


MY-WAT sadece CAMPUS katılımcılarına özel, online bir Work
and Travel portalıdır. Bu sistem ile Work and Travel 
başvurularınızı daha kolay, hızlı ve sorunsuz bir şekilde 
evinizden, okulunuzdan ve bulunduğunuz  şehirden takip 
edebilirsiniz. MY-WAT ile kendi profilinizi yaratabilir, gerekli 
belgeleri indirip kişisel hesabınıza yükleyebilirsiniz. Size 
özel olarak atanan CAMPUS danışmanınızla da bu sistem 
üzerinden mesajlaşabilir, dilerseniz aynı işe yerleştiğiniz 
CAMPUS katılımcılarına ulaşarak Amerika planlarınızı birlikte 
yapabilirsiniz.







1. adımda sizden istenilenleri tamamlamanız durumunda CAMPUS danışmanınız 
tarafından portal üzerinden onay verilecek ve bundan sonraki tüm adımlarda da 
olacağı gibi ilk adımı tamamladığınıza dair cep telefonunuza SMS gelecektir.
CAMPUS danışmanınızın onay vermesiyle 2. aşamaya geçebilicek ve kolayca 
fotoğraflı online CV’nizi oluşturabileceksiniz.



Amerikalı işverenlere gönderilmek üzere fotoğraflı online İngilizce 

CV’nizi oluşturun. Güler yüzlü bir fotoğraf eklemeniz çok önemli!!!

CV’nize eklediğiniz fotoğrafın haricinde en az 3 

farklı adet gülümsediğiniz, daha çok yüzünüzün 

ön planda olduğu, eğlenirken, gezerken veya 

çalışırken çekilmiş olduğunuz fotoğraflar...

Aşağıdakileri de wat@campusum.com’a e-mail atın:

Video CV linkiniz...
Sizlerden kendinizi tanıtan bir video 
hazırlamanızı istiyoruz. Bu video hem 
İngilizce pratik yapmanız açısından sizin
için faydalı olacak, hem de yerleşmek 
istediğiniz işe kabul sürecini büyük ölçüde 
kolaylaştıracaktır.





Pasaport bilgilerinin girilmesi:Pasaport fotokopilerinizin sisteme yüklenmesi (Dilerseniz pasaport fotokopilerinizi elden ya da kargo yoluyla da CAMPUS’e 

ulaştırabilirsiniz).
ÖNEMLİ NOT: Lacivert pasaportu olanlar 1-2-3-4-5 ve 60 numaralı sayfalar ile varsa uzatma sayfaları (temditler) ve eski 

Amerika vizesi sayfalarını da CAMPUS’e ulaştırmalıdır. Çipli pasaportu (2010 yılında verilmeye başlanan yeni pasaport) 

olanlar ise üzerinde fotoğraf ve kimlik bilgilerinin olduğu tek sayfayı CAMPUS’e ulaştırmalıdır.

Danışmanınız tarafından size özel sunulacak iş seçeneklerinin değerlendirilmesi ve işveren mülakatlarına hazırlık 

yapılması: 
Danışmanınız bu aşamada sizin örnek mülakat soruları ve videolarıyla beraber işveren mülakatlarına hazırlanmanızı 

sağlayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Danışmanlarımız tarafından sizlere yapılacak iş sunumu ABD’ye gidebileceğiniz tarih ile işverenin sizi 

istediği tarih aralığının örtüşmesine, işverenin istediği İngilizce seviyesine, başvuruda belirttiğiniz iş veya pozisyon 

türüne göre yapılır. İşverenlerle görüşmeler Türkiye’de Job Fair (İş Fuarı) ile yüzyüze olabileceği gibi Skype veya telefon 

mülakatlarıyla da yapılabilmektedir.Program kalan ücreti ve SEVIS ödemeleri yapılır.İşiniz belli olduktan sonra CAMPUS tarafından sisteminize yüklenen ‘Sponsor Sözleşmesi’ ve ‘İş Kabul Formunun’ çıktısı 

alınıp doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmesi veya elden ya da kargo yoluyla CAMPUS’e ulaştırılması.
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