YEDEK BİLDİRİM FORMU

TR

İşbu form sadece https://www.einreiseanm eldung.de adresi altında bulunan dijital kayıt formunu kullanma imkanı olmayanlar tarafından
doldurulmalıdır.
Kişi başına bir form doldurulur. Küçükler ya da kendilerine vasi tayin edilmiş olanların formu, velayet sahibi ya da vasi tarafından
doldurularak imzalanır.
Formu büyük matbu harfleri kullanarak doldurun. Aralar için bir kutu boş bırakın.
Eksiksiz doldurmuş olduğunuz formu talep üzerine lütfen yolcu taşıma şirketine ya da sınır ötesi ulaşımda polis kontrol işlemleri ile
görevlendirilmiş olan resmi makama ibraz edin.
Yanlış beyanlar idari suç olarak 25 bin avro tutarına kadar varan para cezasına çarptırılabilir.

SEYAHAT BİLGİLERİ: 1. Y o l c u t a ş ı m a ş i r k e t i n i n a d ı

2. S e f e r n u m a r a s ı

3. grk. K o l t u k N o :

4. V a r ı ş t a r i h i (YYYY/AA/GG)
2

0

5. UÇUŞ-/HAREKET YERİ (lütfen şehir ve ülkeyi yazın)

6. üzerinden (sadece aktarma yapıldıysa yazın)

KİŞİSEL BİLGİLER:

7. S oy adı (Aile soyadı)

8. Adı (Adları)

9. Cinsiyet
kadın

10. VATANDAŞLIK

erkek

11. Doğum tarihi (YYYY/AA/GG)

farklı

□
□
□

gerekirse size ulaşılabilecek ülke ve alan kodu dahil TELEFON NUMARASI/NUMARALARI:
12.Mobil telefon

13. İş

14. ev telefonu

15. E-Posta
İKAMET ADRESİ / A LMANYA’DA İKAMET ADRESİ :
16. Hotel adı (eğer sözkonusu ise)

17. S ok ak v e B i na- N o: (Lütfen sokak ve Bina- No. arasında bir kutu boş bırakınız)

19. Şehir

18. Ev numarası

20. Federal eyalet

21. Posta kodu

MÜTEAKİP 10 GÜN İÇERİSİNDE İKAMET AMACIYLA GİDİLECEK DİĞER YERLER :
22. Hotel adı (eğer sözkonusu ise)

25. Şehir

23. S ok ak v e B i na - N o: (Lütfen sokak ve Bina- No. arasında bir kutu boş bırakınız)

24. Ev numarası

26. Federal eyalet

27. Posta kodu

Bilgilerin doğruluğunun temin edildiği İMZA:

Eksiksiz doldurulan işbu yedek bilgi formu yetkili makam tarafından kontrol ve muhafaza edilmesi amacıyla talep üzerine
 Schengen bölgesi içerisinde bulunan risk bölgelerinden gelerek Almanya’ya doğrudan giriş yapılıyorsa yolcu taşıma şirketine,
 aksi taktirde sınır ötesi ulaşımda polis kontrolünden sorumlu resmi makama (genellikle Federal Polis’e)
ibraz edilmelidir.
Yedek bilgi formu giriş işlemleri kapsamında talep edilmediyse dijital giriş kayıt formunu giriş yapmanızdan en geç 24 saat sonrasına kadar
https://www.einreiseanmeldung.de adresi altında doldurmanız ya da yedek bilgi formunu gecikme olmadan posta yolu ile aşağıdaki şu adrese
göndermeniz gerekmektedir:

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim

