Bölüm 1

Planlama
Japonya'daki eğitiminizi planladınız mı?
Şimdi aşağıdaki genel zaman çizelgesine bakıp hangi türden hazırlıklar yapmanız gerektiğini görelim.

Planlamadan kayıt sürecine — yapılması gerekenler
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Japonya'da Eğitim
hakkında bilgi alın
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Sadece Japonca öğrenmeye ilgi duyuyorsanız
Çizelgede yer alan 1 – 8 numaralı maddeleri kendi ülkenizde, 9
numaralı maddeyi Japonya'da tamamlayıp 10 numaralı maddede
yer alan bir Japon dili enstitüsünde eğitiminize başlayacaksınız.
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Plan 2

Başlangıç

Başlangıç

Japon dili eğitimi aldıktan sonra bir üniversiteye veya
mesleki eğitim enstitüsüne kayıt olmak istiyorsanız
Çizelgede yer alan 1 – 8   numaralı maddeleri kendi ülkenizde,
9 numaralı maddeyi Japonya'da tamamlayıp 10'de yer alan bir
Japon dili enstitüsünde eğitiminize başlayacaksınız. Bir Japon
dili enstitüsünde eğitim görürken 11 ile 12 numaralı maddeleri de
gerçekleştirdikten sonra eğitiminiz 22'de tamamlanmış olacaktır.
23 numaralı maddeyi de tamamladığınızda üniversite veya mesleki
eğitim enstitüsüne girmiş olacaksınız.

Japonya'daki bir üniversiteye veya mesleki eğitim enstitüsüne doğrudan kendi ülkenizden girmek istiyorsanız
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Başlangıç

Japonca becerileriniz zaten yeterli düzeydeyse veya eğitim dilinin
İngilizce olduğu bir programa başvuruyorsanız, 2 – 10 numaralı maddeleri atlayıp 11 numaralı "üniversite veya mesleki eğitim
enstitüsünden materyal talep etme" maddesinden başlayın. Giriş
sınavına geçtikten ve gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra, 23
numaralı maddeyi de tamamladığınızda üniversite veya mesleki
eğitim enstitüsüne girmiş olacaksınız.

Acenta kullanma
Japonya'da eğitim hazırlıklarını kendinizin tamamlamasının pek çok faydası vardır.
Daha ekonomik olmasının yanı sıra, kendi kararlarınızı kendiniz verme yetisi kazanmanıza ve dilinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bununla birlikte, yoğun biriyseniz veya
Japonca konusundaki yetkinliğinizden emin değilseniz, Japonya'daki eğitiminizle ilgili
gerekli ayarlamaları yapmak üzere bir acentadan yardım alabilirsiniz.

Eğitim

Acenta seçerken dikkat edilecek noktalar
1) Maliyet
Fiyatı diğer acentalara göre makul seviyede mi? Acenta sizi Japonya'daki okul ücretlerinizi ve yaşam giderlerinizi karşılamak için yarı zamanlı bir işe girme konusunda
yanlış yönlendirmiyor mu? Ücret bilgileri ve hizmet içerikleri sözleşmede açıkça
belirtilmiş mi?
2) Destek
Acenta size Japonya'da eğitim hedeflerinize uygun okullar hakkında bilgi sağlıyor mu?
Acenta size ülkeye girişi hakkında döküman tavsiyeleri veriyor mu? Acenta prosedürler hakkında soru sorduğunuzda düzgün yanıt veriyor mu? Acenta başvuruyu bir an
önce yapmanız konusunda size telkinde bulunmuyor mu? Acenta size hem Japonya'da eğitim almanın iyi taraflarını hem de sizi zorlayacak unsurları anlatıyor mu?
3) Geçmiş
Acenta geçmişte Japonya'ya öğrenci göndermede başarısını kanıtlamış mı?
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Japon dili
Japon dili
enstitüsünü bitirme enstitüsünü bitirme

Hedef!!

Hedef!!
Üniversite/mesleki eğitim enstitüsü

Hedef!!

＝ Kendi ülkenizde halledilecek
＝ Japonya'da halledilecek

Adım

İlgili sayfalar

Zaman aralığı

Yapılacaklar

2 Japon dili enstitülerinden materyallerin
talep ediilmesi

Sayfa 18–19

Nisan–Haziran

Ekim–Aralık

İlgilendiğiniz birkaç okuldan okul bilgilerini ve başvuru
materyallerini isteyin. Başvuru  gerekliliklerini yerine getirin.

