Bölüm 1

Japonya Hakkında Temel Bilgiler
● Ortalama yaşam süresinde dünya sıralamasındaki yeri: 1.
● Endüstride kullanılan robot sayısında dünya sıralamasındaki yeri: 1.
● BM'ye sağlanan toplam finansal yardım tutarında dünya sıralamasındaki yeri: 2.
● Gayrisafi milli gelirde dünya sıralamasındaki yeri: 3.
● Toplam otomobil üretiminde dünya sıralamasındaki yeri: 3.
● Küresel Barış Endeksinde dünya sıralamasındaki yeri: 10. (Asya'da 1.)
● Nüfus bakımından dünya sıralamasındaki yeri: 11.
● Dünya Mirası Sit Alanı sayısı bakımından dünya sıralamasındaki yeri: 12. (Asya'da 4.)
● Nobel ödülü sayısı (25) bakımından dünya sıralamasındaki yeri: 7. (Asya'da 1.)
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Japonya'da Eğitim
hakkında bilgi alın

Kaynaklar:
Japonya Dışişleri Bakanlığı
Küresel Barış Endeksi 2017
Uluslararası Motorlu Araç İmalatçıları Örgütü
Japonya'nın Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji İstatistikleri Özeti, 2017

Bölüm

Kagoshima

Hokkaido bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Gıda ürünleri, kağıt ve kağıt hamuru imalatı, çelik, makine imalatı,
petrokimyasallar, turizm. Şeker pancarı, patates, buğday, çiğ süt, deniz
ürünleri.
Tohoku bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Geleneksel endüstriler, elektronik makine üretimi,30ºN
hassas aletler. Pirinç,
elma, kiraz, şeftali, armut, deniz ürünleri.

Kagoshima

Kanto bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Çelik, gemi yapımı, makine imalatı, petrokimyasallar, otomobiller,
elektronik ev aletleri, hava taşıtları, hizmet sektörü. Şehri çevreleyen
arazilerde yapılan tarım.

Okinawa

125ºE

130º

25ºN

Japonya hakkında bilgi veren internet siteleri
● Web Japan (Japonya Dışişleri Bakanlığı)
http://web-japan.org/
● Japonya Ulusal Turizm Ofisi (JNTO)
http://www.japan.travel/en/
● Japonya'nın İlgi Çekici Bölgeleri (Japon Turizm Ajansı)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/introduction/index.html

Chubu bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Çömlekçilik ve porselen, hassas aletler, hava taşıtları, otomobiller,
petrokimyasallar. Pirinç, mandalina, çay, elma, üzüm, şeftali.
Kinki bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Ağır kimyasallar, tekstil, elektrikli ekipman, gıda ürünleri. Şehri
çevreleyen arazilerde yapılan tarım, ormancılık, mandalina, kültür incisi
üretimi.
Chogoku bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Sentetik elyaf, çelik, gemi yapımı, otomobiller, petrokimyasallar,
çimento. Armut, misket üzümü, şeftali, istiridye üretimi.
Shikoku bölgesinin sanayi ve tarım ürünleri
Gemi yapımı, metaller, kağıt ve kağıt hamuru üretimi, havlu, sentetik
elyaf. Mandalina, lotus kökü, havuç.
Kyushu ve Okinawa bölgelerinin sanayi ve tarım ürünleri
Çelik, makine imalatı, kimyasallar, gemi yapımı, petrokimyasallar.
Pirinç, mandalina, tatlı patates, yaprak tütün, hayvancılık, deniz
ürünleri.
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Neden Japonya'da Eğitim?
Şu anda Japonya'da eğitim gören yabancı öğrencilerin görüşleri.

S Japonya'da eğitim almayı tercih etmenizin sebebi nedir?

(birden fazla yanıt verilebilir)

Y

1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9

Bölüm

Japonya'da Eğitim
hakkında bilgi alın

1

Neden Japonya'da Eğitim?

S

53,2 %
47,3 %
44,3 %
31,8 %
31,0 %
27,1 %
21,8 %
17,3 %
9,6 %

Üniversite diploması sahibi olmak

No.

İş bulmak için gereken bilgi ve becerileri elde etmek
Japonya'da çalışmak veya bir Japon şirketinde iş bulmak
Uluslararası deneyim kazanmak ve uluslararası bağlantılar kurmak
Uluslararası bir bakış açısı kazanmak
Kişisel gelişimimi ve eğitimimi daha üst seviyelere taşımak
Japonca diline olan hakimiyetimi artırmak
Farklı bir kültürle etkileşime geçmek
Olağanüstü bir ortamda akademik araştırmalar yapmak

Eğitim için neden Japonya'yı seçtiniz? (birden fazla yanıt verilebilir)

Y

1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8

Japon toplumuna ilgi duyduğum için Japonya'da yaşamak istedim

No.

Japonca/Japon kültürü üzerine çalışmak istedim
Japon kurumlarındaki eğitim ve araştırma olanaklarını cazip buldum
Japonya ile bağlantılı bir meslekte çalışmak istedim
Farklı bir kültürle etkileşime geçmek istedim
Japonya ilgi duyduğum uzmanlık alanında eğitim olanakları sunuyordu
Arkadaşlarım, yakınlarım, ailem vs. tavsiye etti
Coğrafi açıdan yakın olması

No.

9

Diğer ülkeleri de değerlendirdim, fakat Japonya'nın sunduğu akademik
olanaklar ve maliyetler benim için daha uygundu

No.

10

Üniversiteler arası değişim programları rol oynadı

S

Japonya'da eğitim ile ilgili izlenimleriniz ne oldu?
Bilmiyorum/yanıt yok
İyi değil

%7,7

%1,1

Emin değilim

%0,4

İyi
%90,8
Kaynak: Özel Olarak Finanse Edilen Yabancı Öğrenciler Yaşam Tarzı Araştırması 2015 (JASSO)
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59,5 %
47,3 %
35,8 %
25,0 %
23,1 %
22,1 %
19,6 %
19,6 %
15,0 %
5,8 %

Gerek Japonya'dan gerekse diğer ülkelerden
arkadaşlar edindim, aktif
olarak iletişim kurdum,
eğitim dışında çok sayıda
faaliyete katıldım ve her
yönüyle avantajlı bir yaşam
sürdüm.

Olağanüstü bir araştırma
ortamında muhteşem araştırmacılarla birlikte oldukça
tatmin edici araştırma faaliyetlerinde görev aldım.
Açık hedefler belirleyin ve
kendinizi araştırmaya adayın!

Japonya'da iş aramak benzersiz ve zorlu bir süreçti,
fakat aynı zamanda kendimi yeniden keşfetmeme
ve gerçek anlamda gelişmeme vesile olan paha
biçilmez bir deneyim oldu.

Japonya'daki Eğitiminizin Planlanması
Plan yapmak, başarının anahtarıdır!
Önemli
noktalar!

Niçin

Nerede

Ne kadar süre

Ne

Bölüm

1

Yapmak istediğiniz işin gerektirdiği beceri ve nitelikler nelerdir?

Akademik
derece
ve unvanlar

2
Kısa süreli
eğitim
deneyimleri

Hangi alanda eğitim
almak istiyorsunuz?
Uzmanlık alanınız ne olacak?

Lisans derecesi

Üniversite

4 yıl (bazı okullarda 6
yıl)

Yüksek lisans
derecesi

Lisansüstü eğitim programı

2 yıl–

Doktora derecesi

Lisansüstü eğitim programı

3 yıl–

Önlisans
derecesi

İki yıllık üniversite

2 yıl (bazı okullarda 3
yıl)

Diploma

Mesleki eğitim enstitüleri

2–3 yıl

İleri seviyede
diploma

Mesleki eğitim enstitüleri

4 yıl

Kısa süreli eğitim

Japon dil enstitüsü, kısa
süreli üniversite programı

Birkaç ay–1 yıl

Öğrenci değişim
programı

Üniversite

1 yıla kadar

Dil edinimi

Japon dili enstitüsü

2 yıla kadar

Japon dili enstitüsü

2 yıla kadar

Özel üniversitelerde ve
iki yıllık üniversitelerde
sunulan Japonca dil hazırlık
programları

1–2 yıl

3
Japon dili
eğitimi

Eğitiminiz ne kadar
sürecek?

Üniversiteye giriş

Ne zaman

Ne zaman gideceksiniz?
İlgilendiğiniz program ne zaman başlıyor?
Hazırlanmak için ne kadar zamana
ihtiyacınız var?

4 ile 5. sayfalardaki programları inceleyerek planınızı yapın.

Japonya'daki Eğitiminizin Planlanması

1

Nerede ve ne türden
bir eğitim kurumunda
eğitim almak
istiyorsunuz?

Japonya'da Eğitim
hakkında bilgi alın

Niçin Japonya'da eğitim
almak istiyorsunuz?

İktisat, fizik, tıp,
mimarlık, ziraat,
sosyal refah,
tasarım, sanat,
eğitim, sosyoloji,
bilişim bilimleri,
çevre bilimleri,
anime, oyun

Japon dili,
Japon kültürü,
karşılaştırmalı kültür

Üniversiteye giriş
kursu, Japonca
konuşma, iş
Japoncası

Masrafınız ne kadar olacak?

Ne kadar

Seyahat masrafları? Yaşam giderleri?
Ev kirası? Beslenme giderleri?
Yeterli miktarda tasarrufunuz var mı?
Aileniz size para gönderecek mi?
Yarı zamanlı bir işe girecek misiniz?
Size sunulan bir burs var mı?

28-36. sayfaları inceleyerek hesabınızı yapın.
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Planlama
Japonya'daki eğitiminizi planladınız mı?
Şimdi aşağıdaki genel zaman çizelgesine bakıp hangi türden hazırlıklar yapmanız gerektiğini görelim.

Planlamadan kayıt sürecine — yapılması gerekenler

Plan
Bölüm

Planlama

Japonya'da Eğitim
hakkında bilgi alın

1

1

Plan

2

Plan

3

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.

Plan 1

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

Plan 3
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

1

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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Japon Eğitim Sistemi
Japonya'da yüksek öğrenim; ilköğretim (6 yıllık ilköğretim okulu) ve ortaöğretim (3 yıl başlangıç düzeyinde ortaöğretim ve 3
yıl ileri düzeyde ortaöğretim) olmak üzere 12 yıllık bir eğitimin tamamlanmasının ardından başlar.
Yabancı öğrencileri kabul eden 5 tür yüksek öğrenim kurumu vardır. Bunlar; 1) Teknoloji üniversiteleri, 2) Mesleki eğitim
enstitüleri (uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin lise sonrası eğitim programları), 3) İki yıllık üniversiteler, 4) Üniversiteler
(lisans) ve 5) Lisansüstü eğitim programları. Bu yüksek öğrenim kurumları, hangi kurum tarafından kurulduklarına bağlı
olarak üç türe ayrılır: ulusal okul, yerel devlet okulu ve özel okul.

Uluslararası öğrencileri kabul
eden yükseköğretim kurumları
Bölüm

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

21
20
19

＊
Lisansüstü
eğitim
programları

18
17

＊

15

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

＊
Mesleki eğitim
enstitüleri

İki yıllık
üniversiteler

(uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin
lise sonrası eğitim programı)

18 yaş
Yükseköğretim

Uzmanlık eğitimi sunan enstitüler
(üst orta düzey program)

Üst orta düzey okullar

12-18 yaş

Alt orta düzey okullar (Not: Birleşik alt orta ve üst orta düzey okullar da mevcuttur)

Orta öğretim

İlköğretim

6-12 yaş

İlköğretim
okulları
*Yıldız işareti ileri düzey programları belirtir.

Program
süresi

1

Teknoloji üniversiteleri

13

Uzmanlık eğitimi sunan enstitüler
(genel program)

Diğer okullar

14

Üniversiteler
(lisans)

Japon Eğitim Sistemi

16

Sarı ok, devam eden (ilerleyen) eğitim örneğidir
Yeşil ok, okul transferi örneğidir

Akademik yıl ve okul dönemi sistemine göz atın

Japonya'da akademik yıl normalde Nisan ayında başlar ve takip eden yılın Mart ayında sona erer. Japonya'daki üniversitelerin çoğu yarıyıl sistemini (iki dönem) benimsemiştir. İlk yarıyıl Nisan-Eylül aylarını, ikinci yarıyıl ise Ekim-Mart aylarını
kapsar. Bazı okullarda ise üç yarıyıl sistemi (üç dönem) veya dört yarıyıl sistemi (dört dönem) uygulanır. Genel olarak,
Japonya'daki öğrenciler okula Nisan ayında başlar, fakat lisansüstü eğitim programları başta olmak üzere bazı üniversitelerde Eylül veya Ekim ayında başlayan programlar da vardır.

Nisan ayında iki dönemli bir okula kayıt yaptıran bir öğrencinin akademik yılı
Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

İlk yarıyıl
Ekim
İkinci yarıyıl
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Ağustos
Yaz tatili

Kasım

Aralık

Ocak
Kış tatili

İkinci yarıyıl
Şubat

İkinci yarıyıl

Eylül

Bahar tatili

Mart

2

Kabul edilmeye uygunluk durumunuzu kontrol edin

Prensip olarak Japonya'da bir üniversiteye (lisans), iki yıllık üniversiteye veya mesleki eğitim enstitüsüne başvuruda bulunup kabul almak için 12 yıllık eğitimi tamamlamış olmanız gerekir. Teknoloji üniversitesine kabul alabilmek için 11, lisansüstü (yüksek lisans) eğitim programına kabul alabilmek için ise 16 yıllık eğitimi tamamlamış olmanız gerekir.
İlköğretim ve ortaöğretimin toplam süresinin 10 veya 11 yıl olduğu Hindistan, Nepal, Bangladeş, Malezya, Myanmar,
Moğolistan ve Peru gibi ülkelerden gelen ve Japonya'da yüksek öğrenim kurumlarına kabul almak isteyen öğrencilerin
aşağıdaki uygunluk kriterlerinden birini karşılaması gerekir:
1) Kendi ülkesinde bir üniversite veya başka bir yüksek öğrenim kurumunda ya da bir üniversite hazırlık programı kapsamında bir veya iki yıl daha eğitim görerek 12 yıllık resmi okul eğitimi süresini tamamlamış olmak.
2) Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı üniversite hazırlık kurslarını (junbi kyouiku katei) tamamlamış olmak* (daha önce Japonya'da lise seviyesine karşılık gelen bir okulu bitirmiş olmak kaydıyla).
Kendi ülkenizde 11 yıl veya üzerinde, ancak 12 yılın altında bir süreye karşılık gelen ilköğretim ve ortaöğretim eğitimini tamamladıysanız, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı üniversite hazırlık kurslarını
tamamlamanıza gerek kalmadan başvuruda bulunabilirsiniz.

* Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı üniversite hazırlık kurslarının listesi

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html

3

Alabileceğiniz derece ve unvanlar ile zorunlu eğitim sürelerini kontrol edin
Akademik derece ve unvanlar
Doktora derecesi

5 yıl

Yüksek lisans programı

Yüksek lisans derecesi

2 yıl

Lisansüstü eğitim programı
Mesleki derece programı

Üniversite
(lisans)
İki yıllık üniversite ＊ 2 ＊ 5

Genel fakülteler, eczacılık fakültesi
(dört yıllık program)

Zorunlu eğitim süresi

Mesleki derece yüksek lisansı

2 yıl

Hukuk lisansı (mesleki derece)

3 yıl

Eğitim yüksek lisansı
(mesleki derece)

2 yıl

Japon Eğitim Sistemi

Program
Doktora programı ＊ 1

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

Not: Bazı okullar, aşağıdaki uygunluk kriterlerine ek olarak kendilerine özgü bir takım koşullar da belirleyebilir. Niteliklerinizin kabul gerekliliklerini karşıladığından emin değilseniz, lütfen başvuruda bulunmayı düşündüğünüz okul ile iletişime geçin.

Bölüm

4 yıl

Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve
eczacılık fakülteleri
(altı yıllık program)

Lisans derecesi

–

Önlisans derecesi

2 veya 3 yıl

6 yıl

Teknoloji üniversitesi ＊ 3 ＊ 4 ＊ 5

–

Ön lisans derecesi

3 yıl (deniz ticareti ile ilgili
programlarda 3 yıl, 6 ay)

Uzmanlık eğitimi
veren üniversiteler ＊ 4

Lise sonrası eğitim programı
(mesleki eğitim enstitüsü)

Diploma

2 yıl veya üzeri

İleri seviyede diploma

4 yıl veya üzeri

*1 L i s a n s ü s t ü e ğ i t i m d o k t o r a p r o g r a m l a r ı b a z e n i l k a ş a m a ( i k i y ı l ) v e i k i n c i a ş a m a ( ü ç y ı l ) o l a r a k i k i y e b ö l ü n ü r .
Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve belirli bazı eczacılık programlarında gerekli lisans eğitimi süresi altı yıl, lisansüstü (doktora) programlarının eğitim süresi ise dört yıldır.
*2 İki yıllık üniversite mezunları, mezuniyet sonrası bir veya iki yıllık ileri düzey kursları bitirmek suretiyle lisans diploması almaya hak kazanabilirler.
*3 Teknoloji üniversitelerinin zorunlu eğitim süresi normalde beş yıldır, fakat yabancı öğrenciler eğitimlerine üçüncü yıldan itibaren başlar. Teknoloji üniversitesi mezunları,
mezuniyet sonrası iki yıllık ileri düzey bir kursu bitirmek suretiyle lisans diploması almaya hak kazanabilirler.
*4 Yukarıdaki listede yer alan teknoloji üniversitelerinde "önlisans" ve uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde "diploma" ve "ileri seviyede diploma" dereceleri değil, akademik
unvanları temsil eder.
*5 Akademik Dereceler ve Yüksek Öğrenimde Eğitim Kalitesini Geliştirme Ulusal Enstitüsü'nün (NIAD-QE) yetki verdiği bir iki yıllık üniversite veya teknoloji üniversitesinde
ileri seviyede bir kursu tamamladıktan sonra NIAD-QE tarafından düzenlenen sınavı geçmeyi başarırsanız, lisans diploması almaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıntılar için
lütfen başvuruda bulunduğunuz okula danışın.

Akademik Dereceler ve Yüksek Öğrenimde Eğitim Kalitesini Geliştirme Ulusal Enstitüsü (akademik dereceleri veren
kuruluş)

http://www.niad.ac.jp/english/

S

Japonya'da alınan bir derece (diploma) diğer ülkelerde de geçerli midir?

Y Japonya'da alınan bir derece, normalde başka ülkelerde alınan derecelere denk kabul edilir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde
yabancı ülkelerde alınan akademik dereceler eğitim bakanlığının veya nitelik değerlendirme kurumunun (kar amacı gütmeyen bir
kuruluş, özel girişim vs.) değerlendirmesine tabidir. Lütfen kendi ülkenizdeki ilgili kurumlardan bilgi alın.
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Bölüm 2

Üniversiteler (Lisans) ve
İki Yıllık Üniversiteler
Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler, Japonya'daki en önemli yüksek öğrenim kurumlarıdır. Zorunlu
eğitim süresi prensip olarak üniversitelerde dört yıl, iki yıllık üniversitelerde ise iki yıldır. Bazı üniversiteler ile iki yıllık üniversiteler öğrencilere kredi kazandıran ve kazandırmayan programlar sunmaktadır.
Her ikisi de derece almaya çalışmayan öğrencilere yöneliktir. Ayrıca, uzun süreli kredi kazandıran
programlara ek olarak, derece vermeyen kısa süreli programlar da mevcuttur.

1

Bölüm

Üniversiteler (Lisans) ve İki Yıllık Üniversiteler

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

2

Kabul edilmeye uygunluk durumunuzu kontrol edin

Başvuracak öğrencilerin aşağıdaki uygunluk kriterlerinden en az birini karşılamaları gerekir:
1) Japonya dışındaki ülkelerde 12 yıllık okul eğitimini tamamlamış olan öğrenciler
2) 18 veya üzeri yaşta ve Japonya dışındaki ülkelerde 12 yıllık okul eğitimini tamamlamaya denk bir akademik yeterlik sınavını geçmeyi başarmış öğrenciler
3) 18 veya üzeri yaşta ve Japonya dışındaki ülkelerin lise seviyesine denk olduğu resmi olarak kabul edilen Japonya'daki uluslararası
okullarda eğitimini tamamlamış olan öğrenciler
4) Japonya dışındaki ülkelerde Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 11 yıl veya daha uzun süreli eğitim
programlarını tamamlamış olan öğrenciler
5) 18 veya üzeri yaşta olup bir Uluslararası Diploma yeterlilik belgesine, Alman Abitur yeterlik belgesine, Fransız Baccalaureate yeterlik
belgesine sahip olan veya her bir üniversite tarafından belirlenen GCE A seviyesi kurs gerekliliklerini karşılayan öğrenciler
6) 18 veya üzeri yaşta olup aşağıdaki uluslararası akreditasyon kuruluşlarından herhangi biri tarafından resmen tanınan eğitim enstitülerinde 12 yıllık eğitimini tamamlamış olan öğrenciler Western Association of Schools and Colleges (WASC), Council of International Schools (CIS) veya Association of Christian Schools International (ACSI)
7) 18 veya üzeri yaşta olup, Japonya'da İleri Ortaöğretim Denklik Sınavını geçmeyi başaran öğrenciler
8) Okul Eğitimi Yasası'nda belirtilen yukarıdakiler dışındaki kabul niteliklerinden herhangi birini karşılayan öğrenciler
9) 18 veya üzeri yaşta olup, yapılan bireysel kabul yeterlilik sınavları sonucunda lise diploması veya üzerinde akademik yetkinliğe sahip olduğu, başvuruda bulunduğu eğitim kurumu tarafından tespit edilen öğrenciler
Not: Yukarıdaki 1) ila 3) numaralı maddelerle ilgili olarak, bir öğrencinin tamamladığı eğitim süresi 12 yılın altında olması ve Japonya
Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı belirli programları bitirmemiş olması durumunda, diğer bazı taleplerin yanı sıra,
bu öğrencinin onaylı bir üniversite hazırlık kursunu veya bir eğitim fakültesinde verilecek onaylı bir kursu tamamlaması istenebilir.

2

Bir okul bulun

Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler
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Dikkate alınması gereken önemli noktalar

1) Ders ve araştırmaların içeriği

Gerçekten ilgi duyduğum alanlarda dersler sunuyorlar mı? Bana araştırma yapma fırsatı sunuyorlar mı?
Birlikte çalışmak isteyeceğim türden eğitmenleri var mı?

2) Uygun program

Bu program kapsamındaki derslere hem Japon hem de yabancı öğrenciler katılıyor mu? Bu program
yabancı öğrencilere sadece İngilizce dilinde anlatılan dersleri alarak diploma sahibi olma olanağı tanıyor
mu? Bu kısa süreli mi yoksa uzun süreli bir eğitim programı mı?

3) Araştırma olanakları

Araştırma konusunda geniş olanaklara sahip mi?

4) Giriş sınavı

Okula kabulü, ülkeye gelmeden önce almaya olanak tanıyan bir sistem sunuyorlar mı? Bu okulun yabancı öğrencilere yönelik özel bir kabul prosedürü var mı?

5) Şu ana kadar kabul edilen yabancı
öğrenci sayısı, yabancı öğrencilere
yönelik destek sistemleri

Tamamlayıcı Japonca dersleri sunuyorlar mı? Yabancı öğrencilere destek olan personelleri ve yabancı
öğrencilere gerek eğitimlerinde gerekse günlük yaşamlarında yardımcı olan eğitmenleri var mı? Öğrencilere kariyerleriyle ilgili destek sağlıyorlar mı?

6) Mezunların kariyer yolları

Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim programlarına devam etmek mümkün mü? Mezunların istihdam
oranı nedir?

7) Okul masrafları ve diğer zorunlu
giderler

İlk yıl okul masrafları ve diğer zorunlu giderlerin tutarı ne kadardır? İkinci yıl ve sonrasında masraflar
nasıldır? Mezun olana kadar yapılması beklenen toplam harcama ne kadardır?

8) Burs alma imkanı

Kendi burs programları ve eğitim ücreti muafiyeti veya kesintisi programları var mı? Burs alma olasılığı
nedir? Burs başvurumun onaylanıp onaylanmadığını Japonya'ya gelmeden önce öğrenebilecek miyim?

9) Öğrenci barınma olanakları

Okula bağlı bir yurtları veya ikamet edebileceğim konutları var mı? Öğrencileri apartman dairelerine
yönlendiriyorlar mı?

10) Okulun konumu

Okulun konumu eğitim almak ve yaşamak açısından uygun mu? Okulun bulunduğu şehir büyük mü yoksa küçük mü? İklim bana uygun mu?

Üniversiteler ile iki yıllık üniversiteler hakkında bilgiler (JASSO)

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

Japon iki yıllık üniversite ve üniversite arama platformu (JASSO)

２０１８年度版

https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/

私費外国人留学生のための

大学入学案内

Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler araması yapın (Japon Eğitim Desteği)

https://www.jpss.jp/en/

大
学
入
学
案
内

●私費外国人留学生のための大学入学案内

(Özel olarak finanse edilen yabancı öğrenciler için üniversiteye giriş rehberi) (Sadece Japonca)
Her bir üniversitenin ve iki yıllık üniversitenin giriş sınavlarının içeriği ve giriş sınavlarını başarıyla
geçen yabancı öğrencilerin sayısı gibi değerli bilgiler içeren bir rehber.
Yayına hazırlayan ve yayımlayan: Asian Students Cultural Association (Asyalı Öğrenciler Kültür Derneği) (Japonya'da satılır)
Not: Japonya'da Eğitimle İlgili Kaynaklardan inceleyebilirsiniz (bkz. sayfa 41)

日本留学試験のデータも充実
全国484大学の入試のすべてがわかる
いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”

Bölüm

2

Gerekli başvuru materyallerine göz atın

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

3
1)
2)
3)
4)

4

Üniversiteler (Lisans) ve İki Yıllık Üniversiteler

Başvuru formu (üniversiteye özel form)
İleri ortaöğretim okul mezuniyet (veya geçici mezuniyet) belgesi
İleri ortaoğretim okulu not dökümü
Mezun olunan ileri ortaöğretim okulunun müdüründen veya bir öğretmeninden alınan tavsiye mektubu
5) Japonca veya İngilizce yeterlik belgesi
6) Diğer
Başvuru için gereken belgeler okula göre değişiklik gösterir. Bazı okullar
belgelerin Japonca veya İngilizceye çevrilmiş hallerini talep edebilir. Yapılacak en doğru şey, ayrıntılar konusunda doğrudan ilgili okula danışmaktır.

Giriş sınavına göz atın

Okullardan çoğu, sadece Japon öğrencileri değil, yabancı öğrencileri de giriş sınavlarına tabi tutmaktadır. Sınav, aşağıdaki unsurlardan bazılarını içermektedir (ayrıntılı yöntemler okula göre değişiklik gösterdiğinden, yapılacak en doğru şey
ayrıntılar için okulun başvuru kılavuzuna başvurmaktır):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Belge inceleme
Akademik becerilerin sınanması
Mülakat
Kısa bir kompozisyon yazma
Diğer yetkinlik ve yetenek testleri
Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU)
Japonca Dil Yeterlik Sınavı (JLPT)
Ulusal Merkezi Sınav（大学入試センター試験）

Kursu tamamlamak ve mezuniyet için gereken nitelikler nelerdir?

