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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی« 
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و
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یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشـــت، و همکاران ایشـــان، آقای علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

خانم فریبا دهقان تشکر و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395
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کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 



کشور ترکیه 20  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
یکی از کشـــورهای اســـالمی منتخب کشـــور ترکیه اســـت. رتبه باال در رتبه بندی های 
یافته در  معتبر دنیا در حوزه وقف و امور خیریه، برخورداری از نظام مدیریت نسبتًا ساختار
میان کشـــورهای اســـالمی، قانون خیریه و وقف مفصل و جامع و برنامه استراتژیک توسعه 

ئل انتخاب ترکیه به عنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه می باشد. وقف از جمله دال
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور ترکیـــه می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
یخـــی کشـــور ترکیه، مفهوم وقـــف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  تار
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وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
کشور ترکیه طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. بخش در 

کشور ترکیه شامل اطالعات اجتماعی،  برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات 
ری شد. این اطالعات با جستجو در سایت های اینترنتی و  اقتصادی و فرهنگی جمع آو
ســـایر منابع اطالعاتی به دســـت آمد. برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه  و 
شـــاخص های بخشـــندگی کشـــور ترکیه مقاالت و گزارش های دیگری بررسی شدند. این 
که اطالعات  گزارش ها شامل برخی پژوهش های خارجی مربوط به سال های اخیر است 
ارزشـــمندی را در ارتبـــاط بـــا کشـــور ترکیـــه در اختیـــار قرار می دهـــد. همچنین هـــر یک از 
نهادهـــای فعـــال در ترکیه با برخورداری از ســـایت هایی مشـــخص اطالعـــات مفیدی در 

کشور ترکیه در دسترس عموم قرار می دهند. زمینه نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
کار مقـــاالت، مطالعـــات و ســـایت های فارســـی که در زمینه کشـــور ترکیه  در ابتـــدای 

ین: اطالعات قابل توجهی داشتند، بررسی شدند. درمجموع دو مقاله فارسی با عناو
وقف در ترکیه	 
نظارت بر وقف در حقوق ایران، مصر و ترکیه	 

ین:  و پنج مقاله انگلیسی با عناو
	 GIS Based Land Evaluation of the High Land in East Mediteranean Region, 

Turkey
	 Taxation of Chrities in Turkey (Draft)
	 The landscape of Philanthropy and Civil Society in Turkey
	 Move in the Right Direction, But not the Destination: Turkey’s New Founda-

tions Law
	 Nonprofit Law in Turkey

گرفتند. یافته شد و موردبررسی قرار 
کشور ترکیه به سایت های  کلی در مورد  در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات 
مختلف فارسی و انگلیســـی زبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت جغرافیایی، 
کشوری، وضعیت فرهنگی، اوضاع سیاسی- اجتماعی، ساختار حکومت،  تقسیمات 
وضعیت اقتصادی و شاخص های این حوزه به دست آید. دو سایتی که بیشترین کمک 
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که اطالعات مناسبی را در این زمینه دارا  کردند عبارت اند از ســـایت دیپلماسی ایرانی  را 
که شاخص های اقتصادی و جمعیتی را در بر داشت. بود و سایت بانک جهانی 

گرفت. مفهوم  کشور ترکیه موردبررسی قرار  در فصل دوم، مفهوم وقف و امور خیریه در 
گردید و  یدان" اســـتخراج  وقـــف از مقاله فارســـی "وقـــف در ترکیـــه، فصلنامه میـــراث جاو
یری ترکیه از وقـــف ارائـــه داده بود نیز  ز کل اوقـــاف نخســـت و کـــه اداره  پـــس ازآن، تعریفـــی 
کلمات vakif و foundation می باشد. اولین  گرفت. در ترکیه وقف معادل  موردتوجه قرار 
که خود به دو دستۀ بنیادهای وقف و انجمن ها  مفهوم وقف، مؤسسات خیریه می باشد 
تقســـیم می شـــود. در بخش بنیادهای وقفی، ســـه مفهوم وقـــف، انواع بنیادهـــای وقفی و 
نیات بنیادهای وقفی بیان  شـــده اند. دومین مفهوم این فصل، فعالیت های بشردوستانه 
یشه ای مشکالت و غالبًا به مقابله  که فعالیت های بشردوستانه عمدتًا به علل ر می باشد 

یع قدرت می پردازد. با نابرابری اجتماعی و توز
ر روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه ترکیه اختصاص  فصل سوم به مرو
یاســـت امور  یافت. در قســـمت روند توســـعه، تغییراتی که در مدیریت اوقاف و مدیریت ر
گردیـــد. این بخش به بیـــان قانون مدنـــی ترکیه، قانون اوقاف شـــماره  دینـــی رخ داد، بیـــان 
5737 و دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5737 می پردازد. همچنین دو 
بنیاد وقف بلو و بنیاد بخش سوم وقف ترکیه در قسمت روند توسعه بیان شده است. در 
کشـــور ترکیـــه در امور  ایـــن فصل وضعیـــت موجود وقف و امور خیریه، مقایســـه وضعیت 
کشـــورها، و وضعیت موجود مســـاجد و فعالیت های قرآنی موردبررسی قرار  خیریه با دیگر 

گرفتند.
یگران فعال در ســـه حوزه وقـــف و امور خیریه  گزارش، به معرفی باز فصـــل چهـــارم این 
گردید و سپس  کنشـــگران فعال در حوزه وقف و امورخیریه مطرح  می پردازد. در ابتدا انواع 
یگران فعال داده شده است. در ادامه نگاشت نهادی  توضیح مختصری درباره هر یک باز
که نشـــان دهندۀ روابط فی مابین آن ها اســـت، ترسیم شـــد و هر یک  یگـــران فعال  کلیـــه باز

گرفت. نهادها به طور مفصل موردبررسی قرار 
گروه سیاست گذار، ناظر، تسهیل  یگران فعال در چهار  در حوزه وقف و امور خیریه، باز
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گر و مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف قرار دارند. سیاست گذار و ناظر وقف و امور 
زارت دارایی می باشد. یری ترکیه و و ز خیریه در ترکیه، نهاد دولتی اداره کل اوقاف نخست و

یری ترکیـــه، وظیفـــه اداره و نظارت بنیادهـــای وقفی را به  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
گرفت. در این  عهده دارد. برای بررســـی این نهاد، ســـایت vgm.gov.tr موردمطالعـــه قرار 
یـــت، وظایف، فعالیت هـــا، درآمدها و مصـــارف، چارت ســـازمانی، اداره  قســـمت مأمور
اوقـــاف شـــمار 5737 )پیوســـت 1(،  قانـــون  روابـــط خارجـــی،  اداره  یـــه،  خدمـــات خیر
دستورالعمل اجرایی ســـازی قانون اوقاف شماره 5737 )پیوست 2( و ادارات عملیاتی 

گرفتند. یری ترکیه موردمطالعه و بررسی قرار  ز کل اوقاف نخست و مربوط به اداره 

که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر  زارت دارایی ترکیه یک نهاد دولتی اســـت  و
بنیادهـــای وقفی را بـــر عهده دارد. برای بررســـی این نهاد، ســـایت maliyr.gov.tr و مقاله 
گرفتند. در این قســـمت  انگلیســـی Taxation of Charities in Turkey موردمطالعـــه قرار 
یـــت و شـــرایط معافیت از مالیات بـــرای بنیادهای وقفی موردمطالعه و بررســـی قرار  مأمور

گرفتند.
گروه  که در این  گر می باشند؛  یگران فعال در این فصل، نهادهای تسهیل  گروه سوم باز

دو نهاد بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه و بانک اوقاف ترکیه قرار دارند.
پا1 اســـت و به عنـــوان یک مرکز  بنیـــاد وقفـــی بخش ســـوم ترکیه عضوی از مرکز وقف ارو

1. EFC
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اطالعات می باشـــد. در این ســـایت، بانک اطالعاتی اسامی سازمان های غیرانتفاعی در 
کامل نیســـت و  موضوعـــات و حوزه های مختلف قرار دارد. البته بانک اطالعاتی مذکور 
که تعدادی از آن ها موردمطالعه  کرده اســـت  تعداد محدودی از این ســـازمان ها را معرفی 

گرفتند. قرار 
 

که در حـــوزه جـــذب و ســـرمایه گذاری  گر اســـت  بانـــک اوقـــاف ترکیـــه یک نهـــاد تســـهیل 
کل اوقاف  گر، اداره  کمک های مالی فعالیت می کند و ســـهامدار اصلی این نهاد تسهیل 

یری ترکیه می باشد. ز نخست و

که در  یگران فعال، مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف می باشند  گروه چهارم باز
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این قسمت، شش مؤسسه خیریه برتر در موضوعات مختلف شناسایی و بررسی شدند. 
کوچ  این ســـازمان ها شـــامل ســـازمان وقف دیانت ترکیه )مذهب(، ســـازمان وقف وهبی 
)آموزش، بهداشت و فرهنگ(، دانشگاه وقف سلطان محمد فاتح )آموزش و پژوهش(، 

یست محیطی( می باشند.  کلیه )سالمت( و بنیاد وقف درختکاری تما )ز بنیاد وقف 
گروه سیاســـت گذار و ناظر قرار  یگران فعال در دو  کن متبرکه، باز در حوزه مســـاجد و اما
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه« و »ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه« به  دارنـــد. دو نهاد » ر
کن متبرکـــه فعالیت می کنند و » اداره  عنوان سیاســـت گذار و ناظر در حوزه مســـاجد و اما

یری ترکیه« به عنوان ناظر در این حوزه فعالیت می کند. ز کل اوقاف نخست و
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه اداره تمامی مســـاجد و امور دینی ترکیه را به عهده  ر
گرفت. در این  دارد. برای بررســـی ایـــن متولی، ســـایت diyanet.gov.tr موردمطالعه قـــرار 
قســـمت اصـــول و اهـــداف اساســـی، تشـــکیالت، هیئت مدیره بازرســـی و قرائـــت قرآن، 
یاســـت امور دینی جمهـــوری ترکیه موردمطالعه و  خدمات مســـاجد و تخصیص بودجه ر

گرفت. بررسی قرار 

گروه سیاست گذار، ناظر   یگران فعال در ســـه  در حوزه قرآن و فعالیت های مذهبی، باز
یاســـت امـــور دینی جمهوری ترکیـــه« به عنوان  ارائه دهنـــده خدمـــات قرآنی قرار دارند. » ر
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متولـــی و ناظـــر در حوزه قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبـــی فعالیت می نماید. از تشـــکیالت 
کل خدمـــات آموزشـــی و قرآنی« و  یاســـت امـــور دینـــی جمهـــوری ترکیـــه، دو ادارۀ »اداره  ر
که به ترتیب نقش سیاست گذار  »هیئت مدیره بازرســـی و قرائت قرآن« فعالیت می نمایند 
ره های  و ناظـــر را در این حوزه دارا می باشـــد. »ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه« با برگـــزاری دو

قرآنی نقش ارائه دهنده خدمات قرآنی در ترکیه را دارا می باشد.
که در این  کشـــور می باشـــد  گـــزارش، مربوط به برنامه های آینده این  فصـــل پنجم این 
یری ترکیه در حوزه وقف و  ز زمینه برنامه اســـتراتژی 2015-2019 اداره کل اوقاف نخســـت و
گردید و فصل ششـــم هم به بیان جمع بنـــدی و تحلیل وضعیت وقف و  امـــور خیریه ارائه 

امور خیریه ترکیه می پردازد.
کتاب، با رایزن هـــای فرهنگی ایران در ترکیه )در شـــهرهای آنکارا،  در اثنـــاء تهیه ایـــن 
یـــه ترکیه مورد  اســـتانبول و ارزروم( ارتبـــاط برقرار شـــد و مطالبـــی راجع به وقف و امور خیر

که نتایج حاصل از این مکالمات عبارت اند از:  گرفت  سؤال قرار 
یاســـت امـــور دینی جمهوری ترکیه اســـت  تریـــن ارگان در حـــوزه مســـائل دینی، ر »باال
که وقف را نظارت و مدیریت  یاست امور دینی جمهوری ترکیه است  کمیت وقف، ر )حا
ترین ارگان در حوزه وقـــف، اداره کل اوقاف  می کنـــد البتـــه منظور وقف دینی اســـت(. باال
یری ترکیه می باشـــد. دانشـــگاه ســـلطان محمد فاتح هم یک دانشـــگاه وقفی  ز نخســـت و

است«.
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقـــت باالیی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 و ناظر پروژه



|  فصل اول |

کشور ترکیه کلی  اطالعات 





کشور ترکیه- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام در مطالعات تطبیقی، آشنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی، اقتصادی،  اولین 
کشور با  کشور موردمطالعه اســـت. مقایسه یک  سیاســـی اجتماعی و فرهنگی- مذهبی 
گرفتن شرایط و موقعیت آن، موجب درک سطحی موضوع و  کشورهای دیگر بدون در نظر 

نتیجه گیری نادرست می شود. 
بـــه منظـــور آشـــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور، 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  زمینه کمک های خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
یژگی های بارز کشـــور ترکیه پرداخته می شود  به همین جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در پنج بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعـــات اقتصادی، اطالعات سیاســـی- 
کشـــور در حوزه وقف و  اجتماعـــی، اطالعات فرهنگی- مذهبی و در نهایت جایگاه این 

کمک های خیریه می باشد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
راسیایی اســـت که بخش بزرگ کشور  ترکیه با نام رســـمی جمهوری ترکیه، کشـــوری او
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رمیانه واقع اســـت و بخش  کوچک در جنوب باختر آســـیا و خاو یعنی آناتولی یا آســـیایی 
پا( قرار دارد. ر ارو کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه ی بالکان )منطقه ای در جنوب خاو

کشـــورهای ایران، جمهـــوری آذربایجـــان )نخجوان(، ارمنســـتان و  ر با  ترکیـــه در خـــاو
پایی( با  یه؛ و در شمال باختری )بخش ارو ری با عراق و ســـور گرجســـتان؛ در جنوب خاو
یای سیاه، از باختر با دو  بلغارستان و یونان همسایه است. همچنین ترکیه از شمال با در
یـــای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه ی  کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با در یـــای  در

راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است.
کیلومترمربع است و مساحت ایران 1.648.000 می باشد،  مســـاحت ترکیه 783.562 
به عبارتی مســـاحت ترکیه در حدود نصف مســـاحت ایران می باشد ]89[. ترکیه کشوری 
که از سوی  کشور مانند یک مستطیل است  کوهستانی و نسبتًا پرباران است. شکل این 
گرفتـــن در یکی از حســـاس ترین مناطق  ر و باختـــر امتدادیافته اســـت. ترکیه با قـــرار  خـــاو
جهان، دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بســـیار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر 
ک ترکیه برای ترانزیت  یژه ایران از خا کشورهای بسیاری، به و پا به شمار می آید و  آسیا و ارو
کاال و انـــرژی اســـتفاده می کنند. ترکیه از آب وهـــوای خوب و جلگه ای برخوردار اســـت و 
یســـت به آنجا  یادی تور مکان هـــای جالـــب و دیدنی دارد بـــه دلیل همین ســـاالنه تعداد ز

مسافرت می کنند.
پا مکان یابی شده است.  کشور ترکیه در نیمکره شمالی و نقطه تالقی دو قاره آسیا و ارو
پا و غرب آسیای میانه واقع شده است و بین مدار35 درجه  این کشور در جنوب شرقی ارو
و 50 دقیقه الی 42 درجه و 6 دقیقه عرض شمالی و 35 درجه الی 44 درجه و 48 دقیقه 
یچ قرارگرفته اســـت. این ســـرزمین به صورت مســـتطیلی  گرینو طـــول شـــرقی نصف النهار 
که طول آن از شـــرق تا غـــرب )از ارارات تا چناق قلعـــه( در حدود 1660  قابل تصور اســـت 

کیلومتر می باشد ]5[.  کیلومتر و عرض آن به طور متوسط 550 
پایی دارد. کشورهای هم مرز ترکیه  ترکیه شـــش همسایه ی آســـیایی و دو همسایه ی ارو
کیلومتر، ارمنســـتان  کیلومتر، جمهوری آذربایجان 9  ر با ایران 499  عبارت انـــد از: در خاو
یه  کیلومتر و سور ر با عراق 352  کیلومتر؛ در جنوب خاو گرجستان 252  کیلومتر، و   268

کیلومتر. کیلومتر و بلغارستان 240  کیلومتر؛ در شمال باختر با یونان 206   822
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یاهای ســـیاه و مرمـــر، اژه و مدیترانه از طریق دو  یا راه دارد. در ترکیه از ســـه طرف بـــه در
یاهـــای آزاد مرتبط می شـــوند و ازلحـــاظ جغرافیایی موقعیت  تنگـــه بســـفر و داردانل بـــه در
کشور می دهند. بزرگ ترین و مهم ترین شهر آن استانبول می باشد. ترکیه با  مناسبی به این 
یه، بلغارستان  کشـــورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سور

و یونان همسایه است ]4[.
رده شده است.  کشور ترکیه در جهان آو در شکل 1-1 موقعیت 

کرده  یادی در توســـعه اقتصـــادی آن ایفا  شـــکل هندســـی خاص ترکیه اثرات بســـیار ز
پایی  یسندگان ارو که بیشتر نو است. آســـیای صغیر یک اصطالح دیگر جغرافیایی است 
در نوشـــته های خود راجع به ترکیـــه بکار می برند. موقعیت جغرافیایی ترکیه باعث شـــده 
گذرگاه های  کشور به وسیله  پا داشته باشد و این  است حالت پلی میان دو قاره آسیا و ارو
کشـــورهای مســـلمان بوده و عکس پا به  بســـفر و داردانل از ترکیه به منزله شـــاهراهی از ارو

کشور ترکیه در جهان  شکل 1-1( موقعیت 

ایـــن قضیـــه هم صادق بوده اســـت. موقعیـــت جغرافیایی ترکیه این مـــکان را به وجود 
پایی اتحاد شـــوروی سابق را بازی کند و این امر  رده اســـت که نقش دروازه بان بخش ارو آو
گردیده است ]6[.   کشور در پیمان دفاعی آتالنتیک شمالی )ناتو(  یت این  موجب عضو
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کشوری- 1-1-1 تقسیمات 
کـــه در ســـال 1941 در آنکارا برگزار شـــد، در پایان بررســـی های  کنگـــره جغرافیـــای اول 
طوالنی خود ترکیه را به هفت ناحیه جغرافیایی تقسیم نمود. در بررسی های کنگره نام برده 
گرفته شـــد. هر یک از این نواحی شـــامل  یژگی هـــای مختلـــف جغرافیایی ترکیـــه در نظر  و
کز همه استان ها به جز سه استان  چندین استان می شوند. کشور ترکیه 81 استان دارد. مرا
کیه(،  با خود اســـتان همنام هســـتند. ســـه اســـتان نام برده عبارت اند از: ختای )مرکز: انتا
یه )مرکـــز: آداپازاری(. هرکـــدام از اســـتان های ترکیه به  قوجاایلـــی )مرکـــز: ایزمیت(، ســـقار

چندین بخش تقسیم شده است.

کشوری ترکیه شکل 1-2( تقسیمات 

اطالعات اقتصادی- 1-3
اقتصاد ترکیه، توســـط صندوق بین المللی پول1، به عنـــوان اقتصاد بازار در حال ظهور 
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ترکیه ازنظر شاخص  تعریف می شـــود. بر اساس 
توســـعه ی انسانی در سال 2014، 69 امین کشور درحال توسعه دنیا به حساب می آید ]7[. 
بر اســـاس اعالم مجله فوربس ازنظر تعداد میلیاردرها شـــهر استانبول در سال 2008 با 35 
یـــورک )71 میلیاردر(، لندن)36 میلیاردر(  نفر میلیاردر پس از مســـکو)74 میلیاردر(، نیو
کنگ، لس  در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شـــهرهایی مانند توکیو، هنگ 

آنجلس و داالس پیش است.

1. International Monetary Fund (IMF)
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ز بـــر دامنه اش افزوده  زبه رو که رو ین اســـت  اقتصـــاد ترکیـــه ترکیبی از صنایـــع بومی و نو
می شـــود. اقتصاددانان و سیاســـتمداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده 
کشـــور صنعتی جهان می دانند. ترکیه از ســـال 1980  طبقه بندی می کنند و آن را جزو 20 
رزی به خودکفایی رسیده و پس ازآن سال نیز  کشاو میالدی در تولید محصوالت اساســـی 
رزی ترکیه در سال 2005 رتبه هفتم  کشـــاو به رشـــد خود ادامه داده است. تولیدات فراوان 
کرد. بخش  رد و در سال 2006 برای 2.11٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد  جهان را به دست آو
خصوصـــی اقتصـــاد ترکیـــه نیـــز قوی و به ســـرعت در حال رشـــد اســـت و نقـــش مهمی در 
بانکـــداری، حمل ونقـــل و ارتباطـــات دارد. در ســـال های اخیر اقتصاد ترکیه رشـــد خوبی 
رده است. اقتصاد  داشـــته و رشـــد 9.8٪ و 4.7٪ را در ســـال های 2004 و 2005 به دست آو
رزی، صنایع، پیمانکاری و ساخت وســـاز، ارتباطات،  کالن ترکیه ترکیبی از بخش کشـــاو
که  گردشـــگری و خدمات بانکی و مالی می باشد. بزرگ ترین صنعت ترکیه نساجی است 
گردشگری یکی از فعال ترین بخش های  کل صنایع ترکیه را شـــامل می شـــود ]8[.   ٪16.3
یســـم این کشـــور در  اقتصاد ترکیه اســـت که به ســـرعت رشـــد می کند. درآمد حاصل از تور
یال( می باشد ]90[. سه ماهه اول سال 2015 به مرز 5 میلیارد دالر )تقریبًا 154 هزار میلیارد ر
از سال 1961، ترکیه از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه1 است. همچنین 

پا2 است. گمرکی اتحادیه ارو از 31 دسامبر 1995، ترکیه یک بخشی از اتحادیه 
کشـــور ترکیه  گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-3(، رشـــد تولید ناخالص داخلی3  بنا بر 
که برای سال  برای سال های 2014 و 2015 به ترتیب 3٪ و 4٪ است و پیش بینی می شود 
2017، میزان رشـــد تولید ناخالص داخلی این کشـــور برابر با 3/5٪ باشد که با میزان رشد 
تولید ناخالص داخلی جهان برابر اســـت. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 
در سایت بانک جهانی اعالم نشده است. بنابراین جهت مقایسه سه نمودار، سال 2014 
گرفته اســـت. در ســـال 2014، میزان رشـــد تولید ناخالـــص داخلی ترکیه  موردبررســـی قرار 

تر است و از ایران )4.3٪( پایین تر می باشد ]9[. )3٪( از جهان )2.6٪( باال

1. OECD
2. EU Customs Union
3. GDP Growth
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شکل 1-3( نمودار رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015 

گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-4( میزان تولید ناخالص ترکیه بر اســـاس ســـرانه  بنا بر 
یال( و  جمعیـــت1 در ســـال های 2014 و 2015 برابـــر بـــا 10303/9$ )تقریبًا 318 میلیـــون ر
یال( می باشـــد. میزان تولیـــد ناخالص داخلی ایران به ازای  9130$ )تقریبـــًا 282 میلیون ر
ســـرانه جمعیت در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است. بنابراین جهت 
گرفته اســـت. در سال 2014، میزان تولید  مقایســـه ســـه نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار 
کمتر و از ایران بیشتر است و  ناخالص داخلی ترکیه بر اســـاس ســـرانه جمعیت، از جهان 

تفاوت قابل مالحظه ای هم با ایران دارد ]10[.

