
Schengen Vizesi Başvuru Formu
Bu başvuru formu üçretsizdir.

Aioloq @eriıpqolç Ewyrev
To zropdv 6vnızo no,p6xetoı öopedv

oOTofPAolA /

FoToĞRAF

1.Ezrriır,ı.ıpo (x) / Soyadınız (Aile adı): fiA YIIüPEıIAKH
XPH,H MoNo/
YelNızcı Resvi

Kuı-ııNıı,ı lçiNoin.

2.f6voç rcutd rq y6wloı1 (ıtpolyoüpevo (-o) eııriır.ı.ıl-ıo (-r)) (x) / Doğumla birlikte aldığı
soyadı (varsa önceki soyad(lar)ı):

Hpepotrılvio unoPo),ılç
qq aiqolçı

ApıO. o,iqolç
0eriıpr1o4q

Aitıloı1 uıeBlıl0q oe
ı fIpeoBeio/zrpoğweio
ı KKA
n tldpoxo uzlpeoırbv
ı Epztopırö
6ıupeooloBqtr1
ı AI}"o

Xeıpıotılç zou <pcır6lou

Aıroıo},oylnrcd,
ölypogo
n Toğı8ırınrö 6yypogo
o Mğou 8ıoBit»oılç
n flpöo,x}.1oı1
g Mğoo, trıero«popdç
o TIA
o A},Io

Aı6ipooı1 Tlr Tnv
0ecbpıloı1:
ı Azıoppiırretaı
n Xopqyeitoı:
ıA
nC
a LTV

o Io1üeı
ApıOpöç eıoööcov
o7 o2 a llo}"loı},öç

ApıOp6ç 1pep<iıv

3.'Ovopu (-to) (x) l Adınız:

4. Hpep/vio T€wıloeoç (nıığpo-
pıtvoç- ttoç) l Doğum
tarihiniz (gün-ay-yı l) :

|S. lOıoq yewıloerııq /

Poğum yeriniz:

6. Xriıpo yevı,,rloeoıç /

Doğum ülkeniz:

7. llupoüoo t0oy6,veıu /

Uyruğunuz:

I0aleveto rcord rq yöw1o1, eüv

|6ıoq6pet / Şimdikinden farklı
olması halinde doğumdaki
uyruğunuz:

8.<DüIo / Cinsiyet:

: Appev/ Erkek
: @rllu/Kadın

|9. 
Oırcoleveıuıcı1 rcardotuo1/ Medeni hal:

|ı Ayopog/r1 / Bekar
|ı'EryupoÇq / Evli
|ı Ev 6ıo.otioeı / Ayrı
|ı Ato,(eu"yp6voğı1 l Boşanmış
|ı Xılpoğo / Du|

|ı At}.1 (vu 6teurcpıvıo0ei) / Diğer(açıklayınız):

10. Iqv zspinrrooq ov1}"irccov: Eııriıwpo, övopu, öıeüOuvoı1 (sdv eivoı öıorpopetığ onö
gKsivn ToD 0,1ToüvT0) rco,r r0cıyfvero, vöprpou grflıplltoulüoKolivToç 1ovııcıj pdpıpvo / (Reşit
Ceğilse) ebeveyn yetkisi sahibi/ (Reşit değilse) ebeveyn yetkisi sahibi/ Yasal velinin (soyadı,
adı, adresi; başvuru sahibininkinden farklı olması halinde, telefon numarasl, e-posta adresi ve
uyruğu):

l 1. ApıOp6ç 6e}"tiou ttıutörltcıç, öırou cınorteitoı / Kimlik numarası (var ise):



12.Ttınoçtoğı6ırınrcoü e"ylp6<pou / Seyahat belgesi türü

Koıv6 AıuBoğpıo lNormal pasaport ı Arn}"r»purrı<6 öıoPrıulpıo / Diplomatik pasaport

Yzqpeoıorö EıcıBuulpıo / Hizınet pasaportu ı Enioltrro öıuBoulpıo / Resmi pasaport

Eıötrcö öıoButılpıo / Hususi pasaport ı AL}"o (vo örsurcpıvıo0ei) / Diğer seyahat belgesi

6. Ercöoüo,o apXA l
elgeyi veren makam

ülke):

4. Hpepopılviu
ç / Seyahat

inin veriliş

5. Iopeı 6roç /

ik süresi:
ApıOp6q

ahat belgesi
e,yypdrpou /

ApıOpöç q},epriıvou (-rııv) /

numaras1
17, AıgüOuvoı1 rcotoırfoç rcor ql"erctpovırcı1 öıeüOuvol"l Tou

/ Başvuru sahibinin ev adresi ve e-posta adresi:

8. Aıupoı,ı1 oe 1riıpo 6rogopenğ uır6 erceiı,ı] tlç 1riıpog ztopoıiouç ıOoy6veıoç

'Oyt l Hayır
Noı. A6eıo öıopol,ılçı1 ıoo6üvopo 6rypo9o...........Apı0. ....Iopeı 6rıç /

Evet. İkamet tezkeresi veya eşdeğer belge numarası ve geçerlilik tarihi:

/ Kendi
olmayan bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz?

19. Eırdlye}"po, ırou uoıceite sftt tou zıopövtoç / Şu anki mesleğiniz:

20.'Ovopo, öuıi0uvo1 rccır cıpıOpÖç q}"e<pcbvou epyoööt1. fru ozrou6oot6ç, Övopo

r öıeüOuvoı1 erczo,röeutırco6 dpüpotoç. / İşveren ve işverenin adı, adresi ve telefon

Ögrenci ise, öğrenim görülen kurumun adı ve adresi

-oı) }"6yoç (-oı) to,ğıEıoü (-riıv) / Seyahat amacıu,zlamaç|arınız:

,/ Turistik ıEıruyye}"puorcoi },öyoı / Iş

oe oıtoy6vero ı1 qilouç / Aile veya arkadaş ziyareti
notrroi }"6yoı / Kültürel ıA0}"ılarot X6yoı l Sportif

eniorceyq / Resmi ziyaret ıIotpıroi X6yoı l Sağhk sebepleri

/ Eğitim ıAıe}.ıuoı1 /Transit
Aı6}"euoı1 oı16 uepolıp6vo/Haval i manı trans it

A},}.oı (vo öıeurcpıvıo0ei) /Diğer (Lütfen açıklayınız):

l. Kıipıoq (

Kpdtoç p6}"oç npriıqq eıoöEou /

yaptığınız üye ülke
Kpitoç (1) p6},oq (-1) ırpoopıopoıi /

olan asıl üye ülke (ve varsa gidilecek
diğer üye üikeler)

Aıiprcsıo tqç ırpoB}.eııöıre\nç

ış süresi ( gün sayısı olarak):

ç ı1 öı6},euoqq
pıOpöç 1pepriıv /

24. Api0pdq urtoüpev<ııv ero66cov / Talep
giriş sayısı:

Miu ciooöoç / Tek giriş
Aıio eiooöoı / İki giriş

eioo6oı /



26. @eropılosıç X6vyrcev ırou 1opılyı1O1ro,v xotd, to tpiu ırpoılyoüpevu ttı1 l Son üç yılda ahnan
Schengen vize var mı?
:'O1ı / Hayır
: No,r. Hpepopılvio (-eç) ıopog on6
Evet. Geçerlilik tarihleri :

.taçl

27.'Eloıv l190ei 6orcru}"ırd oıroruırrbpctc oro nupe},06v oto n}"oioro üiqonç yıu 0erbp1o,ı1

E6r,l,rev / Schengen vizesi talebinde daha önce parmak izinin alınıp alınmadığı:

a'ğı lHayır ı No,ı./ Evet.
tarihi: ..

.Hpepoplüo, eöv yvrıpt(ete / Biliyorsanız,

28. Aöeıo ero66ou yıa q 1rbpo te}"rrcoü npoopropoıi, e<pöoov ınap:1eı
Xopılyılfure o,rrö...........Io1üet onö............6r,ıç. .... / Gidilecek nihai ülkenin farklı
bir ülke olması durumunda, o ülkeye giriş izni ......................'den
kadar geçerli tarafından verilmiştir

29. tlpoB}.enöpeı,,ı1 1pep/vio d<pığlq otov 1ciıpo
E6vlrcev / Schengen alanına öngörülen giriş tarihi

tlpoB)"ezöpwı1 1 pep/vio ovolriıpıloılç oıı ö

1öpo Ievyrev/ Schengen alanından

çıkış tarihi

* 31. Enriıwl-lo K0,1 övopo ııpoorcoloüvtoç (-vtcııv) oto (-u) rpd,toç (-n) ııeroç (-n). Edv 6sv
ouvtp6leı uutı1 ı1 ıepintooı1, 6vopu ğevoöoleiou ( npoorıpıvoıi rcotulüpotoç oTo (-a) rpdroç
(_n) pğroç (-1) / Üye Devlet(ler)den davetiye gönderen kişi(|er)in soyad(lar)ı ve ad(lar)ı.
Davetiye olmaması durumunda, Üye Devletlerde geçici olarak konaklanacak yer(ler)in adresi
veya otel(ler)in isimleri :

Auii0uvoı1 rccıı 1}.ırtpovığ 6reüOuvo1 npooxu}"oüvtoq /

levoöoleiou / ırpoorıpıvoü rcıto}.üputoç / Davetiye
gönderen kişi(ler)in / otel(ler)in/ geçici olarak
konaklanacak yer(ler)in posta adresi ve elektronik posta

adresi:

ql"e<prbvou ruı qcğ /
yerin ya da davet

kişinin telefon numarası

*32. Encowpio, rco,r öw60uvoq zpoorco,Ioıior,ç sTrpsioç/opydvcooılç / Davetiye gönderen

şirket veya kurumun adı ve adresi:

Eıttiıwpo, 6vopo, öreüOuvoı1, opıO. q}"egriıvou, 9uğ rcor 1lerctpovtğ EıeüOuvoı1 tou
ırpooöztou encıçılç orlv erorpeio/opyivrııoq / Şirket veya kurumdaki irtibat kişisinin soyadı,

adı, adresi, telefon numarası ve elektrorıik posta adresi:



lanacak?

rcc,l.ı5ntovrurT01)Kü1 KüT0,J3 To crtoüvtoçÇ ztopopovı1Tı,lv6ğoöo toğ16iou EıoBfoıoı1
kimar tarafindanVe masraflSure sahibinin genelboyunca başvuru seyahatğı

o.nö 1opıly6 (rpıLoğevoüvtü, ttuıptio,,
vo Ereurprvrotei / Sponsor

(ev sahibi, şirket, kuruluş),

rrou uvu<p6peTo,t oTo nt6io 31 \32 l
1. veya 32. kutularda belirtilen
cın6 6l),ov (vu 6ıeurcprvıotsi) / Diğer

6ıuBirıo,qç/Masrafı karşılama şekl i ;

Merpqtd / Nakit
Llup6letoı rcotdlupu / Konaklama

KcıLüırtovtoı 6},eç oı öundveç rcotd rı1

/ Kalınan süre boyunca tüm

flpozrlqprıpfv1 petogopi / Ön

A},),o (vcı 6reurcprr,ro,toüv) / Diğer

ıklayınız:

açıklayınız)

açıklayınız)

ar karşılanacaktır

ulaşım

o,ı16 tov orroüvtu / Başvuru sahibinin kendisi

6ıoBicıorly'Masrafl arı karşılama şekli;
Metplrd / Nakit
Toğı6ıoıurc6ç urwaytçl Seyahat çeki
flıorcınğ rdptu / Kredi kartı
|Ipon}.1prıp6r,1 6ıupoı.ı1 / Ön ödemeli

|Iponlılpcop6r.,4 peturpopd / Ön ödemeli ulaşım
A},Io (vu örsurcprvrotoüv) / Diğer (lütfen

