
1.Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler: 

-Sınır önlemleri 

Malezya hükümeti, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Malezya sınırlarının yurtdışından gelen 

ziyaretçilere açılacağını ilan etmiştir. Bu çerçevede turistik veya iş amaçlı Malezya'ya giriş yapmak 

isteyen vatandaşlarımızın uyması gereken koşullara ilişkin Kuala Lumpur Büyükelçiliğimiz tarafından 

yapılan duyuruya aşağıdaki bağlantıdan erişmek mümkündür.  

Malezya Sınırlarının Seyahatlere Açılmasına İlişkin Duyuru 

Kuala Lumpur Büyükelçiliğimiz duyurusuna göre halihazırda Malezya’ya seyahat etmeyi planlayan 18 

yaş ve üzeri tam doz (en az iki doz) aşılarını tamamlamış yabancılar / turistler karantinaya tabi olmadan 

ve giriş izni almak zorunda olmaksızın ülkeye giriş yapabilmektedir. 

Malezya hükümetinin tam doz aşı kriterleri hakkında detaylı bilgi için aşağıda kayıtlı bağlantıyı tıklayınız.  

(https://mysafetravel.gov.my/vaccine/status) 

Ülkeye karantinasız giriş yapabilmek için gerekli diğer detaylar aşağıda sıralanmaktadır: 

a. Malezya’ya seyahatten en az bir hafta önce ülkede yaygın kullanımı olan, Kovid-19’u kontrol altına 

alma amaçlı geliştirilen Mysejahtera aplikasyonunun yüklenerek, kişisel kayıt yapılmalı aşağıda sunulan 

(b), (c), ve (d) maddelerinde belirtilen aşamalar tamamlanmalıdır. 

b. 7 yaş ve üzeri tüm yolcuların ülkeye seyahatten önce en fazla 48 saat önce yapılmış PCR veya 

(seyahatten 6 – 60 gün öncesine kadar Kovid geçirdiğini belgeleyen kişiler için) RTK-Antijen testi 

yaptırmaları ve İngilizce olacak negatif test sonuçlarını Mysejahtera aplikasyonuna yüklemeleri 

gereklidir. 

c. Aplikasyonun “Traveller” (Yolcu) sekmesi altında bulunan “Travel for … (isminiz)” (….’nın Seyahati) 

yolculuk öncesi formunun (Pre-Departure Form) doldurulması gerekmektedir. Form doldurulduktan 

sonra kişilere “Yolcu Kartı” (Traveller’s Card) düzenlenecek olup, söz konusu dijital kartta seyahat 

öncesi Kovid 19 testinin yüklenmesi gerektiği uyarısı yer alacaktır. 

d. Ayrıca, yolcuların aplikasyonun yine “Traveller” (Yolcu) sekmesi altında bulunan “Overseas 

Vaccination Details” (Yurtdışı Aşı Bilgileri) sekmesi üzerinden aşı bilgilerini yüklemeleri gerekmektedir. 

Yolcular ayrıca "mysafetravel.gov.my” web sayfası üzerinden aşı sertifikalarını teyit edebilirler. 

Yukarıda belirtilen aşamaların eksiksiz yerine getirilmesi halinde düzenlenecek “Yolcu Kartı” (Traveller’s 

Card) mavi renkli olacaktır. 

Ülkeye girişte, Mysejahtera aplikasyonu üzerinde aşı statüleri güncellenmemiş olan yolcular, 5 günlük 

karantinaya tabi tutulacaktır. 

Eş ve çocuklar için aşı bilgilerinin yüklenmesi; aplikasyonun “Aile Fertlerini Düzenle” (Manage 

Dependents) ve “Aile Fertleri Aşı” (Vaccine Dependent) sekmeleri üzerinden yapılabilecektir. 

e. Turistik seyahat edecek yolcuların en az 20.000 (Yirmibin) ABD Doları teminatlı seyahat sigortası 

yaptırmaları gerekmektedir. 

f. Ülkeye giriş yapan yolcuların havalimanında veya ilk 24 saat içinde olmak koşuluyla özel bir sağlık 

kurumunda Kovid 19 PCR veya RTK-Antijen testi yaptırmaları gerekmekte olup, 24 saat içinde gerekli 

Kovid 19 testini yaptırmayan yolcuların Mysejahtera statüsü “Yüksek Riskli” kategorisine alınacak olup, 

bu kişiler 5 günlük zorunlu karantinaya tabi olacaklardır. 

http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/392307


 

g. Test sonucu pozitif çıkan tam doz aşılı yolcuların kendilerini 7 gün süreyle karantinaya / izolasyona 

almaları gerekmektedir. 

h. Aşısız/aşılanması tamamlanmamış yolcular (18 yaş ve üzeri) da ülkeye giriş yapabilecek olup, söz 

konusu kişilerin de yukarıda belirtilen şartları (aşı sertifikası sunmak hariç) yerine getirmesi gerekmekte 

olup, bu kişiler belirledikleri adreste (ev veya otel) 5 gün süreyle zorunlu karantinaya tabi 

tutulacaklardır. 

