


Bu rehber, Amerika'ya gidişinizden programınızın bitimine kadar geçecek, 
hatta Türkiye'ye dönüşünüzden sonra devam edecek süreç içerisinde dikkat 
etmeniz gereken konuları ve ihtiyaç duyacağınız bilgileri bir arada 
bulunduran bir referans kaynak olarak, siz değerli WAT katılımcılarımız için 
hazırlanmıştır. 

Work & Travel programına katılmakla, dilini, kültürünü ve yaşam tarzını tam 
olarak bilmediğiniz bir ülkeye, yep yeni tecrübeler kazanmak, farklı kültürlerle 
tanışmak, kendi kültürünüzü yeni insanlara tanıtmak ve bunu yaparken bir 
miktar anlama ve konuşma İngilizcenizi de geliştirip aynı zamanda sosyal 
becerilerinizi arttırmak adına size fırsatlar sunan maceralı bir yolculuğa, ilk 
adımınızı attınız. Zorunlu CIEE Online oryantasyonuyla birlikte, Türkiye'deki 
son aşamasını da bitirdiğiniz/bitireceğiniz bu programın bundan sonraki 
kısmında umarız ki en az düşüncelerinizdeki kadar eğlenir ve unutulmaz 
tecrübelerle geri dönersiniz. 

Gerek katılım aşamasında sürekli yapılan hatırlatmalar, gerekse online 
oryantasyonda yapılan uyarılar, daha sonra unutulabilmekte, katılımcılar pek 
çok küçük meselede unuttukları bilgileri tazelemek için danışmanlarına 
ihtiyaç duymakta ve çok küçük detaylar için bile Türkiye'yi arama ihtiyacı 
hissedebilmektedir. Hem zahmetli hem de zaman kaybettirici olan bu gibi 
durumlara düşmemek için yıllardır edinilen tecrübe ile hazırlanan bu 
referans rehberi, Türkiye'den ayrılmadan önce tamamen okumanızı rica 
ediyoruz. Unutmayın ki bu rehberin bir kopyasını her zaman internet 
sitemizde bulabilirsiniz.
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Zorunlu Online CIEE Oryantasyonu’nu tamamladım.

Program danışmanımla son görüşmemi yaptım/oryantasyon aldım.

Bu rehberin tamamını okudum.

Tüm evraklarımın birer kopyasını kendi eposta adresime ve güvendiğim

bir yakınımın eposta adresine attım.

Vizemi kontrol ettim: Hata yok.

Bana gönderilen epostaları sık sık kontrol etmem gerektiğini biliyorum.

Ailemi aradım.

Danışmanıma vardığımı haber verdim.

İş yerime ulaştım.

CIEE’yi arayarak SEVIS kaydımı yaptırdım.

Sosyal Güvenlik Numarasına başvurdum.

Zorunlu Aylık CIEE Kontrol Anket’lerinden haberim var.

Pasaportum yanımda ve kaybetmemem gerektiğini biliyorum.

Biletimle ilgili işlem varsa önceden yaptırdım ve bilet çıktısı yanımda.

DS-2019 formum yanımda ve kaybetmemem gerektiğini biliyorum.

Sosyal Güvenlik Kartım yanımda ve kaybetmemem gerektiğini biliyorum.

Döndüğüm tarihi konsolosluğa bildirilmesi için danışmanıma haber verdim.

Vergi iadesi ile ilgili bilgilendirmeleri Ocak ayından sonra sponsorumdan
alacağımı biliyorum.

Pasaportum yanımda ve vizem içinde. Asla kaybetmemem

gerektiğini biliyorum.

DS-2019 formumun orijinali ile SEVIS belgem yanımda ve

kopyaları eposta adresimde var.

Confirmation of Insurance (Sigorta Bilgi ve Onay Sayfası) belgesi yanımda

ve bir kopyası eposta adresimde var.

İş kabulümün bir kopyası yanımda ve bir kopyası da eposta adresimde var.

Biletimin çıktısı yanımda ve bir kopyası eposta adresimde var.

Pasaport, vize ve kimliğimin fotokopileri yanımda ve birer kopyaları

da eposta adresimde var.

Belgelerim bagajımda değil el çantamda.

Gitmeden Önce Kontrol Edin!

Kontrol Edin! Amerika’da İlk Günlerinizde Kontrol Edin!

Döndükten Sonra Kontrol Edin!

Gidişte Kontrol Edin!

Dönerken Kontrol Edin!

KATILIMCI REHBERIKATILIMCI REHBERI
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Zorunlu Online
CIEE Oryantasyonu
Amerika’ya UÇMADAN ÖNCE ZORUNLU CIEE PROGRAM ORYANTASYONUNU 
almanız gerekmektedir. Her katılımcıya sistemdeki program başlangıç 
tarihinden önce CIEE tarafından ONLINE ORYANTASYON epostası gönderilir. 

Oryantasyon, programın US DEPARTMENT of STATE tarafından konulmuş, 
tamamlanması zorunlu bir parçasıdır. Her katılımcı bu ONLINE oryantasyonu 
Amerika’ya gitmeden önce tamamlamak zorundadır. Oryantasyonunu 
tamamlamadan Amerika’ya uçan katılımcılar sınırdan geri döndürülebilirler 
ve programları CIEE tarafından iptal edilebilir.

Oryantasyon MUTLAKA Amerika’ya gitmeden ÖNCE tamamlanmalıdır.

Oryantasyon İNGİLİZCEDİR.

Oryantasyonu tamamlamak için gerekli siteye http://ciee.unleesh.com 
linkinden ulaşabilir veya mobil cihazlarınız için uygulamasını AppStore ya da 
Google Play’den CIEE Unleesh yazarak bulup indirebilirsiniz. Kullanıcı adınız 
programa katılırken bize vermiş olduğunuz eposta adresiniz ve parolanız da 
DS2019 numaranızdır (DS-2019 formunuzun sağ üst köşesinde yer alan N00... 
diye başlayıp devam eden numara)

Oryantasyon linkiniz CIEE’den size gelecek epostadan sonra login olabilir hale 
gelecektir. Bu eposta program baslangıç tarihinden 30 gün önce 
gönderilemye başlar.

Oryantasyonda birden fazla tamamlanması gereken adım vardır. 
Tamamlanan adımlar sarı bir daire içinde tiklenmiş olarak görünecek ve 
sayfanın başında toplam adımların ne kadarını tamamladığınızı gösteren bir 
bar bulunacaktır.

Tüm oryantasyonu tek seferde tamamlamak zorunda değilsiniz. Yapmış 
olduğunuz her aşama otomatik olarak sistem tarafından kaydedilecektir. 
Sıkıldığınızda ya da yeterli vaktiniz olmadığında çıkış yapabilir ve daha sonra 
tekrar giriş yaptığınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

KATILIMCI REHBERIKATILIMCI REHBERI
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Giderken Yanınızda Bulundurmanız
Gereken Önemli Belgeler

Uçağa Nasıl Binilir?

Valiz Hazırlarken
Dikkat Etmeniz Gerekeneler

Uçuş saatinizden minimum 4 saat önce, havaalanının dış hatlar gidiş 
terminalinde olun. İlgili havayolu firmasının kontuarına gidip, bavullarınızla 
beraber sıraya girin. Bir görevli sizi şeritlerle ayrılmış bir alana alacaktır. Size 
güvenlik amaçlı şu sorular yöneltilebilir: Amerika'ya neden gidiyorsun? Ne 
kadar süre kalacaksın? Geri gelecek misin? Bavulların hepsi sana mı ait? 
Bavullarını kim hazırladı? İçindekilerden haberin var mı? Bu ve benzeri 
sorulara cevap verirken çelişkili bilgiler vermemelisiniz. Bavulunuzdaki her 
şey size ait olmalıdır. Bavullarınız etiketlendikten sonra bavullarınızla beraber 
bilet görevlisine ilerleyin.

Görevli, pasaport ve biletinizi/bilet numaranızı alıp sizden bavullarınızı teslim 
etmenizi isteyecek ve bir uçuş kartı düzenleyip size verecektir. Burada koltuk 
tercihinizi de yapabilirsiniz. Bavullarınızı teslim ederken görevliye sorarak 
bavullarınızın en son destinasyona kadar otomatik aktarılacağından emin 
olun. Uçağa uçuş kartınızla bineceksiniz. Online check-in yapacaksanız 
kurallarını ilgili bilet firmasından öğrenin.

Uçağa binmek için pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyin. Pasaport 
kontrolü sırasında görevli memur yurtdışı çıkış harcınızı ödeyip ödemediğinizi 
kontrol edecektir. Bu harcı pasaport kontrol noktasına gelmeden önce 
ödemiş olun ki ödemek için tekrar sıradan çıkıp vakit kaybetmeyin. Bu harcı 
uçuş günü terminalde bulunan yurtdışı çıkış harcı ödeme noktasında 
ödeyebilirsiniz. Ödemenizi yapınca pulunuzu almayı unutmayın. 

Pasaport kontrolünden sonra uçuş kartınızda belirtilen kapıya yönelin. En son 
kontrolden sonra uçağa bineceğiniz bekleme salonuna çıkacaksınız. Ara 
kontroller sırasında evraklarınızı kaybetmemeye dikkat edin.

■ Vizelenmiş pasaportunuz
■ DS-2019 formunuzun orijinali
■ SEVIS ödendi belgeniz (DS-2019 formunuzla beraber size verilmiştir.)
■ Confirmation of Insurance (Beacon panelinizden her zaman yadırabilirsiniz) belgesi
■ Biletinizin çıktısı (Bir kopyasını epostanızda bulundurunuz.)
■ İş Kabulünüzün (Beacon panelinizden her zaman yadırabilirsiniz)bir kopyası
■ Tüm belgelerinizin birer adet fotokopileri ile  pasaport, vize ve kimlik fotokopileriniz

■ Valizinizi hazırlamaya başlamadan önce danışmanınızdan veya bilet firmasından, 
biletinizi aldığınız havayolu firmasının size tanıdığı bagaj haddini öğrenin. 

■ Söylenen rakamların üzerinde eşya ile uçağa binmeye çalışmayın. Aksi durumda 
fazla kısım için kargo ücreti ödemeniz gerekecektir.

■ Götüreceğiniz eşyaların gereksizce çok olmasının hareket imkânınızı kısıtlayarak, 
sizlere konfordan çok rahatsızlık vereceğini unutmayın.

■ Güvenlik önlemleri nedeni ile alınan ve günün şartlarına göre değişebilen eşya 
yasaklarına dikkat edin.

■ Tüm evraklarınızı, bagajınızda değil uçağa çıkartacağınız çantanızda bulundurun.

■ Paranızı KESİNLİKLE bavulunuzda taşımayın ve iyi saklayın!

Önemli Uyarı: Önemli Uyarı: Amerika'ya giderken, biletinizi aldıktan sonra yanınızda en az 800 USD 

(Department of State’in zorunlu tuttugu en az miktardır ve değiştirilebilir) olmalıdır. Program sponsorunun 

tavsiye ettiği miktarsa 1500 USD'dir. Amerika'da maaş ödemeleri çoğunlukla 15 günde bir yapılmaktadır. Doğal 

olarak ilk maaşınızı Amerika'da çalışmaya başladıktan en iyi ihtimalle iki hafta sonra alacaksınız ve Amerika'ya 

ilk gidişinizde yapacağınız yol, yaşam vb. masrafları ve bir kaç haftalık konaklama ücretini yanınıza alacağınız 

bu parayla karşılayacağınızı unutmamalısınız.

              
  

    UÇ A ĞA N
ASIL BİNİLİR?
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    Uçuşta Dikkat
Etmeniz Gerekenler

Gümrük Kontrolü
■ Pasaport kontrolünden geçtikten sonra bagaj teslim alanındaki kendi uçuş 
numaranıza ait banda giderek bagajınızı alın.

■ Bagajınız ile ülkeye girerken gümrük masasından geçmeniz gerekecektir.

■ Görevliye uçakta doldurduğunuz gümrük bildirim kartınızı verin. Bu sırada bazen 
bavullarınız aranmak istenebilir ve size bazı sorular sorulabilir. Bavullarınızda yiyecek 
ve yasak olduğu bilinen hiç bir madde bulunmamalıdır.

■ Eğer beraberinizde ilaç götürüyorsanız reçetelerinin yanınızda olduğuna emin 
olun.

■ Eğer bagajlarınız zarar görmüş ya da kaybolmuşsa havayolu firmasına ait, hava 
alanındaki ofise giderek size verilecek Claim Form'u doldurun ve sigorta için 
kullanılmak üzere zarar raporu isteyin. Kaybolan bagajınızın gönderilmesi için 
gideceğiniz yerin adresini verin. Program sigortanıza göndermek için de ayrıca 
havaalanı polisine tutanak tutturun ve bir kopyasını alın.

■ Artık Amerika'ya giriş yapabilirsiniz.

J1 Vizeniz
Aşağıdaki örnekte J-1 vizenizin üzerindeki bazı önemli bilgilerin ne anlama geldiğini 
görebilirsiniz. Vize tarihleri çalışma izninize göredir. Gezi süresi ise Confirmation of 
Insurance belgesinde yazmaktadır.

I:  Vizenizin çeşidi (Vizenizin çeşidi J1 olarak yazılmış olmalıdır.)

II: Bu kısımda "M" yazılı ise vizeniz size programınız sırasında Amerika’dan birden fazla 
kez çıkıp yeniden girme hakkı verir, "S" yazılı ise tek giriş hakkınız var demektir ve 
programınız sırasında herhangi bir nedenden dolayı Amerika dışına çıkmanız 
gerekirse tekrar programınıza dönmek için giriş yapamazsınız. 

III: Vize veriliş tarihidir.

IV: Çalışma izninizin ve vizenizin bitiş tarihidir. Bu tarihten sonra Amerika’da 
çalışamazsınız ama en fazla 30 gün (iş bitiş tarihinden sonra 30 günü geçemez) daha 
gezebilirsiniz. 