Eğitimini tamamlayan öğrenciye mezuniyet derecesi, aşağıdaki kriterleri karşılaması durumunda verilir.
Not: Bazı üniversiteler mezuniyetle ilgili kendi gerekliliklerini (kredi sayısı gibi) kendileri belirler.
Zorunlu eğitim süresi

Kazanılan toplam kredi

Standart lisans fakülteleri ve eczacılık
fakültesinin dört yıllık eğitim programları

4 yıl

124 kredi veya üzeri

Tıp, diş hekimliği ve veterinerlik bilimi fakülteleri ile eczacılık fakültesinin altı yıllık
eğitim programları

Tıp ve diş hekimliği:
188 kredi veya üzeri
Veterinerlik bilimi: 182 kredi veya üzeri
Eczacılık: 186 kredi veya üzeri

Lisans derecesi

6 yıl

2 yıllık program

-

62 kredi veya üzeri

3 yıllık program

-

93 kredi veya üzeri

Önlisans derecesi

Kategori

1) Üniversite
(lisans)

2) İki yıllık üniversiteler

Verilecek dereceler
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Bölüm 2

Lisansüstü Eğitim Programları
Araştırma öğrencileri (gerekliyse)
1.
Kabul edilmeye
uygunluğunuzu
kontrol edin

1

Bölüm

Lisansüstü Eğitim Programı

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

2

2.
Bir
araştırma
planı
oluşturun

3.

Üniversite
fakültesini/
akademik
danışmanları
araştırın

4.
Başvuru

Kayıt
prosedürleri

Kabul edilmeye uygunluğunuzu
kontrol edin

Başvuracak öğrencilerin aşağıdaki uygunluk kriterlerinden en az
birini karşılamaları gerekir:

1 Yüksek Lisans/Doktora programı (ilk aşama)

1) Japon üniversite mezunları
2) Lisans derecelerini Akademik Dereceler ve Yüksek Öğrenimde Eğitim Kalitesini Geliştirme Ulusal Enstitüsü (NIADQE) üzerinden almış öğrenciler
3) Japonya dışındaki ülkelerde 16 yıllık okul eğitimini tamamlamış olan öğrenciler
4) Japonya dışındaki ülkelerin üniversite veya dengi eğitim
kurumlarında standart eğitim süresi üç yıl veya üzeri olan
bir programı tamamlayıp lisans derecesine denk bir derece
alan öğrenciler
5) Japonya'da yurt dışı lisans programı sunduğu kabul edilen
eğitim kurumlarında 16 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler
6) Belirlenmiş mesleki eğitim enstitüsü programlarını tamamlayan öğrenciler
7) Bir lisansüstü eğitim kurumu tarafından yapılan ayrı bir yeterlik sınavında üniversite mezunlarının sahip olduğu akademik becerilere veya fazlasına sahip olduğu tespit edilen ve
22 yaşına ulaşmış öğrenciler

2 Doktora programı (ikinci aşama)

1) Japonya'da yüksek lisans derecesi almış veya Japonya'da
mesleki derece almış öğrenciler
2) Yurt dışında yüksek lisans derecesine veya uzmanlık derecesine denk bir derece almış öğrenciler
3) Japonya'da yurt dışı lisans programı sunduğu kabul edilen
eğitim kurumlarında lisansüstü programlarını tamamlamış
ve yüksek lisans derecesine veya mesleki dereceye denk
bir derece almış öğrenciler
4) Üniversitelerden mezun olan ve üniversite veya araştırma
merkezlerinde (yurt dışındaki üniversite ve araştırma merkezleri dahil) en az iki yıl süreyle araştırma çalışmalarında
görev alan, lisansüstü eğitim programını sunan okul tarafından lisansüstü eğitim derecesine sahip kişilere denk akademik yetkinliği olduğu kabul edilen öğrenciler
5) Bir lisansüstü eğitim kurumu tarafından yapılan ayrı bir yeterlik sınavında yüksek lisans derecesi veya mesleki derece
sahibi kişilere denk akademik becerilere veya fazlasına sahip olduğu tespit edilen ve 24 yaşına ulaşmış öğrenciler

3 Doktora programı (tıp, diş hekimliği, veterinerlik
fakülteleri ile bazı eczacılık programları)
Tıp, diş hekimliği, veterinerlik veya bazı belirlenmiş eczacılık
alanlarındaki bir programa başvuruyorsanız, kabule uygunluk
gereklilikleri başvuru sahibinin akademik geçmişine bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğinden, lütfen başvuru öncesinde
doğrudan ilgili okulla iletişim kurup teyit ettirin.
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Standart öğrenci
4.
Başvuru

Eğitim

2

Eğitim

7.
Bitirme

Araştırma planı oluşturma

Araştırma planı, araştırmanızın konusunu ve yaklaşımını
özetleyen bir belgedir. Lisansüstü eğitim programlarının
çoğu sizden bir araştırma planı vermenizi talep eder.
Araştırma planınız aşağıdaki unsurları barındırmalıdır:
1) Araştırmanızın amacı
2) Arka planı
3) Anlamı
4) Kullanılan yöntem
5) Referanslar vs.
Kullanılacak format ve içerdiği sözcük sayısı ile ilgili
gereksinimler, lisansüstü eğitim programlarına göre değişiklik gösterir. Bir araştırma planının sözcük sayımı
genellikle 2000 Japonca karakter civarındadır. Araştırma
planı geliştirirken, ilgili tez ve makaleleri dikkatle okuyup
araştırma alanınızda şimdiye kadar yapılanları ve bundan sonra yapılması gerekenleri açıklığa kavuşturmak ve
anlamak önemlidir.
Aranan ana kriterler şunlardır:
1) Araştırmaya olan ilgi
2) Konu bulma becerisi
3) Olayları ve nesneleri analiz edebilme becerisi
4) Mantıklı düşünme yetisi
4) Uzmanlık alanınızla ilgili bilgi birikimi
Dergi makaleleri çevrimiçi veritabanı
・CiNii Makaleleri

http://ci.nii.ac.jp/en

・Qross Makale Arama

https://qross.atlas.jp/top
●実践 研究計画作成法
(Araştırma planı yazma yöntemleri)
(Sadece Japonca)
Araştırma planını nasıl yazacağınızı
ve sözlü sınava nasıl hazırlanacağınızı
öğrenebilirsiniz.
Yazan: JASSO
Yayımlayan: Bonjinsha Co., Ltd.
(Japonya'da satılır)

Not: Japonya'da Eğitimle İlgili Kaynaklardan inceleyebilirsiniz (bkz. sayfa 41)

3-1

Bir okul bulun

Lisansüstü eğitim programı bilgileri (JASSO)

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

Lisansüstü eğitim programı arama (Japonya Eğitim Desteği)

http://www.jpss.jp/en/
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Olası akademik danışmanınızı
arayın

Akademik danışman nasıl bulunur?
・Üniversitenizdeki akademik danışmanınızdan sizi bir lisansüstü eğitim akademik danışmanıyla tanıştırmasını isteyin.

・İnternet sitesinden akademik danışman bulmaya çalışın.
・Kayıt olmak istediğiniz üniversiteden sizi bir lisansüstü
eğitim akademik danışmanıyla tanıştırmasını talep edin.
Çevrimiçi araştırmacılar veritabanı
・researchmap

http://researchmap.jp/search/?lang=english
・J-GLOBAL

http://jglobal.jst.go.jp/en/
Bir üniversite veya akademik danışmanla iletişime
geçerken:
Araştırma sonuçlarınızın ayrıntılarını, gelecekteki araştırma planınızı ve bu kişiyi kendinize akademik danışman
olarak seçmenizin altında yatan nedenleri yazmalısınız.
Kendi ülkenizdeki akademik danışmanınızdan aldığınız
bir tavsiye mektubunu da iliştirmeniz faydalı olacaktır.
Sizi değerlendirmek adına akademik danışmanın sahip
olduğu tek şey mektubunuz olacağı için talebinizi hemen
kabul etmesi zor olabilir. Dolayısıyla, yapmanız gereken
birkaç kez daha mektup göndererek konuyla yakından
ilgilendiğinizi göstermektir. Bir akademik danışmana nasıl e-posta mesajı yazılacağına dair talimatlar, yukarıda
tanıtılan " 実践研究計画作成法 (Araştırma planı yazma yöntemleri)” adlı kitapta verilmiştir.

Normal bir lisansüstü eğitim programına girmek için bazı
lisansüstü eğitim programları adayların bir sınava girerek
programa doğrudan dahil olmalarına izin verirken, bazıları ise öğrencilerin önce araştırma öğrencisi (kenkyusei)
olarak eğitimlerini tamamlayıp sonra normal programa
katılmalarını tercih etmektedir.
1) Başvuru formu (lisansüstü eğitim programına özel
form)
2) Lisans diploması (veya geçici mezuniyet belgesi)
3) Yüksek lisans diploması (veya geçici mezuniyet belgesi) (doktora eğitimi durumunda)
4) Gidilen son okuldan alınan not dökümü

Bölüm

2

5) Tavsiye mektubu
6) Araştırma tezi (mezuniyet tezi) ve özeti
7) Araştırma planı
8) Diğer
Başvuru için gereken belgeler lisansüstü eğitim programına göre değişiklik gösterebilir. Bazı okullar bu belgelerin Japonca veya İngilizceye çevrilmiş hallerini talep
edebilir. Yapılacak en doğru şey, ayrıntılar için ilgili okulla
doğrudan iletişim kurmaktır.
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Lisansüstü Eğitim Programı

・Akademik dergilerden bilgi toplayın, eski yabancı öğrencilerden veya ülkenizdeki araştırmacılardan tavsiye
alın.

Gerekli başvuru materyallerine göz atın

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

Akademik danışman, size eğitiminiz ve ders planlaması
hakkında tavsiyelerde bulunan bir profesör veya eğitmendir. Kendi akademik danışmanınızı kendiniz bulmalısınız. Lisansüstü eğitim programlarından bazıları,
adaylardan başvuruyu göndermeden önce bir akademik
danışman bulmalarını ve bu kişilerden gayri resmi onay
almalarını talep eder.

4-1

Başvuru dönemini kontrol edin

Başvuru dönemi, çoğu zaman yaz aylarından Ekim/
Kasım aylarına kadardır veya Ocak ayı içindedir. Her iki
durumda da kabul süreci genellikle Nisan ayı içinde tamamlanır. Eylül veya Ekim ayında kabul sistemini uygulayan lisansüstü eğitim programları da vardır.

4-3.

4-3

Giriş sınavına göz atın

Kabul süreci aşağıdaki kısımlardan oluşur. Kabul süreci
ve gereklilikleri okula göre değişiklik gösterir. En iyisi,
okulun internet sitesini ziyaret edip ayrıntıları öğrenmektir.
1) Belge inceleme (başvuru materyalleri gereklidir)
2) Akademik yetkinlik testi (uzmanlık alanında veya belirlenen konularda yazılı sınav)
3) Mülakat (yüz yüze veya internet üzerinden)
4) Kısa bir kompozisyon yazma
5) Uzmanlık alanında sözlü sınav (yüz yüze, telefonla
vs.)

Japonya'da
eğitim gören bir
öğrenciden
tavsiyeler

Akademik danışman, öğrencilik hayatınızda muazzam öneme sahiptir.
Mevcut öğrencilerden ve diğer kaynaklardan potansiyel akademik danışmanlar hakkında bilgi toplayın ve sizin için en uygun danışmanı
bulmaya çalışın.
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5

Araştırma öğrencisi (kenkyusei) ne demektir?

Araştırma öğrencisi, aşağıda açıklandığı üzere derece almaya çalışmayan öğrenci olarak tanımlanır.
1) Kısa süreli araştırma için bir kursa kaydolan ve derece almayı amaçlamayan öğrenciler (çoğunlukla lisansüstü eğitim programı seviyesinde)
2) Üniversiteler arası değişim anlaşması kapsamında kısa süreli bir kursa kaydolan yabancı öğrenciler (lisans kursları
ve lisansüstü eğitim programları)
3) Normal lisansüstü eğitim programlarına girmeye hazırlık amacıyla kayıt olan öğrenciler (ağırlıklı olarak lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler için)
Seçim süreci: Kabul süreci, çoğu durumda belgelerin incelenmesine dayalıdır.
Oturum belgesi: Sadece derslere katılarak eğitim alacak bir araştırma öğrencisi olarak "Öğrenci" statüsünde oturum alabilmek için bir öğrencinin haftada en az 10 saat derse girmesi gerekir. Buna ek olarak, derslere katılmayan fakat ücretsiz
araştırmalar yürüten araştırma öğrencilerinin "Kültürel Faaliyet" vizesi almaları gerekir.

Bölüm

Lisansüstü Eğitim Programı

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

2

6

Mesleki lisansüstü eğitim programı nedir?

Bir mesleki lisansüstü eğitim programı, kendi alanlarında son derece uzman ve çeşitli sosyal ve ekonomik alanlarda liderlik görevi üstlenebilecek profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Mesleki lisansüstü eğitim programlarına tipik örnek olarak
hukuk alanında profesyoneller yetiştiren hukuk yüksek lisans okulları (hukuk okulu) ile eğitimci yetiştiren eğitim yüksek
lisans okulları verilebilir. İşletme, teknoloji yönetimi (MOT), muhasebe ve kamu politikası gibi alanlarda uzmanlaşmış başka mesleki lisansüstü eğitim programları mevcuttur. Öğrencilerin dersleri İngilizce dilinde alabildikleri MBA programları da
vardır.

7

Kursu tamamlama gereklilikleri nelerdir?
Program

Akademik derece

Zorunlu
eğitim süresi

Doktora
programı

Doktora

5 yıl

30 veya üzeri kredi (yüksek
lisans programında kazanılan
krediler dahil)

Doktora bitirme tezi üzerinden
değerlendirme ve sınavı geçme

Yüksek lisans
programı

Yüksek lisans

2 yıl

30 kredi veya üzeri

Yüksek lisans bitirme tezi
üzerinden değerlendirme ve
sınavı geçme

Yüksek lisans
(mesleki)

2 yıl

Hukuk lisansı (mesleki)

3 yıl

Eğitim yüksek lisansı
(mesleki)

2 yıl

30 kredi veya üzeri (Kazanılması
gereken toplam kredi sayısı
hukuk lisansüstü eğitim programı
ile eğitim lisansüstü eğitim
programında farklıdır.)

