
1-)İşbu sözleşme Oxford House Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ile 
…..……………………………………………………………………...... 
İsimli ………………………………………………….............................. 
Üniversitesi …………………………………………........... Bölümü 
öğrencisi arasında  …/…/….. Tarihinde imzalanmıştır. Bundan 
sonra Oxford House Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.    ‘Danışman 
Kurum’ …………………………………………… isimli öğrenci ise 
‘öğrenci’ olarak anılacaktır.
2-)İşbu  sözleşmenin  amacı  ve  konusu  danışman  kurum  ile 
Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  15/05/2019  ve  01/10/2019 
tarihleri  arasında  “Work  And  Travel”  programına  katılacak 
öğrenci  arasındaki  karşılıklı  hak  ve  yükümlülükleri 
düzenlemektedir.
3-)Öğrenci “Work And Travel” programı sürecince Amerika 
Birleşik Devletleri’nin federal, eyalet, mahallî yasaları ve yerel 
otoritelerin koymuş olduğu Kanun ve yönetmelikler ile danışman 
kurumun organizasyonda partner olarak çalıştığı sponsor 
kurumların belirlediği kurallara uymak zorundadır. Öğrencinin, 
ABD federal, eyalet ve mahallî yasaları ve yerel otoritelerin 
koymuş olduğu Kanun ve yönetmelikler ile sponsor kurumların 
kurallarına aykırı hareket etmesi; programla ilişiğinin kesilmesi, 
programının iptal edilmesi, vizesinin iptal edilmesi ve ülkesine 
geri dönmesi sonuçlarını doğurur. Öğrenci böyle bir durumun 
gerçekleşmesi halinde gerek danışman kurum ve gerekse 
ABD’deki partnerlerinden herhangi bir tazminat, yapmış olduğu 
ödemenin iadesi, her ne hakla olursa olsun zarar ziyan talebinde 
bulunmayacağına kabul, beyan ve taahhüt eder.
4-)Programa katılan öğrenci ABD’nin federal, eyalet, mahallî 
yasaları ve work and travel programını ABD’de organize eden, 
danışman kurum partnerleri olan sponsor kurumların kuralları 
gereği kendilerine ayrılan alanlarda belirli koşullarda sigara 
içebilir. Öğrenci program süresince 21 yaş ve üzerinde ise alkollü 
içki satın alabilir, tüketebilir ve ya alkollü içki satan eğlence 
merkezlerine girebilir. Öğrenci program süresince 21 yaşın altında 
ise alkollü içki satın alamaz, tüketemez veya alkollü içki satan 
eğlence merkezlerine giremez. Bu duruma aykırı davranan 
öğrencinin yaşayacağı problemlerden Danışman Kurum kesinlikle 
sorumlu değildir.
5-)Öğrenci başvuru esnasında Danışman Kurumun Work and 
Travel danışmanlarının yönlendirmesi sonucu eyalet, şehir, iş ve 
konaklama seçenek veya seçeneklerini kabul etmek zorundadır. 
6-)Danışman Kurum, öğrencinin sadece ilk işe yerleşmesinden 
sorumludur. Öğrenci ilk işinin çalışma saatlerini etkilemeyecek 
ise ikinci bir işte de çalışabilir. İkinci bir işte çalışan öğrencinin 
yaşayacağı sorunlardan Danışman Kurum sorumluluk kabul 
etmeyecektir.
7-)Danışman Kurum ABD’deki işyeri ve konaklamaların sahibi 
veya işletmecisi değildir. Öğrenci ABD’deki işyeri ve 
konaklamalarla ilgili yasalara, ABD’deki sosyal hayat kurallarına 
ABD’de çalıştığı ve konakladığı sürece uymak zorundadır. 
Kuralları ihlal eden öğrencinin yaşayacağı sorunlarından 
Danışman Kurum kesinlikle sorumlu tutulamaz.
8-)Öğrenci ABD’de iken iş ve konaklama değişikliği yapmak, 
çalıştığı işten erken ayrılmak veya Türkiye’ye DS 2019 formunda 

