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бщоизвестно е, че класификацията се базира на типологията. В този смисъл 

типологията на термините е разделяне на термините по най-важните им признаци 

и представлява по същество собствена ориентирана класификация на термините.  

В настоящата статия е направен опит за класификация на турските юридически термини 

на базата на класификацията, направена от Гриньов, който определя три групи качества, 

свързани със съдържанието (семантични), формата (синтактични) и функционирането 

(прагматични) на термина (Гринев 2008: 60-66). Според тези качества термините могат да са 

свързани с онези науки и области на знанието, в които се използват. Гриньов достига до извода, 

че са възможни различни класификации на термините, в зависимост от това, какви качества или 

характеристики на термините се вземат за основа  (Пак там).  

 

I. Термините може да се групират първоначално по произход, като се има предвид 

историческия аспект: 

 

 

 

 

 

 

I.1. Домашни (родни или изконни) термини - термини, съществували отдавна или 

образувани в даден език (Гринев 2008: 60). За турския език това са думи с тюркски и турски 

произход.  

Деривационните модели дават възможност домашните термини да се разгледат в две 

категории, а именно:   
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I.1.1. Непроизводни – заимствани от други слоеве на лексиката или от други езици без 

изменение на формата (Гринев 2008: 60).  

Например: kartel - монопол; baro - адвокатска колегия; fiyat - цена; tapu - нотариален акт; 

документ за собственост; rüçhan - привилегия, приоритет; sanık - обвиняем; подсъдим; imtiyaz - 

привилегия; концесия; ibra - оправдание; освобождаване от задължения/ отговорност; 

оправдателна присъда; izin - разрешение, позволение; разрешително; onay - одобрение, 

съгласие; duplikat - дубликат.  

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 

işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş 

sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. 

Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz 

konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı 

gereklidir. (İş Kanunu Madde 44) 

Полагането на труд през официалните 

празници и общоприети почивни дни се 

урежда в колективния трудов договор или 

трудовите договори. При липса на разпоредба 

в договорите за полагането на труд през 

въпросните дни е необходимо съгласието на  

работника. (чл. 44 от Кодекса на труда) 

 

I.1.2. Производни – образувани с помощта на морфологични подходи на 

словообразуването, а също така с помощта на различни видове морфологично-синтактичното 

образуване на думи от словосъчетания (Гринев 2008: 60). 

Производните термини от своя страна може да се разделят на префиксални, суфиксални и 

термини – съкращения, образувани чрез изпускане  на части от изходната дума (Пак там, 60).   

I.1.2.1. Префиксални термини - образувани с помощта на префикси, които се поставят 

пред корена или основата на изходната дума. Като цяло в турския език и в частност в 

юридическия дискурс префиксалните термини не са разпространени, поради спецификата на 

граматичния строй на езика. В турския език такива термини са заетите от западни езици 

лексеми.  

Например: dekriminilizasyon - декриминилизация; illegal - противозаконен, незаконен, 

нелегален; dezavantajlı - непривилегирован; reorganizasyon - реорганизация; antidamping - 

антидъмпинг, антидъмпингов; antitröst – антитръст, антитръстов.  

  

Karşılaştırma sonucunda ihraç fiyatının % 2’sinden 

düşük bir damping marjı elde edilirse (de minimis 

marj), söz konusu ithalata antidamping önlemi 

uygulanamaz. (Antidamping Uygulamaları) 

В случай, че след съпоставка се постигне 

дъмпингов марж (минимален) по-нисък от 2 % от 

износната цена спрямо въпросния внос не се 

прилагат мерки за антидъмпинг. 

(Антидъмпингови практики)   

 

I.1.2.2. Суфиксални термини - образувани с помощта на суфикси, които се добавят след 

корена или основата на изходната дума. 

Например: dayanak - доказателство, правно основание; savcı - прокурор; savcılık – 

прокуратура; kovuşturma - преследване; съдебно преследване; съдебни мерки; geçersizlik - 

недействителност, невалидност; dilekçe - молба, заявление; tapulu - с нотариален акт; законен; 

подчинен, зависим; sorgu - разпит; kırsal - провинциален; селски; çeşitlilik - диверсификация, 

разнообразие; genelge - правилник за прилагане на наредба; önerge - предложение; резолюция; 

докладна записка; kaçakçılık – контрабанда; Yargıtay - Върховен касационен съд. 