EoXT01]tlV017[01)T01) o1 EE, tTnÇno},irqq,K0 p6}.ouç TnÇ roy6vetoçororleiofIpoorıır
Alanı aA Ekonoınik vatandaş) Vey isviçreEEAAB ( vrupaIuvo poonov6ioç

le üyelerinin kişisel verileri, var ise:

(-to) / Adı/ Soyadı (Aile adı):

veya kimlik kafiı

toğı6ıcıırıroıi

toç / Seyahat
ı1 6e},tiou

0oy6veıo / Uyruk:pepoplviu y6ınqolç / Doğum

oü(uyoç / Eşi ı tğrcvo / Çocuğu ı eylovöq (_q) / Torunu ı ouvtlpoüpevoq or,ırbv /

ar lSe,XuvoEoXtou poonov6icıç,ıcnqEE, TnÇn E}"Pen5 Tnqno},tu1psXuly6vero
alan lea olAlanı isvi ilişkisiB Ekonomik vatandaşlarıyçreEEA ) Veya(AVrupa

yüktimlü olduğu aile büyüğii



fv<opiğto öıı ro t6troç 0eöploılç öw eııotpö9etot oe nepiıt<oo1 ozöppııyılç. fvtopi(co ötı 1peıd{etorva 6ıc06r«ı rotdtrl1},1 toğıötottrı1

ntpırı1 cogilton yıo Tnv ıptiıtq nopapovr'1 pou rcaı yu rulöv petoywöotepeç szrıor6ıyerç oto 6Öogoç trıv rpoıriıv petrtilv.

fvop(<o roı 6ölopoı ıo eğılç: vo ou}J."e10oüv to oroıleio ıou oıortoüvtor oıö qv nopoüoo oirqo1 ror vo l,1ıp0ei 1 QoToTPOQio lıou

raı, egöoov ozroııe(tcıı, vo l190oıiv to öorcrulrxü ozıooırrbporo, ıou eivor unolperorrrü yıo rlv eğftooı1 tılç oitıloılÇ 0eöP1o4ç. Ta

öeöopevo ııpootoııroü 1opoı<tılpo 7!ou pt orpopoüv ror ıo onoio ıepüapB&vovıot oto nop6v 6vtuıo oiqorlç Oedıploqç, raO<bç roı ro

§orrulırö oıotuıtoporo Koı ı 9oToypo9io pou 0o yvrootonoır10o6v mq app6öuç apl6ç t<ov rcpotöv pelriıv rccı 0o ozotg}.loOuV

ovrtreipevo ezreğepycoioç oıö cut6ç, öotg vc lqq0ei oıö9ooı1 o1ertrd pe rlv oirr1o1 Osd)ploiç lıou.

Autd ta Eeöopevo rcaQ«oç roı tc öeöop6vo ıou o«popoüv ılv onö9ooı1 ıou LopPdvetct o1etırd pe tlv oitıloı1 lıOD, İ n onöıpOo1

roı6pyıloılç, wdr},1oılç ı1 zopdtooılç 1ıttıç 1opılyl0eiooç 0eöp1o1ç rcotolropl(ovtoı roı oııo01reüovTo,t oTo lüotılpo lll1potpoptöv 1ıo

tıç oe<opıloeıç (VIS) yıo p6lıoto 8ıdotılpo 5 et6v, rotd tı1 Eıdpreıa tou oıoiou efvaı ıpooBdoıpo on6 rq opl6ç 0e6ploılÇ xoı tıÇ

