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 العمل التركيالجوانب العامة لقانون 

 

 

 ما هو تعريف عقد العمل؟ -1

 

عقد العمل هو عقد يتعهد فيه أحد الطرفين )"الموظف"( بأداء العمل بشكككككككل بيككككككتقل بيطما يتعهد الطر  ا  ر 

 )"صاحب العمل"( بدفع الراتب بقابل األعمال المطجزة.

 

 على عقد العمل. 6098وقانون االلتزابات رقم  4857قانون العمل رقم يطص 

 

 االلتزام الرئييي للموظف هو أداء العمل، في حين أن االلتزام الرئييي لصاحب العمل هو دفع الراتب.

 

 عقود العمل؟تتعلق بشكل هل هناك متطلبات  -2

 

كقاعدة عابة، يمكن تطفيذ عقود العمل بأي شككككككل وال يجب أن تكون بكتوبة. وبع فلم، فيما يتعلم بالمطالبات التي 

 دائًما.عقد العمل  طياً تطفيذ لمقترح أن يتم فمن ايمكن إثباتها، 

 

 بن قانون العمل. 11/2المادة وفقاً   طيةالمحددة فات المدة يجب أن تكون عقود العمل  استثناء:

 

 أنواع عقود العمل -3

 

مادة تقوم  قانون العمل  11/1ال مدة العقود بتعريف  التركيبن  ما يلي المحددة وفات ال مدة غير المحددة ك فات ال

فو عقد العمل إن ال تيككككككتطد ععقة العمل إلى بدة بحددة. في حال "يُعتبر عقد العمل قد تم إبرابه لفترة غير بحددة 

أسكككا  مدة بحددة أو يقوم على ل بشككككل  طي،يتم إبرابه بين صكككاحب العمل والموظف الذي عقد الفترة بحددة هو 

 ."بعين حدثتجييد عمل بعين أو إنجاز ظهور شروط بوضوعية بثل 

 

 محددةذات مدة عقود  .أ

 

، إال ة )بشكل بتيليل(كثر بن برأل ةبحددفو بدة : "ال يجوز إبرام عقد عمل العمل التركيبن قانون  11/2المادة 

، يُعتبر عقد العمل قد تم إبرابه لفترة ودًا بتيليلة بتكررة. وبخع  فلموجود سبب جوهري قد ييتلزم عق في حال

 البداية ". ذغير بحددة بط

 

: "يجب أن تحافظ العقود المتيليلة الميتطدة إلى أسباب أساسية على وضعها بن قانون العمل التركي 11/3المادة 

 كعقود ببربة لفترة بحددة."

  طية المحددةفات المدة كما هو بذكور بوضوح، يجب أن تكون عقود العمل . 

  المحددة يتم تطبيقها بشكل استثطائي في القانون التركي. وفقًا فات المدة وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن العقود

المحددة إال إفا تم فات المدة . ال يمكن استخدام العقود لمدة غير بحددةللمبدأ العام، يجب إبرام عقود العمل 

 استيفاء الشروط الموضوعية.
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 الذي سككيتم االنتهاء بطه  الشككروط الموضككوعية: تعطي الشككروط الموضككوعية ربع بدة العقد بطوع بن العمل

واالنتهاء بن المشكككروع وبا إلى  ،طبيعته بثل؛ االنتهاء بن أعمال التجصكككيصنظراً في فترة زبطية بعيطة 

 فلم.

 

 عقد بدون وجود شككرط بوضككوعي على أنه  ةبحدد فو بدة وفقًا ليككابقة بحكمة الطق ، يتم قبول عقد عمل

 ذبم المديطة المتبقية.وال يمكن للموظف طلب ال ةغير بحددعمل فو بدة 

 

مدة تطتهي عقود العمل  مدة / فات ال هاء ال ًيا عطد انت قائ حاجة إلى إععن الفترة المحددة تل المحددة في العقد دون ال

 اإللغاء / إ طار اإلنهاء بن قبل األطرا .

 

انتهاء بدة العقد بن حيث المبدأ، ال يحم للموظفين الحصكككول على تعويضكككات إنهاء الخدبة إفا انتهى العقد بيكككبب 

 )سيتم فكر االستثطاءات أدناه(

 

محددة. نظًرا ألن اإل طار الميبم )إ طار اإلنهاء( لم يتم فات المدة العقود الال يمكن تطبيم اإل طار الميبم على 

بن قبل صككككككاحب العمل. ال يجوز للموظف االسككككككتفادة بن حم البحث عن وظيفة جديدة ابتداء بن تاري  اإل طار 

 .على برتبهأي  صم تطبيم حتى تاري  اإلنهاء، دون الميبم 

 

 سلسلةمتعقود الال 

 

بع  أصككككحاب العمل الذين يرغبون في تجطب إشككككعار اإلنهاء ودفع التعوي  عن تلم الفترة باإلضككككافة إلى يقوم 

 العقود.إبرام عقود قصيرة األجل و / أو تجديد تلم ب، عطد استيفاء الشروط تجطب دفع تعويضات إنهاء الخدبة

 

هو بحددة لتجطب بثل هذه الميكككككك وليات بن قبل صككككككاحب العمل فات المدة عقود الإبرام بأن المحكمة العليا ترى 

اسككتخدام الحم في إسككاءة وتعتبره بن القانون المدني التركي  2حيككن الطية التي تطظمها المادة تصككر  يخالف ببدأ 

 .ببرباً لمدة غير بحددةفي التعاقد. لذلم، تعتبر المحكمة العليا العقود المتيليلة عقدًا واحدًا 

 

 

 محددةالغير ذات المدة عقود ال .ب

 

يُعتبر عقد العمل قد تم إبرابه لفترة غير بحددة حيث ال تيككككككتطد  ( ،TLCبن قانون العمل التركي ) 11وفًقا للمادة 

حقوق بثل بطالبة فو المدة غير المحددة اسكككككتيفاء صكككككاحب العمل لعقد العمل يتطلب ععقة العمل إلى بدة بحددة. 

 االسترداد وتعوي  الضمان وتعوي  اإلشعار وبكافأة نهاية الخدبة.

 

ببلغ يتم حيابه التعوي  ييتحم فيه الموظف  هو نوع بنافأة نهاية الخدبة( )بكتعوي  اإلقالة  اإلقالة:تعويضات 

سطة بن سطوات األقدبية في حالة إنهاء  لكل عمل ن يوميثعثعن  الموظفيتقاضاه واحد على أسا  راتب إجمالي 

 إنهاء الخدبة.ي دي إلى الخدبة دون سبب بباشر 

 

 الموظفالذي ييتقيل طواعية المطالبة بمكافأة نهاية الخدبة. وبع فلم، إفا استقال  للموظفكما هو بقبول، ال يحم 

الصحية تشكل عقبة ثابتة توثيم أن المشاكل  وأ، الحصول على حم التقاعدأو بيبب الخدبة العيكرية اإلجبارية، 

بيككككككبب )الموظف  عقد حيككككككن نية وقواعد األ عق في حال إنهاءببادرة صككككككاحب العمل ب وألوظيفة، ل ئهأبام أدا

تعوي  إنهاء الحصول على  الموظفحم هذا يتستقالة(، بشرط أن تكون فترة العمل سطة واحدة على األقل، فياال

 الخدبة.

 

مادة  تعوي  ًقا لل عار: وف قانون العمل التركي ) 17اإلشكككككك إ طار الطر  على أحد األطرا  (، يجب TLCبن 

هاء عقود العمل  بل إن هاء( ق بالوضككككككع )اإلن مدة غير ا  ر  )أسككككككبوعين وهي المحددة  عل فترات بحددة فو ال

/  شهر 18أشهر إلى  6العابلين لفترة تتراوح با بين أسابيع للموظفين  4أشهر /  6أقل بن لمدة  ينالعابلللموظفين 



سككطوات(  3فوق العابلين لفترة تأسككابيع للموظفين  8سككطوات /  3إلى  1.5العابلين لمدة با بين أسككابيع للموظفين  6

 يمكن تمديد هذه الفترات المحددة بيبقًا بموجب عقد العمل.و

 

ا ) اإل طار( عن فترة تعوي  ييككككككمى ويجب على الطر  الذي ال يمتثل لمتطلبات اإل طار أن يدفع تعويضكككككككً

 اإل طار.

 

 ؟مشروعلسبب عقد العمل ما هو إنهاء  -4

 

 األسباب هي كما يلي:وبطصوص عليه لكل بن الموظف وصاحب العمل.  بشروعليبب عقد العمل إنهاء إن حالة 

 

 :مشروعحق الموظف في إنهاء العقد لسبب 

 

لفترة بحددة أو غير بحددة، قبل انتهاء بدته أو دون الحاجة  كان العقد يحم للموظف إنهاء العقد، سكواء :24المادة 

 :، في الحاالت التاليةاإلشعار المحددةإلى براعاة فترات 

 

I. ألسباب صحية 

 

أو حياته ليكككبب كان بن الميكككتحيل  الموظفإفا كان أداء العمل المطصكككوص عليه في العقد يهدد صكككحة   .أ

 التطب  به وقت إبرام العقد؛

 

على هو ويعمل بالقرب بطه بشككككل بيكككتمر آ ر  بوظفإفا كان صكككاحب العمل أو بن يطوب عطه أو أي   .ب

 مرض يتعارض بع أداء واجباته.ببصابًا بمرض ُبعٍد أو  ،اتصال بباشر بعه

 

II. إفا قام صككاحب العمل، عطد  لسلللوك غير األقيقي أو المي ي أو الميذي أو أي سلللوك مقر مشللاب .ا

بن  عل فكر ظرو  العمل بشكككل غير صككحي  أو بإعطائه بعلوبات  الموظفإبرام العقد، بتضككليل 

 كافبة أو اإلدالء ببيانات كافبة بشأن أي نقطة أساسية بن العقد؛

 

أو  الموظفأو فعل يشكككل جريمة ضككد شككر  أو سككمعة بخاطبة فنباً بن  عل صككاحب العمل ارتكب إفا  .أ

 جطييًا؛ الموظف، أو إفا قام بمضايقة تهأحد أفراد عائل

 

رتكاب بهد  إجباره التهديده قام بأو أحد أفراد أسككككرته أو  الموظفإفا قام صككككاحب العمل باالعتداء على  .ب

أو أحد أفراد أسكككككرته، أو  الموظفضكككككد يعاقب عليها باليكككككجن ارتكاب جريمة قام بفعل غير قانوني، أو 

 .الموظف على شر  ثر في أبور ت الموظفتوجيه اتهابات  طيرة ال أسا  لها ضد 

 

في الحاالت التي يكون فيها الموظف قد تعرض للتحرش الجطيكي بن قبل بوظف آ ر أو بن قبل شكخص  .ج

 لم يتم اتخاف التدابير المطاسبة على الرغم بن إبعغ صاحب العمل بهذا اليلوك؛بكان العمل، إفا ثالث في 

 

لقانون العمل وشكككروط دفع األجور وفقًا  عن عجزإنشكككاء حيكككاب لوجور أو عن صكككاحب العمل عجز إفا  .د

 العقد؛

 

 الموظفبتعيين صككاحب العمل إفا قام قطعة أو بهمة، على أسككا  في الحاالت التي تم فيها تحديد األجور  .ه

مهمة أصككككغر بما هو بطصككككوص عليه ويفشككككل في تعوي  هذا العجز عن طريم لعدد أقل بن القطع أو ل

 ط التوظيف.تطفيذ شروعجز عن تكليفه بعمل إضافي في يوم آ ر، أو إفا 

 

 

 



III. الظروف القاهرة 

 .الموظفتيتدعي التوقف عن العمل ألكثر بن أسبوع في المطشأة التي يعمل بها هي الظرو  التي قاهرة القوة ال

 

 :مشروعلسبب العمل حق صاحب العمل في إنهاء عقد 

 

لفترة بحددة أو غير بحددة، قبل انتهاء بدته أو كان العقد يجوز لصكككككاحب العمل إنهاء العقد، سكككككواء  - .25المادة 

 ، في الحاالت التالية:اإلشعار المحددةفترات براعاة دون الحاجة إلى 

 

I. ألسباب صحية 

 

بيبب إدابة حياته بشكل بخالف بيبب تصرفه المتعمد أو  بجروحإفا أصيب الموظف بمرض أو أصيب   -أ

وتغيب نتيجة لذلم لمدة ثعثة أيام بتتالية أو ألكثر بن ، (اليكككرتعاطي الكحول ) بيككبب أولقواعد األ عق 

  مية أيام عمل في شهر.

 

تيم  ال أن حالة الموظف للشفاء و غير قابل الموظفالمرض الذي اًصيب به أن بإفا قررت لجطة الصحة  -ب

الموظف لحوادث التي ال تُعزى إلى  طأ التعرض لالمرض أو اإلصكككككككابة ب. في حاالت تهأداء واجبالع ب

وفي حاالت الحمل أو الوالدة،  ،)أ( أععهالبطد  والتي تعود ألسككباب  ارجة عن تلم المطصككوص عليها في

إفا أو يتطلب بدة أكثر بن سككككككتة أسككككككابيع يحم لصككككككاحب العمل إنهاء العقد إفا كان الشككككككفاء بن المرض 

. 17ها في المادة فترات اإلشعار المطصوص عليانقضاء أكثر بن ستة أسابيع بعد مدة اإلصابة ل استمرت

. 74، تبدأ الفترة المذكورة أععه في نهاية الفترة المطصكككككوص عليها في المادة الوالدةفي حاالت الحمل أو 

 تعليم عقده.حيث أنه يتم ال يجوز دفع أجر عن الفترة التي يتخلف فيها الموظف عن الحضور إلى العمل 

 

صككاحب على ان  لوزارة األسككرة والعمل والخدبات االجتماعية،الموقع الرسككمي الطشككر في بن  عل تم التأكيد لقد 

قانون الصحة واليعبة المهطية رقم فلم بموجب بالعمل وفيما يتعلم  الموظفينالعمل بلزم بضمان صحة وسعبة 

لحماية  COVID-19في هذا اليياق، يجب على أصحاب العمل اتخاف االحتياطات العزبة ضد بخاطر و. 6331

بن قانون الصككككككحة واليككككككعبة  19ن. بن ناحية أ رى، فإن التزابات الموظفين بحددة في المادة صككككككحة الموظفي

ا  رين الذين سككيتأثرون ، ويلتزم الموظفون بعدم تعري  صككحة وسككعبة أنفيككهم والموظفين 6331المهطية رقم 

واليكككعبة المهطية وتعليمات الصكككحة حول بما يتماشكككى بع التدريب الذي يتلقونه وفلم ، للخطرأو أعمالهم بأفعالهم 

 صاحب العمل.

 

برض بشكككككككأن المتخذة التدابير أيضكككككككاً بمراعاة ، يلتزم الموظفون 19باإلضكككككككافة إلى التزاباتهم بموجب المادة 

COVID-19 وفي حال تصكككككر  الموظف واتباع األوابر والتعليمات الواردة في هذا الصكككككدد. ، في بكان العمل

توجيه على الرغم بن للتدابير على عدم االبتثال بصكككككراً لموظف الذي ال يزال امل  عفًا لذلم، يجوز إنهاء عقد ع

بن قانون العمل.  II / ı/  25أي تعوي  بن قبل صاحب العمل وفقًا للمادة دفع دون فوراً وبرات،  3اإلنذار له لـكك 

في أباكن  COVID-19)للوصول إلى المعلوبات التفصيلية المتعلقة باالحتياطات التي يجب اتخافها ضد برض 

 (1العمل، يرجى االطعع على المذكرة في الملحم 

 

II. لسلوك غير األقيقي أو المي ي أو الميذي أو أي سلوك مقر مشاب ا 

 

إفا قام الموظف، عطد إبرام العقد، بتضككككليل صككككاحب العمل عن طريم االدعاء زوراً بابتعك ب هعت أو  .أ

سكككمات العقد، أو بتقديم بعلوبات كافبة أو اإلدالء ببيانات  تلبية المتطلبات التي تشككككل سكككمة أسكككاسكككية بن

 كافبة؛

 

أو فعل يشكككل جريمة ضككد شككر  أو كرابة صككاحب العمل أو فنباً بن  عل بخاطبة الموظف ارتكب إفا  .ب

أحد أفراد أسرته، أو وجه اتهابات ال أسا  لها ضد صاحب العمل في األبور التي تمس شر  أو كرابة 

 األ ير؛



 

 لدى صاحب العمل؛يعمل إفا تحرش الموظف جطييًا بموظف آ ر  .ج

 

أو إفا في العمل أحد أفراد أسككككرته أو زبيله تهديد أو قام بتهديده أو على صككككاحب العمل إفا اعتدى العابل  .د

 .84 الف أحكام المادة 

 

يككككرقة أو ضككككد صككككاحب العمل، بثل  يانة األبانة أو اليخل باألبانة والشككككر  إفا ارتكب الموظف عمعً  .ه

 الكشف عن األسرار التجارية لصاحب العمل؛

 

في  ،لمدة سبعة أيام أو أكثرغير القابل لإلفراج المشروط إفا ارتكب الموظف جريمة يعاقب عليها باليجن  .و

 ؛ببطى المطشأة

 

في  ،لمدة سبعة أيام أو أكثرغير القابل لإلفراج المشروط يعاقب عليها باليجن إفا ارتكب الموظف جريمة  .ز

 قر المطشأة؛ب

 

 .توجيه اإلنذار لهبعد  إفا رف  الموظف أداء واجباته .ح

 

ا الت أو المعدات أو غيرها بن بتعري  اإلهمال الجيكككيم سكككواء بشككككل بتعمد أو جراء الموظف قام إفا  .ط

، سواء كانت بلًكا لصاحب العمل بها ضراراإلقام بللخطر أو تحت رعايته تقع التي الميتلزبات المواد أو 

 الثعثين يوًبا.الموظف عن أجر بن  عل الضرر هذا ال يمكن تعوي  بحيث أم ال، 

 

III. الظروف القاهرة 

 

 أكثر بن أسبوع.مدة قوة قاهرة تمطع الموظف بن أداء بهابه لوهي 

 

IV.  كان ، في حال 17اإل طار المشككار إليها في المادة  لفترة تتجاوز بدة عن العملتغيب الموظف

 .اعتقالهتم الموظف قيد االحتجاز أو 

 

 الالعقد بن  عل االدعاء بأن إنهاء  21و 20و 18دعوى قضائية وفقًا للمواد أن يقوم برفع للموظف يمكن 

 .األقيام الفرعية المذكورة أععه بعيتوافم 

 

إنهاء عقد العمل ليكككككبب  يرجى بعحظة أنه يحم للموظف الحصكككككول على بكافأة نهاية الخدبة حتى إفا تم

بن  II/  25هي اإلنهاء وفقًا للمادة عطد إنهاء العقد . الحالة الوحيدة التي ال يتم فيها دفع تعويضككات بشككروع

 قانون العمل.

 

 "؟مشروعةما هو اإلنهاء "ألسباب  -5

 

العمل إنهاء شككرط تعيككفي، نص قانون العمل على بشكككل بن أجل بطع أرباب العمل بن إنهاء عقود العمل 

لموظفين فإنه " في حال إنهاء عقود ا، لعملبن قانون ا 17لمادة ووفقاً ل. في هذا الصدد، بشروعةألسباب 

طية سككي ة بليككبب غير بشككروع و ،بن قانون العمل 18وفقًا للمادة االجتماعي ضككمان البن غير الميككتفيدين 

 المطالبة بتعوي  عن سوء الطية. لعابل، فيحم لللعقدإنهاء صاحب العمل حم استخدام  يييءكل بشو

 

 دعاوى إعادة التوظيف.رفع تجنب هو ضروري من أجل مشروعة ألسباب عقد العمل إنهاء إن 

 



، يجب على الموظف الذي يدعي إنهاء عقد العمل دون 4857بن قانون العمل التركي رقم  20وفًقا للمادة 

في غضون شهر وفلم وطلب إعادة التوظيف العقد إنهاء بن أجل إلغاء رفع دعوى قضائية  بشروعسبب 

واحد بن تاري  إ طار اإلنهاء. يجب أن ت  ذ الشككككككروط المذكورة أدناه في االعتبار عطد المطالبة بإعادة 

 ؛الحقوقاستعادة بن أجل ، فيجوز للعابل رفع دعوى قضائية إفا كانت هذه األسباب بوجودة، الحقوق

 

  براعاة القطاع إفا كان صاحب العمل هو نفيه(،عابعً على األقل )دون  30يجب توظيف 

  أشهر على األقل، 6في نفس بكان العمل لمدة بيتمراً في العمل العابل يكون يجب أن 

  ًلديه و، التحكم فيهبكان العمل وأو نائباً له بكلفاً بإدارة صاحب العمل ليجب أال يكون العابل بمثع

 سلطة التعيين والفصل،

  الذي تم عقده يشكككل أسككاسككا إلنهاء عقد العمل بشككروعيجب على صككاحب العمل عدم تقديم سككبب 

 ألجل غير بيمى.

 إضافيان؛ شرطانععوة على فلم، وفقًا لقرارات بحكمة الطق ، هطاك 

 

 والبحث عن الحلول،  ابلةكعطاية يجب على صككككككاحب العمل، الذي أنهى عقد العمل، التصككككككر  ب

 ،بما يعطي فقدان الثقة بين الطرفينهو الحل األ ير الذي ال بفر بطه العقد اء إنهيتم اعتبار بحيث 
 

  بشكككل  طي ويفضككل أن يكون فلم  ،ن العابلب ةفعادبعلى أوالً بن الضككروري للغاية الحصككول

 إفا تم إنهاء عقد العمل ليبب يتعلم بيلوك الموظف أو إنتاجيته.

 

 هاسكككت طافبر اقرصكككدر اللعمل وتلعادة شكككأن اإلطلب العابل بللمحكمة أن تقبل مكن يفي ظل هذه الظرو ، 

 .تعوي الدفع بن  عل العمل، لكن يحم لصاحب العمل االبتطاع عن القرار 

 

ي تالو، 4857قانون العمل رقم  بنالم قتة  10المادة اإلشكككككككارة إلى ، 7244القانون رقم لقد تم بن  عل 

، لن يكون صكككككاحب العمل قادًرا على العئحة الجديدة عل بن . تحت ظرو  الوباءالعمل عقد إنهاء  تمطع

، لن يكون 10إنهاء عقد العمل بإرادته. سككيتم بط  سككلطة إنهاء عقد العمل للموظف فقع. وفقًا للمادة الم قتة 

تحت عطوان  25في البطد الثاني بن المادة بإبكان صاحب العمل إنهاء العقد إال بطاًء على األسباب المذكورة 

تطفيذ لصككاحب العمل التي يحم هي أسككباب اإلنهاء الفوري والطية". حيككن "أسككباب عدم االبتثال لو عق و

 .4857في قانون العمل رقم  ةبدرجبشروع وهي ليبب اإلنهاء 

 

الذي إنهاء عقد العمل  -01لوسككباب التالية: المطع هذه ال يمكن لصككاحب العمل إنهاء عقد العمل  عل فترة 

بن قبل فترة غير بحددة إنهاء عقد العمل ل -04بن قبل صككككككاحب العمل، أجل الفترة التجريبية  تم عقده بن

أسككباب أ رى،  -22، الجماعي للعمالفصككل ال -15، المشككروعيككبب بال طار اإلدون بن صككاحب العمل 

بن  عقد العملإنهاء  -28االحتجاز. إجبارية وبيككبب بن قبل صككاحب العمل ألسككباب عقد العمل إنهاء  -27

 صحة.تتعلم بالقبل صاحب العمل ألسباب 

 

 .بطع اإلنهاءالعمل بخع  هذه األسباب ضمن نطاق عقد ال يعتبر إنهاء 

 

 

 



 اإلنهاء؟ قاصة بشكلهل هناك أي متطلبات  -6

ً بن قانون العمل، يجب أن يكون إشعار اإلنهاء  19وفقًا للمادة  بتوضي  صاحب العمل يقوم ويجب أن   طيا

 بشكل صري  وواض .سبب اإلنهاء 
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بن قانون العمل. في هذا الصدد، يتم تطظيم ساعات العمل  63ساعات العمل بطصوص عليها في المادة إن 

 في نطاق هذه المادة.

 

 وقت العمل – 63المادة 

. با لم يتقرر  ع  فلم، يقيم األسبوعفي وقت العمل  مس وأربعون ساعة كحد أقصى يبلغ بشكل عام، 

 المطشأة. هاعمل فيتي توقت العمل بالتياوي على أيام األسبوع ال

يجوز تقسيم وقت العمل على أيام األسبوع في أشكال ميتلفة بشرط شريطة أن يتفم الطرفان على فلم، 

ساعة. شهران، يجب في هذه الحالة،  عل فترة ز أال يتجاوز وقت العمل اليومي إحدى عشرة  بطية بدتها 

 وقت العمل األسبوعي للموظف وقت العمل األسبوعي العادي.أال يتجاوز بتوسع 

 يمكن زيادة فترة الموازنة )المعادلة( هذه حتى أربعة أشهر باتفاق جماعي.

يجب تحديد طرق تطبيم وقت العمل بما يتماشى بع المبادئ المذكورة أععه في نظام تصدره وزارة العمل 

 والضمان االجتماعي.

يجب تحديد أنواع العمل التي يجب أن يكون وقت العمل اليوبي فيها سككبع سككاعات ونصككف كحد أقصككى أو 

أقل ألسكككككباب صكككككحية في الئحة يتم إعدادها باالشكككككتراك بين وزارة العمل والضكككككمان االجتماعي ووزارة 

 الصحة.

سككاعة في األسككبوع. يمكن تحديد سككاعات العمل  45يكون وقت العمل ، فإن القاعدة هي أن في هذا الصككدد

سكككاعة في األسكككبوع. كقاعدة عابة،  45ال يمكن أن تتجاوز إال انه سكككاعة في األسكككبوع  45أقل بن لتكون 

تحديد في حرية ال. للطرفين ةإضككككافيأعمال سككككاعة في األسككككبوع بأنها  45توصككككف األعمال التي تتجاوز 

 ساعة. 11بشرط أال تتجاوز ساعات العمل اليوبية  ساعات العمل اليوبية

أيام عمل، أي أن  6سككاعة في األسككبوع بالتيككاوي على  45م يتقيككفإن القاعدة هي أن يتم ،  63وفقًا للمادة 

أيام في عمل يكون هطالم حتى ال وبشككككككل عام إال أنه سكككككاعة.  7.5سكككككاعات العمل اليوبية يجب أن تكون 

 ساعات. 9أيام وتحدد ساعات العمل اليوبية بـ  5على عمل م ساعات اليتقييتم اليبت 

 كل ساعة من العمل اإلضافي بمعدل مرة ونصف من األجر العادي للساعة. ةدفع أجريتم 

 عقد بأقل من قمس وأربعين سلللللاعة  الفي الحاالت التي يتم فيها تحديد وقت العمل األسلللللبوعي بموجب 

وقت العمل األسلللبوعي المنج  وفقلا للمبادل المذكورة أعيا والذي قد يعتبر العمل الذي يتجاوز متوسللل  

ل فق   ضلللافية. في اإلسلللاعات الفي قد أُنج  العمل  يعتبر هذايسلللتمر حتى قمس وأربعين سلللاعة أسلللبوعيا

 دي للساعة.  يُدفع أجر كل ساعة إضافية بمعدل مرة وربع ضعف األجر العا ضافياإلالعمل 



 

 واألعياد الوطنية؟أيام العطل العمل في  -8

 أم الة الوططيأيام األعياد با إفا سكككككيتم العمل في ه يتم تحديد بوضكككككوع بن قانون العمل، فإن 44وفقًا للمادة 

بوافقة الموظف بطلوبة إفا لم يكن هطاك نص وتكون أو بموجب عقود العمل.  الجماعي بموجب االتفاق

 .بهذا الشأن أو في عقود العمل الجماعياالتفاق في 

في . إفا عمل الموظفون أيام العطلالوططية أو أيام األعياد يُدفع أجر الموظف بالكابل كما لو كان يعمل في 

 .في العطلة ، فيتم دفع أجر يوم كابل إضافي لهم عن كل يوم عملأيام العطل

 ةالعطلأيام العابة و ةالعطلأيام عطلة نهاية األسككككبوع وأيام بن المفيد اإلشككككارة إلى أن األعمال التي تتم في 

البديل عن بط  اإلفن حالة ، وال تقبل سككككوابم المحكمة العليا تد ل في نطاق العمل اإلضككككافيالرسككككمية ال 

 .ةبدالً بن دفع أجر العمل في أيام العطلالعمل في هذه األيام 

 اإلجازة السنوية؟أجور ما هي  -9

أكملوا سككطة واحدة على األقل بن الخدبة في المطشككأة بطذ تعييطهم، بما في فلم الفترة يُيككم  للموظفين الذين 

يطوية بدفوعة ال جازةاإلإجازة سطوية بدفوعة األجر. ال يجوز التطازل عن حم الحصول على التجريبية، ب

العابلين في بهن األجر. ال تيككري أحكام هذا القانون بشككأن اإلجازة اليككطوية بدفوعة األجر على الموظفين 

 بوسمية أو غيرها بن المهن التي بحكم طبيعتها تدوم أقل بن سطة واحدة.

 يجب أال تقل بدة اإلجازة اليطوية المدفوعة للموظف عن ؛

 (،بما فيها اليطة الخابيةو مس سطوات )واحدة أربعة عشر يوًبا إفا كانت بدة  دبته بين سطة  .أ
 

 ر بن  مس سطوات وأقل بن  مية عشر عاًبا،أكثبدة  دبته عشرين يوًبا إفا كانت  .ب
 

 (.بما فيها اليطة الخابية عشر مية عشر عاًبا فأكثر )بدة  دبته ستة وعشرون يوًبا إفا كانت  .ج

ً  ميككين الذين تزيد أعمارهم عن بالطيككبة للموظفين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشككر عاًبا و ، يجب عابا

 عة األجر عن عشرين يوًبا.أال تقل بدة اإلجازة اليطوية المدفو

 يمكن زيادة بدة اإلجازة اليطوية بدفوعة األجر بن  عل عقود العمل واالتفاقيات الجماعية.

يطوية عستفادة بن حم االقاعدة العابة لإن  سطة العمل التالية. هي أن يحصل عليها العابل إلجازة ال إال في 

تم اسككككككتخدام اإلجازة اليككككككطوية في العام التالي، فيككككككيتم ال يوجد نص في القانون يطص على أنه إفا لم يأنه 

 .اعتباراها بلغية

اإلجازة اليككككطوية بن أجل الحصككككول حقهم في ، فيما يتعلم بالموظفين الذين ال ييككككتخدبون بن جانب آ ر

تشككير إلى ان على ببلغ بن أجر اإلجازة اليككطوية بيككبب إنهاء عقد العمل، فإن المحكمة العليا لديها سككوابم 

 محياته عل لموظفين الذين ال ييتخدبون حم اإلجازة اليطوية لحياة االعادي  ا األبر يتعارض بع الييرهذ

 العملية الطويلة.

يحم لصكككككاحب إال أنه يتم إعفاء صكككككاحب العمل بالكابل بن بدفوعات اإلجازة اليكككككطوية، بع أنه ال لذلم، 

 المبلغ.القيام باستقطاعات على هذا العمل 
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بن قانون  20. )المادة العقد وهي أنه يجب تبرير اإلنهاءحم صككككككاحب العمل في إنهاء تتعلم بهطاك قاعدة 

 العمل(

 .عن نفيه حم الدفاعالموظف ، يجب إعطاء ئهأداإنهاء عقد العمل بيبب سلوك الموظف أو  في حال

أن الموظفين ، ورواتب الموظفينه يتم دفع أنبثبات اإلبلزم بباإلضكككككككافة إلى فلم، فإن صكككككككاحب العمل 

يتم دفع أجور العمل اإلضكككافي والعمل في العطعت العابة أنه اإلجازة اليكككطوية، و وقهم فيحقبون يكككتخدي

 . طيةأدلة للموظفين وفلم بن  عل والوططية 

أصلللحاب كون الموظفين للصلللال  وفي العديد من الدعاوى القضلللا ية ضلللد أصلللحاب العمل يصلللدر القرار 

الموظفين. لذلك من المهم أن وادعاءات وكاملة ضلللللللد بيانات قطية العمل غير قادرين على تقديم أدلة 

 أمام المحاكم. سجيت كاملة لجميع الوثا ق التي يمكن اعتبارها دلييل  ميكون لديك

 

ألسللللباب العقد إنهاء الياصللللة بالتوثيق مراحل ما هي اليطوات البسلللليطة التي يجب اتباعها و -11

 ؟مشروعة

 

 

 

بن قانون العمل، يلتزم صككككاحب العمل بإثبات أن سككككلوك الموظف له تأثير سككككلبي  20وفقًا للمادة  .1

سكككلوك الموظف الذي أدى إلى إ عله للميككك ولية على ععقة العمل. في هذا الصكككدد، يجب تحديد 

التي يشكككير إلى اليكككلوكيات الخاط ة  طي بيان الحصكككول على ، يجب في هذه الطقطة. المطاطة إليه

لموظف بشككككككل واضككككك  وبفهوم. يجب أن يتضكككككمن البيان جميع التفاصكككككيل بثل سكككككلوك قام بها ا

 .ياتاليلوكهذه وتاري  وقع قواعد بكان العمل وبالمخالفة لالموظف 

 شخصيًا. سلوك الموظفعلى يجب أن يتم التوقيع على البيانات بن قبل األشخاص الذين شهدوا 

. يجب أن يتضككككمن هيتضككككمن جميع تفاصككككيل سككككلوكتوجيه إنذار  طي إلى الموظف بحيث  يجب .2

ه إفا لم يفي أناإلنذار على بيان . يجب أن يشكككككمل اليكككككلوك ووقت وبكان اليكككككلوك وتاري اإلنذار 

 تقديم بدافعتهالموظف لاسكككتدعاء بالتزابه، فيكككيتم إنهاء عقده. باإلضكككافة إلى فلم، سكككيتم الموظف 

 .فيما يتعلم باإلنذار

 



الحصول على وأدائه، يجب  هبيبب سلوكعقد الموظف للموظف: في حال إنهاء  ةفعادمبط  حم ال .3

واضككحة ويجب أن تتضككمن أنه لتقديم المدافعة دعوة ال. يجب أن تكون بهذا الشككأن الموظفبدافعة 

كان ووقت وتاري   عل فترة زبطية بعقولة في بيجب على الموظف أن يقدم بدافعته عن نفيككككككه 

ًضا تقديم الموظف بعيطين. إفا لم يكن  . بن المفيد  طية ةفعادببيتعدًا في الوقت المحدد، فيمكطه أي

