WORK AND TRAVEL PROGRAMI
ARACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ
(2018)
WORK AND TRAVEL PROGRAMI ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI
1. Katılımcı Kayıt Ücreti olan 300 USD , Başvuru Formunu ve Sözleşmeyi imzaladıktan sonra POSEIDON’a öder.
Kayıt ücreti, başvuru formu ve sözleşmesi POSEIDON’a ulaştığı zaman Katılımcının Başvuru işlemleri
tamamlanmış olur. Başvuru ücreti program ücretinden düşüldükten sonra kalan miktar o günün kurundan dolara
çevrilir.
2. Katılımcı, kalan program ücretini başvuru tarihini takip eden 30 gün içinde kalan ödemeyi yaptığı günkü kur
üzerinden öder. Taksitli ödeme koşullarından yararlanan öğrencilerimiz, ön ödemenin yapıldığı günkü kurdan
hesaplanarak aylara bölünmüş taksitleri, ödemenin yapılacağı günün dolar kuru üzerinden aylık TL olarak öder.
3. Katılımcının kendisinden istenecek olan ikinci etap evraklarını hazırlamak ve POSEIDONa ulaştırmak için
başvuru tarihinden itibaren 30 gün süresi bulunmaktadır. Bu kural yaz aylarında kayıt olmuş katılımcılar için geçerli
değildir. Yaz aylarında kayıt yaptırmış katılımcılar okul başlangıç tarihleri baz alınarak evraklarını hazırlar ve yine 30
gün içinde POSEIDONa ulaştırırlar. Belgeler ilk etapta tarayıcıdan geçirilip e posta olarak gönderilir. Öğrenci
Amerikaya gitmeden önce evrakların orjinallerini POSEIDONa kargo ile ulaştırmakla yükümlüdür.
4. İş yerleştirmesi, sponsor firmamız vasıtasıyla katılımcı adına gelen “Job Offer” (İş Sözleşmesi) nin getirtilmesi ile
kesinleşir. DS 2019 Çalışma Belgesi ise program ile ilgili tüm evraklar katılımcı tarafından hazırlanıp POSEIDONa
teslim edilmesini takiben ve POSEIDONun bu evrakları sponsor firmaya iletmesinden sonra hazırlanır ve getirtilir.
5. Katılımcının, Başvurudan sonra ikinci etap evraklarını teslim etmeden önce gerçekleştireceği iptallerde, başvuru
esnasında ödemiş olduğu 300 USD iade edilmez.
6. Birinci dönem sonu itibariyle Genel Not Ortalaması 2.00’ın altına düşen veya ilk dönem notlarında belirgin bir
düşüş yaşayan katılımcılar 5 inci madde kapsamı dışındadır. Bu durumda olan katılımcıya programdan cikmak
istemesi halinde, o ana kadar ödediği miktardan 150 USD kesinti yapılır ve kalan miktar iade edilir. Bu şartlarda
programdan çıkmak isteyen katılımcı notlarının düştüğünü gösteren Transkriptini POSEIDON a ulaştırmak ve bu
durumunu kanıtlamak zorundadır.
7. Katılımcının, ikinci etap evraklarını tamamlayıp teslim etmesini takiben gerçekleştireceği iptallerde, katılımcının o
ana kadar ödediği ücretlerden 500 ABD doları karşılığı günlük kurdan TL olarak kesinti yapılır ve kalan
ücret katılımcıya iade edilir. Şayet öğrenci o ana kadar 500 ABD Dolarından daha az ödeme yapmış ise
iptal ettiği günden sonra beş işgünü içinde ödemesini 500 ABD Dolarına yine günlük kurdan TL olarak
tamamlamak zorundadır. Aksi halde POSEIDON yasal işlem yapma hakkına sahiptir. (Kesintiler icin tum
ABD kurlari gunluk kurdan TL olarak hesaplanmaktadir)
8. DS-2019 formu basıldıktan sonra gerçekleşen iptallerde hiç bir iade söz konusu değildir. Şayet öğrenci o ana
kadar ödemesini tamamlamamış ise iptal ettiği gün itibari ile beş işgünü içinde ödemesini tamamlamak
zorundadır. Aksi halde POSEIDON yasal işlem yapma hakkına sahiptir.
9. Katılımcı vize görüşmesi esnasında isim kontrolüne (name check) takılırsa doğacak gecikmelerden
POSEIDON sorumlu değildir. Katılımcı program ücretiyle ilgili ve POSEIDONa teslim etmesi gereken
evraklarla ilgili sorumluluğunu yine zamanında yerine getirmek zorundadır.
10.Work And Travel programına katılım şartlarını genel itibariyle yerine getirdiği halde vize alamayan katılımcıya
POSEIDON’a ödemiş olduğu program ücreti üzerinden 200 USD kesinti yapılarak kalan miktar iade edilir. Katılım
şartlarını temelde yerine GETİREMEYEN fakat yine de programa katılmak ve Vize Başvurusu yaparak şansını
denemek isteyen katılımcılar bu maddenin dışındadır ve bu tip katılımcılar vize alamadıkları, sponsor firma yetkilileri
veya işverenleriyle yaptıkları mülakattan İngilizce seviyelerinden dolayı kabul edilmedikleri taktirde bu sözleşme ile
350 USD kesinti yapılacağını kabul etmiş olurlar. Program katılım şartlarını genel itibariyle yerine GETİREN
katılımcı tanımlaması :