belirlenen süreden önce dönmek isterse, Work And Travel 
programını ABD’de organize eden sponsor Firmadan yazılı izin 
almak ve bu değişikliği Danışman Kuruma yazılı olarak bildirmek 
zorundadır. Öğrenci iş ve konaklama değişikliğini work and travel 
programı çerçevesinde ABD’de organize eden sponsor firmadan 
yazılı izin almaz ve bunu Danışman Kuruma yazılı olarak 
bildirmez ise yaşayacağı yasal problemlerden, iş ve konaklama 
problemlerinden kendisi sorumlu olacaktır.
9-)Öğrenci, Danışman Kuruma ücret ödemesi yaparak kayıt 
olduğu günden itibaren en geç 1 hafta içinde kendisinden istenen 
evrak ve formları eksiksiz olarak Danışman Kuruma teslim etmek 
zorundadır. Aksi takdirde oluşacak olan işe geç yerleştirme, 
konaklama sağlanamaması, ABD konsolosluğunda vize 
görüşmesine girememe ve ya geç girme, ücret artışları ve ya 
buna bağlı olarak ödenebilecek ekstra ücretler… Gibi 
organizasyon sorunlarından öğrenci sorumlu olacaktır.
10-)Öğrenci Danışman Kurumun ekstra evrak istemesi 
durumunda en geç 1 hafta içinde evrakları teslim etmek 
zorundadır. Aksi Takdirde oluşabilecek sorunlardan öğrenci 
sorumludur.
11-)Öğrenci, Türkiye’de iken Danışman Kurum work and travel 
danışmanları tarafından kendisine sunulan eyalet, işyeri, iş ve 
konaklamayı kabul eder ve işi kabul ettiğine dair iş sözleşmesini 
imzalar veya Sponsor firmanın online sisteminde Öğrencinin iş 
yerleşimi gerçekleşir ise öğrenci daha sonra kesinlikle her hangi 
bir değişiklik talebinde bulunamaz. Ancak, ABD’deki işveren bazı 
istisnai durumlarda (yeterli müşteri olmaması, iklimsel koşullar, 
ekonomik koşullar, yangın, doğal afet, deprem… gibi nedenlere 
bağlı) iş ve konaklama sözleşmesini iptal edebilir. Bu durumda 
Danışman Kurum, Sponsor Kurum aracılığı ile öğrenciye yeni bir 
iş ve konaklama sözleşmesi sunar. Sponsor Kurum, yeni bir iş 
sunmak için öğrencinin gidiş tarihi, cinsiyeti, yaşı… gibi faktörleri 
göz önünde bulundurur. Sponsor Kurum tarafınca yeni iş 
bulunduğu zaman öğrenci Türkiye’de ise yeni iş sözleşmesi 
Danışman Kuruma veya öğrenci ABD’de ise kendisine gönderilir.
12-)Danışman Kurum, vize danışmanlığı ve referansına rağmen 
öğrencinin kişisel sebeplerden dolayı vize alınamaması 
durumunda her hangi bir sorumluluk kabul etmez. Öğrencini vize 
reddi alması durumunda öğrenci en geç 1 hafta içinde DS-2019 
formunu, Konsolosluğa sunulan güncel tarihli transkript 
belgesinin bir örneğini ve Konsolosluk red kağıdını Danışman 
Kuruma teslim etmek zorundadır.
13-)Danışman Kurum vizesini almış öğrencilere Türkiye’de iken, 
Work and Travel Programını ABD’de organize eden Sponsor 
Kurum tarafınca hazırlanmış oryantasyon sunumunu yapar ve 
program kuralları hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri 
öğrencilere aktarır. Öğrenci düzenlenecek olan bu oryantasyon 
etkinliğine katılmak zorundadır. Danışman Kurum Türkiye’de 
düzenlenecek olan oryantasyon katılımlarını yazılı olarak 
belgeleyecektir. Öğrenci düzenlenecek olan bu oryantasyona 
katılmadığı takdirde oluşabilecek sorunlardan sorumludur.
14-)Öğrenci ve ABD’deki işveren arasında iş sözleşmesi 
imzalandıktan sonra veya öğrencinin iş yerleşimi sponsor 
firmanın online sisteminde yapıldıktan sonra,  var olan iş 
sözleşmesi öğrencinin İngilizce dil düzeyi, iş becerisi, iş disiplini … 

