
                                         
 

SAKURA BİLİM DEĞİŞİM PROGRAMI  

Japonya’da 2014 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen Sakura Bilim Değişim Programı (Sakura Science 

Exchange Programme) uluslararası öğrenci, araştırmacı ve uzmanların kısa dönemde Japonya’daki 

üniversite, araştırma enstitüleri, kamu kurumları ve özel şirketler bünyesinde eğitim alarak Japonya’nın 

bilimsel araştırmaları ve Japonya’daki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla Japonya 

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın (MEXT) desteğiyle Japonya Uluslararası Bilim ve 

Teknoloji Ajansı (JST) tarafından yürütülmektedir.  

Programın yürürlüğe girdiği 2014 yılından itibaren 2019 yılına kadar olan sürede farklı kariyer 

seviyelerinden 33.000’i aşkın öğrenci, akademisyen ve uzman programdan faydalanmıştır. Program 

kapsamında Doğa Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında eğitim verilmektedir.  

Programdan 40 yaş ve altındaki öğrenci (lise, üniversite, yüksek lisans, doktora/post- doktora düzeyi), 

akademisyen ve araştırmacılar ile bilim ve teknoloji alanlarındaki kuruluşlarda görevli yetkililer 

faydalanabilmektedir. 

Programdan faydalanacak kişi Japonya’daki bir “Ev Sahibi Kuruluş”ta (Host Institution) eğitime katılım 

sağlamaktadır. Ev Sahibi Kuruluş’un Japonya’daki bir üniversite, kamu kuruluşu veya kamuya bağlı 

enstitü olması durumunda program süresince tüm masraflar (gidiş-dönüş bileti, konaklama, yemek, 

seyahat sigortası vb.) program tarafından karşılanmaktadır. Kabul Eden Kuruluş’un, Japonya’daki bir özel 

şirket olması durumunda ise yalnızca seyahat masrafları (gidiş-dönüş bileti) karşılanmaktadır.  

Geçtiğimiz yıllarda Sakura Bilim Değişim Programı’nda ev sahipliği yapmış kuruluşların listesine ulaşmak 

için tıklayınız.  

Programa başvuracak öğrenci/akademisyen sayısında bir kısıtlama bulunmazken programdan 

yararlanmak için Açık Başvuru Daveti, Doğrudan Davet ve Çevrimiçi Değişim olmak üzere üç farklı yöntem 

bulunmaktadır. Söz konusu yöntemler şunlardır:  

1. Açık Başvuru Daveti (Open Application Invitation) 

Gönderen Kuruluş ve Ev Sahibi Kuruluş tarafından değişim planı oluşturulmaktadır. Bu çerçevede, 

davetlilerin anlaşma sağladığı, kabul eden Japon kuruluşu yılın herhangi bir döneminde davetliler adına 

JST’ye başvurabilmektedir. Başvurular JST tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.  

2022 yılı Sakura Açık Başvuru Daveti Bilgi Notu için lütfen tıklayınız.  

“Açık Başvuru Daveti” altında “Bilim ve Teknoloji Deneyim Kursu”, “Ortak Araştırma Faaliyeti Kursu” ve 

“Bilim ve Teknoloji Eğitim Kursu”  olmak üzere üç farklı başlık yer almaktadır.  

a. Bilim ve Teknoloji Deneyim Kursu (Science and Technology Experience Course) 

Japonya’daki ileri bilim ve teknoloji çalışmalarını deneyimlemek adına olan kısa süreli 

kurslardır. En fazla 7 gün sürebilmektedir.  

b. Ortak Araştırma Faaliyeti Kursu (Collaborative Research Activity Course) 

https://ssp.jst.go.jp/en/outline/institution/university.html
https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/en/program/1_5en_gaiyou_2022.pdf


                                         
 

Ortak araştırma konularındaki ön hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilebileceği değişim 

planlarıdır. Katılımcılar en fazla 21 gün bu programdan faydalanabilmektedir.  

c. Bilim ve Teknoloji Eğitim Kursu (Science and Technology Training Course) 

Japonya’daki en son teknolojilerin ve yeteneklerin kazanılması amacıyla faydalanılan değişim 

planıdır. En fazla 10 gün sürebilmektedir.  

Başvuru Dönemi:  

Başvurular, açık başvuru süresi boyunca Japon ev sahibi kuruluş tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 

Her mali yıl içinde farklı başvuru dönemleri bulunmaktadır. Güncel başvuru tarihleri Sakura Bilim Değişim 

Programı web sayfasında sunulmaktadır. Başvuru tarihleri için tıklayınız.  

Başvuru Yöntemi: 

Başvurular Japonya’daki “Ev Sahibi Kuruluş” tarafından Japonya Uluslararası Bilim ve Teknoloji Ajansı’na 

(JST) gerçekleştirilmekte olup Türkiye’deki katılımcılar tarafından TÜBİTAK’a bir başvuru 

gerçekleştirilmemektedir.  

