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Göçmen Bürosu, Adalet Bakanlığı　  http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

Kendi ülkenizde Japonya’da
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Oturum Belgesi için Uygunluk Belgesi düzenlenmesine dayalı göçmenlik prosedürleri

Vize ve oturum belgesi●
Japonya'da	eğitim	almak	isteyen	kişilerin	öncelikle	vize	başvurusunda	bulunmaları	gerekmektedir.	Çeşitli	vize	türleri	mev-
cuttur	ve	kişinin	oturum	durumu;	Japonya'ya	gelme	nedeni,	statüsü	ve	konumu	göz	önünde	bulundurularak	belirlenir.	Üni-
versite,	iki	yıllık	üniversite,	teknoloji	üniversitesi,	mesleki	eğitim	enstitüsü	veya	Japon	dili	enstitüsünde	eğitim	almak	üzere	
başvuruda	bulunan	yabancı	öğrenciler	için	geçerli	olan	vize	türü	"Öğrenci"	vizesidir.	Ülkede	kalma	süreleri	aşağıdaki	gibi-
dir:	4	yıl	3	ay,	4	yıl,	3	yıl	3	ay,	3	yıl,	2	yıl	3	ay,	2	yıl,	1	yıl	3	ay,	1	yıl,	6	ay	veya	3	ay.
Vize	başvurusunda	bulunmanın	 iki	yolu	vardır:	Bir	Uygunluk	Durumu	Belgesi	(COE)	 ibraz	ederek	veya	etmeden.	COE	
ibraz	etmek,	bu	iki	yöntem	içinde	daha	hızlı	olanıdır.

Yabancı	öğrenciler	için	burs	veya	konaklama	başvurularının	çoğu	sadece	"Öğrenci"	oturum	belgesine	sahip	ki-
şilere	açıktır.

Göçmenlik Prosedürleri
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Oturum Belgesi için Uygunluk Belgesi (COE) başvurusu1
Japonya'da	eğitim	görmek	isteyen	yabancı	bir	öğrenci	veya	bu	öğrencinin	vekili	(örneğin,	öğrencinin	aile	üyelerinden	biri	
veya	öğrenciyi	kabul	eden	okulun	bir	çalışanı),	ilk	olarak	Japonya'da	bir	bölge	göçmen	bürosuna	onaylı	bir	COE	başvuru-
sunda	bulunur.
Adayın	kendisi	de	COE	başvurusunda	bulunabilir.	Ancak,	çoğu	zaman	bu	görev	vekiline	(kurum,	vs.)	verilir.	Her	okulun	
kendine	özgü	gereklilikleri	olabileceğinden,	lütfen	başvuru	sırasında	talep	edilen	belgeler	için	okulunuza	danışın.

Adayın Japonya'da kaldığı süre içinde tüm masraflarını karşılayabileceğini gösteren kanıt2
COE	veya	vize	başvurusunda	bulunurken,	sizden	Japonya'daki	eğitiminiz	sırasında	masraflarınızı	karşılayabileceğinize	
dair	kanıt	sunmanız	istenebilir.
Adayın	masraflarını	karşılayabileceğine	ilişkin	kanıt	olarak	genellikle	Japonya'da	eğitim	almak	isteyen	kişinin	(veya	kefi-
linin)	mevduat	hesap	cüzdanı,	son	birkaç	seneyi	kapsayan	gelir	belgesi	veya	vergi	belgesi	istenir.	Aday	Japonya'ya	giriş,	
ülkede	yaşama	ve	eğitim	almaya	ilişkin	masrafları	karşılayamıyorsa,	ebeveyni	veya	vasisi	söz	konusu	masrafları	karşıla-
yacak	finansal	kaynakları	temin	edecek	kefil	vazifesi	görebilir.

Vize başvuru belgeleri3
COE	düzenlendikten	sonra,	vize	başvuru	formunu	kendi	ülkenizdeki	Japon	büyükelçiliğine	veya	konsolosluğuna	teslim	
edebilirsiniz.
Gerekli	belgeler:

1) Pasaport
2) Vize başvuru formu
3) Fotoğraf
4) COE
5) Yukarıda listelenenler dışında başka belgeler de talep edilebilir.

