
Program Seçenekleri
ve  Kayıt Kılavuzu

■ Program Seçenekleri

■ Ücret ve Maliyet Tablosu

■ Örnek “İşletme İnceleme tablosu”

■ İşletme Seçimi ve İşverenlerin Tercihleri

■ Kayıt Olmak İçin Gerekli Evraklar

■ Erken Kayıt Olmak Neden Önemlidir

■ Adım Adım WORK & TRAVEL

■ İş Bulca Acenteleri
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Program ücretleri, ödeme yapacağınız gün, T.C. Merkez Bankasının Amerikan Doları Efektif Satış kuruna göre tekrar hesaplanacaktır.

Cep Harçlığı (En az)

          Amerika'ya giderken yanınızda götürmeniz gerekir.

Pasaport Harç Bedeli - 1 Yıllık 

          Pasaport çıkartacağınız gün ödenir.Pasaport Cüzdan Bedeli

          (Şubat, Mart, Nisan, Mayıs)
Vize Başvuru Ücreti           “Vize Başvuru” randevusu alınmadan önce ödenir.

SEVIS Ücreti           Program ücreti ile birlikte ödenir.

Ön Kayıt Ücreti           Kayıt anında ödenir.

Diğer Masraflar

545 $

Program ücreti; İşvereninizle karşılıklı imzaladığınız iş sözleşmesini, 
ICEP WORLD ofisine teslim ettiğiniz gün ödenir. 

Portföyümüz dışındaki işletmeler ile,  
ICEP WORLD  aracılığı olmadan yapılan iş eşleşmesi

3 Standart Self Placement 

Program ücreti; İşvereninizle karşılıklı imzaladığınız iş sözleşmesini, 
ICEP WORLD ofisine teslim ettiğiniz gün ödenir.

ICEP WORLD portföyünde yer alan işletmeler ile, 
ICEP WORLD aracılığı olmadan yapılan iş eşleşmesi

2 Premium Self Placement 

Program ücreti; Amerika’daki işinizin kesinleştiği günü
takip eden 7 gün içinde ödenir.

ICEP WORLD portföyünde yer alan işletmelere
direkt yerleştirme ile yapılan iş eşleşmesi

1 Premium Full Program

Program Seçenekleri 

300 $

35 $

160 $

87 TL

165 TL

600 - 900 €

1 Ocak 2017 tarihinden sonra kayıt olacaklar 
için program ücreti 100 $ artacaktır.

1 Ocak 2017 tarihinden sonra kayıt olacaklar 
için program ücreti 100 $ artacaktır.

Uçak biletini aldığınız gün ödenir.
          (Mart, Nisan, Mayıs, Haziran)

Uçak Bileti (Gidiş-Dönüş, Ortalama) 

500 $

Pasaport çıkartacağınız gün ödenir.

1.545 $

645 $
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2Karşılaştırmalı Program Seçenekleri Tablosu

ICEP WORLD portföyünden bir işletmeye yerleşme şansı

Gerektiğinde öğrenci adına, işletmeler ile iletişim kurmak

İşverenlerle iş fuarında yüz yüze görüşme olanağı

İşverenlerle internet ortamında görüşme olanağı

Saatlik ücreti 7.00 - 12.00 $ arasında değişen işler

Sağlık sigortası

Vize danışmanlığı

Konaklama Organizasyonu / Konaklama Desteği

J-1 vizesi için DS - 2019 formunun basımı ve getirtilmesi 

Amerika Chicago'da oryantasyon (Uyum eğitimi)

Amerika Chicago oryantasyonunda 1 gece konaklama olanağı

Amerika Chicago oryantasyonunda kahvaltı ve akşam yemeği

Veri tabanımız üzerinden online virtual oryantasyon (Uyum eğitimi)   

Work and Travel, Türkiye için  oryantasyon rehberi (El kitabı)

Work and Travel, Amerika için  oryantasyon rehberi (El kitabı)

Sponsor firma ofis desteği

Yerel numara ile ICEP WORLD'e kolay erişim olanağı

Ekonomik uçak bileti temini

Katılım sertifikası

Sosyal güvenlik numarası alımında destek

Dönüşte vergi iade desteği

Premium 
Full 
Program

Premium 
Self 
Placement 

Standart 
Self 
Placement 
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3Seçenek 1: Premium Full Program ICEP WORLD portföyünde yer alan işletmelere,
direk yerleştirme ile yapılan iş eşleşmesi

Yüzlerce İşletme 
Bu Program ile 
elinizin altında!

3 farklı opsiyon ile iş yerleştirilmesi yapılabilen bu seçenekle; portföyümüzde 
yer alan yüzlerce işletme detayını inceleyebilir ve tercihlerinize göre başvuru 
yapabilirsiniz.



Premium Full Program’ da İşletmeler ile Eşleşme Süreci

Bu seçeneği tercih eden katılımcıların tüm beklentileri, kayıt anında ICEP WORLD danışmanları tarafından alınır.

Katılımcının kayıt olduğu tarihi takip eden 1 - 45 gün içerisinde, katılımcının beklentileri değerlendirilerek iş seçenek listeleri 
oluşturulur.

Bu seçenekte, katılımcının bir işletmeye yerleştirilme aşamasında, 3 farklı opsiyonla iş eşleştirmesi yapılabilmektedir;

Job Fair – ONLINE (İşletme Bilgi Bankası) ile iş yerleştirilmesi; İnternet ortamında bulunan ve portföyümüzde yer alan 
işletmeler ile katılımcılarının ayrı ayrı profillerinin oluşturulduğu veri tabanı üzerinden yapılan iş eşleştirmesidir.

Katılımcılara, kayıt olmalarını takip eden 1 – 45 gün içerisinde bir kullanıcı adı ve şifre verilir. Katılımcılar kullanıcı adı ve 
şifreleri ile “İşletme Bilgi Bankamıza” giriş yaparak, sisteme yüklenmiş işletmeleri inceler ve tercih ettikleri bir ya da birden 
fazla işletmeye, tek bir bilgisayar tuşu ile başvuru yapabilirler.

Bu aşamada katılımcılar ve işverenler; “İşletme Bilgi Bankası” üzerinden, online görüşme yaparak, taleplerini ve sorularını 
birbirlerine yöneltebilirler.

Job Fair - VIRTUAL ile iş yerleştirilmesi; Katılımcının; iş listelerimizde bulunan bir işletmeyi tercih etmesi ve işverenin bu 
tercihi olumlu karşılaması durumunda, İnternet ortamında yapılan, sanal görüşme ile yapılan iş eşleştirmesidir.

Bu aşamada katılımcılar ve işverenler; taleplerini ve sorularını sanal görüşme ile birbirlerine yöneltebilirler.

Direk Yerleştirme ile iş yerleştirilmesi; Katılımcının; iş listelerimizde bulunan bir işletmeyi tercih etmesi ve işverenin bu 
tercihi olumlu karşılaması durumunda, direk olarak yerleştirmenin yapıldığı iş eşleştirmesidir.

Çalışacağınız İşletmenin Kesinleşmesi; İşveren ve katılımcı karşılıklı olarak anlaştığı takdirde, iş sözleşmesi imzalanır ve katılım-
cının iş eşleşmesi kesinleşmiş olur.

Premium Full Program  Seçeneğinde Taleplerin Gerçekleşme Oranı; 
Geçtiğimiz yıllarda katılımcıların tercih ettikleri bir işletme ile eşleşme oranı %92, katılımcıların herhangi bir işletme ile eşleşememe oranı 
ise %8 olup, programa grup olarak katılan katılımcıların aynı işe yerleşme oranı %92 olarak gerçekleşmiştir.

1

2

3

4

6

Seçilmiş, Güvenilir ve Memnuyeti Oranı Yüksek İşletmeler

Premium Full Program dahilindeki işletmeler; genellikle 20’den az çalışanı olan ve her yıl düzenli olarak ICEP WORLD’den öğrenci 
alımı yapan işletmelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla katılımcı memnuniyetlerinin her yıl düzenli olarak tescil edildiği işletmelerdir.
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44 Seçenek 2: Premium Self Placement

Portföyümüzde yer alan işletmeler ile, 
ICEP WORLD aracılığı olmadan yapılan iş eşleşmesi



Seçenek 3: Standart Self Placement Portföyümüz dışındaki işletmeler ile, 
ICEP WORLD aracılığı olmadan yapılan iş eşleşmesi

ICEP WORLD ve çözüm ortaklarının iş portföyüne ya da iş eşleştirme hizmetlerine ihtiyaç duymayan, ancak ICEP WORLD’ün 
resmi sponsorluğundan (resmi çalışma izin belgesi düzenleme yetkisinden) ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak,
WORK & TRAVEL programına, Türkiye’nin en ekonomik ücreti ile katılmak isteyenler için uygun olan bir seçenektir.