1. GDP Per Capita
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کشور ترکیه، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 2000 تا 2015  شکل 1-4( نمودار تولید ناخالص داخلی 

اســـاس قیمت  بر  ترکیه  ناخالص داخلی  تولیـــد  بانـــک جهانی، میزان  گزارش  بر  بنـــا 
رده شده است. میزان تولید ناخالص  بازار1 در ســـال های 2000 تا 2015 در شـــکل 1-5 آو
یال(  بـــا 718.221.000.000 $ )22 میلیون میلیـــارد ر برابـــر  ترکیـــه در ســـال 2015،  داخلـــی 
می باشـــد. میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار، در ســـال 2015 در ســـایت 
بانـــک جهانـــی اعـــالم نشـــده اســـت. بنابرایـــن جهت مقایســـه دو نمـــودار، ســـال 2014 
ترکیـــه  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد   ،2014 ســـال  در  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  موردبررســـی 
ایـــران،  ناخالـــص داخلـــی  تولیـــد  و  یـــال(  ر 798.797.000.000 $ )25 میلیـــون میلیـــارد 
یـــال( می باشـــد و همان طـــور که در شـــکل  425.326.000.000 $ )13 میلیـــون میلیـــارد ر

ایران می باشد ]11[. برابر  دو  در حدود  ترکیه  داخلی  ناخالص  تولید  نمایان است، 

1. GDP at Market Prices
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کشور ترکیه و ایران به قیمت بازار )دالر آمریکا( از سال 2000 تا 2015  شکل 1-5( نمودار تولید ناخالص داخلی 

گزارش بانـــک جهانـــی )شـــکل 1-6 (،  درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  بنـــا بـــر 
یال( و  جمعیـــت 1 در ســـال های 2013 و 2014 برابـــر بـــا 18.840$ )تقریبـــًا 582 میلیـــون ر
یال( می باشـــد. همچنین میزان درآمـــد ناخالص ملی بر  19.190$ )تقریبـــًا 593 میلیـــون ر
یال( و این  اســـاس ســـرانه جمعیت جهان در ســـال 2014، 15.011$ )تقریبًا 464 میلیون ر

یال( می باشد ]75[. شاخص برای ایران به میزان 17.400$ )تقریبًا 573 میلیون ر

1. GNI Per Capita, PPP
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کشور ترکیه، ایران و جهان از سال 2000 تا 2014  شکل 1-6( نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت 

گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی1 در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
رده شـــده اســـت. میزان درآمد ناخالص ملـــی ترکیه در ســـال 2015، برابر با  شـــکل 1-7 آو
یال( می باشـــد. میزان درآمد ناخالص ملی ایران  1523 میلیارد دالر )47 میلیون میلیارد ر
در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت. بنابراین جهت مقایســـه دو 
گرفته است. در سال 2014، درآمد ناخالص ملی ترکیه  نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار 
یال( و درآمد ناخالص ملی ایران، 1360 میلیارد  1488 میلیارد دالر )46 میلیون میلیارد ر

یال( می باشد ]76[. دالر )42 میلیون میلیارد ر

1. GNI, PPP
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کشور ترکیه و ایران از سال 2000 تا 2015  شکل 1-7( نمودار درآمد ناخالص ملی 

اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
ئیک است ]3[.  طبق قانون اساسی، قوه مجریه  یستی و ال نظام سیاسی ترکیه پارلمانتار
یـــران اداره می گـــردد و رئیس جمهور، رئیس قـــوه مجریه ز توســـط رئیس جمهـــور و شـــورای و

ره 7 ســـاله انتخاب می گردد. رئیس جمهور به  که از طرف مجلس برای یک دو اســـت 
کشور تنها  یر را بر عهده دارد. در این  ز عنوان رئیس دولت، وظایفی چون تعیین نخســـت و
ره 5  که برای یک دو یک مجلس قانون گذاری به نام مجلس ملی، مرکب از 450 نماینده 
ســـاله انتخاب می شـــوند، وجود دارد و قـــدرت قانون گذاری طبق قانـــون بر عهده مجلس 
ملی می باشـــد و نمایندگان با انجام انتخابات از ســـوی مردم برگزیده می شـــوند. سیستم 
ر  قضایی در ترکیه به وســـیله دادگاه های مســـتقل اداره می شـــود و در امر قضاوت در صدو
یه های قضایی و  احـــکام آزادانـــه عمل می کنند. آن ها بر اســـاس اصول قانون اساســـی، رو

تجربیات فردی قضاوت می نمایند.
رئیس جمهـــور ترکیـــه عالی تریـــن مقام سیاســـی کشـــور ترکیه اســـت. با توجـــه به نظام 
یاســـت جمهوری ترکیه بیشـــتر یک مقام تشـــریفاتی  پارلمانـــی در جمهـــوری ترکیـــه مقام ر
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است، اما قانون اساسی ترکیه اختیاراتی همچون حق وتوی مصوبات پارلمان و انتصاب 
مقام هـــای دولتـــی ازجملـــه قضـــات و رؤســـای دانشـــگاه ها را بـــه او بخشـــیده اســـت. او 

کل قوا نیز محسوب می شود. درعین حال فرمانده 
انتخاب رئیس جمهوری توســـط مجلس بزرگ ملی فرآیندی پیچیده دارد و رأی گیری 
می توانـــد تا چهـــار مرحله ادامه داشـــته باشـــد. رئیس جمهوری با رأی دســـت کم دوســـوم 
ره ای پنج ســـاله انتخاب می شود )قباًل این مدت 7 سال  نمایندگان مجلس ملی برای دو
بود ولی در ســـال 2007 به 5 ســـال تقلیل یافت( و درصورتی که هیچ یک از نامزدهای احراز 
ر ســـوم  ر اول رأی گیری به این حدنصاب دســـت یابند، دو ایـــن ســـمت نتواننـــد در دو دو
یاســـت جمهوری می رســـد.  یـــت مطلـــق آرا به ر کثر رأی گیـــری برگـــزار می شـــود و دارنـــده ا
درصورتی که حتی در این مرحله نیز هیچ یک از نامزدها نتوانند دست کم به اکثریت مطلق 
ر چهـــارم رأی گیـــری برگزار می شـــود و نامـــزد دارای بیشـــترین تعـــداد آرا  دســـت یابنـــد، دو

رئیس جمهوری ترکیه اعالم می شود ]4[.
در جمهوری ترکیه کنونی پارلمان قدرت اصلی کشور محسوب می شود. پارلمان ترکیه 
که در پارلمان مســـتقاًل یا به صورت ائتالفی اکثریت را در اختیار  کرســـی دارد. حزبی   550
کابینه  کابینه می کند و پارلمان خود صالحیت  یر را مأمور تشکیل  داشته باشد نخست وز
را به رأی می گذارد. از سوی دیگر از سال 2014 برای اولین بار رئیس جمهور ترکیه نیز با رأی 
مســـتقیم مردم انتخاب می شود اما در قانون اساســـی فعلی اختیارات رئیس جمهور ترکیه 
کم ترکیه اکنون در پی تغییر سیستم  یر منتخب پارلمان است. حزب حا کمتر از نخست وز
گردد. وی از  یاســـتی اســـت تا بار دیگر اردوغان به شـــخصیت اول ترکیه بدل  پارلمانی به ر
یاســـت جمهوری ناراضی اســـت و تمام تالشـــش تغییر قانون اساسی و  اختیارات کنونی ر

یری ترکیه است ]12[. یاست جمهوری و حذف پست نخست وز ایجاد سیستم ر
یر می باشند ]77[: که به شرح ز زارتخانه تشکیل شده اند  دولت ترکیه از 21و

پا. 1 زارت امور اتحادیه ارو و
گردشگری. 2 زارت فرهنگ و  و
گمرک و تجارت. 3 زارت  و
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زارت توسعه. 4 و
زارت اقتصاد. 5 و
زارت انرژی و منابع طبیعی. 6 و
یزی شهری. 7 یست و برنامه ر زارت محیط ز و
زارت خانواده و سیاست اجتماعی. 8 و
زارت دارایی. 9 و

ری. 10 رزی و دام پرو کشاو زارت غذا،  و
زارت امور خارجه. 11 و
زارت مدیریت آب و جنگل. 12 و
زارت بهداشت. 13 و
ری. 14 زارت علوم، صنایع و فناو و
کشور. 15 زارت  و
زارت دادگستری. 16 و
کار و امور اجتماعی. 17 زارت  و
زارت دفاع ملی. 18 و
زارت آموزش ملی. 19 و
یانوردی و ارتباطات. 20 زارت حمل ونقل، در و
رزش و جوانان. 21 زارت و و

گزارش بانک جهانی، نمودار رشد جمعیت ترکیه بین سال های 2000 تا 2015 در  بنا بر 
که در شکل مشـــخص است، جمعیت  شـــکل 1-8 نشان داده شـــده اســـت. همان طور 
ترکیه در سال 2015، تقریبًا 78.665.830 نفر می باشد درحالی که جمعیت ایران در سال 

2015، در حدود 79.109.272 نفر می باشد ]8[.
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شکل 1-8( نمودار رشد جمعیت ترکیه و ایران از سال 2000 تا 2015 

یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. از جمله عواملی  مشخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوان تر اســـت، از ســـوی دیگر افراد در  بودن 
کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحت تـــر می توانند از اندوخته  ســـنین باال 
که افراد با نزدیک شدن  کمک نمایند. همچنین مطالعات نشان می دهد  خود به دیگران 
کمـــک بـــه آن هـــا  بـــه پایـــان زندگـــی و یـــاد مـــرگ بیشـــتر بـــه دیگـــران فکـــر می کننـــد و بـــه 

می اندیشند ]78[.
در برخی مطالعات، مشـــاهده شـــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت 
کمک های خیریه نشان می دهند، و درعین حال  مذهبی و اجتماعی، تمایل بیشـــتری به 
کمک های  کردن ابـــراز می کننـــد، در عمل  کمک  کمتـــری به  مـــردان باوجوداینکـــه تمایل 
بیشـــتری می کنند؛ علی رغم این مسائل جنسیت نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل و 
منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر 
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کردن نیز تأثیرگذار می باشند. کمک  سایر افراد خانواده نسبت به 
درصد گروه های ســـنی مختلف در کشـــور ترکیه در ســـال 2014 مطابق جدول 1-1 

است ]79[. بوده 

گروه های مختلف سنی برحسب جنسیت جدول 1-1( درصد 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-025.51.047

215.2416.81.041

325.5442.91.016

455.648.10.999

656.70.846 و باالتر5

1000/99جمعیت کل6

شکل 1-9( نمودار ساختار سنی شهروندان ترکیه در سال 2014
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کرد و 7. 12 درصد را ســـایر باشـــندگان  در ترکیه 70- 75 درصد مردم ترک، 18 درصد 
قومی ترکیه تشکیل می دهند ]3[.

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
نخســـتین قانون اساســـی جمهوری ترکیه که در سال 1924 میالدی تهیه شده  است، 
دین رســـمی ترکیه را اسالم تعیین نموده  اســـت. لیکن در اصالحات قانون اساسی سال 
کشـــوری با  کید بر جدایی دین از سیاســـت، ترکیه  1928 ایـــن ماده قانونـــی حذف و بـــا تأ
گردیده  است ]91[. بر اساس  دولت و حکومت ســـکوالر)جدایی دین از سیاست( معرفی 
گزارش ســـایت ایندکس موندی1، حدود 99.8٪ جمعیت کشور ترکیه را مسلمان و حدود 
0.2٪ را مســـیحیان، یهودیان و دیگـــر ادیـــان تشـــکیل می دهند ]87[. از مســـلمانان ترکیه 

حدودًا 75٪- 85٪ مردم سنی و 15٪- 25٪ درصد هم علوی هستند ]3[. 
کـــه از میان آن هـــا حنفی ها  مســـلمانان ترکیـــه بیشـــتر پیرو مذهب تســـنن می باشـــند 
کن هستند. شافعی ها  که عمدتًا در مرکز و غرب ترکیه سا گروه به  شمار می آیند  بزرگ ترین 
کثرًا کرد هســـتند. شـــمار پیروان  بـــا جمعیتـــی کمتـــر در مناطق شـــرقی ترکیه مســـتقرند و ا
کم می باشد. روی هم رفته پیروان ادیان در ترکیه به دو قسمت اصلی  مذاهب دیگر بسیار 

تقسیم می شوند:
الف(  پیروان دین اسالم، که خود به چند مذهب تقسیم می شود و اهم آن ها عبارت اند 

از:
حنفی ها: جمعیت قابل مالحظه ای از اهل سنت ترکیه را تشکیل می دهند.. 1
کردها تشـــکیل . 2 که پیروان آن را بیشـــتر  شـــافعی ها: شـــاخه ای از اهل ســـنت اســـت 

می دهند.
پیروان سایر فرق اهل سنت.. 3
یان. 4 علو

کل 2 درصد از جمعیت ترکیه را تشـــکیل  که در  ب(  پیروان ادیان دیگر به جز اســـالم، 
می دهند ]91[.
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مقدمه- 1-1
رود به بررسی  کشور ترکیه بیان شد. پیش از و کلی درباره  گذشته، اطالعاتی  در فصل 
ساختار وقف و امور خیریه در ترکیه، الزم است مفاهیم اولیه در این حوزه مشخص گردد. 
کلـــی مؤسســـات خیریه و  کـــه در ایـــن فصـــل بیـــان شـــده اســـت در دو بخش  مفاهیمـــی 

فعالیت های بشردوستانه می باشد.
در بخش مؤسســـات خیریه، مفاهیم بنیادهای وقفی و انجمن ها بیان شـــده اســـت و 
همچنیـــن مفهـــوم وقف  انـــواع بنیادهای وقـــف ذیل بنیادهای وقفی بیان شـــده اســـت. 
که در این  بنیادهای وقف مهم ترین و رایج ترین انواع مؤسسات خیریه در ترکیه می باشند 
که قبل از قانونی مدنی  کلی قرار دارند: بنیادهایی  کشـــور بنیادهای وقف در دو دســـته ی 
که بعـــد از قانون مدنی ترکیه تأســـیس شـــده اند. در  ترکیـــه تأســـیس شـــده اند و بنیادهای 

کلمه "بنیاد"، همان "بنیادهای وقفی یا وقف شده" می باشد. گزارش حاضر منظور از 

مؤسسات خیریه1- 1-1
مؤسســـات خیریه نقش بســـیار مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی اقشار 
کـــه این ســـازمان ها نقش بازوهـــای قدرتمند دولـــت را در  گونه ای  آســـیب پذیر دارنـــد، بـــه 
حمایت از این اقشار ایفا می کنند. مؤسسات خیریه سبب افزایش همدلی و همکاری در 
میـــان افراد جامعه می شـــوند. مؤسســـات خیریه در ترکیـــه به دو دســـتۀ بنیادهای وقف و 

که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.  انجمن ها تقسیم می شوند 
1. Charitable Institution
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بنیادهای وقف- 1-1-1
که از مهم تریـــن و رایج ترین انواع  نوع اول مؤسســـات خیریه، بنیادهای وقف1 هســـتند 
ایـــن مؤسســـات هســـتند. این بنیادهـــا به طورمعمـــول مزایای ناشـــی از دارایی هـــا و اموال 
یـــه، خدمات فرهنگی و اجتماعی  خصوصـــی را بـــه منافع عمومی و به امور مربوط به خیر

اختصاص می دهند ]15[. 

وقف2- 1-1-1-1
بـــه دنبال تحوالت گســـترده ای که در خـــالل جنگ های جهانـــی اول و دوم پیش آمد و 
ئیک به دســـت  منجـــر به اضمحالل کامل امپراتوری عثمانی و روی کار آمدن جمهوری ال
آتاتـــورک شـــد، در همـــه ی شـــئون فرهنگـــی، اجتماعـــی ترکیه تغییـــرات بنیـــادی صورت 
پذیرفـــت. ازجمله این تغییرات دگرگون شـــدن فرهنگ وقف در ترکیـــه بود. در نظام جدید 
زارت  حکومتی ترکیـــه، کلیه خدمات فرهنگی، اجتماعی از مدیریت اوقاف منفک و به و
زارت فرهنگ نیز بخشـــی دیگر از میراث فرهنگی وقف؛  آموزش ملی واگذار شـــد. بعدها و
نظیـــر کتابخانه هـــا و موزه ها را تصاحب کرد تا آنجا که اوقاف عماًل به صورت یک ســـازمان 

خیریه درآمد ]1[.
کند. توصیف جدید  یج سعی نمود، تعریف جدیدی از وقف ارائه  ئیک به تدر نظام ال
که ترک ها انجام می داده اند و اکنون نیز ادامه دارد. آندر  کارهای عام المنفعه  عبارت بود از 
ر دولت ترکیه در ســـال 1978، با تبدیل وقف از یک مســـئله ی اســـالمی و  یـــر مشـــاو ز اوا و
شـــرعی به یک پدیده ی ملی و نیکوکارانه، آن را به دو بخش قبل از اســـالم و بعد از اسالم 
ئیک  تقســـیم می کند. محور اصلی سخنرانی نامبرده عبارت است از یک نوع برداشت ال
که مسلمان هستند و به هر قیمت پایبندی به  از پدیده ی وقف و اوقاف ... اما مردم ترک 
یج از وقف فاصله می گیرند  مسائل و احکام شرعی را در دل هایشان حفظ نموده اند، به تدر
که بیشـــتر ماهیت سیاســـی و فرهنگی و متفاوت با وقف های  و ایجاد وقف های جدید، 

پیشین دارد، جایگزین سندهای وقفی شرعی می گردد3.

1. Foundations
2. Endowment

3. سخنرانی شنرییلماز معاون مدیریت اوقاف- نشریه مدیریت وقف.
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که در قانـــون وقف پدید آمد، ایجـــاد بنیاد وقـــف1 تعریف حقوقی  بـــه دنبال تغییراتـــی 
کـــرد و آن عبارت بود از »تأســـیس یک بنیـــاد عام المنفعه به دســـت فرد یا  جدیـــدی پیدا 

که به امور مربوط به خیریه و تعاون اجتماعی بپردازد«2. سازمان یا جمعیتی 
که در بخش های مختلف جهان اســـالم  کلمه وقف، دارای نام های متعددی اســـت 
شناخته شده است. در ترکیه، vakfi یا foundation بر اساس زبان رسمی قانون جمهوری 
کلمـــه foundation معـــادل مؤسســـه خیریه یا بنیـــاد وقفی  ترکیـــه شناخته شـــده اســـت و 
می باشـــد ]13[.  وقـــف3 بـــه معنـــی تخصیص دائمـــی هر نوع امـــوال و دارایی توســـط یک 

مسلمان و برای اهداف مذهبی، مقدس یا خیریه می باشد ]14[.

انواع بنیادهای وقف- 1-1-1-1
بنیادهای وقف به دو دســـته کلی تقســـیم می شـــوند: بنیادهای وقفی کـــه قبل از قانون 
مدنی ترکیه تأسیس شـــده اند و بنیادهای وقفی که بعد از قانون مدنی تأسیس شـــده اند. در 
دســـته اول، یـــک تقســـیم بندی دیگـــری از بنیادهـــای وقـــف از لحـــاظ ماهیـــت، امـــوال و 
تصرفات، مدیریت و نحوه استفاده ارائه می شود که در جدول 2-1 نشان داده شده است.

که قبل از قانون مدنی ترکیه تأسیس شده اند: الف( بنیادهای وقفی 
از لحاظ ماهیت . 1

کامل یا تا حدودی به خدمات 	  بنیادهای خیریه4: درآمد این دسته از بنیادها به طور 
خیریه ای اختصاص داده می شود ]16[.

بنیادهای موروثی )خانوادگی(5: این بنیادها هیچ گونه کار خیریه ای انجام نمی دهند 	 
و تمام منافع آن به فرزندان بنیان گذار اختصاص داده می شود ]16[.

از لحاظ اموال و متصرفات. 2
ک و مســـتغالتی که در اختیار 	  کـــه تمام امال بنیادهـــای واقعی6: بنیادهایی هســـتند 

1. Foundation

)Foundation Law( 2. قانون تأسیس وقف در ترکیه
3. Waqf
4. Charitable Foundations
5. Descent Foundations
6. Real (Sahih) Foundations
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دارند، متعلق به یک بنیاد خصوصی اســـت و تمامی امـــوال منقول و غیرمنقول این 
بنیادها، متعلق به بخش خصوصی است ]16[.

کـــه تمامی اموال منقـــول و غیرمنقول این 	  بنیادهـــای غیرواقعی1: بنیادهای هســـتند 
بنیادها برای دولت است و این بنیادها با مجوز دولت تأسیس شده اند و به عبارتی 

بنیادهای دولتی می باشند ]16[.

