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İlgi : a) 30.09.2020 tarihli ve 2020/83656484/31788494 sayılı yazımız.
b) 14.10.2020 tarihli ve Z-2020/83656484/3184 l 180 sayılı yazımız.
c) 28.12.2020 tarihli ve E-2020/83656484/3214 l 791 sayılı yazımız.
ç) 13.01.2021 tarihli ve E-2021/63261703/32197984 sayılı yazımız.
d ) 21.01.2021 tarihli ve E-2021/63261703/32249015 sayılı yazımız.
e) 12.02.2021 tarihli ve E-2021/63261703/32340922 sayılı yazımız.
f) 08.03.2021 tarihli ve E-2021/6326 I 703/32435878 sayılı yazımız.

1. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan örneği ekli Nota'da, Covid-19
kapsamında,
- İkili düzenlemelerle iş amacıyla gerçekleştirilecek karşılıklı seyahatlere imkan tanıyan
(ülkemizi kapsamayan) uygulamanın,
- Tüm ülkelerden Japonya'ya yeni girişlerin,
- Tüm ülkelere gerçekleştirilen kısa süreli iş seyahatlerinden sonra Japonya'ya geri dönenler ve
yeniden girenler için istisnai önlemlerin geçici olarak askıya alındığı hususlarına yer
verilmektedir.

2. Öte yandan, İlgi (d) yazımızda iletilmiş olan aşağıdaki tedbirlerin geçerlilikte kaldığı
ifade edilmektedir.

3. Birleşik Krallık veya Güney Afrika'dan dönen Japonya vatandaşlarının ve Japoriya'da
oturum izni olan yabancıların, 1

-Japonya'ya dönüşlerini müteakip 14 gün boyunca toplu taşıma kullanmamalarının (menfi),
ülkeye girişlerinden hemen sonra yetkili makamlarca belirlenen yerlerde karantinaya
alınmalarının, ayrıca Japonya'ya varışlarının üçüncü gününde Covid-19 testi yaptırmalarının
gerektiği,
-Anılan kişilerden üçüncü gündeki testi negatif çıkanların 14 günlük karantina süresinden
geriye kalan süreyi evlerinde geçirmelerinin ve (istenmesi halinde) bulundukları adres bilgisini
ilgili kuruluşlarla paylaşmalarının beklendiği,
-Bu şartları ihlal edenlerin Karantina Kanunu çerçevesinde tutuklamaya tabi olabilecekleri,
-Pandeminin yayılmasına katkısı olan Japonya vatandaşlarının isimlerinin kamuoyuna ifşa
edilebileceği,
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-Keza pandeminin yayılmasına sebep olan Japonya'da oturum izni olan yabancıların isimlerinin
ve milliyetlerinin de kamuoyuna ifşa edilebileceği, ayrıca bu durumdakilerin Göç Kontrol ve
Sığınmacı Tanıma Kanunu çerçevesinde oturum izinlerinin iptal edilebileceği,

4. Diğer ülkelerden gelen Japonya vatandaşlarının veya Japonya'da oturum izni olan
yabancı ların,
-Ülkeye girişlerini müteakip 14 gün boyunda evlerinde karantina uygulamalarının, toplu taşıma
kullanmamalarının ve (istenmesi halinde) bulundukları adres bilgisini ilgili kuruluşlarla
paylaşmalarının beklendiği,
-Bu şartları ihlal edenlerin Karantina Kanunu çerçevesinde tutuklamaya tabi olabilecekleri,
-Keza pandeminin yayılmasına sebep olan Japonya'da oturum izni olan yabancıların isimlerinin
ve milliyetlerinin kamuoyuna ifşa edilebileceği, ayrıca bu durumdakilerin Göç Kontrol ve
Sığınmacı Tanıma Kanunu çerçevesinde oturum izinlerinin iptal edilebileceği,

5. Japonya'ya giriş yapan herkesin koronavirüs önlemlerine ilişkin bir taahhütnameyi
imzalamak zorunda olduğu, aksi halde 14 gün boyunda yetkili kuruluşlarca belirlenen yerlerde
zorunlu karantinaya alınacakları,

6. Japonya'ya halihazırda vize ile giriş yapmış, ancak Japonya'ya girişlerinden önceki 72
saat içinde yapı im ış negatif Covid- 19 test sonucunu ibraz edemeyenlerin belirlenen yerlerde
zorunlu karantinaya alınacakları,
-Karantinalarının üçüncü gününde kendilerini davet eden firmanın sorumluluğunda test
yaptırmalarının gerektiği ve test sonucunun negatif çıkması halinde 14 günlük karantina
müddetinden kalan süreyi evlerinde geçirmelerinin gerektiği kaydedilmektedir.