 

Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla 

görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların 

işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun 

müşterek faili olarak sorumlu tutulur. (Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu Madde 4. (6)) 

Лице, чиито задължения са да предотвратява, 

наблюдава и проучва контрабандни действия 

неглижира умишлено извършването на 

престъпления, дефинирани в настоящия закон носи 

отговорност в качеството си на съучастник в 

извършеното престъпление. (чл. 4 ал. 6 от Закона 

за борба с контрабандата) 
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I.1.2.3. Абревиатурни термини - чрез обединяването на началните звукове или букви 

или на съкратени части от сложни названия (Симеонова 2016: 29). 

Например: T.C. - Република Турция; MUK (Medeni Usul Kanunu) – Граждански 

процесуален кодекс; CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) - Закон за наказателното 

съдопроизводство; AYM (Anayasa Mahkemesi) - Конституционен съд; KGM (Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdürlüğü) - Главна дирекция „Законодателство“ при Министерството на 

правосъдието; KHK (Kanun hükmünde kararname) - декрет със силата на закон; OHAL 

(olağanüstü hal) - извънредно положение; MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) - Съвет за 

разследване на финансовите престъпления; MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) - 

Централизирана система за регистрация; AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) - ЕСПЧ 

(Европейски съд по правата на човека). 

 

Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 25/7/2016-KHK-

669/21 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/21 md.) Bu 

Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve 

astsubaylara uygulanır. (Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu) 

Член 1 – (изм. 25.07.2016 – Декрет със силата на 

закон - чл. 669/21; приемане без промени: 

09.11.2016- чл.6756/21) Този закон се прилага 

спрямо офицерите и подофицерите от турските 

въоръжение сили. (Закон за служителите на 

турските въоръжени сили)  

 

I.2. Заимствани термини  

Заимствани се наричат „термини, които напълно или в отделни аспекти (само форма, 

само съдържание, само структура)  са заимствани от други езици“ (Гринев 2008: 60). Тук те се 

разглеждат в три категории, а именно:  

I.2.1. Материално заимствани термини – заимства се материалната форма на 

чуждоезичния термин. 

Например: a fortiori - а фортиори; de jure - де юре; de fakto - де факто; off-shore - 

офшорен; actio civilis - гражданско дело; actiones - дела; твърдения; действия; bona vacantia - 

безстопанствени имоти; damping – дъмпинг; kliring - клиринг; lokavt - локаут; faktöring - 

факторинг; de lege lata - действащо законодателство; delicta publica - публични престъпления; 

delicta privata - частни престъпления; de minimis – минимална помощ. 

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 

Bankalar Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetim 

ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal 

eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat 

kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda off-

shore hesabı açtırmış olan Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının elde ettikleri menkul sermaye iradı 

dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan vergilerle 

tahakkuk edecek vergilerin ve bunlara bağlı ceza ve 

gecikme faizlerinin ödeme zamanı, off-shore 

hesabındaki paranın mevduat sahibine ödenmesine 

kadar ertelenir. (Bankacılık İşlemleri Yapma ve 

Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar 

Bankası Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma 

Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların 

Ödenmesi Hakkında Kanun geçici madde 1 (1)) 

Срокът за плащане на данъци за приходи от акции 

и облигации на турски граждани, разкрили 

офшорни сметки в банки, чието управление и 

надзор е преминало в ръцете на Фонда за 

гарантиране на спестовните влогове и/или с отнети 

разрешително и правомощия за извършване на 

банкови операции и приемане на влогове, 

съобразно разпоредбите на Закона за банките, 

начислени съобразно Закон за доходите № 193 към 

датата на влизане в сила на този закон, както и 

данъците, които ще се начислят от такива, 

неплатени до датата на влизане в сила на този 

закон, ведно със съпътстващите ги санкции и 

наказателни лихви се отлага до датата, на която 

средствата по офшорната сметка ще бъдат 

изплатени на притежателя на влоговата сметка. 

(преходен чл. 1 ал. 1 от Закона за изплащане на 

средствата, събирани под формата на продажба на 

държавни облигации от Тюркийе Имар Банкасъ 

Аноним Ширкети, на която се отнема лиценза за 

извършване на банкови операции и приемане на 

влогове)  
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I.2.2. Термини - калки - думи или изрази, заети от друг език чрез буквално превеждане 

(копиране) дума по дума и корен по корен, при което се заимства не материалната форма на 

логическата единица, а само нейната структура или значение (Гринев 2008: 61). Според 

лингвистичната теория, напр. Ю. В. Откупщиков „в процеса на калкирането се заема не 

външната, а вътрешната форма на думата“ (Откупщиков 1973: 174–177). 

 Например: sıcak para - горещи пари; şüpheli alacak / tahsil edilemez alacak - лоши 

вземания; beyin fırtınası  мозъчна атака; fırça teması - четков контакт; kirli para - мръсни пари; 

boğa piyasası - бичи пазар, ayı piyasası - мечи пазар.  