     İngilizce iletişim gücüne güvenip, ICEP WORLD’ün sunduğu “ iş bulma acentaları” sayesinde; önce kendi işini bulup, sonra 
       kayıt olmak isteyenler...

     Tamamen kendi imkanlarıyla bulduğu bir işletmede çalışmak isteyenler...

Ancak, her Premium Self Placement ve Standart Self Placement katılımcısı, ICEP WORLD’ün tüm danışmanlık hizmetinden eksiksiz olarak yararlanır.

İşte Bu Seçenek Tam Size Göre ...

WORK & TRAVEL programı kapsamında, Amerika’da işveren portföyü oluşturmak, 
program ücreti maliyetini arttıran bir faktördür. Job Fair - TURKEY, Premium Full 
Program seçeneklerinde olduğu gibi, sponsor portföylerinden iş yerleştirmesi 
yaptığımız program seçeneklerinde oluşan maliyet yüksekliği, olduğu gibi 
katılımcılara yansımaktadır.

Oysa ki Amerika’da portföyümüz dışında 1.000’lerce işveren, bünyesinde 
çalıştıracakları öğrencileri “ iş bulma acentaları ” vasıtası ile temin etmektedirler.

Türkiye’de, alt yapısı olmayan ve bünyelerinde iş portföyü bulunmayan bir çok Work & Travel acentası öğrencilerini, ya “iş bulma 
acentalarından” destek alarak ya da hiç bilmedikleri işletmeleri internetten bularak, bir işe yerleştirmekte, fakat bu işletmeleri, sanki 
sponsor kurumlar kendilerine sunmuş gibi yansıtmaktadır.

Sadece, resmi sponsorlardan DS 2019 temin etmek sureti ile hizmet veren bu acentalar,  Work & Travel programını oldukça düşük 
ücretlere mal edip, yüksek ücretlerle katılımcılara satmakta ve az emek vererek, yüksek kar elde etmeyi hedeflemektedirler.

DİKKAT !  LÜTFEN ALDANMAYIN !

Önemli Açıklama!

Katılımcılar, Premium Self Placement ve Standart Self Placement seçeneklerinde çalışacakları işletmeyle tamamen kendi çabaları ile 
eşleşirler. ICEP WORLD’ün bu işletmeler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Premium Self Placement ve 
Standart Self Placement seçeneğini tercih eden katılımcılar, kabul edip eşleştikleri işletmeler ile ilgili tüm sorumluluğu almalıdırlar.

Amerika’nın Dört Bir Yanında 
Binlerce Farklı İş Seçeneği
Sizleri Bekliyor...

www.jobisjob.com/j1/jobs 
www.jobofer.ru
www.jobofer.org
www.ehsusajobs.com
www.coolworks.com
www.j1jobs.com
www.h1base.com
www.facebook.com/Get.J1.Jobs
www.go4less.ie/j1
www.jobrapido.com
www.easyexpat.com
www.usajobs77.com 

www.duderanches.com
www.jobmonkey.com
www.job-search-engine.com
www.j1forum.com
www.seasonalstaff.org
www.simplyhired.com
www.americanpool.com/ 
www.rhsusa.com
www.craigslist.com
www.monster.com
www.resortjobs.com
www.usajobs.com

www.themeparkjobs.com
www.wetfeet.com
www.fishingjobs.com
jobs.yakaz.com
twitter.com/getj1jobs

1

2

İş Bulma Acenteleri 















ICEP WORLD’ün Sponsorluğunda Türkiye’nin En Ekonomik WORK & TRAVEL Seçeneği...

Yukarıdaki iş bulma acentalarının bazıları, cüzi ücretler karşılığında iş yerleştirmesi yapmaktadır. Bu acenta ücretleri, katılımcılara aittir.

