanı ile mesajlaşabileceği, 
iş seçeneklerini inceleyebileceği bir portaldır. My Wat hem 
öğrenciler hem de danışmanlar için süreci hızlandırmakta ve 
kolaylaştırmaktadır.

Öğrenciler belgelerini kargoya vermek-ten ya da ofisten 
teslim etmektense, profillerine gerekli tüm dosyaları 1 seferde 
yükleyebilirler.  

Ofise Gelmeden / İl Dışından
Nasıl Kayıt Olabilirim? 

MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği 1. Sınıf)

Selam. Wisconsin Dells muhteşem bir yermiş, beklentilerimizin 
1000 kat üzerinde çıktı valla, sonsuz teşekkürler, Gökay Bey’e de 
bildirirsiniz. J Kalahari de inanılmaz ötesi, şimdiden herkese 
tavsiye ederim. Lifeguard olmak muhteşem bir iş ve inanılmaz 
havası var Dells’de. Hele bir de mühendisiz deyince iyice aşmış 
oluyoruz. Gerçekten çok güzel buralar. SEVIS’i hallettik ama SSN 
için 10 gün Amerika’da kalmamız gerekiyormuş. 25’inde 10 gün 
dolacak ve gideceğiz. Araba aldık biz burada, o da fıstık gibi. 
J Bir tane Polonyalı bulduk, çok yardımcı oldu bize. Burada 
Polonyalılar çok seviyor Türkleri nedense. J Dün sertifika sınavını 
tam notla geçtim ben, Red Cross için. Mete de öyle. Yağız da bir 
iki hatayla geçti. Öyle işte. Sertifikalar gelince başlayacağız işe. 
J İyi bakın kendinize, herkese selamlar, iyi çalışmalar.

ÇAĞRI  (İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2.Sınıf)

Merhaba.

Kusura bakmayın, yoğunluktan anca vakit bulup yazabiliyorum. 
İyiyim siz nasılsınız? İş çok güzeldi. İnsanlar gayet anlayışlı ve 
sevecendi. Birkaç pürüz dışında genelde isimden ve maaşımdan 
memnundum. Ev sahibim de çok iyi birisiydi. Bana çok iyi 
davrandı. Amerikan konukseverliğini en iyi şekilde yasadığımı 
rahatlıkla söyleyebilirim. 

Work and Travel programı, yıllardır görmeyi arzuladığımız 
ülke olan Amerika’ya gitme fırsatını bizlere sunmakla beraber, 
orada çalışma imkanı da oluşturarak, Amerikan halkının 
sosyal yaşamına bizi direkt entegre ediyor. Bu sayede hem farklı 
kültürler arasında bir etkileşim meydana geliyor hem de yabancı 
dil gelişimine büyük katkı sağlıyor. Orada kaldığım üç buçuk 
aylık zaman diliminde birçok arkadaşlıklar kurdum ve sayısız 
tecrübeler edindim. Programın en keyif aldığım bölümüyse 
gezi kısmıydı. Boston, Washington DC ve New York şehirlerine 
seyahat ettim. Filmlerden aşina olduğumuz yerleri bizzat 
gezip görebilmek benim için ayrı bir heyecandı. Kısacası Work 
and Travel Programı’nın, beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını 
söyleyebilirim.

Bu arada Campus için de ayrı bir parantez açmak istiyorum. 
Amerika’ya gitmeden önce ve gittikten sonra da sürekli 
beni takip ettiğiniz, her açıdan yardımcı olmaya çalıştığınız, 
yetmezmiş gibi Türkiye’ye döndüğümde de benimle irtibatı 
kesmediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. 
Campus gerçekten farkını hissettirdi. Ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum.

IŞIL (Hacettepe Üniversitesi, İktisat 3.Sınıf)

Merhabalar. Dün gece itibariyle programı tamamlayıp Türkiye’ye 
dönmüş bulunuyorum. J Size geldiğimi haber vermek ve 
teşekkür etmek istedim. Sayenizde sorunsuz ve unutulmayacak 
anılarla dolu bir üç buçuk ay geçirdim. Ve Amerika’dayken her 
başım sıkıştığında size ulaşıp yardım ve desteklerinizi alabilmek 
çok güzeldi. Yardımlarınız için başta siz olmak üzere tüm 
CAMPUS çalışanlarına teşekkürler. 

Sevgiler... 

DİCLE (Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri 2. Sınıf) 

Merhabalar Sevgili Campus J

Ben çok iyiyim her şey yolunda burada, haftada 6 gün çalışıyorum 
sabah 10’da başlıyorum temizliğe öğleden sonra 2-3 gibi bitiyor 
sonra hava güzelse bisiklet sürüyorum ya da komşumuz Jerry’nin 
bahçesinde oyalanıyorum o da bana yorulduğum için para 
bile veriyor J Geçen cuma günü Southern Maine Aviation’a 
gittim arkadaşlarımla uçtuk, süperdi J Bir kaç fotograf ekledim 
buraya da sizin için... Evimi seviyorum. Bo bizimle çok ilgili 
adı çok uzun biz ona Bo diyoruz o da bana Di diyor J Para 
biriktirmeye çalışıyorum buradaki Amerikalılar gibi oldum 
habire bir şeyler atıyorum ağzıma hiç boş kalmıyor J sabahları 
annemlerle konuşuyorum skype’da. Çin’e giden tutulma 
avcısı arkadaşlarımdan tutulma fotoğraflarını bekliyorum 
sabırsızlıkla... Google Earth’dan yakındaki planetaryum ya da 
astronomi bölümü içeren üniversitelerin adreslerini öğrenmeye 
çalışıyorum... En yakin zamanda bir light house gezisi yapmak 
istiyorum her yerde resimlerini görüyorum ama henüz gerçeğini 
göremedim... J Böyle şimdilik... J Çok teşekkür ederim her şey 
için kendinize iyi bakin çok öpüyorum çok da seviyorum sizleri 
görüşmek üzere....  Dicle...”

Programa kabul edilen öğrenciler Work and Travel 
katılımcı sözleşmesini imzalar ve 300 USD ön kayıt 
ücretini öder. 

Ön kayıt aşamasında öğrenciden istenilen belgeler en 
geç 15 gün içerisinde CAMPUS’e ulaştırılır. 

Daha önceden Work and Travel Programına katılmış 
deneyimli CAMPUS danışmanları eşliğinde katılımcı 
kendisine en uygun olan işi seçer. Bu aşamadan sonra 
öğrencinin iş yerleştirme sözleşmesi (Employment 
Agreement Form/Job Offer Form) getirtilir. 

İş yerleştirme sözleşmesini imzalayan öğrenci geri kalan 
ödemeyi de yaparak kesin kayıt işlemini tamamlar.

CAMPUS tarafından Amerika’dan, katılımcı adına 
düzenlenmiş DS2019 Formu (Bu form ABD hükümeti 
tarafından onaylanan ve program süresince ABD’de yasal 
olarak çalışmanızı sağlayan resmi bir belgedir) getirtilir.

DS2019 formunun gelmesiyle birlikte katılımcı vize 
sürecine hazırdır. CAMPUS tarafından düzenlenecek Vize 
Semineri’nde vize görüşmesi hakkında bilgi verilir. 

CAMPUS sizin adınıza vize randevusu alır ve vize 
başvurunuzu yaparsınız.

CAMPUS yolculuk planlarınız için size uçak bileti 
danışmanlığı yapar. 

CAMPUS tarafından ABD’ye varış öncesi düzenlenecek 
olan oryantasyonda ABD’de yaşam ve çalışma koşulları 
hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

My Wat sayesinde:

• Work&Travel sürecini ve 
işlemlerinizi online olarak 
takip edebilirsiniz.

• Belgeleriniz kargo 
ücreti vermeden ya da 
ofise getirmek zorunda 
kalmadan hesabınıza 
yükleyebilirsiniz.

• Sürecin her aşamasında My 
Wat üzerinden otomatik olarak 
giden bilgi mailleri ile iş yerleştirmesi, vize 
görüşmesi vb konular hakkında bilgilendirilirsiniz. 

• Campus’un kayıtlı öğrenciler için düzenleyeceği etkinlikler 
ve duyuruları bu site üzerinden takip edebilirsiniz.

Eski Katılımcılarımızdan Yorumlar…
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CAMPUS’e İletmeniz Gereken Belgeler

* Bu belgeleri My-WAT hesabınızdan online olarak yükleyebilirsiniz.

Pasaport fotokopisi ve varsa eski ABD vizelerinin

fotokopileri



Work And Travel (WAT), üniversite öğrencilerinin yaz 
boyunca Amerika’da çalışıp, para biriktirip seyahat etmelerini,  
böylece hem kendilerini hem de başka kültürleri tanımalarını 
sağlayan, ABD hükümeti tarafından düzenlenen yasal ve 
kültürel bir değişim programıdır.

