
AMERİKA’DA MAAŞLI STAJ
TURİZM & GASTRONOMİ



Amerika’da Maaşlı Staj (Internship/Trainee) Nedir?
Amerika’da maaşlı staj programı turizm veya gastronomi alanlarından mezun olmuş öğrencilerin ya da bu alanlarda en az 5 yıl iş 

tecrübesi olan kişilerin katılabildiği, 12 - 18 ay boyunca Amerika’da profesyonel olarak staj yaptığı programdır. Bu alanlardan mezun 

olmuş kişiler, üst düzey otellerde veya restoranlarda iş deneyimi elde ederken aynı zamanda İngilizce pratik yapma, farklı kültürlerle 

iç içe yaşama şansına sahip olmaktadır. Yılda 50.000’den fazla kişi bu program ile Amerika’ya giderek hem inanılmaz bir deneyim 

yaşama, hem de üst düzey kurumlarda çalışarak özgeçmişlerini zenginleştirme imkanı bulmaktadır.  

Amerika’da Maaşlı Staja Başvuru Süreci
Program adayları internet sitemizde bulunan başvuru formumuzu doldurmalı ve İngilizce CV örneğimizi doldurup tarafımıza 

iletmelidir.

CV değerlendirmesi olumlu geçtiği takdirde sponsor kurumumuz olan AllianceAbroadGroup yetkilileri ile İngilizce yeterlilik 

mülakatına girilmelidir. 

Bu aşamadan sonra kurum danışmanımız ile birlikte iş seçimi ve gerekli evrakları tamamlama süreci başlayacaktır. 



Amerika’da Kazanç Miktarı
Bu alanlarda çalışan katılımcılar Amerika’da saatlik olarak 9-26 USD arasında bir gelir elde edebilirler (Aylık ortalama 2500 USD)

 - Haftalık minimum 32-40 saat arasında bir çalışma süresi elde edeceksiniz.

 - Haftalık olarak 40 saat üzerinde çalışıldığı ek saatlerde 1.5 katı ücret elde edeceksiniz.

 - Maaşlar 2 haftada bir paycheck şeklinde ödenmektedir.

Amerika’da Maaşlı Staja Katılım Şartları
 - 20-35 yaş arasında olmak

 - Son bir yılda Turizm Otelcilik ya da Gastronomi alanlarında ön lisans ya da lisans mezunu olmak 

 - Turizm Otelcilik ya da Gastronomi alanlarında ön lisans ya da lisans mezunu olup en az 1 yıllık iş veya staj tecrübesine sahip 

olmak 

 - Lisans veya ön lisans diploması yok ise alanında min5 yıllık iş deneyimine sahip olmak

 - En az orta seviye İngilizce konuşabilmek.

Amerika’da Maaşlı Staj için Ödemeler ve Koşullar
Katılımcı programa katılabilmek için öncelikle 500 USD ön kayıt ücretini ödemelidir. 

Katılımcı işe kabul edildikten sonra program ücretini 1 hafta içerisinde tamamlar. Katılımcı program ücretinin 2250 USD’lik kısmını 

Amerika’da 10 ay boyunca aylık 225 USD olarak ödeme şansına sahiptir.

Vize reddi durumunda katılımcınin 500 USD ön kayıt ücreti ve vize masrafları dışında geri kalan program ücreti, vize reddini takiben 3-6 

ay arasında iade edilir.

İşe kabul edilen katılımcı kendi isteği ile programını iptal ettiği takdirde ön kayıt ücreti iade edilmez.



ADIM ADIM INTERNSHIP
1. Program Başvurusu ve İş Seçimi

- Katılımcı programa kayıt yaptırdıktan sonra mezuniyet belgesini, İngilizce özgeçmişini ve pasaport fotokopisini danışmana 

teslim eder.

- Danışmanının da yardımı ile programın resmi sponsoruAAG’nin sistemindeki profilini doldurur.

