
Kamu Sağlığı Yolcu Yeri Tespiti Formu 
 
Birleşik Krallık'a veya burası üzerinden seyahat etmeden önce, bu formu 
doldurmalısınız. Birleşik Krallık'ın yeni sınır kurallarını okuyun ve muaf olup 
olmadığınızı kontrol edin. 
 
Sağlayacağınız bilgileri, uçak, gemi veya treninizde bir yolcunun, koronavirüs 
(COVID-19) testinin pozitif çıkması durumunda sizinle iletişim kurmak için 
kullanacağız. 
 
Bir grupta seyahat eden her yolcu, ayrı bir form doldurmalıdır. 18 yaşın altında bir 
kimseyle seyahat ediyorsanız, aşağıdaki koşullarla, bu kişinin kendi formuna ihtiyacı 
yoktur: 
 

• birlikte varıp yine birlikte ayrılacaksanız 

• Birleşik Krallık'ta aynı adreste kalacaksanız 

• bu kişinin bilgilerini kendi formunuza yazacaksanız 
 
Yolculuğunuza başlamadan önce, aşağıdakilere ihtiyacınız vardır: 
 

• pasaport bilgileriniz 

• zamanlar ve tarihler dâhil olmak üzere seyahat bilgileriniz 

• Birleşik Krallık'ta kalacağınız adres (varsa) 
 
Bu formu, Birleşik Krallık'a varış zamanınızdan 48 saat öncesine kadar 
gönderemezsiniz. 
 
Bilgilerinizi kaydedebilir ve daha sonra tamamlayabilirsiniz. 25 dakika aktif 
olmamanız durumunda, hesaptan otomatik olarak çıkış yapılacaktır. 7 gün içerisinde 
bu forma geri dönmezseniz, bilgileriniz silinecektir. 
 
Gizlilik politikasında açıklandığı gibi, sağlayacağınız bilgiler, İçişleri Bakanlığı ve 
İngiltere Kamu Sağlığı tarafından kullanılacaktır. 
 

E-posta Kaydedin 
 
Cevaplarınızı kaydedebilesiniz diye, bir e-posta adresi ve şifre girin. Sonrasında, 
gerekirse tekrar başvurunuza giriş yapabilmeniz için, e-posta yoluyla size, benzersiz 
bir bağlantı gönderilecektir. 
 
En son kaydedilen başvurunuza tekrar bağlantı göndermek için, başvurunuz boyunca 
"Bu başvuruya sonra dön (Return to this application later)" seçeneğini 
kullanabilirsiniz. 
 
Şifre, 8 veya üzerinde karakter ve bir harf ve bir sayı veya sembol içermelidir. 
 
E-posta adresiniz yoksa, lütfen şu e-posta adresini kullanın: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Verileriniz, bu adreste depolanmayacaktır. 
 

Bu form kimler içindir? 
 
Bu formu, başkası için mi dolduruyorsunuz? 
 

Telefon numaranız 
 
Telefon numaranızı belirtin  
 
Sadece sayıları dâhil edin ve uluslararası numaralar için, ülke kodunu belirtin. 
"Kaydet ve devam et (Save and continue)" seçeneğine tıkladıktan sonra, telefon 
numaraları ekleyebileceksiniz. 
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Bu telefon numarasını nerede kullanıyorsunuz? Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz 
 
Bunun, ev, cep veya iş telefonunuz olup olmadığını işaretleyin. Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz 
 

Başka telefon numaraları 
 
Başka telefon numaralarınız var mı? 
 

Sizinle telefon yoluyla iletişim kurma 
 
Sizinle, telefon yoluyla iletişim kurulabilir mi? 
 

Adınız 
 
Adınızı, mevcut pasaportunuz veya seyahat belgenizde gösterildiği gibi girin.  
 
Size verilmiş adınız, genelde ilk adınızdır. Soyadınız, aileniz tarafından paylaşılan 
soyadıdır. İkinci adlarınınız varsa, size verilmiş olan adınıza bunları da dâhil. 
Adınızda sonek varsa (ör. Jr.), adınıza bunu da dâhil edin. Baba kökenli bir adınız 
varsa, adlarınıza bunları da dâhil. Size verilmiş olan bütün adları bize söylemelisiniz. 
 