Devam zorunluluğu olan 2 veya 4 yıllık Üniversite veya yüksek linsans eğitimlerine devam eden ARA SINIF
öğrencileri, (Açık öğretim bölümlerinden sadece İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce mütercim tercümanlık
bölümleri programa kabul edilmektedir)



4.0 üzerinden en az 2.00 (100 lük sisteme göre en az 60) Genel Not ortalamasına sahip olanlar , ve geçmiş tüm
dönemlerde not ortalamasını 2.00nin altında düşürmemiş olanlar,



Geçmiş dönemlerde herhangi bir dönemde düşük not veya dikkat çekici bir not ortalaması düşüşü yaşamamış
olanlar,



Konuşma ingilizce seviyesi en az orta seviye olanlar (mülakatlarımız sonunda belirlenmektedir),



18 - 28 yaş aralığında olanlar



HAZIRLIK Öğrencileri : Kendilerinden ileri seviyede İngilizce beklenmektedir bu sebeple risk grubundadırlar.



SON SINIF Öğrencileri : Türkiyeye geri dönüş yapacaklarını ve döndükten sonraki planlarını sunmalar ıgerekmektedir ve risk
grubundadılar.

Bu maddelere uygun olan adaylar programa katılmak için ön şartları yerine getirmiş olurlar ancak yine de vize
alabileceklerine dair her hangi bir garanti söz konusu değildir. Amerikan Göçmenlik Hukuku ve Vize kanunlarına
göre Vize Memurları diledikleri kişiye vize verip vermemekte serbesttir. Vizesi onaylanmayan öğrenciye kanunlara
göre vize memuru bir açıklama yapmak zorunda değildir. Vize aşamasında POSEIDON un görevi kanunların
belirlediği limitler dahilinde öğrenciye vize danışmanlığı sunmak ve vize alması için gereken yasal evrakları temin
etmesinde yardımcı olmaktır. POSEIDON ve Sponsor kuruluş hiç bir şekilde vize memurunun kararına müdahale
edemez ve verilen karardan sorumlu tutulamaz.
11. Katılımcının vize alamaması durumunda, DS-2019 formunun orjinalini en geç 5 iş günü içinde POSEIDON’a
ulaştırmak zorundadır. Aksi takdirde POSEIDON tarafından katılımcıya herhangi bir geri ödeme
yapılmayacaktır.
12. Katılımcı vize aldıktan sonra yapılan iptallerde, herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir ve katılımcıya
POSEIDON tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
13. Olağanüstü koşullarda (Amerikan Hükümetinin programı iptal etmesi, uluslararası veya ulusal salgın hastalıkların
oluşması veya Amerikan konsolosluğunun vize işlemlerini durdurması gibi) herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
14. Yukarıda belirtilen her koşulda katılımcıya yapılacak geri ödemeler, POSEIDON’a ilgili sponsor kuruluşun
yapacağı geri ödemeye müteakip aynı yılın Ekim – Aralık ayları aralığında yapılacaktır.
Aşağıda bulunan imzam, POSEIDON Yurtdışı Eğitim `in Work & Travel Programı Ödeme ve İptal Koşullarında adı
geçen tüm kural ve şartları okuduğumu, anladığımı ve itaat edeceğimi temin eder. Bu sözleşmeyi imzalayarak,
tamamen kendi özgür irademle adı geçen tüm kural ve şartları okuduğumu anladığımı ve katıldığımı beyan ve
taahhüt ederim.
Katılımcının
Adı-Soyadı

