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Burslar
Japonya'da tüm eğitim masraflarını kapsayan çok az sayıda burs vardır; bursların çoğunun amacı, öğrencinin yaşam
giderlerinin ve okul ücretlerinin sadece bir kısmını karşılamaktır. Japonya'da eğitim almaya yönelik planınızı yaparken finansal boyutuyla ilgili olarak sadece burslara bel bağlamayın.

Kullanılabilir finansal destek türleri
1) Burslar
2) Ücret muafiyeti/kesintisi sistemleri (%30, %50 veya %100 muafiyet vs.)

Başvuru yöntemi

Bölüm

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

1) Japonya'ya gelmeden önce: Japonya'ya gelmeden önce başvurabileceğiniz finansal yardımlar (çok az seçenek vardır)
2) Japonya'ya geldikten sonra: Ülkeye geldikten ve bir okula kaydolduktan sonra Japonya'da başvurabileceğiniz finansal
yardımlar (çok sayıda seçenek vardır)

Uygunluk kriterleri ve ilgili finansal yardımı sunan kurumların sayısı
Normal lisans ve lisansüstü eğitim programlarına yönelik çok sayıda burs vardır.
Japonya'ya gelmeden önce başvurun

Burslar

Uygunluk

Yerel hükümet/özel

Japon hükümeti

Japonya'ya
geldikten sonra
başvurun
Yerel hükümet/özel

1

Teknoloji üniversitesi öğrencileri

2 〇

22

2

Uzmanlık eğitimi veren üniversite lise sonrası
eğitim programı öğrencileri

5 〇

20

3

Üniversite/iki yıllık üniversite Japonca hazırlık
programı öğrencileri

1 〇

6

4

Yukarıdaki üçü dışında kalan Japon dil
enstitülerinde eğitim gören öğrenciler

3

8

5

İki yıllık üniversite öğrencileri

2

40

6

Üniversite lisans programı misafir öğrencileri

0

4

7

Üniversite lisans öğrencileri

7 〇 (Japon araştırmaları öğrencileri)

115

8

Lisansüstü eğitim programı seviyesinde
araştırma öğrencileri

4 〇 (Öğretmenlik eğitimi öğrencileri)

29

9

Yüksek lisans programı

15

10

Doktora programı

14 〇

〇 (Genç Liderler Programı (YLP)
öğrencileri)

143
137

Kaynak: Japonya'daki Yabancı Öğrencilere Yönelik Burslar, JASSO

Başvuru için gerekenler
Başvuru gereklilikleri 1) yaş, 2) ülke veya bölge, 3) Japonya'da kayıt yaptırılan okul, 4) uzmanlık alanı ve benzeri bilgileri
içerir.

Seçme sınavları
Finansal yardımların çoğu için seçme süreci, sadece ibraz edilen belgelerin incelenmesi şeklinde yürütülür. Ancak, bazı
kurumlar genel eğitim durumunuzu, alan bilginizi ve/veya dil becerilerinizi sınamak amacıyla mülakata veya yazılı bir sınava girmenizi talep edebilir.

Başvuru yöntemi
Finansal yardımların büyük çoğunluğu, kayıtlı olduğunuz okul aracılığıyla başvuru yapmanızı gerektirir. (Lütfen ilgili ayrıntıları okulunuzun Yabancı Öğrenci Ofisi ile teyit edin.)
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1 ABD Doları = 114 Japon Yeni

Japonya'ya gelmeden önce başvurabileceğiniz burslar
Tür

Japon Hükümeti
(Monbukagakusho: MEXT)
Bursu1

Özel Olarak Finanse Edilen
Yabancı Öğrencilere Yönelik
Monbukagakusho Onur Bursu
Rezervasyon Programı
Yerel hükümet ve özel kurum
bursları

Uygun öğrenciler/Burs sunan kurumların sayısı
Genç Liderler Programı (YLP) Öğrencileri
Araştırma öğrencileri (Derece almak için eğitim görmeyen
öğrenciler)
Araştırma öğrencileri (Yüksek lisans programı)
Araştırma öğrencileri (Doktora programı)
Öğretmenlik eğitimi öğrencileri
Lisans öğrencileri/teknoloji üniversitesi öğrencileri/uzmanlık
eğitimi veren üniversitelerin öğrencileri/Japon araştırmaları
öğrencileri
Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul
Sınavı'nda (EJU) üstün başarı gösteren ve üniversitelere
(lisans programı), iki yıllık üniversitelere, teknoloji
üniversitelerine (üçüncü yıl veya üzeri) ya da uzmanlık
eğitimi veren üniversitelere (lise sonrası eğitim programı)
normal öğrenci olarak kayıt yaptıracak özel olarak finanse
edilen yabancı öğrenciler
17 kurum