■ Uçuşunuz aktarmalı ise aktarma noktalarında dikkatli 
olun ve havaalanından ayrılmayın. Bavullarınız genelde 

otomatik olarak aktarılır. Ama çok az rastlanan durumlarda 
bavullarınızı sizin aktarmanız da gerekebilir. Bununla alakalı ilk 

uçağınızdan inerken uçaktaki görevlilerden bilgi isteyin.

■ Amerika'ya inmenize yakın, size uçakta gümrük kartı dağıtılacaktır. İndikten 
sonra havaalanında da bulabileceğiniz bu kart, size vakit kazanmanız açısından uçakta 
dağıtılmaktadır. Verilecek olan bu kartı doldurmanız istenecektir. Genel olarak 
doldurulması basit olan bu kartları doldurmak için personelden de yardım alabilirsiniz. 
Tüm beyanlarınız doğru olmalıdır.

■ Uçağınız Amerika'ya indiğinde pasaport-vize kontrolü için sıraya girmeniz 
gerekecektir. Görevli sizden pasaportunuzu ve DS-2019 formunuzu isteyecek, parmak 
izinizi alacak ve dijital fotoğrafınızı çekecektir. Size ne için geldiğiniz, ne iş yaptığınız, 
ne kadar süre kalacağınız vb. sorular sorabilir. Basit cevaplar vererek görevliye yardımcı 
olun. Daha sonra görevli, DS-2019 formunuzu onaylayacak ve pasaportunuzu 
mühürleyecektir. Pasaportunuzu ve DS-2019 formunuzu geri aldığınıza emin olun.
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I-94 Belgesi
Eskiden bir kart olan I-94 belgesi 30 Nisan 2013 tarihinden itibaren elektronik hale 
gelmiştir. Eskiden yolcular tarafından uçakta elle doldurulan bu form artık pasaport 
taraması sırasında alınan bilgilerle elektronik olarak oluşturulmaktadır. I-94 
formunuzun çıktısını her zaman www.cBP.gov/I94 adresinden alabilirsiniz. Artık 
böyle bir kart pasaporta zımbalanmayacağından içeride bulunma süreniz ve 
statünüze dair ilgili işaretler veya notlar bir mühürle direkt pasaportunuza 
basılacaktır.

DS-2019 Formunuz & Numaranız
DS-2019 formunuz programın katılımcısı olduğunuzu ve çalışma izninizi belgeleyen 
evraktır.  Üzerindeki bazı bilgilerin yerlerini yandaki örnekte görebilirsiniz:

I: DS-2019 (SEVIS ID) numaranız
II: Work & Travel program numarası
III: Yasal çalışma izin tarihleriniz

Program & Sigorta Tarihleriniz
Bu program dâhilinde, programa katılım aşamasında belirttiğiniz program tarihleri 
süresince Amerika’da kalabilirsiniz. Bu kritik tarihler DS-2019 formunuzla beraber size 
verilen ve sigorta bilgilerinizi de içeren Confirmation of Insurance belgesinde 
belirtilmiştir. Bir örneğini yanda bulabilirsiniz.

Kritik Tarihler
I: Amerika’ya en erken gidebileceğiniz, programınızın ve sigortanızın başladığı tarih
II: Resmi çalışma izninizin başlangıç tarihi
III: CIEE’yi arayarak SEVIS kaydınızı yaptırmanız gereken en son tarih
IV: Çalışma izninizin bittiği ve Amerika içi gezi sürenizin başladığı tarih 
V: Gezi sürenizin, programınızın ve sigortanızın bittiği tarih. Bu tarihten sonra okul yaz 
tatiliniz müsait olsa dahi Amerika’da yasal olarak kalamazsınız. 

Sigorta Cep Kartı
Confirmation of Insurance belgesinin yandaki şekilde de gösterilen sağ alt köşesindeki 
kısmı çıkartınız ve sürekli cüzdanınızda taşıyınız. Hastane ile ilgili bir işiniz olduğunda 
bu kartı göstermeniz hastanenin sigorta bilgilerinize ulaşmasını sağlayacaktır. Bu 
konu ile alakalı daha geniş bilgi kitapçığın ilerleyen kısımlarında yer almaktadır.
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Amerika'ya Girince İlk Yapacaklarınız

Ailenizi Arama

■ İlk önce ailenizi arayın ve durumunuzu haber verin.

■ Konaklamanıza yerleşin.

■ Vakit kaybetmeden işyerinize gidin. 

■ CIEE’yi arayarak SEVIS kaydınızı yaptırın. 

■ Sosyal Güvenlik Numarasına başvurun.

Amerika'ya indiğinizde ilk fırsatta ailenize haber vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Her yıl 
pek çok aile özellikle ilk günlerde çocuklarından haber alamadıklarını belirterek telaşla 
bizleri aramaktadır. Ailenizi bu zor duruma düşürmemek için lütfen Amerika’ya 
vardıktan sonra ilk fırsatta ve programınızın sonuna kadar sık aralıklarla onları aramayı 
ihmal etmeyin.

UT, isteyen katılımcılara bir Amerikan SIM Kartı edinme konusunda yönlendirme 
yapacaktır. Bununla alakalı danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. Amerika’ya gitmeden 
önce bir Amerikan SIM kartı edinmenin en büyük avantajı aktivasyon işlemini 
gitmeden önce yaparak, Amerika’ya iner inmez telefonunuza takıp kullanabileceğiniz 
bir hatta sahip olmak yani iletişim konusunda hiç boşluk yaşamamaktır. Öte yandan 
Amerika’da SIM kart konusunda pek çok seçenek vardır ve gidince de kolaylıkla 
kendinize uygun bulduğunuz bir tanesini edinebilirsiniz. Gitmeden önce bir Amerikan 
SIM kartı almak istiyorsanız sizi ilgili hizmet sağlayıcılara yönlendirebilmemiz için 
danışmanınızla iletişime geçiniz. 

Eğer ihtiyaç duyarsam bir SIM kartı Amerika’dayken edinirim diyorsanız size, Türkiye’de 
kullandığınız hattınızın sunduğu en az 1 haftalık bir yurtdışı paketini satın almanızı ve 
hattınızla beraber Amerika’ya gitmenizi tavsiye ederiz. Bu paketler çok pahalı olmayıp 
özellikle ilk günlerde çok önemli olan ailenizle iletişiminizi sağlıklı bir şekilde 
yapmanıza yardımcı olacaktır. Paketinizi satın alırken operatörünüzden aramalarınızı 
yaparken numaraları çevirme konusunda dikkat etmeniz gereken kurallar var mıdır, 
öğreniniz.

Amerika’dayken yaz boyu kullanmak üzere bir Amerikan SIM kartı almak isterseniz pek 
çok alışveriş merkezinde ve büyük mağazalarda hatta havaalanlarında operatörlerin 
satış merkezlerini bulabilirsiniz. Paketlerini dikkatle inceleyip kendinize uygun 
gördüğünüz bir tanesini satın alabilirsiniz.
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SEVIS Kayıdının Yapılması
SEVIS nedir? 

SEVIS, Uluslararası Yabancı Öğrenci ve Değişim Programı katılımcılarının, Amerika’da 
kaldıkları süre boyunca bilgilerinin toplandığı, düzenlendiği ve yönetildiği bilgisayar 
tabanlı bir sistemdir. Sistemi, Amerika İç Güvenlik Departmanı (DHS) yönetmektedir. 
Programa kayıt olduğunuzda bu sistemde sizin için bir alan açılmıştır. Programın 
zorunlu parçalarından birisi Amerika’ya gittiğinizde bilgilerinizi bu sisteme kaydedip 
gerekli durumlarda güncellemeleri yapmanızdır. Ayrıntılar için okumaya devam edin:

SEVIS Kaydı İçin CIEE’ye nasıl ulaşırım?

Aylık Zorunlu CIEE Kontrol Anketleri 
CIEE Monthly Check-Ins / Surveys

Sevis Kaydinizi Asla Amerika'ya
Girmeden Önce Yapmamalisiniz!

CIEE'ye Amerika'daki adresinizi bildirmeniz ve SEVIS kaydınızı tamamlamanız için 
DS2019 başlangıç tarihinizden 10 gün önce CIEE Beacon panelinize "Register for 
SEVIS" başlıklı bir buton eklenmiş olacaktır. Amerika'ya girdikten en geç 10 gün 
içerisinde Beacon panelinizdeki bu buton üzerinden istenen bilgileri CIEE'ye 
ulaştırmanız bir program kuralıdır ve zorunludur.

İlgili butona tıkladığınızda sizden; güncel eposta adresiniz, Amerika'da 
kullanacağınız telefon numaranız, (bir numara edinene kadar kaldığınız yerin veya 
işvereninizin telefonunu verebilir ve bir telefon numarası edindiğinizde bunu 
güncelleyebilirsiniz) ve Amerika'da kalacağınız adres bilgileri istenecektir. SEVIS 
kaydı sırasında verdiğiniz adresiniz geçici bir adresse yeni adresinize gectiğinizde ve 
her adres değiştirdiğinizde bunu yine EN GEC değişiklikten sonraki 10 gün 
içerisinde aynı yerden güncelleyerek CIEE'ye bildirmelisiniz.

Department of State’e ait program kuralları gereği, CIEE senden en az ayda bir 
olmak üzere periyodik olarak CIEE Beacon Paneli’n üzerinden Zorunlu CIEE Kontrol 
Anketleri’ni (CIEE Monthly Check-Ins / Surveys) tamamlamanı isteyecektir. Lütfen 
bu konu ile alakalı aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle oku:

Monthly Monitoring: Sponsorlar program katılımcıları ile en az ayda bir kez olmak 
üzere iletişime geçmek ve durumları hakkında bilgi almak zorundadır. Bu 
kapsamda tüm WAT katılımcıları CIEE tarafından kendilerine aylık periyotlarla 
Beacon panelleri üzerinden gönderilecek (eposta ile ayrıca hatırlatacaktır) kontrol 
anketlerini zamanında tamamlamak ZORUNDADIR.

SEVIS kaydınızı Beacon paneliniz üzerinden yaparken bir sorun yaşar veya "Register 
for SEVIS" butonunu DS2019 başlangıç tarihinizden 10 gün öncesinden itibaren 
göremezseniz CIEE'yi 1-888-268-6245 nolu telefondan aramalı ve SEVIS kaydınızı 
telefon üzerinden gerçekleştirmelisiniz.

Sosyal Güvenlik Numarası'na SEVIS kaydınızı yapmadan başvuramayacağınız için 
SEVIS kaydınızı Amerika'ya girdikten sonra en kısa süre içerisinde yaptığınıza emin 
olun. SEVIS kaydınızı gerçekleştirdikten sonraki 5 iş günü içerisinde CIEE'den 
SEVIS'inizin aktive edildiğine dair bir eposta alacaksınız. Bu epostadan sonra Sosyal 
Güvenlik Numarası'na başvurabilirsiniz.

Sponsoru Bilgilendirme Kuralı

Amerikan Hükümeti, J-1 vizesi ile Amerika’ya giden (gidecek) katılımcıların, 
Amerika’da bulundukları süre zarfında takibatını yapabilmek için, 2003 yılında 
yürürlüğe giren bir sistem kullanmaktadır. SEVIS (Öğrenci ve Exchange Ziyaretçi 
Bilgi Sistemi) adı verilen bu sistem, katılımcıların aşağıda belirtilen bilgileri CIEE’ye 
ulaştırmalarını zorunlu tutmaktadır:

 ■ Size ait olan Exchange Ziyaretçi Statüsü Uygunluk Sertifikası’nın (DS-2019 formu) 
3. kutucuğunda yazılı olarak belirtilen programa başlama tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde, CIEE’ye programınıza başladığınızı bildirmek ve Amerika’da 
konakladığınız adresi vermek zorundasınız. Henüz kalıcı bir adrese yerleşmemiş 
olsanız dahi, geçici olarak konaklamakta olduğunuz yerin (bir otel, öğrenci yurdu, 
vs.) adresini bildirmelisiniz.

 ■ Ve programınız süresince yapacağınız adres ve e-posta adresi değişikliklerini, 
değişikliği yaptığınız tarihten itibaren 3 gün içerisinde CIEE’ye bildirmek 
zorundasınız. İkinci bir iş bulur ve orada da çalışmak isterseniz, onay sürecini 
başlatmak ve SEVIS’e gerekli izinlerin girişini yaptırmak için de CIEE’yi aramalısınız.

Eğer, yukarıda bahsedilen bilgileri belirtilen süre içerisinde CIEE’ye bildirmezseniz, 
Amerikan Göçmenlik Bürosu (INS), programınızı otomatik olarak iptal edecektir. 
Programınız bir kez iptal edildiğinde derhal ülkenize geri dönmeniz gerekir ve bu 
durumda ileride Amerika’ya giriş yapabilmek için gerçekleştireceğiniz vize 
başvurularında problemler yaşayabilirsiniz. Eğer bu kurallara uymazsanız, CIEE 
durumunuzla alakalı INS nazarında size yardımcı olamaz.

Uyarı 1: Bilgilerinizi aşağıda belirtilen süre zarfında CIEE’ye ulaştırmamanız programınızın İPTALİ ile sonuçlanır!

Uyarı 2: SEVIS’e Amerika’ya GİRİŞ YAPMADAN ÖNCE KESİNLİKLE KAYIT YAPTIRMAYIN! Böyle bir durumda 

hava alanından geri döndürülürsünüz!
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Sosyal Güvenlik Numarası ve Kartı

Sosyal Güvenlik Kartına Nasıl Basvurulur?

