Japonya'da Kayıtlı İkametgahı Olan Yabancılar:
Bireysel Numara (Benim Numaram) ile ilgili bilgiler

2016Nisan
baskısı.

Ocak 2016'dan sonra Sosyal Güvenlik ve Güvenlik Numaraları Vergi Numaraları
(Bireysel Numara veya “Benim Numaram” şeklinde de ifade edilir) sosyal
güvenlik, vergi ve afet müdahale alanlarında kullanılmaktadır.
1. Bireysel Numara nedir?
Bireysel Numaralar (“Benim Numaram” şeklinde de ifade edilir) Japonya'da Sosyal Güvenlik
ve Vergi Numarası kapsamında yaşayan bireylere verilen 12 haneli numaralardır. Sosyal
güvenlik, vergi ve afet müdahale alanlarında kullanılır. Sistem yönetimde şeffaflığı artırmak,
halk için kolaylık sağlamak ve adil bir toplum oluşturmak için bir sosyal altyapı olarak hizmet
verir.
Japonya'da ikamet eden yabancılar (orta süreli konuklar, kalıcı oturma izni olanlar, vb.) da
Bireysel Numaralar alacaktır.

2. Bireysel Numaranızın bildirilmesi




Eğer Japonya'da ikamet eden bir kişi olarak kaydınız varsa, Bireysel Numaranız kayıtlı
olduğunuz adresin bağlı olduğu belediye dairesi tarafından bir bildirim kartı üzerinde
yazılı olarak gönderilir.
(Bildirim kartının geçerlilik süresi dolmaz. Bildirim kartınızı atmayın. Güvenli bir şekilde
saklamanız gerekmektedir.)
Japonya'ya orta-uzun süreli konuk statüsü ile giriş yapan yabancılar Bireysel
Numaralarını ikametgah için kayıt olurken alacaktır.

3. Bireysel Numaranızı ne zaman kullanacaksınız
Bireysel Numaranızı, 2016 yılı ve sonrasında vergi iade formunuzu doldurmak gibi vergi
işlemleri için vergi dairesine ibraz edeceksiniz.
 Bireysel Numaranızı, vergi ve sosyal güvenlik işlemlerinde kullanılmak üzere
işvereninize ibraz edeceksiniz.
 Bireysel Numaranızı, vergi işlemleri için menkul kıymetler firmalarına ve sigorta
şirketlerine ibraz edeceksiniz.
 Bireysel Numaranızı, sosyal yardımlarınızı alabilmek ve Ulusal Sağlık ve Bakım
Hizmetleri Sigorta programları kapsamındaki işlemler için belediye dairesine ibraz
edeceksiniz.
 Bireysel Numaranızı, diğer ülkelere para gönderirken veya size gönderilen ödemeleri
alırken banka veya postanelere ibraz edeceksiniz.
Not: Yukarıdaki işlemler için Bireysel Numaranızı kullanan kuruluşlar (1) sayının geçerliliğini
(2) sayı sahibinin kimliğini doğrulayarak kimlik sahteciliğini önleyecektir.
Bildirim kartı yalnızca numarayı kanıtlayacağı için kimlik belgenizi (ör. ikametgah kartı,
kalıcı oturma izni belgeniz) ibraz etmeniz gerekmektedir.


4. Bireysel Numara Kartı nedir (Benim Numaram Kartı)?
 Bu kart, Bireysel Numara ile ilgili tüm işlemlerde Bireysel Numaranızı ve kimliğinizi
gösterir. Aynı zamanda resmi kimlik kartınız olarak hizmet verir.
 Bireysel Numara Kartı için başvuru yapabilirsiniz. Posta yoluyla vesikalık fotoğrafınızın
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bulunduğu başvuru formu (bildirim kartınız ile gönderilir) iletmek, ya da PC veya akıllı
telefon ile çevrrimiçi başvurmak gibi birkaç başvuru seçeneğiniz vardır. İlk kartınız
ücretsiz olarak çıkarılacaktır.
Bireysel Numara Kartı için başvurduğunuzda, posta yoluyla Kartınızın çıkarılacağını
bildiren bir kart alacaksınız. Kartınızı belediye ofisinden (1) bu kartı, (2) bildirim kartınızı
ve (3) kimlik belgenizi (ikametgah kartı, vb.) getirerek alabilirsiniz. Kartınız çıkarılırken
kişisel bir kimlik numarası belirlemeniz gerekmektedir.
Bireysel Numara Kartınız, 20 yaşında veya üzerindeyseniz çıkarıldıktan sonra onuncu
doğum gününüze kadar, 20 yaşın altındaysanız beşinci doğum gününüze kadar
geçerlidir. Son geçerlilik tarihinin ikametgah süreniz veya diğer koşullara göre
değişebileceğini dikkate alın.
Kartınızda, çevrimiçi vergi iadeleri ve diğer işlemler için kullanılacak elektronik bir belge
içeren bir entegre devre olacaktır.
Bazı belediyelerde, kartınızı kamu hizmetleri (ör. halka açık kütüphane hizmetleri, mühür
kayıt sertifikalarının bastırılması) almak veya küçük marketlerde ikametgah belgenizin
bir kopyasını almak için kullanabilirsiniz.
Entegre devre çip adınız, adresiniz, Bireysel Numaranız ve Kartın ön yüzünde yazılı
diğer bilgileri içerecektir. Geliriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz kayıtlı olmayacaktır.
Bireysel Numaranızı aldıktan sonra dahi ikametgah kartınızı, kalıcı oturma izni belgenizi,
vb. muhafaza etmeniz gerekmektedir.

5. Bireysel Numara ile ilgili alınması gereken tedbirler






Bildirim kartında veya Bireysel Numara Kartında yer alan bilgilerin güncellenmesi
gerektiğinde lütfen belediye dairesi ile iletişime geçin.
Yaslar izin vermediği sürece hiç kimse Bireysel Numaraları kullanamaz veya
toplayamaz. Herhangi bir kişi Bireysel Numaranızı sorduğunda, numaranızı kimin ne
amaçla kullanacağını öğrenin.
Başkalarının Bireysel Numaralarını yasal olmayan yollarla elde eden kişiler
cezalandırılır.
Bireysel Numaranızı, özellikle şüpheli telefon aramalarında, başkalarına söylemeyin.

6. Bireysel Numara hakkında sorular


İngilizce, Çince, Korece, İspanyolca ve Portekizce destek veren ücretsiz numaralar
0120-0178-26
Sosyal Güvenlik ve Vergi Numarası Sistemi hakkında sorular
0120-0178-27
Bildirim Kartı ve Bireysel Numara hakkında sorular
9:30–20:00 hafta içi, 9:30–17:30 hafta sonu ve milli bayramlar (Yeni Yıl tatillerinde
kapalıdır)
● Bireysel Numara Kartınızın kaybolma veya hırsızlık gibi nedenlerle acil olarak
durdurulması için 7/24 hizmet veren 0120-0178-27 no'lu telefonu arayın.



Bireysel Numara ile ilgili bilgileri aşağıdaki web sitelerinde farklı dillerde bulabilirsiniz:
• Kabine Sekreterliği: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
• J-LIS: https://www.kojinbango-card.go.jp/

Herkese kendine özel bir Bireysel Numara
verilir. Lütfen numaranızı dikkatli kullanın!