 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları 

tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal 

ettirilir. (Vergi Usul Kanunu Madde 323) 

Възстановената впоследствие част от лошите 

вземания се прехвърля към активите и пасивите 

за периода, в който са били възстановени.  (чл. 323 

от Данъчния процесуален кодекс) 

 

I.3. Хибридни термини - съдържат интернационален и домашен компонент.  

Например: sponsorluk - спонсорство, ad hoc yargıç - ad hoc съдия, anamalcı - капиталист; 

patentli -  патентован; direktörlük - дирекция; due diligence raporu - дю дилиджънс доклад; due 

diligence analizi - дю дилиджънс анализ.  

 

Bu Yönetmelik, sponsorluk yapacak veya reklam 

verecek gerçek ve tüzel kişiler ile sponsorluk ve 

reklamlardan istifade edecek federasyonları, gençlik 

ve spor kulüplerini, sporcuları, yerel yönetimleri, 

kamu kurum ve kuruluşlarını, Türkiye Milli Olimpiyat 

Komitesini ve Paralimpik Komitesini kapsar. (Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği 

Madde 2) 

Настоящата наредба обхваща както физическите и 

юридически лица, които се явяват спонсори или 

рекламодатели, така и федерации, младежки и 

спортни клубове, спортисти, местна власт, 

държавни учреждения и ведомства, Турския 

национален олимпийски комитет и 

Параолимпийския комитет, които ще се 

възползват от спонсорството и рекламата.   (чл. 2 

от Наредбата за спонсорството на Главната 

дирекция за младежта и спорта) 

 

II. От гледна точка на образуването и развитието на терминологията, към която 

спада съответния термин: 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Базови, т. е. заимствани при зараждането на дадената терминология от тази 

терминология или лексикална област, която лежи в нейната основа и е база за нейното 

образуване.  

Например: yasa - закон, кодекс; законен, законов, легален; yargı - съд, съдебна власт; 

съдебен; hukuk - право, юриспруденция; правен, юридически; dava - иск, съдебно дело; karar – 

решение, съдебно решение, съдебно определение.  

 

Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve В случай, че в процедури, преминали през 

Класификация по образуване и развитие 

Базови Собствени Привлечени 

Основни Производни Сложни 
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Danıştaydan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları 

bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları 

kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul 

dairesinde düzeltilebilir. (Vergi Usul Kanunu Madde 

125) 

данъчния съд, районния административен съд и 

Държавния съвет се установят данъчни грешки, 

същите може да се коригират в съответното звено, 

посочено в предходните разпоредби, независимо от 

това, че има влязло в сила окончателно съдебно 

решение.  (чл. 125 от Данъчния процесуален 

кодекс) 

 

II.2. Собствени термини, т. е. термини, появили се в рамките на дадената 

терминология. Сред тях се различават:  

II.2.1. Основни термини, които назовават основни понятия в дадена област знания: suç – 

престъпление; вина; dava - иск, съдебно дело; ceza - кауза; наказание; санкция; глоба.   

   

Bu Kanunla vergi cezasiyle cezalandırılan fiiller, aynı 

zamanda 359 uncu maddeye göre suç teşkil ettiği 

takdirde vergi cezası kesilmesi söz konusu madde 

hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmaz. (Vergi 

Usul Kanunu Madde 340) 

В случай, че постъпки, наказани с данъчни 

санкции по този закон представляват 

престъпление и по чл. 359, разпоредбата, според 

която се налага данъчна санкция не представлява 

пречка за извършване на съдебно преследване (чл. 

340 от Данъчния процесуален кодекс) 

 

II.2.2. Производни термини, които са образувани от базови или основни термини и 

назовават понятия, производни от основните: suçlu - виновен, провинен, обвиняем; suçlama - 

обвинение; suçluluk - вина, престъпление; davacı - ищец; davalı - ответник, респондент; 

обвиняем; davalık - подлежащ на съдебно разглеждане; davalaşmak - завеждаме дело един 

срещу друг, взаимно завеждане на съдебни дела; yargıç - съдия; yargılama - съдопроизводство, 

съдебно производство; yargılamak - съдя, разглеждам съдебно дело.     

 

İncelemelerin haklı sebeplere binaen üç ay içinde 

bitirilmesine imkan olmıyan hallerde sulh yargıcının 

vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir. (Vergi Usul 

Kanunu Madde 145) 

При невъзможност за приключване на проучването 

в срок от три месеца, поради основателни причини 

този срок може да се удължи с решение на мировия 

съдия.  (чл. 145 от Данъчния процесуален кодекс) 

 

II.2.3. Сложни термини, които назовават понятия, получени от логическо произведение 

на базови, основни или производни понятия: başyargıç - главен съдия; başsavcı - главен 

прокурор; anayasa - конституция; suçüstü - на местопрестъплението; oybirliği - единодушие; 

kamuoyu - обществено мнение; önyargı - предубеждение, предразсъдък, предубеденост; 

kaptıkaçtı - крадец, джебчия; gözaltı - задържане; atıksu - отпадни / отпадъчни води; işbaşı - 

постъпване на работа; начало на работа (на работното място). 

