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Başvuru Sahibinin Sorumlulukları
1. Başvuru sahibi, başvuru formunda sağlanan tüm 

bilgilerin bilgisi dahilinde olduğu kadarıyla doğru 
olduğunu kabul eder. Ayrıca başvuru sahibi doğru 
olmayan ya da yanıltıcı bilgilerin programdan hemen 
çıkartılmasına neden olabileceğinin bilincindedir.

2. Başvuru sahibi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 
belirlenen niteliklere sahip öğrencilere Amerika 
Birleşik Devletleri’nde kültürel alışveriş fırsatları 
sağlama amacıyla bir Ziyaretçi Değişim Programı 
olarak izin verilen CIEE Work & Travel USA 
(CIEE ABD’de Çalışma ve Seyahat) programının 
amaçlarının ve hedeflerinin bilincindedir.

3. Başvuru sahibi, programa başvururken veya 
programda yer almayı kabul ederken kişisel sağlık ve 
güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktan 
sorumludur. Başvuru sahibi, yurtdışında iken 
kendisi için risk teşkil edebilecek herhangi bir sağlık 
sorunundan veya başka bir sorundan mustarip ise 
başvuru yapmamalıdır.

4. Başvuru sahibi, tüm ücretleri başvurusunu 
yapmasına aracı olan CIEE Temsilcisi’nin şartlarına 
uygun olarak ödemeyi kabul eder

5. Başvuru sahibi, vize işlemlerinin zamanında 
tamamlanabilmesi için talep edilen tüm belgeleri 
makul bir süre önceden CIEE Temsilcisi’ne 
göndermekten sorumludur. CIEE, başvuru 
sahibinin belgelerini göndermesi, iş kabulünün 
doğrulanmasındaki gecikmeler veya ABD 
Konsolosluğu/Büyükelçiliğinde meydana gelebilecek 
vize randevusunun verilmesi, vize işlemleri 
veya vizenin basımındaki gecikmeler ya da vize 
başvurusunun reddedilmesinden doğabilecek ek 
masraflardan (uçak biletinin yeniden alınması veya 
iptal edilmesi masrafları da dâhil) sorumlu tutulamaz.

6. Her başvuru sahibi bulunduğu yerdeki vize 
harcını ABD Büyükelçiliğine ödemelidir. Başvuru 
sahipleri, vize başvurusunu yaptıkları ülkedeki ABD 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda geçerli olabilecek 
her türlü ek vize ücretlerini ve başvurunun bir parçası 
olarak alınan Amerikan hükümetine ait SEVIS ücretini 
ödemekten sorumludur.

7. Tüm başvuru sahipleri, programa katılmak için 
bir mülakattan geçmek ve program için dil 
yeterliliklerini ispatlamak zorundadır.

Katılımcının Sorumlulukları
8. Katılımcı, kendisinden program sürecince Amerikan 

kültürü faaliyetlerine aktif olarak katılmasının 
beklendiğini bilmektedir. Katılımcı, Amerikan 
kültürü ile ilgili faaliyetlere katılmak ve Amerikan 
vatandaşları ile etkileşime geçmeye yönelik iyi 
niyete dayalı bir çaba sergilemeyi kabul eder. CIEE 
ABD’de yaşam ile ilgili online eğitim ve bilgilere 
erişim sağlayacaktır. Zamana ve yere bağlı olarak 
CIEE Connect USA etkinliklerine de katılım fırsatları 

sunacaktır.  Zamanlamaya bağlı olarak, katılımcılar 
CIEE Sivil Liderlik Zirvesi’ne (CIEE Civic Leadership 
Summit) başvuru hakkına da sahip olabilir. Katılımcı, 
kendisine sağlanan tüm program fiyatlandırma 
bilgilerini incelediğini ve programın maliyetini 
tamamıyla anladığını, iadesi olmayan ön kayıt 
ücretini ona göre yatırdığını bilir ve kabul eder.

9. Katılımcı, verilen program ücretlendirme bilgilerinin 
tamamını gözden geçirdiğini ve geri iadesi mümkün 
olmayan depozitoyu ödemeden önce programın 
masraflarını anladığını kabul eder. 

10. Katılımcı, kendisinden programın sonunda ülkesine 
dönmesinin beklendiğini ve ülkesine dönmesi 
gerektiğini bilmektedir. Ayrıca katılımcı, kendi 
ülkesindeki kültürel deneyimlerini paylaşmanın 
önemini bilmektedir.

11. Programdan geri çekilen veya katılımı sona erdirilen 
herhangi bir Work & Travel USA katılımcısı, masrafları 
kendi ödemek şartıyla ülkesine dönmelidir. Katılımı 
sona erdirilen bir katılımcı aynı zamanda ABD’de 
yasal olarak kalma hakkını kaybeder. Katılımın sona 
erdirilmesi, katılımcının gelecekte de ABD vizesi 
alma olanaklarını olumsuz olarak etkileyebilir.