gibi nedenlerle sponsor kurum veya işveren tarafından sunulan 
yeni bir iş sözleşmesi ile değiştirilebilir.
15-)Work and travel programı kapsamında gerçekleşen kaza, 
yaralanma, sakatlanma ve ölüm gibi durumlarda danışman 
kurumun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Öğrenci için 
gitmeden önce yapılan seyahat ve sağlık sigortası sadece 
çalışılan süreyi kapsamaktadır. Öğrenci, çalışma sonrasın 
Amerika’da seyahat etmek isterse ayrıca ek sağlık sigortası 
yaptırmak zorundadır.
16-)Öğrenciye Danuşman kurum tarafından yapılacak her türlü 
bildirim işbu sözleşmeyle öğrencinin bildirdiği e-posta, aile 
telefonu, cep telefonları’na (geçici konaklama adresi (yurt, ev, 
pansiyon, otel… vb) yapılacaktır, öğrenci ayrıca ailesinin kalıcı 
konaklama adresini Danışman Kuruma bildirmek zorundadır. 
Öğrencinin bildirdiği iletişim bilgilerinde oluşacak değişiklikler 
ivedi olarak danışman kuruma yazılı olarak bildirmelidir. Aksi 
halde Öğrenci ve danışman kurum arasındaki iletişim adreslerine 
bağlı olarak yaşanılabilecek her türlü sorundan öğrenci sorumlu 
olacaktır.
17-)Öğrenci DS form ücretini ödemesi sonrası, , Work And Travel 
programını  ABD’de  organize  eden  sponsor  kurum  öğrencinin 
sözleşme  kapsamında  yazılı  olarak  belirtmiş  olduğu  bilgiler 
uyarınca  DS  2019  çalışma  formunu  hazırlar  ve  Danışman 
Kuruma  gönderir.  DS  2019  formu  basıldıktan  sonra  yapılması 
gerekecek  değişiklikler  için  öğrenci  ayrıca  500  USD  ücreti 
danışman  kuruma  ödemek  zorunda  olacağını  kabul  ve  beyan 
eder.
18-)Öğrenci DS 2019 formu üzerinde belirtilen başlangıç 
tarihinden önce veya sonra işyerine ulaşırsa ABD’deki işveren 
öğrenciyi işe erken kabul etme veya etmeme hakkına sahiptir. Bu 
durumda işveren daha önce iş sözleşmesinde belirtmiş olduğu 
tüm koşulları değiştirebilir. Bu durumda tüm sorumluluk 
öğrenciye aittir.
19-)ABD’deki turizm sezonu, iklim koşulları… gibi unsurlara bağlı 
olarak work and travel çalışma saatleri etkilenebilir. Bu durumda 
işveren daha önce iş sözleşmesinde belirtmiş olduğu çalışma 
saatlerini değiştirebilir.
20-)Work and travel programı katılım şartlarından olan İngilizce 
dil düzeyi önemli bir unsurdur. Work and travel programına 
katılacak öğrencinin en az orta (Intermediate) seviyede teorik ve 
pratik İngilizce dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Orta 
seviyede (Intermediate) İngilizce dil bilgisine sahip olmayan 
öğrenci programa katıldığı takdirde yaşayacağı iş ve konaklama 
sorunlarından danışman kurum sorumlu tutulamaz.
21-)Öğrenci hakkında gerektiğinde ABD Konsolosluğu veya ilgili 
ABD makamları resmi güvenlik soruşturması yapabilir. 
Öğrencinin DS 2019 formunda belirtilen program başlangıç 
tarihine kadar veya işverenden gelecek yazılı tarih değişikliğine 
kadar öğrencinin bu süreyi beklemesine izin verilebilir. Buna 
rağmen öğrenci güvenlik soruşturmasını bahane ederek 
programını iptal ederse sponsor kurum ve danışman kurum 
öğrenciyi herhangi bir koşulda ücret iadesi yapmaz. 
22-)İşbu sözleşme danışman kurum ve ……………………….. 
arasında imzalanmış olup, danışman kurum ve öğrenciye ait bazı 
özel bilgileri içermektedir. Öğrenci hiçbir koşulda bu özel 