    جدول 2-1( انواع بنیادهای وقف در ترکیه

انواع بنیادهای وقف
بنیادهای وقفی 

طبق قانون 
مدنی

بنیادهای خیریه
1. از لحاظ ماهیت

الف( بنیادهای 
که قبل از  وقفی 

قانون مدنی 
ترکیه تأسیس 

 شده اند.

بنیادهای موروثی

بنیادهای واقعی 2. از لحاظ اموال و 
بنیادهای غیرواقعیمتصرفات

بنیادهای ضبط شده

3. از لحاظ 
مدیریت

بنیادهای اضافه شده

بنیادهای جوامع )غیرمسلمانان(

بنیادهای تجار

وقف انتفاع
بنیادهای خیریه

موقتی
4. از لحاظ نحوه ی 

اجاره

وقف منفعت

بنیادهای موروثی

بنیادهای واقعی
دائمی

بنیادهای غیرواقعی

1. Non Real (Sahih olmayan) Foundations
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انواع بنیادهای وقف
بنیادهای وقفی 

طبق قانون 
مدنی

اگر یک نفر درخواست تأسیس یک مؤسسه ی خیریه را بدهد، آن فرد باید 
که دارد، برای دفتر اسناد رسمی  یک ضمانت نامه در رابطه با درخواستی 
که درباره ضمانت نامه توسط دفتر اسناد  کند. در ادامه موضوعاتی  تنظیم 
رسمی اتفاق می افتد، مطرح شده است: 1. هدف بنیاد، 2. بدنه ی بنیاد 

که برای این  ک و مستغالت و حقوقی  )مدیریت و هیئت بازرسی(، 3. امال
که  هدف اختصاص داده شده است.، 4. تشکیالت بنیاد )فرد یا افرادی 

کنند.(، 5. آدرس محل اقامت و نام بنیاد. می خواهند بنیاد را اداره 

ب( بنیادهایی 
که بعد از  وقفی 

قانون مدنی 
ترکیه تأسیس  

شده اند.

از لحاظ مدیریت. 3
که هیئت امنا یا بنیـــان گذران آن فوت 	  بنیادهای ضبط شـــده1: بنیادهـــای وقفی 

یری ترکیه مدیریت می شوند ]16[. ز کل اوقاف نخست و کرده اند و توسط اداره 
کننده 	  راث افراد وقف  که توســـط فرزندان و و بنیادهای اضافه شـــده2: بنیادهایی 

اداره می شوند ]16[.
بنیادهای وقفی جوامع )غیرمســـلمان(3: اداره این دسته از بنیادها توسط جوامع 	 

غیرمســـلمان اســـت. اعضـــای آن از شـــهروندان ترکیـــه می باشـــند و دارای ســـند 
وقفی اند4.

بنیادهـــای وقفـــی تجـــار5: ایـــن بنیادها توســـط یـــک هیئت مدیره منتخـــب تجار 	 
مدیریت می شوند6 ]24[.

از لحاظ نحوه اجاره. 4
که بـــا ارزش مشـــخصی در یک زمـــان معین و به 	  بنیادهـــای موقتـــی: بنیادهایـــی 

1. Fused Foundations
2. Annexed Foundations
3. Community Foundation 
4. Foundations Regulations, Art3
5. Tradesmen Foundation 
6. Foundations Regulations, Art3
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صورت موقتی اجاره داده می شـــوند و در ازای اجاره هم پولی گرفته می شـــود. این 
بنیادهـــا به دو دســـته ی بنیادهای خیریه و بنیادهای موروثی تقســـیم می شـــوند. 
گانه تقسیم  بنیادهای خیریه بر اســـاس نحوه ی استفاده اشـــان به دودسته ی جدا

که عبارت اند از: می شوند 
وقـــف انتفـــاع: افراد جامعـــه از آن بنیـــاد وقفی بهـــره مند می شـــوند و مقصود . 1

تحصیل درآمد مادی نیست. مانند: مدرسه و مسجد.
وقف منفعت: درآمد این بنیادهای وقفی برای ســـایر افراد استفاده می شود. . 2

ک و مستغالت. مانند: امال
بنیادهای دائمی: این نوع بنیادها به صورت دائمی اجاره داده می شوند و در ازای 	 

گرفته نمی شـــود و در صورت مرگ وی هـــم، این بنیاد به  اجـــاره آن، پولـــی از افراد 
یافت نمی گردد. این نوع  راث آن شخص منتقل می شود و از آن ها هم مبلغی در و
ران جمهوری ترکیه منسوخ شـــده اســـت. بنیادهایی  اجاره بنیادهای وقفی در دو
کـــه اجـــاره آن ها به صورت دائمی می باشـــند، به دو دســـته ی بنیادهـــای واقعی و 

بنیادهای غیرواقعی تقسیم می شوند.
که بعد از قانون مدنی ترکیه تأسیس شده اند: ب( بنیادهای وقفی 

گر یک نفر درخواســـت تأســـیس یک  که در قانون مدنی ترکیه آمده اســـت، ا همان طور 
که دارد،  مؤسســـه ی خیریه را بدهد، آن فرد باید یک ضمانت نامه در رابطه با درخواســـتی 
که درباره ضمانت نامه توســـط  کند. در ادامه موضوعاتی  برای دفتر اســـناد رســـمی تنظیم 

دفتر اسناد رسمی اتفاق می افتد، مطرح شده است:
1. هدف بنیاد

2. بدنه ی بنیاد )مدیریت و هیئت بازرسی(
که برای این هدف اختصاص داده شده است. ک و مستغالت و حقوقی  3. امال

کنند.( که می خواهند بنیاد را اداره  4. تشکیالت بنیاد )فرد یا افرادی 
5. آدرس محل اقامت و نام بنیاد ]16[. 
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نیات بنیادهای وقفی - 1-1-1-3
گرفتن  که انواع بنیادهای وقفی را برشمارد، در نظر  اگرچه یک قانون خاص وجود ندارد 
انواع اساســـی بنیادهای وقفی با اهداف خاص، در قوانین مختلفی تنظیم شـــده اســـت و 
ممکن است یک طبقه بندی با توجه به اهدافشان ایجاد شود. برخی از این طبقه بندی ها، 

یر می باشند ]19[: اگرچه محدود هم نیستند، شامل موارد ز
بنیاد وقفی فامیلی )خانوادگی(	 
بنیاد وقفی مذهبی	 
بنیاد وقفی آموزش عالی	 
کارگران 	  کارمندان و  بنیاد وقفی برای حمایت از 
کمک های اجتماعی 	  بنیاد وقفی همبستگی و 
یست	  بنیاد وقفی حفاظت از محیط ز
و سایر بنیادهای وقفی با منافع عمومی ]19[.	 

انجمن ها - 1-1-1
گرفته می شوند. قوانین مربوط به  انجمن ها به عنوان نوع دوم مؤسســـات خیریه در نظر 
انجمن ها در قانون مدنی ترکیه و قانون انجمن ها ارائه شـــده اند ]17[. انجمن ها، نهادهای 
که دانـــش و فعالیت های خود را برای  که توســـط حداقل 7 نفر از افرادی  حقوقی هســـتند 

یک هدف غیراقتصادی مشترک و خاص متحد می کنند، تأسیس می شوند ]18[.

فعالیت بشردوستانه1- 1-3
کاال و خدمات، قدرت و  یافته زمان، اطالعات،  یزی شده و ســـاختار بخشـــش برنامه ر
نفوذ، و همچنین پول به منظور ارتقا سالمت انسانی و جامعه، فعالیت بشردوستانه تلقی 
می شود. شاید در ظاهر فعالیت بشردوستانه و فعالیت خیریه یک مفهوم به نظر برسند اما 

در اصل تفاوت هایی دارند.
کوتاه مدت برای نیازهای فوری ارائه می دهد،  خیریه در مفهوم سنتی تنها راه حل های 

1. Philanthropy 
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یشـــه ای مشـــکالت و اغلب به مقابله با مسائل  درحالی که فعالیت بشردوســـتانه به علل ر
یع قدرت می پردازد. درحالی که همیشـــه یک نقش برای فعالیت های خیریه  نابرابری و توز
به عنوان یک درمان برای نیازهای فوری و اساســـی وجود دارد، مشکالت دشوار و ماندنی 
ماننـــد فقر و نابرابری بـــه راه حل ها و اســـتراتژی های جامع نیاز دارند. مؤسســـات خیریه با 
که شـــامل انعطاف پذیری، رهبری و ابتکار عمل اســـت، قدرت بســـیج  منابع خودشـــان 

کردن اقدامات جمعی به سمت مصلحت عمومی را دارند.
که مسئله ی موجود در آن؛  در ترکیه مطالعه ای بر روی فعالیت بشردوستانه انجام شد 
که افراد و مؤسســـات خیریه به اعطای منابع می پردازند.  بررســـی انگیزه ها و الگوهایی بود 

یر محدود می کند: مطالعه ی ترکیه پاسخ به این مسئله را در زمینه های ز
یی را به نمایش می گذارند مانند 	  فعالیت های بشردوســـتانه توسط عموم مردم یک الگو

اینکـــه اهداکنندگان چه کســـانی اند، از چه مکانیســـم هایی اســـتفاده می کنند و دلیل 
کردن آن ها چه می باشد، اهدا 

که بـــر الگوها و تمایـــالت افراد اثر می گـــذارد، می تواند شـــامل مذهب، 	  عوامل نگرشـــی 
کمک و برابری اجتماعی باشد، و

مشـــخصات تشکیالت مؤسســـات خیریه در ترکیه؛ که ساختار مالی و مدیریتی اشان 	 
چه می باشد و چه روابطی با ذینفعان و دولت دارند ]21[.



|  فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت موجود وقف
کشور ترکیه و امور خیریه در 





کشور ترکیه- 3 روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
کشور ترکیه و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،  پس از بررسی وضعیت عمومی 
کشـــور ترکیه  یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در  در این فصل به بررســـی روند تار
پرداختـــه می شـــود و پـــس ازآن به بررســـی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و 

درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
یخی توسعه، مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور  در بخش روند تار
اوقـــاف، قانون هاو دســـتورالعمل های تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور 

مربوط به مساجد بیان شده است.
یـــه و وضعیت موجود  در بخـــش وضعیـــت موجود، وضعیت موجـــود وقف و امور خیر
گزارش  بقـــاع متبرکـــه، مســـاجد و فعالیت های قرآنی بیان شـــده اســـت. در این قســـمت 
تفکیـــک انـــواع بنیادهای وقفـــی در انتهای ســـال 2015 و حوزه فعالیـــت بنیادهای وقفی 
یع بنیادهای  جدید، داده های منتخب در مورد بنیادهای وقفی جدید )2010- 2014(، توز
وقفی جدید مبتنی بر فعالیت آن ها در سال 2014 )نیات وقف(، تعداد وقف های جدید 
یه 2016، تعداد موقوفه ها در موضوعات مختلف بین سال های 2009.  از سال 1980- ژانو
یری ترکیه )2010- 2013( و هزینه های اداره  ز کل اوقاف نخست و یع درآمد اداره  2014، توز
ره های  یری ترکیه )2010- 2013(، و آمار مربوط به تعداد مساجد و دو ز کل اوقاف نخست و

قرآنی بیان شده است.
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روند تاریخی توسعه بنیادهای وقفی در ترکیه- 3-1
کامل نظارت و اداره ی اقســـام مختلف اوقاف را بر عهده داشـــته و  دولت ترکیه به طور 
یری ترکیه" قرار دارند.  ز کل اوقاف نخســـت و همه تحت "مدیریت اوقاف دولتی" یا " اداره 
در مورد اداره ی اوقاف ترکیه، این موارد قابل مالحظه اســـت. اوقاف از دولت عثمانی، به 

که عبارت اند از: گردید  یخی منتقل  دولت جمهوری ترکیه، بعد از چندین تحول تار
زارت اوقاف و امور شرعیه در سال 1924م؛	  لغو و
یر؛	  ز واگذاری اداره و نظارت بر اوقاف به نخست و
یر در ســـال 1924م؛ 	  ز یر نظر نخســـت و یری ترکیه ز ز کل اوقاف نخســـت و تأســـیس اداره 

کـــه در ادامـــه  یری ترکیـــه اســـت  ز )منظـــور از اداره اوقـــاف، اداره کل اوقـــاف نخســـت و
به اختصار از عبارت "اداره اوقاف" استفاده می شود.(

یاســـت امور 	  زارتخانـــه ی مخصوص اداره ی شـــئون دینـــی؛ )که منظور نهاد ر تأســـیس و
دینی جمهوری ترکیه می باشد( ]2[.

که خود  کنترل امور دینی را عالمان دینی به رهبری شیخ االسالم-  ران عثمانی،  در دو
او را نیـــز ســـلطان منصـــوب می کرد- ایفـــا می کردند. بـــه دنبال اســـتقرار جمهـــوری، نهاد 
کنترل  کـــرد ]34[. در راســـتای  یاســـت امور دینـــی جمهـــوری ترکیه« این نقـــش را اجرا  »ر
مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال 1923م سرپرستی و انجام امور 
دینی و آموزشـــی درزمینه ی مذهب و اخالقیات به طور سیستماتیک تحت نظر سازمانی 

یاست امور دینی جمهوری ترکیه« قرارگرفته است ]2[. به نام »ر
در ترکیـــه، پس از اســـتقرار نظـــام جمهـــوری در 1302ش/ 1923، جهت گیری دولت، 
کـــه در قلمرو قوانیـــن به حـــذف مجلةاالحکام  جدایـــی حکومـــت از نهادهـــای دینی بود 
ره با  العدلیـــة و دیگـــر مقررات مبتنی بر شـــریعت انجامیـــد. قانون گذاران ترکیـــه در این دو
که از  شـــتاب به ترجمه و تقلید ِصرف از قوانین غربی پرداختند. مثاًل قانون مدنی ترکیه، 
یس و قانون تعهـــدات ترکیه،  1305ش/1926 اجـــرا شـــد، تقریبـــًا ترجمه قانون مدنی ســـو

یس است ]92[. ترجمه قانون تعهدات سو
در مورد اداره اوقاف ترکیه، یک قانونی تأســـیس شد به نام قانون اوقاف شماره 5737 
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یخ  کـــه این قانون امـــور اوقاف را تنظیم می نمـــود ]30[. قانون اوقاف شـــماره 5737 در تار
یخ 2008/2/27 منتشر شد. اصل قانون اوقاف در  یب رسید و در تار 2008/2/20 به تصو
ســـال 1935 آماده شـــد و پس ازآن 20 مرتبه اصالح شـــد. قانون شـــماره 5737 را مجلس 
کرد و یـــک اصالحیـــه قابل توجهـــی در قانون اوقـــاف بـــود ]29[. از جمله  یـــب  ترکیـــه تصو
کم بر بنیادهای موقوفه را از بین  که محدودیت های حا اصالحات قانون جدید این است 
یری ترکیه را هـــم از روی  ز کل اوقـــاف نخســـت و ببـــرد و تـــالش نماید تـــا سرپرســـتی اداره 
کلیدی این قانون جدید، حذف محدودیت ها  بنیادهای موقوفه بـــردارد و یکی از عناصر 

برای افراد خارجی می باشد ]30[.
یب شـــد، تمرکز اصلی بایـــد بر روی آمـــاده کردن  پس ازآنکـــه قانـــون جدیـــد اوقـــاف تصو
دســـتورالعمل جدیـــدی باشـــد تا چارچوب پیاده ســـازی ایـــن قانون جدید را شـــکل دهد. 
یخ  زنامه رسمی در تار دســـتورالعمل اجرایی ســـازی قانون اوقاف شماره 5737 توســـط رو
یری ترکیه منتشر شد که شامل یکسری  ز 2008/9/27 و از طرف اداره کل اوقاف نخست و
دستورالعمل هایی بر بنیادهای موقوفه است و امور مربوط به اوقاف را تنظیم می نماید ]30[.

کـــه در ژوئن ســـال 2008  اولیـــن بنیـــاد وقـــف جامعه ترکیـــه، بنیاد وقف بلو1 می باشـــد 
ره،  به صورت قانونی به ثبت رســـید و در ســـال 2009 با یکسری کمیته های مؤثر برای مشاو
گردید. کمک هزینه هایی تبدیل به نماینده ی جوامع  ری اعانه، حسابرسی و اعطا  جمع آو
در سال 2010، هیئت مدیره ی بنیاد بلو از طریق برگزاری جلساتی، یک ارتباط اولیه ای 
را با رســـانه های محلی، جامعه کســـب وکار، ســـازمان های جامعه مدنی و دانشـــگاه های 
کودکان و  کـــرد. دو برنامه مهم این بنیاد وقفی در ســـال 2010، برنامـــه آموزش  محلـــی برقرار 

کمک هزینه تحصیلی می باشد. برنامه 
یج مدل بنیـــاد جوامع،  در اواخـــر ســـال 2010، بنیـــاد وقفی بخش ســـوم ترکیه بـــرای ترو
یج  یک قدم برداشـــت و با بهره برداری از بنیاد وقفی بلو، یک سری جلسات را به منظور ترو

کرد ]73[. یق برای تأسیس بنیادهای وقف در سایر استان ها برگزار  و تشو
ران عثمانی مسئولیت تمامی مساجد، صومعه و خانقاه )و همچنین افرادی که  در دو

1. Bolu
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ران  زارتخانـــه امور مذهبی بـــود. در دو مســـئولیت این هـــا را بر عهده داشـــتند(، بـــر عهده و
کردن امـــور مربوط به مذهب و  زارتخانه در ســـال 1924، اداره  جمهـــوری پس از لغـــو این و
کنترل تمام مساجد بزرگ و  گردید و  یاست امور دینی واگذار  پرستش دین اسالم به نهاد ر

یاست داده شد ]47[.  کوچک، خانقاه و صومعه سراها به این ر

وضعیت موجود وقف و امور خیریه، مساجد و فعالیت های قرآنی در ترکیه- 3-3
وضعیـــت موجود در دو بخش، وضعیت موجود وقف و امور خیریه و وضعیت موجود 

گرفته است. بقاع متبرکه، مساجد و فعالیت های قرآنی موردبررسی قرار 

وضعیت موجود وقف و امور خیریه- 3-3-1
ین گزارش تفکیک انواع بنیادهای  در بخش وضعیت موجود وقف و امور خیریه، عناو
وقفی در انتهای سال 2015 و حوزه فعالیت بنیادهای وقفی جدید، داده های منتخب در 
یـــع بنیادهـــای وقفی جدیـــد مبتنی بر  مـــورد بنیادهـــای وقفـــی جدیـــد )2010- 2014(، توز
یه  فعالیت آن ها در ســـال 2014 )نیات وقف(، تعداد وقف های جدید از سال 1980- ژانو
یع درآمد  2016، تعـــداد موقوفه ها در موضوعات مختلف بین ســـال های 2009- 2014، توز
اوقـــاف  کل  اداره  هزینه هـــای  و   )2013  -2010( ترکیـــه  یری  ز نخســـت و اوقـــاف  کل  اداره 

گرفتند. یری ترکیه )2010- 2013( موردمطالعه و بررسی قرار  ز نخست و

تفکیک انواع بنیادهای وقفی در انتهای سال 1015 و حوزه فعالیت بنیادهای جدید- 3-3-1-1
گزارش مربوط به تفکیک انواع بنیادهای وقفی در انتهای ســـال 2015 و حوزه فعالیت 

بنیادهای وقفی جدید به ترتیب در جداول 3-1 و 3-2 آمده است ]74[.
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گزارش تفکیک انواع بنیادهای وقفی در انتهای سال 2015 جدول 1-3( 

بنیادهای 
وقفی

بنیادهای 
موروثی

بنیادهای 
جوامع

بنیادهای 
تجار

بنیادهای جدید

بنیادهای خارجی 
که در خارج  )بنیادهایی 

از ترکیه تأسیس 
 شده اند(
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جدول 3-2( حوزه بنیادهای وقفی جدید 

حوزه بنیادهای 
وقفی جدید

بنیادهای 
صندوق 
سرمایه ای

کمک  که  کارمندانی 
می کنند این بنیادها بانظم و 

ترتیب ساخته شوند

بنیادهای عمومی 
)کمک های 

اجتماعی(

دانشگاه های 
وقف

بنیادهای 
معاف از 

مالیات

سازمان های 
انتفاعی

2695551712631409تعداد

داده های منتخب در مورد بنیادهای وقفی جدید )1010- 1011(- 3-3-1-1
کـــه در جـــدول 3-3 مشـــخص اســـت، در ســـال2013 و 2014، تعداد کل  همان طـــور 

بنیادهای وقفی جدید به ترتیب،4.749 و 4.893 مورد می باشد ]74[.