12. Katılımcı, ABD’nin güvenlik, sağlık, yasal, çevresel, 
siyasi, kültürel ve dini gelenekleri ve koşullarıyla 
ilgili olarak sunulan tüm materyalleri okumak ve 
dikkatlice incelemek zorundadır. Her katılımcı 
yasaların, kuralların veya geleneklerin ihlali halinde 
önceden bilgi sahibi olup olmadığına bakılmaksızın 
tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını bilmek 
zorundadır.

13. Tüm katılımcılar, CIEE Oryantasyonunu 
tamamlamak zorundadır.

14. Yasal belgelerin (DS-2019) ve vizenin kendisine 
verilmesinden sonra bu belgelerin gereğince 
korunması katılımcının sorumluluğu altındadır. 
Bu belgelerin yenilerinin çıkarılması ile ilgili 
masraflar katılımcı tarafından karşılanır.

15. Katılımcı, acil bir durum halinde temas kurulmak 
üzere bir yakınının adını, soyadını ve iletişim 
bilgilerini CIEE’ye vermek zorundadır. Bu bilgiler 
başvuru formunda yer almalıdır.

16. Katılımcı, program süresince tüm eylemlerinden ve 
bunların sonuçlarından kaynaklanan her türlü kayıp 
veya zarardan sorumludur. Katılımcı, davranışları 
sebebiyle kişisel veya maddi zarara maruz kalan 
CIEE veya tüm diğer tarafların zararlarını tazmin 
etmeyi ve bunları beri kılmayı kabul eder.

17. Program öncesinde, süresince ve sonrasında 
yapılacak tüm seyahatlerin riski katılımcıya aittir. 
Motorlu araç kullanmak isteyen bir katılımcı, 
gerekli olan ehliyet belgesini almak, izni çıkartmak 
ve sigorta yaptırmakla yükümlü olup bu konudaki 
riski kendisi üstlenir.

18. Katılımcı, CIEE’nin uygulayacağı izleme programına 
sıkı sıkıya uymayı kabul eder. Katılımcı, CIEE’den 
gelen ve yanıt verilmesi gereken her türlü iletiye 
zamanında yanıt vermekten sorumludur. CIEE 
izleme programına uyulmaması katılımcının J-1 Vize 
programının feshedilmesi ile sonuçlanır. Bu durum 
katılımcının ileride ABD vizesi alma imkanını 
olumsuz olarak etkileyebilir. 

19. Katılımcı, ABD’ye geldiğinde ilk maaş ödemesini 
alıncaya kadar ABD’de geçimini sağlamaya yönelik 
olarak, yanında en az 800 ABD doları bulundurmalıdır. 
Katılımcı, gelirinin program ve yaşam masraflarının 
tamamını karşılayamayabileceğini ve erişebileceği ek 
kişisel fonlarının olması gerektiğini kabul eder.

20. Program süresinde katılımcı kendi davranışları, parti 
verme, aşırı gürültü, fazla kalabalık veya diğer konut 
kuralı ihlali nedeniyle kaldığı konuttan çıkarılır veya 
konuttan çıkarılma riskinin bulunduğuna dair yazılı 
bir uyarı alırsa, bu CIEE program kurallarının bir ihlali 
sayılacaktır. CIEE, yasal sponsorluğunu geri alma 
hakkını saklı tutar ve bu da katılımcının katılımının 
sona erdirilmesi veya programın bitirilmesi demektir.  

21. Eğer katılımcı, program süresince güvenlik, sağlık, 
iş, konaklama, ilave konaklama masrafları veya 
ücretleri, sıhhi koşullar, aşırı kalabalık ortam vb. 
açısından zorluklarla veya başka herhangi bir sorun 
ile karşılaşırsa, durumu mümkün olduğunca kısa 
süre içinde CIEE’ye şu numaradan telefon açarak 
bildirmelidir: 1-888-268-6245 (7 gün/24 saat).

22. Tüm Work & Travel USA katılımcıları, ABD 
Hükümetinin aşağıda açıklanan SEVIS takibi de 
dahil olmak üzere tüm vize ve göçmenlik şartlarına 
uymak zorundadır: a) DS-2019 programının başlangıç 
tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ABD’deki 
işyerine vardığını CIEE’ye bildirmek; b) işyerine 
vardıktan hemen sonra geçerli bir adres, e-posta 
adresi ve telefon numarasını CIEE’ye bildirmek; 
c) ABD’deki ev adresinin, e-posta adresinin veya 
telefon numarasının değişmesi halinde 10 gün 
içerisinde bu değişikliği CIEE’ye bildirmek. 
Bu kurallara uymaması katılımcının J-1 Vize 
programının sona erdirilmesiyle sonuçlanacaktır.

23. Work & Travel USA katılımcıları, bu sözleşmede 
listelenen tüm CIEE program kurallarına uymak 
zorundadır. Katılımcı herhangi bir CIEE program 
kuralını ihlal ederse, CIEE yasal sponsorluğunu geri 
çekme hakkını saklı tutar ve bu da katılımcının 
katılımının sona erdirilmesi veya programının 
bitirilmesi demektir. 

24. Work & Travel USA katılımcıları, Amerika Birleşik 
Devletleri içindeyken tüm ABD kanunlarına uymak 
zorundadır. Katılımcı herhangi bir ABD kanununu 
ihlal ederse, CIEE yasal sponsorluğunu geri alma 
hakkını saklı tutar ve bu da katılımcının katılımının 
sona erdirilmesi veya programının bitirilmesi demektir. 
Katılımı sona erdirilen bir katılımcı aynı zamanda 
ABD’de yasal olarak kalma hakkını da kaybeder.

Hüküm ve Koşullar/Katılımcı Beyanı
Aşağıdaki bölüm, başvuru sahibinin CIEE Work & Travel USA Programına (“Program”) katılımına yönelik hüküm ve koşullarını içermektedir. 
Aşağıda belirtilen bilgileri dikkatlice okuyun ve bilgileri okuduğunuzu, anladığınızı ve koşulları kabul ettiğinizi elektronik imzanız ile 
doğrulayın. İmzanız olmadığı takdirde CIEE başvurunuzu dikkate almayacaktır.

Bu Hüküm ve Koşullar aşağıdaki açıklaması verilen terimleri içermektedir:

Başvuru Sahibi: Programa uygunluğu belirlenmesi amacıyla Uluslararası Temsilci tarafından incelenen ve Programa kabulünü 
değerlendirilmesi için kişisel ve profesyonel bilgilerini CIEE’ye göndermeyi amaçlayan yabancı uyruklu kişi.

Katılımcı: CIEE tarafından Programa kabul edilen yabancı uyruklu değişim ziyaretçisi.

Uluslararası Temsilci: CIEE ile resmi anlaşmaları olan ve Programın yürütülmesine yönelik her türlü konu üzerinde yeterli eğitimi olan, 
katılımcının yaşadığı ülkedeki onaylanmış kuruluşlar.

İşveren: Katılımcıya ev sahipliği yapan ve İş Teklifi Formu doğrultusunda bir iş sağlayan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üçüncü taraf.

Yerleştirme: İşveren tarafından yapılan ve pozisyon türü, sorumluluklar, maaş, konum, konaklama ve kültürel değişim olanaklarını 
içeren teklif.
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İş veya Çalışma İle İlgili Şartlar
25. İşler genellikle konaklama veya turizm sektörlerindedir. 

Katılımcılar, genel olarak haftada ortalama 32-40 
saat çalışırlar ve kendilerine en az federal asgari 
ücret ödenir. Konaklama, yeme-içme ve bazı ulaşım 
masrafları, genel olarak işle alakalı masraflar sayılmasa 
da maaşınızdan düşülebilir. Gelirler, program ve yaşam 
masraflarının tamamını karşılamayabilir.

26. İkinci işler dahil olmak üzere, her türlü iş, çalışmaya 
başlanmasından önce CIEE tarafından incelenmiş 
ve onaylanmış olmalıdır. CIEE, J-1 Ziyaretçi Değişimi 
Programının mevcut ve/veya beklenen kurallarına, 
düzenlemelerine ve gayesine uygun olmayan 
herhangi bir işi reddetme hakkını saklı tutar. Tüm 
işler niteliği gereği mevsimlik işler olmalıdır ve yıl 
boyu çalışan Amerikalı işçilerin işlerinden olmalarına 
neden olmamalıdır. Amerikalılar ile anlamlı kültürel 
alışverişe imkan vermeyen işlerde çalışılmasına 
izin verilmez. İlgili etmenlerin arasında işle ilgili 
görevler, işyeri, coğrafi konum, çalışma programı 
ve haftalık çalışma saati vardır. Yasak olan işler şu 
işleri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir: çocuk 
bakıcılığı, öğretmenlik, öğretim görevlisi olarak 
çalışma, kamp danışmanlığı, pedicap operatörlüğü, 
gemi mürettebatı veya uçak personeli olarak çalışma, 
başka kişiler ile sürekli fiziksel temas gerektiren 
işler, hasta ile temas gerektiren tıbbi personel 
işleri, araç sürmeyi gerektiren işler, oyun/kumar 
sektöründeki işler, imalat sektöründeki işler, kontrol 
altında bulundurulan tehlikeli maddelerle çalışılan 
işler ayrıca ABD Çalışma Bakanlığı’nın gençler için 
tehlikeli olarak tespit ettiği işler. Ev içi işlere izin 
verilmemektedir. Eskort hizmetleri, yetişkinlere 
yönelik kitap/video mağazaları, masaj salonları ve 
striptiz kulüpleri dahil olmak üzere ancak bunlarla 
sınırlı olmayacak şekilde yetişkinlere yönelik eğlence 
sektöründeki işlere de izin verilmemektedir. Gezici 
işlere izin verilmemektedir. 22.00 - 06:00 saatleri 
arasında dört saatten fazla süren vardiyaları 
gerektiren işlere izin verilmemektedir. Yasak olan 
işlere ait liste zaman zaman güncellenmektedir. 
Daha fazla bilgi, CIEE Work & Travel USA’in web sitesi 
olan www.ciee.org/in-the-usa/work adresinde yer 
almaktadır.