Sosyal Güvenlik Numarası nedir?
Amerika’da yasal olarak çalışabilmeniz için çalışma izninizin yanında, sosyal 
güvenlik numaranızın (SSN) da olması gerekmektedir. Amerikan hükümeti, bu 
numarayı kimliğinizi tanımlama ve vergi ödemelerinizin takibi için kullanacaktır. 
Aşağıda, sosyal güvenlik numarası için nasıl başvuru yapacağınız ve bu aşamalarda 
karşılaşabileceğiniz problemlere ne gibi çözümler üretebileceğiniz anlatılmıştır. 
Size gönderilecek kart yandaki gibidir:

Amerika’ya vardığınızda, 1-800-772-1213 numaralı telefonu arayarak, Sosyal Güvenlik 
Genel Ofisi web sitesini (www.ssa.gov) ziyaret ederek veya işvereninize sorarak 
bulunduğunuz yere en yakın Sosyal Güvenlik Ofisini öğrenebilirsiniz. SSN için 
başvururken, Sosyal Güvenlik Kartınızın postalanabileceği Amerika’daki bir adres 
vermek zorundasınız. Lütfen adresinizi dogru verrdiğinize emin olun.

Sosyal güvenlik ofislerinde SSN için başvuru formları bulunmaktadır. Bu formu web 
sitemizden de görebilirsiniz. Doldurulması oldukça kolay olan bu başvuru formunu 
yine de hata yapmamak için yanda bulabileceğiniz doldurulmuş örnekten 
yararlanarak -SADECE DOLDURULMUŞ YERLERİ- doldurun ve size en yakın Sosyal 
Güvenlik Ofisine teslim edin. Başvurunuzu yaparken aşağıdaki belgelerin sizinle 
birlikte olduğundan emin olun:

■ Pasaportunuz
■ www.cBP.gov/I94 sitesinden indirebileceğiniz I94 belgeniz
■ DS-2019 formunuz
■ SEVIS ödendi belgeniz
■ İş Kabul formunuzun fotokopisi

Bu şekilde, Social Security Card başvurunuzu yapmış olacaksınız. Ama kartınızın 
formda belirttiğiniz adrese gönderilmesi, bazen 2 aya kadar uzayabilmektedir. 
Başvurunuzu yaptıktan sonra MUTLAKA başvurunuzu yaptığınızı gösteren evrakı 
(application receipt) sosyal güvenlik memurundan istemeyi unutmayın. Bu 
mektupla birlikte, sosyal güvenlik kartınız elinize henüz geçmeden işe 
başlayabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız CIEE'yi aramanız gerektiğini unutmayın!

Dikkat!
■ İş yerinize gidip yerleştikten sonra ilk yapmanız gereken şeylerden biri, Sosyal 
Güvenlik Numarasına başvurudur. 

■ Bu numaraya CIEE’yi arayıp SEVIS kaydınızı yaptırdıktan sonra başvurmalısınız.

■ Daha önce bir sosyal güvenlik numarası aldıysanız, tekrar başvurmayın. Eski 
numaranızı kullanmalısınız. Numaranızı kaybetmiş olsanız da yeniden başvurmamalı 
eskisini öğrenmek için sosyal güvenlik ofislerine müracaat etmelisiniz.

■ Önce SEVIS’e kaydınızı yapmalı ve ardından Soysal Güvenlik Numarası için 
başvurmalısınız. Numaranızı daha erken alabilmeniz için tavsiye edilen, SEVIS’e kayıt 
olduktan sonra bir hafta bekleyip bu numaraya öyle başvurunuzu yapmanızdır.

■ İşe başlamak için işvereniniz sizden, numaranızı ya da başvurunuzu yaptığınıza dair 
Sosyal Güvenlik Ofisi’nden alacağınız “başvuru yapmıştır” onay mektubunu 
isteyecektir.

■ Sosyal Güvenlik Kartınız, normal olarak 10 - 30 gün arasında çıkar ve başvuru 
sırasında Sosyal Güvenlik Ofisine verdiğiniz adrese gönderilir. Bazen kartınızın size 
ulaşması 2 aya kadar uzayabilir.

■ Numaranızı daha erken öğrenmek için kartınızın gelmesini beklemeyip, 
başvurunuzdan 1 hafta sonra belirli aralıklarla Sosyal Güvenlik Ofisine gidip 
numaranızı sorabilir ve numaranızın bir çıktısını alabilirsiniz.

Bunu yapmayan katılımcıların programı Department of State’in kuralları gereği 
CIEE tarafından iptal (termination) edilir. Programı iptal edilen katılımcı derhal 
ülkesine dönmek zorunda olduğu gibi SEVIS raporuna islenecek bu kayıt nedeni ile 
sonraki Amerika vize başvuruları ciddi sıkıntıya girer. CIEE senin için Beacon 
panelinde bir anket oluşturduğunda bunu sana eposta ile haber verecektir. 

Aylık takipte katılımcının sponsora direkt yanıt vermesi gerekmektedir. Yani 
öğrencinin acentesi (UT), işvereni veya ailesi ya da bir arkadaşı aracılığı ile 
durumundan CIEE’yi haberdar etmesi hiç etmemesi manasına gelecektir ve bu gibi 
bilgilendirmeler hiç bir şekilde dikkate alınamayacaktır.
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SSN Başvuru Sorunları & Tavsiyeler
Genel Problemler ve Tavsiyeler: 
Problem 1: Tüm belgelerimle beraber başvurumu yapmış olmama rağmen, sosyal güvenlik 
ofisi başvurumu kabul etmiyor. Tavsiye1: Bu, o ofisteki memurların WAT katılımcılarına 
sosyal güvenlik numarası verilmesi konusundaki düzenlemelere aşina olmamasından 
kaynaklanabilir. Bu durumda size yakın ikinci bir ofise başvurunuzu yapın. Tavsiye2: Sizinle 
görüşen memurun ve o ofisin müdürünün ismini, direkt telefon ve faks numarasını isteyin. 
Ücretsiz olan 1-800 ile başlayan numaraları kabul etmeyin. Bu bilgileri aldıktan sonra 
1-888-268-6245 numaralı telefondan CIEE’yi arayıp bilgileri iletin. CIEE, ofisi arayıp gerekli 
müdahaleyi yapacaktır. 

Problem 2: Sosyal Güvenlik Numarama başvurdum, başvurduğuma dair kâğıdı diğer 
mektuplarla beraber işverenime götürdüm ama işverenim kartın gelmeden seni işe 
alamam diyor. Tavsiye: Başvurunuzu yaptığınızı gösteren belgeyi işvereninize 
gösterdiğinizde, yasal olarak çalışma hakkınız vardır. Bunlara rağmen problem yaşıyorsanız 
1.888 COUNCIL (1-888-268-6245) numaralı telefonu arayarak, CIEE yetkililerine ulaşın. CIEE, 
İşvereninizle bağlantı kurup size yardımcı olmaya çalışacaktır.

Ne kadar zaman alır? 
■ Kartınızın elinize geçmesi gecikebilir. Bu süre 10 günle 2 ay arasında değişiklik gösterir. 
Aşağıdaki işlemler bu süreyi kısaltacaktır:

■ Amerika’ya girer girmez, CIEE’yi 1.888 COUNCIL (1-888-268-6245) numaralı telefondan 
arayarak SEVIS kaydınızı derhal yaptırın. Kart başvurunuzu SEVIS kaydınızdan yaklaşık 1 
hafta sonra yapın.

■ Sosyal Güvenlik Numarası için büyükşehirler yerine, bulunduğunuz bölgedeki size en 
yakın yerel ofise başvurun. Bu, işlemlerinizi hızlandıracaktır.

■ Sosyal Güvenlik Numarası için başvurduğunuzda, görevliden bir “receipt/proof of 
application” yani başvurduğunuza dair evrak almayı unutmayın. Bu, henüz Sosyal Güvenlik 
Numaranız olmamasına rağmen, çalışmaya başlayabilmeniz içindir. 

■ CIEE’nin size sağladığı “legal opinion letter” (bir kopyasını internet sitemizde 
bulabilirsiniz), kartınız gelmeden maaş çeki almaya başlayabileceğinizi açıklar.

■ Sosyal Güvenlik Numarası başvurunuzda bir problemle karşılaşırsanız, lütfen 
1-888-COUNCIL (1-888-268-6245) nolu telefondan CIEE’yle bağlantı kurun. Lütfen 
başvurduğunuz ofiste görüştüğünüz memurun adını alın. Başvurunuzdan 7-10 iş günü 
sonra başvurunuzun durumunu kontrol etmek için 1-800-772-1213 numaradan sosyal 
güvenlik ofisini aramanızı tavsiye ederiz. 

■ Social Security Administration, yeni kurallara göre numaranızı telefonda söylemeyecektir. 
Sosyal Güvenlik Ofisi, başvurunuzun kaydını göremezse, tekrar başvurmanız gerekecektir. 
Ancak, bunu yapmanız söylenene kadar bekleyin. Çünkü birden fazla kez başvurursanız, 
Sosyal Güvenlik Genel Ofisi iki başvurunuz olduğunu gördüğünde kartınızı 
yayınlamayacaktır. 

■ Bazı işverenler, Sosyal Güvenlik Numarası belli olmayan katılımcıları, numaraları belli 
olana kadar çalıştırmayı reddedebilirler. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, 1-888 COUNCIL 
(1-888-268-6245) numaralı telefonu arayarak, CIEE ile irtibata geçiniz. 

KATILIMCI REHBERIKATILIMCI REHBERI

20 21

info@unitedtowers.com www.unitedtowers.com

AMERİKA’DASINIZ AMERİKA’DASINIZ



Belgelerinizin Saklanması

Belgelerinizin
    saklayın

Önemli evraklarınıza iyi sahip çıkın. Sürekli beraberinizde gezdirmeyin. 
Yanınızda fotokopilerini taşıyın. Kaybolma durumunda, aşağıdaki uyarılara 
dikkat edin.

Pasaportunuzun Kaybolması;

■ Hemen, Türk konsolosluğunu arayın ve pasaportunuzu kaybettiğinizi 
bildirin. Size yapmanız gerekenleri söyleyeceklerdir. Konsolosluk bilgileri 
için http://www.turkishembassy.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

■ Yeniden pasaport çıkartmanız zaman alabilir ve gerekli durumlarda 
bunun yerine size bir seyahat belgesi düzenleyebilirler.

■ Ama pasaport çıkartma durumunda kimliğiniz de lazım olacağından 
gerektiğinde bir kopyasına ulaşabilmek için tarayıp kendinize e-posta ile 
atın. Pasaportunuzun ve vizenizin de birer kopyasını kendinize e-posta ile 
atmış olmanız faydanıza olacaktır.

■ CIEE’yi de arayıp durumunuzdan haberdar edin. 

DS-2019 Formunuzun Kaybolması;

■ CIEE’yi 1-888-COUNCIL numarasından arayıp, durumu bildirin.
■ Yeni DS-2019 formunuzun yayımlanması için yardımcı olacaklardır.
■ Yeni formunuzun ödemesi için kredi kartına ihtiyaç duyacaksınız.

Sosyal Güvenlik Kartınızın Kaybolması;
■ Kartınızın yeniden çıkartılması için, başvuru yaptığınız sosyal güvenlik 
ofisine gidin.

■ Yeniden başvuru yapmayın.

Sigortanız
Genel Problemler ve Tavsiyeler: 
Program sponsorunuz olarak CIEE, Amerika’da kalışınızdan resmi olarak 
sorumludur. Herhangi bir acil durum ve yardım ihtiyacında lütfen CIEE ile 
irtibata geçin. 

Telefon: 1-888-COUNCIL (1-888-268-6245) - E-posta: insurance@ciee.org 

Sigortanızda 5 adım:
 
1. Sağlık Sigortası Cep Kartı: Beacon panelinden her zaman indirebileceğin 
ve bir örnek şekli bu kitapçıkta bulunan sigorta onay belgenizin 
(Confirmation of Insurance) sağ alt kısmında yer alan Sigorta Cep Kartınızı 
(örnek şekil aşağıda gösterilmektedir) yerinden kesip sürekli cebinizde 
taşıyın. Kartın üzerinde sigorta poliçe numaranız bulunmaktadır. Bu 
numara tüm katılımcılar için aynıdır (CIEE-697401). “Member ID” kısmında 
yazan numaraysa size özeldir. Hastane veya doktora gittiğinizde sürekli 
cebinizde/cüzdanınızda taşıyacağınız bu kartı, kolaylıkla gösterebilirsiniz. 
Sigorta işlemlerinizin yapılabilmesi için ihtiyaç duyacakları tüm bilgiler 
kartın üzerindedir. 

2. Anlaşmalı Hastaneler: Bu plan çerçevesinde, herhangi bir doktor veya 
hastaneye gidilebilir. Ancak, anlaşmalı doktor veya hastaneleri kullanmak 
ek masraf ödemenizi engeller. Bulunduğunuz yerdeki anlaşmalı doktor 
veya hastaneleri CIEE’yi arayarak (1-888-268-6245) ya da 
https://www.ciee.org/in-the-usa/insurance sayfasından öğrenebilirsiniz. 
Tavsiyemiz, bulunduğunuz yerdeki anlaşmalı hastanelerin yerlerini ihtiyaç 
duyduğunuzda değil, programınızın en başında öğrenmenizdir. Böylece bir 
hastalık ya da kaza durumunda hastane araştırmak ile uğraşmamış 
olursunuz.

3. Muayene süreci: Herhangi bir doktora gittiğiniz zaman (anlaşmalı ya da 
anlaşmalı olmayan), sağlık harcamalarının bir kısmını ödemeniz 
gerekecektir. Ödeme yaparken sağlık sigorta kartınızın yanınızda olduğuna 
emin olun ve hastaneye gösterin. Sağlık giderlerinizin kapsam dâhilindeki 
ödemeleri genel olarak sigorta şirketi tarafından sizin adınıza yapılır, fakat 
ilk vizite ücreti size aittir. 