کشور ترکیه 62  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

جدول 3-3( داده های منتخب در مورد بنیادهای وقفی جدید )2010- 2014(

الگوی داده 1010 1011 1011 1013 1011
تعداد بنیادهای وقفی جدید 4.506 4.564 4.655 4.749 4.893

داخل 
کشور

تعداد شعب 1.367 1.473 1.421 1.560 2.877
تعداد نمایندگی 350 300 300 269 434

خارج از 
کشور

تعداد شعب 1 2 4 3 4
تعداد نمایندگی 13 13 14 16 17

تعداد بنیادهای وقفی دارای معافیت مالیاتی 229 239 246 241 259
عضویت 

در 
بنیادهای 

وقفی

تعداد اشخاص حقیقی 1.074.563 1.117.397 1.164.742 1.063.932 1.088.206

تعداد اشخاص حقوقی 41.311 19.966 24.644 54.024 59.190

اعضا بنیاد 
وقفی

که اعضا  تعداد بنیادهای وقفی 
آن ها اشخاص حقیقی هستند

2.706 2.806 2.875 2.953 3.005

که اعضا  تعداد بنیادهای وقفی 
آن ها اشخاص حقوقی هستند

179 160 166 148 141

که اعضا  تعداد بنیادهای وقفی 
آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی 

هستند
579 614 647 627 644

تعداد کارکنان حقوق بگیر 13.365 13.708 16.031 17.195 16.773
کارکنان  تعداد بنیادهای وقفی دارای 

حقوق بگیر
1.780 1.812 1.838 1.865 1.884

کارکنان داوطلب تعداد  1.005.887 1.006.478 1.007.155 1.107.845 1.021.801
کارکنان داوطلب تعداد بنیادهای وقفی دارای  633 623 622 611 599

تعداد معافیت های بین المللی انجام شده 
توسط اوقاف

288 307 353 321 305

تعداد بنیادهای وقفی انجام دهنده فعالیت 
بین المللی

112 114 131 129 124

بنیادهای وقفی دارای دفاتر مالی اجرایی 640 664 716 761 780
بنیادهای وقفی دارای بیالن مالی 3.702 3.757 3.809 3.855 3.696

بنیادهای وقفی دارای مؤسسات غیرانتفاعی 1.477 1.490 1.580 1.533 1.595
تعداد 

سازمان های 
انتفاعی در 

سطح 
حوزه ای

خدمات 853 855 872 840 917
تولید 72 75 70 57 69

ساخت وساز 28 27 26 26 28
کشاورزی 22 23 32 27 26

تجارت 440 425 402 390 362
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توزیع بنیادهای وقفی جدید مبتنی بر فعالیت آن ها در سال 1011 )نیات وقف(- 3-3-1-3
کـــه در شـــکل 3-1 مشـــخص اســـت، تعداد وقف هـــای جدید بـــر مبنای  همان طـــور 
رده شده است.  فعالیتشـــان در بخش های مختلف در سال 2014 در قالب یک نمودار آو
کمک هـــای اجتماعی  تعـــداد وقف های جدیـــد در بخش آمـــوزش 3564 مـــورد، بخش 
2564 مورد، بخش بهداشـــت و ســـالمت 1649 مورد، بخش خدمـــات اجتماعی 1302 
یخ فرهنگـــی- اجتماعـــی 868 مورد، بخش ســـایر 686 مـــورد، بخش  مـــورد، بخـــش تار
یســـت محیطی 379  آموزش های فنی حرفه ای 485 مورد، بخش هنر 406 مورد، بخش ز
رزی  مورد، بخش علم- تکنولوژی 370 مورد، بخش رشد و توسعه 320 مورد، بخش کشاو
رزش 260 مـــورد، بخش قانون، حقوق بشـــر، دموکراســـی 244 مورد و  302 مـــورد، بخـــش و

کارمندان 229 مورد می باشد.  کمک به  بخش 

شکل 3-1( توزیع بنیادهای وقفی جدید مبتنی بر فعالیت آن ها در سال 2014 )نیات وقف( 
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که در شـــکل 5-1 مشخص است، انواع وقف در ترکیه بنا بر فعالیتشان در  همان طور 
15 دسته قرار می گیرند: 1. آموزش، 2. کمک های اجتماعی، 3. بهداشت و سالمت، 4. 
یخ فرهنگـــی و اجتماعی، 6. ســـایر، 7.آموزش هـــای فنی و  خدمـــات اجتماعـــی، 5. تار
یســـت محیطی، 10. علـــم- تکنولوژی، 11. رشـــد و توســـعه، 12.  حرفـــه ای، 8. هنـــر، 9. ز
رزش، 14. قانون، حقوق بشر، دموکراسی، 15. کمک به کارمندان ]74[. رزی، 13. و کشاو

تعداد وقف های جدید از سال 1980- 1015- 3-3-1-1
که  شـــکل 3-2، تعـــداد وقف هـــا را بین ســـال های 1980 تا 2015 به نمایـــش می گذارد 
که در  مجمـــوع بنیادهای وقف شـــده طی این ســـال ها، 5507 مورد می باشـــد. همان طور 
شـــکل مشـــخص اســـت، 169 مؤسســـه و نهاد در ســـال 2014 و 136 مورد در ســـال 2015 

وقف شده اند ]74[.

شکل 3-2( سال تأسیس تعدادی از وقف های جدید )1980- 2015( 
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تعداد موقوفه ها در موضوعات مختلف بین سال های 1009- 1011- 3-3-1-5
که  یری ترکیه، تعداد مؤسســـات و نهادهایی  ز کل اوقاف نخســـت و گزارش اداره  بنا بر 
رده شده است. همان طور  بین ســـال های 2009 تا 2014 وقف شـــده اند، در جدول 3-4 آو
که در ســـال 2009  کتابخانه هایی  کـــه در جدول مشـــخص اســـت، به عنوان مثـــال تعـــداد 
کتابخانه های وقف شده 150  وقف شـــده اند، 138 مورد می باشند و در سال 2014، تعداد 

مورد می باشد ]74[.

جدول 3-4( تعداد موقوفه ها در موضوعات مختلف )2009- 2014(

مؤسسات
سال/ تعداد وقف

100910101011101110131011

کاروانسرا 1233217213221211207. خوابگاه/ 

298106103116113122. مهمانخانه

3171614131416. کمپین های پناهگاه، اوقات فراغت

کودکان 4676111013. مراکز روزانه نگهداری از 

کودکان و  5. مراکز شبانه روزی نگهداری 
7858813جوانان

6568875. پناهگاه و مهمانخانه بانوان

7151817201714. خانه سالمندان

810710194989995. آشپزخانه ها و اطعام فقرا

9. بیمارستان، درمانگاه، بهداشت و 
152119171613درمان، مراکز توان بخشی

10138140149153141150. کتابخانه

11162154156155141144. اتاق مطالعه

12989710010295112. تسهیالت و امکانات آموزشی
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مؤسسات
سال/ تعداد وقف

100910101011101110131011

13252322251824. کالس های تقویتی )خصوصی(

14393643413936. سالن نمایشگاه

کنفرانس 15122127129135137142. تاالر 

16201924272931. زمین ورزشی

17202324232224. ورزشگاه و باشگاه

18303228262433. محلی

19113111119134129135. آموزش مذهب/ دوره های قرآن

20. مدارس ازکارافتادگان/ مراکز درمانی 
786565کودکان

21323031303133. مهدکودک/ مدارس ابتدایی/ دبیرستان

22314043464847. دانشگاه

23138136136165178181. سایر

147814761489157915331595مجموع
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شکل 3-3( تعداد موقوفه های در موضوعات مختلف )2014-2009(

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه )1010- 1013(- 3-3-1-3 توزیع درآمد اداره 
یری ترکیه بین ســـال های 2010 الی 2013 در جداول  ز کل اوقاف نخســـت و درآمد اداره 
یع درآمدهای سال های 2010 الی 2013،  گرفتن توز رده شده است. با در نظر  3.5  و 3.6 آو
رتبه اول مربوط به درآمدهای اجاره اســـت و نســـبت این درآمدها در سال 2010، ٪50.80، 
در ســـال 2011 52٪، در سال 2012، 65.52٪، در سال 2013، 59.73٪ است، همچنین 
که یک منبع درآمد مهم است،  درآمد فروش اموال غیرمنقول بنیادهای وقفی ضبط شده 
در سال،2010، 8.16٪، در سال 2011، 20.30٪، در سال 2012، 14.37٪، و در سال 2013، 

18.62٪ بوده است ]80[.  
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کل اوقاف نخست وزیری ترکیه در سال های 2010 و 2011   جدول 3-5( توزیع عددی مربوط به درآمدهای اداره 
)هر لیره ترکیه: 10.094 ریال(

درآمدها
توزیع درآمد 

سال 1010
)لیره ترکیه(

نسبت
توزیع درآمد 

سال 1011
)لیره ترکیه(

نسبت

52٪50.80252.189.800.00٪203.412.866.00درآمدهای اجاره

درآمد فروش اموال غیرمنقول 
مربوط به بنیادهای وقفی 

ضبط شده
32.667.199.00٪8.1698.478.387.00٪20.30

کمک ها و بخشش های مشروط 
و غیر مشروط

1.428.190.00٪0.3665.248.758.00٪13.45

3.97٪23.5819.239.882.00٪95.509.464.00درآمد مشارکت

3.60٪3.7217.457.556.00٪14.894.191.00درآمدهای سود

حق امتیاز بنیاد وقفی 
ضبط شده

12.699.995.00٪3.1713.289.181.00٪2.74

درآمدهای مدیریت و نمایندگی 
اوقاف

2.148.142.00٪0.542.419.212.00٪0.50

0.11٪0.10532.732.00٪413.024.00سهم بازرسی و تفتیش

3.33٪9.3116.156.688.00٪37.261.117.00سایر درآمدها

100٪100485.012.196.00٪400.434.188.00کل
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کل اوقاف نخست وزیری ترکیه در سال های 2012 و 2013   جدول 3-6( توزیع عددی مربوط به درآمدهای اداره 
)هر لیره ترکیه: 10.094 ریال(

درآمدها
توزیع درآمد 

سال 1011
)لیره ترکیه(

نسبت
توزیع درآمد
سال 1013
)لیره ترکیه(

نسبت

59.73٪65.52331.163.700.00٪273.195.718.00درآمدهای اجاره

درآمد فروش اموال غیرمنقول 
مربوط به بنیادهای وقفی 

ضبط شده 
59.907.630.00٪14.37103.250.806.00٪18.62

کمک ها و بخشش های 
مشروط و غیر مشروط

11.190.571.00٪2.6812.007.911.00٪2.17

9.48٪5.0552.552.665.00٪21.040.334.00درآمد مشارکت

2.76٪4.0315.294.944.00٪16.808.820.00درآمدهای سود

حق امتیاز بنیاد وقفی 
ضبط شده

18.741.713.00٪4.5016.740.441.00٪3.02

درآمدهای مدیریت و 
نمایندگی اوقاف

3.394.068.00٪0.814.337.728.00٪0.78

0.07٪0.10362.554.00٪425.267.00سهم بازرسی و تفتیش

3.37٪2.9418.687.557.00٪12.261.901.00سایر درآمدها 

100٪100554.398.306.00٪416.966.022.00کل
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کل اوقاف نخست وزیری ترکیه در سال های 2012 و 2013   شکل 3-4( توزیع عددی مربوط به درآمدهای اداره 
)هر لیره ترکیه: 10.094 ریال(

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه )1010- 1013(- 3-3-1-3 هزینه های اداره 
در هزینه هـــای بودجه ســـال 2013 )جـــدول 3-7(، هزینه های ســـرمایه بـــا ٪38.56 
تریـــن ســـهم را از هزینـــه کل بودجـــه دارا می باشـــد. در طـــرح هزینـــه ســـرمایه بـــه میزان  باال
کاال، هزینه های تولید سرمایه  یال(؛ خرید  170.044.868.43 لیره ترکیه )1.716 میلیارد ر
منقـــول، خرید حقوق غیرمادی، هزینه های تولید ســـرمایه غیرمنقـــول، هزینه های عمده 

تعمیرات اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. 
که تشـــکیل دهنده ٪17.85  یال(  مبلغ 78.689.192.88 لیره ترکیه )794 میلیارد ر
کاالســـت و این خریدها  یـــد خدمات و  هزینه بودجه ســـال     2013 می باشـــد، شـــامل خر
کاال و  گرم و مواد غذایی خشک برای نیازمندان، خریدهای  یع غذای  شامل خدمات توز

کمک هزینه های سفر می باشد. لوازم مصرفی و 
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که تشـــکیل دهنده 6.62٪ از  یال(  مبلـــغ 29.188.385.42 لیره ترکیه )295 میلیارد ر
هزینه های بودجه ســـال 2013می باشـــد، شـــامل انتقال های جاری است  و هزینه حقوق 
کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان دبســـتان و  پرداختی به معلوالن و یتیمان نیازمند و 

راهنمایی دارای خانواده های با وضعیت مالی نامناسب را تشکیل می دهد. 
یری ترکیه دارای نســـبت  ز کل اوقاف نخســـت و کارکنـــان در بودجـــه اداره  هزینه هـــای 
16.88٪، هزینه هـــای حـــق بیمه دولتی پرداختی به ســـازمان تأمیـــن اجتماعی 2.61٪، و 

وام دهی نیز دارای نسبت 17.48٪ است ]80[. 

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه مربوط به سال های 2010 الی 2013 )هر لیره ترکیه:  جدول 3-7( هزینه بودجه اداره 
10.094 ریال(

هزینه ها
هزینه بودجه 1010

)لیره ترکیه(
هزینه بودجه 1011

)لیره ترکیه(
هزینه بودجه 1011

)لیره ترکیه(
هزینه بودجه 1013

)لیره ترکیه(

70.360.535.0062.208.484.0069.695.075.0074.436.532.94هزینه های کارکنان

هزینه های حق بیمه 
دولتی پرداختی به 

سازمان تأمین 
اجتماعی 

12.192.499.009.892.308.0010.808.526.0011.502.940.61

هزینه های خرید 
کاال خدمات و 

49.652.096.0057.497.585.0062.767.982.0078.689.192.88

22.130.798.0024.416.145.0027.610.119.0029.188.385.42انتقال های جاری

149.728.103.00347.703.181.00155.219.176.00170.044.868.43هزینه های سرمایه

77.071.550.00--56.157.791.00وام دهی

360.221.670.00501.717.703.00326.100.878.00440.933.470.28کل

کشورها- 3-3-1 کشور ترکیه در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
کشـــورها  کشـــور ترکیه از لحاظ شـــاخص ها و معیارهـــای مختلف با دیگر  وضعیـــت 

که در ادامه به طور مفصل موردبررسی قرار می گیرد. مقایسه شده است 
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کمک های بشردوستانه- 3-3-1-1 حجم 
گزارش کمک های بشردوســـتانه جهـــان1، از میان دولت های برتر  بر اســـاس رتبه بندی 
کشور ترکیه رتبه چهارم  کمک های بشردوســـتانه بین المللی در سال 2014،  اهداکننده ی 
یال( است که  کرده اســـت و این میزان برابر با 1.6 میلیارد دالر )51 هزار میلیارد ر را کســـب 

در سال 2013 این میزان پول را صرف میزبانی از پناهندگان سوری نموده است ]81[.

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2014 )هر دالر:30.910 ریال( کننده  جدول 3-8( دولت های برتر اهدا

مبلغ اهداشده )میلیارد دالر(کشور

6آمریکا

2.3انگلستان

پا 2.3اتحادیه ارو

1.6ترکیه

1.2آلمان

0.933سوئد

0.882ژاپن

نمودار دولت های برتر اهداکننده کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2014 در 
رده شده است. شکل 3-5 آو

1. Global Humanitarian Assistance (GHA)
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کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2014 )هر دالر:30.910 ریال( کننده  شکل 3-5( دولت های برتر اهدا

بشردوســـتانه  کمک هـــای  کننـــده ی  اهدا برتـــر  دولت هـــای  میـــان  از  ســـال 2015،  در 
بین المللـــی رتبه دوم را کســـب کرده اســـت )جدول 3-9( و این موضوع نشـــان دهنده 
رشـــد کشور ترکیه در زمینه کمک های بشردوستانه بین المللی می باشد. میزان کمک 
بـــا 3200 میلیون دالر )98.900  برابر  های بشردوســـتانه بین المللی ترکیه در ســـال 2015، 

یال( است ]86[. ر میلیارد 
کشـــور برتر اهداکننده کمک های مالی در ســـال 2015 در شـــکل 6-3  نمـــودار هفت 

رده شده است. آو
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کمک های مالی در سال 2015 )هر دالر:30.910 ریال( کننده  کشور برتر اهدا  جدول 3-9( هفت 

مبلغ اهداشده )میلیون دالر(کشور

6400آمریکا

3200ترکیه

2800انگلستان

پا 2000اتحادیه ارو

1500آلمان

1200سوئد

1100امارات متحده عربی

کمک های مالی در سال 2015 )هر دالر:30.910 ریال( کننده  کشور برتر اهدا شکل 3-6( هفت 
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کمک های بشردوســـتانه جهـــان، میزان هزینه های میزبانی از  گزارش  از دیگر آمارهای 
که در  پناهنـــدگان و میـــزان کمک های بشردوســـتانه بین المللی در ســـال 2013 می باشـــد 
که در شکل نمایان است، کشور ترکیه در این  رده شده اســـت. همان طور  شـــکل 3-7 آو
کمک بشردوســـتانه بین المللی نداشـــته اســـت و تنها برای میزبانی از پناهندگان  ســـال، 
یال( می باشد  هزینه نموده است که این میزان برابر با 1.659 میلیون دالر )51 هزار میلیارد ر

که این میزان پول را صرف میزبانی از پناهندگان سوری نموده است ]81[.

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2013 )هر  شکل 3-7( میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان و میزان 
دالر:30.910 ریال(
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همچنین کشور ترکیه در سال 2015 از نظر میزان هزینه های خیرخواهانه پرداخته شده 
برای اسکان پناهندگان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است ]81[.

کشورهای دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناهچویان شکل 3-8( جایگاه 

کشور ترکیه- 3-3-1-1 فعالیت های بشردوستانه فرامرزی 
شـــکل 3-9 جایگاه کشـــور ترکیه را از نظر کمک های بشردوســـتانه در میان 20 کشـــور 

نشان می دهد.
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کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کشور ترکیه در دنیا از  نظر میزان  شکل 3-9( جایگاه 

همان طور که در شکل 3-9 مشاهده می شود، کشور ترکیه از لحاظ میزان بخشندگی 
کرده است و میزان  کسب  کشور رتبه اول را  به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 

آن در سال 2015 برابر با 0.37٪ تولید ناخالص داخلی ترکیه می باشد ]81[.

ترکیه
3.176 میلیون دالر
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کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت درصدی  کشور ترکیه در دنیا از نظر میزان  شکل 3-10( جایگاه 
از تولید ناخالص داخلی در سال 2015

کشور ترکیه در سال 2015 در میان 20  که در شکل 3-10 مشاهده می شود،  همان طور 
یـــال( از نظر  کشـــور برتـــر دنیا رتبـــه دوم را با میـــزان 3176 میلیـــون دالر )98 هـــزار میلیارد ر

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است ]81[.

شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه - 3-3-1-3
مرکز پیشـــرفت جهانی در انســـتیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص 
ســـهولت کمک های بشردوســـتانه 64 کشـــور دنیا )81٪ جمعیت جهان( در تمام قاره ها 

ترکیه ٪0.37
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پرداخته اســـت و میزان توانایی آن ها در ایجاد محیطی برای فعالیت های بشردوســـتانه را 
موردمطالعه قرار داده است.

بر اســـاس ســـه شـــاخص میـــزان ســـهولت فعالیـــت بشردوســـتانه کشـــورها رتبه بندی 
شده است:

سهولت ثبت نام و فعالیت سازمان های جامعه مدنی، . 1
کسری، معافیت و امتیازهای مالیاتی، . 2 سیاست های مالیاتی برای 
کاال از مرزها. 3 یافت پول نقد و  سهولت ارسال و در

شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه به کشورها امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص 
که مانع فعالیت های بشردوستانه می شود و عدد  که عدد 1 معرف فضایی است  می دهد 
ترین امتیاز  5 مختـــص به فضـــای حامی فعالیت های بشردوســـتانه اســـت. هلند بـــا باال
کشور در این  کشور و عربستان سعودی با پایین ترین امتیاز )69.1( آخرین  )83.4( اولین 
کشـــورها 5.3 اســـت و امتیـــاز ترکیه 3.1  رتبه بنـــدی هســـتند، درحالی که میانگین امتیاز 

کشورها هم پایین تر است ]82[. که از میانگین امتیاز  می باشد 

شکل 3-11( شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه  



کشور ترکیه 80  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

وضعیت موجود مساجد و فعالیت های قرآنی- 3-3-3
در بخش دوم، با عنوان وضعیت موجود مســـاجد و فعالیت های قرآنی، آمار مربوط به 

ره های قرآنی موردمطالعه قرارگرفته اند. تعداد مساجد )2004- 2014( و تعداد دو

کشور ترکیه- 3-3-3-1 کن مذهبی شاخص  آشنایی با مساجد و اما
کشـــور ترکیه می توان مسجد ســـاطان احمد، مسجد  یباترین و مهم ترین مســـاجد  از ز
کرد چراکه هم از لحاظ معماری  قوجاتپه، مســـجد ایاصوفیه، و مسجد سلیمانیه اشـــاره 
یت فرهنگی در ترکیه شـــاخص هســـتند. به منظور آشـــنایی بیشـــتر با این  وهـــم از نظر هو
یژگی های مساجد مذکور  مســـاجد، در ادامه این بخش به توضیح مختصری در رابطه با و

پرداخته شده است.