İmzası

Tarih

SÖZLEŞME MADDE VE ŞARTLARI
Bu sözleşme gereklilikleri, nitelikleri ve genel koşullarıyla yasal ve bağlayıcıdır. İş bu sözleşme, katılımcı ve POSEIDON
tarafından karşılıklı imzalandığı andan itibaren hüküm ifade eder.
TANIMLAR: İş bu sözleşme Büklüm Sokak 20/12 Kavaklıdere ANKARA adresinde mukim Gürkanlar Eğitim Danışmanlık
Turizm Dış Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra POSEIDON Yurtdışı Eğitim ve kısaca POSEIDON olarak söz edilecektir) ve
KATILIMCI (sözleşmede adı-soyadı-imzası olan kişi) arasında gerçekleşmektedir.
PROGRAM TANIMI ve POSEIDON SORUMLULUKLARI
1. Work And Travel programı, üniversite öğrencilerine yönelik uluslararası bir kültürel değişim ve olgunlaşma programıdır.
Programa katılan öğrencilere ABD Hükümetinin yetkili kıldığı resmi sponsorlar tarafından ABD de en fazla 4 ay boyunca,
sosyal güvenlik numarasına sahip olmak, günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve konaklamak için çalışmak, ikamet ve seyahat
etmek hakkı verilmektedir. Bu programa katılan öğrenciler çalıştırılmak üzere işçi yada herhangi başka bir sıfat ve amaçla
POSEIDON tarafından Amerika’ya gönderilmemektir. Work And Travel programı katılımcıların yabancı dil eğitimi aldıkları
bir eğitim programı yada turistlik bir gezi ve kamp programı da değildir. Bu program POSEIDON tarafından doğrudan organize
edilmemektedir. POSEIDON, ABD hükümetinin yetkili kıldığı resmi Sponsor Kuruluşların verdiği temsil yetkisi ile Work And
Travel programının tanıtımını ve temsilini yapmaktadır. Program hakkında bilgi ABD hükümetinin yetkili kıldığı
sponsorların web sayfalarından da elde edilebilir.
2. POSEIDON’ un görevi ABD hükümetince yetkilendirilmiş sponsor kuruluşların yetkili acentesi olarak programa kayıt
olmak isteyen öğrencilerin doğru bilgilendirilmesi, program başvuru ve kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması
konusunda sponsor kuruluş ile öğrenci arasında danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Katılımcılar ABD
hükümeti ve sponsorun belirlemiş olduğu esasların tümüne riayet etmeyi; POSEIDON’ un programla ilgili bütün
sorumluluğunun Sponsorun program kayıt sözleşmesinde yazılan maddeler ile sınırlı olduğunu bildiğini ve kabul
ettiğini taahhüt eder.
3. POSEIDON konaklama seçeneklerini ABD’deki işverenlerden gelen bilgiler ışığında öğrenciye sunduğu ve
belirttiği imkanlar ölçüsünde katılımcıya sunmakla sorumludur.
4. Program, BİR kereye mahsus olmak üzere işe yerleştirme ve konaklama ayarlanmasını, J1 vizenin alınmasını sağlayan
DS2019 formunun getirtilmesini, sağlık ve seyahat sigortasını, Amerika’ya varışta Social Security Number (Sosyal Güvenlik
Numarası) başvurusu ve numarasının alınması için gerekli eğitimi ve çalışılan sürece sponsor tarafından gözetimi ve 24 saat
acil durum desteğini ve programın her aşamasında POSEIDON’ dan danışmanlık hizmeti alınmasını kapsar.
5. POSEIDON, sınırlama olmaksızın doğal afetler, mücbir sebepler, savaş eylemleri, halk hareketleri, isyan veya
ayaklanmalar, grevler veya isçi hareketleri, her türden suç veya terörist faaliyetlerin yol açtığı, işle ilgili veya konaklama