Her yıl 15 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenmekte 
olan Work and Travel programına katılan öğrenciler, J-1 vizesi 
alarak Amerika’da 4 ay çalışma ve yaşama olanağına sahip 
olurlar. Amerika’ya gitmeden önce öğrencinin hangi işte, ne 
kadar ücret karşılığında çalışacağı belirlenir.  Bu yönüyle Work 
and Travel kendi masrafını çıkarabilen bir programdır. 

 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında yasal çalışma izni olan 
öğrenciler, işi bıraktıkları tarihten itibaren 1 ay boyunca 
Amerika’da bulunma ve gezme hakkına sahiptirler. Örneğin, 
30 Eylül’de çalışmayı bırakan bir öğrencinin 30 Ekim’e,                  
5 Eylül’de çalışmayı bırakan bir öğrencinin ise 5 Ekim’e kadar 
Amerika’da bulunma hakkı vardır. 

İş başlangıç ve bitiş tarihleri,  öğrencinin akademik takvimi göz 
önünde bulundurularak, işverenin tercihleri doğrultusunda 
belirlenir. 

WAT Programı ile;

• Farklı ülkelerden bu programa katılan yaşıtlarınızla 
dostluklar kurabilirsiniz.

• Kendinizi  İngilizce’nizle rahat bir şekilde ifade edebilme 
güvenini kazanırsınız.

• ABD’de çalışıp, para kazanabilirsiniz. 

• Master veya Doktora programları için ABD’de gitmek 
istediğiniz üniversiteleri yakından görme ve değerlendirme 
şansını yakalarsınız.

• 18 - 27 yaşları arasında / En az orta (intermediate) seviyede 
İngilizce bilen,

• 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hazırlık, 1, 2, 3 ve son 
sınıf öğrencileri, 

• Yaş sınırını aşmayan hazırlık, 1. sınıf veya tezini vermemiş 
2. sınıf Master öğrencileri / yaş sınırını aşmayan Doktora 
öğrencileri (yaş sınırı:28),

• Yukarıdaki ilk üç şartı yerine getiren ve Türkiye’de okumakta 
olan yabancı uyruklu öğrenciler programa katılabilirler. 

Work and Travel Programı sadece bir kariyer geliştirme 
programı olmamakla birlikte katılımcı öğrenci için hazırlanmış 
bir tur/organizasyon veya bir kamp, tatil programı da değildir.  
Aynı zamanda sadece bir eğlence programı veya sadece 
para kazanabileceğiniz bir program olarak da görülmemesi 
gerekir. Tüm bunları bir bütün olarak bünyesinde barındıran 
bir programdır. 

Work and Travel Nedir?

Eğlence veya Su Parkları: Ride Operator, Cankurtaranlık, 
Garsonluk, Fotoğrafçılık, Kasiyerlik, Animatörlük, Ticket Sales, 
Parking Attendant pozisyonlarında çalışabilirsiniz.

Otel ve Resort İşleri: Komilik, Resepsiyonist, Bellboy, Mutfak 
Çalışanı, Bulaşıkçılık

Fast Food ve Retaurant İşleri:  Garsonluk, Komilik, Host/
Hostess, Bulaşıkçılık

Özel site havuzlarında Cankurtaranlık yapabilirsiniz.

İş yerleştirmelerinde İngilizce seviyeniz ve gitmek istediğiniz 
eyaletler göz önünde bulundurulmakla birlikte, mevcut iş 
seçenekleri ve kontenjanlar belirleyici olmaktadır. 

Haftada ortalama 32-40 saat arası çalışma imkanı sunulur. 
Saatlik ücretler ortalama $8-$10 arası değişir. Aylık ortalama 
kazanç $1500-$2000 civarıdır. İsteyen katılımcılar ilk 
işverenindeki çalışma saatleri ile çakışmayacak şekilde 2. 
hatta 3. İşi kendileri ayarlayıp çalışabilmekte ve bu sayede 
aylık ortalama kazançlarını $2500-$3000 seviyelerine 
kolaylıkla çıkarabilmektedirler.

Çoğu işveren kendi kazancınızdan haftalık olarak ödeyece-
ğiniz bir ücret karşılığında konaklamanızı ayarlamaktadır. 
İşvereninizin konaklama ayarlamadığı durumlarda Amerika 
merkezli sponsor firmalar ile CAMPUS danışmanları öğrenci-
lere konaklama konusunda yol göstermektedir. Konaklama 
seçenekleri ortak paylaşımlı ev, hotel/motel veya yurt tipi 
konaklamalardan oluşmaktadır.

Hangi İşlerde Çalışabilirim?

Çalışma Saatleri ve Kazanç

Konaklama

İşverenlerimizden Bazıları...

WAT Programının Avantajları Nelerdir?

Ayrıca; J

• Miami Beach’te güneşlenebilir,

• Central Park’ta çimlere uzanıp kitap okuyabilir,

• Kentucky’de kızarmış tavuk yiyebilir,

• Delaware’de vergisiz akıllı telefon alabilir,

• Beyaz Saray’ın önünde fotoğraf çekebilir,

• Universal Studios’da Jack Sparrow ile sohbet edebilir,

• San Diego da sörf yapabilir,

• 1 bavul marka kıyafet ile Türkiye ‘ye dönebilir,

• ‘When I was in the USA’  diye başlayan cümleler 
kurabilirsiniz. J

WAT Programına Kimler Katılabilir?

Work and Travel Ne Değildir?

Amerika’daki şirketlerin İnsan Kaynakları görevlileri Türkiye’ye 
gelerek firmalarını ve iş seçeneklerini tanıtırlar.  İş fuarına 
katılarak işvereninizle yüz yüze tanışma imkânı elde 
edebilirsiniz! CAMPUS‘un her yıl Ocak - Şubat aylarında 
düzenlediği bu iş fuarlarına ücretsiz olarak katılabilirsiniz. 
Özellikle, arkadaş grubu olarak gitmeyi planlayan öğrencilere 
iş fuarlarını ve tarihlerini takip etmelerini tavsiye ederiz. 

İş fuarına katılmayan işveren ve öğrenciler için CAMPUS 
ofisinde yıl boyunca çeşitli zamanlarda Skype mülakatları 
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dilerlerse Amerikalı işveren-
ler ile Skype mülakatlarına evlerinden veya bulundukları 
yerden katılabilirler. 

İşe Nasıl Yerleşeceğim? 

Amazing Pictures (Hollywood, Universal Studios California / Walt 
Disney Parks Orlando, Florida)
Lagoon Amusement Park (Farmington, Utah)
Premier Amusements  (Myrtle Beach, South Carolina)
Big Kahuna’s Water and Theme Park (Destin, Florida)
Fudgery Fudge Çikolata Dükkanı (South Carolina, Florida)
Goody Goody Gum Drop  (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Al Casapulla Italian Deli  (Millville, Delaware)
Sunriver Resort  (Sunriver, Oregon)
Reef Resort  (Myrtle Beach, South Carolina)
Arizona Grand Resort  (Phoenix, Arizona)
Boyne Resort  (Boyne Falls, Bay Harbor, Michigan)
Wilderness Resort  (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Zion Lodge  (Springdale, Utah)
Chula Vista (Wisconsin Dells, Wisconsin)
MNEG (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Sunset Pool Managements  (Virginia /  Washington DC)
.... ve diğer birçok iş seçeneğinde yerinizi ayırtmak için CAMPUS ile 
iletişime geçin!

Bestekar Sk. No:61 B/3 Kavaklıdere/ANKARA
Tel : 0312 468 0030
Gsm 1 : 0555 661 35 93
Gsm 2 : 0533 453 07 23
E-mail : wat@campusum.com

/workandtravelprogrami
Facebook sayfamızı beğenerek güncel bilgilere ve
iş seçeneklerine göz atabilirsiniz!    

“Program ücreti ve diğer masraflarla ilgili detaylı bilgi için ofisimizi ziyaret edebilir, e-mail veya 
telefonla CAMPUS danışmanlarıyla görüşebilirsiniz”... 

• Her Hafta ÜCRETSİZ Speaking Club!

• Vize ve Uçak Bileti Danışmanlığı! 

• Uçus Öncesi Uyum Oryantasyonu! 

• Vize Öncesi Bilgilendirme Semineri! 

• İş Fuarlarımıza Katılıp Amerikalı İşverenlerle Yüz 
Yüze Görüşme Fırsatı! 

• Program Kapsamında Sağlık ve Seyahat Sigortası! 

• Online My Wat Sistemi ile İşlemleri Takip Etmenin 
Kolaylığı!
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• Central Park’ta çimlere uzanıp kitap okuyabilir,

• Kentucky’de kızarmış tavuk yiyebilir,

• Delaware’de vergisiz akıllı telefon alabilir,

• Beyaz Saray’ın önünde fotoğraf çekebilir,

• Universal Studios’da Jack Sparrow ile sohbet edebilir,

• San Diego da sörf yapabilir,

• 1 bavul marka kıyafet ile Türkiye ‘ye dönebilir,

• ‘When I was in the USA’  diye başlayan cümleler 
kurabilirsiniz. J

WAT Programına Kimler Katılabilir?