danışman kurum bilgilerini yazılı veya görsel medyada (Internet, 
TV, Dergi, Radyo, Gazete, Özel Söyleşiler…) danışman kurumun 
ticari faaliyetlerini zedeleyecek ve küçük düşürecek şekilde 
kesinlikle kullanamaz.
23-)İptal koşulları ve geri ödemeler:
  a. Öğrenci, Danışman kurumun belirlediği 500 USD veya daha 
az  bir  ücreti  ön  kayıt  ücreti  olarak  ödeyerek  Work  And  Travel 
programına  ön  kayıt  yaptırmış  olur,  program  sürecinde  veya 
daha  önce  yapılan  iptallerde  ödenmiş  olan  ön  kayıt  ücretinin 
iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öğrenci bu durumu kabul, 
beyan ve taahhüt eder.
  b.  Öğrencinin  işe  yerleşmesi  gerçekleşip,  buna  karşın  henüz 
DS  2019  formu  gelmeden  program  iptal  edilirse  sadece 
öğrencinin  ödemiş  olduğu  program  ücretinden  500  USD  ücret 
kesintisi  yapılarak  kalan  ücret  iade  edilir,  henüz  ücret 
alınmamışsa  öğrenci  danışman  kuruma  500  USD  ödeyeceğin 
kabul, beyan ve taahhüt eder. İade durumunda 500USD kesinti 
sonucu  kalan  miktar,  15/11/2019.  ve  15/12/2019  tarihleri 
arasında nakit, banka ( havale masrafları ödenecek olan ücretten 
kesilir),  posta  havalesi  (masrafları  ödenecek  olan  ücretten 
kesilir)  yolları  arasından  öğrencisinin  seçeceği  şekilde  sadece 
kayıtlı  öğrenciye  yapılır.  Öğrenci  yazılı  bir  evrakla  belirttiği 
takdirde bu ücretin iadesini başkasına ödenmesini isteyebilir.
 c. Work And Travel programını ABD’de organize eden sponsor 
kuruma DS 2019 formu için gerekli ücret ödenmesi 
gerçekleşmesi ve DS 2019 formunun gönderilmesi sonrası 
öğrenci tarafından yapılacak program iptallerinde öğrenciye 
danışman kurum tarafından herhangi bir ücret iadesi 
gerçekleşmeyecektir. Öğrenci DS 2019 formunun 
çıkartılmasından sonra yapacağı iptallerde herhangi bir ücret 
iadesi alamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 d. Savaş, doğal afet, ekonomik kriz vb. nedenlerle ABD 
makamlarınca programın iptal edilmesi veya vizelerin 
durdurulması gibi mücbir sebep durumlarında işbu sözleşmenin 
12. maddesinde belirtilen yöntem ve koşullarda 500 USD dışında 
kalan program ücreti iade edilir.
 e. Öğrencinin danışman kuruma ABD konsolosluğuna ve     
Work and Travel programını ABD’de organize eden sponsor 
kuruma sahte evrak, sahte belge, gerçek olmayan bilgi sunması 
ve bunun tespit edilmesi durumunda danışman kurum öğrenciye 
herhangi bir geri ödeme yapmaz. Ayrıca danışman kurum böyle 
bir durumda her türlü hukuksal hakkını saklı tutar.
 f. Öğrenci hakkında gerektiğinde ABD Konsolosluğu ve ilgili 
ABD makamları resmi güvenlik soruşturması yapabilir. Öğrenci 
bu durumda veya Konsolosluk görüşmesinde her hangi bir 
nedenle vize alamaz, başvurusu reddedilir ise 500 USD kesinti 
yapılarak kalan ücret işbu sözleşmenin 12. maddesinde belirtilen 
yöntem ve koşullarda geri ödenir.
 g. ABD’deki işveren bazı istisnai durumlarda (yeterli müşteri 
olmaması, iklimsel koşullar, ekonomik koşullar, yangın, doğal 
afet, deprem… gibi nedenlere bağlı) iş ve konaklama 
sözleşmesini iptal edebilir. Bu durumda danışman kurum, 
sponsor kurum aracılığı ile öğrenciye yeni bir iş ve konaklama 
sözleşmesi sunar. Sponsor kurum, yeni bir iş sunmak için 

öğrencinin  gidiş  tarihi,  cinsiyeti,  yaşı…  gibi  faktörleri  göz 
önünde bulundurur.  Öğrenci  sponsor  kurumun  kendisine  yeni  
bir  işsunmasını  beklemek  durumundadır.  Eğer  sponsor  kurum, 
öğrencinin  (gidiş  tarihi,  cinsiyeti,  yaşı…  gibi)  durumuna 
uygunluk  gösterebilecek  yeni  bir  iş  sunamaz  ise  öğrencinin 
programı  iptal  edilir.  Konsolosluk  Pin  Ücreti  ve  SEVIS  Ücreti 
dışında  kalan  öğrencinin  ödemiş  olduğu  program  ücreti  nakit, 
banka (havale masrafları ödenecek olan ücretten kesilir) posta 
havalesi  (masrafları  ödenecek  olan  ücretten  kesilir)  şekli  ile 
sadece  kayıtlı  öğreniciye  veya  hesabına  15/11/2019  ve 
15/12/2019  tarihleri  arasında  yapılır.  Öğrenci  yazılı  bir  evrakla 
belirttiği  takdirde  bu  ücretin  iadesinin  başkasına  ödenmesini 
isteyebilir.
 h. Öğrenci tarafından DS 2019 formu vize reddi alındıktan en 
geç 1 hafta içinde, konsolosluğa sunulan güncel tarihli transkript 
belgesinin bir örneği ve konsolosluk ret kâğıdı ile birlikte 
danışman kuruma teslim edilmelidir. Vize reddi aldıktan sonra, 
öğrenci DS 2019 formunu bir hafta içinde değil de daha geç 
teslim ederse, her başlayan hafta için öğrencinin program 
ücretinden 100 USD ekstra kesinti yapılacaktır.
 I. Öğrencinin vize almasından sonra öğrencinin tarafından 
gerçekleşen iptallerde danışman kurumun herhangi bir ücret 
iadesi kesinlikle söz konusu değildir.
  i. Work and Travel programını ABD’de organize eden sponsor 
kurum  tarafından  öğrencinin  program  iptali,  vize  alınamaması 
vb.  durumlarda  DS  2019  formunun  Amerika’ya  geri 
gönderilmesi, ücretin Amerika’dan buna istinaden iadesi süreci 
15  Kasım  2019  tarihinden  itibaren  olacaktır.  Bu  konuda 
gerçekleşebilecek  bir  gecikmede  danışman  kurumun  herhangi 
bir sorumluluğu yoktur. Öğrenci 15 Kasim 2019 tarihinden önce 
herhangi  bir  bahane  göstererek  kesinlikle  erken  ödeme 
talebinde bulunamaz.
24-)Öğrenci;  18  yaşını  doldurmuş,  ergin  bir  kişi  olarak 
15/05/2019  ve  01/10/2019  tarihleri  arasında  ABD’de 
düzenlenecek  ve  Work   and  Travel  olarak  adlandırılan  öğrenci 
kültürel  değişim  programına  kendi  isteğiyle  katıldığını.  Bu 
program  ile  ilgili  her  türlü  konuda  kendisinin  muhatap 
alınacağını;  ailesi  dahil  olmak  üzere  3.kişilerin  kendisi  adına 
hiçbir  şekilde  ve  koşulda  danışman  kurum  ve  work  and  travel 
programını  ABD’de  organize  eden  sponsor  kurumdan  talepte 
bulunmayacağını,  talepte  bunulsa  bile  bu  taleplerin  ilgili 
taraflarca  dikkatte  alınmayacağını  kabul,  beyan  ve  taahhüt 
eder.
25-)İş bu sözleşmeden doğacak hukuki anlaşmazlıklarda 
İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
26-)İş bu sözleşme 27 madde ve [2] nüsha olarak düzenlenmiş 
olup [1] nüshası danışman kurumda, [1] nüshası da öğrenciye  
teslim edilmiştir.
27-)Yukarıda verilmiş olan tüm bilgileri okudum ve kabul 
ediyorum. Herhangi bir yanlış bilgi verdiğimin tespit edilmesi 
durumunda danışman kurum tarafından kaydımın tek taraflı 
olarak feshedilebileceğini ve yapmış olduğum tüm masrafların 
hiçbir koşulda geri ödenmeyeceğini biliyor ve bunu kabul 
ediyorum.