27. Hiçbir şart altında iş pozisyonları garanti 
edilmemektedir. Bir işveren belli bir pozisyonun 
katılımcı için ayrıldığını beyan etmiş olsa dahi, bu 
durum, katılımcı ülkeye geldiğinde böyle bir işin hala 
geçerli olabileceği konusunda bağlayıcı bir sözleşme 
anlamını taşımamaktadır. İşverenin taahhüdü 
sadece iyi niyet çerçevesinde verilmiştir.

28. Katılımcının İngilizcesi yeterli gelmezse ve/veya 
katılımcı işyerine vaktinde ulaşmazsa ve/veya 
başvurusunda yanlış beyanda bulunmuşsa iş teklifi 
iptal edilebilir.

29. Katılımcı işveren veya CIEE ile imzaladığı 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmezse, CIEE yalnızca kendi takdirine bağlı 
olarak katılımcının sponsorluğundan çekilebilir veya 
onu feshedebilir.

30. Katılımcılar İş Teklif Formlarında (JOF) belirtilen 
işveren için çalışmalıdırlar. Eğer herhangi bir nedenle 
işveren değişikliği gerekli olursa, katılımcılar işlerini 
değiştirmeden ÖNCE, CIEE ile temas kurmak ve 
yazılı onay almak zorundadır. Eğer katılımcı CIEE’den 
önceden yazılı izin almaksızın işini bırakırsa ya da 
CIEE’den önceden onay alınmaksızın bir işe başlarsa, 
CIEE katılımcıya yönelik yasal sponsorluğunu geri 
alma hakkını saklı tutar. Böylesi bir durum, katılımcının 
programının sona erdirilmesi ve ABD’de yasal olarak 
kalma hakkının feshedilmesi ile sonuçlanır.

31. Work & Travel USA programı katılımcıları, işyerlerine 
varmadan önce işverenleri ile iletişim halinde olmak, 
varış ve ayrılış tarihlerini onlara önceden bildirmek 
ayrıca vize gecikmelerinden veya öngörülemeyen 
nedenlerden dolayı seyahat programlarında 
meydana gelebilecek her türlü değişikliği onlara 
bildirmek zorundadırlar.

32. Hava şartları veya CIEE’nin kontrolü dışındaki diğer 
faktörlerden dolayı, bazı işlerin başlama tarihleri ve 
çalışma saatleri belirsiz olabilir veya çalışma imkanı 

ortadan kalkabilir. CIEE ve temsilcisi bu faktörlerden, 
işverenin içinde bulunduğu mali güçlüklerden veya 
CIEE’nin ve temsilcisinin doğrudan denetimi altında 
olmayan diğer nedenlerden dolayı katılımcının 
yapacağı masraflardan sorumlu değildir.

33. Katılımcılar, gerek işyerinde gerekse iş dışındaki 
davranışlarından ve hallerinden sadece kendileri 
sorumludur. Öte yandan CIEE, katılımcının kişisel 
davranışlarını bu söleşmenin gereksinimleri haricinde 
takip edemez ve etmez. Tüm katılımcılar ABD 
yasalarına, eyalet yasalarına ayrıca yerel yasalar 
ve düzenlemelere uymalıdır. Katılımcılar, yasaları 
çiğnemeleri durumunda para cezaları, sınır dışı edilme 
ve/veya hapse atılmayla karşı karşıya kalabilirler.

34. İmzalanan İş Teklif Formu’nun (JOF) katılımcıya 
verilmesinden sonra, katılımcının kendisinde hiçbir 
kusur bulunmaksızın, CIEE tarafından bulunmuş 
olan işin ortadan kalkması veya CIEE’nin herhangi 
bir nedenden ötürü işin başlamasından önce ya 
da çalışma süresi boyunca herhangi bir zamanda 
katılımcıyı CIEE tarafından bulunmuş olan işten 
almayı gerekli görmesi halinde, CIEE katılımcıya 
başka bir iş bulmada yardımcı olacaktır ancak CIEE 
bunu yapabileceğini garanti etmez. Aynı şekilde 
CIEE katılımcıya, yine CIEE tarafından bulunmuş 
olan ilk işi ile aynı coğrafi bölgede, aynı türde olan 
veya aynı kazancı getiren bir iş bulabileceğine dair 
bir beyanda bulunmaz.

35. İşin değişmesi veya beklenen süreden önce bitmesi 
ya da iş akdinin programın tamamlanmasından 
önce sebebi ne olursa olsun feshedilmesi veya 
katılımcının ülkesine geri dönmeye karar vermesi 
durumlarında hiçbir ücret iadesi yapılmaz.