yapılan yerin yapısal ve diğer kusurlu şartlarından kaynaklanan ayrıca tüm ulaşım araçlarının mekanik veya diğer arızalarını,
tıbbi bakım eksikliği, veya herhangi bir yaralanma, zarar, ziyan, ölüm gibi POSEIDON’ un doğrudan müdahale edemeyeceği
her türlü sebeple oluşan maddi ve/veya manevi kayıplardan sorumlu değildir.
SPONSOR FİRMA
6. Sponsor firma, iş yerleştirmelerini yaparken katılımcının geçmiş iş deneyimlerini, yabancı dili konuşma
becerisi, programa katılabileceği tarihleri – okul açılış ve kapanış tarihleri – ve çalışmak istedikleri işleri göz
önünde bulundurur ve işverenlerle bu bilgiler ışığında iletişime geçer. İşveren, personel ihtiyacını ve
katılımcıların kendileri için çalışabilecekleri tarihleri göz önünde bulundurarak personel seçimini yapar ve
Sponsor firmamıza bilgi verir. Sponsor firmamızdan katılımcı adına gelen iş yerleştirme bilgisi POSEIDON
tarafından katılımcıya aktarılır. Katılımcı, yerleştirildiği işte ve işverende program tarihleri süresince çalışması
gerektiğinin farkındadır ve erken ayrılması durumunda vizesinin iptal edilebileceğini anlamıştır.
7. Katılımcının iş yerleştirmesi, vize için gerekli belgelerin basılması ve Amerikaya gittikten sonra iş ortamıyla veya
işvereniyle ilgili olabilecek her türlü sorunda Sponsor firma ilk bilgi verilecek noktadır. Öğrenci Amerikaya ayak bastıktan
sonra işiyle vizesiyle veya programı ile ilgili her türlü konuyu ilk önce Sponsor firma ile görüşmesi gerektiğini anlamıştır.
KATILIMCI
8. Katılımcı, Work And Travel Programının üniversite öğrencileri için yaz tatillerini değerlendirmek amaçlı bir kültürel
değişim programı olduğunu ve çalışacağı işlerin vasıf gerektirmeyen işler olduğunu, Amerikalı işveren tarafından bir
üniversite öğrencisinden ziyade orda çalışan bir kişi olarak algılanacağını ve gerekli sorumlulukları taşıyacağını bilir. Bu
bilinçle program başlangıç tarihinden bitimine kadar hareket edeceğini kabul eder. Katılımcı, çalışabileceği işler hakkında
fikir sahibidir ve bu bilinçle programa başvurur.
9. Katılımcı, işvereninin kural ve ilkelerine uymak zorunda olduğunu anlamıştır. Aksi takdirde gerçekleşecek tüm sorun ve
aksiliklerden POSEIDON mesul ve sorumlu değildir.
10. Katılımcı iş anlaşmasının ihlaline ya da kovulmasına sebep olabilecek işvereni ile yaşadığı herhangi bir sorunda
sponsorla hemen iletişime geçmesi gerektiğini ve bunun kendi sorumluluğunda olduğunu anlamıştır.
11. Katılımcı, ABD merkezi hükümet, eyalet ve yerel kanunlarına uymayı kabul eder. Katılımcı kanunlara aykırı davrandığı
takdirde, POSEIDON doğabilecek sonuçlardan mesul ve sorumlu değildir. Ayrıca sponsor da böyle durumlarda katılımcıya
yardım edemez ve katılımcıyı programdan çıkartabilir ve vizesini iptal edebilir. Katılımcı ABD merkezi hükümet, eyalet ve
yerel kanunlara aykırı davranmanın sonucunda karşılaşacağı durumu bilir ve sonuçlarını kabul eder.
12. Katılımcı, kendisine yapılan iş teklifi (yani Job Offer) belgesinde yazan tarihler aralığında o işveren için
çalışmak zorunda olduğunu anlamıştır. Belirtilen tarih aralığı legal olarak çalışma tarihlerini gösterir. Bu tarihin
bitiminden itibaren 30 günlük seyahat süresi başlar. Katılımcı, işinden erken ayrılması durumunda çalışma