مسجد سلطان احمد

این مســـجد طی ســـال های 1609 تا 1619 به دســـتور ســـلطان احمد اول بنا شـــد و به 
همیـــن دلیل پس از مرگ وی مســـجد را مســـجد ســـلطان احمد نامیدنـــد. وی در همین 
که این  مســـجد دفن شده  است. این مســـجد در قدیمی ترین بخش اســـتانبول واقع شده 
منطقـــه در قبـــل از ســـال های 1453 )میـــالدی( مرکـــز قســـطنطنیه، پایتخـــت امپراتوری 
که  بیزانس، محسوب می شـــده  است. ساختار اصلی مسجد تقریبًا شبیه مکعب است 
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که وقتی مسلمانان  طول و عرض آن 53 و 51 است. جهت گیری مسجد به گونه ای است 
یشان قرار داشته  برو نماز به پا می کنند، رو به ســـمت مکه داشته باشند و »محراب« در رو
کبود می شناسند چراکه در نقاشی های طرح  باشـــد. در غرب این مسجد را با نام مسجد 

یادی شده است. داخلی از رنگ آبی استفاده ز

مسجد قوجاتپه

مسجد قوجاتپه نام مسجدی در محله قوجاتپه آنکارا ترکیه است. ساخت این بنا در 
گنبد مرکزی  سال 1967 آغاز و در سال 1987 به پایان رسید. مسجد قوجاتپه شامل یک 
گنبد مرکـــزی قرارگرفته  ر  گرفته اســـت و چهـــار نیم گنبد دو کـــه روی 4 فیلپای قرار  اســـت 
اســـت. این مســـجد چهار منـــاره 88 متـــری دارد و خطاطی داخل مســـجد هم از ســـوی 
گرفته است. تزئینات  ین انجام  یســـان ترک حمید آیتاچ، محمود اؤنجو و امین بار خوشنو
ره عثمانی است. این بنا یکی از  داخلی مســـجد قوجاتپه به ســـبک تزئینات کالسیک دو

بناهای دیدنی شهر آنکارا به شمار می رود.
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مسجد ایاصوفیه

کلیسای ایاصوفیه، به  پس از تصرف اســـتانبول توسط ترکان عثمانی در سال 1453، 
یباترین نمونه های باقی مانده  مسجد ایاصوفیه تبدیل گردید. ایاصوفیه یکی از بارزترین و ز
ره بیزانس اســـت. یکی از باارزش ترین هنرهای موجود در این بنا دکوراســـیون  معماری دو
داخلی با موزاییک و ستون های مرمر آن است. اثرات ساخت چنین بنای باشکوهی چه 
ازنقطه نظـــر معمـــاری و همچنین علم العبادات در تمامـــی فرهنگ ها من جمله ارتودکس 
کاتولیک هـــای رومی و باالخره بر دنیای اســـالمی غیرقابل انکار اســـت. بلندترین  شـــرقی، 
ستون ها بین 19 تا 20 متر ارتفاع و حداقل 1/5 متر قطر دارند، از سنگ گرانیت ساخته شده 

زنی در حدود 70 تن دارد. و بزرگ ترین آن ها و
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مسجد سلیمانیه

که در سال های  مســـجد سلیمانیه در استانبول از مســـجدهای جامع این شهر است 
1550 تا 1557 ساخته شد. این مسجد را معمار بزرگ عثمانی خواجه معمار سنان آقا به 
گنبد این مسجد 53 متر و  کرد. ارتفاع  دستور پادشـــاه عثمانی سلطان سلیمان اول طرح 
قطر گنبد 27.5 متر است. بنا به سنت عثمانی این مسجد چهار منار )گلدسته( دارد که 
که به امر شـــاهان ساخته می شد. ســـبک معماری آن، مانند  نشـــانه مســـجدهایی است 
کارهای ســـنان و معماران عثمانی ترکیبی از ســـبک معماری بیزانســـی و اســـالمی  دیگـــر 
ره این مسجد دارای ساختمان های جنبی مانند مدرسه و حمام  است. بر پایه رسم آن دو

کاروانسرا و بیمارستان و آشپزخانه عمومی نیز بوده است ]83[. کتابخانه و  و 

آمار مربوط به تعداد مساجد )1001- 1011(- 3-3-3-1
در جدول 3-10، آمار مربوط به تعداد مساجد بین سال های 2004 تا 2014 آمده است. 
که در جدول مشـــخص اســـت، تعداد مساجد ترکیه در ســـال 2014 به 86.101  همان طور 

مورد رسیده است ]44[.
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جدول 3-10( تعداد مساجد بین سال های 2004 الی 2014

10011005100310031008100910101011101110131011سال

تعداد 

مساجد
33.15133.33338.30839.09380.05380.33381.98181.39381.38185.11183.101

گزارش تعداد دوره های قرآنی- 3-3-3-3
که به صورت آموزش باز )آموزش مجازی و از  ره های قرآنـــی  گـــزارش مربوط به تعداد دو
ر( و آموزش بســـته )آموزش به روش ســـنتی و حضوری( برگزار می گردند، در جدول  راه دو

3-11 آمده است ]44[.

    جدول 3-11( تعداد دوره های قرآنی

کز استان ها و ناحیه ها مجموعروستاشهرمرا

9.0671.9704.42015.457آموزش باز

7031426561.501آموزش بسته

9.7702.1125.07616.958مجموع

ره های قرآنی آموزش باز توسط متولیان و صاحبان مختلف  در جدول 3-12 تعداد دو
یری  ز نمایان است. همان طور که در این جدول مشخص است، اداره کل اوقاف نخست و
کرده اســـت و  ره برگزار  یاســـت امور دینی جمهـــوری ترکیه 2.221 دو ره و ر ترکیـــه، 348 دو

ره توسط متولیان مختلف برگزارشده است ]44[. درمجموع تعداد 15.457 دو

    جدول 3-12( تعداد دوره های قرآنی آموزش باز توسط متولیان و صاحبان مختلف

متولی
وزارت 

خزانه داری

اداره کل اوقاف 
نخست وزیری 

ترکیه

ریاست امور 
دینی جمهوری 

ترکیه

سایر 
بنیادهای 

وقف
افرادانجمن ها

شهرداری 
و مقامات 

محلی

ادارات 
روستایی

مجموعسایر

6933482.2113063.2469291.2593.1993.26615.457تعداد
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 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور ترکیه و امور خیریه در 





کشور ترکیه- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه، قرآن و مساجد در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع  کشـــورهای مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف  که با شناخت انواع باز ازآن جهت مورد اهمیت است 
ردهای هر یک  که انجام می دهند، می توان از دستاو و بررســـی و تحلیل نوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  از این باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف و امور خیریه،  در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های مذهبی، به شناسایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
مختلـــف با توجه به نقشـــی که در این ســـه بخش در کشـــور ترکیه ایفـــا می کنند، پرداخته 
یگران به همراه نـــوع ارتباطات آن  ها  شـــده اســـت. ســـپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعـــه فعالیت ها، اهداف،  ترســـیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از این باز

یت، چشم انداز، ساختار و... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. مأمور

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

غیره دنبال شود را تعیین می کند. 
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که  به واسطه آن دولت به منظور 
ارائه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشم انداز سیاسی خود را به برنامه و عمل 
تبدیل می کند. لذا سیاست گذاری، کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور کل، سیاست 
می تواند شـــکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـت های غیر مداخله ای، تنظیم، 

یق تغییرات داوطلبانه )مانند کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. تشو

تنظیم گر- 1-1-1
که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند از جمله:
تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 

اهداف توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و...	  جمع آو

به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

فرمان و کنترل1: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل  استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند. بنابراین، قانون به 
عنـــوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. اســـتانداردها می تواند از طریق 
قانون گذاری یا تنظیم کنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت 

دارند، تنظیم شود.  

1. command and control
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یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی2 رو خـــود- تنظیمـــی1: این رو
دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیردموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 
کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد.        قوانین به سمت 

یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق3: یک تشو تنظیم مبتنی بر تشـــو
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف کند. برای به 
یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین  کارگیـــری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنـــی بر  جریمه هـــا می باشـــد. یکـــی از انـــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــو

1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت  که تشو عملکردPBR(1( است 
و بهبود در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد 
خارجی متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس اســـت. مزایای 
کاهش هزینه های نگهداری و  که به بهبود در بهره برداری شـــرکت ها،  PBR این اســـت 
یق به صورت  عملیـــات و بهبـــود در پایایی سیســـتم کمک می کنـــد. طرح تنبیه و تشـــو
مکانیکی عمل می کند. بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان 
یکـــرد، انعطاف پذیری در  تســـخیر در فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. بـــه عالوه این رو
تصمیم گیری شـــرکت، که آیـــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد،  را فراهم می کند. 
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش، می توان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر 
کـــرد. از مفروضات  منعطـــف که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت، اشـــاره 
یکرد، عقالنیت اقتصادی اســـت که لزومًا در همه موارد یافت نمی شـــود. اصلی این رو

یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال،  همچنین، گاهی اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو
گر کـــه قوانین به طور صحیح تنظیم  رفتـــار "بـــد"، مانند آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا

نشده باشند.              

تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند  و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات می باشـــد. تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد 
یابی خارجـــی تأثیر  کارکرد هـــای دیگـــر تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایـــت می کنـــد. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو

گرفت. تسهیل گران در نظر 

1. Performance-based regulation 
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ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند ]94[.
کشـــور  یگران فعال در  گران مطرح شـــده اســـت، باز کنش  که درباره  با توجه به ادبیاتی 
کن متبرکه، و قـــرآن و فعالیت های  ترکیـــه در ســـه حوزه وقف و امور خیریه، مســـاجد و اما
کـــه در ادامه، توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این  مذهبـــی ایفـــای نقـــش می نمایند 

نهادها و نقش آن ها در این سه حوزه داده شده است.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه •  اداره 
یری در جمهـــوری ترکیه و  ز یـــر نظر نخســـت و یری ترکیـــه ز ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
کن  یر اســـت. این نهاد در دو حوزه وقف و امور خیریه، و مســـاجد و اما ز معاون نخســـت و

متبرکه فعالیت می نماید. 
یری ترکیـــه دارای نقش  ز یـــه: اداره کل اوقاف نخســـت و الف(  حـــوزه وقـــف و امور خیر
یاست عمومی بنیادهای وقفی و نظارت بر آن ها  سیاســـت گذار و ناظر است و ر

را بر عهده دارد. 
یری ترکیه به عنوان  ز کل اوقاف نخســـت و کـــن متبرکه: اداره  ب(    حوزه مســـاجد و اما
یری ترکیه،  ز کل اوقاف نخســـت و ناظر فعالیت می نماید. یکی از خدمات اداره 
کـــه در مورد امـــوری مانند حفاظت از اشـــیاء  بازرســـی مأموران مســـاجد اســـت 
متبرکه مســـاجد، نگهداری و نظافت آن ها و بررســـی لوازم مازاد یا کسری موجود 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه است،  که مدیریت آن ها بر عهده ر در مساجد 

وظیفه بازرسی را بر عهده دارد.

•  ریاست امور دینی جمهوری ترکیه
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه اســـت به عنوان یک ســـازمان مذهبی وابســـته به  ر
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کن عبـــادی و مقـــدس مذهبی را بر  یـــت اما یری، مســـئولیت احـــداث و مدیر ز نخســـت و
عهده دارد.

یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه دارای نقش  کن متبرکه: ر الف(  حوزه مســـاجد و اما
کردن امور مربوط به مذهب و پرستش دین  سیاست گذار و ناظر می باشد. اداره 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه داده  ران جمهوری ترکیه به نهاد ر اسالم در دو
کوچک و  کنتـــرل تمام مســـاجد  شـــده اســـت و همچنین این نهاد مســـئولیت 
یاست امور  بزرگ، خانقاه و صومعه ســـراها را بر عهده دارد. یکی از تشـــکیالت ر
که از وظایف این اداره  کل خدمات مذهبی اســـت  دینی جمهوری ترکیه، اداره 
کردن مساجد و نمازخانه ها برای عبادت  مدیریت، هدایت، ارشاد افراد و آماده 

است.
یاست امور دینی جمهوری ترکیه سرپرستی  ب(    حوزه قرآن و فعالیت های مذهبی: ر
یاســـت امور دینی  کریم و امور مذهبی را بر عهده دارد. ر امور دینی، آموزش قرآن 
جمهـــوری ترکیه بـــه عنوان متولی و ناظـــر در حوزه قـــرآن و فعالیت های مذهبی 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه، دو اداره در  فعالیت می نماید. از تشکیالت ر
که نقش  کل خدمات آموزشـــی و قرآنی"  این بخـــش فعالیت می نماینـــد، "اداره 
سیاســـت گذار و متولـــی را در حـــوزه قـــرآن و فعالیت هـــای قرآنی دارا می باشـــد و 
که نقش ناظر را در این حوزه دارا می باشد. "هیئت مدیره بازرسی و قرائت قرآن" 

•  سازمان وقف دیانت ترکیه
اصلی تریـــن نهـــاد خیریه در ترکیـــه در موضوع مذهبی، ســـازمان "وقـــف دیانت ترکیه" 
یاست امور  یی به نیازهای »ر که هدف از تأســـیس آن، عمدتًا در جهت پاســـخگو اســـت 
رده نشـــده  دینـــی جمهوری ترکیه« در راســـتای انجام وظایف محوله اســـت. نیازهای برآو
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه بر اســـاس بودجه ساالنه، به واسطه امکانات موجود در  ر
یاست امور دینی  مؤسســـه پاســـخ داده می شود و به عبارتی یک سازمان تابعه وابســـته به ر

که جزء مؤسسات خیریه دولتی می باشد. جمهوری ترکیه است 
الف(  حـــوزه وقـــف و امـــور خیریه: ســـازمان وقـــف دیانـــت ترکیـــه در این حـــوزه نقش 
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یـــه در موضوع مذهبی  ارائه دهنـــده خدمات را بر عهده دارد و یک مؤسســـه خیر
می باشد.

کن متبرکه: ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه در ایـــن حوزه دارای  ب(  حوزه مســـاجد و اما
نقش ناظر می باشـــد و خدمات نظارتی در زمینه ساخت وساز مساجد را بر عهده 

دارد.
ج(  حـــوزه قـــرآن و فعالیت های مذهبی: ســـازمان وقف دیانت ترکیـــه وظایفی از قبیل 
ره های  انجام فعالیت های پشتیبانی و ارائه خدمات فرهنگی همچون برگزاری دو
ره های قرآنی، دارای نقش ارائه دهنده  قرآنی را بر عهده دارد. ســـازمان با برگزاری دو

خدمات قرآنی در ترکیه می باشد.
که در ادامه بیان شده است، تنها به ایفای نقش در حوزه وقف و امور  سایر نهادهایی 

خیریه می پردازند.

•  وزارت دارائی ترکیه
که مســـئولیت نظارت بر بنیادهای وقفی را  زارت دارایی ترکیه یک نهاد دولتی اســـت  و
بـــه عهـــده دارد. بنیادهـــای وقفی باید تمام اســـناد حســـابداری خود را مطابـــق با مقررات 

مندرج در قانون آئین دادرسی شماره 213 مورخ 1961/1/4 تنظیم و مستند نمایند.

•  بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه

بنیاد وقفی بخش ســـوم ترکیه یک مرکز اطالعات و یک پایگاه اطالع رســـانی می باشد 
کـــه نقش یک نهاد تســـهیل کننده را بر عهـــده دارد. این بنیاد امکان جســـتجو خیریه ها بر 
که دارند را فراهـــم می نماید و اطالعات مربوط به آن هـــا را بیان می دارد.  اســـاس فعالیتی 
علـــت تأســـیس بنیـــاد وقفـــی بخـــش ســـوم ترکیـــه، ارتقا توســـعه جامعـــه مدنـــی و جامعه 

یج بخش سوم به طور بین المللی می باشد. بشردوستانه و همچنین ترو

•  بانک اوقاف ترکیه

بانک اوقاف ترکیه با جذب کمک های مالی، به تسهیل فعالیت های خیریه می پردازد 
و در حوزه وقف و امور خیریه، نقش تســـهیل کننده را بر عهده دارد. هدف از تأســـیس این 
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بانک، بهترین استفاده از وجوهات بنیادهای وقفی می باشد. سهامدار اصلی این بانک، 
کل اوقـــاف  یری ترکیـــه بـــا ســـهم 58.45٪ می باشـــد و اداره  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
یری ترکیه دارای اختیاراتی برای تأسیس یک بانک با هدف مدیریت درآمدها  ز نخســـت و

و هزینه های بنیادهای وقفی می باشد.

•  مؤسسات خیریۀ ارائه دهندۀ خدمات 
در ترکیه پنج مؤسســـه خیریه در موضوعات مختلف بررســـی شده اند که عبارت اند از: 
یســـت محیطی، "دانشـــگاه وقفی سلطان محمد  "بنیاد وقف درختکاری تما" در موضوع ز
فاتح" در موضوع آموزش و پژوهش، "ســـازمان وهبی کوچ" در موضوع آموزش، بهداشـــت و 
فرهنگ، "بنیاد وقف کلیه" در موضوع سالمت، و "سازمان وقف دیانت ترکیه" در موضوع 
مذهب؛ که دو مؤسسه آخر، جزء مؤسسات خیریه دولتی می باشند یعنی از بودجه دولتی 
اســـتفاده می نماینـــد و مابقی مؤسســـات هم جزء مؤسســـات خیریه ی مردمی می باشـــند. 
یـــه دارای نقش ارائه دهنـــده ی خدمات  تمامـــی این مؤسســـات در حوزه وقـــف و امور خیر

می باشند.
بوط به هر یک از نهادهای ذکرشـــده در ســـه حوزه وقف و  در ادامه، توضیح جامع مر
گانه  کن متبرکه، و قرآن و فعالیت هـــای مذهبی به طور جدا یه، مســـاجد و اما امـــور خیر

می گردد بیان 

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
حوزۀ وقف و امور خیریه در کشور ترکیه فعالیت می نمایند؛ در این بخشف ابتدا نگاشت 
کنشـــگران در شـــکل 4-1 نشان داده شـــده است و سپس نهادهای  نهادی مربوط به این 
سیاســـت گذار، تنظیم گـــر، تســـهیل گر و ارائه دهنـــدۀ خدمات در موضوعـــات مختلف در 

گرفته اند.  حوزۀ وقف و امور خیریه، مورد تحلیل قرار 
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شکل 4-1( نگاشت نهادی وقف و امور خیریه 

نهادهای سیاست گذار و ناظر- 1-3-1
ران عثمانـــی اداره اقســـام مختلف اوقـــاف ترکیه بر عهده ی دولـــت ترکیه تحت  در دو
زارتخانه در  که این و زارت اوقاف و امور شرعیه بوده است  زارتخانه ای به نام و عنوان یک و
ران جمهوری ترکیـــه، اداره و نظارت بـــر اوقاف به  گردیـــده اســـت و در دو ســـال 1924 لغـــو 
یر  ز یر نظر نخست و ران )سال 1924( اداره ای ز یر داده شده است که در همین دو ز نخست و
یاســـت عمومی  که ر یری ترکیه  ز گردید؛ به نـــام اداره کل اوقاف نخســـت و ترکیـــه تأســـیس 

بنیادهای وقفی و نظارت بر آن ها را عهده دار می باشد ]2[.
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کل اوقاف نخست وزیری ترکیه 1 - 1-3-1-1 اداره 
یری  ز کل اوقاف نخست و که در حوزه وقف وجود دارد، اداره  در ترکیه مهم ترین نهادی 
یر  ز یری در جمهوری ترکیه )داود اوغلو( و معاون نخست و ز یر نظر نخست و ترکیه است که ز
یاســـت عمومی بنیادهای وقفی و نظـــارت بر آن ها به  کدوگان( اســـت ]22[.  ر )یالســـین آ
یری  ز کل اوقاف نخست و یری ترکیه مربوط می شود2. در اداره  ز کل اوقاف نخســـت و اداره 
ترکیـــه، مدیـــرکل باید دارای اختیاراتی باشـــد و در برابر بازرســـی و حسابرســـی فعالیت ها، 
عملیـــات و حســـاب های ســـازمان های اســـتانی و مرکـــزی و همچنین بـــرای راه اندازی و 

تنظیم این وظایف مسئول3 باشد ]23[.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه شکل 4-2( سایت اداره 

یری ترکیـــه، یـــک مؤسســـه ی دولتـــی اســـت و دارای یک  ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
شـــخصیت حقوقی مســـتقل می باشـــد و برای مدیریت و رســـیدگی دارایی های فرهنگی 
اوقاف )دارایی فرهنگی های منقول شـــامل: فرش، قالیچه های مخصوص نماز، ســـفال 
یخی مســـاجد، درب و پنجره ی مســـاجد، قرآن، پوشـــش قرآن،  دست ســـاز، لوح هـــای تار
کعبـــه، لوســـتر و ... و دارایی های فرهنگی غیرمنقول شـــامل: مـــوزه ایاصوفیه در  پوشـــش 
بورســـا، مدرسه با مناره های دوقلو در ســـیواس، مجتمع نصوح پاشا در آیدین، موزه وقف 
یخی و معماری دارند  که ارزش تار سلیمیه در ادیرنه و ...(، حفاظت از آثار هنری اوقاف 
ران عثمانی به جای مانده اند- در دســـتیابی به  که از دو و پشـــتیانی از بنیادهای موقوفه- 

1. Turkish Prime Ministry’s Directorate General of Waqf (Vakıflar Genel Müdürlüğü) (VGM)
2. Foundations Law, Art3
3. Foundations Law, Art48
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اهدافشـــان، مسئول می باشد. منظور از دارایی های فرهنگی اوقاف، دارایی هایی هستند 
یـــخ  کـــه در Art3 قانـــون حفاظـــت از دارایی هـــای طبیعـــی و فرهنگـــی شـــماره 2863 تار
یری ترکیه یا بنیادهایی  ز کل اوقاف نخست و 1983/7/21 بیان شده اند و متعلق به اداره 

که توسط این اداره نظارت می شوند1 ]24[. وقفی هستند 
پایی اســـت و وظیفه  یری ترکیـــه، یـــک  نهـــاد فرهنگـــی ارو ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
پا را در یک مقیاس بزرگی  حفاظـــت از میراث فرهنگی در ترکیه و خارج از ترکیه ازجمله ارو
دارا است و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است. تا قبل از سال 1924م )1302ش(، 
زارت اوقاف بـــود اما در 3  اولیـــن هســـته ی تشـــکیل دهنده ی اداره کل بنیادهای وقفـــی، و
مارس 1924 )12 اســـفند 1302(، یعنی در یک زمان کوتاهی پس از اعالن جمهوری ترکیه، 

یری متصل شدند و وضعیت فعلی را به خود گرفتند.  ز این بنیادهای وقفی به نخست و

•  فلسفه وجودی، مأموریت و چشم انداز
فلســـفه وجودی: احیاء، توسعه و انتقال اوقاف به نســـل های آینده طبق خواسته وقف 	 

کنندگان ]80[
یت: ســـالم نگه داشتن بنیادهای وقفی مطابق با اهدافی که دارند و اینکه بتوانند 	  مأمور

گاهی نسبت به آینده، به فعالیت هایشان ادامه دهند. با هوشیاری و آ
یری ترکیه می خواهد با اســـتفاده از روش های 	  ز چشـــم انداز: اداره کل اوقـــاف نخســـت و

معاصـــر خود و ارزش های جهانی، به یک مؤسســـه و نهادی که در رأس قرار دارد و رهبر 
اســـت، تبدیل شـــود و انســـان هایی را که پیرامون ایـــن اوقاف قرار دارنـــد را، باهم متحد 
نماید ]25[. ســـازمانی پیشـــرو در ادغام ارزش های جهانـــی و روش های مدرن در روح و 
یری ترکیه این اســـت که با روش های  ز تمـــدن وقف. هـــدف اداره کل اوقاف نخســـت و
مدرن حول ارزش های جهانی موردقبول اجتماع )از جمله خیردوستی، کمک رسانی، 
خوبـــی کـــردن، به اشـــتراک گذاشـــتن، عدالت و حقانیـــت( یک نقش جمـــع کننده را 
داشـــته باشد و به این شـــکل تمام دنیا را با روح و تمدن وقف پیوند زده در کنار آنچه در 
داخل و چه در خارج از کشور، برای مؤسسات و سازمان های متعددی نقش یک مدل 

و پیشرو را داشته باشد ]80[. 
1. Foundations Regulations, Art3
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کل اوقاف نخست وزیری ترکیه •  چارت سازمانی اداره 
یر ترکیه می باشـــد و باید  ز یـــر نظر نخســـت و یری ترکیـــه، ز ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
یر بدهد. ایـــن اداره دارای یک واحد به نام شـــورای  ز گزارش هـــای مربوطـــه را به نخســـت و
یر  کل ز که سازمان استانی و سازمان  بنیادهای وقف است و شامل سه معاونت می باشد 

نظر معاونت ها می باشند.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه ]28[ شکل 4-3( چارت سازمانی اداره 
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که در چارت سازمانی 4-3 ذکر شده اند  در ادامه اطالعات مرتبط با واحدها و اداراتی 
و در حوزه وقف و امور خیریه می باشند، بیان می گردد.