36. Katılımcının işine, çalışma döneminin başlangıcında 
veya herhangi bir noktasında şirket tarafından 
gerekli kılınan uyuşturucu madde testini 
geçememesi dahil olmak üzere, işverenin çalışma 
kurallarını ihlal etmesi nedeniyle işveren tarafından 
son verilirse, program ücreti veya CIEE İş Bulma 
Hizmet bedeli dahil hiçbir iade yapılmadan 
katılımcının programı kısaltılabilir.

37. Katılımcının başlangıçtaki işi herhangi bir nedenle 
DS-2019’da belirlenen yasal çalışma tarihlerinden 
önce sona ererse, CIEE’ye haber vermek ve yeni bir iş 
için onay almak katılımcının sorumluluğundadır.

Sorumluluklar
38. Sözleşmenin İngilizce versiyonu katılımcı ile CIEE 

arasında imzalanan, bağlayıcı olan sözleşme olacaktır.

39. CIEE, programın herhangi bir katılımcı için uygun 
olup olmadığına dair gerek açık gerekse örtülü 
hiçbir bir garanti vermez ve CIEE bu türden 
garantileri yasaya göre tam manası ile reddeder.

40. Work & Travel USA programının yürütülmesi ABD 
hükümetinin onayına bağlıdır ve haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

41. Katılımcı, gerçek ya da öngörülen (SARS veya 
kuş gribi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan) 
bir salgın hastalığın programı ciddi boyutlarda 
geciktirebileceğini, kesintiye uğratabileceğini, 
yarıda kesebileceğini veya tüm programın iptaline 
sebebiyet verebileceğini kabul eder. Katılımcı böylesi 
durumlardan dolayı meydana gelecek her türlü riski 
ve zararı (mali olanlar dahil) üstlenmeyi kabul eder.

42. CIEE, program için, evlerin, apartman dairelerinin 
veya diğer konaklama tesislerinin düzenlenmesi, 
sahipliği veya onlar üzerinde denetim, havayolu, 
denizyolu, otobüs veya diğer ulaşım şirketleri, gıda 
servisi veya eğlence sağlayıcılar vs. de dahil olmak 
üzere, mal veya hizmet sağlayan hiçbir kurumun 
sahibi veya işletmecisi değildir. Böylesi tüm gerçek 
veya tüzel kişilikler bağımsız yüklenicilerdir. Sonuç 
olarak CIEE, böylesi gerçek veya tüzel kişiliklerin 
herhangi birinin veya herhangi üçüncü tarafın ihmal 
sonucu veya kasıtlı olarak herhangi bir eylemi yerine 
getirmesi veya bir eylemi yerine getirememesinden 
ötürü yükümlü olmaz. CIEE, bunlarla sınırlı olmamak 
kaydıyla, doğal afetler, mücbir sebepler, savaş veya 
sivil kargaşa durumları, isyan veya ayaklanma, 
grevler veya diğer işçi hareketleri, suç eylemleri 

veya terörist faaliyetler ya da bunlardan ileri gelen 
her türlü tehdit, konaklamada çifte rezervasyon 
ya da seviyenin düşürülmesi, evlerin, apartman 
dairelerinin veya diğer konaklama tesislerinin yapısal 
veya diğer kusurlu koşulları (veya bunlardaki ısıtma, 
tesisat, elektriksel veya yapısal problem), uçakların 
veya diğer ulaşım araçlarının mekanik veya diğer 
arızaları, herhangi bir ulaşım mekanizmasının 
zamanında varmaması veya kalkmaması, evcil veya 
vahşi hayvanlarla ilintili tehlikeler, sıhhi sorunlar, 
gıda zehirlenmesi, hastalık, salgın veya bunlardan 
ileri gelen tehdit, kaliteli tıbbi bakım yokluğu veya 
erişilememesi, tıbbi bakımın olmaması, bakıma 
erişilememesi veya kalitesinin düşük olması, tıbbi 
veya başka bir acil durumun olması halinde tahliyede 
zorluk yaşanması veya CIEE’nin doğrudan denetimini 
aşan başka her türlü nedenden ötürü oluşan veya 
bunlardan kaynaklanan her türlü mal veya hizmetin 
sağlanmasıyla ilintili olarak meydana gelen her türlü 
yaralanma, kayıp, kişiye veya mala gelen zarar, ölüm, 
gecikme veya zorluktan ötürü sınırlama olmaksızın 
sorumlu değildir. Katılımcı, buna ek olarak CIEE’yi 
taksirli davranışlarından ibra etmektedir.

43. CIEE, vergi, seyahat ve ilgili konular dahil olmak 
üzere ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, 
CIEE’nin program katılımcıları için yararlı gördüğü 
bilgileri katılımcılara sağlama hakkını saklı tutar 
fakat bununla yükümlü değildir.