كون ت. باإلضكككككافة إلى فلم، سكككككيكون بن المفيد أن يتم الحصكككككول على المدافعة بشككككككل  طيأن 

، يجب أ ذ إفادة تفيد عةالمدافلموظف. في حالة ابتطاع الموظف عن تقديم ابخع يد  ةبكتوب ةفعادمال

 .تقديم بدافعتهابتطاع الموظف عن ب

 

لهذا مماثلة ال هأو سككككككلوكياتالموظف . يجب توثيم سككككككلوك الطهائيهو الخيار العقد إثبات أن إنهاء  .4

إثبات أن اإلنهاء كان الخيار األ ير. لذلم يجب أن يكون هطاك أكثر بن اليككككككلوك وفلم بن أجل 

 .أكثر بن بدافعةوبيان 

 

سكككبب اإلنهاء بشككككل صكككري  العقد نهاء. يجب أن يتضكككمن إشكككعار إنهاء  طي باإلإرسكككال إشكككعار  .5

بيان إنهاء العقد ويجب أيًضا في رادة اإلإلى بشكل صري  يجب اإلشارة هذا اإلشعار وواض . في 

اإلشكككعار بن إرسكككال أن يتم يقترح وتوقيع صكككاحب العمل. اإلشكككهار وقت اإلنهاء. يجب أن يحمل 

 ب العدل.كات عل 

 . ما هو حق اإلنهاء الفوري واليطوات الواجب اتباعها لإلنهاء؟12

أحد األسككككككباب المطصككككككوص عليها في المادة  تتحقق مل إنهاء العقد على الفور في حاليحم لصككككككاحب الع

هذا اليلوك و عل عام واحد اعتباًرا بعرفة أيام اعتباًرا بن  6. يجب استخدام هذا الحم في غضون 25/2

 إدراك هذا اليلوك.بن 

 

 

بن قانون العمل. في هذا الصككككدد،  25ضككككمن نطاق المادة الذي يقع لموظف ايجب تحديد سككككلوك  .1

يشكككير إلى اليكككلوكيات الخاط ة للموظف بشككككل واضككك  وبفهوم.  طي بيان الحصكككول على يجب 

 شخصيًا. البيانات بن قبل األشخاص الذين شهدوا سلوك الموظفهذه يجب أن يتم التوقيع على 

 

جميع تفاصككككككيل سككككككلوك الموظف. يجب أن على يتضككككككمن توجيه إنذار  طي إلى الموظف يجب  .2

في  ال أنه اإلنذار على . يجب أن يشمل هذا اليلوك اليلوك وتاري  ووقت وبكاناإلنذار يتضمن 

 ه يجوز توجيهالموظف بالتزابه، فيككككككيتم إنهاء عقده. وفقًا ليككككككوابم المحكمة العليا، فإنعدم وفاء 

 عف. وبع فلم، 25ليككككككلوكيات التي تد ل في نطاق المادة للموظف فيما يتعلم باالشككككككفوي اإلنذار 

 أبام المحكمة. فلم سيكون بن الصعب إثباتحيث أنه ذلم يوصى ب



ليس إلزابيًا ويمكن إنهاء العقد. على سككككككبيل اإلنذار اسككككككتحالة االسككككككتمرار في ععقة العمل، فإن  في حال

في عقد فلم بطصككوصككاً عليه وبذكوراً وكان  ةشككخصككيألغراض ر اسككتخدام اإلنترنت المثال، في حالة حظ

، فع يوجد التزام ةشككككخصككككيألغراض اإلنترنت باسككككتخدام الموظف قام قواعد بكان العمل، وفي العمل أو 

 .بتوجيه اإلنذار له

اعتاد ويجب إثبات أن الموظف قد  25نطاق المادة التي تقع ضمن يجب توثيم سلوكيات الموظف  .3

 بشكل سيء.بن فلم هذا اليلوك وأن ععقة العمل تتأثر بمارسة على 

 

ذلم. يجب أن يوصككى ب شككفوي. وبع فلم، البشكككل  25يمكن تقديم إ طار اإلنهاء في نطاق المادة  .4

بشكككل اإلنهاء سككبب اإلنهاء بشكككل صككري  وواضكك . في اإل طار يجب اإلشككارة إ طار يتضككمن 

ا في  رادةاإلإلى  ي صككر وقت اإلنهاء. يجب أن يحمل اإل طار  أن يتضككمنإنهاء العقد ويجب أيضككً

 كاتب العدل.بن  عل توقيع صاحب العمل. يقترح إرسال اإل طار 

 

قانون العمل التركي في هذا المذكرة. من ناحية أقرى  سلليكون من ما ينص علي  أهم قمنا بتوضللي  لقد 

سية أو في حالقبل المحترف  الحصول على الدعم القانونيطلب المفيد جداَ  حدوث أي  إبرام العقود الر ي

 ن اع.

 

 م يد من األسئلة واالستفسارات والتعليقات.ل مكتب صاري إبراهيم أوغلوفي االتصال بنرجو عدم التردد 

 

 