Başvuru sistemi ve başvuru klavuzu Japonca olup bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.  

Başvuru Sistemi için tıklayınız.  

Başvuru Klavuzu için tıklayınız.  

Sakura Bilim Değişim Programı’ndan faydalanmak isteyen katılımcılarımızın Japonya’daki bir kuruluş ile 

iletişime geçerek anlaşma sağlaması gerekmektedir.   

Geçtiğimiz yıllarda Sakura Bilim Değişim Programı’nda ev sahipliği yapmış kuruluşların listesine ulaşmak 

için tıklayınız. Liste bilgi amaçlı sunulmakta olup bu kuruluşlar dışındaki kuruluşlarla da Sakura Programı 

kapsamında anlaşma sağlanabilecektir.  

Program ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 2022 yılı Sakura Açık Başvuru Daveti Bilgi Notu’nu mutlaka 

inceleyiniz.  

 

2. Doğrudan Davet (Direct Invitation) 

JST, kendine özgü programlar hazırlayarak yabancı ülkelerdeki gelecek vaat eden öğrencileri ve bilim, 

teknoloji ve yenilik kalanındaki kuruluşlarda görevli paydaşları davet etmektedir.  Program kapsamında 

iki alt başlık bulunmaktadır: 

a. Sakura Lise Bilim Programı (Sakura Science High School Program) 

Diğer ülkelerdeki gelecek vaat eden lise öğrencileri davet edilerek Japonya’nın ileri teknoloji 

kuruluşlarında eğitim verilmektedir. 

Program kapsamında;   

 Nobel ödülü sahipleri ve diğer ünlü bilim insanlarının verdiği özel derslere katılım sağlanmaktadır. 

 Japonya’daki ünlü üniversiteler ve araştırma enstitüleri ziyaret edilmektedir.  

https://ssp.jst.go.jp/en/program/
https://ssp-web.jst.go.jp/ssp/TemApp
https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/program/2022/webmanual_2022.pdf
https://ssp.jst.go.jp/en/outline/institution/university.html
https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/en/program/1_5en_gaiyou_2022.pdf


                                         
 

 Japonya’daki lise öğrencileri ile değişim yapılmaktadır.  

 Gönderen ülke büyükelçiliği ziyaret edilmektedir.  

 

b. Sakura Bilim Destekçileri Programı (Sakura Science Supporters Program) 

Diğer ülkelerde bilim ve teknoloji alanındaki kuruluşlarda çalışan paydaşlar davet edilmekte ve bilim, 

teknoloji ve eğitimde Japonya’nın yönetimsel yapısı tanıtılmaktadır. Program kapsamında ayrıca diğer 

ülkelerdeki ve Japon üniversite yetkilileri arasında akademik değişimler de gerçekleştirilmektedir.  

 

3. Çevrim içi Değişim (Online Exchanges) 

Dijitalleşmede yaşanan gelişme ile farklı formatlarda bilim ve teknoloji alanında çevrim içi değişim 

programları gerçekleştirilmektedir. İki tür çevrim içi değişim programı bulunmaktadır.  

a. Açık Uygulamalı Çevrim içi Değişimler (Open Application Online Exchanges) 

Çevrim içi paylaşımın mümkün olduğu alanlarda daha fazla genç için değişim sağlanmaktadır. Yüz yüze 

paylaşımların derinleştirilmesi ile yeni gelişmelerin tanıtılması mümkün kılınmaktadır.   

b. JST Çevrim içi Değişimleri (JST Online Exchanges)  

Diğer ülkelerdeki lise öğrencilerinin Japonya’daki lise ve üniversitelerdeki uygulamaları tanımaları 

amacıyla çevrim içi değişim programları sunulmaktadır.  

Başvuru Dönemleri: Çevrimiçi Değişim etkinlikleri farklı tarihlerde gerçekleştirilebilmekte olup yıl 

içerisinde başvuru tarihleri güncellenmektedir. Güncel çevrimiçi değişim faaliyetleri ve başvuru tarihleri 

Sakura Bilim Değişim Programı web sayfasında sunulmaktadır.  Güncel çevrimiçi değişim tarihleri için 

tıklayınız.  

 

Sakura Bilim Değişim Programı Web Sayfası için tıklayınız.  

Sakura Bilim Değişim Programı Tanıtım Videosu için tıklayınız.  

 

Sakura Bilim Değişim Programı TÜBİTAK İrtibat Noktası 

Murat TILTAK 

Bilimsel Programlar Uzmanı 

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü 

E Posta 

www.tubitak.gov.tr 

uidb@tubitak.gov.tr  

https://ssp.jst.go.jp/en/program/
https://ssp.jst.go.jp/EN/index.html
https://youtu.be/ORQ5Prrv8VQ
http://www.tubitak.gov.tr/
mailto:uidb@tubitak.gov.tr


                                         
 
murat.tiltak@tubitak.gov.tr  
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