[ [

Standart Self Placement Seçeneğinde 
yararlanabileceğiniz Work & Travel - J1 
vizesi İçin Uygun İşletmelerden Oluşan;

Katılımcıların, portföyümüzde yer alan işletmelerin işverenleri ile anlaşması ve birbirlerini karşılıklı kabul etmesi durumunda 
geçerlilik kazanacak bir program seçeneğidir.

Bu seçenek daha ziyade geçtiğimiz yıllarda ICEP WORLD iş portföyünden bir işletmeye yerleşmiş ve tekrar aynı işletmede 
çalışmak isteyenler için uygun bir seçenektir.



Örnek İşletmeye ait
Bütçe Formu
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Örnek İş Teklifi

Minimum Saatlik Ücret : 8,25 $
Fazla Mesai İmkanı : Sık Sık (Tüm Pozisyonlar İçin)
Haftalık, Ortalama Çalışma Saati : 40 Saat
Yemek İmkanı : Çalışanlar, İşyerinde bulunan düşük 
ücretli kafeteryayı kullanabilirler.
İstenilen İngilizce Seviyesi : Orta Düzey ve Üstü

Kıyafet Türü : Üniforma
Kıyafet Ücreti : 30 $
İşyerinin Yakınında SSN Merkezi Var mı ? : Evet
Öğrenci SSN Merkezine Götürülüyor mu ? : Evet
Görev Alınabilecek Departmanlar ; Servis 
Personeli, Cankurtaran, Oyun Operatörü

Konaklama İle İlgili Detaylar

İşyerine Ulaşım Detayları

İşletme ile İlgili Genel Bilgiler

Konaklama Sağlıyor mu ? : Evet
Konaklama Tipi : Öğrenci Yurdu (4 Kişilik odalarda, her 
katta ortak banyo ve mutfağın bulunduğu öğrenci yurdu.)
Konaklama Adresi : Doswell, VA
Konaklamanın, İşyerine Uzaklığı : Yürüyüş Mesafesi (5 dk.)

Konaklama Yerinde Bulunan Eşyalar : 

Ulaşım Tipi : Havayolu
Gidilecek Şehir : Richmond, Virgina
Havaalanı : Richmond, Virginia
Karşılama ile İlgili Detaylar : İşveren tarafından
karşılama yapılacaktır.

Ulaşım Tipi : Karayolu ( Otobüs bileti için lütfen
www.greyhound.com sitesini ziyaret ediniz. )
Gidilecek Şehir : Richmond, Virgina
Gidilecek İstasyon : Doswell, Virginia

Yolculuk 2 Yolculuk 1 

• Yatak Örtüsü    • Perde    • Mobilya
• Ocak    • Mikrodalga Fırın

Konaklama İçin Depozito İsteniyor mu? : Evet - 
100 $ (1 defa ödenir.)Konaklama Ücreti : 180 $ (Aylık)

Uyarı ; Lütfen işvereninize, geleceğiniz tarihten en geç 2 hafta önce geliş detaylarınızı bildiriniz.

ICEP WORLD, WORK & TRAVEL programı; 
çalışacağınız işletmedeki minimum gelirlerinizle, ortalama yaşam giderlerinizi karşılayabileceğiniz şekilde organize edilmektedir. 
ICEP WORLD portföyünde bulunan tüm işletmeler, bu kriterler dikkate alınarak özenle seçilmektedir.

En Erken Başlangıç Tarihi  :  19 / 05 / 2017
En Geç Başlangıç Tarihi     :  01 / 07 / 2017

En Erken Bitiş Tarihi            :  01 / 09 / 2017
En Geç Bitiş Tarihi            : 26 / 10 / 2017

Minimum Gelirler Ortalama Giderler

Haftalık Minimum Çalışma Saati :    40 Saat
Minimum Saatlik Ücret :       8.25 $
Çalışılacak Hafta Sayısı :  12 Hafta

Elde Edilecek Toplam 
Minimum Gelir : 3960 $

Ulaşım Ücreti : 
Vergi : 
Ortalama Yemek Giderleri : 
Konaklama Ücreti : 
Konaklama Depozitosu : 
Diğer Şahsi Giderler : 
( Telefon, Günlük Giderler.. )

Yok
594 $
504 $
540 $
100 $
400 $

2138 $

Program Sonunda Elinizde Kalacak Olan Minimum Rakam : 3960 $ - 2138 $ = 

Ayrıca; Program süresince cebinizden çıkacak olan Vergi ve Konaklama Depozitosunu, program sonunda geri alacağınızı 
lütfen unutmayınız.

