
Kıymetli Öğrenciler, Değerli Aileler ve Saygıdeğer Basın Mensupları,

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi birçok sektörü dramatik şekilde etkilemiş, ürün ve hizmetlerin sunulmasında 
çok büyük aksamalara yol açmıştır. Yurt dışı Eğitim sektörü ve çalışanları da bu olağanüstü süreçten son derece olumsuz 
etkilenmiş ancak bu zorlu süreçte öğrencilerine  kesintisiz bir biçimde hizmet sunmaya devam etmiştir. 

Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı sektörü 30 yılı aşkın süredir ülkemizde öğrencilerin yurt dışı eğitimlerine rehberlik etmiş, 
yurt dışı iş deneyimi kazanmalarına  yardımcı olmuş ve ülke gençliğinin dünya standartlarına ulaşmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Son günlerde sosyal mecralarda ve çeşitli basın yayın kuruluşlarında, Yurt Dışı Eğitim ve Work And Travel 
programı özelinde yeterli bilgiye sahip olunmaması sebebiyle sektör ve program haksız ithamların ve linç kampanyalarının 
hedefi haline gelmiştir. 

Work and Travel Programı 20 yılı aşkın süredir Türk öğrencilerine, diğer yurt dışı eğitim programlarına kıyasla çok daha 
uygun bedellerle Amerika’da çalışma ve yaşama deneyimi sunan önemli bir programdır.  Programın, öğrencilerin kişisel 
ve kariyer gelişimlerindeki faydası nedeniyle her yıl ülke kontenjanının oldukça üzerinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca 
öğrenciler bu programa katılabilmek için gerekli not ortalamasını sağlamakta, dil mülakatlarından geçmektedir.  Work 
and Travel program katılım süreci 6-9 aylık bir danışmanlık sürecini kapsayan, program sponsoru, öğrenci, danışmanlık 
firmaları, işveren, havayolları, sigorta sağlayıcıları,  konsolosluklar vb gibi paydaşları bulunan çok taraflı ve ciddi 
organizasyon gerektiren bir programdır. Bu nedenle programa katılım tüm paydaşların yükümlülüklerinin belirtildiği 
sözleşmelerle hüküm altına alınmıştır. Bu kadar fazla değişkeni, paydaşı bulunan kıtalar arası bir programın koşulsuz 
olması mümkün değildir. 

Work and Travel Programı birçok farklı değişim sponsoru ve danışmanlık firmaları tarafından sunulmaktadır ve her 
firmanın farklı sponsorları, buna bağlı uymak zorunda olduğu farklı koşulları, kendi iç yapısı ve doğal olarak farklı 
ücretlendirmeleri bulunmaktadır. Yaşanılan süreçte pandeminin yıkıcı ekonomik etkisine rağmen çözümün parçası 
olmak adına Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı firmalarının bir kısmı şartlarında önemli iyileştirmelere gitmiş, diğer bir kısmı 
seneye programa tekrar katılmak isteyen öğrencileri için farklı opsiyonlar sunmuş ve pek çoğu da yine çeşitli opsiyonlar 
üzerinde hala çalışmaktadır. Tüm bunlar olurken programın hala devam ettiği, öğrencilerin bir kısmının COVID-19 nedeni 
ile gitmek istememesinin yanında pek çoğunun da gitmek için uçuşların açılmasını sabırsızlıkla beklediği gerçeği göz 
ardı edilmemelidir.

Program ile ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını, öğrencilerimizin programa 
yukarıda bahsedilen süreçlerden geçerek katılmaya hak kazanıp, programın Türkiye ayağı yani danışmanlık hizmeti 
sunan danışmanlık firmaları ile ilgili süreçlerini büyük ölçüde tamamladıklarını, pandemi olmaması durumunda da tam 
ve kusursuz hizmet aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirtmek isteriz. Pandeminin öğrencilerin kusuru olmadığı 
gibi danışmanlık firmalarının, havayollarının veya program sponsorlarının da kabahati olmadığını dikkatlerinize sunarız. 
Yaşanan bu olağanüstü süreçte konuyla ilgili sorulara her zaman açık yüreklilikle cevap vermeye hazırız. 

En büyük önceliğimiz SWT katılımcılarımızın sağlığı ve güvenliği. Tüm katılımcılarımızın güvenli ve memnuniyetle 
ayrılacakları SWT deneyimi yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede haksız iptal 
iade politikası, öğrencilerin zorla yurt dışına gönderilmesi gibi ithamların kabul edilemez ve üzücü olduğunu belirtmek 
istiyoruz. 

Ve son olarak, 2 gündür bazı medya kuruluşlarında yer alan, hakkımızda çıkan asılsız ve yalan haberleri kınıyoruz. 
Üzücü ve endişe verici bulduğumuz, sektörümüze ve şirketlerimize zarar verebilecek, gerçeği yansıtmayan bu haberlere 
ilişkin sektördeki aktörler olarak gerekli bütün hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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