Work and Travel Ne Değildir?

Amerika’daki şirketlerin İnsan Kaynakları görevlileri Türkiye’ye 
gelerek firmalarını ve iş seçeneklerini tanıtırlar.  İş fuarına 
katılarak işvereninizle yüz yüze tanışma imkânı elde 
edebilirsiniz! CAMPUS‘un her yıl Ocak - Şubat aylarında 
düzenlediği bu iş fuarlarına ücretsiz olarak katılabilirsiniz. 
Özellikle, arkadaş grubu olarak gitmeyi planlayan öğrencilere 
iş fuarlarını ve tarihlerini takip etmelerini tavsiye ederiz. 

İş fuarına katılmayan işveren ve öğrenciler için CAMPUS 
ofisinde yıl boyunca çeşitli zamanlarda Skype mülakatları 
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dilerlerse Amerikalı işveren-
ler ile Skype mülakatlarına evlerinden veya bulundukları 
yerden katılabilirler. 

İşe Nasıl Yerleşeceğim? 

Amazing Pictures (Hollywood, Universal Studios California / Walt 
Disney Parks Orlando, Florida)
Lagoon Amusement Park (Farmington, Utah)
Premier Amusements  (Myrtle Beach, South Carolina)
Big Kahuna’s Water and Theme Park (Destin, Florida)
Fudgery Fudge Çikolata Dükkanı (South Carolina, Florida)
Goody Goody Gum Drop  (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Al Casapulla Italian Deli  (Millville, Delaware)
Sunriver Resort  (Sunriver, Oregon)
Reef Resort  (Myrtle Beach, South Carolina)
Arizona Grand Resort  (Phoenix, Arizona)
Boyne Resort  (Boyne Falls, Bay Harbor, Michigan)
Wilderness Resort  (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Zion Lodge  (Springdale, Utah)
Chula Vista (Wisconsin Dells, Wisconsin)
MNEG (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Sunset Pool Managements  (Virginia /  Washington DC)
.... ve diğer birçok iş seçeneğinde yerinizi ayırtmak için CAMPUS ile 
iletişime geçin!
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Tel : 0312 468 0030
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• Her Hafta ÜCRETSİZ Speaking Club!

• Vize ve Uçak Bileti Danışmanlığı! 

• Uçus Öncesi Uyum Oryantasyonu! 

• Vize Öncesi Bilgilendirme Semineri! 

• İş Fuarlarımıza Katılıp Amerikalı İşverenlerle Yüz 
Yüze Görüşme Fırsatı! 

• Program Kapsamında Sağlık ve Seyahat Sigortası! 
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Work And Travel (WAT), üniversite öğrencilerinin yaz 
boyunca Amerika’da çalışıp, para biriktirip seyahat etmelerini,  
böylece hem kendilerini hem de başka kültürleri tanımalarını 
sağlayan, ABD hükümeti tarafından düzenlenen yasal ve 
kültürel bir değişim programıdır.

Her yıl 15 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenmekte 
olan Work and Travel programına katılan öğrenciler, J-1 vizesi 
alarak Amerika’da 4 ay çalışma ve yaşama olanağına sahip 
olurlar. Amerika’ya gitmeden önce öğrencinin hangi işte, ne 
kadar ücret karşılığında çalışacağı belirlenir.  Bu yönüyle Work 
and Travel kendi masrafını çıkarabilen bir programdır. 

 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında yasal çalışma izni olan 
öğrenciler, işi bıraktıkları tarihten itibaren 1 ay boyunca 
Amerika’da bulunma ve gezme hakkına sahiptirler. Örneğin, 
30 Eylül’de çalışmayı bırakan bir öğrencinin 30 Ekim’e,                  
5 Eylül’de çalışmayı bırakan bir öğrencinin ise 5 Ekim’e kadar 
Amerika’da bulunma hakkı vardır. 

İş başlangıç ve bitiş tarihleri,  öğrencinin akademik takvimi göz 
önünde bulundurularak, işverenin tercihleri doğrultusunda 
belirlenir. 

WAT Programı ile;

• Farklı ülkelerden bu programa katılan yaşıtlarınızla 
dostluklar kurabilirsiniz.

• Kendinizi  İngilizce’nizle rahat bir şekilde ifade edebilme 
güvenini kazanırsınız.

• ABD’de çalışıp, para kazanabilirsiniz. 

• Master veya Doktora programları için ABD’de gitmek 
istediğiniz üniversiteleri yakından görme ve değerlendirme 
şansını yakalarsınız.

• 18 - 27 yaşları arasında / En az orta (intermediate) seviyede 
İngilizce bilen,

• 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hazırlık, 1, 2, 3 ve son 
sınıf öğrencileri, 

• Yaş sınırını aşmayan hazırlık, 1. sınıf veya tezini vermemiş 
2. sınıf Master öğrencileri / yaş sınırını aşmayan Doktora 
öğrencileri (yaş sınırı:28),

• Yukarıdaki ilk üç şartı yerine getiren ve Türkiye’de okumakta 
olan yabancı uyruklu öğrenciler programa katılabilirler. 

Work and Travel Programı sadece bir kariyer geliştirme 
programı olmamakla birlikte katılımcı öğrenci için hazırlanmış 
bir tur/organizasyon veya bir kamp, tatil programı da değildir.  
Aynı zamanda sadece bir eğlence programı veya sadece 
para kazanabileceğiniz bir program olarak da görülmemesi 
gerekir. Tüm bunları bir bütün olarak bünyesinde barındıran 
bir programdır. 

Work and Travel Nedir?

Eğlence veya Su Parkları: Ride Operator, Cankurtaranlık, 
Garsonluk, Fotoğrafçılık, Kasiyerlik, Animatörlük, Ticket Sales, 
Parking Attendant pozisyonlarında çalışabilirsiniz.

Otel ve Resort İşleri: Komilik, Resepsiyonist, Bellboy, Mutfak 
Çalışanı, Bulaşıkçılık

Fast Food ve Retaurant İşleri:  Garsonluk, Komilik, Host/
Hostess, Bulaşıkçılık

Özel site havuzlarında Cankurtaranlık yapabilirsiniz.

İş yerleştirmelerinde İngilizce seviyeniz ve gitmek istediğiniz 
eyaletler göz önünde bulundurulmakla birlikte, mevcut iş 
seçenekleri ve kontenjanlar belirleyici olmaktadır. 

Haftada ortalama 32-40 saat arası çalışma imkanı sunulur. 
Saatlik ücretler ortalama $8-$10 arası değişir. Aylık ortalama 
kazanç $1500-$2000 civarıdır. İsteyen katılımcılar ilk 
işverenindeki çalışma saatleri ile çakışmayacak şekilde 2. 
hatta 3. İşi kendileri ayarlayıp çalışabilmekte ve bu sayede 
aylık ortalama kazançlarını $2500-$3000 seviyelerine 
kolaylıkla çıkarabilmektedirler.

Çoğu işveren kendi kazancınızdan haftalık olarak ödeyece-
ğiniz bir ücret karşılığında konaklamanızı ayarlamaktadır. 
İşvereninizin konaklama ayarlamadığı durumlarda Amerika 
merkezli sponsor firmalar ile CAMPUS danışmanları öğrenci-
lere konaklama konusunda yol göstermektedir. Konaklama 
seçenekleri ortak paylaşımlı ev, hotel/motel veya yurt tipi 
konaklamalardan oluşmaktadır.

Hangi İşlerde Çalışabilirim?
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Konaklama
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Adım Adım Başvuru Aşamaları 

Work and Travel programı, ofisimize sıklıkla gelmenizi 
gerektiren bir program değildir.

Ön kayıt için sizden istediğimiz evrakları bize kargo ile 
gönderdikten sonra sizin için iş arama sürecimiz başlıyor, 
işiniz bulunduktan sonra da yasal çalışma belgeniz olan 
DS-2019 Formu getirtilip size ulaştırılıyor. Programın her 
aşamasında CAMPUS danışmanları sizinle iletişim halinde 
olacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirisiniz.

Online Work&Travel Hesabınız 
(My Wat) Nedir? 

My Wat, CAMPUS katılımcılarının Work&Travel Programı 
ile ilgili işlemlerini online olarak takip etmesine olanak 
sağlayan bir web sitesidir.  Kayıtlı her öğrencinin gerekli 
belgeleri yükleyebileceği, danışmanı ile mesajlaşabileceği, 
iş seçeneklerini inceleyebileceği bir portaldır. My Wat hem 
öğrenciler hem de danışmanlar için süreci hızlandırmakta ve 
kolaylaştırmaktadır.

Öğrenciler belgelerini kargoya vermek-ten ya da ofisten 
teslim etmektense, profillerine gerekli tüm dosyaları 1 seferde 
yükleyebilirler.  

Ofise Gelmeden / İl Dışından
Nasıl Kayıt Olabilirim? 

MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği 1. Sınıf)

Selam. Wisconsin Dells muhteşem bir yermiş, beklentilerimizin 
1000 kat üzerinde çıktı valla, sonsuz teşekkürler, Gökay Bey’e de 
bildirirsiniz. J Kalahari de inanılmaz ötesi, şimdiden herkese 
tavsiye ederim. Lifeguard olmak muhteşem bir iş ve inanılmaz 
havası var Dells’de. Hele bir de mühendisiz deyince iyice aşmış 
oluyoruz. Gerçekten çok güzel buralar. SEVIS’i hallettik ama SSN 
için 10 gün Amerika’da kalmamız gerekiyormuş. 25’inde 10 gün 
dolacak ve gideceğiz. Araba aldık biz burada, o da fıstık gibi. 
J Bir tane Polonyalı bulduk, çok yardımcı oldu bize. Burada 
Polonyalılar çok seviyor Türkleri nedense. J Dün sertifika sınavını 
tam notla geçtim ben, Red Cross için. Mete de öyle. Yağız da bir 
iki hatayla geçti. Öyle işte. Sertifikalar gelince başlayacağız işe. 
J İyi bakın kendinize, herkese selamlar, iyi çalışmalar.

ÇAĞRI  (İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2.Sınıf)

Merhaba.

Kusura bakmayın, yoğunluktan anca vakit bulup yazabiliyorum. 
İyiyim siz nasılsınız? İş çok güzeldi. İnsanlar gayet anlayışlı ve 
sevecendi. Birkaç pürüz dışında genelde isimden ve maaşımdan 
memnundum. Ev sahibim de çok iyi birisiydi. Bana çok iyi 
davrandı. Amerikan konukseverliğini en iyi şekilde yasadığımı 
rahatlıkla söyleyebilirim. 

Work and Travel programı, yıllardır görmeyi arzuladığımız 
ülke olan Amerika’ya gitme fırsatını bizlere sunmakla beraber, 
orada çalışma imkanı da oluşturarak, Amerikan halkının 
sosyal yaşamına bizi direkt entegre ediyor. Bu sayede hem farklı 
kültürler arasında bir etkileşim meydana geliyor hem de yabancı 
dil gelişimine büyük katkı sağlıyor. Orada kaldığım üç buçuk 
aylık zaman diliminde birçok arkadaşlıklar kurdum ve sayısız 
tecrübeler edindim. Programın en keyif aldığım bölümüyse 
gezi kısmıydı. Boston, Washington DC ve New York şehirlerine 
seyahat ettim. Filmlerden aşina olduğumuz yerleri bizzat 
gezip görebilmek benim için ayrı bir heyecandı. Kısacası Work 
and Travel Programı’nın, beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını 
söyleyebilirim.

Bu arada Campus için de ayrı bir parantez açmak istiyorum. 
Amerika’ya gitmeden önce ve gittikten sonra da sürekli 
beni takip ettiğiniz, her açıdan yardımcı olmaya çalıştığınız, 
yetmezmiş gibi Türkiye’ye döndüğümde de benimle irtibatı 
kesmediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. 
Campus gerçekten farkını hissettirdi. Ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum.

IŞIL (Hacettepe Üniversitesi, İktisat 3.Sınıf)

Merhabalar. Dün gece itibariyle programı tamamlayıp Türkiye’ye 
dönmüş bulunuyorum. J Size geldiğimi haber vermek ve 
teşekkür etmek istedim. Sayenizde sorunsuz ve unutulmayacak 
anılarla dolu bir üç buçuk ay geçirdim. Ve Amerika’dayken her 
başım sıkıştığında size ulaşıp yardım ve desteklerinizi alabilmek 
çok güzeldi. Yardımlarınız için başta siz olmak üzere tüm 
CAMPUS çalışanlarına teşekkürler. 

Sevgiler... 

DİCLE (Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri 2. Sınıf) 

Merhabalar Sevgili Campus J

Ben çok iyiyim her şey yolunda burada, haftada 6 gün çalışıyorum 
sabah 10’da başlıyorum temizliğe öğleden sonra 2-3 gibi bitiyor 
sonra hava güzelse bisiklet sürüyorum ya da komşumuz Jerry’nin 
bahçesinde oyalanıyorum o da bana yorulduğum için para 
bile veriyor J Geçen cuma günü Southern Maine Aviation’a 
gittim arkadaşlarımla uçtuk, süperdi J Bir kaç fotograf ekledim 
buraya da sizin için... Evimi seviyorum. Bo bizimle çok ilgili 
adı çok uzun biz ona Bo diyoruz o da bana Di diyor J Para 
biriktirmeye çalışıyorum buradaki Amerikalılar gibi oldum 
habire bir şeyler atıyorum ağzıma hiç boş kalmıyor J sabahları 
annemlerle konuşuyorum skype’da. Çin’e giden tutulma 
avcısı arkadaşlarımdan tutulma fotoğraflarını bekliyorum 
sabırsızlıkla... Google Earth’dan yakındaki planetaryum ya da 
astronomi bölümü içeren üniversitelerin adreslerini öğrenmeye 
çalışıyorum... En yakin zamanda bir light house gezisi yapmak 
istiyorum her yerde resimlerini görüyorum ama henüz gerçeğini 
göremedim... J Böyle şimdilik... J Çok teşekkür ederim her şey 
için kendinize iyi bakin çok öpüyorum çok da seviyorum sizleri 
görüşmek üzere....  Dicle...”

Programa kabul edilen öğrenciler Work and Travel 
katılımcı sözleşmesini imzalar ve 300 USD ön kayıt 
ücretini öder. 

Ön kayıt aşamasında öğrenciden istenilen belgeler en 
geç 15 gün içerisinde CAMPUS’e ulaştırılır. 

Daha önceden Work and Travel Programına katılmış 
deneyimli CAMPUS danışmanları eşliğinde katılımcı 
kendisine en uygun olan işi seçer. Bu aşamadan sonra 
öğrencinin iş yerleştirme sözleşmesi (Employment 
Agreement Form/Job Offer Form) getirtilir. 

İş yerleştirme sözleşmesini imzalayan öğrenci geri kalan 
ödemeyi de yaparak kesin kayıt işlemini tamamlar.

CAMPUS tarafından Amerika’dan, katılımcı adına 
düzenlenmiş DS2019 Formu (Bu form ABD hükümeti 
tarafından onaylanan ve program süresince ABD’de yasal 
olarak çalışmanızı sağlayan resmi bir belgedir) getirtilir.

DS2019 formunun gelmesiyle birlikte katılımcı vize 
sürecine hazırdır. CAMPUS tarafından düzenlenecek Vize 
Semineri’nde vize görüşmesi hakkında bilgi verilir. 

CAMPUS sizin adınıza vize randevusu alır ve vize 
başvurunuzu yaparsınız.

CAMPUS yolculuk planlarınız için size uçak bileti 
danışmanlığı yapar. 

CAMPUS tarafından ABD’ye varış öncesi düzenlenecek 
olan oryantasyonda ABD’de yaşam ve çalışma koşulları 
hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

My Wat sayesinde:

• Work&Travel sürecini ve 
işlemlerinizi online olarak 
takip edebilirsiniz.

• Belgeleriniz kargo 
ücreti vermeden ya da 
ofise getirmek zorunda 
kalmadan hesabınıza 
yükleyebilirsiniz.

• Sürecin her aşamasında My 
Wat üzerinden otomatik olarak 
giden bilgi mailleri ile iş yerleştirmesi, vize 
görüşmesi vb konular hakkında bilgilendirilirsiniz. 

• Campus’un kayıtlı öğrenciler için düzenleyeceği etkinlikler 
ve duyuruları bu site üzerinden takip edebilirsiniz.

Eski Katılımcılarımızdan Yorumlar…
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CAMPUS’e İletmeniz Gereken Belgeler

* Bu belgeleri My-WAT hesabınızdan online olarak yükleyebilirsiniz.

Pasaport fotokopisi ve varsa eski ABD vizelerinin

fotokopileri



Adım Adım Başvuru Aşamaları 

Work and Travel programı, ofisimize sıklıkla gelmenizi 
gerektiren bir program değildir.

Ön kayıt için sizden istediğimiz evrakları bize kargo ile 
gönderdikten sonra sizin için iş arama sürecimiz başlıyor, 
işiniz bulunduktan sonra da yasal çalışma belgeniz olan 
DS-2019 Formu getirtilip size ulaştırılıyor. Programın her 
aşamasında CAMPUS danışmanları sizinle iletişim halinde 
olacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirisiniz.

Online Work&Travel Hesabınız 
(My Wat) Nedir? 

My Wat, CAMPUS katılımcılarının Work&Travel Programı 
ile ilgili işlemlerini online olarak takip etmesine olanak 
sağlayan bir web sitesidir.  Kayıtlı her öğrencinin gerekli 
belgeleri yükleyebileceği, danışmanı ile mesajlaşabileceği, 
iş seçeneklerini inceleyebileceği bir portaldır. My Wat hem 
öğrenciler hem de danışmanlar için süreci hızlandırmakta ve 
kolaylaştırmaktadır.