Bütçe Formu Nedir ? 
İşinizde çalıştığınız süre boyunca, elde edeceğiniz garanti minimum gelirler ile ortalama konaklama ve yaşam giderlerinizi 
karşılaştırabilmenize ve çalışma sürenizin sonunda seyahatleriniz için size kalacak harçlık miktarını net bir şekilde görmenize 
olanak sağlayan bir belgedir. İlgilendiğiniz işletmelerin bütçe formlarını danışmanlarınızdan isteyebilirsiniz.

1822 $
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6 Başvuru yapacağınız işletmeleri belirlerken

dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar

Kazancınız Açısından ;

İşletmelerin saatlik çalışma ücretleri genellikle 7 $ - 9 $ aralığındadır. Eğer bir işletme katılımcılara bu ücret aralıklarından daha fazla 
saatlik çalışma ücreti teklif ediyorsa bunun başlıca nedenleri şunlar olabilir; 

• İşletmenin konuşlandığı bölgede konaklama ve yaşam giderleri, diğer işletmelerin  konuşlandığı bölgelere göre daha fazladır.
• Temposu, diğer işletmelere göre daha yüksek ve oldukça yorucudur.
• Çalışma koşulları, diğer işletmelere göre daha olumsuzdur.
• İşletmede “ TIP ” (bahşiş) uygulaması yoktur.

Yüksek Ücret mi? Yüksek  Kazanç mı? 

WORK & TRAVEL programına başvuran birçok katılımcı, çalışacakları işleri değerlendirirken, sadece saatlik çalışma ücretlerini dikkate 
almakta ve bu noktada yanlış bir değerlendirme yapmaktadır.  Çalışacağınız işte,  kazancınızı sağlıklı tespit edebilmek için, saatlik 
çalışma ücretiniz ile,  yapacağınız konaklama ve ortalama yaşam  giderlerinizi de  dikkate  almalı ve ilginizi çeken işletmeleri buna göre 
karşılaştırarak  değerlendirmelisiniz. Bu karşılaştırmaları  yaparken sizlere en çok  yardımcı olacak unsurlar, ICEP WORLD danışmanlarının 
tecrübeleri ve her işletme için hazırlayacakları bütçe formlarıdır.

Sektör / Departman Açısından ;

WORK & TRAVEL programı dahilinde çalışılabilecek işler, hizmet sektöründe vasıf gerektirmeyen departman görevlerinden oluşmaktadır. 
Bundan dolayı çalışabileceğiniz sektör ve departmanlar her zaman birbirine benzerlik gösterir.

Böyle düşünüldüğünde, ” sektör ve departman tercihlerinin “ sanıldığı kadar önemi yoktur.

İşletmenin Bulunduğu Bölge Açısından ;

Her yerleşim bölgesinin, diğer yerleşim bölgelerine göre avantaj ve dezavantajları olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak genellikle 
büyük şehir (New York gibi) ve yazlık turizm (Florida bölgesi gibi) merkezlerinin, konaklama ve yaşam giderleri, diğer yerleşim birimlerine 
göre çok daha fazla olmaktadır.

İşverenler seçimlerini neye göre yaparlar?

ICEP WORLD  çalışmak istediğiniz sektör / departman ve bölge konusunda sizlere seçme özgürlüğü verecektir. Ancak işverenlerin de 
seçme hakkı olduğu unutulmamalıdır.

İşverenler, katılımcıları işe alırken seçimlerini genellikle aşağıdaki kriterlere göre yapmaktadırlar ;

• İngilizce Dil Seviyesi

• Çalışma Süreniz:  Amerikalı işverenler, en az 12 hafta ve Eylül ayı sonuna kadar çalışabilecek katılımcıları tercih etmektedirler. 
Böylelikle işverenler yaz çalışma sezonunu sizinle açıp, sizinle kapatmış olurlar.