44. CIEE kendi takdirine bağlı olarak sağlık sorunları ve 
katılımcı ve katılımcının programı ile ilgili herhangi 
bir konuda katılımcının okulu, ebeveynleri ve/veya 
koruyucuları ile iletişime geçme hakkını saklı tutar. 
Bu haklar, aksi takdirde geçerli olabilecek her türlü 
gizlilik düzenlemesinden önce gelir.

CIEE’nin Program İle İlgili Koşulları
45. CIEE, programa uygunluk şartlarına uymadığına 

kanaat getirdiği veya programın genel amaçları 
bakımından uygun bulmadığı herhangi bir başvuru 
sahibinin sponsorluğunu reddetme hakkını saklı 
tutar. CIEE’nin programa katılım için yapılan bir 
başvuruyu kabul etmemesi durumunda yapılması 
gereken iade varsa bu iade ilk başvurunun yapıldığı 
CIEE Temsilcisi vasıtasıyla yapılır.

46. Programa katılım, katılımcının ABD’ye yasal olarak 
girdiği tarihte başlar ve bu kontrata bağlı olarak, 
katılımcının ABD’den (yasal program tarihleri içinde) 
ayrılma tarihinde sona erer. Programa katılım 
ABD’ye varıştan itibaren en fazla beş ay içerisinde 
sona erecektir. Katılımcılar, toplam kalış sürelerinin 
beş ayı geçmemesi koşuluyla ABD’ye DS-2019 
Programlarının başlama tarihinden beş gün önce 
gelebilir ve DS-2019 Programlarının bitiş tarihinden 
sonra 30 güne kadar ABD’de kalabilirler. Katılımcılar, 
üniversitede derslerinin başlamasına yetişecek 
şekilde kendi ülkelerine dönmelidirler.

47. Katılımcı, Work & Travel USA programının şartlarına 
uygunsa CIEE katılımcı için bir DS-2019 formu 
düzenleyebilir ancak katılımcının ikamet ettiği 
ülkedeki ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunun 
katılımcıya bir J-1 vizesi vereceği garanti edilemez.

48. CIEE, katılımcı ABD’ye olan yolculuğuna başladıktan 
sonra DS-2019’da belirtilen program tarihlerini 
herhangi bir nedenle değiştiremez. Tarihlerin doğru 
olup olmadığını yolculuktan önce kontrol etmek 
katılımcının sorumluluğundadır.

49. Yakın zamanda ABD için bir J-1 vizesi almış olan 
kişiler, CIEE tarafından Work & Travel USA için 
bir DS-2019 düzenlenebilmesi için en az 90 gün 
süreyle kendi ülkelerinde kalmak zorunda olabilirler. 
Detaylar için lütfen bulunduğunuz yerdeki CIEE 
Temsilcisine veya ABD Büyükelçiliğine başvurun.

50. CIEE, program durumunu izlemek amacıyla I-94 
giriş ve çıkış bilgilerine erişim hakkını saklı tutar. 

51. Sigorta, her katılımcıya CIEE tarafından teyit edilen 
tarihler için programın zorunlu bir parçası olarak, 
CIEE’ye ait sigorta sağlayıcısı tarafından temin 
edilecektir. Katılımcılar, herhangi bir nedenle 
yurt dışında kalış sürelerini uzatacak olurlarsa 
ek sigorta satın almak her bir katılımcının kendi 
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sorumluluğundadır. Bir katılımcının uygun sigortayı 
sağlamaması halinde CIEE, herhangi bir sigorta 
tazminat talebinden sorumlu tutulamaz.

52. Katılımcının ABD’de bir kazaya uğraması durumunda, 
ABD Hükümeti Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve 
Sorumluluk Yasası (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA) kurallarına göre, CIEE’nin 
belirli tıbbi bilgilere ve kayıtlara erişimi sınırlıdır. 
CIEE’nin katılımcıya sigorta ile ilgili konularda 
mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olabilmesini 
sağlamak amacıyla, CIEE’nin katılımcı tarafından 
imzalanmış bir Bilgilerin Gizlilik ve Mahremiyetinin 
Kaldırılması Formu’na ihtiyacı olacaktır. Bu formun 
imzalanması isteğe bağlı olup katılımcı CIEE’nin bu 
türden bilgilere erişimine izin verip vermemekte 
serbesttir. Bu gizliliği kaldırma formu ve HIPAA 
gereklilikleri hakkındaki ek bilgiler, Work & Travel USA 
başvuru paketinin bir parçası olarak sağlanmaktadır. 
Bu bilgileri veya gizliliği kaldırma formunu 
almadıysanız lütfen CIEE Temsilciniz ile temasa geçin. 

53. Tüm değişim ziyaretçileri, aynı zamanda Uygun 
Bakım Yasası (Affordable Care Act) gereksinimlerine 
tabi olabilir.

54. CIEE, kendisi veya çevresindekiler için tehlike arz 
edebileceği veya davranışları ile Programa zarar 
verebileceği düşünülen katılımcıları Programdan 
çıkarma hakkını saklı tutar. CIEE, böylesi bir çıkarma 
durumda herhangi bir havayolu bilet ücreti, masraflar 
veya oluşabilecek her türlü diğer giderlerden ötürü 
sorumlu tutulamaz ve ayrıca katılımcı tarafından 
yapılan ödemelerin iadesi yoktur.

