
 
ILP Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 
 
1- ILP Programı nedir? 

Uluslararası Avukatlık Kampı - ILP, 21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında New York’ta 
ABD'de hukuk sistemi, hukuk sistemi ile ilgilenen kişiler için atölye çalışmaları, paneller, 
yerinde ziyaretler ve konaklama gibi 7 günlük yoğun bir programdır.  

ILP Programı katılımcıların atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri ile deneyimleme, 
uzmanlarla iletişim kurma, kariyer yollarını belirleme ve deneyimli mentörlerin 
rehberliğinde ABD hukuk sisteminin en önemli kurum/kuruluşlarını ziyaret etmelerini 
sağlar. 

2- ILP Programının amacı nedir? 
 
Dünyanın iş ve hukuk merkezlerinden biri olan New York'ta hukuk sektörüyle ilgilenen 
herkesin kariyer planları doğrultusunda kapsamlı bir program hazırlandı. Bu program 
kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyacak; Amerikan Hukuk Sisteminde temel eğitime ek 
olarak, Hukuk İngilizcesi ve Sözleşmeler Kanunu, paneller ve çalışma ziyaretleri 
yapılacaktır. Böylece katılımcılar; Küresel standartlar dahilinde hukuk ekosistemini 
gözlemleme ve deneyimleme, yerinde, pratik ve sayısız fırsat ağı kurma fırsatına sahip 
olacaklardır. 
 
3- ILP Program Sertifikası hakkında bilgi veriniz? 

ILP Programı katılımcılarına (elektronik katılım sertifikalarını içeren ve Akıllı Kimlik kartı 
olarak kullanılabilen) CARDCERT Sertifikası verilecektir. ILP Programı, uluslararası bir kuruluş 
olan CARDCERT tarafından onaylanmış bir programdır. 

4- ILP Programı ücretleri ne kadardır? 
 
ILP Programı indirimli dönem toplam 2.999 USD olarak fiyatlandırılmıştır. 

* İndirimli Erken Kayıt indirimi 1 Nisan 2019 tarihinde sona erecektir.Bu tarihten sonra 
program ücreti 3.749 USD olacaktır. 

** İndirimli erken kayıt ücreti başvuru formunu doldurulduktan sonra organizasyon 
firmasının onayı ile ödenmelidir. İndirimli ön kayıt ücreti 499 USD’dir. 

*** Bu ücret çift kişilik oda içindir. Bir katılımcı tek kişilik bir odada kalmayı tercih ederse; 
Hem erken hem de standart programa kayıt dönemlerinde 500 USD ek ödeme istenecektir. 

5- Program ücretine ne gibi hizmetler dahildir? 

• Konaklama ( 21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında DoubleTree by Hilton Fort Lee) 
• Havaalanı Transferi 
• Kahvaltı, Öğle Yemeği 



 
• Kurs Materyalleri 
• The Empire State Turu 
• Özgürlük Anıtı Turu 
• Tüm Vergiler 

6- Program ücreti ne tür hizmetler içermez? 

• Uluslararası uçuş biletleri 
• Vize Süreci ve Vize Ücreti 
• Kişisel Harcamalar 
• Seyahat Sigortası 
• Rooftop Etkinlikleri  
• Akşam Yemeği 

7- ILP Programına kimler katılabilir? 

• Avukatlar  
• Hakimler  
• Savcılar  
• Stajyer Avukatlar 
• Hukuk Fakültesi Öğrencileri 
• Hukuki Danışmanlar 
• ABD Hukuk Sistemi ile ilgilenen bireyler 

8- ILP Programının dili ne olacak? 

ILP Program dili İngilizce’dir. En az Intermediate seviyesi olmalıdır. 

9- Çeviri hizmeti verilecek mi? 

Tercümanlık hizmeti verilecektir.  

10- Bu programa katılmak için ABD Vizesi almalı mıyız? 
 
Katılımcının, programın ilgili tarihleri için geçerli bir ABD vizesi olması gerekir. 
 
11- ILP Programı, ABD Vizesine başvuran katılımcılara vize mektubu verecek mi? 

Katılımcıların Amerikan vizesine ihtiyaç duyması durumunda; ödemeyi gerçekleştirmesi 
akabinde, destekleyici doküman olarak bir davetiye düzenlenecektir. 

12- Katılımcılar program ücretini geri alacaklar mı? Katılımcıların vize başvurusu reddedilir 
mi? 
 
 ILP Programı toplam tutarı 99 USD'lik bir kesinti ile iade edecektir. (Bu maliyet bankacılık 
işlem komisyonuna göre düşülecektir.) 