vizesinin iptal edilebileceğini anlamıştır.
13. Katılımcı, kendi dil beceri veya çalışma performansına veya işverene ulaştığı tarihe göre işveren tarafından herhangi bir
pozisyona veya departmana yerleştirilebilir. Yine işyerinde veya ABD’de meydana gelebilecek toplumsal, ekonomik, politik
ve doğal afet gibi etkenlerden dolayı çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu tür durumlar tamamen POSEIDON’ un
etkisi ve sorumluluğu dışındadır. Katılımcı her şartta çalışması gerektiğini ve kendisine verilen işleri en iyi şekilde
yapacağını anlamıştır.
14. Başvuru formlarında katılımcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu, katılımcı bu formları imzalayarak kabul eder
ve yanlış yada eksik olduğunun tespiti halinde POSEIDONun her hangi bir konudan sorumlu tutulmayacağını anlamıştır.
15. Katılımcı DS–2019 formunda belirtilen başlangıç tarihinden önce çalışmaya başlamamayı ve belirtilen bitiş tarihinden
sonra çalışmaya devam etmemeyi ve işini keyfi sebeplerle değiştiremeyeceğini kabul eder.
16. Work And Travel programı öncesinde, program süresince ve programın bitiminden sonra tüm yolculuk riskleri
katılımcının kendisine aittir. Motorlu araç kullanmayı tercih eden öğrenci, ehliyet ve gerekli izinleri almak ve sigortaları
yaptırmakla yükümlüdür. Motorlu araç kullanmanın tüm risk ve maliyetleri Sponsor kuruluşlarımız tarafından sağlanacak
olan Sağlık ve Sehayat Sigortasının kapsamı dışındadır ve katılımcıya aittir. İstenildiği taktirde, bu sigortanın
genişletilmesi için POSEIDON, katılımcıya sponsor firmamıza bilgi verilmesi konusunda danışmanlık hizmetini
sunar.
17. Katılımcı, kendisi için sponsor veya POSEIDON tarafından bulunan işi kabul etmekle, işveren şirkete söz vermiş
olduğunu anlar. Eğer işverenden yada sponsordan yazılı bir izin olmaksızın söz verilen tarihten önce işinden ayrılırsa,
katılımcının program izni ve vizesi iptal edilecektir.
18. Katılımcı, POSEIDON ve sponsor ile işbirliği yapmayı, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri zamanında ulaştırmayı, eposta adresini 2 günde bir kontrol edeceğini ve talimatlara uyacağını kabul eder. Katılımcı ayrıca POSEIDONa başvurduğu
tarihten itibaren Amerikadan dönünceye kadar kullandığı e-posta adresini en fazla 2 günde bir kontrol etmesi gerektiğini
anlamıştır. POSEIDON katılımcının e-mail adresine gönderdiği ve öğrencinin okumakta geciktiği her türlü bilgi ve belgenin
geç okunmasından veya okunmamasından kaynaklanacak olan sonuçların hiç birisinden sorumlu değildir.
19. Katılımcı, bütün seyahat masraflarını karşılamaktan kendisi sorumludur.
20. Katılımcının, işe başlama tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Numarası çıkana kadar (2 - 6 hafta aralığında) işverenden
ödeme alamama olasılığından ötürü, konaklama bedeli (kira-depozito) ve ABD içi yol masrafları hariç, en az 1,000 ABD
Doları nakit yada seyahat çekini yanında bulundurması gerekmektedir.
21. Katılımcı, POSEIDON’ un düzenlediği bütün uyum oryantasyon ve seminerlerine katılmak zorunda olduğunu
bilmektedir. Uyum seminerlerine katılmayan öğrencilerin bilgi eksikliğinden doğacak ABD’ deki veya Türkiye’ deki
