Sahip olduğunuz mührü belediyeye kaydettirmeye mühür tescili (inkan toroku)
denilmektedir.
→ Taşınır veya taşınmaz alım-satım mukaveleleri gibi işlemlerde bu mühür kayıt sertifikası
gerekli olabilmektedir.
(1) MÜHÜR TESCİL İŞLEMİ
Gerekli belgeler
Kayıt başvuru forumu,
Tescil ettirilecek mühür,
Kimlik belgesi (My Number Card, oturum kartı, ehliyet vb.)
* Kayıt işleminden sonra, tescil belgesi düzenlenir.
* Ayrıntılar için belediyelere danışınız.
(2) MÜHÜR TESCİL BELGESİ
Mührünüzün remi olarak kaydedildiğini ispatlamaya yarayan belgedir.
→ İkamet ettiğiniz yerin Belediyesinden temin edebilirsiniz.
Bazı yerlerde, My Number kartıyla marketlerden de alınabilmektedir.

2. MY NUMBER (KİMLİK NO)

2.1 MY NUMBER SİSTEMİ
Aşağıdaki durumlarda My Number gerekmektedir. 人
(i)

Emekli maaşı, çocuk yardımı, sağlık hizmetleri alırken,

(ii)

Yurtdışına para gönderirken veya yurtdışından havale
geldiğinde,

(iii)

Banka hesabı açtırırken.

My Number’ı kullanırken,
(i)
Numaranın gerçekten size ait olup olmadığı
(ii)

Sizin pasaport vb. fotoğraflı kimlik belgesindeki kişi olup
olmadığınız kontrol edilir. Bu nedenle numaranızı başka
birisi kullanamaz.
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2.2 MY NUMBER KARTI
My Number Kartı Japonya’daki yaşamınızı kolaylaştırmak için gereken IC çipli bir
karttır.
(1) İÇERİĞİ
Ön yüzü:

İsim, adres, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf

Arka yüzü:

12 haneli kimlik numarası (My Number)

Ön yüzü

Arka yüzü

(2) KULLANIM YERLERİ
Resmi olarak kimlik tespiti amacıyla,
İnternet üzerinden gelir vergisi beyanında bulunurken,
İnternet üzerinden çocuk yardımı veya kreş başvurusu yaparken,
Marketlerde ikamet belgesi sureti çıkartırken (tatil günlerinde de yapılabilmektedir.
Bazı belediyelerde marketlerde ikamet belgesi sureti çıkartılması mümkün
olmayabilir),
Sağlık karnesi olarak hastane veya kliniklerde.
Kullanılabileceği tedavi merkezleri ve eczaneleri aşağıdaki bağlantıdan kontrol
edebilirsiniz:
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3) BAŞVURU YÖNTEMİ
Japonya’da adresiniz belli olduktan sonra, belediyelerde adres beyanında bulunurken
My Number kartı başvurusu da yapabilirsiniz.
İlk başvuru ücretsizdir.
Adres beyanı esnasında başvuru yapamayanlar, sonraki günlerde adreslerine
gönderilecek olan My Number başvuru formları ile aşağıda belirtilen şekilde de başvuru
yapabilirler.
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(i)

Akıllı telefon: Yüz fotoğrafınızı çekerek başvuru belgesindeki
QR koduyla internet üzerinden başvurabilirsiniz.

(ii)

Bilgisayar: Yüz fotoğrafınızı çekerek, internet sayfasından
başvuru yapabilirsiniz.

(iii)

Posta: Başvuru formuna fotoğrafınızı yapıştırarak, postayla
başvurabilirsiniz.

(iv)

Fotoğraf otomatları: Özel fotoğraf otomatlarından yüz
fotoğrafınızı çekerek başvurabilirsiniz.

(v)

Vezne:
Yaşadığınız
başvurabilirsiniz.

yerin

belediye

veznelerinden

* Belediye veznelerinde başvuru yapmanız halinde kartınız bilahare posta ile size gönderilir.
Ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(4) KARTIN TESLİM ALINMASI
Başvurudan yaklaşık 1 ay sonra belediyeden bildirim kâğıdı gelecektir. Bildirim kâğıdı
ve gerekli evraklarla birlikte belediyeden kartınızı alabilirsiniz.
Ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

2.3 KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İsim değişikliği, adres değişikliği olduğunda belediyeye haber veriniz.
Kullanım süresi, ikamet izninizle aynıdır.
İkamet sürenizi yenilediğinizde, My Number Kartını yenilemek için belediyeye
başvurunuz.
* İkamet izniniz yenilense dahi My Number kartınızın geçerlik süresi otomatik olarak uzamaz.
* İkamet izni başvurusu sırasındaki hususi provizyon süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.
İkamet izninizin My Number kartınızın geçerlik süresi dolmadan önce çıkması zor
görünüyorsa My Number kartınızın süresinin 2 ay (hususi provizyon süresi) uzatılması
gerekmektedir.
Yeni oturum kartınızı aldıktan sonra yeniden My Number kartınızın süresini ikamet
süreniz dolacağı tarihe kadar uzattırmanız gerekmektedir.
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Ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan erişilebilirsiniz.
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/
basic_resident_registration_card.html

2.4 DİĞER
Aşağıdaki bağlantılardan daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz
My Number uygulaması hakkında
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html

My Number Kartı hakkında
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/

Telefonla bilgi almak için
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