Mesleki derece
programı

Kazanılan toplam kredi

Diğer

Notlar:
1. Lisansüstü eğitim doktora programları bazen ilk aşama (iki yıl) ve ikinci aşama (üç yıl) olarak ikiye bölünür.
2. Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve belirli bazı eczacılık programlarında gerekli lisans eğitimi süresi altı yıl, lisansüstü (doktora) programlarının eğitim süresi
ise dört yıldır. Tıp, diş hekimliği, belirli bazı eczacılık programları ve veterinerlik alanlarında yüksek lisans eğitimi yoktur.
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İngilizce Lisans Programları
Japon üniversitelerinin giderek daha küresel bir yapıya bürünmesiyle üniversitelerde ve lisansüstü
eğitim sunan okullarda öğrencilerin sadece İngilizce dilinde dersler alarak derece kazanabileceği programlar geliştirildi ve Japonca öğrenme süreci bu konuda hiçbir şekilde engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte, bu programlar teknoloji üniversitelerinde ve mesleki eğitim enstitülerinde mevcut değildir.

1

Bir okul bulun

Ufak bir
öneri

İngilizce Verilen Üniversite Derecesi Kursları (JASSO)

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

2

Gerekli başvuru materyallerine göz atın

Japonya'da
eğitim gören bir
öğrenciden
tavsiyeler

Sadece İngilizce
dersleri alarak derece
kazanabileceğiniz bir programa kayıt olsanız bile, Japonya'da iletişim kurmak için
kullanabileceğiniz Hiragana ve Katakana'yı
öğrenmek günlük yaşamınızı çok daha
kolay hale getirecektir. İş araken de işinize
yarayacaktır.

İngilizce Lisans Programları

Her zamanki materyallere ek olarak (bkz. sayfa 9 ve 11), genellikle aşağıdakilerin de ibraz edilmesi gerekir:
1) İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL® veya IELTS gibi akredite bir İngilizce
yeterlik testinin not dökümü)
2) Akademik başarı belgesi (lisans programları için Yabancı Öğrenciler için
Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU) puanı, Bilimsel Değerlendirme
Sınavı (SAT) puanı veya kendi ülkenizdeki standart lise mezuniyet sınavının puanı gibi puanları gösteren resmi bir not dökümü)

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

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

3

Bölüm

Bazı üniversiteler, yabancı öğrencilere yönelik
Japonca dil eğitim programları sunmaktadır.
Bununla birlikte, bu derslerden bazıları üniversite kredisi kazandırırken bazıları kazandırmayabilir. Ayrıca, ek ders ücretleri de talep
edilebilir.

Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler araması yapın (Japon Eğitim
Desteği)

2

İlaveten Japonca öğrenmek isteyen kişiler için

Seçme yöntemlerini kontrol edin

1) Başvuru belgelerinin incelenmesi; 2) mülakatlar (yaşadığınız ülke veya bölgede mülakat, internet üzerinden mülakat); 3)
diğer yöntemler
Gerekli İngilizce dil yeterliğine yönelik kılavuz
TOEFL iBT

IELTS

Lisansüstü eğitim programları

75-80

6

Üniversiteler (lisans)

71-80

5,5-6

Tüm üniversite programları içinde (dil programları
hariç) sadece İngilizce olarak verilen ders oranının
en yüksek olduğu 3 üniversite
Sıralama
1
2
3

İngilizce dilinde verilen üniversite derecesi programlarının sayısı
Uzmanlık alanı

Üniversite

%

Akita Uluslararası Üniversitesi
(Akita İli)

98,0

Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi
(Oita İli)

88,9

Miyazaki Uluslararası Üniversitesi
(Miyazaki İli)

40,3

Kaynak: Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması Japon sürümü

Beşeri bilimler
Sosyal bilimler
Eğitim
Bilim
Mühendislik
Tarım/balıkçılık/veterinerlik
Tıp/sağlık bilimleri
Ev ve aile bilimleri
Güzel sanatlar
Disiplinler arası

12

Lisansüstü
eğitim
programı
15

11

81

Lisans

0

4

8

85

17

265

3

66

0

62

0

0

0

3

16

65

Kaynak: JASSO araştırması (Mayıs 2017 itibarıyla)
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Kısa Süreli Eğitim Programları ve
Üniversite Transfer Programı
1

Kısa süreli eğitim programları

“Kısa süreli eğitim programı”, birkaç haftadan bir yıllık tam bir okul dönemine kadar sürebilen ancak sonunda diploma vermeyen
programlardır. Kısa dönem öğrencileri genellikle standart dışı öğrenciler olarak kabul edilir.
Sınıfta kullanılan dil: Bazı programlar, yalnızca Japonca olarak yürütülen derslerden oluşurken bazıları da yalnızca İngilizce
veya hem Japonca hem İngilizce dersler sunmaktadır.
Program formatları: Yalnızca kısa süreli uluslararası öğrenciler için açılmış özel sınıflar veya genel bölüm derslerine kaydolmuş uluslararası öğrencileri kabul eden sınıflar gibi üniversiteye göre değişen çeşitli formatlar mevcuttur.
Japonya’da kısa süreli eğitim, özelliklerine göre beş türe ayrılabilir:
Genel Bakış
Bölüm

Kısa Süreli Eğitim Programları ve Üniversite Transfer Programı

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

2

Krediler

Eğitim ücretinin ödendiği yer Bilgi Başvurusu

1) Öğrenci değişim
programı

Öğrencilerin, eğitim gördükleri ana üniversitenin
öğrenci değişim anlaşması yaptığı Japonya'daki
bir üniversitede eğitim görebilmelerini sağlayan bir
sistemdir.

Genellikle Japonya’daki üniversitede alınan
krediler, değişim anlaşması kapsamında
öğrencinin ana üniversitesinde alınan
krediler olarak kabul edilir.

Normalde öğrencinin ana
üniversitesi (Japonya’daki
üniversitenin eğitim ücreti
hariç)

Öğrencinin
kendi
ülkesindeki ana
üniversitesi

2) Öğrenci değişim
programları dışındaki
programlar

Öğrenci değişim anlaşması yapılmamış
üniversitelerin öğrencilerinin de katılabileceği
programlar mevcuttur1.

Programdan programa değişmekle birlikte
kredi almak mümkün olmayabilir.

Normalde Japonya’daki
üniversite

Japonya’daki
üniversite

3) Araştırma
öğrencisi2

Üniversite mezunu kişilerin, lisansüstü eğitim
programlarının uzmanlaşma alanlarında altı ay
veya bir sene boyunca eğitim görebilecekleri bir
sistemdir.

Alınmaz

Japonya’daki üniversite

Japonya’daki
üniversite

4) Katılımcı öğrenci2

Öğrencilerin derslere katılabilmesi için oluşturulmuş
Alınmaz
bir sistemdir.

Japonya’daki üniversite

Japonya’daki
üniversite

5) Kredi alan öğrenci2

Öğrencilerin katıldıkları derslerin kredilerini
alabilmeleri için oluşturulmuş bir sistemdir.

Japonya’daki üniversite

Japonya’daki
üniversite

Alınır

1. Kısa süreli eğitim programları olan üniversiteleri (JASSO) araştırın
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
2. Katılımcı öğrencilerin veya kredi alan öğrencilerin, yalnızca derslere katılmak suretiyle araştırma öğrencisi olarak “Öğrenci” ikamet durumu alabilmeleri için yasa
gereği haftada en az on saat derse girmeleri gerekmektedir. Derslere katılmadan ücretsiz olarak araştırmalar yürütecek araştırma öğrencilerinin “Kültürel Faaliyetler” ikamet durumu almaları gerekmektedir.

S
Y

Yurt dışında kısa süreli eğitim programlarına yönelik burs programları mevcut mu?
Aşağıdaki burs programları mevcuttur:
1) Japon Hükümeti (Monbukagakusho: MEXT) Bursu (Japon Çalışmaları Öğrencileri)
Uygunluk: Japon dili veya Japon kültürüne ilişkin alanlarda uzmanlaşan lisans öğrencileri
Aylık burs: 117.000 Yen
Bilgi Başvurusu: (1) Büyükelçilik tavsiyesiyle başvurmak için ülkenizdeki en yakın Japon büyükelçiliğine veya konsolosluğuna gidin. (2) Üniversite tavsiyesiyle başvurmak için ülkenizde şu anda eğitim gördüğünüz okula danışın.
2) JASSO Öğrenci Değişimi Destek Programı (Japonya’da Kısa Süreli Eğitime Yönelik Burs)
Uygunluk: Üniversiteler arası değişim programı anlaşması kapsamında kabul edilen uluslararası öğrenciler
Aylık burs: 80.000 Yen
Bilgi Başvurusu: Ülkenizde şu anda eğitim gördüğü okul.

2

Üniversite transfer programı

Farklı formatlarda ve farklı gerekliliklerle üniversite transferi/üniversiteler arası transfer programları sunan pek çok üniversite mevcuttur.
◉ Düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmez.
◉ Her zaman tüm bölümler ve fakülteler için geçerli değildir.
◉ Başka bir üniversitede tamamlanmış dönemler ve alınmış krediler her zaman transfer edilmeyebilir.
Başka bir üniversiteye (bir lisans programına) transfer olmak/üniversiteler arası transfer gerçekleştirmek için genellikle aşağıdaki gerekliliklerden biri karşılanmalıdır:
・İki senelik üniversite mezunu olmak
・Teknoloji üniversiteleri mezunu olmak
・Diploması olmak (mesleki eğitim enstitüleri mezunları)
・Üst orta düzey okullarının ileri düzey programlarından mezun olmak
・Üniversitelerin standart öğretim yıllarını (1. sınıf ve üstünü) tamamlamış ve transfer kurumu tarafından talep edilen gerekli kredileri
almış olmak.
・Lisans programı mezunu olmak
Normal kabul sürecine kıyasla üniversite transferi/üniversiteler arası transfer programlarına ilişkin bilgiler çok sınırlıdır. Çok geçmeden
seçtiğiniz okuldan seçenekler hakkında bilgi edinin.
Transfer programları olan üniversiteleri (JASSO) arayın
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http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

Bölüm

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

Bölüm 2

Bölüm

2
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Bölüm

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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Bölüm

2

18

Bölüm

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine
Kabul Sınavı (EJU)
Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU), Japonya'daki üniversitelerde veya benzeri diğer yüksek öğrenim kurumlarında lisans seviyesinde eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerin söz
konusu kurumlarda eğitim görmek için gereken Japonca dil becerilerine ve temel akademik niteliklere sahip
olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla kullanılır.
EJU'yu kullanan okul sayısı
Üniversiteler
İki yıllık üniversiteler

88

Lisansüstü eğitim programları

59

Teknoloji üniversiteleri

51

Mesleki eğitim enstitüleri

Bölüm

EJU'yu giriş sınavı olarak kullanıp kullanamayacağınız, lisans bölümüne bağlı olarak aynı üniversite içinde bile değişiklik gösterebilir; girmek istediğiniz
lisans bölümü için EJU'nun gerekli olup olmadığını görmek için aşağıdaki internet sitesine göz atın.

134

Toplam

2

Japonya'daki çoğu üniversite (ulusal üniversitelerin neredeyse tamamı) ve diğer eğitim kurumları kabul süreçlerinde EJU puanlarını
da dikkate alır.

438

770

Öğrenci seçiminde EJU'yu kullanan okulların listesi

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine
Kabul Sınavı (EJU)

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

(Aralık 2017 itibariyle)

1

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/use/index.html

Sınav ne zaman yapılacak?

Haziran (ilk seans) ve Kasım (ikinci seans)

2

Sınav nerede yapılacak?

Japonya: 16 şehir
Japonya dışı: 14 ülke ve bölgede 17 şehir
Sınav yerleri (Japonya dışı)
Hindistan (Yeni Delhi), Endonezya (Jakarta, Surabaya), Güney Kore (Seul, Busan), Sri Lanka (Colombo), Singapur, Tayland
(Bangkok), Tayvan (Taipei), Filipinler (Manila), Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh Kenti), Hong Kong, Malezya (Kuala Lumpur),
Myanmar (Yangon), Moğolistan (Ulan Batur), Rusya (Vladivostok)

3

Sınavda hangi konularla ilgili soru sorulacak?

Öğrenciler, girmek istedikleri üniversitelerce belirtilen ders ve dilleri seçer. Fen Bilgisi ile "Japonya ve Dünya" derslerinin aynı
anda alınamayacağını göz önünde bulundurun.
Dersler

Yabancı dil olarak
Japonca

Amaç

Japon üniversitelerinde eğitim almak için
gereken Japonca dil becerilerinin (akademik
Japonca) ölçümü.

Süre

Puan aralığı

125
dakika

Okuduğunu anlama,
dinlediğini anlama ve eş
zamanlı olarak dinlediğiniokuduğunu anlama:
0–400 puan

Sınav dili
seçenekleri

Ders seçimi

Sadece
Japonca

Temel akademik beceriler

Yazma:
0-50 puan
Fen Bilimleri

Bir Japon üniversitesinin fen bölümünde eğitim
almak için gereken fen bilgisi alanındaki temel
akademik becerilerin (fizik, kimya ve biyoloji)
ölçümü.

80
dakika

0-200 puan

Japonya ve
Dünya

Temel bilimler alanında, düşünme ve
mantık becerileri başta olmak üzere, Japon
üniversitelerinde eğitim almak için gereken
temel akademik becerilerin ölçümü.

80
dakika

0-200 puan

Matematik

Japon üniversitelerinde eğitim almak için
gereken matematik alanındaki temel akademik
becerilerin ölçümü.