sorunlardan POSEIDON mesul ve sorumlu değildir.
22. Katılımcı, ABD’ye ve işveren firmaya gitmeden önce, işverene geleceği tarihi bildirmek için işvereni aramakla veya
e-mail yoluyla uçak biletini göndererek bilgilendirmekle yükümlüdür.
23. Katılımcı program başlanıç tarihinden 20 gün önce ülkeye girebileceğini ve program bitiş tarihinden 30 gün sonra
ülkeden çıkmış olması gerektiğini anlamıştır. Katılımcı Program tarihleri öncesinde ve sonrasında çalışamayacağını ve
işverenin sunduğu konaklamada kalamayacağını anlamıştır.
VİZE
24. Katılımcı, vize mülakatını bizzat kendisi gerçekleştirir. POSEIDON vize konusunda katılımcıya eksiksiz danışmanlık
vermekle ve katılımcının vize randevusunu almakla yükümlüdür. Katılımcının vize alıp alamaması tamamen ABD
Elçiliğinin / Konsolosluğunun inisiyatifindedir. POSEIDON’ un vize danışmanlığına rağmen katılımcı kendi kişisel
nedenlerinden dolayı vize alamaz ise, POSEIDON herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu durumu katılımcı anlamakta ve
bilmektedir.
SEVIS (Öğrenci Değişim Ziyaretçi Bilgi Sistemi) ve I- 901 SEVIS Ücreti
25. Katılımcı, Amerikan Hükümeti’ne 35 ABD Doları SEVIS ücretini vize ücretinden ayrı olarak ödemek zorunda
olduğunun farkındadır. Katılımcı bu ücreti POSEIDONa ödeyeceğini bilir. POSEIDON katılımcı için gerekli ödemeyi
SEVIS online sistemine yapar. SEVIS ücretinde oluşabilecek değişiklikten POSEIDON sorumlu değildir.
26. Katılımcı SEVIS kaydı için ABD’ye varış tarihinden itibaren 2 hafta içinde varışını, kaldığı yeri ve işveren bilgilerini
bildirmek üzere sponsor kuruluşla iletişime geçmesi gerektiğinin farkındadır. Bu tamamıyla katılımcının sorumluluğundadır.
Bu işlem sponsorun internet adresinden yapılır.
27. Katılımcı, Amerika’ya ulaştıktan sonra sponsor firma ile iletişime geçmek için 7 günden daha fazla beklediği takdirde,
SEVIS’in katılımcının doğru bilgilerine sahip olamayacağını, Sosyal Güvenlik Ofisinin kart için katılımcının başvurusunu
değerlendirmeyeceğini ve vizesinin iptal edilebileceğini anlamıştır. Katılımcının SEVIS kaydını geç yapmasından
doğabilecek tüm sorunlardan ve aksiliklerden POSEIDON mesul ve sorumlu değildir.
28. Katılımcı, ABD’ de kaldığı süre boyunca yapacağı her türlü adres ve iş değişikliğini sponsora bildirmekle yükümlü
olduğunu anlamıştır. Aksi taktirde doğabilecek her türlü sorundan ve katılımcı adına alınacak kararlardan POSEIDON mesul
ve sorumlu değildir. Söz konusu değişiklikler yine sponsor firmanın web sitesi üzerinden yapılabilecektir.
29. Eğer katılımcı, SEVIS girişini belirtilen süre içerisinde tamamlamaz ve sistem tarafından program dışı bırakılırsa, tekrar
işe alınamayacağını, başka bir yerde de çalışamayacağını, ülkeyi en kısa süre içinde terketmesi gerektiğini ve ilerideki vize
başvuruları için bu durumun engel teşkil edeceğini anlamıştır.
SAĞLIK ve SEYAHAT SİGORTASI
30. Sigorta sözleşmesi yalnızca DS-2019’da belirtilen tarihleri (çalışma tarihleri) kapsamaktadır. DS- 2019 formunun bitiş
tarihinden itibaren 30 gün daha kalmak isteyen katılımcılar sigorta sözleşmesinin tarihini uzatabilirler ama bu tamamen