 

Halen inşaatı devam eden atıksu arıtma ve katı atık 

bertaraf tesisleri için iş termin  plânı hazırlanması şartı 

aranmaz. (Çevre Kanunu Geçici Madde 4) 

За пречиствателни станции за отпадъчни води и 

инсталации за унищожаване на отпадъци, които са 

в процес на строителство не се изисква изготвяне 

на бизнес план. (преходен чл. 4 от Закона за 

околната среда) 

 

II.3. Привлечени термини, т. е. термини от близки области на знания, които се 

използват в дадената терминология без да изменят значението си: tazminat - обезщетение, 

компенсация; kruvaziyer - круизен кораб; kabotaj - каботаж, каботажно плаване; aval - авал; 

amortisman - амортизация; anamuhalefet - основна опозиция; deşarj - заустване; müteahhit - 

строителен предприемач; изпълнител; taşeron – подизпълнител; zeyilname – добавък към 

застрахователна полица; emme - абсорбция, абсорбиране; rötre - улягане, свиване, съсъхване, 

магазиниране.    
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Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin usûl ve 

esaslar Bakanlıkça çıkarılacak  yönetmelikle belirlenir. 

(Çevre Kanunu Madde 9) 

Редът и условията за заустване на отпадъчни води 

във водоприемници се посочват в наредби на 

Министерството. (чл. 9 от Закона за околната 

среда) 

 

 III. От хронологична гледна точка: 

 

 

 

 III.1. Историзми  - термини в хронологично детерминирано значение, влизащи или 

излизащи от употреба във връзка с изчезване на дадено понятие: kadı - кадия, съдия; beylik - 

бейлик, княжество; sancak - санджак (административна област в Османската империя); 

sadrazam (vezir-i azam) - велик везир; ahilik - занаятчийско-търговско сдружение 1 ; cizye - 

джизие 2 ; beylerbeyi - бейлербей 3 ; fetvahane - фетвахане (учреждение, занимаващо се с 

подготовка на материали за съставяне на фетви).    

 III.2. Архаизми - отдавна излезли от употреба и затова обикновено непонятни 

термини, по-рано използвани за назоваване на съществуващи понятия. Архаизмите имат по-

удобни или по-точни синоними. Пример за архаизми са: arzuhal - молба, заявление; kadir - цена, 

стойност; uğru - крадец. 

 III.3. Неологизми - това са термини, имащи нови понятия или предлагани в 

качеството си на нови наименования за съществуващи понятия: Brexit - Брекзит; Chindia - 

Китай и Индия; devremülk - временно ползване на собственост / имот; fizibilite - 

реализируемост, осъществимост; предпроектно проучване; expat - експат; Fetöcü - член или 

симпатизант на организацията на Фетхуллах Гюлен. 

 

Bu Usul ve Esaslarda belirtilen yatırım yeri tahsisi 

teşvikinden; 

a) ….. 

e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on 

milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite 

raporu ve finansman tablosunu veren, 

… 

gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. (Kanu 

Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve 

Esaslar Madde 6 (1)) 

 

Физически и юридически лица, които:  

а) … 

д) са представили доклад за предпроектно 

проучване и финансова таблица, при инвестиции, 

при които общата стойност на инвестиционното 

намерение надхвърля 10 милиона турски лири; 

…… могат да се възползват от 

насърчителната мярка, изразяваща се в 

предоставяне на имот с инвестиционна цел. (Ред и 

условия за предоставяне на имоти - държавна 

собственост с инвестиционна цел чл. 6 ал. 1)     

 

IV. По форма: 

  

                                                           
1 Организацията е създадена от Ахи Евран по препоръка на Хаджи Бекташ Вели с цел подпомагане на 

туркмените, населяващи Анадола по време на селджушкия и осванския период в сферата на занаятите и 

търговията Вж. Турски тълковен речник, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=AH%C4%B0L%C4%B0K.  

2 Паричен данък, събиран в полза на държавната хазна от немюсюлманите, поданици на Османската 

империя. - Вж. Е. Грозданова и Ст. Андреев.  Българите през XVI век. По документи от наши и чужди 

архиви. 