Başka adlar 
 
Hâlihazırda sağlanmış olan adlara ilaveten, şu anda veya herhangi bir zamanda, 
başka bir adla biliniyor musunuz?  
 
Bütün adlarınızı belirtmelisiniz. Örneğin, evlilikten sonra adınızı değiştirdiyseniz veya 
meslekî amaçlı olarak farklı bir adınız varsa. 
 

Seyahat planlarınız 
 
Birleşik Krallık’a ne zaman varmayı planlıyorsunuz? (Örneğin, 24 6 2020) 
 
Saat kaçta varacaksınız? (Örneğin, 14.30) 
 
Birleşik Krallık’tan ne zaman ayrılmayı planlıyorsunuz? (isteğe bağlı) 
 

Cinsiyetiniz 
 
Cinsiyetiniz nedir? 
 

Doğum Tarihiniz 
 
Doğum tarihinizi girin 
 

Ev adresiniz 
 
Ev adresinizi girin 
 

Pasaportunuz 
 
Bu bölümü doldurmak için, pasaportunuzu veya seyahat belgenizi kullanmalısınız. 
 
Veren makam 
 
Pasaportunuzda veya seyahat belgenizde bu ayrıca "veren ülke (country of issue)" 
veya "verilme yeri (place of issue)" olarak da geçebilir. 
 
Tarihi, GG AA YYYY formatında girin 
 



Birleşik Krallık'ta Kalış 
 
Birleşik Krallık sınır kontrolünden geçiyor musunuz? 
 

Birleşik Krallık'a varış bilgileriniz 
 
Varış bilgilerinizi girin  
 

Organize bir grubun parçası olarak seyahat 
 
Birleşik Krallık'a, organize bir grubun parçası olarak mı seyahat edeceksiniz?  
 
Buna, seyahat şirketleri veya spor, iş veya eğitim grupları dâhildir. 
 

Birlikte seyahat ettiğiniz kişiler 
 
Birleşik Krallık'a, bu forma dâhil ettiğiniz, 18 yaşın altında kimseyle seyahat ediyor 
musunuz?  
 
Birlikte seyahat edecekseniz ve aynı adreste kalacaksanız, bu kişinin, kendi formuna 
ihtiyacı yoktur. 
 

Kişisel tecritten muafiyet 
 
Birleşik Krallık'taki ilk 14 gününüzde, kişisel tecritten muaf mısınız? 
 

Kalacağınız yer 
 
Birleşik Krallık'taki ilk 14 gününüzde nerede kalacağınızı biliyor musunuz? 
 

Birleşik Krallık'ta Barınma 
 
Birleşik Krallık'ta kiminle kalmayı planlıyorsunuz? Arkadaşlarda, akrabalarda veya 
başka birinin evinde kalıyorsanız, bu kişinin adını ve soyadını verin. 
 
Birleşik Krallık'taki ilk 14 gününüzde hangi adreste kalacaksınız? 
 
Oraya ne zaman varacaksınız? (Örneğin, 24 6 2020) 
 
Oraya ne zaman varacaksınız? (Örneğin, 24 6 2020) 
 

Birleşik Krallık'ta başka barınma 
 
Birleşik Krallık'taki ilk 14 gününüzde başka bir yerde kalacak mısınız? 
 

Acil iletişim kişisi 
 
Bu bilgileri, başka bir yolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarsa ve doğrudan size 
ulaşamazsak kullanacağız. 
 

Cevaplarınızı kontrol edin 
 
Sonraki bölüme devam etmeden önce, aşağıdaki bilgileri kontrol edin 
 

Beyan 
 
Aşağıdaki bilgileri beyan ediyorum: 
 

• Önümüzdeki 48 saat içerisinde Birleşik Krallık'a varacağım 

• bu formda belirtmiş olduğum bilgiler doğrudur 
 


