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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan örneği ekli Nota'da, 11 Ocak
2022 tarihinde Japonya Hükümeti'nin artmakta olan Omicron vakaları ve yeni varyantlar
sebebiyle ülkemizi "sınır önlemleri açısından güçlendirilmiş önlemler kapsamındaki ülke" (a
designated country in response to coronavirus variants ofspecial treatment on border measures)
olarak açıkladığı bildirilmekle, sözkonusu uygulamalanın l 4 Ocak Cuma günü saat 00:00'dan
itibaren (Japonya zaman dilimi) başlamasının öngörüldüğü aktarılmaktadır.

Bu uygulamaya göre,

I. Türkiye'den Japonya'ya tüm yeni gırış yapanlar ve geri dönenler, Karantina
Direktörü'nün belirlediği yerde (Karantina Direktörlüğü tarafından sağlanan konaklama
tesisleriyle sınırlıdır) 3 gün boyunca karantinaya tabi tutulacaktır.

2. Üçüncü günün sonunda yapılacak test sonucunun negatifçıkması durumunda i~ i!_gili
kişilerin geri kalan 11 günü kendi evlerinde veya sair yerlerde karantinada geçirmeleri
gerekmektedir.

Saygılarımla arzederim.

Fahri Türker OBA
Bakana.

Genel Müdür Yardımcı Vekili
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Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığr'na en derin saygılarını
sunar ve Büyükelçil iğin 8 Kasım2021 tarih ve 217/2 l sayılı Notasına atıfla, Japon Hükümeti
tarafından alman yeni karantina tedbirlerini aşağıda bildirmekten ve saygıdeğer Bakanlığınız
aracılığıyla konunun ilgili kurumlarla paylaşılmasını talep etmekten onur duyar.

Türkiye daha önceden "sınır önlemleri açısından varyantlar dışındaki yeni koronavirüs
nedeniyle güçlendirilmiş önlemler kapsamındaki ülke" olarak belirlenmişti, ancak bu kez
"sınır önlemleri açısından varyantlar nedeniyle güçlendirilmiş önlemler kapsamındaki ülke
(a designated country in response to coronavirus variants of special treatment on border
measures)" olarak belirlenmesi kararlaşunlmıştır. Bu karara istinaden, Türkiye'den
Japonya 'ya tüm yeni giriş yapanlar veya geri dönenler, Karantina Direktörü'nün belirlediği
yerde (Karantina Direktörlüğü tarafiudan sağlanan konaklama tesjsleriyle sınırlıdır) ~n
boyunca zorunlu karantinaya tabi tutulacaktır. Üçüncü günün sonunda yapılacak test
sonucunun negatifçıkması durumunda ise, ilgili kişilerin geri kalan 11 günü kendi evlerinde
veya sair yerlerde karantinada geçirmeleri gerekmektedir.

Bu uygulama 14 Ocak Cuma günü saat 00:00'dan itibaren (Japonya zaman dilimi)
yürürlüğe girecektir.

Japonya Büytikelçiliği bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na en derin
saygılarını yineler.

Ankara, 13 Ocak 2022

Türkiye Cumhuriyeti Dışışleri Bakanlığı
Ankara