• CV

1

2

3

Work & Travel programını başarı ile tamamlamanız ; çalışacağınız sektör, departman, bölge ya da kazancınızdan ziyade, 
mevcut ingilizce düzeyiniz, program için yapacağınız psikolojik hazırlık, sosyalleşme yeteneğiniz ve iletişim gücünüz ile 
mümkün olacaktır.
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Kayıt olmak için gerekenler

Kayıt anında  ICEP WORLD ofisinde hazırlanacak evraklar ;

Başvuru Formu

ICEP WORLD / Katılımcı Sözleşmesi

Sponsor / Katılımcı Sözleşmesi

Tüm program seçenekleri için;

İngilizce Yeterlilik Testi

ICEP WORLD tarafından programa uygunluğunuzu test etmek için uygulanır.

Özgeçmiş (CV)

Hazırlayacağınız CV Amerika’daki potansiyel işverenleriniz tarafından inceleneceği için lütfen gerekli özeni gösteriniz. 

CV’ nizde, size ait tüm  bilgi, beceri ve deneyimlerinize yer veriniz. CV’ nizin zengin gözükmesi, işe yerleşme aşamasında size, önemli 
avantajlar sağlayacaktır.

İngilizce ya da Türkçe Öğrenci Belgesi.

Nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisi.

1 Adet vesikalık fotoğraf.

Ön kayıt ücreti.

Self Placement ve Premium Self Placement seçenekleri için;

Ön kayıt ücreti ile birlikte program ücreti.

Amerika’daki işvereniniz ile karşılıklı imzalanmış iş sözleşmesi.

(İş sözleşmesinde, işverenin vergi numarası / Tax ID No mutlaka belirtilmiş olmalıdır.) 

Daha önce Amerika’ya giriş yapmış olanlar için;

Vize onay sayfasının fotokopisi

Eğer daha önce Amerika’ya Work and Travel programıyla giriş yapıldıysa
Social Security Card’ın fotokopisi

İşverininize imzalatacağınız iş sözleşmesinin boş halini; ICEP WORLD ofislerimizden temin edebilirsiniz.
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8 Adım Adım WORK & TRAVEL

WORK & TRAVEL programı gerek programa katılan katılımcı gerekse programı uygulayan firma açısından oldukça dikkatli 
davranılması gereken birçok aşamaya sahiptir. 

Programın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için her iki tarafın da görev ve sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmesi 
oldukça önemlidir. Aşağıda ilk görüşmeden başlayarak adım adım yapacağınız işlemleri bulabilirsiniz.

Ön görüşme ve  ICEP WORLD Danışmanları Tarafından Bilgi Aktarımı
Size en yakın ICEP WORLD ofisini ziyaret ederek program hakkında detaylı bilgiler alıp, sorularınızı danışmanlarınıza yöneltebilirsiniz.

İngilizce Dil Testi
İngilizce yeterliliğinizi anlayabilmek için, danışmanlarınız sizi SLEP, yani duyduğunuzu anlama becerinizi ölçen dil testine tabii tutabilir.

Başvuru ve Kayıt
Kayıt olmak için gerekli olan tüm evrak ve formların ICEP WORLD ofisine sunulmasının ardından kesin kayıt işlemi gerçekleşmiş olur.

Dileyenler başvuru için gerekli evrak ve formları, posta ya da mail yoluyla ICEP WORLD ofisine transfer etmek suretiyle kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebilirler.

Program ile ilgili tercih ve taleplerinizin ICEP WORLD danışmanlarınca tespiti
Programla ilgili beklentileriniz, iş, kazanç ve çalışmak istediğiniz bölge ile ilgili tercihlerinizin ICEP WORLD tarafından alınması ve gerekli 
öneri, tavsiye, yönlendirmelerin danışmanınız tarafından yapılması.

“Work & Travel Türkiye” İçin Oryantasyon (Uyum Eğitimi)
WORK & TRAVEL programına kaydolmanız ile başlayıp işe yerleştirilmenize, vize danışmanlığınızdan uçak biletinizin alınmasına ve 
Amerika'ya gidişinizden önce sizi hazırlayacağımız oryantasyona dek  birlikte yürüteceğimiz genel süreci içeren uyum eğitiminin verilmesi.