Aylık burs

Referans

242.000 Yen

2.123 ABD Doları

143.000 Yen

1.254 ABD Doları

144.000 Yen
145.000 Yen
143.000 Yen

1.263 ABD Doları
1.272 ABD Doları
1.254 ABD Doları

117.000 Yen

1.206 ABD Doları

48.000 Yen

421 ABD Doları

60.000 Yen 200.000 Yen

526 ABD Doları 1.754 ABD Doları

-

-

Bilgi Talepleri

Ülkenizdeki Japon
büyükelçiliği veya
konsolosluğu
Ülkenizde şu anda
okuduğunuz okul2

JASSO3

Bölüm

Kayıt yaptıracağınız okul

Japonya'ya gelmeden önce başvurabileceğiniz burslar (üniversiteler arası değişim anlaşmaları vb. kapsamındaki değişim programı öğrencilerine yönelik burslar)
Aylık burs

Referans

Bilgi Talepleri

80.000 Yen

702 ABD Doları

Ülkenizde şu anda
okuduğunuz okul

Aylık burs

Referans

Bilgi Talepleri

Araştırma öğrencileri (yüksek lisans programı)

144.000 Yen

1.263 ABD Doları

Araştırma öğrencileri (doktora programı)

145.000 Yen

1.272 ABD Doları

48.000 Yen

421 ABD Doları

30.000 Yen

263 ABD Doları

20.000 Yen 310.000 Yen

526 ABD Doları 1.754 ABD Doları

Burslar

Tür
Uygun öğrenciler
Öğrenci Değişimi Destek Programı
Sekiz günden bir yıla kadar kısa bir süreyle üniversiteler
(Japonya'da kısa süreli eğitime yönelik arası öğrenci değişim programı vs. kapsamındaki yabancı
burs)
öğrenciler

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

Her okul tarafından sunulan
burslar, okul ücreti muafiyeti veya
kesintisi olanakları
1. Belirlenmiş bölgelerde eğitim alan veya araştırma yapan öğrencilere ilave bir aylık burs verilir.
2. Bazı ülkelerde iletişim noktası görevini resmi bir kurum yapar.
3. https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html
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Yerel hükümetler, özel
kurumlar vs.

Japonya'ya geldikten sonra başvurabileceğiniz burslar
Tür
Japon Hükümeti
(Monbukagakusho: MEXT)
Bursu*

Özel Olarak Finanse Edilen
Yabancı Öğrencilere Yönelik
Monbukagakusho Onur Bursu

Yerel hükümet ve özel kurum
bursları

Uygun öğrenciler/Burs sunan kurumların sayısı

Lise sonrası eğitim programı öğrencileri (doktora programı, yüksek
lisans programı) / araştırma öğrencileri (lisansüstü eğitim programı
düzeyi) / lisans öğrencileri / iki yıllık üniversite öğrencileri / teknoloji
üniversitesi öğrencileri (3. yıl veya üzeri) / uzmanlık eğitimi
veren üniversitelerin (lise sonrası eğitim programı) öğrencileri /
özel üniversitelerde ve iki yıllık üniversitelerde sunulan Japonca
hazırlık programlarının öğrencileri / üniversite, iki yıllık üniversite
ve teknoloji üniversitelerinin ileri düzey programlarının öğrencileri /
üniversite hazırlık programı öğrencileri
Japon dil enstitüsü öğrencileri
135 kurum

Okuduğunuz okul
(Japonya'da)

Okuduğunuz okul
(Japonya'da)

Her burs kurumu
veya okuduğunuz
okul
(Japonya'da)

Yerleşkede verilen burslar, okul
Okuduğunuz okul
ücreti muafiyeti veya kesintisi
(Japonya'da)
sistemi
* Belirlenmiş bölgelerde eğitim alan veya araştırma yapan öğrencilere ilave bir aylık burs verilir. Bazı başvuruların bütçe ve benzeri nedenlere dayalı olarak kabul edilmeyebileceğini (burs verilmeyeceğini) lütfen unutmayın.

Bir burs/okul ücreti muafiyeti/kesintisi sistemi bulun
Japonya'daki Yabancı Öğrencilere Yönelik Burslar (Japonca ve İngilizce sürümler); Yayımlayan: JASSO
Not: Japonya'da sunulan tüm burslar bu broşürde yer almamaktadır.

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

Burslar hakkında bilgi için aşağıdaki internet sitelerine de başvurabilirsiniz:
Burs bilgisiarama (Japon Eğitim Desteği)

http://www.jpss.jp/en/scholarship/

Japon Hükümeti (Monbukagakusho: MEXT) Burs bilgileri (Kapsamlı Japonya'da Eğitim Kılavuzu)

http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Yerleşkede verilen burs arama ve okul ücreti muafiyeti/kesintisi sistemi (JASSO)

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
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