Saygılarımla arzederim.

Fahri Türker OBA
Bakana.

Daire Başkanı
Konsolosluk Vize Prensipleri

Dairesi

Ek: Tk.

Dağıtım:
Gereği:
İçişleri Bakanlığı - Göç İdaresi
Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü
- Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut
Kapıları Daire Başkanlığı
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Genel DKDM - Dışişleri Koordinasyon ve Destek
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ADGY Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı

Genel



•

Kültür ve Turizm Bakanlığı - Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
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EMBASSY OF JAPAN

ANKARA-TURKEY

İVEDİ

No. 15/21

Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakanlığı 'na en derin saygılarını
sunar ve Büyükelçiliğin 27 Aralık 2020 tarih ve 302/20 sayılı notasına atıfla, Japonya'nın
ilgili Bakanlıkları tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde güncellenen "Sınır Önlemlerinin
Güçlendirilmesine İlişkin Yeni Tedbirler"e ilişkin metnin İngilizce gayrı resmi tercümesini
ekte bilgilerinize sunmaktan onur duyar. Ayrıca, saygıdeğer Bakanlığınız aracılığıyla
sözkorıusu bu metnin ilgili kurumlarla paylaşılmasını talep etmekten onu duyar.

Japonya Büyükelçiliği, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na en derin
saygılarını yineler.

Ankara, 14 Ocak, 2021

Ministry ofForeign Affairs
Ankara



(Provisional ti arslat on)
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January 13, 2021

:3as0(j c,r ,\rtic:ie ::l r: "t\Je-N ~Iea:::1.,;rss fc: border ertn~camer.l" (issued on Decelber
23, 20?0) <Jrd .1\rt ,: e? of "i'Jew n:•',:i:,ures fc borccr crforcerinnt (?.;" (issued on December
25. 2020). Japanf ::e r'atio·1als ,w,~ Iou>.ign r:atir•1~;'Ji'.; 'Nith the statL,~. of residence returning
lo J;1p;:;r• f•om the Uriec Kingdon c Great 8r•1:-:i11 and t ... ,r.? =?e:)L.!:!ic of South Africa are

rect.ested for tre :ime being lo p!,:::::;,:e t,por a1riva1 tu re"rair frcm usi·,g oublic transportation

for 14 doy~,. quaranline at 11ome cv· othe1 d:-3slgnated areas fe,r the remaining period of 14
days. ancJ reta,n 1 ,c location daw, i;tc. 111 a~lditicn. they ate t ewly : eCL,ired to provide the
locatior, c!c,lcl tC' t, ·r" :iealth cnr~t1:''., 01 nth~ r institutions. ,f rcquesl,;c. In case of violation,

they rnay i},.;, i;uiJi'~ct lo detv:1tio1: u· ::J0r l,}1.,,:,;r,3: .i:r'e ;\ct cine t 'e :allowing will apply.

(1) :·er Je1panese - atr(.rals, 1~arr e:, c1•·d otr~w inf:,,rrn.Jlion fast conti,)utes to preventing the
spreac of i1ifc;;ti,)1 nwy be t'12N' >ub:,,

(2) ,_Dr fc,r 0.1g1· i''-::tnrals ·,y,th t11,i :·\-:itv~ of r,:si(lcnce. nar1es. nationalities, and j other
1nfo1 matior: ti· at contributes tc :;re-.·cni_.ng the spreac of idecti(,1 rr:ay be made public.

Thc:Y r0<•Y ,Jl'.\C be :;ubject to t'1,~ , evoc:J:ion -Jf s;:atus of r 2s1dei' ce and procedures for
dr:por :RtiOr' uder lrn1;1igr a:,0 ; C,nlroi .:in::. •is-fugee f<,~co5n:tior Law.

Note: r;1(:gardin; t;..r~ 'n1;ar,111tiriE; 1· horne or Jtl,c:·r cesigm,tec aeas :er the rernaining1period
cf U <iAys" mer 1t!•~l'eC abo\ (1. bo ,er. on Arlide l o' ·•r,Jew m21-;.;ures 1or border enforaement
(3)" (issue-➔ or December 25. 2020). Japarese nntionals arc forrign nationals wHh the
status of redem ret.ring to Japan fror: the United +ingcom o' Great :itain and the
t~ep1,,blic of Sm,::· ,,\;nca are ·oq.iesteo to !,tc1y at spccnc accornmodal,on rlci1,t1es

desigratec: by t.1e Chief of u·e Quar,311:ine Sia:ic:r-. ano requirE~c to take the COVID-~9 test
again on ti:(; th:rr: ,:ay o'. tr.e arr.v::d lG JapJr:. Th0sc with nc~ative 18sull in this test leave
the accorr, riodati:;-, facilities and t(• :;0·:-q~1i:.ra--:ine at f--orno -:!Jnng the remaining Phiod of

14 o,iy·,~ tif:er er ts·,r:g )apcw.

