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 Uluslararası ticaret hukuku geçerlidir دراد رابتعا للملانیب تراجت قوقح رد

 
 يجیزای نسحم نابایخ-ياكسا نونگیر يراجت جرب: یزکرم رتفد سردآ
 ھیكرت-اراكنآ-ایاكناچ-جرب يت ھقبط-٥٧/١١٦ هرامش-ولغوا

TURÇEF/06-113- 042/KÇD/ 002/12B 

 
 ھیکرت میقم نایضاقتم یارب اداناک یتسیروت یازیو زاین دروم کرادم تسیل کچ

o دش دھاوخ لاسرا ناتیارب تکرش طسوت اھ مرف لیمکت یارب( ازیو تساوخرد مرف لیمکت( 
o رابتعا هام شش زا شیب اب ھیکرت اب یناریا تروپساپ 
o ھطوبرم ترافس ھب تنماکر ھمان زاین تروص رد  
o اھنآ ھیھت رفس قباوس دوجو تروص رد  
o ھیکرت تلود-یا زا تماقا ھگرب(Yerleişm belge) 
o کیلمیک(ھیکرت تماقا تراک(  
o ییاضق رھم اب یلم تراک ای ھمانسانش ھمجرت 
o ییاضق رھم اب ندوب لھاتم تروص رد جاودزا دنس ھمجرت 
o رگا و .ییاضق رھم اب راکو بسک و یلغش کرادم ھمجرت دیتسھ ناریا رد راکو بسک ای لغش بحاص رگا 

 یازیو نامھ ای یبآ تراک دننام لاغتشا کردم تفایرد دیتسھ ھیکرت روشک رد یمسر دنمراک ای لغش بحاص
 رد ناتراک و بسک دانسا و کرادم تفایرد دیتسھ ھیکرت روشک رد یسنزیب ای یتکرش بحاص رگا ای و راک
 تراک نامھ ای راک یازیو ذخا تلاکو نینچمھ و ھیکرت رد تکرش تبث تامدخ روتاکنآ تکرش(ھیکرت روشک
 )دھد یم ماجنا ینیمضت تروصب ھنیزھ نیرتلزان اب ھیکرت روشک رد یبآ

o 10 یالاب یگنیدقن دننک یعس نایضاقتم ھک تسنیا ام داھنشیپ( ھیکرت زا ھھام 6 یکناب باسح شدرگ تنیرپ 
 )دنھد ناشن رالد رازھ 100 یالاب باسح شدرگ و رالد رازھ

o دوجو تروص رد ھیکرت زا هزاغم ،ھناخ دنس ھمجرت 
o ھیکرت تلود-یا زا ھمیب کرادم ھیھت(SGK Tescil ve Hizmet Dökümü) 
o ربتعم یاھ تکرش زا ھمان توعد ھیھت تامدخ روتاکنآ تکرش (لتھ ورزر ایو ناتسود و ناگتسب زا توعد ھمان 

 )دھد یم ماجنا ھنیزھ نیرتلزان اب ار امیپاوھ طیلب و لتھ ورزر نینچمھ و
o ھمانتوعد نتشادن تروص رد زاورپ طیلب ورزر 

 

 طسوت یراگن تشگنا زور رد و دنوش ھمجرت ترافس تساوخرد دروم نابز ھب دیاب کرادم مامت :ھتکن         
 یدنزرف یاراد رگا .دشاب رتم یتناس ۴c۵ رد ٣c۵ هزادنا دیاب اھسکع عطق .دنوش هداد لیوحت ترافس ھب یضاقتم
 ھتشاد ھیکرت تلود-یا زا لیصحت ھب لاغتشا ھگرب امتح تسھ لیصحت ھب لاغتشا ھیکرت رد ھک دنشاب
 یم دنشاب ھتشادن ار ناریا ھب نتفر تیعقوم رگا دوش یم ھیھت ناریا زا ھک یدانسا ھمجرت رد ینایضاقتم.دنشاب
 .دننک مادقا ناریا یرگلوسنک و یرگلوسنکرس ایو اراکنآ رد ناریا ترافس زا دنناوت

 دنک ناتکمک دناوتیم کرادم نیا ھیھت رد روتاکنآ تکرش»

 روتاکنآ یتسیروت - یترجاھم تامدخ تکرش


