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٨٢٩٩٠٨ :تبث هرامش  

 
 هیکرت زا نگنیش یازیو تساوخرد یارب زاین دروم کرادم

o کیرتمویب(بسانم سکع هعطق ود( 
o رابتعا هام شش زا شیب اب )دوجو تروص رد( هیکرت ای یناریا تروپساپ 

o تیمها کردم نیا(یسیلگنا ای و دصقم روشک یاه نابز اب هطوبرم ترافس هب تنماکر همان زاین تروص رد 
 )دنک کمک دناوتیم نآ هیهت رد روتاکنآ یترجاهم تکرش دراد یدج

o هیکرت تلود-یا زا تماقا هگرب(Yerleişm belge) 
o تسه ریغتم رابتعا یاه هام دادعت رظن دروم روشک ساسا رب (رابتعا هام 6 زا رتشیب امومع تماقا تراک( 

 دوجو تروص رد هیکرت ییاسانش تراک ایو

o ییاضق رهم اب یلم تراک ای همانسانش همجرت  
o ییاضق رهم اب ندوب لهاتم تروص رد جاودزا دنس همجرت 
o رگا و .ییاضق رهم اب راکو بسک و یلغش کرادم همجرت دیتسه ناریا رد راکو بسک ای لغش بحاص رگا 

 و بسک دانسا و کرادم ای لاغتشا کردم تفایرد دیتسه هیکرت روشک رد یمسر یسنزیب ای لغش بحاص

 رد راک یازیو ذخا تلاکو نینچمه و هیکرت رد تکرش تبث تامدخ روتاکنآ تکرش( هیکرت روشک رد ناتراک
 )دهد یم ماحنا هنیزه نیرتلزان اب هیکرت روشک

o یالاب یگنیدقن دننک یعس نایضاقتم هک تسنیا ام داهنشیپ( هیکرت زا ههام 6 یکناب باسح شدرگ تنیرپ 
 .)دنهد ناشن رالد رازه 100 یالاب باسح شدرگ و رالد رازه 10

o دوجو تروص رد هیکرت ای ناریا زا هزاغم ،هناخ دنس همجرت 

o هیکرت تلود-یا زا همیب کرادم هیهت(SGK Tescil ve Hizmet Dökümü) دوجو تروص رد 
o زاورپ طیلب ورزر 
o یاه تکرش زا همان توعد هیهت تامدخ روتاکنآ تکرش (لته ورزر ایو ناتسود و ناگتسب زا توعد همان 

 )دهد یم ماحنا هنیزه نیرتلزان اب ار امیپاوه طیلب و لته ورزر نینچمه و ربتعم

 هیهت ربتعم یاه تکرش زا هک تسنیا ام داهنشیپ(دشاب رالد رازه ۵۰ ای و وروی رازه 30 یالاب یترفاسم همیب

 )دشاب یم هیکرت رد یترفاسم همیب یمسر رازگراک روتاکنآ تکرش دوش

 طسوت یراگن تشگنا زور رد و دنوش همجرت ترافس تساوخرد دروم نابز هب دیاب کرادم مامت :هتکن
 یاراد رگا .دشاب رتم یتناس ۴٫۵ رد ۳٫۵ هزادنا دیاب اهسکع عطق .دنوش هداد لیوحت ترافس هب یضاقتم
 هیکرت تلود-یا زا لیصحت هب لاغتشا هگرب امتح تسه لیصحت هب لاغتشا هیکرت رد هک دنشاب یدنزرف

 .دنشاب هتشاد
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 یم دنشاب هتشادن ار ناریا هب نتفر تیعقوم رگا دوش یم هیهت ناریا زا هک یدانسا همجرت رد ینایضاقتم

 .دننک مادقا ناریا یرگلوسنک و یرگلوسنکرس ایو اراکنآ رد ناریا ترافس زا دنناوت

 «.دنک ناتکمک دناوتیم کرادم نیا هیهت رد روتاکنآ تکرش»

 

 روتاکنآ یتسیروت - یترجاھم تامدخ تکرش