2. 1\il others entering to !np,111 wf:o "irf: r~ot rnenti0n0d in p11ragraph 1. are also

I
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(Provis.or.al t1 J, ..:i,?t on)

recuestec. ;or ·r,': tirr e be111,g 1c r,kn;1,e tP 1e':;:; ·1 Irorn u-:;i, g public trar-sportation for 14

davs. quar,~ntir~e ,it h,Jme or otl C' -J,;:,ig'1dted areas :or lht· rernair,ing period of 14 days.

rctci1:1 ~rc !uca,::J1 r;<JU. ,ind r,': c, tr·,~ lc(.,:1\1.)fl aJtn :r: thL~ i::Jnith ccnters or other
1nsl':v'dGll~,. : r,;i:;,.2st~.ci. (,f S8iJ::··,:_ _, ~ L.S1,~:--_1r,;;: lC'i::Sl.10'., dl 'tc lH. tclker·:, those also need

lo bn ;:lx:i~.:,d) I:· ,:<J~-i uf \iola'.i,;··. :l.r,v ·r .. y Of! :;L:bJect lc. :frter0t1cr L noer Quarantine Act

and U,2 'o,bv:Pf J,al1 ap;J y.

(J) F,)r· Jai;i..1nc-sc· ·0at1ona::, n<vr c, -rc· ot: <-:·· ir \·,,·rrJ~ion ;1·,1: ccnt1ibdes to preventing the

:,;>rec,r; of in· ·,,:t !oP rra; rJe rr:ir:e r,t.1bk

(2) ::·01 fo1eign ·· ,1i10·1c1I:, witl· t ,c s~atus ): '8'.,iden,.::e, ;1a,11es, ·1ationalities, and other

irfoir11,;uon :ii;:;t con tr i:)utes w p• nventr g t:,2 ~i)read ,)f ;,1fec1,cr\ ray be rnade public.

They 111c1y ;i, ,:, , be sub ect t,; t',e :-evo,::iti,x .:,~ :.-la~u., of !es·cience anc procedures for

deportDt1c,11 , w,fo: lrnrl. 1~.;1·ot i ')r, C-:.:r,trol ~!"(: F-?efl:gDe :';cc~grntion l iJW

3. qf:~•,,rd;n;; l. c:"C 2. rrent,c :'.l~d ,ibove:0• iJ-,y,5 wr·o co rc,t ~ulniit the ··wrilten Pledge"

are r eoue'·1ed tr. ·: tc1y nt specific xcr,rnmr ::1atio•1 facilili~s u1sigr1' .ed by the Chief of the

i\:ot('. : i'C •.; wr ·i, :r,•! ;PC,-l'. ve:, ',',:i'1i 11~ ::· ,J ·1·•,1 • ;_,rf' P':•' ,,·:ap11 ! Lc- paragr,JPh 3. will be

app:1ed to tl·os,; \':11r, •?nter Jap::,11' ,-: tL:r O f;,1 :;rn UST; on :;;•11,cir1 H, ?021.

(End)



(Provisiona! tr3n::;iation)

i\lew rneasurc:s for tJorder· enforce nen. (7)

Based 011 P1ased Measwes loward '<esuming Cross-8order T::v:,~:::e:,:~t:
document 2 of the 33'' meeting of I\Jmel Coronavirus Respoese Heedquarters on JuneJ 18,
2020) anc "Resur:,ption of Crnfs 8~,rder rn,t,I ::md oU:0' mea:,ur•2s·· (referred in the

doct;rner.t ·-; of U:e 41 ·- rne2ti~1g ::· 1\J8,,e: C:roravirus i"<esorJr se I· ,aacquarters on July 22,
2020), the Gove1 r·: r~e:1 t of Japar· , COJ) h.Js r:,irin:ili:d i1 nevv er· .ry to .J:ipan on an exceptional

basis ("Res.derCf.l rrack") and has pa•tial1y ·e!axsd restncUor s on :novemenl by limiting a
range of activities during the period ::,f 1 r; -day quarantine at hon·e or other designated
locations (''Su.s1nc;s Track") 1:nd-::r tre , ,::nj•tior that t·,e pers:,n is sponsored by a
company/entity that ,sable to en·,ure cbserv;-;r;ce of the qL:arantine n~easures. However, the
operation of '"Bus,,1ess Track· ,w,:j ·,,t:·,1den,.:.e Tr,1ck" w:th all l·1e co1.. ntries/regions covered

unciH the frame.vu k will be su:,r.,ei,de<1. , t··- new entry of foreign naonals into Japan under
lheS(; two tracks wli rot be perrni,tecl and:: c 10·axm:on of restrictio'.,S on movement during
the peri,)d :>' J.:: -day (;UJrDntins 1hro:.gh ":~U'.:WE",S:, Track· w ii no Yger be permitted for
Japan0se eatio·1als cWd fo,eigr; r'cH10·1als ,,.-1tri tne status Oi residence until the state of
emerg<Jncy decla,anor is lirted.