Japonya'ya giriş4
Japonya'ya	giriş	yaparken	aşağıdaki	belgeler	gerekli	olacaktır.
Gerekli	belgeler:

1) Pasaport
2) Ülkenizdeki Japon büyükelçiliği veya konsolosluğundan alınan vize
3) COE (Düzenlenmişse)

Oturum kartı5
Japonya'da	üç	aydan	fazla	süreyle	kalacak	yabancı	ülke	vatandaşları	için	bir	oturum	kartı	
(zairyu kartı)	düzenlenir.	Bu	oturum	kartını	her	zaman	yanınızda	bulundurmanız	önemli-
dir.

Oturum kartının düzenlenmesi:

Japonya'ya New Chitose, Narita, Haneda, Chubu Centrair, Kansai, Hiroshima veya 
Fukuoka Havalimanı üzerinden giriş yaparken
Göçmenlik	süreniz	boyunca	pasaportunuza	bir	Geliş	İzni	pulu	yapıştırılır	ve	sizin	için	bir	
oturum	kartı	düzenlenir.	Japonya'da	nerede	yaşayacağınıza	karar	verdikten	sonra,	lütfen	
oturum	kartınızı	14	gün	içinde	adresinizle	birlikte	belediye	ofisine	götürerek	bölge	sakini	olarak	kaydınızı	yaptırın.

Japonya'ya yukarıda adı verilen havalimanları dışında bir havalimanından giriş yaparken:
Göçmenlik	süreniz	boyunca	pasaportunuza	daha	sonra	adınıza	oturum	kartı	düzenleneceğini	gösteren	bir	mühür	ba-
rındıran	bir	Geliş	 İzni	pulu	yapıştırılır.	Japonya'da	nerede	yaşayacağınıza	karar	verdikten	sonra,	 lütfen	14	gün	 içinde	
adresinizle	birlikte	belediye	ofisine	giderek	bölge	sakini	olarak	kaydınızı	yaptırın.	Yukarıda	bahsedilen	mührü	barındıran	
pasaportunuzu	da	yanınıza	almayı	unutmayın.	Oturum	kartınız,	daha	sonra	kayıtlı	adresinize	posta	ile	gönderilecektir.

Oturum	kartı
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Sosyal güvenlik ve vergi numarası ("Benim Numaram")6
Japonya'da	yaşayan	diğer	ülke	vatandaşları	da	dahil	herkese	bireysel	bir	12	basamaklı	sosyal	güvenlik	ve	vergi	numara-
sı	("Benim	Numaram"	ve	"bireysel	numara"	olarak	da	bilinir)	verilir.	Bölge	sakini	olarak	adresinizi	belediye	ofisine	kaydet-
tirdikten	bir	süre	sonra	tarafınıza	bireysel	numaranızı	bildiren	bir	kart	gönderilir.	Bireysel	
numaranız	belediye	ofisinde	önemli	prosedürlerin	 tamamlanması	gibi	bazı	durumlarda	
gerekli	olacağından,	bu	bildirim	kartını	veya	bireysel	numara	kartını	(başvuruya	tabi	olarak	
verilir)	güvenli	bir	yerde	saklayın.	Ayrıca,	bu	numaranın	oturum	kartınızda	yazan	12	basa-
maklı	numaradan	farklı	olduğunu	da	dikkate	alın.

Aşağıda,	bireysel	numaranızın	gerekli	olduğu	bazı	durumlara	örnek	verilmiştir:
・Belediye ofisinde prosedürleri tamamlarken
・Yarı zamanlı bir işe başlarken

Giriş sınavı amaçlı göçmenlik prosedürleri7
Bir	yabancı	ülke	vatandaşı	Japonya'ya	bir	sınava	girmek	amacıyla	gidiyorsa,	girmek	istediği	okulun	sınav	belgesini	kendi	
ülkesindeki	Japon	büyükelçiliği	veya	konsolosluğuna	ibraz	ederek	bir	"Geçici	Ziyaretçi"	vizesi	almak	zorundadır.	"Geçici	
Ziyaretçi"	vizesi	ile	Japonya'da	15,	30	veya	90	gün	süreyle	kalabilirsiniz.	Bir	yabancı	ülke	vatandaşı,	Vize	Muafiyeti	Dü-
zenlemeleri	kapsamına	giren	bir	ülkenin	vatandaşıysa	vize	başvurusunda	bulunmasına	gerek	yoktur.