80
dakika

Şu derslerden ikisini seçin: fizik, kimya veya biyoloji

Tercihe bağlı,
Japonca veya
İngilizce
Matematik alanında görece daha düşük seviyede yetkinlik
gerektiren temel bilimler veya fen alanında eğitim alacak
öğrencilere yönelik Program 1 veya matematik alanında üst
düzey yetkinlik gerektiren alanlarda eğitim alacak öğrencilere
yönelik Program 2

0-200 puan

Örnek: "Bir Üniversite" için başvuru gereklilikleri (belirlenmiş EJU dersleri)
Lisans bölümü

Hukuk Fakültesi

Mühendislik Fakültesi
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Yabancı
dil olarak
Japonca

Japonya ve
Dünya

Matematik

○

○

Program 1

Program 2

Fen Bilimleri
Fizik

○

Kimya

Biyoloji

Ders seçimi

Fen alanında başka
bir dersin daha serbest olarak seçilmesi

Sınav dili seçenekleri
(temel akademik
beceriler)

Geçerli puanlar

Japonca

Haziran veya Kasım
2018'de uygulanır

İngilizce

Haziran ayında uygulanır
2018

4

Zaman planı kontrolü

1)

Başvuru dönemi

2)

Öğrenciye sınav belgesinin gönderilmesi

3)

Sınav tarihi

4)

Öğrenciye sınav
sonucunun gönderilmesi

1. seans

2. seans

Şubat–Mart

Temmuz

Mayıs

Ekim

Haziran

Kasım

EJU sınavı

Aralık

Sonuçlar öğrencilere JASSO tarafından bildirilir. Ardından JASSO öğrencilerin başvuruda bulundukları üniversitelerin talebi sonrası sınav sonuçlarını bu üniversitelere gönderir.

Temmuz

EJU bültenini alın, sınav ücretini ödeyin ve başvuru formunuzu gönderin.
Not: Her yıl değiştiği için başvuru dönemini kontrol etmeyi asla unutmayın
Sınav belgesi gönderilir.

Not: Başvurular şehre bağlı olarak postayla veya internet üzerinden gönderilebilir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki internet sitesini inceleyin:

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/procedure/application.html

5

EJU'nun faydaları

Bölüm

Aylık burs tutarı (2018 yılı için): 48.000 Yen
Başvuru yöntemi:
EJU'ya bulunduğunuz dönem için geçerli olan yöntemi kullanarak başvurun.
Seçme yöntemi:
Burs rezervasyon programını almaya hak kazananlar, EJU'da çok yüksek puan alan öğrenciler arasından seçilir.

2) EJU sınavına girme sayısı veya yaş ile ilgili bir sınırlama söz konusu değildir. EJU puanları iki yıl boyunca geçerlidir.
Daha önce kaç kez girdiğinize veya yaşınıza bakılmaksızın EJU sınavına tekrar girebilirsiniz. EJU puanları iki yıl boyunca
geçerlidir. Dolayısıyla, aynı anda geçerli dört EJU puanına sahip olabilirsiniz. Ancak, her okula sadece bir seanstan aldığınız sınav puanını gönderebilirsiniz. Konuya göre farklı seanslardan aldığınız puanları gönderemezsiniz. Okulların çoğu
kendilerine başvuran adayların girmesi gereken EJU seansını belirttiğinden, ilgili okulların EJU gerekliliklerini öğrenmek
için lütfen okulun başvuru kılavuzunu kontrol edin.
3) Ülkeye Gelmeden Önce Kabul Sistemi Sunan Okullar
EJU'yu kullanarak ülkeye gelmeden önce kabul sistemi sunan okulların listesi (yaklaşık 160 okul)

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/uni_national.html

6

Önceki yıllarda çıkan EJU soruları ve yanıtları

Örnek soru ve yanıtlar

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine
Kabul Sınavı (EJU)

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/
yoyakuseido/index.html

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

1) Burs için rezervasyon programı
EJU sınavında çok yüksek bir puan alan ve üniversitelere (lisans programı), iki yıllık üniversitelere, teknoloji üniversitelerine (üçüncü yılda veya sonrasında) ya da uzmanlık eğitimi veren üniversitelere (lise sonrası eğitim programı) normal
öğrenci olarak kayıt yaptıracak olan özel olarak finanse edilen yabancı öğrenciler, Özel Olarak Finanse Edilen Yabancı
Öğrencilere Yönelik Monbukagakusho Onur Bursu için bir rezervasyon programından faydalanmaya hak kazanır.

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html
EJU Soru Kitapçığı (dinlediğini anlama ve eş zamanlı olarak dinlediğini-okuduğunu anlamaya yönelik
sorular içeren bir CD ile birlikte)
Önceki yıl çıkan EJU soruları
Yazan ve düzenleyen: JASSO
Yayımlayan: Bonjinsha Co., Ltd.
(Japonya ve Kore Cumhuriyeti'nde satılır)
Not: Japonya'da Eğitimle İlgili Kaynaklardan inceleyebilirsiniz (bkz. sayfa 41)

İletişim
EJU sınavına Japonya dışında girme

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

(EJU Yurt Dışı Temsilcilikleri)
EJU sınavına Japonya'da girme
EJU Uketsuke-Merkezi (Danışma Masası)
Tel: 0570-55-0585 E-posta: eju@sdcj.co.jp

Not: Yurt dışından lütfen +81-42-649-9571 numaralı telefonu arayın.

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU) (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html
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Bölüm 2

Japonya'da Eğitim Almaya Yönelik Diğer Sınavlar
İlgi duyduğunuz okulun başvuru kılavuzlarına göz atın ve belirlediği sınavlara girin.

1

Japonca Dil Yeterlik Sınavı (JLPT)

Japonca Dil Yeterlik Sınavı (JLPT), anadili Japonca olmayan kişilerin Japonca dil yetkinliklerini değerlendirmek ve onaylamak üzere tasarlanmıştır. Sınav, yılda iki kez (Temmuz ve Aralık aylarında) Japonya'da ve ülke dışındaki sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
1) Japonya'da gerçekleştirilen sınav
Japon Dili Teşvik Bölümü, Japonya Eğitim Değişim Programları ve Hizmetleri (JEES)

Bölüm

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

2

(Başvuru Merkezi: Hafta içi her gün 9.30 ile 17.30 saatleri arasında açıktır)
Tel: +81-3-6686-2974

http://info.jees-jlpt.jp/

2) Ülke dışında gerçekleştirilen sınav
Japon Dili Sınavları Merkezi, Japonya Vakfı
Tel: +81-3-5367-1025

http://www.jlpt.jp/e/index.html

Japonya'da Eğitim Almaya Yönelik Diğer Sınavlar

2

Ulusal Merkezi Sınav（大学入試センター試験）

Ulusal Merkezi Sınav, Japon öğrencilerin ulusal üniversitelerin, devlet üniversitelerinin ve bazı özel üniversitelerin lisans
programlarına kabul edilebilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Yabancı öğrencilerin, çoğu üniversite tarafından kabul
edilebilmek için bu sınava girmeleri gerekmez. Ancak, bazı lisans programlarına (ağırlıklı olarak tıp ve diş hekimliği fakülteleri) kabul edilebilmek için girmeleri şarttır.
Üniversite Giriş Sınavları Ulusal Merkezi

http://www.dnc.ac.jp/

3

Japonya'da eğitim almaya yönelik diğer sınavlar

- İngilizce dil yeterliğini kanıtlayan sınav:
TOEFL®, IELTS, TOEIC®, Pratik İngilizce Yeterliğini Gösteren Eiken Sınavı
- İleri ortaöğretim okul düzeyine denk akademik becerilere sahip olunduğunu kanıtlayan sınav:
Bilimsel Değerlendirme Sınavı (SAT), Amerikan Üniversite Sınavı (ACT), Uluslararası Diploma Sınavları, yabancı öğrencinin kendi ülkesindeki merkezi bir üniversite giriş sınavının sonuçları vs.
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Niçin Japonya'da Eğitim Almayı Tercih Ettim?
Söyleyeceklerini dinleyin!
Nguyen Thi Tuong Van
Aoyama Japonca Okulu

Vietnam

Japonca öğrenmeye Nintendo oyunlarını sevdiğim için başladım. Uzunca bir süre üzerinde çalışmış olmama rağmen, yine de
pek konuşamıyordum. Bu yüzden, iyi bir iş bulduğumda dahi işler yolunda gitmemiş ve kendime olan güvenimi yitirmiştim. Moralim çok bozuktu! Düşüncelerimi rahatça ifade etmek ve ufkumu genişletmek istiyordum. Ben de Japonya'da eğitim almaya karar
verdim.
Japonya'ya ilk geldiğimde, Japonların dediklerini hiç anlamıyordum. Dili yavaş yavaş öğrenip Japonların söylediklerini anlamaya
başladığım zaman çok mutlu oldum. Ardından, kısa sürede kendime olan güvenim zirve noktasına ulaştı ve her şeyi yapabilecekmiş gibi hissetmeye başladım. Buna ek olarak, dil öğrenirken çok eğlendim ve çok sayıda arkadaş edindim. Şu anda bir
Japon dili enstitüsünde Japoncayı öğrenirken Japon kültürü ve düşünce tarzı hakkındaki bilgilerimi de geliştiriyorum. Bu oldukça
ilgi çekici ve gelecekte de bana faydalı olacağını düşünüyorum. Japonya'ya geldiğim için gerçekten çok memnunum.

Ochanomizu Üniversitesi

İsveç

Alvin Sanjaya
Sophia Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı

Niçin Japonya'da Eğitim Almayı Tercih Ettim?

Ochanomizu Üniversitesi'nin sunduğu programları okuduğumda, benim için doğru yer olduğunu düşündüm. Bundan sonra Uluslararası İşbirliğine yönelik Küresel Çalışmalar programına devam etmeyi planlıyorum. Fakat özellikle kadınlara, liderliğe ve cinsiyet çalışmalarına odaklanan çok sayıda alanda eğitim
alabiliyor olmak, benim açımdan büyük bir avantaj. İsveç'te sadece kadınlara yönelik üniversiteler olmadığından başlarda böyle bir eğitim kurumuna girmek konusunda tereddütlerim vardı. Ancak, burada yarım
yıl eğitim görmüş biri olarak daha önce öğrenciyi bu kadar geliştiren ve bu kadar destekleyen başka bir
ortam görmediğimi güvenle söyleyebilirim. Sınıf arkadaşlarım ve eğitimciler harika insanlar. Yerleşkede
yaşayan şirin kedileri ve kaplumbağaları görmek her zaman günümü güzelleştiriyor.

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

Julia Saranya Meyner

Bölüm

Endonezya

Lise öğrencisiyken Japonya'nın Asya'da sanayileşme açısından öncü ülkelerden biri olduğunu öğrenmiştim. Japonya'nın gelişmiş, güvenli ve barışçıl bir toplum olarak kalmayı başarması fikrinden hareketle, Japonya'da eğitim almanın bana kişisel veya mesleki anlamda kendimi gerçekleştirme fırsatı sağlayacağını düşündüm. Aslında Japonların
diğer uluslarla karşılaştırıldığında değişimden daha az etkilenmeleri (bazı yönlerden oldukça tutucu olsalar da) çok
abartılıyor. Cömert burs programlarının yanı sıra, Japonya'daki müsamaha kültürü de dünyanın en parlak beyinlerini
ülkeye çekme yarışında kendilerine avantaj sağlıyor. Ayrıca, Japonya Asya'nın nüfus düşüşü yaşayan ilk ülkesi gibi
görünüyor. Kendi ülkemde tecrübe ettiklerimden oldukça farklı olan bu nüfus dinamikleri, kendimi “Güneşin Doğduğu
Ülke” de geliştirme konusundaki heyecanımı artırdı; çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı beni endişelendiriyor ve artışı tersine çevirmek için nasıl bir kültür yerleştirmek gerektiğini merak ediyorum.

Radoslav Tsvetanov Tsvetkov
Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi

Bulgaristan

Beş yıl önce Japonya'yı ilk kez ziyaret ettiğimden beri bu ülke ve vatandaşlarına karşı bir yakınlık besliyorum. O
zamanlar on altı yaşındaydım ve kısa süreli bir kültürler arası değişim programı kapsamında Osaka'ya gelmiştim.
Program süresince olağanüstü seviyede nazik ve bana kendi oğulları gibi bakan bir Japon ailenin evinde kaldım. Sadece bir aylık bir süre içinde yıllardır tanıdığım insanlarla olan ilişkimden daha yakın ve daha güçlü bir bağ geliştirdik.
O anda, Japon kültürünün beni bu ülkede daha uzun süre kalmaya teşvik eden özel bir yönü olduğunu fark ettim:
Japonların çevrelerindeki insanlara her zaman gösterdikleri nezaket ve saygı. Bunun sadece Japonya'da karşılaşabileceğiniz nadir bir sosyal olgu olduğunu düşünüyorum. Japonlar sıcakkanlı ve iyi kalpli oluşlarıyla aklımı ve yüreğimi
işte böyle kazandı. Bundan sonra, en büyük hayalim Japonya'da yaşamak oldu. Bu, aynı zamanda yüksek öğrenimime Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi'nde lisans öğrencisi olarak devam etme kararımı verirken de belirleyici
faktör oldu.
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Bölüm 3

Göçmenlik Prosedürleri
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

Göçmen Bürosu, Adalet Bakanlığı

●

Vize ve oturum belgesi

Japonya'da eğitim almak isteyen kişilerin öncelikle vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çeşitli vize türleri mevcuttur ve kişinin oturum durumu; Japonya'ya gelme nedeni, statüsü ve konumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Üniversite, 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 gibidir: 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.

Bölüm

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

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

Oturum Belgesi için Uygunluk Belgesi düzenlenmesine dayalı göçmenlik prosedürleri

Kendi ülkenizde

Japonya’da
Kabul başvuru belgeleri

Göçmenlik Prosedürleri

Eğitim Kurumu
Onay mektubu

Başvuran

Başvuruyu işleme alan kişi
Vekil
veya

Başvuran
İkamet Durumu için yetkili
Uygunluk Sertifikasının (bundan
sonra “COE” olarak anılacaktır)
düzenlenmesi için başvurun

Bölgesel Göç Bürosu
COE düzenlendi

Vekil
veya

COE gönderir

Başvuran

COE getirin

Başvuran

3
Vizeye başvurun

｜

Vize başvuru formu ve
ilgili belgeler, vb.

Japon Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları

4
Japonya'ya giriş

Vize verir

Başvuran

İniş izni için
başvurun

COE gönderin

Göç Şube Ofisi Hava
limanı/liman ofisi

5

İniş izni

Başvuran
Japonya'da eğitimi başlatır
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1 2

1

Oturum Belgesi için Uygunluk Belgesi (COE) başvurusu

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 başvurusunda 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.

2

Adayın Japonya'da kaldığı süre içinde tüm masraflarını karşılayabileceğini gösteren kanıt

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 kefilinin) 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 karşılayacak finansal kaynakları temin edecek kefil vazifesi görebilir.