- İlk önce sponsor ile ön mülakata girer, geçtiği taktirde işini seçer ve iş fuarlarında ya da Skype aracılığı ile Amerikalı işverenlerle 

mülakata girer.

- Mülakat sonucunda işini alır ve iş sözleşmesini (joboffer) imzalar. Bir kopyasını da kendisine alır.

- İşini alan katılımcı program ücretini ve 220 USD olan SEVIS ücretini öder.

- İş sürecini tamamlayan katılımcı çalışma izninin (DS-2019) gelmesini bekler.

2. Vize Süreci
- Vize süreci Oxford House & Global Vizyon Workand Travel ofisinin vize departmanı tarafından yürütülür.

- Katılımcı, Oxford House Workand Travel ofisinden kendisine e-posta yoluyla gönderilen DS-160 vize formunu doldurur ve vize 

için çekilmiş 5x5 biyometrik fotoğrafının dijital halini, varsa önceki Amerika vizelerinin bir kopyasını ofise e-posta ile gönderir.

- Vize danışmanı, katılımcınin online başvuru formunu doldurur.

- Katılımcı vize görüşmesi için gerekli evrakları tamamlar (vize fotoğrafı, pasaport, DS160)

- Vize ücretini (160 USD) kredi kartı ile öder.

- Vize danışmanı katılımcınin vize randevusunu alır.

- Katılımcı vize departmanından diğer evraklarını alır (DS-2019, sponsor mektubu, SEVIS ödemesi çıktısı) ve danışman, vize 

görüşmesi ile ilgili katılımcıye ayrıntılı bilgi verir.

3. Amerika’ya Gitmeden Önce
- Katılımcı, Oxford House’tan indirimli uçak biletini alır.

- AAG ve Oxford House WorkandTravel’ın düzenlediği, katılımcınin uçağa bindiği andan Türkiye’ye dönüş yapacağı ana kadar 

neler yapması gerektiği ile ilgili detaylı bilgileri alacağı AAG profilinde yer alan online oryantasyonu tamamlar.

- Oxford House Workand Travel ofisinden konaklama detaylarını ve uçaktan indikten sonra kalacağı yere nasıl gitmesi gerektiğini 

öğrenir.

- Sağlık sigortası için ID kartının çıktısını alır.

- ABD’de kendisine gerekecek evrakları hazırlar ve kontrolünü yapar.



4. Amerika’da İlk 2 Hafta
- Katılımcı AAG profilinden “SEVIS 

Check-in” işlemlerini yapar. Bu işlem çalışma 

izninde yer alan iş başlangıç tarihinden 

itibaren max 3 gün içerisinde yapılmak 

zorundadır. 

- ABD’ye indikten sonra 1-2 gün 

içerisinde iş yerine gider.

- SEVIS Check-in işlemi aktif olduktan 

sonra (yaklaşık 10 gün içerisinde) Social 

Security ofisine gider ve Social Security 

kartını alır. Kartı katılımcıye posta yolu ile 

gönderilir, elden teslim yapılmaz.

Oxford House Workand Travel ile Amerika 

maceranızın iyi geçmesini diler, katılımınız 

için teşekkür ederiz.

INTERNSHIP PROGRAM MAALİYETLERİ
PROGRAM ÜCRETLERİ

Gastronomi ve Turizm Otelcilik alanlarinda 12 aylik programın ücreti full ödeme 4300 usd, taksitli ödemede ise 4.900 USD 

değerindedir.