•  شورای بنیادهای وقفی
یری  ز ترین ارگان تصمیم گیری در اداره کل اوقاف نخست و شورای بنیادهای وقفی باال
کل اوقاف  که عبارت اند از: مدیر اداره  ترکیه اســـت. اعضای این شـــورا 15 نفر می باشـــند 
ر حقوقی می باشد،  که یکی از آن ها مشاو یری ترکیه، سه دســـتیار برای مدیر ؛  ز نخســـت و
کـــه بر روی بنیادهای  یر از میان فارغ التحصیالنی  ز انتصاب پنج عضو توســـط نخســـت و
وقفی دانش و تجربه دارند، انتخاب ســـه عضو از میان بنیادهای وقفی جدید، همچنین 

بنیادهای وقفی جدید سه عضو ذخیره هم انتخاب می کنند1 ]24[.

وظایف شورای بنیادهای وقفی
یری  ز یر که توسط اداره کل اوقاف نخست و شورای بنیادهای وقفی بر روی موضوعات ز

ترکیه مطرح می شود، تصمیم گیری می نماید:
که . 1 ک و مســـتغالتی  انجـــام اقداماتی برای تخصیـــص، فروش و مبادله دارایی ها و امال

یری ترکیه می باشد. ز کل اوقاف نخست و متعلق به اداره 
که اهدافش مشـــابه و . 2 تبدیل بنیادهای وقفی ضبط شـــده و یا موروثی به خیریه ای دیگر 

گیرد( و  یا نزدیک خیریه قبلی باشد )چنانچه خیریه قبلی دیگر نتواند مورداستفاده قرار 
ک و مستغالت به پول نقد. کردن امال تبدیل 

که متعلق بـــه بنیادهای وقفی جوامع . 3 ک و مســـتغالتی  چنانچه تمام یا بخشـــی از امال
گیرد، به بنیادهـــای وقفی دیگر  اســـت، نتواند بـــه عنوان یک خیریه مورداســـتفاده قـــرار 

تخصیص داده می شود و یا اینکه به یک دارایی دیگر تبدیل می شود.
یری ترکیه و یا بنیادهای . 4 ز کل اوقاف نخســـت و ک و مســـتغالت اداره  مدت اجاره امال

وقفی ضبط شده از 20 سال تا 49 سال می باشد.
که متعلق به . 5 ک و مســـتغالتی بـــا ماهیت دارایی فرهنگی وقف شـــده  حفاظت از امال

بنیادهای وقفی ضبط شده می باشند.

1. Foundations Regulations, Art96
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کـــه متعلق به . 6 ک و مســـتغالتی  اســـتفاده از درآمدهـــای بدســـت آمـــده از فـــروش امـــال
کسب درآمد و برای  بنیادهای وقفی ضبط شـــده می باشد، برای ســـرمایه گذاری جهت 
تعمیر و نگهداری دارایی های فرهنگی وقف شده که در ترکیه یا خارج از کشور هستند.

تغییر شرایط سندهای وقفی و ارزش پولی آن ها مطابق با درآمد فعلی بنیادهای وقفی . 7
)چنانچه شرایط ذکر شده در سندهای وقفی به لحاظ قانونی و واقعی قابل اجرا نباشد(.

که هرســـاله تأسیس . 8 که باید برای اهداف بنیادهای وقفی جدید  حداقل میزان دارایی 
می شوند، تخصیص داده شود.

انتصاب مدیران بنیادهای وقفی موروثی مطابق با شرایط سندهای وقفی.. 9
ری می باشد1 ]24[. 10 یری ترکیه ضرو ز و مسائل دیگری که توسط اداره کل اوقاف نخست و

الف( اداره خدمات خیریه
یر نظر ســـازمان  که ز اداره خدمـــات خیریه، جزئی از واحدهای اصلی خدمات اســـت 
کل قرار دارد. این واحد مطابق با قانون اوقاف شـــماره 5737،  کل و معاون های رؤســـای 

یر مسئول باشد ]23[. ماده 522 باید در قبال وظایف ز
ردن خدماتی که در اساســـنامه 	  رده کردن شـــرایط و وضعیـــت خیریه ای و فراهـــم آو بـــرآو

بنیادهای وقفی تنظیم شده است.
انجام تشریفات در رابطه با تخصیص دارایی های غیرمنقول خیریه.	 
رش در هر سطح، مؤسسات 	  پرو تأســـیس و سازمان دهی امکانات و تسهیالت آموزش و

خدمـــات اجتماعـــی و بهداشـــت و درمـــان، آشـــپزخانه های عمومـــی، خوابگاه هـــای 
ردن خدمات خیریه ای و شـــرایط مندرج در منشـــور،  یی و غیره. برای فراهم آو دانشـــجو
یـــت کردن چنیـــن امکاناتی، حمایـــت از دانش آموزان بـــا کمک هزینه تحصیلی،  مدیر
حمایـــت از مردم بی بضاعت با کمک های اجتماعی، احســـان و کمک به نیازمندان و 

ازکارافتادگان.
همکاری با مؤسسات و سازمان های خدمات اجتماعی.	 

1. Foundations Regulations, Art111
2. Foundations Law, Art52
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ژه های کمک رسانی اجتماعی 	  توسعه و تحقق بخشیدن سیاست های اجتماعی و پرو
با همکاری مؤسسات بین المللی.

که توسط رئیس کل به این اداره واگذارشده است.	  انجام سایر وظایفی 

ب( اداره روابط خارجی
کل  یر نظر سازمان  که ز اداره روابط خارجی، جزئی از واحدهای اصلی خدمات است 
و معاون هـــای رؤســـای کل قـــرار دارد. وظایف این واحـــد مطابق با مـــاده 57 قانون اوقاف 

یر می باشد ]23[. شماره 15737، شامل موارد ز
یری ترکیه و مکاتبات با مؤسسات و نهادهای 	  ز کل اوقاف نخست و مجری روابط اداره 

بین المللی
پیگیری تحوالت بین المللی در رابطه با بنیادهای وقفی	 
کشور	  ک و مستغالت بنیادهای وقف در خارج از  یه و روش های امال مجری رو
یری ترکیـــه در فعالیت های 	  ز هماهنگی با ســـایر بخش های اداره کل اوقاف نخســـت و

پا مرتبط با اتحادیه ارو
ســـازمان دهی جلســـات بین المللـــی در رابطه بـــا موضوعاتـــی به فرمـــان اداره کل اوقاف 	 

ری  کـــردن تمام مراحل ضرو یری ترکیه، که باید در ترکیه برگزار شـــوند و اداره  ز نخســـت و
این جلسات.

ج( اداره خدمات بنیاد وقفی
یر نظر  کـــه ز اداره خدمـــات بنیـــاد وقفـــی، جزئـــی از واحدهای اصلی خدمات اســـت 
کل قرار دارد. وظایف این واحد مطابق با ماده 51 قانون  کل و معاون های رؤسای  سازمان 

یر می باشد ]23[: اوقاف شماره 57372 شامل موارد ز
یه های مربوط بنیادهای وقفی جدید، ضبط شده، جوامع و تجار	  انجام اقدامات و رو
یه و روش ها به بهترین شیوه ممکن اداری	  اجرای رو
که توسط مدیرکل به این اداره واگذار شده است.	  انجام سایر وظایفی 

1. Foundations Law, Art57
2. Foundation Law, Art51
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اصول و ارزش های اساسی
که منبع چشـــم انداز، فلســـفه وجـــودی و فرهنـــگ منعکس کننده  ارزش هـــا و اصولی 
یری ترکیه هســـتند، به  ز کل اوقاف نخســـت و رها، قوانین رفتاری، و نوع مدیریت اداره  باو

یف مربوط به آن ها در جدول 4-1 مشخص شده اند ]80[. همراه تعار

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه جدول 4-1( اصول و ارزش های اساسی اداره 

رد.خیر دوستی شروط خیریه اوقاف تحت مدیریت خود را به جا می آو

که فواید تمام جانداران را در نظر جاندارمحوری دارای یک درک خدمات است 
می گیرد.

در تمامی فعالیت های خود بدون چشم داشت، به شکل درست مطمئن بودن
و مداوم حرکت می کند.

احترام به طبیعت و 
محیط زیست

یست حفاظت  حین خدمت رسانی، از طبیعت و محیط ز
می نماید.

با حساسیت اجتماعی فعالیت می کندمسئولیت اجتماعی

هنگام تصمیم گیری از عقاید تمام افراد سهیم استفاده می کند.مشارکت

در تمام ارائه ی خدمات خود با عدالت و حقانیت رفتار می کند.بی طرفی

در معرض بازرسی عموم قرار دارد.شفافیت

وابستگی به ارزش های 
گرفتن ارزش های اجتماعی، به ارائه خدمات می پردازد.ملی و معنوی با در نظر 

گشاده و بدون بوروکراسی ارائه خدمات قابلیت دسترسی در برابر اجتماع با روی 
می کند

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه •  وظایف اداره 
یری ترکیه طبق قانون اوقاف1 )شـــماره 5737. ماده 36(  ز کل اوقاف نخســـت و اداره 

1. Foundations Law, Art36



کشور ترکیه  /  103 فصل چهارمش نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

گرفته است. در میان آن ها، مهم ترین حوزه های موفقیت در  وظایف متعددی را به عهده 
رده شده است: ذیل آو

که در منشـــور بنیادهای . 1 انجـــام خدمات اقتصادی، فرهنگـــی، اجتماعی و خیریه ای 
گر منشوری ندارند، در اساســـنامه جایگزین  وقفی ضبط شـــده تنظیم شـــده اســـت و یا ا

منشور آمده است.
که در منشور شرح داده شده، بهره برداری و سرمایه گذاری وجوه اداره . 2 ارائه بهتر خدماتی 

یری ترکیه و بنیادهای وقفی ضبط شده و سرمایه گذاری این وجوه  ز کل اوقاف نخست و
که بازده و سودش بیشتر است. در زمینه هایی 

کشـــور با . 3 محافظت یا تعمیر دارایی های فرهنگی بنیادهای وقفی در داخل یا خارج از 
یکی معاصر استفاده از ابزارها و وسیله های تکنولوژ

حسابرســـی بنیادهای وقفی جدیـــد، بنیادهای وقفی تجار، بنیادهـــای وقفی جوامع و . 4
بنیادهای وقفی موروثی.

انجام فعالیت های آموزشـــی، تحقیق، توســـعه، فرهنگی و انتشـــاراتی در موضوعات . 5
مربوط به بنیادهای وقفی

تشکیل یک سیســـتم بایگانی به منظور ثبت اطالعات تاریخی و دارایی های فرهنگی . 6
بنیادهای وقفی، موزه ها، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی به منظور حفاظت و مرمت آن ها.

بروز رسانی سندهای وثیقه و ترجمه کردن اساسنامه ها به ترکی امروزی و کامپیوتری کردن . 7
آن ها )به دلیل اینکه این اسناد در بایگانی های مختلف و در شرایط نامرتبی قرار دارند(.

کشـــور قاچاق شـــده اند، . 8 که به خـــارج از  گرفتـــن دارایی هـــای فرهنگـــی1 اوقـــاف  پـــس 
به وسیله ی ردیابی دقیق آن ها

که در ایـــن قانون و ســـایر قوانین، به این اداره واگذار شـــده . 9 انجـــام خدمـــات و وظایفی 
است ]23,26[.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه •  خدمات و محصوالت اداره 
در چارچـــوب قانون مؤسســـات و دیگر الزامات قانونی، زمینـــه خدمات و محصوالت 

1. Cultural Properties
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یر است ]80[: یری ترکیه به شرح ز ز کل اوقاف نخست و اداره 
1. خدمات حقوق ماهیانه نیازمندان: به منظور تحقق شروط خیریه موجود در سندهای 
که از مادر یا پدر محروم هســـتند،  وقفـــی، بـــه افـــراد دارای معلولیت و یتیمان نیازمنـــد؛ 
معلـــوالن نیازمند باالی 40٪ درصورتی که فاقد تأمیـــن اجتماعی، هرگونه حقوق یا درآمد 
باشـــند، و همچنیـــن دارای هرگونه امـــوال منقول و غیرمنقول که موجب کســـب درآمد 
که در  شـــود، نباشند و یا میانگین درآمد ماهانه آن ها از میزان حقوق ماهیانه نیازمندان 
یخ 2008/9/27 تعیین شـــده اســـت، پایین تر باشـــد،  قانـــون اوقـــاف شـــماره 27010 تار

حقوق ماهیانه به این افراد تخصیص داده می شود.
گرم به افراد  گرم: مواد غذایی خشـــک و غذای  2. خدمات مواد غذایی خشـــک و غذای 
نیازمنـــدی که دارای تأمین اجتماعی نباشـــند و یا درآمـــد آن ها از حداقل میزان خالص 
درآمـــد پایین تر باشـــد، تعلـــق می گیرد و همچنیـــن می تواننـــد از آشـــپزخانه های خیریه 

گردند. بهره مند 
یان ســـطوح  3. خدمـــات آموزشـــی )کمک هزینـــه تحصیلی(: به دانش آموزان و دانشـــجو
ابتدایی، متوسطه و عالی که خانواده های آن ها وضع مالی مناسبی ندارند، کمک هزینه 

تحصیلی تعلق می گیرد.
کـــه مربوط به  4. خدمـــات تخصیص امـــوال غیرمنقـــول خیریه: امـــوال غیرمنقول خیریه 
یری ترکیه می باشند، می توانند  ز بنیادهای وقفی ضبط شده و اداره کل اوقاف نخست و
کل اوقاف  اجاره داده شـــوند و به منظور اســـتفاده از آن ها، می توانند طبق دســـتور اداره 
یری ترکیه به ســـازمان ها و مؤسســـات دولتـــی، اوقاف با اهداف مشـــابه و یا  ز نخســـت و

مؤسسات عام المنفعه اختصاص یابند.
5. خدمات انتفاعی: در بنیادهای وقفی ضبط شده و موروثی، یکسری اموال مازاد وجود 
که با توجه به مفاد ســـندهای وقفی به افـــراد مربوطه واگذار می گردد. چنانچه فرزند  دارد 
که دارای حق تصرف باشـــند، به دادگاه مراجعه نمایند، این اموال به  واقف و یا افرادی 

آن ها منتقل می شود.
ک خیریه ی تخصیص یافته توســـط  کنترل دائمـــی امال کنترل و نظـــارت: با  6. خدمـــات 
ک  ادارات مناطق، هر چهار ماه یک بار گزارشی در مورد مطابقت نوع استفاده از این امال
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با شرایط تخصیص، تنظیم شده و در پرونده ملک نگهداری می شود.
که از خدمـــات حقوق ماهیانـــه نیازمندان، مـــواد غذایی   واجـــد شـــرایط بودن افـــرادی 
کل  کمک هزینـــه تحصیلی اســـتفاده می کنند، توســـط اداره  گـــرم و  خشـــک و غذای 
یری ترکیه با استفاده از روش های مختلف از جمله بازرسی اسناد  ز اوقاف نخســـت و

کنترل و پیگیری می شوند.  ره ای  و سیستم های مدیریت اطالعات به طور دو
7. بازرســـی مأموران مســـاجد: در مورد اموری مانند حفاظت از اشیاء متبرکه مساجد، 
نگهداری و نظافت آن ها و بررسی لوازم مازاد یا کسری موجود در مساجد که مدیریت 
یاســـت امور دینـــی جمهوری ترکیه اســـت، وظیفـــه بازرســـی را نیز بر  آن هـــا بـــر عهده ر

عهده دارد.
8. مدیریت خدمات اوقاف: شامل اداره بنیادهای وقفی ضبط شده می باشد. همچنین 
که در مـــدت 10 ســـال مدیری منصـــوب نکنند، و یـــا ارگان  بنیادهـــای وقفـــی موروثـــی 
یری  ز هدایت کننده ای نداشـــته باشند، با حکم دادگاه توسط اداره کل اوقاف نخست و

ترکیه مدیریت می شوند.
9. خدمات حفاظت و احیا امـــوال وقفی فرهنگی: اموال غیرمنقول وقفی فرهنگی داخل 
یری ترکیه  ز کل اوقاف نخســـت و که اداره  کشـــور مربوط به بنیادهای وقفی ضبط شـــده 
یـــت آن ها را بر عهـــده دارد، با توجه به انجام اموری مانند شناســـایی،  مالکیـــت و مدیر
ثبت موجودی، بایگانی اسناد، نگهداری، تعمیر و مرمت، حفاظت و احیاء می گردند.

یری  ز در مورد اموال فرهنگی وقفی بدون وارث خارج از کشور نیز، اداره کل اوقاف نخست و
یاســـت آژانس  گردشـــگری، ر زارت فرهنگ و  زارت امـــور خارجـــه، و ترکیـــه بـــه همـــراه و
زارت امـــور مذهبی و ســـازمان هدایـــت و هماهنگی  همـــکاری و هماهنگـــی ترکیـــه، و
دارایی های فرهنگی خارج از کشور، فعالیت هایی از قبیل پشتیبانی فنی ارائه می دهد.

که  10. شناســـایی، ثبـــت و ضبط موجودی امـــوال فرهنگی وقفی: یکی دیگـــر از خدماتی 
یری ترکیه بر عهده دارد، شناســـایی و ثبت اموال غیرمنقول  ز کل اوقاف نخســـت و اداره 
ره های ســـلجوقی و عثمانی می باشـــد. موجودی این  فرهنگـــی وقفـــی به جامانـــده از دو
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اموال ثبت و اسناد آن ها بایگانی می شود.
یتون تولیدشـــده توســـط اداره عملیات بنیاد  11. خدمـــات فروش محصول: محصوالت ز
یتـــون آیوالیـــک بـــه صـــورت مســـتقیم در فروشـــگاه ها و اینترنـــت بـــه  وقفـــی باغ هـــای ز

فروش می رسد.
ره و بازرســـی: مطابقت نوع بنیاد وقفی جدید، ضبط شـــده، موروثی،  12. خدمات مشـــاو
جوامع و تجار و همچنین امور اقتصادی آن ها با مواد موجود در سندهای وقفی، توسط 

یری ترکیه بازرسی می شود. ز کل اوقاف نخست و اداره 
13. خدمـــات موزه شناســـی: دارایی های فرهنگی وقفی منقـــول، تحت حفاظت ادارات 
مناطق، با اســـتفاده از تکنیک های مدرنی برای اســـتفاده عموم در معرض نمایش قرار 

داده می شوند.
کل اوقاف  14. خدمات نشر: این خدمات به منظور شناساندن تمدن وقف، توسط اداره 
یری ترکیـــه ارائـــه می گـــردد. همچنیـــن ایـــن اداره در مـــورد چـــاپ و انتشـــار  ز نخســـت و

کتاب هایی با موضوعات مربوط به اوقاف، خدمات اسپانسری ارائه می دهد.
یری ترکیه بر اســـاس سیســـتم  ز کل اوقاف نخســـت و کتابخانه داری: اداره  15. خدمـــات 
کاغذی و دیجیتالی، به تمامی اقشار  کتب به صورت  اتوماســـیون اطالعات و بایگانی 

یان و پژوهشگران ارائه خدمات می نماید. یژه دانشجو جامعه به و
16. خدمـــات اســـتفاده از خانـــه وقـــف: در خانـــه وقـــف واقـــع در آنـــکارا، بـــه نیازمندان، 
کارمندان ســـازمان،  یان، بیمـــاران و همراهـــان آن ها بـــه صورت رایـــگان، و به  دانشـــجو
کارمندان دولتی خارج از ســـازمان و افراد دیگر با هزینه خدمات مربوط به محل اقامت 

افراد و تغذیه ارائه می گردد.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه      •  فعالیت های اداره 
یر می باشد: یری ترکیه شامل موارد ز ز کل اوقاف نخست و فعالیت های اداره 

یری ترکیه، وظایف )وظایفی که در باال گفته شد( را به منظور . 1 ز اداره کل اوقاف نخست و
شناســـایی، ایجاد و ثبت دارایی های منقول و غیرمنقـــول فرهنگی در داخل و خارج از 
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کشور با یک مسئولیت نهادی1 انجام داده است.
یری ترکیـــه، آماده و . 2 ز کل اوقاف نخســـت و دارایی هـــای فرهنگـــی اوقاف، توســـط اداره 

ترمیم می شوند.
یخی ابریشـــم به منظور اینکه دارای یکسری قابلیت ها و . 3 دارایی های فرهنگی جاده تار

گرفتند. کرد، موردبازسازی و مرمت قرار  کارکردهایی2 شوند و بتوان از آن ها استفاده 
یـــت هزینه هـــای مربـــوط بـــه مرمت و تعمیـــر این دارایی هـــا توســـط اداره کل اوقاف . 4 کثر ا

یری ترکیه و برخی از آن ها هم توسط حامیان )اسپانسرها( تأمین می شوند. ز نخست و
ژه سیستم مدیریت اطالعات آثار هنری3 طراحی شده است تا یک سیستم بایگانی . 5 پرو