Vizite ücretleri sigorta kartınızın üzerinde yazar. Bu ücreti ödemediğinizde 
daha sonra fatura Türkiye’ye gönderilir ve ödemeyi Türkiye’den yapmak 
daha zor ve masraflı olur. Bu nedenle ödemeyi hastaneden ayrılmadan 
yapmanızı tavsiye ederiz.
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Bulunduğunuz bölgede anlaşmalı olmayan doktor veya hastanede tedavi olup, 
sağlık harcaması yaptıysanız, iadesi için bir Claim Form for Health Insurance 
(Beacon panelinizden indirebilirsiniz) doldurup, masraf dökümünüz ve 
ödediğiniz faturalarla beraber 90 gün içinde Aetna Student Health Office’e 
gönderin: 

■ Aetna Student Health 
■ PO Box 981106 
■ El Paso TX 79998

Her türlü ciddi tedavi ve müdahaleden önce CIEE ile iletişime geçerek 
durumunuzu bildirmeniz gerekmektedir. Bunda amaç, tedavi veya hizmet 
hakkında bilgi vermektir. Bu, hastalığınızın sigorta kapsamında olduğu 
anlamına gelmez veya ödeme garantisini vermez. Bu bilgilendirme; siz, 
doktorunuz, hastane yetkilisi veya yakınınız tarafından da yapılabilir. 

Aşağıdaki tedaviler ya da hizmetler, alınmadan önce bildirilmeli ve onay 
alınmalıdır. Aksi takdirde doğacak masrafların çok büyük kısmı 
karşılanmayabilir: 

■ Acile gitmek (48 saat içinde bildirilmelidir) 
■ Hastanede kalmayı gerektiren her türlü cerrahi müdahale ya da tedavi
■ Hastane dışı cerrahi müdahaleler
■ Yoğun bakım
■ Evde hemşire bakımı
■ Film ve MR çekimi ile takma medikal cihazlar

4. Kronik Hastalıklar: Sigortanız kronik hastalıkları kapsamamaktadır. 
Türkiye’de kronik bir hastalığınızdan dolayı düzenli ilaç kullanıyorsanız, 
yanınızda yeterli miktarda götürün. Astım, diyabet gibi kronik hastalıklarınız 
varsa, Türkiye’de bu hastalıkları kapsayan ayrı bir sigorta yaptırdığınıza emin 
olun. 

5. Sağlık Sigortasının Kapsamadığı Durumlar: Kapsam dışı durumlara dikkat 
ediniz. Sigortalar genel olarak kronik ve geçmişten gelen hastalıkların yanında 
psikolojik rahatsızlıklar, göz bozuklukları, diş hastalıkları, estetik müdahaleler 
gibi alanları da kapsamaz. Kazalarla ilgili de kapsam dışı durumlar vardır. (Ör: 
ATV, motosiklet vb. bazı araçlar ile yapılan kazalar). Bu durumların tamamını ve 
daha fazlasını 

https://www.ciee.org/in-the-usa/insurance sayfasında görebilirsiniz. 

Bagaj ve Kişisel Sorumluluk Sigortası;
Bagajınızın kaybolması ve kişisel sorumluluklarınız da bu sigorta 
kapsamındadır. Bagajınızın kaybolması durumunda en yakın polis ofisine 
gidip tutanak tutturunuz. Eğer bagajınız seyahat esnasında uçaktan uçağa 
aktarılırken veya havaalanında kaybolduysa havaalanı polisine kayıp 
bildiriminizi yapınız. Her iki durumda da en geç 15 gün içinde Beacon 
panelinden indirebileceğin Claim Form for Baggages Form’u doldurup 
polise tutturduğunuz tutanakla birlikte önceki sayfada adresi verilen Aetna 
Student Health Office’e gönderin.

Daha fazla detay ve kapsam bilgileri için: 
insurance@ciee.org - https://www.ciee.org/in-the-usa/insurance

Acil Durumlar: 911 
Polis korumasına veya tıbbi yardıma ihtiyaç duyar ya da bir suça maruz 
kalırsanız 911’i arayarak yerel polis ofisine ulaşın. Bu numarayı tüm 
telefonlardan ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Acil durumlarda ve 
tutuklanmanız durumunda 1-888-268-6245 numaralı telefondan 24 saat 
boyunca CIEE’ye ulaşabilirsiniz. Akşamları ve hafta sonları aradığınızda 
yasal ve finansal pek çok kurum kapalı olduğundan size sadece genel 
öneriler verilebilir.  

Sigortanızın Kapsam Süresi
Sigorta kapsam tarihleriniz, DS-2019 formunuz ile birlikte verilen 
Confirmation of Insurance mektubunda belirtilmiş olup, tüm program 
sürenizi fazlasıyla içine alacak genişliktedir. Normal süresinden önce 
programınızın iptali ya da programınızdan çekilmeniz sigortanızın da 
bitmesine sebep olur.

Hastane Acil Servisleri
Sigortanız, sadece acil tedavi durumlarında acil servislerini kullanmanıza 
müsaade eder. Bu durumlar hayatınızın ya da sağlığınızın ciddi tehdit 
altında olduğu durumlardır. Acil tedavi hizmetleri pahalı olduğundan, 
durumunuz gerçekten acil değilse bu servisleri kullanmayın. Aksi durumda 
hastane masraflarının büyük kısmının ödenmesinden kendiniz sorumlu 
olursunuz.

Diş Tedavisi
Diş ve ağız problemleriniz varsa programa katılmadan önce Türkiye’de tedavi 
olun. Sigortanız diş sorunlarını sadece çok acil durumlarda ve kısıtlı bir 
çerçevede kapsar. 

Daha fazla detay ve kapsam bilgileri için: 
insurance@ciee.org - https://www.ciee.org/in-the-usa/insurance
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İş Yerine Gitme

Çalışmayla İlgili Vergiler

Sigorta Limitleri 
Bu bir seyahat sigortası olduğundan, sigortanız kaza ve ani hastalanmalar gibi 
seyahatiniz sırasında meydana gelecek tipik zararlarınızı karşılar ve daha önceden 
var olan hastalıklarınızı kapsam dışında bırakır. Astım, diyabet gibi kronik 
hastalıklarınız varsa bunlar için kendi sigortanızın olduğuna emin olun. Bunun 
yanında alkol ve uyuşturucu ilaç etkisindeyken oluşan kaza ve hastalıklarınız da 
kapsam dışındadır. Riskli sporlar sonucu doğabilecek yaralanmalar da sigortanızca 
karşılanmaz.

Sigortanızın tam kapsamı için gerekli bilgileri ve parasal limitleri öğrenmek için 
https://www.ciee.org/in-the-usa/insurance/additional-benefits adresini ziyaret 
ediniz. Sigortanızın kapsamı dışında olan özel durumları da yine bu sitede 
bulabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Bağımlılık Testi 
Bazı işverenler, işe başlatmadan önce, saç örnekleri üzerinden veya farklı 
yöntemlerle bir uyuşturucu bağımlılık testi talep ederler. İşvereniniz bunu 
mecbur tutuyorsa, testi yaptırmak zorundasınız. Aksi durumda işinize hiç 
başlayamazsınız ve bu haklı sebep olarak kabul edilmez. Bu gibi maddeleri 
kullanmadığınızı umarak bundan sonra ve Amerika’da bulunduğunuz sürece 
de kullanmamanızı temenni ederiz.  

İşyeri Oryantasyonu  
Bazı işverenler işlerin niteliğine göre katılımcıları eğitmek amacı ile bir 
oryantasyona tabi tutar. Bu, her iş yerinde olmayacağı gibi süreleri de 
genellikle 1 haftayı geçmeyecek şekilde değişkenlik gösterir.  
Oryantasyonlarda, sizlere yapacağınız işlerle alakalı bilgilerin yanında, iş yerinin 
kılık kıyafet yönetmelikleri de anlatılır. Pek çok durumda dövme, uzun saç, top 
sakal, piercing ve benzeri aksesuarlara izin verilmediğinden katılımcılardan bu 
kurallara uymaları beklenir ve aksi durumlar disiplinsizlikten dolayı işe son 
verme ile sonuçlanabilir.

Programınız boyunca edineceğiniz gelir üzerinden, vergi ödeyeceksiniz. 
İşvereniniz bu vergilerin hesaplamalarını yapıp, maaş çeklerinizden kesecektir. 
Bu bölümde, ödeyeceğiniz vergiler ve varsa vergi iade haklarınız hakkında 
ülkenize döndüğünüzde yapılacak işlemlerin hızlandırılması amacıyla dikkat 
edilmesi gereken hususlar size hatırlatılmak istenmektedir.

Amerika’da çalışan herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Bir WAT katılımcısı olarak, 
ödemeniz gereken ve ödememeniz gereken vergiler aşağıda sıralanmıştır:

Size Yönelik Vergiler

■ Federal Income Tax

■ State Income Tax (Bazı eyaletlerde yoktur.)

■ City Income Tax (Bazı şehirlerde yoktur.)

Ödememeniz Gereken Vergiler

■ Social Security Tax

■ Medicare

■ Federal Unemployment Tax (FUTA&FICA)

Katılımcının, hava alanından iş yerine gitmesi ve her türlü seyahati kendi 
sorumluluğundadır. Bazı işverenler, karşılama yapacağını belirtebilir ama aksi 
durumda katılımcı işvereninden iş yerine gitmek için genel bilgileri edinip kendi 
imkânları ile iş yerine ulaşmalıdır. 

İşe Başlarken
Sosyal Güvenlik Numarası ya da Başvuru Onay Kâğıdı 
Daha önce bahsedildiği gibi, işe başlatmak için işvereniniz sizden Sosyal güvenlik 
numaranızı ya da numaranıza başvurduğunuzu kanıtlayan, Sosyal Güvenlik 
ofisinden alacağınız kağıdı (application receipt) isteyecektir. 

I-9 Formu 
İşe başladıktan sonra işvereniniz, size I-9 kodlu işe uygunluk formunu 
doldurtacaktır. Bu formu doldururken işvereninizden yardım alabilirsiniz. Doldurma 
sırasında belgeleme olarak DS-2019 formunuzu, Vizenizi ve Sosyal Güvenlik Kartınız 
ibraz edebilirsiniz. 

W-4 Formu 
İşvereniniz, alacağınız maaş üzerinden hükümete ödeyeceği vergilerin 
hesaplanmasında bu formu kullanacaktır. Formun doğru doldurulması çok 
önemlidir. İşvereninizden yardım alabilir ayrıca doldurulmuş bir örneğini web 
sayfamızda bulabilirsiniz.  
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Ödememeniz gereken vergiler başlığı altında sıralanan vergiler, Work & Travel 
katılımcılarına yönelik değildir. Ancak bazen işverenler, alışkanlık üzere bu vergileri 
sizden yanlışlıkla kesebilir. İşvereninizi, sizden kesebileceği vergiler konusunda 
önceden uyarın. Çekinizin üzerinde ya da çekinizle beraber size verilen fişin 
üzerinde FICA ya da FUTA başlığı altında sizden yapılmış kesintiler görürseniz, 
işvereninizden düzeltmesini isteyin. Sorun çözülmezse CIEE’yi arayın. CIEE 
işverenle görüşüp durumun düzeltilmesini sağlayacaktır.

Amerika’da çalıştığınız sürece elde ettiğiniz gelir üzerinden ödediğiniz vergilerden 
varsa geri alabileceğiniz iadeler için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. UT vergi 
iadeleri ile alakalı bir hizmet sunmamaktadır fakat tüm J1 program katılımcılarına 
vergi iadesi başvurularını nasıl yapabileceklerine dair bilgilendirmeleri alabilmeleri 
için gerekli yönlendirmelerde bulunur. Son düzenlemelerine göre WAT katılımcılarına 
eski yıllarda uygulanan muafiyetler kaldırıldığından federal vergilerinizde bir iade söz 
konusu olmayabilir ve varsa ödediğiniz state vergileri için iadeleriniz çıkabilir. Konu ile 
ilgili ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu tarafından sizlerle paylaşmamız için 
gönderilen mesajı aşağıda bulabilirsiniz:

Sevgili SWT katılımcıları,
A.B.D.’de harika bir yaz geçirdiğinizi, yeni arkadaşlar edindiğinizi, güzel yerler 
keşfettiğinizi ve Amerikan kültürünü tanıdığınızı umuyoruz. Bu deneyiminiz henüz 
bitmedi. A.B.D.’de vergi iadesine başvuru hakkına sahip olabilir ve devletten para 
alabilirsiniz. İade alıp alamayacağınızı öğrenmek için gerekli vergi iade formunu 
doldurup A.B.D. hükümetinin ilgili birimine postalayabilirsiniz. Not:Tüm SWT 
katılımcılarının form doldurması gerekir. Bir acenta veya şirket aracılığıyla doldurmak 
zorunda değilsiniz, kendiniz doldurabilirsiniz. Nasıl başvuru yapacağınızla ilgili detaylı 
bilgiyi aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz:

General IRS website:
https://www.irs.gov/  

Vergi iadesi formu şartlarını öğrenmek için:
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons 

Yabancı vergi mükellefleri için iletişim adresi:
https://www.irs.gov/help/contact-my-local-office-internationally 

Saygılarımızla,
Vize Bölümleri - A.B.D. Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu
 
Eğer bu işlemleri bir firma üzerinden yapmak istiyorsanız firma seçiminde çok 
dikkatli olmanızı öneriyoruz. CIEE, işlemlerini bir firma aracılığı ile yapmak isteyen 
katılımcılarına tavsiye ettiği aracı firma bilgilerini programları sornrası bir eposta ile 
bildirecektir. Bu epostada katılımcının ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler yer alacaktır. 

Katılımcı işlemlerini istediği herhangi bir vergi iade firması üzerinden yapma 
konusunda serbest olduğu gibi yukarıdaki ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun 
mesajında yapılan yönlendirmedeki gibi kendisi de gerçekleştirebilir.