PROGRAM ÜCRETİNE DAHİL STANDART VE EK HİZMETLER
• Tüm paketlerde iş garantisi

• DS2019 (çalışma izni) belgesini getirilmesi

• İş fuarlarına katılmayan öğrenciler için online fuar seçeneği

• Vize danışmanlığı

• Amerika’da iş yaşamına ve günlük hayata uyum seminerleri

• Amerika’ya gitmeden önce ayrıntılı oryantasyon

• Tüm katılımcılara kaza ve sağlık sigortası( 250.000 USD teminat)

• Tüm katılımcılara ekonomik uçak bileti temini (Uçak bileti öğrenciye aittir)

• Acil durumlarda Amerika’da danışmanlık hizmeti (sponsorumuz AAG aracılılığıyla)

KATILIMCININ EKSTRA HARCAMALARI
• Pasaport defter bedeli+ Harç bedeli

• Vize ücreti 160 USD

• SEVIS ücreti 220 USD

• Gidiş dönüş uçak bileti – Ortalama 750 USD 

İlk maaşı alana kadar yeme-içme, kira, ulaşım gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek cep harçlığı: 1000-1500 USD

NOT: Bazı iş yerleri, katılımcı Amerika’ya gitmeden yaklaşık 1 ay kadar önce konaklama için depozito ve ilk kirayı talep edebilmektedir. 

Bu ücretler 200-750 USD arasında değişir.



U.S. INTERN/TRAINEE PROGRAM (J1) 
VISA DOCUMENTS 

1. A passport with a validity at least two years

 En az iki yıl geçerli pasaport

2. Biometric photograph must be taken within at least 6 months (Photo should be 5cm x 5cm with the head centered, square 

and taken in front of a plain white or off-white background) Please visit before taking your visa photo: https://travel.

state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html

 Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (5cm x 5cm boyutlarında, kare ve arka fonu beyaz olmalıdır.) Fotoğraf 

çektirmeden önce lütfen ziyaret ediniz: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/

photos/photo-examples.html 

3. DS 2019 – Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (Provided to you by Oxford House)

 DS 2019 Formu – Çalışma İzni (Oxford House tarafından sağlanacaktır)

4. SEVIS I-901 Payment Confirmation (Provided to you by Oxford House, after paying your $220 SEVIS payment.

 SEVIS I-901 ücreti ödeme belgesi (220 $ SEVIS ücretinin tamamlanmasının ardından Oxford House tarafından sağlanacaktır.)

5. Form DS-160, Online Nonimmigrant Visa Electronic Application (Please contact visa department office to fill out DS 160 

Form)

 DS-160 Formu, Göçmen Olmayan Vize Başvuru Formu (Vize departmanı ile irtibata geçerek formu doldurabilirsiniz)

6. Original receipt of $160 visa payment/visa instructions (our visa department will lead you each step, please do not pay 

beforehand)

 160 $ vize ücreti ödeme dekontu/ vize talimatları (Vize departmanımız size yardımcı olacaktır, lütfen bilgi almadan önce 

ödeme yapmayın).

7. A. If you are student, student certificate with wet signature and stamp, recently received from university

 Eğer öğrenciyseniz, üniversitenizden alacağınız ıslak imzalı ve mühürlü, yeni tarihli öğrenci belgesi.

 B. If you are a graduate, a copy of your diploma

 Eğer mezunsanız, lisans diplomanızın fotokopisi

 C. If you are not a graduate from a related bachelor degree, a copy of your high school diploma

 Eğer ilgili bir lisans programından mezun değilseniz lise diplomanızın fotokopisi

8. If you have work experience, reference letter from your latest job. 

 İş tecrübeniz varsa, son iş yerinden aldığınız referans mektubu

- Vize evrakları istenilen tarihte ve eksiksiz bir şekilde temin edilmelidir. Aksi takdirde vizede karşılaşabileceğiniz sorunlar ve 
gecikmelerden firmamız sorumlu değildir. 

- Öğrencinin program ücreti tamamlanmadığı takdirde vize evrakları ABD’den getirilemez, bu da vize işlemlerinin ertelenmesi 
anlamına gelir.