Vize başvuru belgeleri

4

Göçmenlik Prosedürleri

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.

3

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

Bölüm

Japonya'ya giriş

Japonya'ya giriş yaparken aşağıdaki belgeler gerekli olacaktır.
Gerekli belgeler:
1) Pasaport
2) Ülkenizdeki Japon büyükelçiliği veya konsolosluğundan alınan vize
3) COE (Düzenlenmişse)

5

Oturum kartı

Japonya'da üç aydan fazla süreyle kalacak yabancı ülke vatandaşları için bir oturum kartı
(zairyu kartı) düzenlenir. Bu oturum kartını her zaman yanınızda bulundurmanız önemlidir.
Oturum kartının düzenlenmesi:
Japonya'ya New Chitose, Narita, Haneda, Chubu Centrair, Kansai, Hiroshima veya
Fukuoka Havalimanı üzerinden giriş yaparken
Oturum kartı
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 barındıran 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.
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6

Sosyal güvenlik ve vergi numarası ("Benim Numaram")

Japonya'da yaşayan diğer ülke vatandaşları da dahil herkese bireysel bir 12 basamaklı sosyal güvenlik ve vergi numarası ("Benim Numaram" ve "bireysel numara" olarak da bilinir) verilir. Bölge sakini olarak adresinizi belediye ofisine kaydettirdikten 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 basamaklı numaradan farklı olduğunu da dikkate alın.
Aşağıda, bireysel numaranızın gerekli olduğu bazı durumlara örnek verilmiştir:
・Belediye ofisinde prosedürleri tamamlarken
・Yarı zamanlı bir işe başlarken

7

Bölüm

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

Giriş sınavı amaçlı göçmenlik prosedürleri

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 Düzenlemeleri kapsamına giren bir ülkenin vatandaşıysa vize başvurusunda bulunmasına gerek yoktur.

8
Göçmenlik Prosedürleri

Bildirim kartı

Daha önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunma izni

"Öğrenci" oturum belgesi, sadece Japonya'da eğitim almak amacıyla verilir ve çalışma izni yerine geçmez. Bununla birlikte, 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. "Öğrenci" 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 bulunduğunuz okulun yarı zamanlı çalışmaya izin verip vermediğini kontrol edin.

9

Japonya'dan geçici olarak ayrılma prosedürleri

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.
Özel Yeniden Giriş İzni için ED Kartı
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7

Kalma süresinin uzatılması

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.

11

Oturum belgesinin değiştirilmesi

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

12

Oturum belgesinin geri alınması

Yabancı ülke vatandaşlarının faaliyetlerini veya kişisel geçmişini yanlış bildirmesi ya da sahte belgeler ibraz etmesi durumunda oturum belgesi geri alınabilir.

3

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

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

Bölüm

13

Göçmenlik Prosedürleri

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

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin Japonya'ya getirilmesi

Üniversitelerde "Öğrenci" oturum belgesiyle eğitim gören yabancı öğrencilerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları, masraflarını karşılayan yabancı öğrencinin ülkede kalma süresine dayalı olarak "Bağımlı Kişi" oturum belgesi kapsamında Japonya'da yaşayabilir.
Yabancı öğrencilerin bakmakla yükümlü oldukları kişileri, Japonya'daki yaşama alışıp ekonomik açıdan istikrara kavuştuktan 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.

14

Göçmen bürosuna ve belediye ofisine bildirimde bulunma

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. Japonya'da ikamet ettiğiniz yerin değişmesi durumunda, ayrıldığınız ve yeni taşındığınız yerin belediyelerine bildirimde bulunmalısınız.
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Japonya'da Eğitim
Masraflarının Hesaplanması
Japonya'da eğitim almaya başlamadan önce ve eğitiminiz sırasında ödemek zorunda kalacağınız masrafları hesaplamak ve sağlam bir finansman planı oluşturmak (kendi kendini finanse etmek dahil), ülkede daha
sorunsuz bir hayat sürmenize yardımcı olacaktır. Bu hesaplamayı Japonya'ya gelmeden önce yaparsanız,
Japonya'da eğitim alma planınızın makul olup olmadığını da görmüş olursunuz.
İhtiyaç
duyacağınız
tutarı
hesaplayın

Harcama rehberi
(dört yıllık ulusal üniversite)
Bölüm

Japonya'da Eğitim Masraflarının Hesaplanması

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

Başvuru öncesi
yapılması
gereken
masraflar

Sınav ücretleri
EJU, JLPT, TOEFL® vs.

Japonya'da EJU sınavına iki
¥28.080 kez (iki veya daha fazla alanda) ¥
gireceğinizi varsayarak

Gitmek istediğiniz okulun giriş
sınavı ücreti

¥17.000

Fiziksel sınav ücreti (okula göre
değişiklik gösterir)

¥6.000 Ülkeye göre değişir

¥

Başvuru posta giderleri (okula
göre değişiklik gösterir)

¥2.000 Ülkeye göre değişir

¥

Uçuş ve konaklama giderleri
Giriş sınavlarına
girebilmek
Pasaport başvuru ücreti
için yapılması
gereken
masraflar
Vize ücreti

Bir okula kabul
aldıktan sonra
yapılması
gereken
masraflar

Bir ulusal üniversite için bir kez
¥
sınava gireceğinizi varsayarak

¥100.000

Ülkeye ve konaklama planına
göre değişir

¥

¥12.000 Ülkeye göre değişir

¥

¥5.000 Ülkeye göre değişir

¥

Seyahat masrafları

¥70.000 Ülkeye göre değişir

¥

Konaklama giderleri (yaşayacak
yer bulana kadar ödenecek otel
ücreti)

¥30.000

Konaklama planına göre
değişiklik gösterir

¥

Kabul ücreti

¥282.000 Ulusal üniversite

¥

Birinci yıl okul ücreti vs.

¥535.800 Ulusal üniversite

¥

¥48.000

¥

Beslenme giderleri

¥300.000

¥

Konut giderleri

¥372.000 Tutarlar bir yıl için, 2015 tarihli
JASSO Özel Olarak Finanse
¥84.000 Edilen Yabancı Öğrenciler
Yaşam Tarzı Araştırması esas
¥24.000 alınarak hesaplanmıştır

¥

Okula gidiş geliş masrafları

Temel kamu hizmetleri (elektrik,
gaz, su)
Sigorta/tıbbi giderler

¥
¥

Hobiler/eğlence giderleri

¥72.000

¥

Muhtelif giderler

¥84.000

¥

¥2.071.880

¥

Toplam

Olası toplam harcamanızı hesapladıktan sonra, bu tutarı tasarruflarınızla, burslarla, yarı zamanlı bir işte çalışarak
vs. karşılayıp karşılayamayacağınızı kontrol edin.
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Geçim Giderleri ve Fiyatlar
1

Para birimini ve ürün fiyatlarını kontrol edin

Japonya'nın para birimi Yen'dir. Japonya'daki mağazaların çoğu kredi kartı kabul etmekle birlikte, küçük alışverişler genellikle nakit karşılığı yapılır. Günlük giderlerin ödenmesinde çek kullanılmaz.

Banknotlar
10.000 Yen

5.000 Yen

2.000 Yen

1.000 Yen

◆ Belli başlı ürünlerin Japonya'daki fiyatları
2.137 ¥
435 ¥
223 ¥
248 ¥
497 ¥
244 ¥

Alkolsüz içecek (500 ml plastik şişe) 97 ¥
Hamburger
174 ¥
Benzin (1 litre)
132 ¥
Tuvalet kağıdı (12 rulo)
279 ¥
Sinema bileti
1.800 ¥
Taksi (4 km)
1.450 ¥

(19 $)
(4 $)
(2 $)
(2 $)
(4 $)
(2 $)

(1 $)
(2 $)
(1 $)
(2 $)
(16 $)
(13 $)

Geçim Giderleri ve Fiyatlar

Pirinç (5 kg)
Ekmek (1 kg)
Süt (1.000 ml)
Yumurta (10 adet)
Elma (1 kg)
Lahana (1 kg)

1 ABD Doları ($) = 114 Yen (¥) esas alınarak hesaplanmıştır

3

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

Madeni
paralar

Bölüm

Kaynak: Japonya Resmi İstatistikleri Portalı İnternet Sitesi

2

Yaşam maliyetini kontrol edin

Bir yabancı öğrencinin ortalama aylık giderleri (akademik ücretler hariç) aşağıda gösterilmiştir. Metropollerdeki yaşam
maliyeti, kırsal bölgelere göre daha yüksektir.
87.000 Yen
82.000 Yen
81.000 Yen
80.000 Yen
77.000 Yen (763 ABD Doları)
71.000 Yen (702 ABD Doları) (719 ABD Doları)
(711
ABD
Doları)
65.000 Yen
66.000 Yen
(675 ABD Doları)
68.000 Yen
(623ABD Doları)
(579 ABD Doları) (570 ABD Doları) (596 ABD Doları)

Chugoku

Kyushu

Shikoku

Kinki

Chubu

Kanto

Tohoku

Hokkaido

Ulusal ortalama

Aylık harcama kalemlerinin kırılımı (akademik ücretler hariç) (ulusal ortalama)

Sigorta ve tıbbi hizmet
2.000 (18 ABD Doları)

Hobi ve eğlence
6.000 Yen (53 ABD Doları)

Fatura giderleri
(elektrik, gaz ve su)
7.000 Yen (61 ABD Doları)

Diğer
7.000 Yen (61 ABD Doları)

Okula gidiş geliş masrafları
4.000 Yen (35 ABD Doları)

Gıda
25.000 Yen
(219 ABD Doları)
Kira
31.000 Yen (272 ABD Doları)

Not: 1 ABD Doları ($) = 114 Yen (¥) esas alınarak hesaplanmıştır
Kaynak: Özel Olarak Finanse Edilen Yabancı Öğrenciler Yaşam Tarzı Araştırması 2015 (JASSO)
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Akademik Ücretler
Japonya'da akademik ücretler Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ta olduğu kadar yüksek değildir. Japonya'daki bir
lisans programının ilk yılı için kabul ve okul ücretleri, toplamda ulusal üniversitelerde 820.000 ¥ (7.200 $), yerel bir devlet üniversitesinde 930.000 ¥ (8.200 $), özel bir üniversitede ise 1.100.000 (9.700 $) ila 1.650.000 (14.500 $) seviyesindedir (tıp, diş
hekimliği ve eczacılık okulları hariç).
Buna ek olarak, Japonya'daki burs programları ve okul ücreti muafiyeti/kesintisi programları diğer ülkelerdeki programlardan
daha kapsamlıdır.
İlk akademik yılın okul giderleri kabul ücretini, okul ücretini, tesis/ekipman kullanım ücretini ve başka birtakım ücretleri içerir. Kabul ücretinin sadece ilk yıl tahsil edildiğini lütfen dikkate alın.

İlk akademik yıl için ortalama akademik ücretler
Bölüm

Birim: JPY (Japon Yeni) ve USD (ABD Doları) (1 $ = 114 ¥ oranı üzerinden hesaplanmıştır)

● Lisansüstü eğitim programları

Akademik Ücretler

İlk yıl toplamı
Mezuniyete kadar toplam*
Kabul ücreti (sadeToplam
Okul ücretleri vs.
Toplam
ce ilk yıl)
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
Ulusal (Yüksek lisans programı)
282.000
535.800
817.800
7.174
1.353.600
11.874
Yerel devlet (Yüksek lisans programı)
363.666
537.937
901.603
7.909
1.439.540
12.628
Güzel sanatlar
218.171
1.200.295
1.418.466
12.443
2.618.761
22.972
Mühendislik
223.766
955.317
1.179.083
10.343
2.134.400
18.723
Sağlık hizmetleri
248.905
879.148
1.128.053
9.895
2.007.201
17.607
Fen Bilimleri
213.222
856.464
1.069.686
9.383
1.926.150
16.896
Ziraat ve Veterinerlik bilimleri
220.046
796.582
1.016.628
8.918
1.813.210
15.905
Eczacılık
229.211
797.000
1.026.211
9.002
1.823.211
15.993
Ev ekonomisi
238.783
725.304
964.087
8.457
1.689.391
14.819
Temel bilimler
207.671
731.496
939.167
8.238
1.670.663
14.655
Sosyal bilimler
221.118
698.280
919.398
8.065
1.617.678
14.190
Tıp
195.769
671.914
867.683
7.611
1.539.597
13.505
Beşeri bilimler
209.638
642.888
852.526
7.478
1.495.414
13.118
Ulusal (doktora programı)
282.000
535.800
817.800
7.174
1.889.400
16.574
Yerel devlet (doktora programı)
363.666
537.937
901.603
7.909
1.977.477
17.346
Güzel sanatlar
229.500
1.074.679
1.304.179
11.440
3.453.537
30.294
Sağlık hizmetleri
258.033
788.637
1.046.670
9.181
2.623.944
23.017
Fen Bilimleri
215.051
775.617
990.668
8.690
2.541.902
22.297
Ziraat ve Veterinerlik bilimleri
220.853
796.354
1.017.207
8.923
2.609.915
22.894
Mühendislik
214.354
788.154
1.002.508
8.794
2.578.816
22.621
Ev ekonomisi
240.309
720.909
961.218
8.432
2.403.036
21.079
Eczacılık
189.246
707.962
897.208
7.870
2.313.132
20.291
Temel bilimler
214.912
686.639
901.551
7.908
2.274.829
19.955
Diş hekimliği
232.075
662.477
894.552
7.847
2.219.506
19.469
Sosyal bilimler
213.134
608.014
821.148
7.203
2.037.176
17.870
Beşeri bilimler
216.449
583.339
799.788
7.016
1.966.466
17.250
Tıp
178.124
521.501
699.625
6.137
1.742.627
15.286
* Yüksek lisans programına yönelik hesaplamalar, kabul ücretinin yanı sıra iki yıllık okul ücretini vs. içerir; doktora programları için toplam tutar kabul ücretinin yanı sıra üç yıllık okul ücretini vs. içerir
Lisansüstü eğitim programları