Öğrenciler belgelerini kargoya vermek-ten ya da ofisten 
teslim etmektense, profillerine gerekli tüm dosyaları 1 seferde 
yükleyebilirler.  

Ofise Gelmeden / İl Dışından
Nasıl Kayıt Olabilirim? 

MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği 1. Sınıf)

Selam. Wisconsin Dells muhteşem bir yermiş, beklentilerimizin 
1000 kat üzerinde çıktı valla, sonsuz teşekkürler, Gökay Bey’e de 
bildirirsiniz. J Kalahari de inanılmaz ötesi, şimdiden herkese 
tavsiye ederim. Lifeguard olmak muhteşem bir iş ve inanılmaz 
havası var Dells’de. Hele bir de mühendisiz deyince iyice aşmış 
oluyoruz. Gerçekten çok güzel buralar. SEVIS’i hallettik ama SSN 
için 10 gün Amerika’da kalmamız gerekiyormuş. 25’inde 10 gün 
dolacak ve gideceğiz. Araba aldık biz burada, o da fıstık gibi. 
J Bir tane Polonyalı bulduk, çok yardımcı oldu bize. Burada 
Polonyalılar çok seviyor Türkleri nedense. J Dün sertifika sınavını 
tam notla geçtim ben, Red Cross için. Mete de öyle. Yağız da bir 
iki hatayla geçti. Öyle işte. Sertifikalar gelince başlayacağız işe. 
J İyi bakın kendinize, herkese selamlar, iyi çalışmalar.

ÇAĞRI  (İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2.Sınıf)

Merhaba.

Kusura bakmayın, yoğunluktan anca vakit bulup yazabiliyorum. 
İyiyim siz nasılsınız? İş çok güzeldi. İnsanlar gayet anlayışlı ve 
sevecendi. Birkaç pürüz dışında genelde isimden ve maaşımdan 
memnundum. Ev sahibim de çok iyi birisiydi. Bana çok iyi 
davrandı. Amerikan konukseverliğini en iyi şekilde yasadığımı 
rahatlıkla söyleyebilirim. 

Work and Travel programı, yıllardır görmeyi arzuladığımız 
ülke olan Amerika’ya gitme fırsatını bizlere sunmakla beraber, 
orada çalışma imkanı da oluşturarak, Amerikan halkının 
sosyal yaşamına bizi direkt entegre ediyor. Bu sayede hem farklı 
kültürler arasında bir etkileşim meydana geliyor hem de yabancı 
dil gelişimine büyük katkı sağlıyor. Orada kaldığım üç buçuk 
aylık zaman diliminde birçok arkadaşlıklar kurdum ve sayısız 
tecrübeler edindim. Programın en keyif aldığım bölümüyse 
gezi kısmıydı. Boston, Washington DC ve New York şehirlerine 
seyahat ettim. Filmlerden aşina olduğumuz yerleri bizzat 
gezip görebilmek benim için ayrı bir heyecandı. Kısacası Work 
and Travel Programı’nın, beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını 
söyleyebilirim.

Bu arada Campus için de ayrı bir parantez açmak istiyorum. 
Amerika’ya gitmeden önce ve gittikten sonra da sürekli 
beni takip ettiğiniz, her açıdan yardımcı olmaya çalıştığınız, 
yetmezmiş gibi Türkiye’ye döndüğümde de benimle irtibatı 
kesmediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. 
Campus gerçekten farkını hissettirdi. Ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum.

IŞIL (Hacettepe Üniversitesi, İktisat 3.Sınıf)

Merhabalar. Dün gece itibariyle programı tamamlayıp Türkiye’ye 
dönmüş bulunuyorum. J Size geldiğimi haber vermek ve 
teşekkür etmek istedim. Sayenizde sorunsuz ve unutulmayacak 
anılarla dolu bir üç buçuk ay geçirdim. Ve Amerika’dayken her 
başım sıkıştığında size ulaşıp yardım ve desteklerinizi alabilmek 
çok güzeldi. Yardımlarınız için başta siz olmak üzere tüm 
CAMPUS çalışanlarına teşekkürler. 

Sevgiler... 

DİCLE (Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri 2. Sınıf) 

Merhabalar Sevgili Campus J

Ben çok iyiyim her şey yolunda burada, haftada 6 gün çalışıyorum 
sabah 10’da başlıyorum temizliğe öğleden sonra 2-3 gibi bitiyor 
sonra hava güzelse bisiklet sürüyorum ya da komşumuz Jerry’nin 
bahçesinde oyalanıyorum o da bana yorulduğum için para 
bile veriyor J Geçen cuma günü Southern Maine Aviation’a 
gittim arkadaşlarımla uçtuk, süperdi J Bir kaç fotograf ekledim 
buraya da sizin için... Evimi seviyorum. Bo bizimle çok ilgili 
adı çok uzun biz ona Bo diyoruz o da bana Di diyor J Para 
biriktirmeye çalışıyorum buradaki Amerikalılar gibi oldum 
habire bir şeyler atıyorum ağzıma hiç boş kalmıyor J sabahları 
annemlerle konuşuyorum skype’da. Çin’e giden tutulma 
avcısı arkadaşlarımdan tutulma fotoğraflarını bekliyorum 
sabırsızlıkla... Google Earth’dan yakındaki planetaryum ya da 
astronomi bölümü içeren üniversitelerin adreslerini öğrenmeye 
çalışıyorum... En yakin zamanda bir light house gezisi yapmak 
istiyorum her yerde resimlerini görüyorum ama henüz gerçeğini 
göremedim... J Böyle şimdilik... J Çok teşekkür ederim her şey 
için kendinize iyi bakin çok öpüyorum çok da seviyorum sizleri 
görüşmek üzere....  Dicle...”

Programa kabul edilen öğrenciler Work and Travel 
katılımcı sözleşmesini imzalar ve 300 USD ön kayıt 
ücretini öder. 

Ön kayıt aşamasında öğrenciden istenilen belgeler en 
geç 15 gün içerisinde CAMPUS’e ulaştırılır. 

Daha önceden Work and Travel Programına katılmış 
deneyimli CAMPUS danışmanları eşliğinde katılımcı 
kendisine en uygun olan işi seçer. Bu aşamadan sonra 
öğrencinin iş yerleştirme sözleşmesi (Employment 
Agreement Form/Job Offer Form) getirtilir. 

İş yerleştirme sözleşmesini imzalayan öğrenci geri kalan 
ödemeyi de yaparak kesin kayıt işlemini tamamlar.

CAMPUS tarafından Amerika’dan, katılımcı adına 
düzenlenmiş DS2019 Formu (Bu form ABD hükümeti 
tarafından onaylanan ve program süresince ABD’de yasal 
olarak çalışmanızı sağlayan resmi bir belgedir) getirtilir.

DS2019 formunun gelmesiyle birlikte katılımcı vize 
sürecine hazırdır. CAMPUS tarafından düzenlenecek Vize 
Semineri’nde vize görüşmesi hakkında bilgi verilir. 

CAMPUS sizin adınıza vize randevusu alır ve vize 
başvurunuzu yaparsınız.

CAMPUS yolculuk planlarınız için size uçak bileti 
danışmanlığı yapar. 

CAMPUS tarafından ABD’ye varış öncesi düzenlenecek 
olan oryantasyonda ABD’de yaşam ve çalışma koşulları 
hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

My Wat sayesinde:

• Work&Travel sürecini ve 
işlemlerinizi online olarak 
takip edebilirsiniz.

• Belgeleriniz kargo 
ücreti vermeden ya da 
ofise getirmek zorunda 
kalmadan hesabınıza 
yükleyebilirsiniz.

• Sürecin her aşamasında My 
Wat üzerinden otomatik olarak 
giden bilgi mailleri ile iş yerleştirmesi, vize 
görüşmesi vb konular hakkında bilgilendirilirsiniz. 

• Campus’un kayıtlı öğrenciler için düzenleyeceği etkinlikler 
ve duyuruları bu site üzerinden takip edebilirsiniz.

Eski Katılımcılarımızdan Yorumlar…
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CAMPUS’e İletmeniz Gereken Belgeler

* Bu belgeleri My-WAT hesabınızdan online olarak yükleyebilirsiniz.

Pasaport fotokopisi ve varsa eski ABD vizelerinin

fotokopileri



Adım Adım Başvuru Aşamaları 

Work and Travel programı, ofisimize sıklıkla gelmenizi 
gerektiren bir program değildir.

Ön kayıt için sizden istediğimiz evrakları bize kargo ile 
gönderdikten sonra sizin için iş arama sürecimiz başlıyor, 
işiniz bulunduktan sonra da yasal çalışma belgeniz olan 
DS-2019 Formu getirtilip size ulaştırılıyor. Programın her 
aşamasında CAMPUS danışmanları sizinle iletişim halinde 
olacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirisiniz.

Online Work&Travel Hesabınız 
(My Wat) Nedir? 