ÖRNEK İŞYERLERİ

Marriott International
Marriott International, bünyesinde uluslararası birçok otel barındıran Amerikan otel zinciridir. 
Şirket, 1927 yılında J. Willard Marriott tarafından kurulmuş olup 131 ülkede 7.000’den fazla 
otel ve tesisi bulunmaktadır. Marriott International, dünyanın en büyük üçüncü otel zinciridir, 
2017’de Fortune’un “Çalışılacak En İyi 100 Şirket” listesinde 33’üncü sırada yer almıştır. Merkezi 
Washington DC’de yer alan Bethesda, Maryland’de yer almaktadır. Şirket, Amerika’nın çeşitli 

eyaletlerinde neredeyse yılın 12 ayı stajyer alımı yapmaktadır. 

Hyatt Hotels
Hyatt Hotels Corporation, lüks otelleri, tatil köylerini ve tesislerini bünyesinde barındıran Amerikan 
otel zinciridir. 2018 itibariyle 54 ülkede 777 tesise sahip olan ve Dünyanın en prestijli bölgelerinde 
olağanüstü bir konaklama imkanı sunan Hyatt, Fortune dergisinin 2018’de yayınladığı “Amerika’nın 
En İyi İşverenleri” listesinde 186. sırada yer almıştır. Özellikle gastronomi stajyerlerinin tercih ettiği 

otel zinciri, Turizm Otelcilik mezunları için de çeşitli staj imkanları sunmaktadır.

Accor Hotels
Accor hotels olarak iş yapan Accor SA tatil köyü ve otellere sahip olan çok uluslu bir Fransız 
konaklama şirketidir. Avrupanın en büyük otel şirketi olan şirket dünya genelinde en büyük 6. otel 
zinciri olarak bilinmektedir.

Accor dünya genelinde 4.800 den fazla otel ve 280.000 çalışanı ile 100 ülkede faaliyet 

göstermektedir. Toplam kapasitesi 704.000 odadır. 

Sage Hospitality
Sage Hospitality dünyanın en büyük otel ve restoran zincirlerinden biri olup 1984 yılında Denver 
Colorado’da kurulmuştur. 40 eyalette 400 den fazla otel ve tesisi bulunmaktadır. Basit ve şık 
tasarımıyla ziyaretçilerin favorisi olan Sage Hospitality, 11 farklı konsept restorana sahiptir. 

Özellikle Colorado eyaletindeki iş olanakları ile staj adaylarının gözde otellerinden biridir. 

Fairmont Hotels & Resorts
Seçkin koleksiyonu ve dünya çapında kabul gören mükemmelliği ile global konaklamada sektör 
liderlerinden biridir. Portföyünde tarihi ikonlar, şık tatil köyleri ve şehir merkezlerindeki modern 
tesisleri barındıran Fairmont Hotels & Resorts, Hawaii ve Bermuda sahillerinden New York City’nin 
merkezine kadar dünya çapındaki tüm otelleri üstün bir konaklama deneyimi sunar. Fairmont 
çatısı altındaki oteller eşsiz mimari ve yapıyı, canlı dekor ve sanat eserlerini, harika olanaklar ve 

üstün hizmeti tek bir yerde buluşturarak konuklara olağanüstü bir ortam yaratır.

Hilton
Hilton Hotels & Resorts, daha sık kullanılan ismiyle Hilton Hotels, Hilton Worldwide şirketi 
bünyesinde yer alan dünyaca ünlü turizm şirketidir. Dünya çapında 91 ülkede faaliyet gösteren 
Hilton Hotels, 3897 otelinde 642.000 odaya sahiptir. Dünyada turizm sektörünün en büyük 
şirketlerinden biri olarak bilinmektedir.



Detaylı bilgi ve başvurularınız için : 
40 uzman danışmanı ile hizmet veren 
Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim 
ofisi

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:1 
Leon Apartmanı Kat 3-4 Beyoğlu İstan-
bul 34430 Türkiye ( St. Antuan Katolik 
Kilisesi Karşısı )

/ GlobalVizyonohcwat globalvizyoncomohcwat global_vizyonoxfordhousewat

0232 464 45 85 0530 150 78 02

İSTANBUL – GÖKTÜRK

0530 774 46 01 0212 322 28 590532 592 52 52