*Programa katılım ücreti toplam ………………….. USD’dir. 
*Ön Kayıt ücreti 500 USD olarak başvuru esnasında ödenir. 
*35 USD SEVIS ücreti ve 160 USD Amerika Konsolosluğu vize görüşme 
ücreti program ücreti dışındadır. Ödeme sorumluluğu öğrenciye aittir. 
Burada yazılı olan SEVIS ve Vize görüşme ücretleri gibi program harici 
ücretler ABD Konsolosluğu tarafınca sezon içerisinde değiştirilebilir.
*Öğrenci, danışman kuruma ön kayıt ücreti ödemesi yaparak kayıt 
olduktan sonra kalan program ücretini ve program dışı konsolosluk 
ücretlerini Danışma Kurulca belirlenmiş ve öğrenciye belirtilen ödeme 
zamanlarına uygun olarak, danışman kuruma ve ilgili yerlere ödemek 
zorundadır. Aksi takdirde oluşacak olan işe geç yerleştirme, konaklama 
sağlanamaması, ABD konsolosluğunda vize görüşmesine girememe veya 
geç girme, ücret artışları ve buna bağlı olarak ödenebilecek ekstra 
ücretler vb. gibi organizasyon sorunlarından öğrenci sorumlu olacaktır.
*DS formu ve SEVIS belgesi Amerika’daki sponsor şirket tarafından 
hazırlanır. Öğrenci program ücretini ve SEVIS ücretini tamamladıktan 
sonra, DS 2019 Formu ve SEVIS belgesi buna istinaden gönderir. Program 
kuralları gereği program ücretinin tamamı ve SEVIS ücreti ödemesi 
gerçekleşmeden DS 2019 Formu ve SEVIS belgesinin teslim edilmesi söz 
konusu değildir.
*Herhangi bir nedenle vize reddi veya program iptali nedenlerle 
programa katılamayacak öğrenciler DS 2019 formunu en geç 1 hafta 
içinde imza karşılığında Oxford House College’a teslim etmek 
zorundadır. İade alacak durumda öğrenciler DS 2019 formunu 
zamanında teslim etmez ise danışman kurum öğrenciye hiçbir şekilde 
iade yapmaz.
*İade durumlarında Öğrencinin ödeme yaptığı para birimi cinsinden 
iade gerçekleştirilir ( TL/TL – Dolar/Dolar şeklinde)
*Ön  kayıt  ücreti  olan  500  USD’nin  herhangi  bir  durumda  iadesi  söz 
konusu değildir. 
*Program  ücreti  tamamlanmadan  DS  2019  formu  öğrenciye  teslim 
edilmeyecektir. 
*Öğrenci,  DS  2019  formu  çıkarıldıktan  sonra  herhangi  bir  sebepten 
dolayı programa katılmaktan vazgeçerse ödediği hiçbir bedel kendisinde 
iade edilmeyecektir. 
*Öğrencinin konaklaması sırasında kendisinden istenebilecek depozito, 
ilk ve son kira gibi ekstra ücretler işbu sözleşmenin dışında olup 
öğrencinin sorumluluğundadır.

Sözleşme tarihi (Gün/Ay/Yıl) …./…./……. 

Öğrencinin

Adı:…………………………………………………………………….......

Soyadı:……………………………………………………………………

Adresi:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

İmza:

Oxford House Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
 

     