3  Управител на най-голямата административна единица в Османската империя — еялета. - Вж. Е. 

Грозданова и Ст. Андреев.  Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви. 

Класификация по хронология 

Историзми Архаизми Неологизми 
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IV.1. Термини - думи - еднокомпонентни т.е. съставени само от една дума, които 

може да се разгледат в три отделни категории:    

IV.1.1. Коренни термини -  harç - такса; разход; fek - отмяна; анулиране; прекратяване; 

koğuş - затворническа килия; halef – правоприемник; hak - право. 

 

Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu 

yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite 

hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. (Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Madde 

57 (1)) 

Лице, излежаващо присъдата си за лишаване от 

свобода, чийто прием в болнично заведение е 

належащ се настанява в затворническата килия на 

най-близко намиращата се държавна или 

университетска болница. (чл. 57 ал. 1 от Закона за 

изпълнение на наказанията и мерките за сигурност)    

 

IV.1.2. Афиксални термини - kamulaştırma - национализация; yasaklanmış - забранен; 

özerklik - автономия, самостоятелност; anlaşmazlık / uyuşmazlık - разногласие, спор, 

неразбирателство.  

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte özerklik 

işlemlerini tamamlayamamış olan federasyonların üç 

ay içerisinde özerklik işlemleri bitmediği takdirde bu 

Yönetmelik hükümlerine göre bir ay içerisinde 

federasyon başkanlığı seçimleri yapılır. (Spor Genel 

Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği 

Madde 14 1) 

В случай, че федерации, неприключили към датата 

на влизане в сила на тази наредба с процедурата за 

своята самостоятелност не успеят да я приключат 

в срок от три месеца следва да проведат избор на 

председател, в съответствие с разпоредбите на тази 

наредба. (чл. 14 от Наредбата на Главната 

дирекция по спорта за избора на председатели на 

федерации)      

 

IV.1.3. Сложни термини – bilirkişi - вещо лице; yasadışı - незаконен, нелегален; 

sıkıyönetim - авторитаризъм, строг режим; cezaevi - затвор; anayasallaşma - 

конституционализиране; zamanaşımı - давност; ateşkes - прекратяване на военните действия, 

примирие; başkatip - главен писар; главен секретар; müddeiumumiye - републикански прокурор, 

прокурор; karaborsacı - гешефтар, спекулант; elkoyma - конфискация.  

 

Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine 

getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen 

yahut tamamen başka bir kimseye devredemez. 

(Bilirkişilik Kanunu madde 4 (3)) 

Вещото лице е длъжно да изпълни възложената му 

задача лично и няма право напълно или частично 

да прехвърли изпълнението на някой друг. (чл. 4 

ал. 3 от Закона за експертната дейност)  

 

IV.2. Термини - словосъчетания, които могат условно да се разделят на 

двукомпонентни и многокомпонентни. 

IV.2.1. Двукомпонентни - словосъчетания, образувани от две лексикални морфеми.  

Например: uyuşmazlık mahkemesi - арбитражен съд; ihtisas mahkemeleri - специализирани 

съдилища; iş mahkemesi - трудов съд; ticaret mahkemesi - търговски съд; kadastro mahkemesi - 

кадастрален съд; aile mahkemesi - семеен съд; suç ortağı - съучастник; memnu mıntıka - 
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забранена зона; suçüstü yakalama - залавяне на местопрестъплението; suç aleti - оръдие на 

престъплението; suç duyurusu - сезиране на органите на реда за престъпление, обвинителен акт; 

tazminat davası - иск за обезщетение; vesayet davası - иск за попечителство; tutuksuz yargılama - 

без наложена мярка за неотклонение - задържане под стража по време на съдебната фаза на 

наказателния процес; teşvik primi - бонус; gerekçeli karar - мотивирано решение; halk oylaması – 

референдум; ara karar - междинно решение; müteferrik karar - особено / специално решение4.  

 

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 

görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. (İş Kanunu Madde 

8) 

Трудовият договор представлява договор, при 

който едната страна (работникът) поема 

ангажимент да полага труд, а другата 

(работодателят) – да изплаща възнаграждение. (чл. 

8 от Кодекса на труда) 

 

IV.2.2. Многокомпонентни – словосъчетания, в чиито състав има три или повече 

лексикални морфеми.  