رد. منظم را فراهم آو
گواهی ها و غیره( . 6 بیش از 10 میلیون اســـناد مکتوب )شـــامل ضمانت نامه، وثیقه هـــا، 

گرفتند و در سیستم مدیریت بایگانی بنیاد وقفی4 ذخیره شدند. فرض  موردبررسی قرار 
که این مطالعات به 12 میلیون اسناد برسد. شده است 

دارایی هـــای قابل حمل فرهنگی به وســـیله ارائه در موزه هـــا موردحفاظت قرارگرفته اند. . 7
عالوه بر 4 موزه موجود در اســـتانبول، "موزه های اوقاف" بین ســـال های 2006 تا 2010 در 
شـــهرهای آنـــکارا، قونیـــه، ادیرنـــه، توقـــات، قســـطمونی، اســـتانبول و غـــازی عینتاب 
تأسیس شـــده بودند. تصمیم گیری درباره ی تأســـیس یک موزه در هریک از استان های 
طیـــه، ارزروم، 

َ
کوتاهیه، صامســـون، دیاربکر، َمل کایســـری، نیغده )نیکده(،  ســـیواس، 

ازمیر، آنتالیا و بتلیس و 2 موزه در استانبول و وظایف آن ها برای این موضوع به مرحله ی 
گذاشته شده است. اجرا 

دارایی های فرهنگی قابل حمل اوقاف مثل: فرش، قالیچه، ســـفال دست ساز، لوح ها . 8
که  که از مســـاجد به ســـرقت رفته اند، توسط اداره ی مبارزه علیه قاچاق  رقه هایی(  )یا و
یری ترکیه اســـت با همکاری ســـایر نهادها مثل  ز وابســـته بـــه اداره کل اوقاف نخســـت و
پـــل )پلیـــس بین المللی( و ژاندارمـــری )اداره  زارت کشـــور، اینتر زارت امـــور خارجـــه، و و

1. Institution Responsibilities 
2. Functions
3. Works of Art Information Management System (WAIMS)
4. Foundation Archive Management System (FAMS)
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کشور، برگردانده می شوند. کل، با جستجو در مزایده های خارج از  امنیت( فرماندهی 
یخی مساجد در تمام استان های ترکیه، توسط   عالوه بر این، فرش ها و قالیچه های تار
کـــه تمیز بودند و با دقت  ری و طبقه بندی شـــدند و آن هایی  خبـــرگان این نهاد جمع آو

نگهداری شده بودند، برای ارائه در موزه های اوقاف در سطح خوبی قرار دارند.
 فعالیت های مربوط به "هفته اوقاف"، در اولین هفته ماه می هرسال انجام می شوند. . 9

یری ترکیه برای حفاظت از میراث فرنگی و انتقال آن ها به  ز کل اوقاف نخســـت و )اداره 
کشور برگزار می کند. هدف از فعالیت های  کمپین هایی را در سراسر  نسل های بعدی، 

گاهی اوقاف در سطح بین المللی و ملی است( ]27[. "هفته اوقاف"، معرفی و آ
فعالیت هـــا ذکرشـــده، با هماهنگی آژانـــس همکاری و توســـعه بین المللی ترکیـــه اداره 

می شوند.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه •  درآمدها و مصارف اداره 
طبق قانون اوقاف، ماده 391 درآمدها شامل:

1. درآمد اجاره
کسب وکار 2. سودهای تجاری و 

3. درآمدهای حاصل از مشارکت
4. درآمدهای حاصل از مدیریت و نمایندگی اوقاف

که متعلـــق به بنیادهای وقفی ضبط شـــده  5. درآمـــد حاصـــل از فروش امـــوال غیرمنقول 
می باشد.

6. درآمدها و عواید به دست آمده از فروش دارایی هایی که تحت مالکیت اداره کل اوقاف 
یری ترکیه هستند. ز نخست و

کمک ها و بخشش های مشروط و غیرمشروط  .7
8. حق امتیاز بنیادهای وقفی ضبط شده

9. سایر درآمدها ]80[

1. Foundations Law, Art39
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مصارف درآمدهای تعریف شده در فوق الذکر طبق قانون اوقاف، ماده 401:
درآمد تعریف شده در پاراگراف 5 و 6 از این قانون، ممکن است برای خرید دارایی های 
غیرمنقول بنیادهای وقف شده و برای تعمیر و نگهداری دارایی های غیرمنقول موجود در 
بنیادهای وقف شـــده مورداســـتفاده قرار بگیرند. مجموع این مبالغ توســـط تصمیم شورا، 
بـــرای تعمیـــر و نگهداری آثار دارایی هـــای فرهنگی داخل و خارج از کشـــور که هیچ منبع 

درآمدی از خود ندارند و متعلق به اوقاف هستند، مصرف می شود.
یری ترکیه باید در راستای  ز درآمد حاصل از موقوفات شرطی اداره کل اوقاف نخست و

نیات خیران مصرف شوند ]23[.
یر می باشد: یری ترکیه شامل موارد ز ز کل اوقاف نخست و در مجموع هزینه های اداره 

هزینه های کارکنان، هزینه های حق بیمه دولتی پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی، 
هزینه های خرید خدمات و کاال، انتقال های جاری و هزینه های سرمایه. مبالغ تخصیص 

رده شده است ]80[. و هزینه سال های 2010 الی 2013 در فصل چهارم آو

•  قانون اوقاف شماره 5333 2
یب رسید و در  یه 2008 )1 اسفند 1386( به تصو قانون اوقاف شماره 5737 در 20 فور
زنامه رسمی منتشر شد ]23[. اصل قانون  یه 2008 )8 اســـفند 1386( در رو یخ 27 فور تار
اوقاف در ســـال 1935 آماده شـــد و پس ازآن 20 مرتبه اصالح شد. قانون 5737 را مجلس 
کرد و یـــک اصالحیه ی قابل توجهی در قانون اوقاف بـــود ]29[.  این قانون  یب  ترکیـــه تصو

شامل 4 بخش است: 
مقررات عمومی؛ . 1
کم بر اوقاف؛. 2 مقررات حا
کل اوقـــاف . 3 یری ترکیـــه، شـــورای اوقـــاف، ســـازمان اداره  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 

یری ترکیه و استخدام؛ ز نخست و
گـــون ]23[. مطابق با مـــاده 82 قانون اوقاف3، ایـــن قانون باید . 4 گونا مقـــررات متفرقـــه و 

1. Foundations Law, Art40
2. Foundations Law
3. Foundations Law, Art82
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یران اجرا شود ]23[. ز توسط شورای و
قانون اوقاف شماره 5737 به منظور انجام چهار مورد تهیه و تنظیم شده است: 

که وابســـته به مدیریت، عملیـــات و نظارت بنیادهای . 1 یه هایی را  یکســـری قوانیـــن و رو
کند؛ وقف است، تنظیم 

که دارایی های لیســـت شـــده ی منقول و غیرمنقول در داخل و . 2 اطمینان حاصل شـــود 
کشور ثبت، محافظت، تعمیر و نگهداری شده اند؛ خارج از 

کار . 3 یـــت و به  کـــه دارایی های اوقـــاف از لحاظ اقتصادی مدیر اطمینان حاصل شـــود 
گرفته می شوند؛

اوقـــاف . 4 کل  اداره  مســـئولیت های  و  اختیـــارات  وظایـــف،  ســـازمان،  کـــردن  یـــف  تعر
یری ترکیه )ماده 1( ]23[. ز نخست و

کم بر بنیادهای موقوفه را  که محدودیت های حا هدف قانون جدید اوقاف این اســـت 
یری ترکیه را  ز کل اوقاف نخست و از بین ببرد. این قانون تالش می کند تا سرپرســـتی اداره 
که این بنیادها، برای به  از روی بنیادهای موقوفه بردارد. به عنوان مثال دیگر نیازی نیست 
یری ترکیه مجوز بگیرند. همچنین  ز کل اوقاف نخســـت و ردن دارایی ها از اداره  دســـت آو
یری  ز کل اوقاف نخست و کشور، نیازی به مجوز از اداره  برای فعالیت هایشان در خارج از 
کل  یب اداره  که این بنیادهای وقف، بدون تصو ترکیه ندارند. عالوه بر این ممکن اســـت 
یری ترکیه، دارای یکسری دفاتر شعب و نمایندگی ها باشند، فقط اینکه  ز اوقاف نخست و

گاه باشد. یری ترکیه باید از این تحوالت آ ز کل اوقاف نخست و اداره 
کلیدی این قانـــون جدید، حـــذف محدودیت ها برای افـــراد خارجی  یکـــی از عناصـــر 
اســـت. قبل از این قانون جدیـــد، افراد خارجی اجازه ی وقف در ترکیه را نداشـــتند. اما در 
کنند یا  حال حاضر مطابق با ماده 5 این قانون، افراد خارجی می توانند بنیادهایی را وقف 
در بدنه ی اجرایی این بنیادهای وقف مشـــارکت داشته باشـــند. عالوه بر این، بنیادهای 
ک و مســـتغالت )یا  که توســـط افـــراد خارجی تأسیس شـــده اند، می توانند امال موقوفـــه ای 
کـــه در بدنه ی مدیریت قرار دارند،  ردند. اما هنوز هم اکثریت افرادی  امـــوال( به دســـت آو

باید مقیم ترکیه باشند ]30[.
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یادی با استانداردهای بین المللی از آزادی انجمن ها  این قانون جدید، سازگاری ز
دارد و بهبـــود قابل توجهـــی را در محیط ترکیه برای جوامع مدنی و بشردوســـتانه نشـــان 

می دهد ]31[.

•  دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5333 1
کردن  یب شـــد، تمرکـــز اصلی باید بـــر روی آماده  پس ازاینکـــه قانون جدید اوقاف تصو
دســـتورالعمل جدید باشـــد، که باید ظرف مدت 6 ماه منتشـــر شـــود. این دســـتورالعمل، 

چارچوب پیاده سازی قانون جدید را شکل می دهند ]31[.
زنامه رسمی در 27  دســـتورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5737 توسط رو
یری ترکیه منتشر شد  ز کل اوقاف نخست و سپتامبر 2008 )6 مهر 1387( و از طرف اداره 
که شامل یکسری دستورالعمل هایی برای بنیادهای موقوفه است و امور مربوط به اوقاف 

را تنظیم می کند. این دستورالعمل از چهار بخش تشکیل شده اند:
مقررات عمومی؛. 1
مقررات بنیادهای وقف؛. 2
ک و امور خدماتی خیریه ها؛ و . 3 تخصیص اموال، امال
یاست و نظارت بر بازرسی، مهارت و تخصص بنیاد وقف.. 4 شورای اوقاف، هدایت، ر

یـــف و مقـــررات مربوط به قانون مدنی ترکیه برای درک تمـــام موضوعات مربوط به  تعار
اوقاف مناســـب نیســـتند ]30[. به همین دلیل، این دســـتورالعمل آماده شـــده تا یکسری 
یه هایی را برای ســـازمان، مدیریت، فعالیت ها و حسابرسی اوقاف جدید و همچنین،  رو
یاســـت و  وظایـــف، اختیـــارات و مســـئولیت های شـــورای بنیادهـــای موقوفه، هدایت، ر
کند )ماده  نظـــارت بر بازرســـی، تخصص بنیادهای وقفی و تخصص دســـتیاران تنظیـــم  

.]24[ )1
کنترل می شوند.  قانونی بودن این دستورالعمل، توسط ارگان های مستقل قوه قضائیه 
کمیـــت قانـــون  یژگی هـــای قابل توجـــه حا کنترل هـــای قضائـــی دســـتورالعمل، یکـــی از و

1. Foundations Regulations
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است ]30[. مطابق با ماده 185 دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 57371، 
یری ترکیه به آن  ز کـــه اداره کل اوقاف نخســـت و یر،  ز مفاد این دســـتورالعمل باید توســـط و

متصل است، اجرا شود ]24[.

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه •  ادارات عملیاتی )تجاری( اداره 
یتون وقف شده ی آیوالیک2 الف( اداره عملیاتی درختان ز

یتون در آن رشـــد می کند به  یری ترکیـــه، مناطقـــی را که ز ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
همراه باغچه های میوه و مرکبات را اداره می کند. بر اســـاس قانون تجاری ســـال 1940 و 
یتون  با اســـتناد بـــر قانون شـــماره 3913، بنیـــاد وقف شـــده ی اداره عملیاتی درختـــان ز
یت  یتون و با مدیر تی که از کشـــت ز آیدین3 و آیوالیک تأسیس شـــده و هنوز هم محصوال
یتون آب شـــور و  یتون، ز یتون آیوالیک به دســـت می آید )ازجمله روغن ز وقـــف درختان ز

صابون(، به فروش می رسد.
یـــت اداره ی عملیاتـــی بنیـــاد وقف شـــده ی آیوالیـــک در ســـال 2006 محصوالت  مدیر
یتون ســـبز  یتون پرشـــده از بادام، پوره ی ز یتون چکیده با فلفل قرمز، ز جدیدی مثل روغن ز
ینتی برای  یتون را در شیشه های ز یتون و مربای ز یتون سبز تند، ساالد ز و ســـیاه و پوره ی ز

کرد. فروش عرضه 
یتون وقف شده  یتون توسط اداره ی عملیاتی درختان ز تمامی اراضی اطراف درختان ز

آیوالیک و طبق مزایده هایی به اشخاص ثالث اجاره داده می شوند.
ب( اداره عملیاتی آب های منبا4 وقف شده

یتون  مطابق با قانون شـــماره 3913، بنیاد وقـــف آب های منبا با جنگل ها و درختان ز
در سال 1940 تأسیس شده است. بنابراین قانون، اداره عملیاتی آب های منبا وقف شده، 
صاحب دو مورد از بهترین چشـــمه های آبTaşdelen  و Karakulak  می باشد. این اداره 
یخ 2006/5/8 )1385/2/18( مســـئولیت چشـــمه ی آب Taşdelen و  عملیاتی، در تار

1. Foundations Regulations, Art185
2. Ayvalık 
3. Aydın 
4. MENBA
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یخ 2007/2/9 )1385/11/20( مسئولیت چشمه آب Karakulak  و فعالیت های  در تار
که موضـــوع قانون مدنی ترکیه  گرفت، از ســـال 1998، بنیادهای وقفی  آن هـــا را بـــه عهده 

یع سند درآمدها و هزینه های خود را به عهده داشتند. بودند، مسئولیت چاپ و توز
ج( بیمارستان وقفی تحقیق و آموزش ِبِزم عاِلم والده سلطان1

یخ 2000/8/10 )1379/5/20( و مصوبه شـــماره  یران در تار ز طبـــق تصمیم شـــورای و
2000/1331، بیمارســـتان وقفی بزم عالم والده سلطان )اسم بیمارستان( به سازمان بیمه 
یخ 2005/1/6 )1383/10/17( برخی از  اجتماعی اختصاص داده شـــده اســـت و در تار
زارت بهداشـــت انتقال داده  مؤسســـات عمومی و واحدهای ســـالمت این ســـازمان بـــه و
یری ترکیـــه  ز یـــخ 2006/8/7 )1385/5/16( اداره کل اوقـــاف نخســـت و شـــدند و در تار

مالک این بیمارستان شد و مدیریت آن شروع شد ]32[.

وزارت دارایی ترکیه2- 1-3-1-1
گذاری و نظارت بر  که مسئولیت سیاست  زارت دارایی ترکیه یک نهاد دولتی است  و
بنیادهـــای وقفـــی را به عهـــده دارد. بنیادهای وقفی باید تمام اســـناد حســـابداری خود را 
مطابـــق با مقررات مندرج در قانون آئین دادرســـی شـــماره 213 مـــورخ 1961/1/4 تنظیم و 

مستند نمایند )ماده 50 دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5737( ]24[.

•  چشم انداز و مأموریت
زارتخانه شفاف، 	  زارت دارایی ترکیه در چشم انداز خود می خواهد به یک و چشم انداز: و

کیفیت باال تبدیل شود ]93[. پاسخگو و پیشگام در ارائه خدمات سریع و با 
گـــذاری های 	  یـــت خود، به انجام سیاســـت  زارت دارائـــی ترکیـــه در مأمور یـــت: و مأمور

مالیاتی کمک می نماید و مسئولیت اجرا، نظارت و حسابرسی سیاست های مالیاتی 
کمیتی  به منظور دســـتیابی به اهداف اقتصادی و اجتمای و با در نظر گرفتن اصول حا

خوب را بر عهده دارد ]93[.
کـــه یک معافیـــت مالیاتی  در قانـــون مالیـــات ترکیه هیـــچ قانون خاصـــی وجود ندارد 

1. Bezm-i Alem Valide Sultan
2.  Turkey Ministry of Finance (MOF)
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عمومـــی را بـــرای بنیادهای وقفی فراهـــم کند. اما حکم معافیـــت از مالیات ]20[، ممکن 
اســـت تحت شرایط خاصی به بنیادهای وقفی اعطا شـــود. اگرچه این حکم، معافیت از 
مالیـــات بر درآمد را ایجاد نمی کند و تأثیرش بر دیگر تعهدات ناشـــی از ســـایر مالیات ها و 
کردن دوسوم از درآمد  که باهدف صرف  عوارض محدودشده است. بنیادهای وقفی ای 
خود بـــرای خدمات عمومی تأسیس شـــده اند، ممکن اســـت حکم معافیـــت از مالیات1 
زارت دارایی ترکیه اعطا شـــود. بر این اســـاس، برای  یران به پیشـــنهاد و ز توســـط شـــورای و

یر باید رعایت شود: حکم معافیت از مالیات، شرایط ز
هدف بنیادهای وقفی باید یکی یا ترکیبی از اهداف ســـالمتی، کمک های اجتماعی، 	 

یســـت و یا احیای  آموزش، تحقیق و توســـعه ی علمـــی، فرهنگی، حفاظت از محیط ز
کاهشـــی بر روی  جنگل ها باشـــد. فعالیت های این چنین بنیادهای وقفی باید یک اثر 

مسئولیت خدمات عمومی دولت داشته باشد.
بنیادهای وقفی باید به کار عمومی برای حداقل یک سال قبل از درخواست نامه2 شروع 	 

کرده باشند.
این بنیادهای وقفی باید با برنامه ها و الزامات حسابداری موافق باشند.	 
ارزش دارایی ها و درآمد سالیانه ی بنیادهای وقفی باید به ترتیب حداقل 000.735 لیره 	 

یال(  یـــال( و 71.000 لیـــره ی ترکیه )تقریبـــًا 735 میلیون ر ترکیـــه )تقریبـــًا 5.7 میلیارد ر
باشد.

یک ســـال قبـــل از درخواســـت نامه، مؤسســـات باید دوســـوم از درآمد ناخالـــص را برای 	 
کرده باشـــند. این وضعیت باید به طور  گفته شـــد، مصرف  که در باال  مصارف عمومی 

پیوسته در طول حکم معافیت مالیاتی رعایت شود ]19[.

نهادهای تسهیلگر- 1-3-1
گر را برای امور خیریه ایفا می کنند: در ترکیه دو نوع نهاد نقش تسهیل 

الف(  بنیـــاد وقفـــی بخش ســـوم ترکیه3 که به عنوان یـــک مرکز اطالعـــات و یک پایگاه 

1. Tax-Exempt Statute
2. Application
3. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TUSEV)- Third Sector Foundation of Turkey
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اطالع رسانی می باشد.
که با جذب کمک های مالی، به تســـهیل فعالیت خیریه ها  ب(     بانـــک اوقاف ترکیه 

می پردازد.

بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه- 1-3-1-1
بنیاد وقفی بخش ســـوم ترکیه برای ارتقا توســـعه جامعه مدنی و جامعه بشردوســـتانه و 
یج بخش ســـوم به طور بین المللی تأســـیس شده است. فعالیت های  همچنین برای ترو
داخلـــی این بنیـــاد عبارتند از: ایجاد یک مرکز ملی برای تبـــادل اطالعات و همکاری بین 
یج ایجاد  ژه های تحقیقاتی، ترو بنیادهـــا و انجمن ها، اعطای کمـــک های مالی برای پرو
که منجر به توســـعه و بهره برداری از  بنیادهای وقفی، ایجاد یک محیط سیاســـی و قانونی 
بنیادهای وقفی شـــود. فعالیت های بین المللی این بنیاد شـــامل ســـازماندهی جلسات 
منطقه ای و بین المللی و نشـــان دادن نقش بخش ســـوم ترکیه در سازمان ها و همچنین 

سازمان های غیردولتی بین المللی است ]84[.

شکل 4-4( سایت بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه

بنیاد وقفی بخش ســـوم ترکیه در ســـال 1923 توسط ســـازمان های جامعه مدنی ترکیه 
که بیش از 100  زه به یک شـــبکه ی حمایتی تبدیل شده اســـت  تأسیس شـــده اســـت و امرو
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یت  که یک  چشـــم انداز مشـــترکی از تقو بنیاد وقف در بخش ســـوم )غیرانتفاعی( ترکیه را 
یرساخت های حقوقی، مالی و عملیاتی دارند، مورد پشتیبانی قرار می دهد. بنیاد وقفی  ز
کلیدی و  پا1 اســـت ]49[. این ســـازمان نقش  بخـــش ســـوم ترکیه عضوی از مرکـــز وقف ارو
مهمی را در توسعه جامعه ی مدنی ترکیه ایفا می کند. جامعه ی مدنی یکسری مؤسسات 
که حقوق و تمایالت شـــهروندان را آشـــکار می ســـازند. این سازمان با  غیردولتی هســـتند 
بـــاره موضوعاتی از قبیل اصالح  ژه ها و ســـمینارهایی، اعضا را در فعالیت در یکســـری پرو
قانون جامعه مدنی، سرمایه گذاری اجتماعی، روابط بین المللی و شبکه ای، و تحقیقات 

گاه می سازد.  و انتشارات آ
به عبارتی برنامه های بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه در چهار حوزه قرار دارند:

الف( اصالحات قانون جامعه مدنی
 از زمان تأســـیس بنیاد وقفی بخش ســـوم ترکیه، محوری ترین صالحیت و شایستگی 
ایـــن نهـــاد، همین برنامه اول بوده اســـت و تمرکز بر روی این برنامه در طول ســـال ها به طور 
یـــج یک محیط  قابل توجهـــی افزایش یافتـــه اســـت. فعالیت های برنامه اول شـــامل: 1. ترو
که هدف اصلی این بنیاد در برنامه اول  مساعد برای سازمان های جامعه مدنی در ترکیه، 
زرســـانی مســـائل حقوقی و  کلیدی و به رو کردن به عنـــوان یک منبـــع  اســـت؛ 2. فعالیـــت 
یـــج مکانیســـم هایی بـــرای افزایـــش مشـــارکت  مالیاتـــی بـــرای بخـــش ســـوم ترکیـــه؛ 3. ترو
ســـازمان های جامعه مدنـــی در روند سیاســـت گذاری و همکاری دولت با ســـازمان های 
کردن از  کردن و هدایت تحلیل های سیاســـت مســـتقلی و دفـــاع  جامعـــه مدنـــی؛ 4.اداره 

اصالحات؛ 5. تجزیه وتحلیل و نظارت بر پیاده سازی اصالحات. 
در برنامه اول، راجع به مسائلی از قبیل بنیادهای وقف، شورای بنیاد وقف، انجمن ها، 
موانـــع آزادی انجمن هـــا، مقررات قانون مدنـــی در مورد انجمن ها، برگزاری ســـمینارهایی 
گاه ســـاختن افـــراد در مـــورد قوانیـــن مختلـــف مالیاتـــی و عمومی، همـــکاری در  بـــاره آ در
ژه های توســـعه ی جامعه ی  ژه هـــای عمومـــی جامعه مدنی و نظارت شـــرکا بـــر روی پرو پرو

مدنی بحث می شود. 