İş Eşleşmesi ve İşinizin Kesinleşmesi
Bir işletme tarafından kabul edilmeniz durumunda, işvereniniz ile karşılıklı iş sözleşmeniz imzalanır ve böylece siz Türkiye’de iken 
çalışacağınız işletme kesinleşmiş olur.

Program ve SEVIS Ücretlerinin Ödenmesi
Program ve SEVIS ücretlerinin en geç, iş eşleşmesini takip eden 7 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.
Ödediğiniz program ücreti karşılığında, DS2019 belgeniz ( resmi çalışma izin belgesi ) Amerika’dan getirtilir, SEVIS ödemeniz ise gerekli 
yerlere ICEP WORLD tarafından sizin adınıza yapılır.

Ödemeleri geç yapmanız, DS2019 belgenizin Amerika’dan geç gelmesine ve vize başvurularınızın aksamasına neden olacaktır. 

Vize Başvuru Hazırlığı
Vize başvurusu için gerekli evrakların listesini kayıt olmanızı takip eden süreçte, sizlere verilecek WORK & TRAVEL Türkiye 
Oryantasyonu içerisinde bulabilirsiniz.

Bu evrakların belirtilen süre içerisinde eksiksiz hazırlanması ve kontrol için ICEP WORLD ofisine iletilmesi gerekmektedir.

ICEP WORLD danışmanları vize başvuru formunuzu hazırlar, vize için hazırladığınız evraklarınızı kontrol eder, gerekli evrak tanzimini 
yapar ve sizi vize mülakatına hazırlar. 

Vize Randevusunun Alınması ve Vize Mülakatı
Vize başvurusu için gerekli olan evraklarınızı eksiksiz hazırlamanızın ardından, danışmanlarınız sizin için ABD Konsolosluğundan vize 
randevu tarihinizi alır. 

Belirlenen gün ve saatte İstanbul veya Ankara’daki ABD Konsolosluğunda vize mülakatına girersiniz.

Uçak Bileti Temini
Vize başvurusu olumlu sonuçlanan katılımcıların, sizin adınıza ICEP WORLD tarafından yapılmış uçuş rezervasyonlarını kesinleştirmeleri 
ve gerekli ödemeleri yaptıktan sonra uçak biletlerini almaları gerekmektedir.

Ekonomik uçak bileti temininde danışmanlarınız sizlere ücretsiz rehberlik yapacaktır.

“Work & Travel Amerika” İçin Oryantasyon (Uyum Eğitimi)
Amerika’ya yolculuğunuz öncesinden başlayıp, tüm program sürecini kapsayan uyum eğitiminin Türkiye’de ICEP WORLD tarafından verilmesi.

Uçuş 
ABD'ye uçuş süresi ortalama 11 saattir. Uçuş öncesindeki 2 - 3 gün düzenli uyumanızı tavsiye ederiz.
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9Erken kayıt olmak neden önemlidir ?
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Kontenjanlarımızın Kapanma Riski;  ICEP WORLD USA’ in resmi sponsorluk yetkisini almasıyla birlikte, ICEP WORLD WORK & TRAVEL 
programına olan talebin oldukça artması, tercih etmek isteyeceğiniz işletme kotalarının çok erken tarihlerde dolmasına neden 
olabilmektedir. 

İstediğiniz İşe Yerleşebilme ; Programa erken kayıt yaptıranlar, geç kayıt yaptıranlara göre, istedikleri işletmeye daha kolay bir şekilde 
yerleşebilmektedir. En yoğun kayıt döneminin “eylül - ekim - kasım – aralık” ayları olduğunu göz önüne alırsak, bu aylar arasında kayıt 
yaptırmak, istediğiniz işlere yerleşme şansınızı arttıracaktır.

Grup olarak katılacaklar için, WORK & TRAVEL programına erken kayıt olmak, aynı işe yerleşme açısından son derece önemlidir.

Erken Kayıt İndirimleri/Promosyonları;  Program ücretleri; belli tarihlere kadar kayıt yaptıranlar için indirimli veya promosyonlu 
olmaktadır. Bundan dolayı programa erken kayıt olmak, indirim ve promosyonlardan yararlanmanıza olanak sağlar.

