
 

 
 
 
 
 
1-Ön Kayıt Formunu Doldurmak 
 
Ekteki ön kayıt formunu doldurup danışmanınıza ya da info@bigappleturkey.com  e-posta 
adresine gönderiniz, 
  
 
2- Özgeçmiş Hazırlamak (ekte örneğini bulabilirsiniz) 
 
-Özgeçmişinizi eksiksiz doldurunuz, 
-Özgeçmişinizdeki fotoğraf kısmına eklemeden, ekte 4 adet fotoğrafınızı yollayınız, 
fotoğraflardan bir tanesi kesinlikle yüzünüzün tam göründüğü, gülümsediğiniz bir 
fotoğraf olmalıdır. Vesikalık fotoğraf cv için kabul edilmemektedir, 
 
 
  
3-Pasaport Çıkartmak   
 
Kayıt yaptırdıktan sonra ek kısa sürede pasaport başvurunuzu yapınız, 
-Programa katılmak için Umuma Mahsus (Bordo) pasaport başvurusu 
yapmanız gerekmektedir, 
-Programa yeşil pasaport ile katılamazsınız, 
-Pasaportunuz en az Kasım 2013 tarihine dek geçerli olmalıdır, 
-Pasaport hakkında detaylı bilgi ve pasaport başvurusu için lütfen 
http://www.epasaport.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz, 
*Gelecek yıllarda farklı değişim programlarına ( Erasmus, Yaz Stajı vb) katılma 
olasılığınızı göz önünde bulundurarak, sizlere tavsiyemiz 4-10 yıllık pasaport almanızdır. 
Eğer 1 yıllık pasaport almak istiyorsanız okula vereceğiniz harç muafiyet yazısı için lütfen 
danışmanlarımızla iletişime geçiniz, 
* http://www.youtube.com/watch?v=v-hR6i-Tqy0 videoda pasaport başvurusu hakkında 
detaylı bilgiyi bulabilirsiniz, 
 

  
4-İş Yerleşimi, 
İş yerleşiminde göz önünde bulundurulması gereken en 
önemli kriterler İngilizce seviyeniz ve programa 
başlama tarihinizdir. Sizlerin mutlu bir yaz geçirmesi 
için programa daha önce katılmış danışmanlarımız 
sizlere iş seçimi konusunda yardımcı olacaktır. 
 

 
5-İş Sözleşmesinin İmzalanması 
İşe yerleşiminiz gerçekleştikten sonra ABD’deki iş vereniniz tarafından gönderilen 
sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. 
  
6-DS-2019 Formunun Basılması 
 İş sözleşmenizi imzaladıktan sonra vize sponsorumuz DS 2019 Formu adı verilen belge ile 
resmi olarak çalışma izninizi onaylar. 
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 7-Vize randevusunun alınması, 
 DS-2019 Formu elimize ulaştıktan sonra Amerika 
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan vize 
randevusu BIG APPLE tarafından alınır. 
 
 
8-Vize Görüşmesi 
Belirlenmiş gün ve saatte Amerika Büyükelçiliği ya da Konsolosluğuna gerekli tüm 
evrakları yanınıza alarak bizzat gitmeniz gerekmektedir. Vizenizin onaylanıp 
onaylanmayacağı görüşme esnasında belli olmaktadır. Vizeniz de 1-15 iş günü içerisinde 
vereceğiniz adrese pasaportunuza basılmış olarak postalanmaktadır. 
  

  
10-Uçak biletinin alınması,  
Vize görüşmesinin ardından gidiş-dönüş uçak biletinizi 
dilerseniz bizim aracılığımızla temin edebilirsiniz. 
  
 
 
 

 
11- Oryantasyon, 
Herbiri bundan önce Work and Travel Programına en az 
bir kere katılmış danışmanlarımız sizlere ABD’ye en kısa 
sürede uyum sağlamanız için gerekli tüm bilgileri sizlere 
ofisimizde ya da skype aracılığıyla verecektir. 
  
 
 

 
12-Bavulunuzu Hazırlayınız, 
Bu aşamada da dilerseniz danışmanlarımız yanınıza 
almanız ve almamanız gereken şeyler konusunda 
sizleri bilgilendirecektir. 
  
 
 