My Wat, CAMPUS katılımcılarının Work&Travel Programı 
ile ilgili işlemlerini online olarak takip etmesine olanak 
sağlayan bir web sitesidir.  Kayıtlı her öğrencinin gerekli 
belgeleri yükleyebileceği, danışmanı ile mesajlaşabileceği, 
iş seçeneklerini inceleyebileceği bir portaldır. My Wat hem 
öğrenciler hem de danışmanlar için süreci hızlandırmakta ve 
kolaylaştırmaktadır.

Öğrenciler belgelerini kargoya vermek-ten ya da ofisten 
teslim etmektense, profillerine gerekli tüm dosyaları 1 seferde 
yükleyebilirler.  

Ofise Gelmeden / İl Dışından
Nasıl Kayıt Olabilirim? 

MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği 1. Sınıf)

Selam. Wisconsin Dells muhteşem bir yermiş, beklentilerimizin 
1000 kat üzerinde çıktı valla, sonsuz teşekkürler, Gökay Bey’e de 
bildirirsiniz. J Kalahari de inanılmaz ötesi, şimdiden herkese 
tavsiye ederim. Lifeguard olmak muhteşem bir iş ve inanılmaz 
havası var Dells’de. Hele bir de mühendisiz deyince iyice aşmış 
oluyoruz. Gerçekten çok güzel buralar. SEVIS’i hallettik ama SSN 
için 10 gün Amerika’da kalmamız gerekiyormuş. 25’inde 10 gün 
dolacak ve gideceğiz. Araba aldık biz burada, o da fıstık gibi. 
J Bir tane Polonyalı bulduk, çok yardımcı oldu bize. Burada 
Polonyalılar çok seviyor Türkleri nedense. J Dün sertifika sınavını 
tam notla geçtim ben, Red Cross için. Mete de öyle. Yağız da bir 
iki hatayla geçti. Öyle işte. Sertifikalar gelince başlayacağız işe. 
J İyi bakın kendinize, herkese selamlar, iyi çalışmalar.

ÇAĞRI  (İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2.Sınıf)

Merhaba.

Kusura bakmayın, yoğunluktan anca vakit bulup yazabiliyorum. 
İyiyim siz nasılsınız? İş çok güzeldi. İnsanlar gayet anlayışlı ve 
sevecendi. Birkaç pürüz dışında genelde isimden ve maaşımdan 
memnundum. Ev sahibim de çok iyi birisiydi. Bana çok iyi 
davrandı. Amerikan konukseverliğini en iyi şekilde yasadığımı 
rahatlıkla söyleyebilirim. 

Work and Travel programı, yıllardır görmeyi arzuladığımız 
ülke olan Amerika’ya gitme fırsatını bizlere sunmakla beraber, 
orada çalışma imkanı da oluşturarak, Amerikan halkının 
sosyal yaşamına bizi direkt entegre ediyor. Bu sayede hem farklı 
kültürler arasında bir etkileşim meydana geliyor hem de yabancı 
dil gelişimine büyük katkı sağlıyor. Orada kaldığım üç buçuk 
aylık zaman diliminde birçok arkadaşlıklar kurdum ve sayısız 
tecrübeler edindim. Programın en keyif aldığım bölümüyse 
gezi kısmıydı. Boston, Washington DC ve New York şehirlerine 
seyahat ettim. Filmlerden aşina olduğumuz yerleri bizzat 
gezip görebilmek benim için ayrı bir heyecandı. Kısacası Work 
and Travel Programı’nın, beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını 
söyleyebilirim.

Bu arada Campus için de ayrı bir parantez açmak istiyorum. 
Amerika’ya gitmeden önce ve gittikten sonra da sürekli 
beni takip ettiğiniz, her açıdan yardımcı olmaya çalıştığınız, 
yetmezmiş gibi Türkiye’ye döndüğümde de benimle irtibatı 
kesmediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. 
Campus gerçekten farkını hissettirdi. Ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum.

IŞIL (Hacettepe Üniversitesi, İktisat 3.Sınıf)

Merhabalar. Dün gece itibariyle programı tamamlayıp Türkiye’ye 
dönmüş bulunuyorum. J Size geldiğimi haber vermek ve 
teşekkür etmek istedim. Sayenizde sorunsuz ve unutulmayacak 
anılarla dolu bir üç buçuk ay geçirdim. Ve Amerika’dayken her 
başım sıkıştığında size ulaşıp yardım ve desteklerinizi alabilmek 
çok güzeldi. Yardımlarınız için başta siz olmak üzere tüm 
CAMPUS çalışanlarına teşekkürler. 

Sevgiler... 

DİCLE (Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri 2. Sınıf) 

Merhabalar Sevgili Campus J

Ben çok iyiyim her şey yolunda burada, haftada 6 gün çalışıyorum 
sabah 10’da başlıyorum temizliğe öğleden sonra 2-3 gibi bitiyor 
sonra hava güzelse bisiklet sürüyorum ya da komşumuz Jerry’nin 
bahçesinde oyalanıyorum o da bana yorulduğum için para 
bile veriyor J Geçen cuma günü Southern Maine Aviation’a 
gittim arkadaşlarımla uçtuk, süperdi J Bir kaç fotograf ekledim 
buraya da sizin için... Evimi seviyorum. Bo bizimle çok ilgili 
adı çok uzun biz ona Bo diyoruz o da bana Di diyor J Para 
biriktirmeye çalışıyorum buradaki Amerikalılar gibi oldum 
habire bir şeyler atıyorum ağzıma hiç boş kalmıyor J sabahları 
annemlerle konuşuyorum skype’da. Çin’e giden tutulma 
avcısı arkadaşlarımdan tutulma fotoğraflarını bekliyorum 
sabırsızlıkla... Google Earth’dan yakındaki planetaryum ya da 
astronomi bölümü içeren üniversitelerin adreslerini öğrenmeye 
çalışıyorum... En yakin zamanda bir light house gezisi yapmak 
istiyorum her yerde resimlerini görüyorum ama henüz gerçeğini 
göremedim... J Böyle şimdilik... J Çok teşekkür ederim her şey 
için kendinize iyi bakin çok öpüyorum çok da seviyorum sizleri 
görüşmek üzere....  Dicle...”

Programa kabul edilen öğrenciler Work and Travel 
katılımcı sözleşmesini imzalar ve 300 USD ön kayıt 
ücretini öder. 

Ön kayıt aşamasında öğrenciden istenilen belgeler en 
geç 15 gün içerisinde CAMPUS’e ulaştırılır. 

Daha önceden Work and Travel Programına katılmış 
deneyimli CAMPUS danışmanları eşliğinde katılımcı 
kendisine en uygun olan işi seçer. Bu aşamadan sonra 
öğrencinin iş yerleştirme sözleşmesi (Employment 
Agreement Form/Job Offer Form) getirtilir. 

İş yerleştirme sözleşmesini imzalayan öğrenci geri kalan 
ödemeyi de yaparak kesin kayıt işlemini tamamlar.

CAMPUS tarafından Amerika’dan, katılımcı adına 
düzenlenmiş DS2019 Formu (Bu form ABD hükümeti 
tarafından onaylanan ve program süresince ABD’de yasal 
olarak çalışmanızı sağlayan resmi bir belgedir) getirtilir.

DS2019 formunun gelmesiyle birlikte katılımcı vize 
sürecine hazırdır. CAMPUS tarafından düzenlenecek Vize 
Semineri’nde vize görüşmesi hakkında bilgi verilir. 

CAMPUS sizin adınıza vize randevusu alır ve vize 
başvurunuzu yaparsınız.

CAMPUS yolculuk planlarınız için size uçak bileti 
danışmanlığı yapar. 

CAMPUS tarafından ABD’ye varış öncesi düzenlenecek 
olan oryantasyonda ABD’de yaşam ve çalışma koşulları 
hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

My Wat sayesinde:

• Work&Travel sürecini ve 
işlemlerinizi online olarak 
takip edebilirsiniz.

• Belgeleriniz kargo 
ücreti vermeden ya da 
ofise getirmek zorunda 
kalmadan hesabınıza 
yükleyebilirsiniz.

• Sürecin her aşamasında My 
Wat üzerinden otomatik olarak 
giden bilgi mailleri ile iş yerleştirmesi, vize 
görüşmesi vb konular hakkında bilgilendirilirsiniz. 

• Campus’un kayıtlı öğrenciler için düzenleyeceği etkinlikler 
ve duyuruları bu site üzerinden takip edebilirsiniz.

Eski Katılımcılarımızdan Yorumlar…
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CAMPUS’e İletmeniz Gereken Belgeler

* Bu belgeleri My-WAT hesabınızdan online olarak yükleyebilirsiniz.

Pasaport fotokopisi ve varsa eski ABD vizelerinin

fotokopileri



Adım Adım Başvuru Aşamaları 

Work and Travel programı, ofisimize sıklıkla gelmenizi 
gerektiren bir program değildir.