Например: sulh ceza mahkemesi - мирови наказателен съд; ağır ceza mahkemesi - углавен 

съд; ilk derece mahkemesi - първоинстанционен съд; askıya alınmış dava - спряно дело; iş akdinin 

feshi - прекратяване на трудовия договор;  iş akdi feshi ihbar süresi - срок за предизвестие за 

прекратяване на трудов договор; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi 

- Дирекция „Полиция“ Анкара, отдел „Борба с организираната престъпност“; Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı - Секретариат на национална служба „Разузнаване“; Danıştay Genel 

Kurulu – Общо събрание на Държавния съвет; İdari Dava Daireleri Genel Kurulu - Общо 

събрание на отделенията за административно производство; Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 

- Общо събрание на отделенията за данъчно производство; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 

Müdürlüğü – Главна дирекция „Правни въпроси“ при Министерството на правосъдието.  

  

Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Kanunla 

verilen görevleri yerine getirmek üzere Adalet 

Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulur. 

(Bilirkişilik Kanunu madde 6 (1)) 

С оглед ефективно, уредено и ползотворно 

изпълнение на експертната дейност и с цел 

изпълнение на задълженията по този Закон към 

Главна дирекция „Правни въпроси“ на 

Министерството на правосъдието се създава 

отдел „Експертна дейност“.  (чл. 6 ал. от Закона за 

експертната дейност) 

 

V.  По съдържание: 

 
 

V.1. Според типа на назоваваните понятия: 

V.1.1. Общонаучни и общотехнически термини: süreç - процес, ход, развитие; yöntem - 

метод; işlem - действие, операция; работа; формалност, процедура; artış - нарастване, покачване; 

увелишчение; приръст; büyüme - ръст; растеж, развитие; приръст; ibare - надпис.  

 

Oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde 

beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” 

В случай, че изборите се провеждат по подобие на 

референдум се използва двуцветна бюлетина, 

                                                           
4 Такъв вид решения в България не се постановяват, но в Турция са практика, когато предметът на 

съдебното дело е по-различен от казусите, разглеждани от съответния съд, който може да е наказателен, 

мирови, търговски и т.н. 



 

AN ATTEMPT TO CLASSIFY THE LEGAL TURKISH TERMS MENENT SHUKRIEVA 31-42 

39 

ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan birleşik oy 

pusulası kullanılır. (Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu 

Madde 15 (2)) 

върху която на бял фон има надпис „Да“, а на 

кафяв фон – „Не“. (чл. 15 ал. 2 от Закона за 

президентските избори)  

 

V.1.2. Междуотраслови термини, които се използват в ред сфери на знанието: tazminat - 

обезщетение, възмездие, компенсация; sigorta - застраховка; mücbir sebep - непреодолима сила, 

форсмажорни обстоятелства; taahhüt - ангажимент; işveren - работодател; възложител; güvence 

- безопасност, сигурност; обезпечение; застраховка; ruhsat – разрешително, свидетелство; sicil / 

kütük – регистър;  zamanaşımı – давност.   

 

İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer 

bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam 

süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence 

dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur. (İş 

Kanunu Madde 13) 

При поява на свободна позиция, съответстваща на 

качествата на работниците в предприятието 

работодателят отчита желанията за преминаване 

от непълно работно време на пълно и обратното и 

обявява своевременно свободните места. (чл. 13 от 

от Кодекса на труда)  

 

V.1.3. Отраслови, т.е., термини, които принадлежат на определен отрасъл: adliye - 

съдебна палата; müdafi - адвокат; защитник; davacı / müddei - ищец.  

 

Davacı vekili mahkememize verdiği 13.07.2009 tarihli 

dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının 2005 

yılında resmi olarak evlendiklerini, tarafların bu 

evliliklerinden müşterek çocuklarının olmadığını, 

davalının yabancı uyruklu olması nedeniyle tarafların 

fikren ve ruhen anlaşmadıklarını, davalının daha 

serbest bir hayat tarzı istediğini, tarafların halen ayrı 

yaşadıklarını, tarafların bundan böyle bir araya gelerek 

evlilik birliğini kurmalarına imkan kalmadığını, bu 

nedenlerle boşanmalarına karar verilmesini talep ve 

dava etmiştir.  

В исковата молба, депозирана в съда от 

пълномощника на ищеца на 13.07.2009 г. накратко 

твърди, че довереникът му и ответничката са 

сключили официален брак през 2005 г., нямат 

родени деца от този брак, е налице 

неразбирателство от идеен и духовен характер, 

поради чуждото поданство на ответничката, която 

има желания за по-свободен начин на живот, към 

настоящия момент страните живеят разделено, 

няма възможност да се съберат и създадат брачен 

съюз, и отправя искане за постановяване на 

решение за прекратяване на брака. 

 

V.1.4. Конкретно-отраслови термини (принадлежащи на подотрасъл): bölge adliye 

mahkemesi - районен административен съд; müebbet hapis - доживотен затвор; ucu açık çalışma 

saatleri - гъвкаво работно време; iş güçlüğü - тежки условия на труд; tazyik hapsi – наказание 

„лишаване от свобода“ на длъжник.  

