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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ [ülke] için çalışma iznim var mı?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik
numarasına ihtiyacım var mı?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Çalışma iznine ihtiyacım var mı?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Asgari ücret ne kadar?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Ben ___________________.

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف çalışıyorum

نوع الحالة المهنية

غير موظف işsizim

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال girişimciyim

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي serbest meslek sahibiyim

نوع الحالة المهنية

متدرب stajyerim

نوع الحالة المهنية
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متطوع gönüllüyüm

نوع الحالة المهنية

مستشار danışmanım

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Ne tür bir iş sözleşmeniz var?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Sözleşmem ______________.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل tam zamanlı

نوع العقد

دوام جزئي yarı zamanlı

نوع العقد

لمدة محدودة süreli sözleşme

نوع العقد

دائم kalıcı

نوع العقد

موسمي mevsimlik

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Maaş çekimi ne zaman alabilirim?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. _________ için başvurmak istiyorum.

طلب استراحة

إجازة امومة annelik izni

نوع االستراحة

إجازة أبوة babalık izni

نوع االستراحة

إجازة مرضية hastalık izni

نوع االستراحة

أيام عطلة günlük izin

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Kazancımı beyan etmek istiyorum.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle
anlaşacağım.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك
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هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder
miyim?

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

______________ hakkında bana kim haber verecek?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة geri ödeme miktarı

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği

خيار إعادة الضربية

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagină 4 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

