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ژمارە

[فۆرمى زانیارى تایبەت بە كۆمپانیاى بە دواداچوونی کاروباری نیشینگەى بیانیان داواكارى هاتنە ژوورهوه بۆ هاواڵتی بیانى دەکەن]
بۆ /وهزارهتى ناوخۆ  /ب.گ.دیوان  /بەرێوهبەرایەتى ڤیزه
ب /داواكارى

من

F ORM 4/A

كۆمپانیاى

وهك

داوا دهكەم ڕهزامەندى بفەرموون لەسەر پێدانى ڤیزهى هاتنەژوورهوه بۆ ئەم هاواڵتیە بیانییەی كە ناوى لە خوارەوە دیارى كراوە
رۆژ بۆ كۆمپانیا/الیەنى داواكار

بۆماوەى

وپاش رەزامەندیتان ریگەپێدانەكەڕەوانەى ئەم ئیمێلە بكرێت
 -1زانیارى الیەنى داواكار-:
ناوى الیەنى داواکار:
شوێنى مانەوهى هاواڵتى بیانى لە ماوهى رێگەپێدان:

ئێمیلی داواکار:

ژمارەی تەلەفون:
ناونیشان:

 -2زانیارێ كەسى بیانى داواكراو (بەزمانى ئینگلیزى پڕدەكرێتەوە)
جۆری پاسپۆرت

ژمارەی پاسپۆرت

ناوی سیانی

رەكەزنامە

نازناو
وێنە

شوێنی لە دایک بوون

بەروارى لەدایک بوون

رەگەز

شوێنی دەرچوونی پاسپۆرت

مێژوی دەرچوونی پاسپۆرت

مێژوی بە سەرچونی پاسپۆرت

4×3

پهسهندى دەكهم

ناو و واژووی

بهرێوهبهرى نیشینگهی له پارێزگای

بهرێوهبهرى رێگهپێدراوى كۆمپانیا

ناو:
1
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Ministry of Interior
Divan of Ministry
Directorate of Visa
Visa Department
بەروار

ژمارە

FORM 4/B

 - 3بەڵێن نامە (لە الیەن كۆمپانیاى بە دواداچوونی کاروباری نیشینگە پڕدەکرێتەوە)-:
من

كۆمپانیاى

وهك

بەڵێن دهدهم کە:
 -1گشت ئەو زانیارانەى الى سەرهوه ڕاست و دروستن.
 -2پێش كوتایى ماوهى رێگەپێدانە كە كەسى بیانى بگەرێتەوه یان كارى یاسایى نیشینگەى بۆ ئەنجام دهدهم بۆ ئەو شوێنەى
بوى داواكراوه ولە سەر دهستەبەرى ئەوان ئەگەر جورى ڤیزه رێگا بدات.
 -3كەسى بیانى ڕهوانەى دهرهوهى پارێزگاكانى هەرێم نەكرێت.
 -4بەهیچ شێوهیەك بازرگانى پێ نەكەم بە پێدانى بۆ شوێنێكى تر جگە لە و شوێنە یان ئەو الیەنەى بوى داواكراوه بە
بەرامبەر یان بێ بەرامبەر.
 -5گشت سزا داراییەكانى دواكەوتن لە ئەستۆ دهگرم تا ڕۆژى وهرگرتنى لەالیەن شوێن یان الیەنى داواكار.
 -6لە بەردهم الیەنە پەیوهندیدارهكان ئامادهى بكەم كاتێك داوا كرا تا ڕۆژى وهرگرتنى لەالیەن شوێن یان الیەنى داواكار.
 -7گشت رێنماییەكانە ڤیزه و نیشینگە جێ بەجێ بكەم.
 -8تكێتى فرۆكەى بۆ دابین بكەم ئەگەر لەالیەن سپونسەرهوه پێش وهرگرتنى نیشینگە نەگەریندرایەوه.
ئەگەر هەر كام لەم بەڵێنانەى سەرهوهم جێ بەجێ نەكرد ئەوا بڕى ( )3.000.000سى ملێون دینار بەكاش (نقد) دهدهم بە
گەنجینەى هەرێم وهك بەرامبەرى جێ بەجێ نەكردنى بەڵێنەكانم سەرهڕاى گشت رێكاره یاساییەكانى تركە لەبەرامبەرى من
وكومپانیاكەمان وهردهگێرێت.
پاش خویندنى دهقى بەڵێنامەكە وتێگەشتن لە ناوهڕوكى لە خوارهوه ئیمزام كرد .

لە بە ردهم من ئامادهبوو دواى دڵنیابوون لە ناسنامەكەى دانى بە ناوەڕوكى

بەرێز
ئەم بەڵێن نامەیە نا و لەبەردهم من واژووى كرد لە

پهسهندى دەكهم

واژۆی بهلێندەر
ناو:

ناو:

بهرپرسی بهشی یاسایی نیشینگهی

2
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ژمارە

FORM 4/C

 - 3بەڵێن نامە (لە الیەن الیەنی داواکار پڕدەکرێتەوە)-:
بەڵێن دهدهم کە:

من
 -9گشت ئەو زانیارانەى الى سەرهوه ڕاست و دروستن.

 -10پێش كوتایى ماوهى رێگەپێدانە كە كەسى بیانى بگەرێتەوه یان كارى یاسایى نیشینگەى بۆ ئەنجام بدەم ولە سەر
دهستەبەرى خوم ئەگەر جورى ڤیزه رێگا بدات.
 -11كەسى بیانى ڕهوانەى دهرهوهى پارێزگاكانى هەرێم نەکەم.
 -12بەهیچ شێوهیەك بازرگانى پێ نەكەم بە پێدانى بۆ شوێنێكى تر بە بەرامبەر یان بێ بەرامبەر.
 -13دهستەبەرى گشت خەرجییەكانى مانەوهى لە ماوهى رێگەپێدانە كە دهكەم ،وهدهستەبەرى گشت خەرجیە تەندروستیەكانى
دهكەم لە كاتى نەخوشكەوتنى لە ماوهى رێگەپێدانەكە .
 -14گشت سزا داراییەكانى دواكەوتن لە ئەستۆ دهگرم.
 -15لە بەردهم الیەنە پەیوهندیدارهكان ئامادهى بكەم كاتێك داوا كرا.
 -16گشت رێنماییەكانە ڤیزه و نیشینگە جێ بەجێ بكەم.
ئەگەر هەر كام لەم بەڵێنانەى سەرهوهم جێ بەجێ نەكرد ئەوا بڕى ( )10.000.000ده ملێون دینار بەكاش (نقد) دهدهم بە
گەنجینەى هەرێم وهك بەرامبەرى جێ بەجێ نەكردنى بەڵێنەكانم سەرهڕاى گشت رێكاره یاساییەكانى تركە لەبەرامبەرى من
وكومپانیاكەمان وهردهگێرێت.
پاش خویندنى دهقى بەڵێنامەكە وتێگەشتن لە ناوهڕوكى لە خوارهوه ئیمزام كرد .

لە بە ردهم من ئامادهبوو دواى دڵنیابوون لە ناسنامەكەى دانى بە ناوەڕوكى

بەرێز
ئەم بەڵێن نامەیە نا و لەبەردهم من واژووى كرد لە

پهسهندى دەكهم

واژۆی بهلێندەر
ناو:

ناو:

بهرپرسی بهشی یاسایی نیشینگهی

3

