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İlgi: a) 30.09.2020 tarihli ve 2020/83656484/31788494 sayılı yazımız.
b) 14.10.2020 tarihli ve Z-2020/83656484/31841180 sayılı yazımız.
c ) 28.12.2020 tarihli ve E-2020/83656484/32141791 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.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan örneği ekli Nota'da, Covid-19
kapsamında alınan önlemler kapsamında İlgi (c) yazımızda iletilmiş olan tedbirlerin
geçerliliğini koruduğu belirtilerek, olağanüstü hal ilan edilmesiyle birlikte, "SınırÖnlemlerinin
Güçlendirilmesine İlişkin Yeni Tedbirler" dahilinde olağanüstü hal iptal edilinceye kadar
geçerli olacak aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

- Ülkeye girişte tüm yolcuların, Japonya'ya giriş reddine tabi olmayan ülkelerden dönen Japon
vatandaşları ve yeniden giriş statüsü olan ikamet sahiplerinin seyahatten 72 saat öncesine kadar
yapılmış Covid-19 testi sonucunun negatifolduğuna dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. Bu
kişilere ülkeye varışta tekrar Covid-19 testi uygulanacaktır.

- Japonya'ya giriş reddine tabi olan ülkelerden dönen Japon vatandaşlarının, seyahatten 72 saat
öncesine kadar yapılmış negatifCovid-19 testi sonucu ibraz etmesi gerekmektedir.

- Negatif PCR test sonucu ibraz edemeyenler, Karantina İstasyonu tarafından sağlanan
konaklama tesislerinde karantinaya alınacak, ülkeye giriş yaptıkları 3. günde yapılacak olan
PCR testi negatif sonuçlananların istenen taahhütleri vermeleri ve Japonya'ya giriş yaptıktan
sonra 14 gün evlerinde karantinada kalmaları istenmektedir.

Saygılarımla arzederim.

Fahri Türker OBA
Bakana.

Daire Başkanı
Konsolosluk Vize Prensipleri
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BMBASSY OF JAPAN
ANKAI\A-TURKEY

İVEDİ

No. 13/21

Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 'na saygılarını sunar ve

Elçiliğin sınır önlemleri ile ilgili 27 Aralık 2020 tarih ve 302/20 sayılı Notasına atıfla,

Japonya 'rıın ilgili Bakanlıklan tarafından alınan "Sınır Önlemlerinin Güçlendirilmesine

İlişkin Yeni Tedbirler"i aşağıda bildirmekten ve saygıdeğer Bakanlığınız aracılığıyla

sözkonusu bu metnin ilgili kurumlarla paylaşılmasını talep etmekten onur duyar.

Yeni Influenza vb. ile Mücadele Özel Tedbirler Yasası 'na dayanarak Olağanüstü Hal ilan

edilmesiyle birlikte, Japonya' ya tüm giriş yapanların, tekrar giriş yapanların ve geri
dönenlerin Olağanüstü Hal 'in kaldırılma ilanına kadarki süre boyunca, ülkeden çıkış öncesi

son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri

istenecek ve Japonya'ya girişlerinde tekrar test yapılacaktır. Karantina tedbirleri somut

olarak aşağıdaki şekilde güçlendirilecektir.

1) Japonya'ya giriş reddine tabi olmayan ülkelerden / bölgelerden dönen Japon
vatandaşlan ve yeniden giriş statüsü olan ikamet sahiplerinin, yeni kural gereği,

ülkeden çıkış öncesi son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test

sonuçlarını ibraz etmeleri istenecek ve Japonya'ya girişlerinde tekrar test yapılacaktır.

2) Japonya 'ya giriş reddine tabi olan ülkelerden / bölgelerden dönen Japon

vatandaşlarının, yeni kural gereği, ülkeden çıkış öncesi son 72 saat içerisinde yapılmış

negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlanın ibraz etmeleri istenecektir.

3) Yukarıdaki 1) ve 2) nolu maddede yer alan negatif PCR test sonucunu ibraz

edemeyenler, Karantina İstasyon Müdürü tarafından belirlenecek mekanlarda

(Karantina İstasyonu tarafından sağlanan konaklama tesisleri ile sınırlıdır)

karantinaya alınacaklardır. Sonrasında, Japorıya'ya giriş yaptıktan sonraki 3. günde

yeni bir PCR testi yapılarak test sonuçları negatif olduğu değerlendirilenlerden

konum bilgilerinin kaydı vb. (temas doğrulama uygulamasının indirilmesi ve konum
bilgilerinin kaydı) ile ilgili taahhüt vermeleri ve Karantina İstasyonu tarafından

sağlanan konaklama tesisinden ayrılmaları, Japonya'ya giriş yaptıktan sonra da 14

gün evlerinde karantinada kalmaları istenecektir.
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4) Elçiliğin 27 Aralık 2020 tarih ve 302/20 sayılı Notası halen geçerliliğini korumaktadır.

Japonya Büyükelçiliği bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanhğı'rıa en derin

saygılarını yineler.

Ankara, 9 Ocak 2021

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Ankara



(Provisional translation)

New measures for border enforcement (9)

March 5, 2021
1 Continuation and further reinforcement of quarantine measures

(1) Measures requesting all cross-border travelers to submit a certificate of pre-entry

testing result within 72 hours prior to departure and conducting test upon arrival, which

have been decided to be in effect until the lifting of the state of emergency based on

"New measures for border enforcement (5)" (January 8, 2021), will remain in effect for

the time being.

(2) The following quarantine reinforcement measures will be conducted as soon as they are

ready.

CD Those who do not own a certificate of negative test result will be denied entry into

Japan in accordance with the Quarantine Act. Accordingly, airline companies are

requested to reject boarding those without one.

@ The installation of video call and location-based app and the authenticity of contact

information on the "Written Pledge" are to be checked upon arrival in the restricted

area of the airport.

@ In implementing @), those who do not own a smartphone are requested to rent one.

@ AII cross-border travelers are requested to specify the transportation means (reserved

train, private car, etc.) in the "Written Pledge" to be submitted to the Quarantine Station.

® "Health Monitoring Center for Overseas Entrants" is established under the Ministry of

Health, Labour and Welfare to conduct monitoring for all cross-border travelers for 14

days after entering Japan to confirm location data (every day), to check the situation by

video calls (every day) and conduct visits in case the contact is lost for more than 3

days.

Note: The follow-up contents will be reinforced and the target scope will be expanded from the

existing health follow-up system for the travelers from countries/regions with community

transmission of coronavirus variants of concern.

@ Real-time RT-PCR test will be conducted, instead of the quantitative antigen test, for

travelers from countries/regions with community transmission of coronavirus variants

of concern after staying for 3 days at the facility designated by the Chief of the

Quarantine Station.

(J) To ensure appropriate implementation of quarantine measures, the number of

passengers on aircraft arriving in Japan, including those from countries/regions with



(Provisional translation)

community transmission of coronavirus variants of concern, will be restricted and the

total foreign arrivals will be controlled.

2 Request to refrain from making short-term visits to countries/regions with community

transmission of coronavirus variants of concern

While the travel advice "Avoid All Travel" has already been issued for level 3
countries/regions with the travel advice and warning on infectious diseases, short-term

visits to countries/regions with community transmission of coronavirus variants of concern,

particularly those with the intention of returning to Japan, is strongly requested to be avoided.

(End)