Amerika’da ödemiş olduğunuz vergilerden eğer bir iadeniz doğarsa vergi iadesi 
başvurusu için gerekli olan belgeler ve yapacağınız işlemler aşağıda 
sıralanmıştır: 

■ En son maaş çekinize ait Pay Slip / Pay Stub: Bu belge birden fazla işverende 
çalışıldı ise her birinden ayrı ayrı alınmalıdır. Bu belgeyi yanınızda Türkiye’ye 
getirmeyi unutmayın.

■ W2 Formu: Her yılın sonunda işverenler sizin için almış olduğunuz maaşların 
ve ödediğiniz vergilerin listelendiği bir form yayınlar: W2. Bu form, her bir 
işverenden ayrı ayrı alınmalıdır. Bu form, yıl sonunda yayınlanacağından 
Amerika’dayken alamazsınız. Bu sebeple lütfen Amerika’dan ayrılmadan 
işveren/lerinize W2 formunuzu göndermesi için bir adres verin. Güvenli bir 
adresi olmayan katılımcılar, işverenlerine bizim adresimizi verebilir.

■ DS-2019 formunuzun ve J1 vizenizin fotokopisi.

■ Her bir işveren için işe giriş ve çıkış tarihlerinizi bir kenara not edin ve 
kaybetmeyin.

■ Sosyal Güvenlik Kartınızı (Social Security Card) yanınızda getirmeyi unutmayın.

■ W2 formunuzun gönderilmesi gibi durumları işvereninize daha sonra 
hatırlatabilmek için mutlaka işverenin tüm irtibat bilgilerini alın.

Yukarıda anlatılan belgeler vergi iade işlemlerini kendiniz de yapsanız bir firma 
da kullansanız lazım olacaktır. 

Vergi İadesi

Vergi İadesi Başvuruları
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Bu programda iş, edineceğiniz tecrübeyi minimum maliyete getirebilmeniz için 
programın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmıştır ve kesinlikle ana amaç değildir. 
İşinizi programın kendisi olarak görmeyin. İşvereniniz sizi, bir misafir değil çalışan 
olarak görecektir ve özellikle mesai sırasında gerekli kurallara uymanız, işvereniniz ile 
ilişkileriniz açısından çok önemlidir. İşveren, sizden işinize zamanında gelmenizi, 
verilen görevleri yerine getirmenizi ve diğer çalışanlarla uyum içerisinde hareket 
etmenizi bekleyecektir. 

İşe izinsiz 3 gün üst üste gitmeme veya geç gitme, işinizden atılma sebebidir. Bunun, 
üç günün bir hak olduğu manasına gelmediğini bilin ve izinsiz işe gitmemenin veya 
geç gitmenin, işvereniniz ile ilişkilerinizi, ilk yapıldığından itibaren çok ciddi bir şekilde 
olumsuz etkileyeceğini unutmayın. İşyerinizin kurallarını hızlı bir şekilde öğrenip, 
adapte olmaya çalışın. Kesinlikle işvereninizden iş sırasında, iş sonrası samimiyeti 
beklemeyin. Amerikalı işverenler iş sonrası ilişkilerde samimi ve arkadaşça hareket 
edebilirler ama iş sırasında disipline çok önem verirler. 

İşvereniniz, sözleşmenizde ne yazdığına bakmaksızın gerekli gördüğünde 
pozisyonunuzu değiştirme hakkına sahiptir. Genelde pozisyon değişiklikleri, 
katılımcının dil yetersizliği göstermesi ya da işyerinde duyulan ihtiyaç değişiklikleri 
sebebi ile olur. 

İş hayatınızda dikkate almanız gereken küçük notlar
■ İşe zamanında gidin, işiniz bitince izinle çıkın.

■ İşe izinsiz gitmemezlik yapmayın.

■ İş sırasında, kişilerle özel görüşmelerinizi kısa tutun ve telefon görüşmeleri 
yapmamaya çalışın.

■ İş yerinin kılık ve kıyafet kurallarına uyun. Yazılı kurallar yoksa aşırılıklardan kaçının.
İş arkadaşlarınız ile çalışma ortamında çok yakın ilişkiler kurmayın, gruplaşmalar 
oluşturmayın.

■ Çok suskun ve sessiz olmayın. Açıklığı sevdiklerinden sizi yanlış anlayabilirler. Bunun 
tam tersinde de aşırıya kaçmayın.

■ Çok hızlı ve kapalı konuşmayın.

■ Kendi işinizi bitirdiğinizde, arkadaşlarınıza yardım etmeye çalışın, takım çalışmasına 
önem verin.

■ Üslerinizin samimi davranışlarına iş ortamında aynı samimiyetle karşılık vermeyin.

Fazla Mesai 
İşvereniniz, yoğun zamanlarda fazla mesai yapmanızı isteyebilir. Pek çok işveren 
fazla mesai saatleri için normal ücretin 1,5 katını öder. İş yerinize, fazla mesai 
ücretlerini sorun. Her eyalette farklılık gösteren ücret bilgilerini öğrenmek için 
www.dol.gov adresini ziyaret edip sıkça sorulan sorular kısmını inceleyebilirsiniz. 
Bazen işverenler, fazla mesai ücretine katlanmamak için fazla saatleri part-time 
çalışmak isteyen başka katılımcılara verebilir. Eğer aynı ücretten çalışmaya 
gönüllü olursanız, bunu işverene teklif edebilirsiniz. 

Maaşınız  
Maaşınız genelde iki haftada bir olarak çekle (pay-check) veya hesabınıza havale 
ile (direct deosit) ödenir. Alacağınız maaşlar üzerinden, bazı vergiler kesilecektir. 
Bu kitapçığın vergi iadesi bölümünde bir Work & Travel katılımcısı olarak 
ödemeniz ve ödememeniz gereken vergiler sıralanmıştır.  Eğer konaklamanız 
işvereniniz tarafından sağlanıyorsa, konaklama bedeli maaşlarınızdan 
düşülebilir. Bunun yanında, işverenle yaptığınız anlaşmaya göre üniforma, 
üyelik, sendika ödemeleri vb. kesintiler de yapılabilir. 

Ödeme problemleri 
Bir ödeme problemi yaşarsanız, bunu derhal işvereninize bildirin. Maaşınızı 
alamama gibi bir durum meydana gelirse, acilen CIEE’ye haber verin. İleride 
yaşayabileceğiniz problemlere önlem olarak mutlaka:

■ Çalışma saatlerinizi kaydedin. Bu kayıtlar normalde işveren tarafından 
tutulmakta ve bazen bunun için işe başlama ve bitirişlerde zaman kartı 
kullanımı uygulanmaktadır. Eğer çalışma saatlerinizin tutulduğu resmi belgeler 
yoksa kendi saatlerinizi kendiniz tutun. Tutacağınız tablo ile ilgili işvereninizden 
yardım alabilirsiniz. Tablonuzu haftada bir işvereninize onaylatmayı unutmayın.

■ Tüm maaş çeklerinizi ve çeklerinizle birlikte verilen ödeme/kesinti detaylarını 
gösteren fişleri saklayın. 

Irksal Ayrımcılık ve Cinsel Taciz 
Bu iki konu, Amerika’da kanunlarla korunmuş çok önemli meselelerdir. Bunlarla 
alakalı şikâyetleri işvereninize bildirmeniz için, işvereniniz tarafından bazı 
prosedürler koyulmuş olabilir. Eğer bu olaylardan birine maruz kaldığınızı 
düşünüyorsanız, gerekli prosedürleri tamamlayıp şikâyetinizi yapın. Şikâyetinize 
karşı gerekenlerin yapılmadığını düşünüyorsanız 1-888-COUNCIL numarasından 
CIEE’ye veya 1-800-669-4000 numaralı telefondan Amerika İş Olanakları 
Komisyonu’na ulaşıp şikâyetinizi bildirin. Kültürel farklılıklardan dolayı 
hareketlerinizin yanlış anlaşılabileceğini unutmayıp, bu suçlamalara maruz 
kalmamak için gerektiğinde işvereninize danışın.

ÇOK ÖNEMLİ: Lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek konu hakkında daha geniş 
bilgileri edinmek için SEXUAL HARASSMENT KAYNAKLARI’nın tamamını inceleyin.
http://www.cieehsarc.com/sexual-harassment-resources2.html 

Çalışma Ortamı & İşverenle İlişkiler
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İş Değişikliği / İşi Bırakma / İkinci İş

Program Bitiminde İşten Ayrılma

Bir WAT katılımcısı olarak işinizi sadece CIEE'den onay aldıktan sonra 
değiştirebilirsiniz. CIEE işten ayrılma talebini inceleyip, katılımcıya yapılması 
gereken uygun adımlar ile ilgili danışmanlık verecektir. İş değişikliği için 
uygun nedenler aşağıda yer alan durumları içerebilir:

■ İş formunuzda (PAF) yazılan maddelerin işveren tarafından sağlanmaması 
veya sağlanamaması
■ İş yerinde geçerli ciddi mesleki zorluklar
■ Katılımcının Amerika'da görevli bir hekim tarafından tahsis edilmiş, yaptığı 
iş ile alakalı bir sağlık probleminin olması
■ İşverenin, iş formunuzda (PAF) belirtilen haftalık ortalama saati art arda 
gelen iki tam çalışma haftası süresince sağlayamaması (veya henüz 
sağlamamış olması)
■ Katılımcının bir suçtan dolayı mağdur olması
■ İşverenin işyerini kapatıyor olması

CIEE işveren değişikliğini onaylarsa, var olan işinizden ayrılmadan önce 
aşağıdakileri yerine getirmiş olmanız zorunludur:
■ Yeni bir iş bulmak ve bu yeni işi CIEE’ye bildirmek
■ Son iş gününden 2 hafta önce işverene yazılı olarak işten ayrılacağını 
bildirmek

CIEE katılımcının sponsorluğunu aşağıda yazılan nedenlerden dolayı 
sonlandırabilir:
■ İşine hiç gitmemesi
■ İşveren tarafından ön koşulan uyuşturucu testini geçememesi
■ CIEE’nin onayı olmadan işini bırakması
■ CIEE’nin onayı olmadan işverenini değiştirmesi
■ CIEE’nin onaylamadığı bir işte veya onay süreci tamamlanmadan çalışmaya 
başlaması
■ CIEE tarafından izin verilmeden ve onay süreci tamamlanmadan ikinci bir 
işte çalışmaya başlaması

Uyarı: İlk işinizde devam ederken İkinci bir işte çalışma hakkınız vardır ama 
bunu yaparken ilk işinizi aksatmamaya özen göstermekle beraber ikinci bir 
işte çalışmaya başlamadan önce CIEE’ye bu işi de bildirip onay sürecinin 
tamamlanmasını beklemelisiniz. İkinci bir iş bulur ve çalışmak isterseniz 
öncelikle CIEE’yi aramalı ve bu niyetinini bildirmelisiniz. SEVIS kaydınızdan 
sonra Beacon hesabınızda Placement bölümünün içinde açılacak «add an 
additional placement» kısmına bulduğunuz işi girmeniz ve submit etmeniz 
istenecek ve süreç hakkında size bilgi verieceklerdir. 15 güne kadar sürebilen 
bu onay süreci tamamlanmadan ve CIEE tarafından artık ikinci işinize 
başlayabileceğiniz size bildirilmeden kesinlikle çalışmaya başlamamalısınız.

Her türlü ciddi iş probleminizde, (işten atılma, ödeme sorunları, işe 
başlayamama vb.) mutlaka CIEE’yi durumdan haberdar edin ve kendi başınıza 
problemlerinizi çözmeye çalışmayın.  Buradaki bilgiler, sadece bir özet olarak 
derlenmiştir.

Detayların tümünü, CIEE’ye ait 
http://www.workandtravelusa.net adresinde bulabilirsiniz.

Programınızın bitiminde işinizden ayrılmadan önce, şunlara dikkat edin:

■ Son maaş çekinizi aldınız mı?

■ Son maaş çeki gününüz gelmediyse, işvereninize çekinizi göndermesi için güvenli 
bir Türkiye adresi verdiniz mi? Ya da hesap numarasına yatırabiliyorsa hesap 
numaranızı verdiniz mi?

■ Eğer konaklamanız işveren tarafından sağlanmışsa, depozitonuzu geri aldınız mı?

■ Çalışma süresinin bitiminde alacağınız bonuslarınız varsa, aldınız mı?
İşvereninizin iletişim bilgilerini (telefon, faks, e-posta adresi, posta adresi) aldınız mı?

■ İşvereninize varsa vergi iadeleri için kullanılacak W2 formunuzu ülkenize 
göndermesini hatırlatıp, bir adres verdiniz mi?

■ Varsa, üniformalarınızı teslim ettiniz mi?

■ Son olarak, işvereninizden daha sonra kullanmak üzere bir referans mektubu 
isteyebilirsiniz. Pek çok işveren böyle bir mektubu memnuniyetle verecektir.
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Konaklama için yardım alabileceğiniz bazı web sayfaları:
http://www.hostellinginternational.org/ibnpub/english/index.asp  
http://www.apartmentsusa.com/roommates/  
http://www.matchingroommates.com  
http://www.springstreet.com/apartments/fyp/search/ 
http://hostels.com  
http://hiayh.org  
http://www.ymca.net/index.jsp 
http://www.craigslist.org  
http://www.realestate.com 

Konaklama
Konaklamanız İşvereniniz Tarafından Sağlanıyorsa 
Bu durumda işvereniniz genelde, Türkiye’den gitmeden önce sizden gerekli 
depozitoyu yatırmanızı ister ve bunun ile alakalı bilgiler size verilir. Bazı 
işverenler ise, depozitoyu oraya vardığınızda sizden alır. Her iki durumda da 
(aksi belirtilmemişse) depozitolar, konaklama yerinizi teslim aldığınız şekilde 
terk etmeniz durumunda size iade edilecektir. İşverenler katılımcılarla, 
konaklama için ayrı bir sözleşme imzalayabilirler ve bu sözleşmeyi imzalarken 
koşulları iyi okumanız gerekir. Mesela en çok rastlanan şey, program sonunda 
kadar konaklamanızı terk edememenizdir. Bu durumda sözleşme şartlarına 
göre konaklama depozitonuz iade edilmez, ya da farklı yaptırımlar bulunabilir.