 

Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da 

onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği 

takdirde ondört yıldan yirmi yıla; müebbet hapis 

cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. (Türk Ceza Kanunu 

Madde 31 (3)) 

Лице, което към датата на извършване на 

престъплението е навършило 15 години, но не е 

навършило 18 се наказва с лишаване от свобода за 

срок от 14 до 20 години за престъпления, налагащи 

доживотен затвор при строг режим, и с лишаване 

от свобода за срок от 9 до 12 години за 

престъпления, налагащи доживотен затвор. (чл. 

31 ал. 3 от Наказателния кодекс на Турция)   

 

V.1.5. Тясно специални термини: kayyım - синдик; stopaj - данък при източника; mastör 

- пуансон. 

 

VI. По степен на абстракция: 

 

 



 

AN ATTEMPT TO CLASSIFY THE LEGAL TURKISH TERMS MENENT SHUKRIEVA 31-42 

40 

 

 

 

 

 

VI.1. Теоретични термини, чието значение има по-отвлечен характер: yargı alanı - 

юриспруденция; derece - инстанция; yetki - пълномощие; görev dönemi - мандат. 

  

VI.2. Емпирични термини, чието значение има повече конкретно-предметен характер: 

infaz - екзекуция; изпълнение на присъда; правоприлагане; izleme – мониторинг. 

 

VII.  По предметна принадлежност: с оглед на предметната си принадлежност 

термините може да се определят като математически, биологически, дипломатически, военни и 

др. В нашия случай това са юридическите и правните термини, а като пример могат да се 

посочат следните термини: içtihat - прецедент; съдебни практики; юриспруденция; 

müddeaaleyh - ответник; firar - бягство 5 ; дезертиране; mahkumiyet - осъждане, присъда; 

koğuşturma - съдебно преследване; cürüm - углавно престъпление.  

  

VIII. Според мястото на назованото понятие в йерархията на понятията: 

 

 

 

 

 

VIII.1. Родови термини: mahkeme - съд, съдилище; beyanname - декларация; dilekçe - 

молба, заявление; dava - съдебно дело, съдебен иск. 

VIII.2. Видови термини: askeri mahkeme - военен съд; sulh mahkemesi - съд от първа 

инстанция, мирови съд; vergi beyannamesi - данъчна декларация; üyelik dilekçesi - заявление за 

членство; itiraz dilekçesi - молба възражение; dava dilekçesi - искова молба; tazminat davası – 

дело за обезщетение; nafaka davası - дело за издръжка; Balyoz davası - делото по операция 

„Чук“; FETÖ davası - дело срещу организацията FETO 6 ;  Ergenekon davası - делото 

„Ергенекон“;  

VIII.3. Съподчинени термини, сред които термини-антоними: giriş izni / giriş yasağı - 

разрешение за влизане / забрана за влизане; miras kabulü / miras reddi - приемане на наследство 

/ отказ от наследство; göreve atama - görevden uzaklaştırma - назначаване на длъжност / 

отстраняване от длъжност.  

  

IX. По семантична структура: 

                                                           
5 Терминът често се употребява със значение „бягство от затвора“. 

6 Организацията e обявена за терористична от Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС).  Това 

се казва в съобщение на турския министър на външните работи Мевлют Чавушоглу, цитиран от всички 

турски медии. 

Класификация по степен на абстракция 

Теоретични Емпирични 

Класификация по място на назоваване в йерархията 

Родови Видови Съподчинени 
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IX.1. Еднозначни термини: kasıtlı - умишлен; suikast - покушение, атентат; savcı - 

прокурор; ipotek - ипотека; haciz - запор.    

IX.2. Многозначни термини: hakem – 1. арбитър; 2. рефер;  emniyet - 1. сигурност, 

безопасност; 2. предпазител, обезопасител; 3. служба „Сигурност“;  dava - 1. съдебно дело, 

процес; 2. прен. идеал; 3. проблем; 4. прен. идея. sulh - 1. мир; 2. уреждане на спор, помиряване, 

сдобряване; hukuk - 1. право, юриспруденция; 2. права (човешки); 3. приятелство, другарство. 

При сходство във формата и значението е възможна ситуация на лъжлива идентификация 

на термините, т. е. появяват се термини пароними: ikame - завеждане на дело, ikamet - 

пребиваване, istikamet - посока, направление;  istihdam - заетост,  izdiham - тълпа, навалица; 

тълпене, струпване.  

