Bölüm 3

Japonya'da Çalışma
"Uyruklarına bakmadan yetenekli insanları işe almak istiyoruz", Yabancı dilleri konuşabilen ve yabancılara özgü durumları
anlayabilen personele ihtiyacımız var", "Farklı geçmişleri olan ve farklı kültürlerden gelen insanları işe almak istiyoruz".
Japonya'da yukarıdaki ifadelere paralel hedefler koyan şirketlerin ve işe alınan yabancı öğrencilerin sayısı her geçen
gün artıyor. Bununla birlikte, yabancı bir öğrencinin Japonya'da işe girmesi yine de pek kolay sayılmaz. Aşağıda verilen
JASSO internet sitesi, sizin gibi iş arayan kişilerin yaşadıkları deneyimleri ve iş arama etkinliği bilgilerini barındırıyor; bu
materyalleri ayrıntılı biçimde inceleyip iş aramaya erkenden başlayın.
Yabancı Öğrenciler için İş Arama Rehberi (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/job/guide.html

Japonya Mezun e-Haberleri (JASSO)
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Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/enews/index.html
Japon Şirketlerinde İstihdam Edilen Yabancı Öğrenciler

Yabancı öğrencilere oturum durumlarının "Öğrenci"den çalışma vizesine dönüştürülmesi için
verilen onay sayısı
(Kişi sayısı)
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%20,6

No. 2 BT

%9,4

No. 3 Yiyecek hizmetleri

%5,3

No. 4 Otel ve konaklama

%3,0

No. 5 İnşaat

%2,6

No. 6 Eğitim

%2,5

No. 7 Gıda

%2,4

No. 8 Elektrikli ev aletleri

%2,3

No. 9 Turizm

%2,3

No. 10 Makine

%2,1

Başlangıç maaşı (aylık)
350.000 Yen (3.100 ABD Doları) veya üzeri
%2,9
350.000 Yen'den (3.100
ABD Doları) az
%2,6
300.000 Yen'den az
(2.700 ABD Doları)
%11,0

Bilinmeyen
%0,8

200.000 Yen'den
(1.800 ABD Doları) az
%33,4

250.000 Yen'den (2.200 ABD Doları) az
%49,2

(Yıl)

Kaynak: Adalet Bakanlığı, Göçmen Bürosuna ait Japon Şirketlerinde İstihdam Edilen Yabancı Öğrenciler 2016 raporu

Not: 1 $ = 114 ¥ üzerinden hesaplanmıştır

■ Oturum durumunun değişmesi

Yabancı öğrencilerin Japonya'da çalışabilmek için oturum durumlarını "Öğrenci"den "Mühendis/Beşeri Bilimler/Uluslararası Hizmetler Uzmanı" ve benzeri olarak değiştirmeleri gerekir.
Lütfen aşağıdaki noktaları dikkate alın:
1) Akademik geçmiş

Üniversite, iki yıllık üniversite ve teknoloji üniversitesi mezunları.
Japonya'daki mesleki eğitim enstitülerinin "diploma" akademik unvanına sahip mezunları.

2) Yapılabilecek iş türleri

Yapılacak işin öğrencinin uzmanlık alanıyla ilişkili olup olmadığına önem verilir. Örneğin,
moda tasarımı bölümünden mezun olup bilgisayar programcısı olarak çalışmak isteyen bir
kişi, oturum durumunu değiştirirken zorluk yaşayacaktır.

3) Maaş

Yabancı öğrencilere ödenecek maaş, Japon bir çalışanla aynı seviyede veya üzerinde
olmalıdır.

4) İşverenin fiili durumu

Yabancı öğrenci çalıştırmak isteyen şirketlerin istikrarlı bir yönetim yapısına ve iş
performansına sahip olması gerekir.

■ İş bulamamanız durumunda yapmanız gerekenler

Japonya'daki bir üniversiteden1 veya mesleki eğitim enstitüsünden2 mezun olana kadar bir iş bulamasanız bile, oturum
durumunuzu "Öğrenci"den "Belirlenmiş Faaliyetler"e dönüştürerek mezuniyet sonrası bir yıl daha Japonya'da iş aramaya
devam edebilirsiniz. "Belirlenmiş Faaliyetler" oturum durumu için belirlenen kalma süresi altı aydır ve bu süre, kural olarak sadece bir kez altı aylık ikinci bir dönem için uzatılabilir. Bununla birlikte, belirli gereklilikleri karşılıyorsanız, mezuniyetinizi takip eden ikinci yılda da iş aramaya devam edebilirsiniz.
Prosedürler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bir bölge göçmen bürosuna başvurun.
1. İki yıllık üniversiteleri ve lisansüstü eğitim programlarını kapsar. Ancak, Japonca hazırlık programı öğrencilerini, misafir öğrencileri, ders başına kredi alan
öğrencileri ve araştırma öğrencilerini kapsamı altına almaz.
2. Sadece diploma almış kişiler içindir.
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