Daha önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faali-
yetlerde bulunma izni8

"Öğrenci"	oturum	belgesi,	sadece	Japonya'da	eğitim	almak	amacıyla	verilir	ve	çalışma	izni	yerine	geçmez.	Bununla	bir-
likte,	bir	bölge	göçmen	bürosuna	veya	benzer	başka	bir	 resmi	kuruma	başvuruda	bulunup,	daha	önce	verilen	oturum	
belgesi	kapsamında	izin	verilenler	dışında	faaliyetlerde	bulunma	izni	aldıysanız	yarı	zamanlı	olarak	çalışabilirsiniz.	"Öğ-
renci"	oturum	belgesine	sahip	olan	ve	Japonya'ya	ilk	kez	giriş	yaparak	ülkede	üç	ayın	üzerinde	bir	süre	yaşayacak	kişiler,	
giriş	 izninin	düzenlendiği	havalimanı	gibi	yerlerde	daha	önce	verilen	oturum	belgesi	kapsamında	izin	verilenler	dışında	
faaliyetlerde	bulunma	izni	almak	için	başvuruda	bulunabilirler	(bkz.	sayfa	34	"Yarı	Zamanlı	Çalışma").	Ülkeye	geldikten	
sonra	başvuruda	bulunacaksanız,	lütfen	başvurunuzu	bir	bölge	göçmen	bürosunda	yapın.	Bununla	birlikte,	bazı	okulların	
derslerine	odaklanmaları	için	öğrencilerine	yarı	zamanlı	işlerde	çalışma	izni	vermediğini	de	unutmayın.	Başvuruda	bulun-
duğunuz	okulun	yarı	zamanlı	çalışmaya	izin	verip	vermediğini	kontrol	edin.

Japonya'dan geçici olarak ayrılma prosedürleri9
Japonya'da	eğitim	gören	ve	geçici	olarak	kendi	ülkesine	dönecek	ya	da	kısa	bir	süre	için	başka	bir	ülkeyi	ziyaret	edecek	
yabancı	öğrencilerin	bölge	göçmen	bürosuna	tekrar	giriş	izni	başvurusunda	bulunmaları	gerekir	(bölge	göçmen	büroları	
büyük	havalimanlarında	bulunur).
Öğrenci	tekrar	giriş	 izni	başvurusunda	bulunmazsa,	kendi	ülkesindeki	Japon	büyükelçiliği	veya	konsolosluğu	üzerinden	
yeniden	vize	başvurusunda	bulunmak	zorunda	kalır.	Japonya'da	orta	 ila	uzun	süreli	olarak	yasal	biçimde	ikamet	eden,	
geçerli	bir	pasaport	 ile	oturum	kartına	sahip	olan	ve	Japonya'dan	ayrılıp	bir	yıl	 içinde	(kalma	süresinin	ayrıldıktan	bir	
yıl	sonra	sona	ermesi	durumunda,	kalma	süresi	sona	ermeden	önce)	 tekrar	ülkeye	giriş	yapacak	olan	yabancı	ülke	
vatandaşlarından,	Japonya'dan	ayrılırken	göçmen	bürosu	görevlisine	ülkeye	yeniden	giriş	yapma	niyetleri	olduğunu	
(Özel	Yeniden	Giriş	 İzni	 için	ED	Kartının	 ilgili	sütununu	 işaretleyerek)	
bildirmeleri	durumunda	prensip	olarak	yeniden	giriş	 izni	başvurusunda	
bulunmaları	talep	edilmeyecektir.

Japonya'dan	ayrılırken,	oturum	kartınızı	ibraz	etmeyi	ve	Özel	
Yeniden	Giriş	İzni	için	ED	Kartının	ilgili	sütununu	işaretlemeyi	
unutmayın.