Note l: Th0 qt.,drantine measurE:s ri·1ertione(! a1:iv✓e will oe iniplerrented at 0:00 am (JST)

on January 1-1. 20?1.

i\Jote 2: rlclers ci valid visas ala0y SSL,e:i ur:c2r- "3L.s:_11e::r Trac!," or "Residence Track"

are ir principle 8C 11;iUed to ente· fopa:·, ur1;: 0:00 arn CST) '.Jr Jam;my 2J, 2021. excep
1
t for

those who ;;av.::, stayed ir. th: t.:nilod !,i:1g(:o:11 or the rieout:lic of South Africa within 14

days p-1)r to thi t:11ir;1 into Jap;-w
rr'. case it~~; entry irito Japar'. is r,errnitt0~.' th? relaxatior ,~f r9stridions on rn~vement duj'ring

the period or 1 .1-d11y ouarant1ne tbrnwh R1 !Sl"1(i:;s Track 1s ,10 longer permrtted.

Whereas the rre3su1 es provi:::r~:: n 'New '-r,eas.nes for be, Jer edorcernent (4)" (is ued
on December 26. ?020) are to remai•; ir ff ,~ct 1.:rt:i the enci ,)f January, 2021. they will be
extem.fad t,nril the state of en~e;gcancy Jec1J,·aticJ1. ,s lrfteo. hcfders Jr visas already is ued
based on ''i\Jew measures ior bcr"."ie; E nhrcemer:t (4)'' (referr~d in :'Jote 2 of Article 1) are

in principle perrr.itted lo enter Jc:p-Jn untif '.l:OJ am (JST) or Jarua1 y 21, 2021, excep for



(p, .-:o,-~·t-· 1·'t0°1~, OV 5idl ra .,,o ;, ,

thos•_-J wh:.1 l:avE: ,;1ayod ir' ~he ,'ll1tri,.: i: ··,;:::::r er U·e r{t:f'•Jb1ic of SOL;th Africa, or the

COLWt1·.es/ egicrc: ~;at,.:gomc:J D, ,·v::i :- (·\✓toi:J All Travrj) : '. \~or:!\'s Travel Advice and

Vvarr.ing 01' n:00 o·• •Jise;,scs 1l>:itl1 r \1! chy<J 1xi~r to th.e en:,y i11tc Ja'.)c.Jr1.

f\JotG· 3: J1 · 1·1on.~. ;or elf.'' ria:10nc1I 3 ·d·o ne•--·ly en,er Jap6n w, tli va!id visas already issued

under ''3t..:.-; :,e~,s l•ac:( anci "Re·Ku·•;f ·11, t:k.", wose who canr.ot .;ubmit the certificate of

pre-entry ,::ov1J. :9 tc~,tin1; re:, .ll w1L11r /':' l··ovs ~irioi :.o ci<0pnrtwe will be requested to

stay at spc:cilic acc\):r;inoUutior 'ac lilies Oc::ie:raw,, by the C',ief c' lr':·2 Quarantine Station

(i1rnit':?d to acc:..;rr;11,::iCcit1on ~nc1.1'k5, c,:,sigr• 1:ecJ L:y lhe:r i10st.:1g :;omp;my/enMy). They are

requ:r-:ic i-) tal.e •>r.i r~OV!:) 19 1.r. t <1t;2ir .T 1r1•:: t·1ird dJy ilt tr:: 1·2sponsibility of their
hosli:rg corr·oc1ny.',-n:ily ,y1d lo wre,, 11· :s ,. :·•.11'.. t(, th? Chief,:' the ()uarantine Station. and

are reouestec ·'.J :c"'lt-::uar2ntin2 ;:1: 1·::l·nc 'r I tb·.' r"'rraining r:uicd c" 14 cays after entering

Japan.

(End)



(Provisional translation)

New measures for border enforcement (10)

March 18, 2021

The following measures which have been decided to be in effect until the lifting of the

state of emergency, based on "New measures for border enforcement (7)" (January 13,

2021) will remain in effect for the time being.

(1) Temporary suspension of "Business Track" and "Residence Track"

(2) Temporary suspension of new entry into Japan from all countries and regions

(3) Temporary suspension of exceptional measures for returnees and re-entrants to Japan

after short-term business travels to all countries and regions

(Ed)