Ön kayıt için sizden istediğimiz evrakları bize kargo ile 
gönderdikten sonra sizin için iş arama sürecimiz başlıyor, 
işiniz bulunduktan sonra da yasal çalışma belgeniz olan 
DS-2019 Formu getirtilip size ulaştırılıyor. Programın her 
aşamasında CAMPUS danışmanları sizinle iletişim halinde 
olacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirisiniz.

Online Work&Travel Hesabınız 
(My Wat) Nedir? 

My Wat, CAMPUS katılımcılarının Work&Travel Programı 
ile ilgili işlemlerini online olarak takip etmesine olanak 
sağlayan bir web sitesidir.  Kayıtlı her öğrencinin gerekli 
belgeleri yükleyebileceği, danışmanı ile mesajlaşabileceği, 
iş seçeneklerini inceleyebileceği bir portaldır. My Wat hem 
öğrenciler hem de danışmanlar için süreci hızlandırmakta ve 
kolaylaştırmaktadır.

Öğrenciler belgelerini kargoya vermek-ten ya da ofisten 
teslim etmektense, profillerine gerekli tüm dosyaları 1 seferde 
yükleyebilirler.  

Ofise Gelmeden / İl Dışından
Nasıl Kayıt Olabilirim? 

MERT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği 1. Sınıf)

Selam. Wisconsin Dells muhteşem bir yermiş, beklentilerimizin 
1000 kat üzerinde çıktı valla, sonsuz teşekkürler, Gökay Bey’e de 
bildirirsiniz. J Kalahari de inanılmaz ötesi, şimdiden herkese 
tavsiye ederim. Lifeguard olmak muhteşem bir iş ve inanılmaz 
havası var Dells’de. Hele bir de mühendisiz deyince iyice aşmış 
oluyoruz. Gerçekten çok güzel buralar. SEVIS’i hallettik ama SSN 
için 10 gün Amerika’da kalmamız gerekiyormuş. 25’inde 10 gün 
dolacak ve gideceğiz. Araba aldık biz burada, o da fıstık gibi. 
J Bir tane Polonyalı bulduk, çok yardımcı oldu bize. Burada 
Polonyalılar çok seviyor Türkleri nedense. J Dün sertifika sınavını 
tam notla geçtim ben, Red Cross için. Mete de öyle. Yağız da bir 
iki hatayla geçti. Öyle işte. Sertifikalar gelince başlayacağız işe. 
J İyi bakın kendinize, herkese selamlar, iyi çalışmalar.

ÇAĞRI  (İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2.Sınıf)

Merhaba.

Kusura bakmayın, yoğunluktan anca vakit bulup yazabiliyorum. 
İyiyim siz nasılsınız? İş çok güzeldi. İnsanlar gayet anlayışlı ve 
sevecendi. Birkaç pürüz dışında genelde isimden ve maaşımdan 
memnundum. Ev sahibim de çok iyi birisiydi. Bana çok iyi 
davrandı. Amerikan konukseverliğini en iyi şekilde yasadığımı 
rahatlıkla söyleyebilirim. 

Work and Travel programı, yıllardır görmeyi arzuladığımız 
ülke olan Amerika’ya gitme fırsatını bizlere sunmakla beraber, 
orada çalışma imkanı da oluşturarak, Amerikan halkının 
sosyal yaşamına bizi direkt entegre ediyor. Bu sayede hem farklı 
kültürler arasında bir etkileşim meydana geliyor hem de yabancı 
dil gelişimine büyük katkı sağlıyor. Orada kaldığım üç buçuk 
aylık zaman diliminde birçok arkadaşlıklar kurdum ve sayısız 
tecrübeler edindim. Programın en keyif aldığım bölümüyse 
gezi kısmıydı. Boston, Washington DC ve New York şehirlerine 
seyahat ettim. Filmlerden aşina olduğumuz yerleri bizzat 
gezip görebilmek benim için ayrı bir heyecandı. Kısacası Work 
and Travel Programı’nın, beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını 
söyleyebilirim.

Bu arada Campus için de ayrı bir parantez açmak istiyorum. 
Amerika’ya gitmeden önce ve gittikten sonra da sürekli 
beni takip ettiğiniz, her açıdan yardımcı olmaya çalıştığınız, 
yetmezmiş gibi Türkiye’ye döndüğümde de benimle irtibatı 
kesmediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. 
Campus gerçekten farkını hissettirdi. Ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum.

IŞIL (Hacettepe Üniversitesi, İktisat 3.Sınıf)

Merhabalar. Dün gece itibariyle programı tamamlayıp Türkiye’ye 
dönmüş bulunuyorum. J Size geldiğimi haber vermek ve 
teşekkür etmek istedim. Sayenizde sorunsuz ve unutulmayacak 
anılarla dolu bir üç buçuk ay geçirdim. Ve Amerika’dayken her 
başım sıkıştığında size ulaşıp yardım ve desteklerinizi alabilmek 
çok güzeldi. Yardımlarınız için başta siz olmak üzere tüm 
CAMPUS çalışanlarına teşekkürler. 

Sevgiler... 

DİCLE (Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri 2. Sınıf) 

Merhabalar Sevgili Campus J

Ben çok iyiyim her şey yolunda burada, haftada 6 gün çalışıyorum 
sabah 10’da başlıyorum temizliğe öğleden sonra 2-3 gibi bitiyor 
sonra hava güzelse bisiklet sürüyorum ya da komşumuz Jerry’nin 
bahçesinde oyalanıyorum o da bana yorulduğum için para 
bile veriyor J Geçen cuma günü Southern Maine Aviation’a 
gittim arkadaşlarımla uçtuk, süperdi J Bir kaç fotograf ekledim 
buraya da sizin için... Evimi seviyorum. Bo bizimle çok ilgili 
adı çok uzun biz ona Bo diyoruz o da bana Di diyor J Para 
biriktirmeye çalışıyorum buradaki Amerikalılar gibi oldum 
habire bir şeyler atıyorum ağzıma hiç boş kalmıyor J sabahları 
annemlerle konuşuyorum skype’da. Çin’e giden tutulma 
avcısı arkadaşlarımdan tutulma fotoğraflarını bekliyorum 
sabırsızlıkla... Google Earth’dan yakındaki planetaryum ya da 
astronomi bölümü içeren üniversitelerin adreslerini öğrenmeye 
çalışıyorum... En yakin zamanda bir light house gezisi yapmak 
istiyorum her yerde resimlerini görüyorum ama henüz gerçeğini 
göremedim... J Böyle şimdilik... J Çok teşekkür ederim her şey 
için kendinize iyi bakin çok öpüyorum çok da seviyorum sizleri 
görüşmek üzere....  Dicle...”

Programa kabul edilen öğrenciler Work and Travel 
katılımcı sözleşmesini imzalar ve 300 USD ön kayıt 
ücretini öder. 

Ön kayıt aşamasında öğrenciden istenilen belgeler en 
geç 15 gün içerisinde CAMPUS’e ulaştırılır. 

Daha önceden Work and Travel Programına katılmış 
deneyimli CAMPUS danışmanları eşliğinde katılımcı 
kendisine en uygun olan işi seçer. Bu aşamadan sonra 
öğrencinin iş yerleştirme sözleşmesi (Employment 
Agreement Form/Job Offer Form) getirtilir. 

İş yerleştirme sözleşmesini imzalayan öğrenci geri kalan 
ödemeyi de yaparak kesin kayıt işlemini tamamlar.

CAMPUS tarafından Amerika’dan, katılımcı adına 
düzenlenmiş DS2019 Formu (Bu form ABD hükümeti 
tarafından onaylanan ve program süresince ABD’de yasal 
olarak çalışmanızı sağlayan resmi bir belgedir) getirtilir.

DS2019 formunun gelmesiyle birlikte katılımcı vize 
sürecine hazırdır. CAMPUS tarafından düzenlenecek Vize 
Semineri’nde vize görüşmesi hakkında bilgi verilir. 

CAMPUS sizin adınıza vize randevusu alır ve vize 
başvurunuzu yaparsınız.

CAMPUS yolculuk planlarınız için size uçak bileti 
danışmanlığı yapar. 

CAMPUS tarafından ABD’ye varış öncesi düzenlenecek 
olan oryantasyonda ABD’de yaşam ve çalışma koşulları 
hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

My Wat sayesinde:

• Work&Travel sürecini ve 
işlemlerinizi online olarak 
takip edebilirsiniz.

• Belgeleriniz kargo 
ücreti vermeden ya da 
ofise getirmek zorunda 
kalmadan hesabınıza 
yükleyebilirsiniz.

• Sürecin her aşamasında My 
Wat üzerinden otomatik olarak 
giden bilgi mailleri ile iş yerleştirmesi, vize 
görüşmesi vb konular hakkında bilgilendirilirsiniz. 

• Campus’un kayıtlı öğrenciler için düzenleyeceği etkinlikler 
ve duyuruları bu site üzerinden takip edebilirsiniz.

Eski Katılımcılarımızdan Yorumlar…
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CAMPUS’e İletmeniz Gereken Belgeler

* Bu belgeleri My-WAT hesabınızdan online olarak yükleyebilirsiniz.

