
PROGRAM ÜCRETİ DIŞINDAKİ MASRAFLAR

(Pasaport başvurusunda bulunacağınız
Emniyet Müdürlüğü’ne)

₺ 87,5 2016 yılı pasaport defter bedeli.

Sevis
(15 Şubat 2017 tarihine kadar, kalan program 
ücreti ile birlikte CAMPUS’e ödenir)

(Student Exchange Visitor Information System)

Program Kesin Kayıt Ücreti

PROGRAM ÜCRETİ

Pasaport

(CAMPUS’e ödenir)
$ 300 (₺ 894) Başvuru sırasında

Program Kalan Ücreti
(CAMPUS’e 15 Şubat 2017 tarihine kadar ödenmeli.
Kalan program ücretini bu tarihe kadar dilediğiniz
 gibi taksitlendirebilirsiniz)

Full Placement Seçeneği

$ 1400 (₺ 4172)

$ 1800 (₺ 5364)

$ 35 (₺ 104)

Vize Başvuru Ücreti $ 160 (₺ 477)

Uçak Bileti (Gidiş-Dönüş) $ 500 (₺ 1490)
$ 850 (₺ 2533)

Gidilecek eyalete, biletin satın alındığı
tarihe ve uçaklardaki yoğunluğa göre
fiyatlar değişmektedir.

* Bütün ücretler 01.08.2016 tarihli Merkez Bankası döviz kurundan (1 USD = 2,98 tl) hesaplanmıştır. Ücretlerin tl karşılığı kayıt olduğunuz günkü T.C Merkez Bankası Dolar-TL kurundan tekrar 
hesaplanacaktır. Fiyatlara KDV ve bütün vergiler dâhildir.  

** CAMPUS WSA Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, ABD merkezli sponsor kuruluşlarıyla ortak hareket ederek vereceği kararlar doğrultusunda program ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
*** Program için yapacağınız toplam masrafın bir defada değil, programda içinde bulunduğunuz aşamaya göre parça parça ödeneceğini hatırlatmak isteriz.

ABD

MALİYET TABLOSU

ABD Güvenlik sistemine
girişinizin yapılabilmesi
için gerekli tutar.

Akbank bu ücreti güncel döviz kuru
üzerinden değil, kendi belirleyeceği
kur üzerinden hesaplar. (ABD Büyükelçiliği Akbank Hesabına ödenir)

(Bilet satışı yapan firmaya ödenir. Kredi kartına 
taksit imkanı mevcuttur)

Self Placement Seçeneği
$ 700 (₺ 2086)
$ 900 (₺ 2682)

• Erken kayıt indirimlerinden yararlanırsanız 
program maliyetini düşürebilirsiniz!

• Bu seçenekte çalışılacak iş 
CAMPUS ya da CAMPUS’un 
aracılık hizmeti sunduğu yurtdışı 
sponsor kuruluş tarafından 
ayarlanır.

• Kalan program ücreti en düşük 
ve en yüksek ücret aralığı olarak 
verilmiştir. Kayıt olacağınız tarihe 
göre program kalan ücreti 
değişiklik göstermektedir.

• Bu seçenekte çalışılacak işi 
katılımcı kendisi ayarlar.

• Kalan program ücreti en düşük 
ve en yüksek ücret aralığı olarak 
verilmiştir. Kayıt olacağınız tarihe 
göre program kalan ücreti 
değişiklik göstermektedir.

$ 2400 - $ 3150 (₺ 7152 - ₺ 9387) Uçak bileti ücretine ve program
ücretine bağlı olarak değişebilir.arası değişmektedir

TOPLAM MALİYET

(Yukarıdaki ücretlere ek olarak yolculuğa çıkmadan önce yanınıza almanızı tavsiye ettiğimiz minimum tutardır)Cep Harçlığı : $ 1000



2017 yazını Amerika’da geçirmek isteyenler için CAMPUS 2017 
Work and Travel kayıtlarımız devam ediyor. Siz de yaz tatilinizi 
Amerika’da çalışıp para kazanarak, İngilizcenizi ilerleterek ve 
eğlenerek geçirmek istiyorsanız,  Work and Travel 2017 sezonu 
kayıtlarımızı kaçırmayın!!!

• O�simizde düzenleyeceğimiz “Speaking Club”a (Konuşma 
Kulübü’ne) katılarak iş yerleştirmeniz sırasındaki mülakatlarda, 
vize başvurunuzda ve yazın program süresince işinize 
yarayacak konularda konuşma becerinizi ilerletme şansınız 
olacak.

• Yılların tecrübesi ile programı birebir yaşamış 
danışmanlarımızdan size özel kesintisiz danışmanlık hizmeti

• ABD’ye vardığınız andan itibaren sponsor kuruluşunuzdan 
alacağınız danışmanlık ve acil durum 7/24 destek hizmeti

• İşe yerleştirme

• J-1 vize başvurusu için gerekli olan DS-2019 formunun 
getirilmesi

• Vize danışmanlığı

• Konaklama organizasyonu yardımı

• Program süresince geçerli olacak sağlık ve kaza sigortası

• Gidiş-dönüş ekonomik uçak biletinin ayarlanması ve 
rezervasyon işlemleri

• Program süresince tüm bilgilerin verileceği oryantasyon 
programı

• ABD Vizesi Bilgilendirme Semineri

• Vergi iadelerinin alınmasında destek ve danışmanlık hizmeti

• Sim Kart (Kişisel telefonunuza uyumludur)

• Work and Travel Katılımcı Serti�kası

• Gidiş - Dönüş uçak bileti ücreti

• Havaalanı transferleri

• Konaklama, yemek ve öğrencinin program boyunca günlük 
harcamaları

• Vize başvuru masra�arı

• SEVIS ücreti

• Pasaport masra�arı

Program Ücretine Dahil Olmayanlar

Program Ücretine Dahil Olan Servisler

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

w w w . c a m p u s u m . c o m
www.onlineworkandtravel.com

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