katılımcının sorumluluğundadır ve POSEIDON mesul ve sorumlu tutulmaz. POSEIDON, bu konuda katılımcı ile
sponsor kuruluş arasındaki bilgi akışını sağlayabilir.
SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI
31. Katılımcı, Sosyal Güvenlik Numarası işlemlerindeki yeni uygulamalar nedeniyle, sosyal güvenlik kartını almak için 2
haftadan daha uzun süre beklemesi gerekebileceğini anlamıştır. Katılımcı sosyal güvenlik numarasını alana dek işverenin
ödeme yapamayabileceğini anlamıştır. Bu duruma hazırlıklı olmak açısından katılımcı yanında harcamalarını finanse
edebilecek yeterli miktarda parayla Amerika’ya gelmesi gerektiğini anlamıştır.
GENEL ŞARTLAR
32. İşverenin yanlış bilgilendirmesi yada vermiş olduğu sözleri yerine getirmemesi durumunda POSEIDON sorumlu
tutulamaz. POSEIDON işveren ve öğrenci arasında bilgi akışını eksiksiz sağlar. Verilen bilgilerin içeriğinden sorumlu
değildir. Böyle bir sorun yaşandığı taktirde öncelikle sponsor firma sorumluluk alır ve iletilen sorunu çözer. Katılımcı bütün
bunları bilmekte buna uygun davranacağını kabul eder.
33. POSEIDON katılımcının Amerika’da yaşayabileceği zorluklardan veya aksiliklerden mesul ve sorumlu değildir.
Katılımcı bunun farkında olduğunu kabul eder. Amerikada işle ilgili teknik konulardan katılımcının birinci muhattabı Sponsor
firmadır. Katılımcı çalıştığı süre boyunca kurallara uymadığı taktirde programının ve vizesinin sponsor firma tarafından iptal
edilebileceğini bilir. Vizesi iptal edilen katılımcı en fazla 1 hafta içerisinde ülkeyi terk etmek zorunda kalacaktır.
34. Eğer katılımcı kendi işini kendisi bulduysa (Self-Placement), yada konaklamayı katılımcı kendisi ayarlamak isterse, tüm
mesuliyetin kendisinde olduğunu bilir. Self-Placement seçeneğini seçen katılımcı, işvereni ile olan tüm ilişkilerinden ve
konaklamasından kendisi sorumludur. İşveren – katılımcı arasındaki hiçbir ilişki POSEIDON’u bağlayıcı kılmaz.
35. Katılımcı, POSEIDON tarafından kendisine sunulan işi kabul ederek, yapacağı işe engel teşkil edebilecek hiçbir fiziki
yada ruhsal durumunun olmadığını kabul etmiş olmaktadır. Bu durum alerjileri de kapsar.
36. POSEIDON katılımcıya program hakkında bilgi vermek, katılımcının kendi durumuyla ilgili bilgileri aktarmak veya
programdaki son gelişmeleri ve haberleri ve diğer önemli mesajları iletmek için, katılımcının başvuru formunda belirttiği eposta adresini kullanır. E-posta adresinde doğabilecek hatalardan yada katılımcının e-postasını düzenli olarak kontrol
etmemesinden kaynaklanan bilgi eksikliğinden ötürü doğabilecek sorunlar yada aksaklıklardan POSEIDON mesul ve
sorumlu değildir. Katılımcı e-posta adresini düzenli olarak kontrol etmek zorunda olduğunu anlamıştır.
37. Katılımcının iş yerleştirmesinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin POSEIDON’a belirtilen süre içerisinde (20
gün) ulaştırılması gerekir. Belgelerin gecikmesinden ötürü doğacak aksaklıklardan POSEIDON mesul ve sorumlu değildir.
38. J- 1 Work And Travel vizesinin, DS-2019 formunda belirtilen tarihin ötesinde uzatılmasından ve DS-2019 formunda
belirtilen program bitiş tarihinden sonra ABD’de çalışmaya devam eden katılımcıdan POSEIDON hiçbir şekilde sorumlu
değildir.
39. DS-2019 formundan katılımcı sorumludur. Katılımcının formu kaybetmesi durumunda yeni formun sponsor tarafından
tekrar basılması ve getirtilmesi için katılımcı 200 ABD Doları öder.
40. Katılımcı DS-2019 formunu POSEIDON tarafından kendisine verildikten sonra kontrol etmek zorundadır. DS-2019
formundaki olası hatalar vizeye gitmeden öğrenci tarafından POSEIDON’a bildiridiği taktirde POSEIDON formun
yenilenmesi için sponsor firma ile bağlantıya geçer. ABD’ye ulaştıktan sonra POSEIDON‘un ve sponsorun DS- 2019’ da
yazılı tarihleri veya diğer bilgileri hiçbir şekilde değiştiremeyeceğini ve Türkiyedeki vize görüşmesinden önce bu formdaki
tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenin katılımcının sorumluluğunda olduğunu, katılımcı anladığını kabul eder.
41. Katılımcı, Pasaport, ulaşım, vize giderleri ve yanında götürmesi gereken harçlığın program ücretine dahil olmadığını
bilmektedir.
İş bu sözleşme Ödeme ve İptal Koşulları olarak 14 madde ile Sözleşme Şartları olarak 41 maddeden oluşmakta ve karşılıklı
imzalandığı andan itibaren geçerlik kazanmaktadır. Bu sözleşmeden doğabilecek tüm ihtilaflarda ve oluşabilecek hukuki
davalarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Aşağıda bulunan imzam, POSEIDON un Work and Travel Programı Aracılık Sözleşmesi Madde ve Şartları’nda adı geçen tüm
kural ve şartları okuduğumu, anladığımı ve itaat edeceğimi temin eder. Bu sözleşmeyi imzalayarak, tamamen kendi özgür
irademle adı geçen tüm şartları okuduğumu anladığımı ve katıldığımı beyan eder ayrıca bunlara uyacağımı taahhüt ederim.
Katılımcının
Adı-Soyadı

İmza

Tarih

İmza
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POSEIDON Yurtdışı Eğitim Adına
İsim-Kaşe