Pasaport fotokopisi ve varsa eski ABD vizelerinin
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Work And Travel (WAT), üniversite öğrencilerinin yaz 
boyunca Amerika’da çalışıp, para biriktirip seyahat etmelerini,  
böylece hem kendilerini hem de başka kültürleri tanımalarını 
sağlayan, ABD hükümeti tarafından düzenlenen yasal ve 
kültürel bir değişim programıdır.

Her yıl 15 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenmekte 
olan Work and Travel programına katılan öğrenciler, J-1 vizesi 
alarak Amerika’da 4 ay çalışma ve yaşama olanağına sahip 
olurlar. Amerika’ya gitmeden önce öğrencinin hangi işte, ne 
kadar ücret karşılığında çalışacağı belirlenir.  Bu yönüyle Work 
and Travel kendi masrafını çıkarabilen bir programdır. 

 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında yasal çalışma izni olan 
öğrenciler, işi bıraktıkları tarihten itibaren 1 ay boyunca 
Amerika’da bulunma ve gezme hakkına sahiptirler. Örneğin, 
30 Eylül’de çalışmayı bırakan bir öğrencinin 30 Ekim’e,                  
5 Eylül’de çalışmayı bırakan bir öğrencinin ise 5 Ekim’e kadar 
Amerika’da bulunma hakkı vardır. 

İş başlangıç ve bitiş tarihleri,  öğrencinin akademik takvimi göz 
önünde bulundurularak, işverenin tercihleri doğrultusunda 
belirlenir. 

WAT Programı ile;

• Farklı ülkelerden bu programa katılan yaşıtlarınızla 
dostluklar kurabilirsiniz.

• Kendinizi  İngilizce’nizle rahat bir şekilde ifade edebilme 
güvenini kazanırsınız.

• ABD’de çalışıp, para kazanabilirsiniz. 

• Master veya Doktora programları için ABD’de gitmek 
istediğiniz üniversiteleri yakından görme ve değerlendirme 
şansını yakalarsınız.

• 18 - 27 yaşları arasında / En az orta (intermediate) seviyede 
İngilizce bilen,

• 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hazırlık, 1, 2, 3 ve son 
sınıf öğrencileri, 

• Yaş sınırını aşmayan hazırlık, 1. sınıf veya tezini vermemiş 
2. sınıf Master öğrencileri / yaş sınırını aşmayan Doktora 
öğrencileri (yaş sınırı:28),

• Yukarıdaki ilk üç şartı yerine getiren ve Türkiye’de okumakta 
olan yabancı uyruklu öğrenciler programa katılabilirler. 

Work and Travel Programı sadece bir kariyer geliştirme 
programı olmamakla birlikte katılımcı öğrenci için hazırlanmış 
bir tur/organizasyon veya bir kamp, tatil programı da değildir.  
Aynı zamanda sadece bir eğlence programı veya sadece 
para kazanabileceğiniz bir program olarak da görülmemesi 
gerekir. Tüm bunları bir bütün olarak bünyesinde barındıran 
bir programdır. 

Work and Travel Nedir?

Eğlence veya Su Parkları: Ride Operator, Cankurtaranlık, 
Garsonluk, Fotoğrafçılık, Kasiyerlik, Animatörlük, Ticket Sales, 
Parking Attendant pozisyonlarında çalışabilirsiniz.

Otel ve Resort İşleri: Komilik, Resepsiyonist, Bellboy, Mutfak 
Çalışanı, Bulaşıkçılık

Fast Food ve Retaurant İşleri:  Garsonluk, Komilik, Host/
Hostess, Bulaşıkçılık

Özel site havuzlarında Cankurtaranlık yapabilirsiniz.

İş yerleştirmelerinde İngilizce seviyeniz ve gitmek istediğiniz 
eyaletler göz önünde bulundurulmakla birlikte, mevcut iş 
seçenekleri ve kontenjanlar belirleyici olmaktadır. 

Haftada ortalama 32-40 saat arası çalışma imkanı sunulur. 
Saatlik ücretler ortalama $8-$10 arası değişir. Aylık ortalama 
kazanç $1500-$2000 civarıdır. İsteyen katılımcılar ilk 
işverenindeki çalışma saatleri ile çakışmayacak şekilde 2. 
hatta 3. İşi kendileri ayarlayıp çalışabilmekte ve bu sayede 
aylık ortalama kazançlarını $2500-$3000 seviyelerine 
kolaylıkla çıkarabilmektedirler.

Çoğu işveren kendi kazancınızdan haftalık olarak ödeyece-
ğiniz bir ücret karşılığında konaklamanızı ayarlamaktadır. 
İşvereninizin konaklama ayarlamadığı durumlarda Amerika 
merkezli sponsor firmalar ile CAMPUS danışmanları öğrenci-
lere konaklama konusunda yol göstermektedir. Konaklama 
seçenekleri ortak paylaşımlı ev, hotel/motel veya yurt tipi 
konaklamalardan oluşmaktadır.

Hangi İşlerde Çalışabilirim?

Çalışma Saatleri ve Kazanç

Konaklama

İşverenlerimizden Bazıları...

WAT Programının Avantajları Nelerdir?

Ayrıca; J

• Miami Beach’te güneşlenebilir,

• Central Park’ta çimlere uzanıp kitap okuyabilir,

• Kentucky’de kızarmış tavuk yiyebilir,

• Delaware’de vergisiz akıllı telefon alabilir,

• Beyaz Saray’ın önünde fotoğraf çekebilir,

• Universal Studios’da Jack Sparrow ile sohbet edebilir,

• San Diego da sörf yapabilir,

• 1 bavul marka kıyafet ile Türkiye ‘ye dönebilir,

• ‘When I was in the USA’  diye başlayan cümleler 
kurabilirsiniz. J

WAT Programına Kimler Katılabilir?

Work and Travel Ne Değildir?

Amerika’daki şirketlerin İnsan Kaynakları görevlileri Türkiye’ye 
gelerek firmalarını ve iş seçeneklerini tanıtırlar.  İş fuarına 
katılarak işvereninizle yüz yüze tanışma imkânı elde 
edebilirsiniz! CAMPUS‘un her yıl Ocak - Şubat aylarında 
düzenlediği bu iş fuarlarına ücretsiz olarak katılabilirsiniz. 
Özellikle, arkadaş grubu olarak gitmeyi planlayan öğrencilere 
iş fuarlarını ve tarihlerini takip etmelerini tavsiye ederiz. 

İş fuarına katılmayan işveren ve öğrenciler için CAMPUS 
ofisinde yıl boyunca çeşitli zamanlarda Skype mülakatları 
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dilerlerse Amerikalı işveren-
ler ile Skype mülakatlarına evlerinden veya bulundukları 
yerden katılabilirler. 

İşe Nasıl Yerleşeceğim? 

Amazing Pictures (Hollywood, Universal Studios California / Walt 
Disney Parks Orlando, Florida)
Lagoon Amusement Park (Farmington, Utah)
Premier Amusements  (Myrtle Beach, South Carolina)
Big Kahuna’s Water and Theme Park (Destin, Florida)
Fudgery Fudge Çikolata Dükkanı (South Carolina, Florida)
Goody Goody Gum Drop  (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Al Casapulla Italian Deli  (Millville, Delaware)
Sunriver Resort  (Sunriver, Oregon)
Reef Resort  (Myrtle Beach, South Carolina)
Arizona Grand Resort  (Phoenix, Arizona)
Boyne Resort  (Boyne Falls, Bay Harbor, Michigan)
Wilderness Resort  (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Zion Lodge  (Springdale, Utah)
Chula Vista (Wisconsin Dells, Wisconsin)
MNEG (Wisconsin Dells, Wisconsin)
Sunset Pool Managements  (Virginia /  Washington DC)
.... ve diğer birçok iş seçeneğinde yerinizi ayırtmak için CAMPUS ile 
iletişime geçin!

Bestekar Sk. No:61 B/3 Kavaklıdere/ANKARA
Tel : 0312 468 0030
Gsm 1 : 0555 661 35 93
Gsm 2 : 0533 453 07 23
E-mail : wat@campusum.com

/workandtravelprogrami
Facebook sayfamızı beğenerek güncel bilgilere ve
iş seçeneklerine göz atabilirsiniz!    

“Program ücreti ve diğer masraflarla ilgili detaylı bilgi için ofisimizi ziyaret edebilir, e-mail veya 
telefonla CAMPUS danışmanlarıyla görüşebilirsiniz”... 

• Her Hafta ÜCRETSİZ Speaking Club!

• Vize ve Uçak Bileti Danışmanlığı! 

• Uçus Öncesi Uyum Oryantasyonu! 

• Vize Öncesi Bilgilendirme Semineri! 

• İş Fuarlarımıza Katılıp Amerikalı İşverenlerle Yüz 
Yüze Görüşme Fırsatı! 

• Program Kapsamında Sağlık ve Seyahat Sigortası! 

• Online My Wat Sistemi ile İşlemleri Takip Etmenin 
Kolaylığı!

1 2 3 4