Безспорно в нормативните актове са недопустими грешки, защото дори и при най-

малката неточност последиците могат да бъдат сравнително сериозни. За това как паронимията 

предизвиква неприятни последствия свидетелства една интересна история от османско време. С 

обвинение, че злослови по адрес на садразама Мурат II изпраща на заточение Шанизаде 

Атауллах Ефенди – един уважаван учен и ерудит, комуто след време прощава. При връчването 

на фермана за оневиняване пратеникът го информира накратко със султанската повеля, но 

вместо думата itlak (помилване) изрича думата itlaf (екзекуция). На Шанизаде Атауллах 

Ефенди му прималява и умира7. Така един лапсус става причина за настъпване на смърт.    

Паронимия присъства и в нормативните текстове. Известните в турските юридически 

среди прависти Сами Селчук8 и Четин Ашчъоглу9  отбелязват, че в чл. 8 на Закон № 1696 

вместо muhakeme masrafları има запис, гласящ mahkeme masrafları. И двамата юристи са на 

мнение, че ако беше използван турския вариант yargılama masrafları, грешка нямаше да бъде 

допусната (Селчук 1974: 10; Ашчъоглу 2001: 3). Muhakeme и yargılama в превод на български 

означават съдопроизводство, а mahkeme означава съд, съдебна инстанция. И трите израза в 

превод означават съдебни разноски/ разходи.    

 

X. Според функционалните особености термините могат да бъдат класифицирани по 

следния начин:  

X.1. Според региона на употребата им (интернационализми, национални термини, 

регионални и местни термини): direktör - директор;  kodeks - кодекс; damga vergisi - гербов 

налог; düzenleme şeklinde vekaletname - пълномощно по образец10 

X.2. По степента на тяхната общоприетост и употреба (общоприети, присъщи за 

определена школа, общоупотребителни, малко употребителни и оказионални термини): Torba 

Yasası - Закон за измененията в Закона за преструктурирането на определени задължения и 

социалното осигуряване и други постановления със силата на закон. В турския юридически 

език присъстват няколко термина, които в езика на юристите се използват със значение, 

различно от общоупотребимото и общоприетото такова. Например:  

Справка в турския тълковен речник показва, че „kaza“ означава „нещастен случай, който 

причинява човешки жертви, наранявания или вреди и щети“ (Турски тълковен речник 1988: 

824), а в правото значението на думата е „съд, съдебна власт“ (Тайлан 1982: 97), а в миналото е 

означавала и „кадийство“.  В ежедневието „tasarruf“ означава “икономия, спестяване; 

спестявания, но юридическото значение на термина е „разпореждане, разпоредителни 

действия“ (Турски тълковен речник 1988: 1422). В разговорната лексика „sabit“ означава 

„фиксиран, стабилен, неподвижен“, но в езика на правото значи „доказан“ (Турски тълковен 

речник 1988: 1236). 

                                                           
7 Енциклопедия „Истанбул“, т.1, с.843.  

8 Зам.-главен прокурор, член на Върховния касационен съд на Турция. 

9 Почетен член на Върховния касационен съд на Турция. 

10 Документът е често превеждан като „пълномощно по образец“, поради липсата на точен еквивалент 

на български език. Всъщност пълномощното се изготвя в нотариална кантора, като нотариусите ползват 

шаблонен текст.  
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X.3. Според нормираността (стандартизирани, препоръчителни, недопустими и т. н.): в 

турския език съществува термин „rekabetçi“, който често се превежда на български като 

„конкурент“. В книжовния турски език терминът не означава лице, което конкурира друго т.е. 

конкурент, а се използва при създаване на словосъчетания, при чиито превод на български език 

определението (на тур. tamlayan) се превежда като прилагателно име. Например: rekabetçi mal - 

конкурентна стока, rekabetçi sektör - конкурентен сектор/ бранш, rekabetçi piyasa - конкурентен 

пазар, rekabetçi fiyat - конкурентна цена. Турският еквивалент на термина „конкурент“ е 

„rakip“. Терминът „yargıç“ e популярен както в общоупотребимата реч, така и в 

професионалния език на юристите, но поради това, че в Конституцията на Република Турция 

законодателят е използвал персийската заемка „hâkim“, „yargıç“ липсва в нормативно-правните 

актове. В превод на български език и двата термина означават „съдия“. Друг често срещан в 

нормативните текстове термин е „mülga“. Терминът означава „отменен“ и се използва 

изключително при посочване на „отменени разпоредби“ в нормативно-правен акт, където 

употребата на по-познатия синоним „iptal“ е неуместна.    

Въз основа на класификацията на Гриньов изведохме 10 основни групи турски 

юридически термини, като тази класификация може да се разшири или да послужи като 

фундамент за разработването на други класификации на термините от терминосистемата право 

в съвременния турски език.   
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