Özel (Yüksek lisans programı)

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın
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Özel (Doktora programı)

● Üniversite lisans programları
İlk yıl toplamı
Mezuniyete kadar toplam*
Kabul ücreti
Toplam
Okul ücretleri vs.
Toplam
(sadece ilk yıl)
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
Ulusal
282.000
535.800
817.800
7.174
2.425.200
21.274
Yerel devlet
394.225
538.294
932.519
8.180
2.547.401
22.346
Tıp
1.286.995
3.809.310
5.096.305
44.704
24.142.855
211.779
Diş hekimliği
563.403
3.725.836
4.289.239
37.625
22.918.419
201.039
Eczacılık
341.880
1.740.140
2.082.020
18.263
10.782.720
94.585
Güzel sanatlar
258.455
1.392.805
1.651.260
14.485
5.829.675
51.138
Sağlık hizmetleri
278.002
1.229.008
1.507.010
13.219
5.194.034
45.562
Bilim ve Mühendislik
246.519
1.185.875
1.432.394
12.565
4.990.019
43.772
Ziraat ve Veterinerlik bilimleri
250.909
1.109.137
1.360.046
11.930
4.687.457
41.118
Fiziksel eğitim
259.550
1.017.009
1.276.559
11.198
4.327.586
37.961
Ev ekonomisi
260.784
989.361
1.250.145
10.966
4.218.228
37.002
Edebiyat ve Eğitim
241.007
932.436
1.173.443
10.293
3.970.751
34.831
Sosyal refah
218.800
930.200
1.149.000
10.079
3.939.600
34.558
Hukuk, Ticaret ve İktisat
237.256
884.943
1.122.199
9.844
3.777.028
33.132
Teoloji ve Budizm
229.978
869.257
1.099.235
9.642
3.707.006
32.518
* Özel tıp, diş hekimliği ve eczacılık programlarına yönelik hesaplamalar, kabul ücretinin yanı sıra altı yıllık okul ücretini içerir; diğer programlara yönelik hesaplamalar, kabul ücreti artı dört yıllık okul ücreti üzerinden yapılır.
Üniversite lisans programları

Özel
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● İki yıllık üniversiteler
İlk yıl toplamı
Kabul ücreti
Okul ücretleri vs.
(sadece ilk yıl)
JPY
JPY
Güzel sanatlar
256.250
1.092.751
Mühendislik
212.359
1.032.333
Bilim ve Ziraat
218.148
913.367
Beşeri bilimler
247.530
846.906
Eğitim ve Çocuk bakımı
250.697
850.396
Ev ekonomisi
245.205
853.519
Hukuk, Ticaret, İktisat ve Sosyal bilimler
237.631
843.356
Fiziksel eğitim
238.571
804.858
* Kabul ücreti artı iki yıllık okul ücreti olarak hesaplanır.

Mezuniyete kadar toplam*
Toplam

İki yıllık üniversiteler

Özel

JPY
1.349.001
1.244.692
1.131.515
1.094.436
1.101.093
1.098.724
1.080.987
1.043.429

Toplam
USD
11.833
10.918
9.926
9.600
9.659
9.638
9.482
9.153

JPY
2.441.752
2.277.025
2.044.882
1.941.342
1.951.489
1.952.243
1.924.343
1.848.287

USD
21.419
19.974
17.938
17.029
17.118
17.125
16.880
16.213

● Teknoloji üniversitesi
Mezuniyete kadar toplam*
Toplam
JPY
319.200

USD
2.800

JPY
788.400

USD
6.916

● Mesleki eğitim enstitüleri
Mezuniyete kadar toplam*
Toplam

Toplam
JPY
1.487.250
1.372.143
1.262.667
1.221.000
1.159.500
1.142.972
1.142.667
1.042.000

3

USD
13.046
12.036
11.076
10.711
10.171
10.026
10.023
9.140

JPY
2.813.250
2.494.429
2.335.333
2.262.000
2.167.750
2.138.722
2.159.333
1.899.000

USD
24.678
21.881
20.485
19.842
19.015
18.761
18.942
16.658

Akademik Ücretler

Özel

İlk yıl toplamı
Kabul ücreti
Mesleki eğitim enstitüleri
Okul ücretleri vs.
(sadece ilk yıl)
JPY
JPY
Hijyen
161.250
1.326.000
Tıbbi bakım
249.857
1.122.286
Teknoloji
190.000
1.072.667
Ziraat
180.000
1.041.000
Eğitim ve Sosyal refah
151.250
1.008.250
İşletme
147.222
995.750
Kültür ve Genel eğitim
126.000
1.016.667
Moda ve Ev ekonomisi
185.000
857.000
* Kabul ücreti artı iki yıllık okul ücreti olarak hesaplanır.

Bölüm

Toplam

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

İlk yıl toplamı
Kabul ücreti
Okul ücretleri vs.
(sadece ilk yıl)
JPY
JPY
Ulusal
84.600
234.600
* Kabul ücreti artı üç yıllık okul ücreti olarak hesaplanır.
Teknoloji üniversitesi

● Japon dili enstitüleri
Özel üniversitelerde ve iki yıllık üniversitelerde
sunulan Japonca dil hazırlık programları
1 yıllık program
18 aylık program
2 yıllık program
Kaynak: Japonya Öğrenci Hizmetleri Örgütü araştırması

Okul ücretleri vs.
JPY
400.000 ila 850.000
642.000 ila 1.075.000
932.000 ila 1.280.000

Okul ücretleri vs.
JPY
1 yıllık program
415.000 ila 997.400
18 aylık program
772.000 ila 1.530.000
2 yıllık program
1.006.000 ila 2.000.000
Kaynak: Japon Dili Eğitimini Teşvik Derneği araştırması
Japon dili enstitüleri

USD
3.509 ila 7.456
5.632 ila 9.430
8.175 ila 11.228

USD
3.640 ila 8.749
6.772 ila 13.421
8.825 ila 17.544

Referans: ABD ve BK'de okul ücretleri ve diğer üniversite giderleri
Bir yıl
Mezuniyete kadar toplam*
JPY
USD
JPY
USD
Dört yıllık yerel devlet üniversitesi
2.842.020
24.930
11.368.080
99.720
ABD
Dört yıllık özel üniversite
3.816.720
33.480
15.266.880
133.920
* Dört yıllık okul ücretleri ve diğer üniversite giderleri olarak hesaplanır.
Kaynak: ABD'de eğitim gören öğrencilere yönelik rehber 2018 (Amerika Ryugaku Rehberi 2018)
Bir yıl
Mezuniyete kadar toplam*
JPY
GBP
JPY
GBP
Temel bilimler programı
1.500.000 ila 2.550.000
10.000 ila 17.000
4.500.000 ila 7.650.000
30.000 ila 51.000
BK
Fen bilimleri programı
1.800.000 ila 3.900.000
12.000 ila 26.000
5.400.000 ila 11.700.000
36.000 ila 78.000
Tıp programı
3.750.000 ila 6.000.000
25.000 ila 40.000 11.250.000 ila 18.000.000
75.000 ila 120.000
* Üç yıllık okul ücretleri ve diğer üniversite giderleri olarak hesaplanır.
Kaynak: BK'de eğitim gören öğrencilere yönelik rehber 2016/2017 (Eikoku Ryugaku Rehberi 2016/17)
(1 GBP = 150 JPY oranından hesaplanmıştır)

31

Bölüm 3

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

3

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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Bölüm 3

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.

Bölüm

Yarı Zamanlı Çalışma

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

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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Konaklama
Yerel hükümetler ve üniversiteler tarafından işletilen öğrenci yurtları bulunmakla birlikte, yabancı öğrencilerin yaklaşık %75'i
özel evlerde veya apartman dairelerinde kalmaktadır. Kabul mektubunuzu aldıktan sonra, hemen barınma olanakları hakkında bilgi toplamaya başlamalısınız. Bu bilgileri elde etmenin yolları arasında 1) okulunuzun yabancı öğrenci ofisi, 2) internet
ve bilgilendirici dergiler ve 3) yaşamayı düşündüğünüz bölgelerde faaliyet gösteren emlakçılar yer alır.

Öğrenci yurdu
Avantajları
・Daha düşük masraf
・Elektrikli ev aleti satın alma ihtiyacının daha düşük
olması

Aylık barınma giderleri rehberi

Öğrenci yurdu: 28.000 Yen
(JASSO Tokyo Japon Dil Eğitim Merkezi için)
Daire: En yakın tren istasyonunun işlekliği, en yakın tren
istasyonuna yakınlığı, binanın yaşı vs. gibi özelliklere bağlı
olarak değişiklik gösterir. Şehirden daha uzak yerlerde aylık
30.000 ila 40.000 Yen aralığında daireler bulabilirsiniz. Fakat
Tokyo'nun içinde bir daire kiralamak istiyorsanız, 60.000 Yen
makul bir tutardır.

Ufak bir
öneri

Dezavantajları
・Bir apartman dairesi veya müstakil bir ev kiralarken,
peşin olarak depozito shiki-kin (birkaç aylık kiraya denk
gelen güvence bedeli), rei-kin (anahtar parası), emlakçı
komisyonu ödemeniz ve başka birtakım ödemeler
yapmanız gerekecektir.
・Karmaşık kira sözleşmeleri
・Tüm mobilyaları ve elektrikli ev aletlerini satın alma
zorunluluğu

3

Müteselsil kefil
Japonya'da daire kiralarken bir müteselsil kefil gereklidir.
Kiranızı zamanında ödemez veya verdiğiniz hasarların
onarım masraflarını karşılamazsanız, ev sahibiniz kirayı
veya onarım masraflarını müteselsil kefilden talep edebilir.
Japonya'daki bağlantıları sınırlı olan yabancı öğrenciler
için okulla bağlantılı kişilerin (öğrenci işleri veya eğitim
personeli) müteselsil kefil görevini üstlendiği bir sistem
mevcuttur. Bir teminat tutarının ödenmesini şart koşan bir
sözleşme yaparsanız, müteselsil kefil gerekli olmayabilir.
Japonya'da Eğitim Gören Yabancı Öğrenciler için Kapsamlı Kiracı Sigortası
Japonya Eğitim Değişim Programları ve Hizmetleri (JEES) tarafından
yönetilen bu sigorta programı, yangın gibi beklenmedik acil durumlarla ilgili giderleri karşılamak ve yabancı öğrencinin müteselsil kefilini gereksiz
biçimde rahatsız etmesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sigorta
programına uygun olup olmadığınızı öğrenmek için lütfen şu anda kayıtlı
olduğunuz veya kayıt olacağınız okulla iletişime geçin.

Çöpü çıkarma

Japonya'da çöp imha konusundaki kurallar oldukça sıkıdır.
Bu kurallara uymamanız, komşularınızla sorun yaşamanıza
yol açabilir. Çöplerinizi doğru şekilde ayrıştırın ve belirlenen
saatlerde, belirlenen yer(ler)e atın.

Bölüm

Konaklama

Ufak bir
öneri

Avantajları
・Hayatınızın temposunu kendiniz belirlemeniz
・Paranın değerini anlama duygusunun gelişmesi

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

Dezavantajları
・Oda sayısı sınırlı olduğu için her öğrencinin yurtlarda
kalması mümkün değildir.
・Yatış ve kalkış saatlerinin kurala tabi olması
・Mutfak, tuvalet ve banyoların ortak kullanılması

Daire

Barınacak yer ararken dikkat edilecek noktalar
1)
2)
3)
4)

Kira ve başlangıçta ödenecek masraflar?
Okuldan uzaklığı ve okula ulaşmak için gereken süre?
Odanın boyutu ve içindeki ekipmanlar?
Dairenin konumunun sunduğu avantajlar (toplu taşımaya uzaklığı ve alışveriş olanaklarının genişliği)?
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Sağlık Sigortası ve
Kaza/Mülk Sigortası
Sağlık sigortası (Ulusal Sağlık Sigortası)
Japonya'da tıbbi maliyetleri düşüren bir ulusal sağlık sigortası sistemi mevcuttur.
Japonya'da üç ay veya daha uzun süreyle kalacak olan yabancı sakinler, Ulusal Sağlık Sigortası (NHI; "Kokuho" olarak da
bilinir) programına kayıt olmak zorundadır.
Not: Japonya'da üç aydan daha kısa bir süre kalacak olan öğrenciler, eğitim görecekleri okulla iletişime geçmelidir.

■ Kayıt prosedürleri

Yerel belediye ofisinizde bölge sakini olarak kaydınızı yaptırdıktan sonra, Ulusal Sağlık Sigortası kaydınızı da yine belediye ofisinizde yaptırın.

Bölüm

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

3

■ Sağlık sigortası primi

Yıllık prim, çoğu durumda 20.000 Yen civarındadır. Ödenecek prim, belediyeye ve gelirinize göre değişiklik gösterir. Öğrencilere yönelik bir prim kesintisi planı veya destek sistemi bulunabileceği için belediye ofisiyle iletişime geçmek faydalı
olacaktır.

■ Kapsam

Sağlık Sigortası ve Kaza/Mülk Sigortası

Yaralanma ve hastalık gibi nedenlerle tedavi olurken, indirimli ödeme yapabilmek için sigorta kartınızı ibraz etmeniz gerekir. Toplam sağlık giderlerinin %70'inin Ulusal Sağlık Sigortası tarafından karşılandığı düşünüldüğünde, siz sağlık faturası
toplamının sadece %30'luk kısmını ödemek zorunda kalacaksınız. Sigorta planının karşılamadığı tedavilerin tıbbi giderlerinin sizin tarafınızdan eksiksiz olarak ödenmesi gerektiğini unutmayın.
Belirli bir ay içindeki sağlık giderlerinizin yüksek olması durumunda, Ulusal Sağlık Sigortası programının bireysel limitinizi
aşan sağlık giderlerinin geri ödenmesine yönelik bir sistemi mevcuttur. Buna ek olarak, hastaneye yatırılma gibi durumlarda, size tavan tutarı peşin alma hakkı veren bir uygunluk belgesi için başvuruda bulunup bu belgeyi alabilirsiniz. Bu şekilde, hastanede ödediğiniz tutarı bireysel limitiniz dahilinde tutabilirsiniz.