Konaklamanız işvereniniz tarafından sağlanmıyorsa 
Bu durumda her yıl bu programa katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun 
yaptığı gibi, konaklamanızı kendiniz ayarlamalısınız. Bu konu hakkında dikkat 
etmeniz gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

■ Gideceğiniz yerde ilk olarak yapmanız gereken, kalıcı bir konaklamaya 
geçene kadar geçici süre ile bir yere yerleşmektir. Geçici konaklamadan kasıt, 
ilk gittiğinizde yerleşebileceğiniz hostel ve otel türü konaklamalardır. 
Katılımcıların pek çoğu, ilk yerleştikleri konaklama yerlerini 1 Hafta - 10 gün 
içerisinde gerek orada tanıştıkları arkadaşları gerekse buradan beraber 
gittikleri grupları ile kiraladıkları evlere çıkarak terk ederler. Bunun en büyük 
sebebi, ikinci yöntemin daha ucuz olmasıdır. Ama ilk yerleştiğiniz yer 
uygunsa, tabi ki programınızın sonuna kadar orada kalabilirsiniz.

■ Bazı işverenler konaklamayı doğrudan ayarlamasalar bile katılımcılara 
konaklama bulma konusunda yardımcı olmaktadırlar. Bu yüzden henüz 
Amerika’ya gitmeden önce işvereniniz ile iletişime geçerek konaklama 
konusunda yardım ve fikirlerini alabilirsiniz. Ayrıca geçmiş senelerde aynı 
bölge ve iş yerinde çalışmış katılımcılar ile iletişime geçerek onların 
konaklama adreslerini ve tecrübelerini isteyebilirsiniz. Bu gibi eski 
katılımcılara ait iletişim bilgilerini işvereninizden ve danışmanınızdan 
isteyebilirsiniz.

■ Uygun ve kolay konaklama bulma, Amerika’ya erken gitme ile çok alakalıdır. 
Özellikle Haziran ortasından sonra gidecek katılımcılar, daha az seçenek 
içerisinden seçim yapmak zorunda kalabilirler. Konaklama yerleri ile 
gitmeden önce temasa geçip yer ayırtma da bir diğer önemli yoldur.

■ Konaklama yeri aramaya başlamadan önce, işvereninizden yakın civardaki 
uygun mekânların yerlerini öğrenebilirsiniz. Gitmeden önce danışmanlarınız da 
size, işyeri civarındaki konaklama seçeneklerinin adres ve telefon bilgilerini 
verecektir. Aynı bilgileri Türkiye’den ayrılmadan önce internet aracılığı ile de 
edinebilirsiniz. Araştırmanıza, CIEE’ye ait www.ciee.org/wat/housing adresinden 
başlayabilirsiniz. 

■ Eğer, bir grup oluşturamıyor ve maliyetleri dağıtamıyorsanız uzun süre 
konaklamalarda hosteller uygun olabilir. Genel olarak kısa süreli kiralanan bu 
öğrenci evlerinde, uzun süre konaklayacağınızı belirterek, tüm süre için daha 
uygun bir fiyat alabilirsiniz. Hiç bir zaman, konaklamanızda pazarlık yapmaktan 
çekinmeyin.

Konaklama Yerleri İlanları
En kolay ulaşabileceğiniz ilanlar, yerel gazetelerin emlak sayfalarıdır. Bunun 
yanında, internetten de güncel konaklama seçeneklerine ulaşabilirsiniz. 
İnternette en yaygın kullanılan kaynaklardan birisi www.craigslist.org adresidir. 
Eğer bulunduğunuz yere yakın üniversite kampusları varsa, ev arkadaşı arayan 
üniversite öğrencilerinin ilan astıkları panolardan da yararlanabilirsiniz.

İlanların çoğunda, pek çok Amerikalının dahi anlamakta zorluk çekebileceği bazı 
kısaltma kodları kullanılmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

BR

co-op

furn

Util

Pvt

W/

Apt

Elev bldg

A/C

Dep:

Studio

w/d

Yatak odası

Karma

Mobilyalı

Gaz, su, elektrik vb.

Özel

İle (with)

Daire

Asansörlü

Klima

Depozito

Tek kişilik mini daire

çamaşırhaneli

PRİZLER FARKLIDIR.
DÖNÜŞTÜRÜCÜ ALMAYI

UNUTMAYIN!
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Banka & Parasal İşlemler

Amerikan Kültürü & Kültür Şoku

Amerika’ya gitmeden önce beraberinizde götüreceğiniz (Department of State 
kuralları gereği minimum 1500USD) cep harçlığının, büyük banknotlardan 
oluşmamasına dikkat edin. En çok ihtiyaç duyacağınız ve rahat kullanabileceğiniz 
banknotlar 1 ve 5 dolarlıklardır. Yanınızda çeyrek dolar (25 cent) bulundurmaya ve 
100 dolardan fazla para tutmamaya dikkat edin. Paranızı, iş yeriniz yakınındaki bir 
bankada açtıracağınız hesaba yatırın ve gerekli durumlarda ATM’lerden çekerek 
kullanın. 

Banka Hesabı 
■ Amerika’da banka hesabı açtırmak çok kolaydır. Mutlaka en kısa zamanda 
özellikle işvereninizden alacağınız tavsiye üzerine, size yakın bir bankada hesap 
açın. Genelde işverenlerin kendileri de maaşlarınızın yatırılması için, sizden hesap 
açmanızı isterler.  

■ Hesap açmak için, pasaportunuz ve az miktarda para yeterlidir. Bazen, sosyal 
güvenlik numaranız da gerekebilir. Debit kartınız vereceğiniz adrese gönderilecek 
ama geçici olarak kullanmanız için size bir ATM kartı verilecektir. Bu kartla alışveriş 
yapamaz, sadece para çekebilirsiniz. Debit kartınızla alışveriş yapabilirsiniz. 
Harcamalarınız hesabınızdaki paradan düşülecektir. FAKAT debit kartlar içlerinde 
paranız olmamasına rağmen belirli bir miktara kadar alış-veriş yapmanıza izin 
verir. Eğer hesabınızda paranız yoksa ASLA debit kartınızla alış-veriş yapmayın. 
Negatife düşüren her alış-veriş için banka sizden (bankadan bankaya değişen) bir 
hizmet bedeli alacaktır. Mesela 1 dolarlık bir harcama nedeni ile 23 dolarlık hizmet 
bedeli ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bunun yanında unutmayın ki negatife 
düşen hesabınızı sıfırlayana kadar bakiye üzerinden faiz de hesaplanacaktır. 

■ Hesap açtırma sırasında, ödeyeceğiniz ücret olup olmadığını, mutlaka sorun. 
Görevliye öğrenci olduğunuzu, geçici süre ile Amerika’da bulunduğunuzu belirtin 
ve ücretsiz öğrenci hesaplarının olup olmadığını öğrenin. Amerika’da bankalar 
yerel çalıştığından özellikle çeklerinizi, aldığınız yer haricinde bozduramazsınız bu 
sebeple bankanızın kapalı olduğu saatleri ve günleri iyi öğrenin. 

Gönderilen parayı çekebilmek için, bir Western Union şubesine gitmeli ve 
gitmeden önce, ailenizden şu bilgileri almış olmalısınız: gönderen kişinin 
adı-soyadı, gönderilen şubenin bulunduğu şehir ve ülke (mesela Ankara, Turkey), 
para transferi kontrol numarası (MTCN). 

Paranızın yatıp yatmadığını ya da ulaşıp ulaşmadığını 1-800-325-6000 numaralı 
telefondan öğrenebilirsiniz. Paranız yatırıldıktan 15 dakika sonra, çekilebilir hale 
gelir. Şubede size bir form doldurulacak ve pasaportunuz istenecektir. Yaklaşık 30 
dakika süren bu işlemlerden sonra paranızı ve pasaportunuzu almayı unutmayın. 

Eğer Türkiye’de kullandığınız bankayı Amerika’da da kullanmaya devam etmeyi ve 
para işlemlerinizi onun üzerinden yürütmeyi planlıyorsanız, unutmayın ki Türk 
bankalarını orada bulmanız hem çok zordur hem de anlaşmalı bankacılık sebebi ile 
hizmet bedelleri yüksektir. Eğer Türkiye’de bir hesap açmak ve Amerika’da 
kullanmak istiyorsanız sorularınız için mutlaka bankanızla konuşun.

Kredi Kartı 
Burada sahip olduğunuz Master, Visa ya da Amerikan Express kredi kartlarınızı 
Amerika’da kullanabilirsiniz. Eğer bunu düşünüyorsanız, en son bankanızla da 
kontrolünüzü yapmayı unutmayın. Amerika’da kredi kartınızdan yapacağınız 
harcamalarınız USD olarak faturalandırılacağından, gitmeden önce kartınıza bir 
talimat vererek yurt dışı harcamalarınızın USD cinsinden faturalandırılmasını 
isteyin. Aksi durumda kur farkından bazı zararlarınız olabilir.

Satın Alma Vergileri 
Amerika’da ürünler, etiketleri üzerine vergiler eklenmemiş halde alıcıya sunulur. 
Kasaya geldiğinizde ürünün fiyatının vergi oranında arttığını görürsünüz. Genel 
olarak % 3 ila % 10 arasında değişkenlik gösterebilen bu vergileri ödemek 
zorundasınız ve iadesini alamazsınız.

Amerika, yaklaşık 350 milyonluk nüfusunda pek çok milletten insan 
barındırmaktadır. Orada, alışkın olmadığınız şekilde pek çok farklı Amerikalı 
profili ile karşılaşacaksınız, hatta kafanızdaki Amerikalıların ne kadar az 
olduğunu düşüneceksiniz.

Profilleri, kökenleri, kendilerine has kültürleri ile değişkenlik gösterseler de 
Amerikalılar yaşam stilleri ve düzenleri ile aynı bütünü paylaşırlar. Sosyal 
yaşantılarında en az Türk insanı kadar sıcak ve naziktirler ama iş 
ortamlarında bambaşka kurallara göre hareket ederler ve disiplinden taviz 
vermezler. Sizden öncelikle iş ile sosyal yaşam arasındaki farka hazırlıklı 
olmanızı istiyoruz. 

Para Transferi
Ailenizden para göndermelerini istemeniz gerekirse, bunun en kolay yolu Western 
Union ile paranın size havale edilmesidir. Aileniz Ziraat Bankası şubeleri veya farklı 
bankaların bünyelerindeki Western Union merkezlerine gidip, size havale 
gönderebilir. 

Uyarı: Banka hesabınızı, Türkiye’ye dönmeden önce mutlaka kapatın. 
Kapanmamış hesaplar için hesap ücreti işler ve banka bunu faizi ile birlikte 
sizden daha sonra evinize zarf göndererek isteyebilir.
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Ulaşım & İlgili Konular

Amerikalılarla tanışmak ve arkadaşlık kurmak kolaydır. Her ne kadar ülkemiz ve 
insanımız hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasalar ya da bildikleri şeyler genelde 
yanlış olsa da, bunu ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmak adına bir fırsat olarak 
değerlendirebilirsiniz. Yaşam şekillerimizdeki farklılıkları iyi gözlemleyip, adapte 
olma sürenizi kısaltmaya çalışmanız programınızın daha hızlı oturması için çok 
önemlidir. Bazı ipuçlarını, aşağıda sizler için sıralamaya çalıştık:

■ Aceleci ve tempolu iş hayatlarına hazır olun.

■ Açık sözlülüklerinden dolayı sert eleştirilerde bulunabilirler, kırılmayın ve bunu 
kişisel olarak algılamayın.

■ Çalışma sırasında çok disiplinli, sosyal hayatta ise çok cana yakın ve samimi 
olduklarından, bu ikisi arasında dengeyi kurmaya çalışın.

■ Trafik kuralları aynı olsa da yaptırımlar çok daha kuvvetlidir ve çok küçük 
kurallara uymama durumunda bile büyük tepkiler alabilirsiniz.

■ Çocuklara sevgi ile yaklaşımınız çoğu kez yanlış anlaşılır ve polise dahi şikâyet 
edilebilirsiniz.

■ Çevre temizliğine çok önem verirler ve çevreyi kirletenlere anında tepki 
gösterirler.

■ Yaş hiyerarşisi pek olmadığından sosyal sorumluluklarda herkesten aynı şeyi 
beklerler.

■ Öğrendiğiniz İngilizce resmi ve nezaket kurallarının ağırlıkla kullanıldığı bir 
İngilizce olduğundan, bazen sizi biraz komik bulabilirler. Ama yabancı aksan ile 
konuşan insanlara fazlası ile alışıktırlar.

■ Mesafeler birbirinden çok uzaktır ve neredeyse herkes araba kullanarak seyahat 
eder. Sokakta pek insan görmeyebilir ve etrafı tanıyıp alışma konusunda zorluk 
çekebilirsiniz.

■ Bahşiş verme bir çeşit sosyal zorunluluktur. Taksiciler, garsonlar, kuaför ya da 
berberler ve bunun gibi hizmet sunan kişiler sizden bahşiş beklerler ve 
vermediğiniz zaman tepki alabilirsiniz.

Bunların yanında ilk zamanlarda size zorluklar yaşatabilecek şu durumlara dikkat edin:

■ Özellikle ilk defa yurtdışına çıkacaksanız, uçağa binişinizden itibaren büyük bir 
heyecan yaşamaya başlayacaksınız. Bu heyecanın hiç bir zaman paniğe dönüşmesine 
izin vermeyin.

■ Zaman farkı: iki ülke arasındaki zaman farkından dolayı bünyeniz bir süre gece ile 
gündüz arasındaki farka alışamayacaktır. Bu (Jet-Lag) baş ağrısından halsizliğe, 
isteksizliğe ve huzursuzluğa kadar çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Buna 
hazırlıklı olmanızı ve daha kısa sürede atlatmak için kesinlikle gündüzleri uyumamaya 
çalışmanızı öneririz.

■ Evinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı çok özleyecek ve ilk günler sürekli telefon ile 
görüşmek isteyeceksiniz. Bu sebepten, kalabalık ortamlarda bile kendinizi yalnız 
hissedebilirsiniz ama bunun geçici bir durum olduğunu unutmayın.

■ Bunun yanında, depresyon haliniz çok uzun sürer ve bir türlü atlatamazsanız ve 
psikolojik desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen ailenize haber verin.

Amerika’da mesafeler birbirinden oldukça uzaktır. İnsanlar genellikle araba ile seyahat 
ettiklerinden, Amerika tam bir otoyol cennetidir. Daha uzak mesafeler için ise 
genellikle uçak, tren ve otobüs kullanılır. Toplu taşımaya talep fazla olmadığından 
özellikle otobüs işletmeciliği bizimki kadar gelişmiş değildir. Amerika içinde seyahat 
etmek istiyorsanız, mutlaka daha önceden gideceğiniz yerle alakalı bilgi toparlayın ve 
ne ile seyahat edeceğinize karar verin.

Uçak ile seyahat
Uçak seyahati düşünüyorsanız, bu planınızı en az bir ay önceden yapmış olun ve bilet 
arayışına girin. Bilet fiyatları çok büyük farklılıklar gösterip, internet üzerinden takip 
edeceğiniz biletleri erken hareket ederek uygun fiyata alabilirsiniz. Amerika içerisinde 
seyahat etmek için Türkiye’den bilet ayarlamanız çok pahalı olur. Biletlerinizi 
internetten kredi kartınızla alabilirsiniz. Seyahat edeceğiniz merkezler büyük 
şehirlerden büyük şehirlere değilse, unutmayın ki bilet fiyatları daha pahalı olabilir. 
Gerekiyorsa biletlerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bilet alma ve takip etmek için şu 
seyahat sitelerini deneyebilirsiniz: 

www.cheaptickets.com, www.expedia.com, www.orbitz.com, www.travelocity.com

Otobüsle seyahat 
Amerika’da otobüs ile seyahat, genelde herkesin arabası olduğundan çok tercih edilen 
bir yol değildir ve çoğunlukla gelir seviyesi düşük insanlar ve yabancılar tarafından 
kullanılır. Bu nedenle sektör pek gelişmemiştir ve ülkemizdeki kaliteyi asla 
yakalayamazsınız. Otobüslerin eski olması, seyahat sırasında servis hizmetlerinin 
olmaması, kısa mesafeler de dahi aktarmalar olması hatta biletinizde koltuk 
numarasının bile bulunmaması sizleri şaşırtmasın. Amerika’da en yaygın otobüs ağı 
Greyhound firmasına aittir. Pek çok şehre Greyhound’un internet sitesinden bilet alarak 
gidebilirsiniz: www.greyhound.com
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Trenle Seyahat 
Otobüslerin aksine tren seyahatleri Amerika’da oldukça konforludur. Eğer trenle 
seyahat etmek istiyorsanız, ziyaret etmeniz gereken adres www.amtrack.com 
sitesidir. Bu siteden tüm seferleri detayları ile görebilir ve bilet alabilirsiniz. 

Arabayla Seyahat
Amerika araba ile seyahat etmek için hem maliyet hem de konfor bakımından en 
uygun ülkelerden biridir. Bütün ülke büyük otoyollarla döşenmiş, tali yollar dahi 
çok bakımlıdır. Araba seyahatleri için karşınıza araba almak ve araba kiralamak 
seçeneklerinden birisi çıkacaktır.

Araba Satın Alma
Grup oluşturabilen pek çok katılımcı gerek programları süresince kullanmak 
gerekse tatil periyodunda Amerika’yı dolaşmak için araba satın alır. İlk bakışta çok 
cazip gelen bu seçenekte bazı noktalara çok dikkat etmelisiniz. Genelde ucuz 
arabalar tercih edildiğinden, bu bir süre sonra masraflara yol açabilmektedir. 
Bunun yanında, alacağınız arabanın fiyatı ilk bakışta uygun görünse de sigortası 
hesaba katıldığında 1000-2000 USD arasında daha pahalıya gelecektir.  

Arabanızı sigortasız kullanamazsınız. Sigortasız kullandığınız araba ile kaza 
geçirmeniz durumunda, sağlık sigortanız da masraflarınızı karşılamayacaktır. 
Arabanızı sigortalarken tam sigorta yaptırmaya -hasarları karşılayan- dikkat edin. 
Aksi durumda pek faydasını göremezsiniz.  Araba satın alacaksanız geri alma 
garantisi veren yerleri tercih etmenizi öneririz. Bazı galeriler genelde %20 kesinti ile 
arabanızı geri alma garantisi verirler. Aksi durumda arabanızı program bitiminde 
satabilecek şekilde ayarlamanızı yapmaya çalışın. Araba satın almak için galerilerin 
yanı sıra gazete ilanlarını ve arabaların üzerindeki satılık ilanlarını kontrol 
edebilirsiniz.

Arabanızı Motorlu Taşıtlar Departmanı’na Kaydettirme 
Arabanızın kaydını en yakın Department of Motor Vehicles’a gidip yaptırmayı 
unutmayın. Bu kayıt işlemi için, aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:
1. Eski sahibinden aldığınız ruhsat – 2. Satış makbuzu – 3. Sigorta belgesi – 4. Ehliyet

Araba Kiralama
Tatil sürenizde Amerika’yı dolaşmak istiyorsanız, bizim tavsiye ettiğimiz seçenek 
araba almaktan ziyade kiralamaktır. Araba kiralamak için kredi kartınızın ve 
ehliyetinizin olması gerekmektedir. Eğer ayrıldığınız şehre bir daha 
dönmeyecekseniz arabanızı, genelde hava alanlarında ofisleri bulunan büyük 
kiralama firmalarından kiralamaya çalışın. Bunlardan bir kaçını aşağıda 
görebilirsiniz.
Avis Rent-a-car  :  1-800-230-4898 www.avis.com 
Budget Rent-a-car :  1-800-527-0700  www.budgetrenacar.com 
Dollar Rent-a-car :  1-800-230-4898 www.dollarcar.com 

Bisiklet ile seyahat 
Amerika’da yakın mesafelere gitmek için bisiklet, oldukça uygun bir taşıma 
aracıdır. Toplu taşımanın çok az olduğu bu ülkede pek çok Work & Travel 
katılımcısı, programları boyunca bisiklet kullanır. Bu durumda şunu unutmayın ki 
tüm motorlu taşıtlar için geçerli olan trafik kuralları, sizin için de geçerli olacaktır. 
Bunun yanında, bisikletinizle birlikte mutlaka bir de kask alın. Pek çok yerde bu 
yasalarla koyulmuş bir zorunluluktur. Bu kuralı ihlalden dolayı trafik cezası 
yiyebilirsiniz. 

Ehliyet 
Normalde, Türkiye’den almış olduğunuz ehliyetiniz kısa süreli bir programla 
gittiğinizden dolayı Amerika’da geçerlidir (Bununla alakalı, bulunacağınız eyalete 
ait kuralları önceden araştırıp bilgi edinmelisiniz). Bizim tavsiye ettiğimiz ise pek 
çok katılımcının da çok zor olmaması sebebi ile yaptığı gibi Amerikan ehliyeti 
almaktır. Kuralları eyaletten eyalete fark eden ehliyet alma işlemleri için 
bulunduğunuz yere en yakın Department of Motor Vehicles’a (DMV - 
www.dmv.org) gidebilirsiniz. Ehliyet başvurunuzda eyalet sakini olup olmadığınıza 
bakılacağından, bu konuda zorluk yaşarsanız 1-888-COUNCIL’den CIEE’yi arayın.

Trafik Kuralları 
Amerika’da trafik kuralları ve bu konudaki cezai yaptırımlar çok katı bir şekilde 
uygulanır. Lütfen tüm kurallara büyük hassasiyet gösterin. Aşağıda katılımcılar 
tarafından geçen senelerde en çok ihlal edilmiş trafik kurallarını görebilirsiniz: 

■ Şehir içi hız limitini aşmak: 20-25 mil/saat (Tabelalara dikkat edin.)

■ Otoyollarda hız limitini aşmak: 55-70 mil/saat (Tabelalara dikkat edin.)

■ Dur işaretinde (stop sign) tam durmadan duraklayarak geçmek

■ Yasaklı şeritlerde sollama yapmak

■ Öğrenci indirip-bindiren okul servislerini karşı yönde dahi olsa geçmek
   (hareket etmelerini beklemelisiniz)

■ Sinyalsiz dönüşler veya sollamalar yapmak

■ Otostopçuları arabanıza almak/otostop çekmek

■ Alkollü araba kullanmak ya da arabanın içinde alkollü içki taşımak 
   (sadece bagajda taşıyabilirsiniz)

■ Makas yapmak 

Oto-stop 
Amerika’nın pek çok eyaletinde otostop yasaktır. Yasak olmayan yerlerde ise büyük 
otoyollarda otostop çekmek yasal değildir. Ne olursa olsun, arabasına bineceğiniz 
kişiden emin olamayacağınızdan dolayı, yasak olmayan durumlarda dahi otostop 
çekmemenizi tavsiye ederiz. 
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Amerika’ya Giriş & Çıkışlar
■ Programınız süresinde başka bir ülkeye gidip sonra tekrar geri gelmek 
istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır:

■ Başka bir ülkeye gitmek için o ülkenin vizesine başvurmalısınız.

■ Tekrar Amerika’ya dönecekseniz bu seyahatinizi programınızın çalışma 
periyodu içerisinde (vizenizin üzerindeki son geçerlilik tarihidir) yapmalısınız.

■ İşvereninizden mutlaka izin almalısınız.

■ 30 günlük gezi süresini değerlendirmek için başka bir ülkeye giderseniz tekrar 
Amerika’ya yeni bir vize almadan giremezsiniz. Böyle bir durumda Türkiye’ye 
dönüş biletiniz Amerika’dan olduğundan bu biletiniz yanacaktır.

■ Bunun yanında sigortanız, 30 günlük gezi süresini Amerika dışında geçirirseniz 
geçerliliğini kaybeder.

■ Amerika dışına çalışma süreniz içerisinde çıksanız dahi dışarıda en fazla 25 gün 
kalabilirsiniz. Aksi takdirde Amerika’ya tekrar giremez ve hatta sınır dışı 
edilebilirsiniz.

■ J1 vizenizin “Entries” kısmında “M” (Multiple) yazmıyorsa, tüm koşulları sağlıyor 
olsanız dahi vizeniz tek girişe izin verdiğinden, dönüşünüzde Amerika’ya 
giremezsiniz.

■ Vizenizin son geçerlilik tarihinin çalışma sürenizle uyumlu olduğunu kontrol 
edin. Yanlışlıkla kısa basılmış bir vize ile son geçerlilik tarihi dolduktan sonra 
diğer koşullar sağlansa dahi dönüşünüzü Amerika’ya yapamazsınız.

■ BU KONTROLLERDEN SONRA HERŞEY TAMAMSA DS-2019 formunuzu CIEE’ye 
onaylatmalısınız. Bunun için aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyun. 

Güvenlik
Şunu unutmayın ki sigortalar bir problem yaşandıktan sonra işinize yarar. Önemli 
olansa öncelikle her türlü sorundan kendinizi korumaya çalışmanızdır. Programınız 
boyunca kendi güvenliğinizle en çok ilgilenmesi gereken kişiler sizlersiniz. 

Amerika’daki ilk zamanlarınızda, yaşadığınız yerde etrafınızı çok iyi gözlemleyerek 
genel kural ve temayülleri anlamaya çalışın. Ama şunu unutmayın ki her şeye hâkim 
olduğunuza inansanız dahi en iyi bildiğiniz yerde kendi ülkenizde, en güvende 
hissettiğiniz yerde kendi mahallenizde bile güvenliğiniz için dikkat etmeniz gereken 
ve tüm dünyada geçerli genel kurallar vardır. 

■ Kötü niyetli kişiler, sizlerin yabancı olduğunuzu rahatlıkla anlar ve tedbirsiz 
davranışlarınızdan yararlanmak isteyebilirler.

■ Büyük şehirler bu yönden küçük yerlere göre daha tehlikeli olabilir ve geceler 
gündüzlere göre daha az güvenlidir. 

■ Mümkün olduğunca geceleri ve yalnız seyahat etmemeye gayret gösterin. 

■ Seyahatlerinizde yanınızda taşıma konusunda size zorluk çıkartacak büyüklükte ve 
ağırlıkta eşya taşımamaya çalışın.

■ Yanınızda büyük miktarda para bulundurmayın ve alış-verişlerinizi bozuk paralarla 
gerçekleştirin. 20 USD üzerindeki banknotların genelde yabancılarda olduğu bilinir 
ve bu durum o banknotlardan sizde daha fazla bulunduğunun bir göstergesidir.

■ Önemli belgelerinizi sürekli yanınızda taşımayın, uzak yerlere gitmeyecekseniz 
yanınızda sadece birer kopyalarını bulundurun.

■ Postanızın içerisine, yolculuğa çıkacağınız tarihleri, gideceğiniz yeri, adınızı, 
soyadınızı, Amerika’daki adresinizi ve gerektiğinde ulaşılabilmesi için telefon 
numaranızı içeren bir not ekleyin.

■ Postanıza, ödemesi yapılmış, üzerine adresinizin yazılı olduğu onaylı bir zarf ve 
ödemeye ait makbuzu ekleyin. Bu zarf, DS formunuzun size geri gönderilmesinde 
kullanılacaktır.

■ UPS veya FedEx’i kullanarak postanızı (DS formunuz, notunuz, ödenmiş onaylı 
zarfınız ve ödendi makbuzunuz) aşağıdaki CIEE adresine gönderin. Bu kargoları 
seçmeniz DS formunuzun CIEE’ye güvenle ulaşması içindir. 

