
 ترجمة من اللغة التركية 

 

 الجريدة الرسمية 

 13/05/2022         31834:  العدد  

 

 الئحة قانونية 

 

 5554:  القرار رقم  

، تم   التنفيذ موضع  بوضع القانون المرفق المتعلق بتطبيق قانون الجنسية التركيةبإحداث تعديالت على الالئحة المتعلقة بما يتعلق 

 5901من قانون الجنسية التركية رقم   46اتخاذ القرار حسب المادة 

 

12/05/2022 

   رجب طيب اردوغان

 رئيس الجمهورية 

 

 التنفيذ  موضع  الئحة متعلقة بإحداث تعديالت على الالئحة المتعلقة بوضع قانون الجنسية التركية

 1 المادة  

بناء على قرار   التنفيذ موضع المتعلقة بوضع قانون الجنسية التركية 20من المادة ( b" الموجودة في البند ب )250.000العبارة "

 "400.000بالعبارة "تم تعديلها  11/02/2010وتاريخ  2010/139مجلس الوزراء رقم 

 

 2 المادة  

 لتالي ؛ ( في نفس الالئحة كما تم تعديل الفقرة العاشرة لتكون كاe( على ان يحل بعد البند )fتم اضافة البند )

f دوالر امريكي على األقل او ما يعادله من العملة األجنبية لمدة ثالث سنوات في الصندوق المبين   500.000( ايداع قسم المساهمة

  تنظيم وكالة والمبين من طرف  على ان يتم المحافظة على المبلغ فيه  الخاصة والتقاعد التأمين وإشراف  تنظيم وكالة من طرف  

 ؛  الخاصة  والتقاعد التأمين وإشراف

يتم ايداعها قبل البدء في المعاملة في بنك  ( من الفقرة الثانية b( ، )ç( ، )d( ، )e( ، )fفي البنود )  ةلغ العملة األجنبية المبين ا( مب  10

التركية لمدة   بالليرةالمبالغ  من البنوك الفعالة في تركيا وبدوره يقوم هذا البنك ببيعها للبنك المركزي . ونتيجة البيع ؛ يتم حجز هذه 

ويتم حجز هذه المبالغ من نوع الليرة التركية في صندوق  ( من الفقرة الثانية ، çثالث سنوات في الودائع باليرة التركية حسب البند )

  وكالةيتم حجز هذه المبالغ بالليرة التركية في الصندوق المبين من طرف و( من الفقرة الثانية ، dاالقتراض الحكومي حسب البند )

يتم وضعها من     ( من الفقرة الثانية . اسس التطبيق المتعلقة بهذا الموضوعfحسب البند ) الخاصة  والتقاعد التأمين وإشراف تنظيم

 طرف البنك المركزي التركي . 

 

 3 المادة 

 التنفيذ كالتالي : يتم وضع هذه الالئحة حيز 

 بعد شهر من نشرها ،  1أ ( المادة 

 ب( باقي المواد اعتبارا من تاريخ نشرها  

 

 4 المادة  

 .   النظام هذا أحكام  ينفذ الجمهورية رئيس

 

 

 

 

 