Vize; Vize başvuruları, WORK & TRAVEL programının prosedürü gereği  kayıt işlemlerini takip eden 1-3. aylarda yapılabilmektedir. 
Dolayısıyla kayıt işlemlerinin gecikmesi, vize başvurularını da geciktirmektedir. Türkiye’deki WORK & TRAVEL katılımcılarının genellikle 
büyük bir çoğunluğunun Nisan ve Mayıs aylarında vize başvurusu yaptığını düşündüğümüzde; bu durum iki ay içerisinde yaklaşık 6.000 
- 10.000 kişinin konsolosluklarda yığılmalarına sebep olmakta ve çok yoğun olarak çalışan konsolosluk görevlilerini olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir.

Erken vize başvurusu yapan katılımcılar, geç başvuru yapanlara göre daha kolay ve hızlı bir şekilde vize alabilmektedir. 

Güvenlik Soruşturması; ABD konsolosluklarının, daha önce herhangi bir suça karışmış kişiler ile vize başvurusu yapan kişilerin isim ve 
soyisim benzerliğinden dolayı uyguladığı bir güvenlik prosedürüdür. Vize başvurusu yapan kişilerin, daha önce herhangi bir sabıka kaydı 
olmadıkça bu soruşturma, olumlu bir şekilde tamamlanmaktadır.

Güvenlik soruşturması süreci genellikle 1-3 ay içerisinde netleşmekte fakat nedenini bilemediğimiz münferit durumlarda bu süre 3 ayı 
geçebilmektedir. Bu durum tüm işlemlerinizin bitmiş olmasına rağmen, program başlangıç tarihini kaçırmanıza ve programa 
katılamamanıza neden olabilmektedir.

Erken yapacağınız vize başvurusu, Güvenlik Soruşturması sürecine takılmadan, zamanında Amerika’ya gidebilmenize ve işinize 
başlayabilmenize olanak sağlamaktadır.

Uçak Bileti;  WORK & TRAVEL programı ile Türkiye’den, aynı tarihlerde binlerce öğrencinin Amerika’ya seyahat edecek olması, uçak 
biletleri temininde ve fiyatlarında ciddi bir sıkıntı yaratmaktadır. Yaşanan bu sıkıntıya paralel olarak havayolu şirketleri, biletleri erken 
tarihlerde satabilmek için, giderek artan bir fiyat politikası uygulamaktadır. 

Programa erken kayıt olmak, erken tarihlerde vize başvurunuzu yapabilmenize ve dolayısıyla vize başvurunuzun sonucuna göre erken 
tarihlerde uçak biletlerinizi sıkıntı yaşamadan temin edebilmenize olanak sağlamaktadır.

Program Prosedürü; WORK & TRAVEL programı prosedürü açısından oldukça uzun bir süreç ve düzenli bir hazırlık dönemi gerektirir. 
İşlemlerinizin ve hazırlıklarınızın sağlıklı ilerleyebilmesi için programa erken kayıt yaptırmak son derece önemlidir.

İstenilen Tarihlere Vize Randevusu Alabilme;  Amerika vize başvurularında randevu sistemi kullanılmaktadır. 

ICEP WORLD danışmanları vize randevularınızı sizin adınıza alacaktır. Konsolosluktan vize randevusu alırken herhangi bir tarihi tercih 
etme şansınız olacaktır. Fakat konsolosluklar bu talebinizi imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebilirler. Bu nedenle programa geç kayıt 
olmak, konsolosluğun yoğun dönemlerinde istediğiniz tarihler için vize randevusu almanızı engelleyebilir. Bu durum, konsolosluklar 
tarafından verilen vize randevu tarihlerinin, sınav dönemlerine denk gelme ihtimalini doğurmaktadır.

Açıklama : ABD konsolosluğu güvenlik soruşturmasına alınacak isim ve soyisimler hakkında hiçbir kişi ya da kuruma daha 
önceden herhangi bir açıklama yapmamaktadır.



ICEP WORLD
MERKEZ OFİS

ICEP WORLD  Yurtdışı Eğitim
www.icep.com.tr

Yurtdışı Dil Okulu; 
Arama - Fiyatlandırma - Online Kayıt
www.dilokulubul.com

Yurtdışı Vize Başvuru Danışmanlığı
www.vizebasvururehberi.com

Barbaros Blv. Akdoğan Sk.
Kurter Apt. No:27-29 D:1
Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: 0212 250 13 09
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