CIEE
Attn: Customer Service Center
600 Southborough Drive Suite 104, 
South Portland, Maine 04106

Amerika Dışına Seyahatler İçin DS-2019 Formunun Onaylatılması

1 - DS formunuzu onaylatmanız için iki yol vardır:
CIEE’nin Portland’daki ofisine giderek elden onaylatmanız. Bu işlem çok kısa 
sürecektir. Ama gitmeden önce 1-888-COUNCIL’den CIEE’yi arayarak gideceğinizi 
haber vermelisiniz. 

2 - DS formunuzu posta ile CIEE’ye gönderip onaylandıktan sonra geri gönderilmesini 
beklemenizdir. Bu seçenekte aşağıdaki uyarıları dikkatle inceleyin:
DS formunuzu yolculuğunuzu planladığınız tarihten en az 2 hafta önce CIEE’ye 
gönderin.
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Eşya Güvenliği
■ Programa giderken de Amerika içi seyahatlerinizde de eşya yönünden mümkün 
olduğunca hafif olmaya çalışın.

■ Seyahatlerinizde çantalarınızı yanınızdan ayırmayın.

■ Bagajlarınızı uçaktan indikten sonra vakit geçirmeden almaya gidin.

■ Otobüs seyahatlerinde bavulunuzun bagaja konduğundan emin olun.

■ Değerli evrak, değerli eşya ve paralarınızı asla bagajınızda taşımayın; el 
çantalarınızda ya da üstünüzde bulundurun.

■ Kimseye eşyalarınızı teslim etmeyin. Havaalanı veya benzeri yerlerde 
eşyalarınızdan ayrılmanız gerekirse emniyet ofislerine bakın ve varsa oralara teslim 
edin.

Hukuki Problemler & Yasal Bilgiler
Acil Durumlar
Tüm programınız boyunca, acil durumlarda CIEE ve United Towers size durumunuz 
ile alakalı gerekli her türlü çabayı göstererek yardımcı olmaya çalışacaktır. Lütfen acil 
durumla karşılaştığınızda bunu önce CIEE’ye ve sonra bize bildirin. 

Acil durumlar nelerdir?
Acil tıbbi müdahale, tutuklanma, suça karışma, suça maruz kalma, doğal afet nedeni 
ile tehlike içinde bulunma gibi durumlar acil durumlardır. Eğer bu durumlardan birisi 
başınıza gelirse öncelikle 911’i aramalı ve daha sonra ilk fırsatta CIEE’yi 1-888-COUNCIL 
numarasından arayarak durumunuzu bildirmelisiniz. 

Acil olmayan durumlar 
Aşağıda sıralanmış olan durumlar acil olmayan durumlardır ve bu konularda yardım 
almak istiyorsanız hafta içi günler 08:00-17:00 arası 1-888-COUNCIL numarasından 
CIEE’ye ulaşabilirsiniz.

■ İşinize son verilmesi veya diğer iş problemleri
■ Pasaportunuzu kaybetmeniz
■ DS-2019 formunuzu veya değerli başka evraklarınızı kaybetmeniz 
■ Resmi ve hukuki işlemler hakkında bilgi ihtiyacı
■ Bagajınızın, eşyalarınızın, paralarınızın çalınması ya da soyulmanız
■ Sosyal Güvenlik Numarası ve vergi ile ilgili konular
■ SEVIS problemleri 
■ Sağlık sigortanız ile ilgili sorularınız
■ Seyahat ile ilgili sorularınız 

Tüm bu durumlarda CIEE’den yardım alabileceğiniz gibi son sayfada verilen ofis 
numaralarından veya e-postayla danışmanlarınıza da ulaşabilirsiniz. 

Suça Karışma ve Tutuklanmalar
Amerika'da bulunduğunuz sürece bulunduğunuz eyaletin kanunlarına karşı sorumlu 
olacaksınız. Yabancı olmanız, geçici süre ile Amerika'da bulunmanız ya da kanunları 
tam olarak bilmiyor olmanız hiç bir durumda hafifletici sebep olarak kabul 
edilmeyecektir.

Tutuklanma ile ilgili yapmanız gerekenler
Öncelikle önerimiz sorunlardan uzak durmanız ve kanunları asla çiğnememenizdir. 
İşlediğiniz tüm suçlarda kanunlara karşı kendiniz sorumlu olacaksınız, unutmayın. Bir 
şekilde başınızı derde sokar ya da bir suça karışırsanız hemen durumunuzu CIEE'ye 
bildirin. Ama unutmayın CIEE'nin size bu gibi durumlarda yardımı çok sınırlı olacaktır. 
Tutuklanma durumunda size bir defa telefon ile görüşme hakkı verilecektir. Bu hakkınız 
ile hiç bir soruya cevap vermeden CIEE'yi acil numaradan arayın veya bir avukat ile 
görüşüp durumunuzu bildirin. Ama unutmayın ki mesai saatleri dışında ve hafta sonları 
problemlerinizin çözülmesi pek çok kamu kuruluşu ve özel kuruluşun kapalı olması 
nedeni ile daha zor olacaktır.

Bulunduğunuz bölgede düşük maliyetli avukatların listesine ulaşmak için CIEE'den 
yardım alabilir ya da www.abanet.org/legalservices/probono/directory.html  sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz. 

Uzak durmanız gereken davranışlar ve ilgili tavsiyeler
■ 21 yaşın altındaysanız asla alkol kullanmayın ve satın almaya çalışmayın.
■ Yaş sınırı tutmayan bir başka şahıs adına asla alkol satın almayın.
■ Yaşı yasalarla belirlenmiş alt sınıra uygun olmayan kişilerle ilişki yaşamayın.
■ Halka açık yerlerde alkol kullanmayın.
■ Uyuşturucu madde bulundurmayın ve kullanmayın.
■ Çevrenizi rahatsız edici ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmayın.
■ Her türlü saygısız hareketten kaçının.
■ Polise karşı ters cevap vermeyin, ani hareketlerle tepki vermeyin
    ve el-kol hareketlerinde bulunmayın.
■ Özel mülke girmeyin ve başkalarının taşınabilir ya da taşınamaz
   eşyasına zarar vermeyin.
■ Hırsızlık, yankesicilik gibi suçlara karışmayın.
■ Sahte kimlik kullanmayın.
■ Ehliyetsiz araç kullanmayın ve durdurulursanız, arabadan inmeden, kemerinizi 
çözmeye yeltenmeden ve ellerinizi direksiyondan çekmeden polisi bekleyin. Polisin 
söylediklerine uyarak hareket edin. 
■ Tutuklanma durumunda yasal haklarınız 
■ Sessiz kalma ve soruları yanıtlamama hakkınızı unutmayın.
■ Suçlanırken, itiraf etmek zorunda bırakılamazsınız ya da kanıt göstermeniz istenemez.

KATILIMCI REHBERIKATILIMCI REHBERI

44 45

info@unitedtowers.com www.unitedtowers.com

AMERİKA’DA YAŞAM AMERİKA’DA YAŞAM



Amerika'dan Ayrılırken Son HatırlatmalarTutuklanma Durumunda Yasal Haklarınız 
■ Sessiz kalma ve soruları yanıtlamama hakkınızı unutmayın.
■ Suçlanırken, itiraf etmek zorunda bırakılamazsınız ya da kanıt göstermeniz istenemez.
■ Arama yetkisi olmadan arama yapılamaz.
■ Avukat isteme hakkınız vardır ve paranız yoksa size bir avukat tahsis
   edilmesi zorunludur.
■ Mahkemeyi beklerken kefalet ödeyerek serbest kalabilirsiniz.

Kefalet (Bail) 
Hapishaneden kefaletle çıkıp çıkamayacağınıza mahkemeler karar verecektir. Kefalet 
bedeli de yine işlenen suçun derecesine göre, mahkeme tarafından belirlenir. 
Belirlenen kefaleti ödemeniz durumunda mahkeme gününe kadar serbest kalırsınız ve 
bu para mahkeme günü orada olacağınızın bir garantisi olarak bir depozito gibi alınır. 
Tavsiye edilen, kişinin kefaletini kendisinin ödemesidir. Eğer gücünüz yetmiyorsa 
üçüncü bir şahısla anlaşıp kefaletinizi ödetebilirsiniz. Kefaletinizi ödeyecek kişilerle 
temasa geçme konusunda zorluk yaşarsanız CIEE bu konuda size temasa geçmeniz için 
yardım eder ama kefaletinizi ödemez. 

Suçlu bulunursanız 
Bu durumda alacağınız ceza, para cezası, toplum hizmeti, hapse atılma gibi cezalar 
olabilir ve sınır dışı edilme ya da bir daha Amerikan vizesi alamama gibi sonuçlar 
doğurabilir. Daha sonra problem yaşamamak için, para cezalarınızı ödemeden 
Amerika'dan ayrılmayın. 

Uyuşturucular 
Yasal olmayan tüm uyuşturucuların bulundurulması ve kullanılması Amerika'da suçtur. 
Bu suçlardan dolayı ağır para cezalarına çarptırılabilir ya da hapse atılabilirsiniz. Not: 
Marihuana yasal olmayan bir uyuşturucudur.  

Alkol 
Yasal olarak alkol alma yaşı 21'dir. Alkol satın alırken veya alkollü mekânlara girerken 
yaşınızı kanıtlamanız için sizden resimli bir kimlik belgesi göstermeniz istenebilir.  Bu 
yaşın altında alkol alır hatta bu yaşın altındaki birisi için alkol satın alırsanız aynı şekilde 
cezalandırılırsınız. 
Yaşınız tutsa dahi, alkolü her yerde kullanamazsınız. Umuma açık yerlerde alkol 
kullanmanız yasaktır. Alkollü araç kullanamaz, arabanızın içinde taşıma amaçlı dahi 
alkol bulunduramazsınız. Alkollü araç kullanan birinin arabasında bulunmanız dahi, 
aynı cezalara çarptırılmanıza sebebiyet verir. 

Sigara 
Amerika'da, sigara alma konusunda da yaş sınırı vardır. Bu pek çok eyalette 18'dir. 
Bulunduğunuz eyaletin bu konu ile ilgili kurallarını öğrenmek zorundasınız. Sigara 
alırken satıcı sizden resimli bir kimlik belgesi göstermenizi isteyebilir.  Bulunduğunuz 
eyalette kapalı alanlarda ve halka açık bazı mekânlarda da sigara içme yasağı 
bulunabilir. Bunları öğrenmek ve kurallara uymak zorundasınız.

■ Son maaş çekiniz: son maaş çekinizin tarihi ayrılış tarihinizden sonra ise, işvereninize 
maaş çekinizi göndermesi için güvenilir bir Türkiye adresi vermeyi unutmayın. Ya da 
işvereniniz son maaşınızı Türkiye'deki hesap numaranıza gönderebiliyorsa hesap 
numaranızı verin.

■ Konaklama depozitonuzu geri almayı unutmayın.

■ Çalışma süresinin bitiminde alacağınız bonuslarınız varsa, hesaplatmayı unutmayın.
İşvereninizin iletişim bilgilerini (telefon, faks, e-posta adresi, posta adresi) almayı 
unutmayın.

■ İşvereninize, varsa vergi iadeleri için kullanılacak W2 formunuzu ülkenize 
göndermesini hatırlatıp güvenilir bir adres vermeyi unutmayın.

■ Varsa üniformalarınızı teslim edin.

■ Banka hesaplarınızı kapatın.

■ Sosyal güvenlik numaranız hala elinize geçmediyse, ayrılmadan önce sosyal güvenlik 
ofisi ile irtibata geçin ve kartınızın size ulaştırılmasını sağlayın. 

■ Eğer Amerika'dan programınızın normal bitiş tarihinden önce ayrılıyorsanız, CIEE'yi 
arayıp bunu haber verin.

■ Dönüş uçuşunuzu kontrol edin. 

Döndüğünüzde Yapmanız Gerekenler

■ Konsolosluğa bildirilmesi için döndüğünüz tarihi danışmanınıza bildirin.

■ DS-2019 formunuzu sonraki gidişlerinizde lazım olacağından kaybetmeyin.

■ Sosyal Güvenlik kartınızı tekrar katılırsanız lazım olacağından, iyi saklayın.
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CIEE İletişim Bilgileri
Adres: 600 Southborough Drive Suite 104, South Portland, Maine 04106

Ücretsiz Hat: 1-888-COUNCIL (1-888-268-6245)

Ücretsiz bu telefon numarasını acil durumlar için her zaman, acil olmayan 
durumlarda ise hafta içi 09:30 - 17:00 saatleri arası arayabilirsiniz.

contact@ciee.org 

Tüm bilgi ve dokümanlar için web adresi:
www.ciee.org/wat 

İstanbul Ofis
+90 212 244 50 05

Hafta içi 09:30-18:00

Taksim Meydanı Mete Cd.
No: 20/9 Beyoğlu, İstanbul

34427

Ankara Ofis
+90 312 425 75 65

Hafta içi 09:30-18:00

Karanfil Sok. No: 12/7
Kızılay, Ankara

06550

İzmir Ofis
+90 232 421 88 77

Hafta içi 09:30-18:00

Kıbrıs Şehitleri Cd. No: 9/2
Alsancak, İzmir

35220

Gaziantep Ofis
+90 342 215 43 21

Hafta içi 09:30-18:00

Muammer Aksoy Blv. No: 49/B,
Şehitkamil, Gaziantep

27900

Bursa Ofis
+90 224 305 05 50

Hafta içi 09:30-18:00

FSM Bulvarı Selin Sit. D Blok
No: 75/8 Nilüfer, Bursa

16010

Eskişehir Ofis
+90 222 233 33 01

Hafta içi 09:30-18:00

Hoşnudiye Mh. İsmet İnönü 1 Cd.
Başak İş Merkezi No: 26/16
Tepebaşı, Eskişehir 26130