oppööuç cpl6ç 1ıo q Eıwipleıo etrölltov Oeoprloerov ora eğroreprrü oüvopo rcoı evröç ttov rcpotöv ps},rbv rcoı oz16 ttÇ opl6Ç

pezovdoreuoılç rcot ooülou oıa rcpÖtq pötr1 pe oroıö r4v eıolıl0euoı1 tlç ığp<ıoı,lç t<ov npoüıo06oeııv vöpıpılç etoöÖou, nopopovılÇ

rcoı rotoırioç oto 6öogoç tcov rcporriıv }rstrd)v, Tto Tnv ovoyvriıpıoı1 ıpoodınrov to oıoio ösv nllpoüv ı1 Öev n},qpoüv ı},öOV tlÇ

npoüzo06oeq ouröç, yıo ılv eğötooq ı<ov rıttıloeov aoıilou Kü1 T1rı Tov ra0opıopö qç eu06ı.ılq yto TTlv sv ),ö"yo eğ6tcoı1. Yıö oPloP6vouÇ

6pouç ro oroıxeio 0o eivoı eıiolç öto06oıpo oııç svteıolp6veç opl6ç rtov rpot<bv pe}"<bv rco0roç Kot oTnV Eup<ııöl., yı0 TouÇ oroıoüÇ tılÇ

ıp6fuyqç, eğorpiPıooılç xcı öupeüvloı,lç ıpoporcpotır<iıv npdğeov raı dlloıv ooPoptiıv oğıönoıvtov ıpdğeov, H opp1 ıou rcpdtouÇ

p6}.ouç sivoı oppööıo yıo rlv ensğep1ooic ttov öeöopfvcov. (...)

fvop(rı ötı 61to to ötrcoiopo va ğltıloto oııö ozroroöfıoT€ KpğToç p6loç vo pou yvtootonoqoeı ro ÖeÖopövo ıou pe o9oPoüv rcoı 6xouv

rcotolr»pıotei oro VIS ro0dıç roı to rcpfuoç pöLoç ıou öıoPiBooe Tü oTorxtio, roı vo ğlrlorı o1 Ödp0tooı1 t<ov öe6op6vrov ıou pe

oıpopoııv roı givot eogolpövo rcoOCuç roı 11 öuypog1 tıov öeöop6v<ıv nou pe o9opoıiv roı 6yıvov tıvtıreipevo noPdvoplÇ ezıeğeP1ooioÇ.

Kot6ııv pltoü oırflpotdç tıou, n opp1 ıou eğet&ğeı qv oitıloı1 pou 0o pe eı,lpeptbver 1ro tov tpöıo pe ToV onoio pıoPtb vo oorrb to

öıraitopö pou vo eMy1<o ro öeöopevo ztpoo<ıırrrori 1opoxtılpo zrou pe o9opoıiv roı va (1rro ıı'1 öt6pOrıoı1 1 ıq öıolPoQı1 touÇ,

oDp71spüoppovopöv<ov ttıv c;erırtıv örrcııtopöt<ov zıpoo9uylç oüp9tovo pe ro s0vırö Eiroıo tou eröotote rporouÇ. H eOvır1 eıozrlğ
op1n 01;Toıi tou rpötouç pölouç [oroıleio enogrlç], eğetdğsı ttç oğrriıoeq ıou o9opoüv tlv zrpootooic Tov EeEoPğvoV ıPoo<oııxoü

xoporcılpo.

A1},rbv<» ötı eğ öotov yvtopiğro ötr eq oı ıIlpo«popieç nou 7ropğxo oivoı ol10e( roı zrlrlpeq. fvrıpi(to ötı tux6v yeuöılÇ 6ı1looı'1

ouvenöletoı rlv aıöppıyq rlç oirqoı,lç pou 1 tılv orüprıoı,1 1ö1 xoprlyrl0eiooç Oerbploılç roı ev6elopwtııÇ, rlv eııBoL1 nolvlröv

ruprıoeov öuvdpet ıou öıroiou ıou rpörouç pölouç nou eğerüğeı qv oirloq.

