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Yarı Zamanlı Çalışma
Japonya'daki özel olarak finanse edilen yabancı öğrencilerin yaklaşık %75'i yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. Bu öğrenciler,
yarı zamanlı işlerinden ayda ortalama 50.000 Yen (439 ABD Doları) gelir elde etmektedir.
Sadece yarı zamanlı olarak çalışarak kazandığınız parayla okul ve geçim masraflarının tümünü karşılamanız mümkün değildir.
Yarı zamanlı işinizden elde ettiğiniz gelire çok fazla bel bağlamak zorunda kalmamak için iyi bir finansman planı yapın.
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Japonya'da yarı zamanlı olarak çalışırken aşağıda belirtilen koşullara uymanız gerekir. Bunlara uymamanız, cezaya çarptırılmanıza, hatta sınır dışı edilmenize yol açabilir.
1. Daha önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunma izni almak için en yakın göçmen bürosuna başvuruda bulunun. Japonya'ya ilk kez giriş yapan "Öğrenci" oturum belgesine sahip ve ülkede üç aydan
uzun bir süre kalacak olan kişiler, daha önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunma izni almak için havalimanında vb. giriş izni düzenlendiği sırada başvuruda bulunabilir.
2. Yarı zamanlı çalışma eğitiminizi etkilemesin.
3. Yarı zamanlı çalışarak gelir elde etmenizin amacı, tasarrufta bulunmak veya ülke dışına para göndermek değil, akademik
giderlerinizi ve zorunlu giderleri karşılamaktır.
4. Yaptığınız yarı zamanlı iş, yetişkin eğlence sektöründe olamaz. Not: Kanunen yasaktır
5. Haftada en fazla 28 saat (uzun okul tatilleri sırasında günde sekiz saate kadar)
6. Yarı zamanlı çalışma, bir eğitim kurumunda öğrenci durumunuzu sürdürürken yapılmalıdır.

Çalışacağınız yarı zamanlı işe karar verirken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

Her yıl, yarı zamanlı çalıştıkları

ve eğitimlerini ihmal ettikleri için
Asıl amacınızdan (Japonya'da eğitim almak) sapmayın veya sağlığınıza zarar
Ufak bir
derslere katılımlarının düşük
verecek kadar çok çalışmayın.
öneri
olması gerekçesiyle yabancı
◎ Bu çalışma eğitiminizin önünde engel teşkil edecek mi?
öğrencilerin ülkede kalma
Uzun saatler boyunca ya da geç saatlere kadar çalıştığınız için ertesi gün olumsuz etkilenecek misiniz?
izinlerini
uzatamayıp
Japonya'dan ayrılmak
◎ Maaşlar ve ödeme yöntemi
zorunda kalışına tanıklık ediyoruz. Bu durumun
Vergileriniz ödenecek mi? Maaşınızı günlük mü, haftalık mı yoksa aylık olarak mı
sizin de başınıza gelmemesi için çok dikkatli
alacaksınız? Maaşınız nakit olarak mı yoksa banka havalesiyle mi ödenecek?
olmalısınız.
◎ İşiniz güvenli mi?
Çalışma ortamınız güvenli mi? İş sırasında yaşanabilecek kazalara karşı sigortalı mısınız?
Kayıt yaptırdığınız okuldan size uygun potansiyel yarı zamanlı işler hakkında bilgi vermesini isteyin.

Yabancı öğrencilerin çalışabileceği yarı zamanlı iş türleri
(birden fazla yanıt verilebilir)
Kategori

Oran

Yarı zamanlı işin saatlik ücreti

1

Yiyecek ve içecek

%45,7

2

Satış ve pazarlama

%24,7

3

Öğretmenlik / Araştırma asistanlığı

%6,9

800 Yen'den az

4

Mütercim / Tercümanlık

%6,8

800 Yen - 1.000 Yen

%50,1
%30,7

Saatlik ücret

Oran
%9,3

5

Dil eğitmeni

%6,5

1.000 Yen - 1.200 Yen

6

Temizlik

%5,1

1.200 Yen - 1.400 Yen

%4,4

7

Otelde resepsiyon görevlisi / Servis personeli

%5,0

1.400 Yen'in üstü

%4,5

8

Evde özel ders verme

%4,6

Bilinmeyen

%1,0

Kaynak: Özel Olarak Finanse Edilen Yabancı Öğrenciler Yaşam Tarzı Araştırması 2015 (JASSO)

Japonya'da eğitim alırken yüksek ücretli işler vaat eden dolandırıcılardan

！ ve sahtekarlardan uzak durun

Size aşağıdaki gibi yanıltıcı bilgiler veren "Japonya'da Eğitim" acentelerine karşı dikkatli olun:

"Yarı zamanlı çalışarak saatte 3.000 Yen (yaklaşık 26 $) kazanabilirsiniz."

→ Ortalama saatlik ücret 900 Yen (Yaklaşık 8 $) civarındadır.

"Japonya'da eğitiminize devam ederken yarı zamanlı bir işte çalışarak ayda 200.000 ila 300.000
Yen kazanabileceksiniz; okul ve yaşam giderlerinizi karşıladıktan sonra evinize de para
gönderebileceksiniz."

→ Bu mümkün değildir. (Ortalama aylık maaş, 50.000 Yen [439 $] civarındadır.)
1 ABD Doları ($) = 114 Yen (¥) esas alınarak hesaplanmıştır
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