Bildirim	kartı

Özel	Yeniden	Giriş	İzni	için	ED	Kartı
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7 Kalma süresinin uzatılması10
Bir	yabancı	ülke	vatandaşının	Japonya'da	kendisine	Japonya'ya	girişi	sırasında	verilen	kalma	hakkı	süresinden	uzun	bir	
süre	kalmak	istemesi	durumunda,	söz	konusu	kişinin	başlangıçta	kendisine	tanınan	kalma	süresi	sona	ermeden	önce	
Japonya'daki	bir	bölge	göçmenlik	bürosuna	veya	benzeri	bir	kuruma	kalma	süresinin	uzatılmasına	yönelik	başvuruda	
bulunması	gerekir.	(Bir	yabancı	ülke	vatandaşı	genellikle	kendisine	başlangıçta	tanınan	Japonya'da	kalma	hakkı	süresi	
sona	ermeden	üç	ay	önce	sürenin	uzatılması	 için	başvuruda	bulunabilir.)	Bu	başvuruyu	yapmadan	Japonya'da	kalma	
hakkı	süresinden	uzun	bir	süre	kalmanız,	ciddi	cezalara	çarptırılmanıza	veya	sınır	dışı	edilmenize	yol	açabilir.

Japonya'da	kalma	sürenizi	uzatmayı	unutarak	yasa	dışı	bir	şekilde	kalmanız,	ülkeden	çıkarılmanıza	ve	aldığınız	
bursu	kaybetmenize	yol	açabilir.

Oturum belgesinin değiştirilmesi11
Başlangıçta	başvurduğunuz	faaliyeti	(öğrencilik)	sona	erdirip	yeni	bir	faaliyete	(işe	girme,	vs.)	girişmeniz	durumunda,	otu-
rum	belgenizin	türünün	değiştirilmesi	gerekir.	Buna	ilişkin	başvuruyu	bir	bölge	göçmen	bürosuna	yapabilirsiniz.

Gereken	onayı	almadan	gelir	elde	edebileceğiniz	işlere	veya	faaliyetlere	girişmeniz,	cezalandırılmanıza	ve	sınır	
dışı	edilmenize	neden	olacaktır.

Oturum belgesinin geri alınması12
Yabancı	ülke	vatandaşlarının	faaliyetlerini	veya	kişisel	geçmişini	yanlış	bildirmesi	ya	da	sahte	belgeler	ibraz	etmesi	duru-
munda	oturum	belgesi	geri	alınabilir.

Oturum	belgesinde	belirtilen	faaliyetlerin	geçerli	bir	neden	olmadan	üç	ay	veya	daha	uzun	bir	süreyle	gerçekleş-
tirilmemesi	durumunda	(örneğin,	"Öğrenci"	oturum	belgesine	sahip	bir	kişinin	okula	gitmeden	her	gün	çalışma-
sı),	oturum	belgesi	geri	alınır.

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin Japonya'ya getirilmesi13
Üniversitelerde	"Öğrenci"	oturum	belgesiyle	eğitim	gören	yabancı	öğrencilerin	bakmakla	yükümlü	oldukları	eş	ve	çocuk-
ları,	masraflarını	karşılayan	yabancı	öğrencinin	ülkede	kalma	süresine	dayalı	olarak	"Bağımlı	Kişi"	oturum	belgesi	kapsa-
mında	Japonya'da	yaşayabilir.
Yabancı	öğrencilerin	bakmakla	yükümlü	oldukları	kişileri,	Japonya'daki	yaşama	alışıp	ekonomik	açıdan	istikrara	kavuş-
tuktan	sonra	ülkeye	getirmeleri	önerilir.

Ülkeye	ilk	girişlerini	"Geçici	Ziyaretçi"	(genellikle	turist	vizesi	olarak	bilinir)	olarak	yapan	bağımlı	kişilerin	"Bağımlı	
Kişi"	oturum	belgesi	almalarının	zor	olacağını	göz	önünde	bulundurun.

Göçmen bürosuna ve belediye ofisine bildirimde bulunma14
İsim,	doğum	tarihi,	cinsiyet,	yabancı	öğrencinin	tabi	olduğu	uyruk/bölge	veya	kurumda	(okulun	değişmesi	gibi)	meydana	
gelebilecek	her	türlü	değişikliğin	bölge	göçmen	bürosuna	değişikliği	takip	eden	14	gün	içinde	bildirilmesi	gerekir.	Japon-
ya'da	ikamet	ettiğiniz	yerin	değişmesi	durumunda,	ayrıldığınız	ve	yeni	taşındığınız	yerin	belediyelerine	bildirimde	bulun-
malısınız.
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