Eöv 4 0e6ploı1 1opılyqQei, öeopeüopoı vo eğ6},0tı oz6 to ööcaoç tov rpotöv pelriıv ıpıv on6 q ğfu1 ıolüoÇ rlÇ.'Elto evlPePoOe [ ötı 1

rotolr1 geöpqol,q oıotel€( pio pövov aıö tıç ıpoöııo06osıç eıoööou oto eupoıolxö öÖo9oç ıtov rpoıtiıv pelÖv. To 1elovöÇ rot Pövov

ötı pou 1opılyı.l6qrce 6edıpıloı1 öev orlpaivet ötı öırotoüpoı oıoğlpioor1 oe naplntcooı1 ıou Eev n),1ptiı ttç o1etırcÖç 6totoğetÇ tou dp0Pou 5

ıopöypa<poç l tou rcovovıopoü (EK) ap$ 56212006 (Ktböxoç luvoptıv Iöı.ryrev), ırpdypo to oztoio ouveıo"yetol r4v cprıloı1 etoöÖou pou.

oı zrpoüno$öoeıç eıo6öou elğ"yxol,roı gr v6ou rord qv eiooöo oTo euprıııolxö 6öotpoç r<ov rcpotrbv Pe}.öv.

Vize başvurumun reddedilmesi halinde başvuru ücretimi geri alamayacağımı biliyor ve kabul ediyorum.

çok girişti vizeye başvurulması halinde geçerlidir: Üye Devletler topraklarına ilk seyahatte ve sonraki seyahatlerimde yeterli bir seYÜat

sağlık sigortasl yaptınniırn gerektiğini biliyorum.

Vize talebimin sonuçlandırılması için bu formda istenilen bilgilerin belgelerini ibraz etmemin, fotoğraflmın ve gerekli hallerde Parmak

izlerimin alınmasının zorunlu olduğunu; bu vize başvuru lormunda yer alan kişisel bilgilerimin, parmak izlerimin, fbtograf'ımın, ÜYe

Devletlerin yetkiti makamlarına bildirileceğini ve başvuruma ilişkin karar alınması için bu makamlar tarafindan iŞleme konulacağını

biliyor ve kabul ediyorum.

Bu bilgiler ve başvurum hakkında alınacak veya vize iptali, yenilenmesi veya uzablmasına ilişkin karar VIS (Vize Bilgi Sistemi) veri

tabanına kayıt editir ve azami 5 yı1 süreyle tutulur. Bu bilgilere bu süre zarfinda, dış sınırlarda ve Üye Devletlerde vize kontrolü YaPan

yetkili makamlar, Üye Devletlerin topraklarında yasal giriş, kalış, ikamet şartlaıına uyulup uyulmadığını doğrulamak amacıYla ÜYe

Devletlerin göç ve ilticadan sorum[u makamları; bu şartları yerine getirmeyen veya yerine getirmeYi bırakmıŞ kiŞileri, belirlemek; iltica

taleplerini incelemek ve bu incelemeye ilişkin sorumluluğu tespit etmek üzere erişilebilir. Belirli durumlarda terör suÇları ve diğer büYük

suçları engellemek, ortaya çıkarmak ve araştınıak için bu bilgilere Europol ve Üye Devletlerin yetkili makamları da eriŞebilirler.

Bilgilerin işlennıesinden sorunılu Üye Devletin makanı: (...) Herhangi bir Üye Devletten veya Şahsınıla ilgili bilgileri ileten ÜYe

Devletten VlS,te kayıtlı bu bilgileri alma hakkım olduğunu ve şahsımla ilgili bu bilgilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini,

usulsüz şekilde işlenmiş olmaları halinde de silinmelerini talep etrne hakkım olduğunu biliyorum. Talep etmem halinde, baŞvuru

işlemlerimi yürüten yetkili mercii, söz konusu ülkenin ulusal mevzuatı uyannca, başvuru yolları dahil olmak üzere, kiŞisel bilgilerimin

kontrol edilmesi, düzeltilmesi veya silinnıesine ilişkin hakkı nasıl kullanacağım konusunda beni bilgilendirecektir. KiŞisel bilgilerin

korunması ile ilgili talepler hususunda ilgili Üye Devletin ulusal kontrol makamı [lrtibat bilgileri: ..,.... ] baŞvurulan kabul edecektir.