55. CIEE, doğrudan katılımcı tarafından sağlanmamış 
olan, sosyal medya dahil olmak üzere, kamunun 
erişimine açık bilgileri kullanma hakkını saklı tutar. 
Bu yollardan elde edilen bilgiler, bir iş teklifinin 
geri çekilmesi, reddedilmesi ve/veya katılımcının 
programını etkileyen her türlü CIEE kararı için 
dayanak olarak kullanılabilir. 

56. Katılımcı ABD’ye gelmek üzere yola çıktıktan 
sonra programı bıraktığı takdirde hiçbir ücret 
iadesi yapılmaz. CIEE’nin sponsorluğunu çekmesi 
durumunda da hiçbir ücret iadesi yoktur.

57. Katılımcı, programı erken bitirmesi durumunda 
CIEE’yi bilgilendirmeyi ve ABD’den DS-2019 formunda 
belirtilen bitiş tarihinden önce ayrılmayı kabul eder.

58. CIEE ve Temsilcisi kalacak yer sağlamaz ama kalacak 
yer hakkında tavsiyeler sunabilir. Eğer katılımcının 
işvereni kalacak yer sağlarsa, bu yerler ilk gelen alır 
esasına göre sağlanıyor olabilir. Katılımcı, işvereni 
tarafından sağlanan kalacak yerin güvenliği ve/veya 
uygunluğu konusunda kaygı duyması halinde bu 
durumu CIEE’ye bildirmelidir. Katılımcı, kalacağı yeri 
bağımsız olarak ayarlaması halinde güvenli ve uygun 
bir yer temin etme konusundaki muhakemesini iyi 
kullanmayı kabul eder. Aşırı kalabalık yerlerde kalmayı 
ve/veya yatak paylaşımını (birçok bireyin aynı yatağı 
kullanması ve dönüşümlü olarak uyuması) içeren 
konaklama düzenlemeleri kesinlikle yasaktır. Katılımcı, 
kaldığı yerin uygunluğu konusunda şüphe duyması 
halinde durumu hemen CIEE’ye bildirmelidir.

59. CIEE, kendi takdirine bağlı olarak veya Dışişleri 
Bakanlığı tarafından önerilmesi durumunda 
katılımcının konutunun ve/veya işinin güvensiz veya 
uygunsuz olduğunu görürse, katılımcı, CIEE ile tam 
işbirliği içinde gecikme olmaksızın konutunu ve/
veya işini değiştirmeyi kabul replace with: kabul 
etmek zorundadır. Bu konuda işbirliği yapmaması, 
katılımcının programının sonlandırılmasına 
varıncaya kadar CIEE’nin çeşitli yaptırımlarıyla 

sonuçlanabilir ve katılımcı derhal evine dönmek 
zorunda kalabilir.

60. CIEE, katılımcıların iletişim bilgilerini, genellikle 
değişim programı katılımcılarının faydalanacağı 
yararlı hizmetleri sağlayan üçüncü taraflara verebilir. 
Bu bilgilerin verildiği üçüncü tarafların, katılımcılarla 
kurulan ilk temastan sonra onlara listelerinden 
çıkarılma seçeneğini sunmaları CIEE tarafından 
zorunlu tutulacaktır.

61. Katılımcı, CIEE’ye kendisine ait her türlü yazıyı, 
fotoğrafı veya video görüntüsünü CIEE programları 
hakkında haber yapılması ve/veya programların 
tanıtılması amacıyla herhangi bir ödeme veya ödeme 
talebi olmaksızın kullanma yetkisini verir.

Bağlayıcı Tahkim
62. Bu sözleşme, bu programla bağlantılı her türlü belge 

veya programın kendisiyle ilintili veya bağlantılı 
herhangi bir ihtilaf veya iddianın yalnızca ve 
münhasıran Maine maddi ve usule ilişkin yasalarına 
tabi Portland, Maine’deki mahkemelerde ve bu 
mahkemeler için dava edilebileceğini ve bu sınırlı 
amaç için tarafların münhasır yer ve oradaki şahsi 
yargılama yetkisini kabul ettiğini kabul ederim. 
Ancak, katılımcının tercihine bağlı olarak, dava 
gereğince CIEE, maddi yasalara tabi olup usule ilişkin 
yasalara tabi olmayan Portland, Maine’deki bağlayıcı 
tahkimi, Amerikan Tahkim Birliği’nin ilgili tarihte 
yürürlükte olan kuralları gereğince kabul edecektir. 
Böylesi herhangi bir takhimde, yorumlama, uygunluk, 
yürürlüğe konabilirlik, adillik veya bu sözleşmenin 
oluşturulmasıyla ilintili, bu sözleşmenin tümü ya 
da herhangi bir bölümünün geçersiz olduğu veya 
olabileceğine dair her türlü iddia dahil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir 
anlaşmazlığı halletme yetkisi federal mahkemeye, 
eyalet mahkemesine veya yerel mahkemeye ya da 
kuruma değil münhasır olarak tahkim kuruluna aittir.

63. Katılımcının, kendisine veya başkalarına tehlike 
arz ettiği veya herhangi bir şekilde programa zarar 
verici tutumları olduğu durumlarda CIEE, tamamen 
kendi takdirine bağlı olarak katılımcıyı programdan 
çıkarma hakkına sahiptir. Bu tür bir çıkarma olduğu 
durumlarda, uçuş maliyeti ve ilgili diğer masraflar 
dahil fakat bunlarla sınırlı olmamakla birlikte CIEE, 
Katılımcıdan kaynaklanan hiçbir masraf için sorumlu 
olmayacaktır ve Katılımcı tarafından halihazırda 
ödenen hiçbir ücreti geri ödemeyecektir.

64. Katılımcı ABD’ye gelmek üzere yola çıktığında, 
Katılımcının Programdan herhangi bir nedenden 
ötürü ayrılması durumunda geri ödeme 
yapılmayacaktır. CIEE’nin sponsorluğunu geri 
çekmesi durumunda da herhangi bir geri 
ödeme olmayacaktır. 

65. Katılımcı, programını erken tamamlayıp ABD’den 
DS-2019 Formunda belirtilen tarihten önce ayrılırsa 
CIEE’yi bilgilendirmeyi kabul eder. 

66. Vergi, seyahat ve ilgili hizmetler hakkındaki bilgiler 
dahil fakat bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, CIEE 
Katılımcıya program için faydalı olacak bilgileri 
sağlama hakkını saklı tutar.

67. Katılımcı tarafından doğrudan sağlanmayan sosyal 
medya da dahil olmak üzere, CIEE halka açık bilgileri 
geri çekme, iş teklifi reddi ve/veya CIEE tarafından 
yapılan Katılımcının Programla ilişkisini etkileyen 
herhangi bir karara gerekçe olarak kullanma 
hakkına sahiptir.

68. CIEE, katılımcının iletişim bilgilerini konaklama 
aramalarını kolaylaştırmak amacıyla başka 

katılımcılar ile paylaşabilir ve konaklama bulmak için 
sosyal medya sayfalarına katılmayı önerebilir.

69. CIEE, değişim programı Katılımcıları için hizmet 
sunan üçüncü taraflar ile Katılımcının iletişim 
bilgilerini paylaşma hakkını saklı tutar. Bu bilgileri 
alan üçüncü taraflar ilk iletişimden sonra Katılımcıya 
vazgeçme fırsatı sunacaktır.

70. Katılımcı, CIEE’ye CIEE programlarını bildirmek ve/
veya reklamını yapmak için kendisine ait herhangi 
yazılı, fotoğrafik veya video görüntülerini kullanma 
hakkını verir.

71. Bu anlaşma yalnızca bu anlaşmada bulunan 
taraflarca imzalanan başka yazılı bir anlaşma ile 
değiştirilebilir. Ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak 
belirtilip feragat isteyen tarafça imzalanmadığı 
takdirde, hiçbir bir tarafın bu anlaşmada belirtilen 
hükümlere yönelik hiçbir feragati yürürlüğe 
girmeyecektir. Bu Anlaşmada aksi belirtilmedikçe, 
bu Anlaşmadan doğan hakların kullanılmaması 
veya kullanılmasında gecikme olması, feragat olarak 
işlenmeyecek veya yorumlanmayacaktır.

V. Bölüm Anlaşmazlık Çözümü
72. Katılımcı, anlaşmayla ilgili Hüküm ve Koşullar, 

Program Başvurusu, programla ilgili herhangi 
diğer kaynaklar, veya programın kendisine ilişkin, 
ilgili veya istinaden herhangi bir anlaşmazlığı, 
Amerikan Tahkim Birliğinin mevcut ticari kuralları 
doğrultusunda yalnızca Portland ve Maine’de 
bağlayıcı tahkim ile çözülmesini kabul eder. But 
tür dava işlemleri, Maine kanunları doğrultusunda 
yürütülecektir. Herhangi bir federal, eyalet veya 
yerel mahkeme veya kuruluş değil yalnızca 
hakem, bu anlaşmanın tamamının veya bir 
kısmının feshedilmesine veya feshedilebilirliğine 
yönelik herhangi bir talep dahil olmak üzere fakat 
bununla sınırlı olmamakla birlikte bu anlaşmanın 
yorumlanması, uygulanabilirliği, yürütülebilirliği, akla 
uygunluğu veya oluşumu ile ilgili bir uyuşmazlığı 
çözmek için münhasir yetkiye sahip olacaktır.

I confirm that the statements contained in this application form are accurate to the best of my knowledge, and I understand and accept these  
Terms and Conditions.

Participant’s Name:

Participant’s Signature:       Date (MM/DD/YYYY):
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