
Immigration
Arbejde

Arbejde - 
esperanto tyrkisk
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]? [ülke] için çalışma iznim var mı?

Peti, se vi povas labori en tiu lando

Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco,
antaŭ ol mi komencas labori?

Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik
numarasına ihtiyacım var mı?

Peti, se vi bezonas numeron de socia sekureco antaŭ komenci labori

Ĉu mi bezonas laborpermeson? Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Peti, se vi bezonas laborpermeson

Kio estas la nacia minimuma salajro? Asgari ücret ne kadar?
Peti pri la nacia minimuma salajro

Mi estas ________________. Ben ___________________.
Diri vian dungostatuson

dungata çalışıyorum
Tipo de dungostatuso

senlabora işsizim
Tipo de dungostatuso

entreprenisto girişimciyim
Tipo de dungostatuso

memdungito serbest meslek sahibiyim
Tipo de dungostatuso

internulo stajyerim
Tipo de dungostatuso

volontulo gönüllüyüm
Tipo de dungostatuso

konsilisto danışmanım
Tipo de dungostatuso
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Immigration
Arbejde
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto. Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.

Diri, ke li ŝatus registri kiel sendependa profesiisto

Arbejde - 
esperanto tyrkisk
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas? Ne tür bir iş sözleşmeniz var?

Peti pri la tipo de kontrakto

Mi havas____________ kontrakton. Sözleşmem ______________.
Diri, ke tipo de kontrakto vi havas

plentempan tam zamanlı
Tipo de kontrakto

parttempan yarı zamanlı
Tipo de kontrakto

limigitan süreli sözleşme
Tipo de kontrakto

permanentan kalıcı
Tipo de kontrakto

sezonan mevsimlik
Tipo de kontrakto

Kiam mi ricevas mian salajron? Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Peti kiam vi ricevas vian salajron

Mi ŝatus peti _________. _________ için başvurmak istiyorum.
Peti libertempon

akuŝferion annelik izni
Tipo de libertempo

akuŝferion (por patro) babalık izni
Tipo de libertempo
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malsanan salajron hastalık izni

Tipo de libertempo

feritagojn günlük izin
Tipo de libertempo

Arbejde - 
esperanto tyrkisk
Mi ŝatus havi informon sur la impostado. Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.

Peti pri impostado

Mi ŝatus raporti miajn enspezojn. Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Diri, ke vi ŝatus raporti viajn enspezojn

Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun
mia impostoreveno.

Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle
anlaşacağım.

Diri, ke li ŝatus dungi libroteniston pro helpi vin kun via impostoreveno

Kiam estas la limdato por sendi mian
impostorevenon?

Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?

Peti, kiam la limdato por sendi vian impostorevenon estas

Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian
impostorevenon ĝustatempe?

Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder
miyim?

Peti, se estas punoj se vi ne sendas vian impostorevenon ĝustatempe

Kiu diros min ______________? ______________ hakkında bana kim haber verecek?
Peti, kiu diras vin, se vi rajtas havi repagon aŭ se vi devas pagi pli impostojn

kiom mia repago estas geri ödeme miktarı
Opcio de impostareveno

se mi ŝuldas pli imposton daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Opcio de impostareveno
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