Verdiğim tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim.

Yapacağım heryanlış beyanın vize talebimin reddedilmesine yada verilen vizenin iptal edilmesine sebep oluşturabileceğini ve vize
başvurumu yürüten Üye Devlet'in mevzuatı uyannca şahsıma karşı hukuki işlem başlatılabileceğini biliyorum. Şahsın-ıa vize verilmesi
halinde, verilen vizenin geçerlilik süresi sona eımeden Üye Devletlerin sahasını terk edeceğimi taahhüt ederim. Vize sahibi olmanın Üye
Devletlerin Avrupa alanına girmek için gerekli olan şartlardan yalnızca biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafıma vize veri[miş
olması, 20l61399 sayılı AB Tüzüğü'nün (Schengen Sınırlar Yasası) 6/l maddesinde yer alan hükümleri yerine getirmemem ve Üye
Devletlere girmeme izin verilmemesi halinde, bir tazminata hakkım olacağı anlamına gelmez. Giriş koşullannın yerine getirilişi üye
devletlerin Avrupa sahasına girişte tekrar kontrol edilecektir.

Tönoç Kül ltlspopılvio /

Yer ve Tarih:

Ynolpugı1 lİmza:

(Ynoyporpı1 ü,oKoüvToç yovlıcn
p6pıpvo/vöprpou ıcn 6tpövü, 6Tüv
fipöKetTo,l Tlr m41}"1KoOç) /
(Gerekli hallerde ebeveyn
yetkisi sahibi/yasal velinin veya
velilerin imzası)

Tg neöio 1-3 oupı},1ptbvovroı oüpgcovq, pt Tğ oTol1sio Tou TsplğNovTrı oTo TOhölOJnrcö 6ylpogo.
(*)To p6lq Tov olKo7tveıcbv zro}"ıtrbv Tnç EE, tou EOX ı1 tlç E},Benrrlç Iuvopoo,ıovöioç (CH) (o,ı5(uloı, r6rcvo
ı1 ouvrqpoütrıwoı ovıöweç) öw outrızlqprbvouv Tğ zeöio zou oqpeıcbvovtoı pe oorepioro e<p6oov coroüv ro
8ıxa,tropd ToDç oTlv eleüOep1 rurc},ogopio,. Tcı p6},q TOv oıKoysv€lrbv zıo},ıtcbv Tnç EE, tou EOX ı1 qç E),Penrlç
Iuvotrıoonovöioç (CH) 7ipği[sl vü zpoorotrriğouv 61ypogc 1tou vo, u,Toöeıı§touv r1 ouryweıa Touç KO,ı vğ
oupı},1pibvouv tq, zıeöiq, opıO. 34 roı 35.

l - 3 numaralı boşlukların seyahat belgesindeki (pasaport) gibi tamamlanmaları gerekmektedir.
(*) Aile üyelerinden AB, Avrupa Ekonomi Bölgesi veya İsviçre Konfederasyonu (CH) ülke vatandaşları ( eş,

çocuk veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler) serbest dolaşım hakkını kullandıkları takdirdç, (*) ile işaretli
kısımları cevaplamak zorunda değildir. AB, Avrupa Ekonomi Bölgesi veya İsviçre Konfederasyonu (CH) ülke
vatandaşı olan aile bireylerinin, akrabalıklarını kanıtlar geçerli belgeler sunmaları ve 34. ve 35. numaralı
boşlukları tamamlamaları gerekmektedir.

l