3 Okul seçimi

Sayfa 18–19

Eylüle kadar

Şubata kadar

Elinizdeki okul bilgileri ve diğer materyallere dayanarak
gitmek istediğiniz okulu seçin.

4 Başvuru

Sayfa 18–19

Eylül–Kasım

Şubat–Nisan

Başvuru belgelerini ve gerekli diğer belgeleri kaydolmak
istediğiniz okula gönderin.

1 Planlama ve bilgi toplama

Başvuru kabul mektubunu alın. Okul ücretlerini ve diğer
ücretleri banka transferi yoluyla ödeyin.

5 Başvuru kabul mektubu
6 Göçmenlik prosedürleri

Oturum Belgesi için Uygunluk Belgenizi alıp vize
başvurusunda bulunun.

Sayfa 24–27
Ocak–Mart

Temmuz–Eylül

Japon dil enstitüsüne kayıt
Nisan (Bir veya
Ekim (Bir buçuk
iki yıllık eğitim)
yıllık eğitim)

11 Üniversite veya mesleki eğitim
enstitüsünden materyal talep etme

Sayfa 8–17

Nisan–Mayıs

12 Okul seçimi

Sayfa 8–17

Hazirana kadar

13 Yabancı Öğrenciler için Japon
Üniversitelerine Kabul Sınavına (EJU)
başvurma; Japonca Dil Yeterlik Sınavı (JLPT),
TOEFL®, IELTS, TOEIC® (gerekiyorsa)
sınavlarına girme

Sayfa 20–21

Temmuza kadar

Sayfa 8-17

Ağustos–Ekim

15 Giriş sınavına girme

Kasım–Şubat

16 Başvuru kabul mektubu
17 Göçmenlik prosedürleri
18 Japonya'da eğitim hazırlıklarını
tamamlama
19 Oturum belgesinin değişimi için başvuruda
bulunma
20 Seyahat hazırlıklarının tamamlanması ve
ülkeden ayrılma
21 Kayıt prosedürleri

Kalacak yer bulun.
Uçak bileti ve seyahat sigortası işlemlerini halledin.

10 Kaydolma ve eğitime başlama

14 Başvuru
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Planlama

7 Japonya'da eğitim hazırlıklarını
tamamlama
8 Seyahat hazırlıklarının tamamlanması ve
ülkeden ayrılma
9 Kayıt prosedürleri

Bölüm

Japonya'da Eğitim
hakkında bilgi alın

Sayfa 3,
sayfa 28–31

Japonya'da eğitim alma hedefinizi açık ve somut bir
hale getirin. Japonya'da eğitim görmek için gereken dil
becerilerini ve eğitim masraflarını kontrol edip doğrulayın.

Sayfa 24-27

İlgilendiğiniz birkaç okuldan okul bilgilerini ve başvuru
materyallerini isteyin. Başvuru  gerekliliklerini yerine getirin.
Elinizdeki okul bilgileri ve diğer materyallere dayanarak
gitmek istediğiniz okulu seçin.
Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul
Sınavına (EJU) başvurun ve gerekli sınavlara girin.
Başvuru belgelerini ve gerekli diğer belgeleri kaydolmak
istediğiniz okula gönderin.
Belgelerinizin incelenmesi, Yabancı Öğrenciler için Japon
Üniversitelerine Kabul Sınavına (EJU) girilmesi, kaydolmak
istediğiniz okulun giriş sınavına girme vs.
Başvuru kabul mektubunu alın.
Oturum Belgesi için Uygunluk Belgenizi alıp vize
başvurusunda bulunun.
Okul ücretlerinin ve diğer ücretlerin havale yoluyla
ödenmesi. Kalacak yer bulunması.

Ocak–Mart
Uçak bileti ve seyahat sigortası işlemlerini halledin.

22 Japon dili enstitüsünü bitirme
23 Kayıt
24 Mezun olma

Üniversite/mesleki eğitim enstitüsü
kaydı
Nisan
Mart

Notlar:
1. Bazı okullara güz döneminde (Eylül veya Ekim) kayıt
yaptırmak mümkündür.
2. Kayıt başvurusu prosedürü okula göre değişiklik gösterir.
Başvuracağınız okulun başvuru kılavuzunu dikkatlice
inceleyin ve prosedürlerle ilgili hata yapmamaya özen
gösterin.
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