Kaza/mülk sigortası
Beklenmeyen bir kaza veya benzeri durumlarda ortaya çıkan ve Ulusal Sağlık Sigortası kapsamına girmeyen masrafları karşılamak için yabancı öğrencilerin kayıt olabilecekleri kaza sigortası planları ve kişisel sorumluluk sigortası planları mevcuttur.
Sigorta kapsamına giren durumlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

・ Yiyecekleri kızartmak için kullandığınız yağın alev alıp mutfağınızda yangın çıkarması sonucunda duvarların onarılması gerekliliği.
・ Bisiklet sürerken bir başkasını yaralamanız ve bunun sonucunda bu kişinin sağlık giderlerini karşılamanız
gerekliliği.
・ Siz içinde değilken odanıza hırsız girmesi ve kişisel bilgisayar veya fotoğraf makinesi gibi eşyalarınızın
çalınması.
Farklı sigorta türleri hakkında bilgiler size okulunuz tarafından sağlanacaktır. Bu bilgileri dikkate almanız faydanıza olur.
Eğitim Alan ve Araştırma Yapan Öğrencilere yönelik Kişisel Kaza Sigortası (“Gakkensai”)
Bu sigorta, Japonya Eğitim Değişim Programları ve Hizmetleri (JEES) tarafından sunulur ve Japonya'daki üniversitelerin
%96'sı bu sigortayı tanır. JEES ayrıca "Yurt Dışından Gelen Öğrencilere yönelik Futai-Gakuso" adı verilen ek bir sigorta kapsam planı da sunar.

http://www.jees.or.jp/gakkensai/
Üniversite Kooperatifi Kyosai
Üniversitede eğitim alırken kayıt olabileceğiniz kooperatif usulü işleyen bir üniversite sigorta sistemidir.

http://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html
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Stajyerlik
Stajyerlik
Stajyerlik, henüz mezun olmayan öğrencilerin şirketlerde çalışarak gelecekteki kariyerleriyle veya uzmanlık alanlarıyla ilgili deneyim kazanmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Üniversitelerden bazıları stajyerliği eğitim bir parçası olarak kabul
edip karşılığında kredi vermektedir. Eğitiminiz sırasında okulda staj programlarından faydalanıp faydalanamayacağınız
ve karşılığında kredi verilip verilmediği konusunda lütfen doğrudan okulunuza danışın. Yaptığınız staj karşılığında bir gelir
elde ediyorsanız, daha önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunmak için izin almanız gerekir. Haftada 28 saatin üzerinde çalışmanızı gerektirecek bir staj programına katılmak istiyorsanız, lütfen daha
önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunma izni almak için başvuruda bulunun.
Böyle bir durumda, staj yaptığınız işin doğasını açık bir şekilde ifade eden materyalleri bir bölge göçmen bürosuna ibraz
etmeniz gerekir.

Yarı zamanlı iş: Verdiğiniz emek karşılığında para kazandığınız iştir.
Stajyerlik: Size kariyer planınız vb. açısından faydalı olacak bir çalışma fırsatı tanınan iş deneyimidir. Stajyerlere genellikle ücret ödenmez.

3

Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

■ Yarı zamanlı iş ile stajyerlik arasındaki farklar

Bölüm

■ Staj bulma yöntemleri

Stajyerlik

1) İş arama siteleri: Bu sitelerde çeşitli sektör ve mesleklerde çok sayıda staj olanağı yayınlanır.
2) Üniversite kariyer danışmanlığı ofisleri: Ofisin ilan panosunu düzenli olarak kontrol edin.
3) Bu amaca yönelik faaliyet gösteren staj acenteleri: Bu acenteler stajyerlik pozisyonları için aday arayışında olan şirketler hakkında oldukça bilgili oldukları için öğrenciler ile şirketlerin hatalı eşleştirilmesi çok düşük bir olasılıktır.

■ Yurt dışındaki üniversitelerin Japonya'ya stajyer olarak çalışmak üzere giriş yapan öğrencilerinin oturum durumları
Yurt dışındaki bir üniversitede eğitim gören bir öğrencinin, üniversitenin kredi kazandıran eğitim müfredatının gereği olarak bir Japon şirketi veya benzer bir kuruluşla yaptığı bir sözleşme ya da anlaşmaya dayalı olarak iş deneyimi elde etmek
amacıyla Japonya'ya gelmesi durumunda, oturum durumu, staj karşılığı ücret alıp alınmayacağına ve ülkede kalma süresine bağlı olarak aşağıdakilerden biri olacaktır:
"Belirlenmiş Faaliyetler", "Kültürel Faaliyetler" veya "Geçici Ziyaretçi".

METI Japonya Staj Programı
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Japonya dışından gelen genç insanları Japon şirketlerine çekmeye
yönelik staj programlarını teşvik etmeyi hedefleyen bir proje yürütmektedir.
Bilgi Talepleri: Teknik İşbirliği Bölümü, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Bürosu, METI
Tel: +81-3-3501-1937
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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)

Bölüm

3

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)

No. 1 Ticaret ve alım satım

20,000

19,453

Japonya'da Çalışma

18,000
16,000

15,657

14,000
12,958

12,000

11,647
10,969

10,000
0

Sektöre göre istihdam oranı (İlk 10)

’
12

’
13

’
14

’
15

’
16

%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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İstatistikler
■ Japonya'daki yabancı öğrenci sayısı

1 Mayıs 2017 itibarıyla

Toplam:

267.042

Avrupa
8.669
Asya
249.242

Orta Doğu
1.533

Kuzey Amerika
3.182
Bölüm

Afrika
2.230

Diğer (uyruksuz)    4

■ Yüksek öğrenim kurumlarındaki yabancı öğrencilerin
eğitim aldıkları uzmanlık alanına göre sayısı

(Kişi sayısı)

299,742
265,254

168,145

2013

Güzel sanatlar %4,5
267,042
239,287

208,379

2015

Beşeri bilimler
%24,2

Ziraat %2,0

184,155

2014

2016

2017

Diğer
%8,6

Eğitim %1,7
Ev ekonomisi %2,5
Sağlık hizmetleri %2,3

Mühendislik
%16,4

Sosyal bilimler
%35,9

(Yıl)

■ Yıllar göre 1 Mayıs itibarıyla yabancı öğrenci sayısı
■ Her akademik yıl için kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin toplam sayısı

Fen Bilimleri %1,8

■ Akademik düzeylerine göre yabancı öğrenci sayısı
Ulusal

(Kişi sayısı)

Yerel devlet

Özel

Toplam

Akademik Düzey

Lisansüstü eğitim programı

29.174

1.909

15.290

46.373

Üniversite (lisans)

11.770

1.836

63.940

77.546

İki yıllık üniversite

0

16

1.899

1.915

Teknoloji üniversitesi

510

0

49

559

0

18

58.753

58.771

3.220

3.220

54

78.604

78.658

3.833

221.755

267.042

Mesleki eğitim enstitüleri
Üniversite hazırlık programı
Japon dili enstitüsü
Toplam

41.454

■ Geldikleri ülkelere (bölgelere) göre yabancı
öğrenci sayısı
Ülke (bölge)

■ Yüksek öğrenim kurumlarının sayısı

Öğrenci sayısı

No. 1

Çin

107.260

No. 2

Vietnam

İstatistikler

208,692

Daha Fazla Bilgi

Okyanusya
756

■ Yabancı öğrenci eğilimleri

4

Latin Amerika
1.426

Ulusal

Yerel
devlet

Okullar
toplamı

Özel

Lisansüstü eğitim programları

86

80

463

629

61.671

Üniversiteler (lisans)

82

88

584

754

İki yıllık üniversiteler

0

17

320

337

Teknoloji üniversitesi

51

3

3

57

9

185

2.628

2.822

No. 3

Nepal

21.500

No. 4

Güney Kore

15.740

No. 5

Tayvan

8.947

Kaynak: Japonya'daki Yabancı Öğrenciler Yıllık Araştırması 2017 sonuçları (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student_e/index.html

Mesleki eğitim enstitüleri

Not: Japonya Açık Üniversitesi, özel üniversite olarak dahil edilmiştir.
Kaynak: 2017 yılı için, Temel Okul Araştırması, MEXT
Not: 1 Mayıs 2017 itibarıyla
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Japonya'da Eğitim hakkında soru ve yanıtlar
S

Aşağıdaki kategorilerden birine girmem durumunda
yabancı öğrencilere yönelik giriş sınavına girme
başvurusunda bulunabilir miyim?
1) Bir Japon ilköğretim, ortaöğretim okulunda veya
lisesinde birkaç yıl eğitim gördüm
2) Bir Japon lisesinden mezun oldum
3) Japonya ile başka bir ülkenin çifte vatandaşıyım (iki
ülke vatandaşı)
Durumunuzun nasıl değerlendirileceği, okulda okula
değişiklik gösterebilir. Kayıt olmak istediğiniz okulun
uygunluk durumunuzu inceleyebilmesi için okul ile
başvurmadan önce iletişime geçin. Bazı okullar sizden
Japon öğrenciler için geçerli olan giriş sınavı sistemini
takip etmenizi isteyebilir.

Y

Bölüm

Daha Fazla Bilgi

4

Japonya'da Eğitim hakkında soru ve yanıtlar /
Japonya'daki eğitim fırsatlarının Japonya dışında tanıtımı projesi

S
Y

40

Engelli bir bireyim. Sınava girme konusunda veya
öğrenimim sırasında okuldan yardım ve destek
alabilir miyim?
Japonya'da eğitim gören engelli yabancı öğrenciler
vardır ve bu kişiler okullarından yardım almaktadır.
Giriş sınavına girebilmek için ve/veya eğitiminiz
süresince hastalık, engellilik veya başka bir özel durum
nedeniyle desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen başvurunuzu
yapmadan önce okuldan bu konuyla ilgili bilgi alın.

S
Y

Giriş sınavına girmek için Japonya'ya gitmek zorunda
mıyım?
Çoğu okul giriş sınavını Japonya'da yapmakla
birlikte, öğrenci kabul sürecini sadece başvuru
materyallerini inceleyip internet üzerinden mülakat
yaparak, hatta sınavlarını öğrencinin ülkesinde yaparak
tamamlayan bazı okullar da mevcuttur. (Bkz. sayfa 26, "7
Sınav amaçlı göçmenlik prosedürleri".)

S
Y

Japon üniversitelerinin sıralamalarını gösteren bir
sistem var mı?
Japon hükümetinin resmi bir üniversite sıralama
sistemi yoktur. Ancak, kendi standartları ve bakış
açıları doğrultusunda sıralamalar geliştiren çeşitli
kurumlar mevcuttur. Bir üniversitenin herhangi bir
sıralama sisteminde bir başkasından daha yukarıda
olması, sizin için en iyi okul olduğu anlamına gelmez;
ilgi alanlarınıza ve tutkularınıza en uygun okulu seçmek
için ilgilendiğiniz okulda görev yapan eğitimcilerle ve bu
okula giden yabancı öğrencilerle konuşun, JASSO'nun
ve okulun internet sitelerine göz atın ve okul hakkında
başka birtakım bilgiler toplayın.
Mezun derneklerinin listesi (Kapsamlı Japonya'da Eğitim Kılavuzu)

http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/
ath0201e.html

Japonya'da Eğitim Küresel Ağ Projesi
Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje, Japonya'da eğitim hakkında bilgiler sunmakta ve gelecek vaat eden öğrencilerin işe alımını teşvik etmektedir. Seçilen üniversiteler, bu amaçla diğer ülkelere
koordinatörler göndermiştir. Japonya'da eğitim hakkında bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için bu koordinatörlere danışabilirsiniz.
Şehir/ülke

Üniversite

İnternet sitesi

Yangon,
Myanmar

Okayama
Üniversitesi

http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html

Lusaka, Zambiya

Hokkaido
Üniversitesi

https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/

Yeni Delhi,
Hindistan

Tokyo
Üniversitesi

http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/whyjapan/index.html

São Paulo,
Brezilya

Tsukuba
Üniversitesi

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3opaulo?language=en

Faydalı Bilgiler
Temel Bilgiler
JASSO internet sitesi

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
Japonya'da eğitim hakkında temel bilgiler
・Okul arama  ・Burslar
・ Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU)
・JASSO tarafından düzenlenen Japonya'da Eğitim Fuarları ve diğer etkinlikler

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html

Bölüm

4

Daha Fazla Bilgi

・Japonya'da Eğitim İçin Kaynak Olanakları
Japonya'daki eğitim kurumlarının broşürlerine ve Japonya'da eğitimle ilgili kitaplara buradan göz atabilirsiniz.

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

Japonya'da Eğitim bilgileri
İngilizce

Faydalı Bilgiler

Japonca

Japonya'da Eğitim portal sitesi: Gateway to Study in
Japan (Japonya'da Eğitimin Giriş Kapısı)
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Japonya'da eğitim hakkında kapsamlı bilgiler sunar
・Japonya'da Eğitim bilgileri
・Japonya'da eğitimden sorumlu çalışanlar hakkında bilgiler

Kapsamlı Japonya'da Eğitim Rehberi
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Öğrenci adayları, Japonya'da şu anda eğitim alan yabancı öğrenciler ve eğitimini
tamamlamış olan yabancı öğrencilere yönelik faydalı bilgiler
・Japon Hükümetinin verdiği burslar・Etkinlik bilgileri
・Mezun derneklerinin listesi
・Mezunlardan mesajlar

Japon Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları
(Dışişleri Bakanlığı)

http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
Yabancı öğrencilere yönelik çeşitli türden bilgiler
・Japonya'da eğitim hakkında bilgiler    ・Japon Hükümetinin verdiği burslar
Not: Büyükelçiliklerin ve konsoloslukların bazıları da Japonya'da eğitim hakkında danışmanlık hizmeti sunar.

Aşağıdaki internet sitesinde de faydalı bilgiler bulabilirsiniz.
Japon Eğitim Desteği

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

・Okul arama    ・Burs arama    ・Giriş sınavlarına ilişkin bilgiler    ・Japonya'da yaşamaya ilişkin bilgiler
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