Malezya hükümetinim aşısız/aşılanması tamamlanmamış kişilere yönelik, Kovid 19 önlemleri 

çerçevesinde uygulamaya koyduğu, restoranlarda yemek yeme, AVM’lere ve sinemaya giriş gibi çeşitli 

topluma açık alanlara erişime yönelik kısıtlamaları devam etmektedir. 

Sağlık sorunu nedeniyle aşı olamayan kişiler, aşı muafiyet belgelerini (İngilizce) Mysejahtara 

aplikasyonuna yüklemeleri halinde karantinadan ve kısıtlamalardan muaf olabileceklerdir. 

Yukarıda belirtilen koşullara riayet etmeyen yolcuların uçağa alınmasına veya ülkeye girişlerine izin 

verilmeyebilecektir. 

Gerçeğe aykırı, yalan beyanda bulunulması cezai yaptırıma tabi olup, kişilerin yalan beyanda 

bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hapis ve para cezalarına çarptırılmalarının söz konusu olduğu 

bildirilmiştir. 

Detaylı bilgiler için https://faq.mysafetravel.gov.my/ bağlantısına tıklayabilirsiniz. 

Ayrıca, Malezya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın girişte en az 6 ay geçerli pasaportlarının ibrazı 

gerekmektedir. 

Hudut polisi tarafından dönüş bileti, otel rezervasyonu, maddi imkanlarını ispata (nakit para) yönelik 

sorular yöneltilebilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür durumlara hazırlıklı olmaları ve görevlilerle iş 

birliği yaparak, kendilerine yöneltilen soruları nezaketle cevaplaması yerinde olacaktır.  

1 Nisan 2022 tarihli duyuru öncesindeki uygulamada; iş ve yatırım amaçlı Malezya’ya seyahat etmek 

isteyen yabancılara yönelik olarak Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), Yatırım 

Geliştirme Kurumu (MIDA), Sağlık Bakanlığı ve Göçmenlik İdaresi koordinasyonunda, geçtiğimiz yıl 

“One Stop Center (OSC)” adlı platform oluşturulmuş ve belirli kriterli sağlayan iş insanlarının 14 günden 

“kısa süreli” veya “uzun dönem” olmak üzere iki farklı başvuru türüyle ülkeye girişlerine olanak 

sağlanmıştı. Başvuru yapabilmek için öncelikle Malezyalı bir firma ya da kurumdan davet mektubu 

alınması gerekmekte, başvurunun planlanan seyahat tarihinden en az 14 gün öncesinde 

https://myentry.myxpats.com.my/app/ adresi üzerinden elektronik olarak tamamlanması gerekmekte 

ve başvuru sonucu genellikle 3 iş günü içerisinde açıklanmakta idi.  

Bu bağlamda ; One Stop Center uygulaması hakkında güncel bilginin aşağıda paylaşılan bağlantı 

üzerinden takip edilebilmesi, ilave soruların osccom@mida.gov.my adresine iletilmesi mümkündür . 

https://safetravel.mida.gov.my/one-stop-centre-2    

2.Ekonomik Destekler: 

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin, daha önce açıklanan ekonomik destek paketlerine ilaveten 

COVID-19 ile mücadele kapsamında 22 teşvikten oluşan, 3,7 milyar ABD Doları (15 milyar Ringit) 

tutarında “Malezya Ekonomisini ve Halkı Koruma Yardım Paketini (PERMAI)” açıkladı. Salgınla 

mücadele, halkın refahını koruma ve ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürekliliğini esas alan paket, 

https://faq.mysafetravel.gov.my/
https://myentry.myxpats.com.my/app/
mailto:osccom@mida.gov.my
https://safetravel.mida.gov.my/one-stop-centre-2


ülkede günlük covid-19 vaka sayısının 4.000’lere ulaşmasının ardından, 18 Ocak 2021 tarihinde 

açıklandı. 

Paket kapsamında açıklanan destekler arasında, 13-26 Ocak 2021 tarihlerinde 5 eyalette ve 3 federal 

bölgede (Melaka, Johor, Penang, Selangor, Sabah , Kuala Lumpur, Labuan ve Putrajaya) uygulamaya 

konulan Kısıtlı Hareket Düzeni (MCO 2.0) süresince bankalar tarafından borçların ertelenmeye devam 

edilmesi ve kredi geri ödeme taksitlerinin yeniden yapılandırılması yer almaktadır. 

Kaynak : T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

Güncelleme tarihi: 18 Nisan 2022  