1. European Foundation Centre (EFC)
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ب( سرمایه گذاری اجتماعی
در این برنامه بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه به دنبال:

کردن سهامداران )موجود و خیران بالقوه( در مورد شیوه های مؤثر و استراتژیک؛	  مطلع 
یرســـاخت مطلوب بـــرای ســـرمایه گذاری اجتماعـــی  اقدامات 	  کمـــک بـــه ایجاد یـــک ز

بشردوستانه در ترکیه؛
معرفی و حمایت از تأسیس مکانیسم های جدیدی که جریان منابع را برای سازمان های 	 

ره بـــه خیران و  جامعـــه مدنـــی توانمنـــد می کند، مثـــل بنیادهای وقفـــی جوامع و مشـــاو
بنیادهای وقفی جدید درباره ارائه دادن استراتژی های مؤثر.

کارآفرینی  در برنامـــه دوم، راجع بـــه اقدامات بشردوســـتانه، بنیادهای وقف جامعـــه و 
اجتماعی بحث می شود. 

ج( روابط بین المللی و شبکه ای
بنیاد وقفی بخش ســـوم ترکیه از طریق روابط بین المللی و شبکه ای به دنبال ایجاد یک 
ســـطح فکر )یا یک سیستم عامل( مشترک اســـت تا بهترین شیوه ها و ایده ها تبادل شوند و 
همکاری بین سازمان های جامعه مدنی ترکیه، همتایان بین المللی و خیران تسهیل گردد.
که این مؤسسه نقش میزبان را بازی  یدادها و سمینارهایی  در برنامه ســـوم، راجع به رو
که این مؤسســـه در آن ها شـــرکت می کند و نقش مهمـــان را دارد  یدادهایـــی  می کنـــد و رو

بحث می شود. 

د( تحقیقات و  انتشارات 
هدف بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه در این برنامه، به عهده گرفتن طرح های تحقیقاتی 
گزارش هـــای مفید برای  مهـــم بـــر روی موضوعات مربوط به بخش ســـوم و تولید داده ها و 

سهامداران می باشد. 
بـــاره موضوعاتـــی همچـــون انتشـــارات آنالیـــن و خبرنامه هـــای  در برنامـــه چهـــارم، در

الکترونیکی بحث می شود. 
یج سرمایه گذاری  اهداف اصلی این سازمان شامل اصالحات قانون غیرانتفاعی، ترو
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اجتماعی، اقدامات بشردوســـتانه عدالت اجتماعی و تســـهیل همـــکاری در بخش های 
مختلف و در سراسر مرزها می باشد ]50[.

•  جستجو خیریه ها
یکی از قابلیت های ســـایت بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه، امکان جستجو خیریه ها بر 
اســـاس حوزه فعالیتشـــان می باشـــد که در شکل 4-5 نشان داده شـــده است. این بانک 

اطالعاتی تنها به زبان ترکی قابل مشاهده است.

شکل 4-5( لیست خیریه ها در سایت بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه

حوزه فعالیت بنیادهای وقفی که در این سایت به ثبت رسیده اند عبارتند از: آموزش، 
کمک هـــای اجتماعی و همبســـتگی، جوانان،  رش،  کودکان، بهداشـــت، پرو خانـــواده، 
که یـــک بنیاد وقفی ممکن اســـت در چندین حوزه  یســـت و ...  فرهنـــگ و هنر، محیط ز

فعالیت نماید ]85[.

بانک اوقاف ترکیه1- 1-3-1-1
یخ  یه 1954 تأسیس شد و از تار یخ 11 ژانو بانک وقف با سرمایه ی اولیه ی 50 لیره در تار
کارکرد.  یـــل 1954 باهدف بهترین اســـتفاده از وجوهـــات بنیادهای وقف آغـــاز به  ر 13 آو
یی کشـــور با استفاده از شیوه های بانکداری مدرن  هدف بانک وقف، کمک به صرفه جو

1. VakifBank
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و بهره برداری از این منابع مطابق با الزامات توسعه اقتصادی می باشد ]51[.

شکل 4-6( سایت بانک اوقاف ترکیه

یـــخ 2015/12/13، هفتمیـــن بانک برتر ترکیه از لحـــاظ میزان دارایی  ایـــن بانک در تار
می باشـــد. ایـــن بانک از زمان نخســـتین بنیـــاد وقف به فعالیت هایش به ســـمت رشـــد و 

کشور ادامه می دهد ]51[. توسعه ی اقتصادی 
این بانک در چشـــم انداز خـــود می خواهد به بهترین بانک جهـــان و مرجح ترین بانک 
کند ]52[. و  تبدیل شـــود و همچنین می خواهد ارزش های بیشـــتری را در مناطـــق ایجاد 
کارکنان، ســـهامداران و  یـــت آن، افزایـــش مســـتمر ارزش ارائه شـــده برای مشـــتریان،  مأمور
جامعه توسط مدیریت کردن دارایی ها می باشد. عالوه بر این، مدیریت کردن دارایی های 
که این بانک از فرهنگ وقف به  کارآمد و باقدرتی  سپرده شـــده به آن ها با شـــیوه ای مؤثر و 

رده است ]52[. دست آو

•  ساختار مالکیت
که  یـــخ 2015/12/31، ســـرمایه ی ســـهام بانـــک وقـــف، 2.500 میلیون لیـــره بود  در تار
متشـــکل از 250 میلیارد ســـهم و هر سهم به ارزش اســـمی 1٪ لیره بود. بانک وقف توسط 
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یری ترکیه، مدیریت می شوند،  ز 40.000 بنیادهای وقفی که توسط اداره کل اوقاف نخست و
یر است: یخ 2015/12/31 به شرح ز کنترل می شود.ساختار سهامداران این بانک در تار

جدول 4-2( سهام ثبت شده در بانک وقف در تاریخ 2015/12/31 )هر لیره ترکیه: 10.094ریال(

طبقه 
سهامداران

سهامداران
ارزش اسمی سهام 

)لیره(
درصد

تعداد 
سهامداران

A
بنیادهای وقف ارائه شده توسط 
یری  کل اوقاف نخست وز اداره 

ترکیه
1.075.058.639.56243.001

B
بنیادهای وقف اضافه شده 

کل اوقاف  ارائه شده توسط اداره 
یری ترکیه نخست وز

386.224.784.72215.451

B558.3.091.9960.12264سایر بنیادهای وقفی اضافه شده

B 460.1.448.5430.06197سایر بنیادهای وقفی

C422.402.552.66616.101صندوق بازنشستگی بانک وقف

C912.1.532.7520.06427افراد و نهادهای حقوقی

D ر آزاد )سهم قابل سهم شناو
-364.630.090.61625.20معامله(

2.500.000.000.000100891مجموع

که 58.45٪ سهم  یری ترکیه می باشـــد  ز کل اوقاف نخســـت و ســـهامدار اصلی، اداره 
کل اوقاف  یـــت می کنـــد )ســـهام طبقـــه A و ســـهام طبـــق B(. اداره  بانـــک وقـــف را مدیر
یری ترکیـــه در ســـال 1924 بـــه  منظـــور اداره و تنظیم بنیادهای وقفـــی موجود و  ز نخســـت و
گزارش  یر  ز که باید به طور مســـتقیم به نخســـت و آینـــده ی ترکیـــه به عنوان یک نهـــاد دولتی 
یری ترکیه، تنها نهاد دولتی است  ز کل اوقاف نخســـت و دهد، تأسیس شـــده است. اداره 
کـــه از خودش بودجه دارد و دارای اختیاراتی برای تأســـیس یـــک بانک، باهدف مدیریت 

کردن درآمد و هزینه های بنیاد وقف می باشد ]53[.
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مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف - 1-3-3

سازمان وقف دیانت ترکیه در موضوع مذهب- 1-3-3-1
اصلی تریـــن نهـــاد خیریه در ترکیـــه در موضوع مذهبی، ســـازمان "وقـــف دیانت ترکیه" 
یاست امور  یی به نیازهای » ر اســـت که هدف از تأســـیس آن، عمدتًا در جهت پاســـخگو
رده نشـــده  دینـــی جمهوری ترکیه« در راســـتای انجام وظایف محوله اســـت. نیازهای برآو
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه بر اســـاس بودجه ساالنه، به واسطه امکانات موجود در  ر
یاست امور دینی  مؤسســـه پاسخ داده می شود  و به عبارتی یک ســـازمان تابعه وابسته به ر

که از نوع خیریه دولتی می باشد ]48[. جمهوری ترکیه است 

•  مأموریت، چشم انداز و اهداف سازمان وقف دیانت ترکیه
کشـــور و در ســـطح 	  چشـــم انداز: تبدیل شـــدن به یک الگو در خدمات بشردوســـتانه1 در 

جهانی
یـــت: رســـیدن به خوبی ها بـــر روی زمین برای مردم با اســـتفاده از ارائه کمک های 	  مأمور

مالی، اخالقی و حمایت های معنوی

شکل 4-7( سایت سازمان وقف دیانت ترکیه

1. Humanitarian Services
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که بیشتر برای دیگران مفید هستند ]54[.	  کسانی هستند  شعار: بهترین مردم 
یاســـت امور دینـــی جمهوری ترکیه، در راســـتای شناســـاندن  همـــکاری و کمـــک به ر
یـــر افکار عمومی مردم در خصوص دین و مســـائل  یـــت حقیقی دین مبین اســـالم، تنو هو
دینی، تأســـیس و تجهیز مساجد در مکان های موردنیاز، تأسیس و به کارگیری مؤسسات 
درمانـــی بـــرای بیماران نیازمند، و توســـعه خدمـــات یاری رســـانی بر اســـاس نقل وانتقال و 
که از طرف مردم مسلمان در  رســـاندن اموری از قبیل زکات، فطریه و مواردی ازاین دست 

گرفته می شوند، ازجمله اهداف این بنیاد است ]55[. شرایط نیاز در نظر 

•  ساختار و تشکیالت سازمان وقف دیانت ترکیه

شکل 4-8( چارت سازمانی سازمان "وقف دیانت ترکیه" ]56[
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•  واحد مدیریت فعالیت های خیریه و خدمات اجتماعی
یـــه ای داخلی و  وظیفـــه اصلـــی این واحد، انجـــام فعالیت های مربـــوط به خدمات  خیر
خارجی ســـازمان وقف دیانت ترکیه است. این مؤسسه کمک هایش را در قالب کمک های 
یع بن خرید و بسته های مواد غذایی  نقدی و غیر نقدی شـــامل پول نقد، زکات، فطریه، توز
و برگزاری ســـفره های افطار انجام می دهد. این مؤسســـه در عید قربان و همچنین در طول 
سال، مراســـم وکالتی قربانی کردن حیوانات را انجام می دهد و گوشت های قربانی نذری را 
بدون تبعیض نژادی به میلیون افرادی که در مناطق بحرانی و در داخل کشور و سراسر جهان 
یع می کند.  زندگی می کنند و از گرسنگی، زلزله، سیل، جنگ و خشونت رنج می برند، توز

یاست امور دینی جمهوری ترکیه«، مطابق با اصول مذهبی و  هرسال، با همکاری »ر
بـــا شـــعار اعتماد و امنیت، این مؤسســـه به ســـازمان دهی و انجام مراســـم وکالتی قربانی 

کردن می پردازد.
سپرده های افراد به این مؤسسه، به یک طیف گسترده ای از افراد در مناطق جغرافیایی 
مختلـــف، از ســـرزمین بالکان تا فلســـطین، از حوزه قفقـــاز تا آفریقا، از جمهـــوری ترکیه تا 

ر اهدا می شود. کشورهای شرق دو تین و تا  آمریکای ال
این مؤسســـه بیـــن ســـال های 2010 تـــا 2014، مبلغ 292 میلیـــون لیره ترکیـــه )حدود 3 
یال( را برای پشـــتیبانی از فعالیت های بشردوســـتانه ی ناشـــی از زلزله، جنگ و  تریلیون ر
که در اطراف ترکیه، اکستان، جزیره هائیتی، سومالی، آراکان، مالی،  بحران های انسانی 
یه، فلسطین، غزه، فیلیپین، بوسنی، افغانستان، عراق و بیشتر کشورهای آفریقایی  ســـور

کرد ]57[. رخ داده است، مصرف 

•  بررسی فعالیت های اجتماعی )خیریه( سازمان وقف دیانت ترکیه
رشی  الف( فعالیت های آموزشی و پرو

خدمات بورسیه	 
بخـــش اعظمـــی از محصلیـــن تحصیالت تکمیلـــی از طبقـــات متوســـط جامعه اند. 
هزینه هـــای ماهانه، بخش اعظم درآمد خانواده را به خـــود اختصاص می دهند. از طرفی، 
متأســـفانه بورس های اختصاصی مؤسســـات خوابگاهی و اعتبـــاری، تمامی تحصیالت 
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تکمیلی را پوشـــش نمی دهند. در همین زمینه، هرچند مســـاعدت  وقف های مختلف و 
کمک های اشخاص متمول شایسته تقدیر است، لیکن این کمک ها تنها بخش کوچکی 
رده می نماینـــد. تخصیص بورس تحصیلی از طرف ســـازمان وقف دیانت  از نیازهـــا را برآو

ترکیه برای افراد مستعد و درعین حال نیازمند، از سوی هر بخشی شایان تقدیر است. 
کمک به دانش آموزان فقیر دراثنای آموزش داخلی و  از مهم ترین فعالیت های سازمان 
بـــه آنـــان می باشـــد. اولیـــن بورســـیه  بـــا اختصـــاص بورســـیه-های بالعـــوض  خارجـــی 
گرفته است. در کنار بورسیه های  اختصاص یافته از ســـوی وقف در ســـال 1975 صورت 
یژه به دانش آموزان ترک و مسلماِن  کشوری، اختصاص بورســـیه های بالعوض به و داخل 

جمهوری ترکیه و جوامع آن می باشد.
__ خدمات خوابگاهی 

کنـــون 10 مجموعـــه خوابگاهـــی آمـــوزش عالی تأســـیس و جهت  از طـــرف ســـازمان تا
کن در سایر خوابگاه های وقف در قبال  اســـتفاده جوانان ارائه شده است. دانش آموزان سا

هزینه ناچیزی از خدمات خوابگاهی استفاده می کنند.
__ خدمات مدارس خصوصی

یی به یکی  توجه به مقولۀ »مدارس خصوصی« به عنوان راهکاری در جهت پاســـخگو
از مشـــکالت آموزشـــی کشـــور که نشئت گرفته از توســـعه و تحول ســـریع و روند رو به رشد 

ازدیاد جمعیت است، قابل تأمل است. 
کشور، اقدام به  کمک به معضالت آموزشی  ســـازمان وقف دیانت ترکیه نیز در جهت 
افتتاح مدرسه خصوصی کرده و بدین منظور در منطقۀ »بورنوای  استان ازمیر « مدرسه ای 

کرد.  خصوصی افتتاح 
ب( فعالیت های فرهنگی

مالکیت بر میراث فرهنگی، از اصول اساسی تضمین کننده حیات یک ملت است. 
کـــه مظهر اصلی  در همین راســـتا تصاحب، حفاظت و توســـعه فرهنگ اســـالمی _ ترکی 
تمدن ترک-اسالم است، و انتقال آن به نسل های آینده در جهت کمک به حفظ حیات 
یـــک ملت و برای نســـل های آینـــده چراغ راه بـــودن، بدون شـــک از فعالیت هـــای اصلی 
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ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه اســـت و در جهت اجـــرای چنین فعالیت هایی، ســـازمان با 
یری و ... فعالیت های فرهنگی خود  اســـتفاده از تجهیزات و ادوات چاپی، صوتی، تصو
یـــر افکار عمومی مردم  را پیش می برد. ســـازمان باهدف غنی ســـازی زندگی فرهنگی و تنو
یوم های مختلـــف و تهیـــه برنامه های  کنفرانس ها و ســـمپوز اقـــدام بـــه برگـــزاری پانل هـــا، 

گون با محتوای موضوعی دینی و اجتماعی می کند. گونا
__ فعالیت های نشر

یخی و فرهنگی  نشریات سازمان وقف دیانت ترکیه با محتوای دینی، ملی، علمی، تار
یری برای اســـتفاده خوانندگان خود، با شاملیت 419  در قالب های چاپی، صوتی و تصو
یری مجموعًا به 462 عنوان نشر می رسد. در بین  نوع چاپی، 37 نوع صوتی و 6 مورد تصو
نشریات چاپی، 9 مورد به زبان آلمانی، 2 مورد فرانسوی، یک مورد روسی،  10 مورد عربی 
و 30 اثر تهیه شده به زبان های مختلف وجود دارد. تمام فعالیت های مربوط به چاپ این 

آثار در مؤسسات خود سازمان وقف دیانت ترکیه به انجام می رسد. 
کتاب __ نمایشگاه های فرهنگ و 

یسندگان و نیز دسترسی  سازمان وقف دیانت ترکیه در راستای اجماع خوانندگان و نو
کتاب، از ســـال 1983 به بعد در شـــهرهای اســـتانبول و ترکیه در ماه مبارک  ارزان مردم به 
کتـــاب ترکیـــه« نمـــوده و همچنین در  رمضـــان اقـــدام به برگـــزاری »نمایشـــگاه فرهنـــگ و 
که اشـــاعه  نمایشـــگاه های داخلـــی و خارجی نیز مشـــارکت فعال دارد. این نمایشـــگاه ها 
دهنده فرهنگ ترکی- اســـالمی بوده و ابزاری برای انتقال اقلیم علمی و فرهنگی ترکیه به 

گسترده ای مواجه است.  نسل های آینده است، همه ساله از طرف مردم نیز با استقبال 
__ دائره المعارف سازمان وقف دیانت ترکیه 

در راســـتای حفظ و صیانت از فرهنگ ترکی-اسالمی و همچنین توسعه و انتقال آن 
چـــاپ  و  آماده ســـازی  خصـــوص  در  الزم  تصمیم-گیری هـــای  آینـــده،  نســـل های  بـــه 
دائره المعارف اتخاذ گشته و در سال 1983 میالدی اقدامات مربوط به تهیه »دائره المعارف 

گردید.  اسالمی« آغاز 
ژۀ  که از آن به عنـــوان مهم ترین پرو دائره المعارف اســـالمی ســـازمان وقف دیانـــت ترکیه 
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کشور، دنیای اســـالم و تمامی حوزه های  که  گیر است  مؤسســـه یاد می شـــود، فعالیتی فرا
علمی را مخاطب خود می داند.

ج( خدمات خیریه ای- رفاهی
ری رفاه و آســـایش در زندگی   ازجملـــه اصـــول اجتماعی و وظیفه مهم دولت، فراهم آو
که  کاری، ارائه خدمت به محرومان و مســـتمندان اســـت  مردم اســـت. امـــا الزمه چنیـــن 
گاه غیرممکن می گردد. ازاین رو مؤسســـات  اغلب اجرای آنگاه توأم با مشـــکالتی فراوان و 
خیریه، ســـازمان های اوقاف و سایر ســـازمان های داوطلب با به میدان آمدنشان سعی در 
کمک در رفـــع نیازهای  کمک بـــه افراد بی بضاعـــت و فقیر،  کمبـــودی دارند.  رفـــع چنین 
ری و رســـاندن زکات و فطره به دســـت افراد نیازمنـــد ازجمله  بیمـــاران نیازمنـــد، جمـــع آو
فعالیت های سازمان وقف دیانت ترکیه است. رفع نیازها محرومین و رساندن کمک های 
مادی به دست مستحقان، ازجمله فعالیت های اصلی سازمان از بدو تأسیس آن است.

یژه ای همچون ماه مبارک  زهای و ســـازمان وقف دیانت ترکیه همچون سایر ایام، در رو
ک  رمضان و هفتۀ اوقاف، در تالش برای رفع نیاز محرومان، اقدام به رفع احتیاجات پوشا
و لوازم التحریر دانش آموزان و احتیاجات غذایی نیازمندان می کند. در راســـتای خدمات 
کمک های نقدی و غیر نقدی هم وطنان، به دست  اجتماعی نیز رساندن زکات و فطره و 

نیازمندان واقعی ازجمله اصلی ترین فعالیت هاست. 
د( فعالیت های مربوط به حوزه زنان، خانواده و جوانان

کارگاه های  کنفرانس ها،  »شـــاخه زنان، خانواده و  جوانان« ســـازمان اقدام به برگـــزاری 
گفتگو، دروس قرآنی و دینی، برنامه های آموزشـــی خانواده و  گروه های بحث و  آموزشـــی، 

مناسبت ها و اردوهای مختلف اجتماعی می کند. 
ه  ( خدمات حوزه سالمت و بهداشت

ســـازمان در راســـتای یکـــی از نمودهـــای اصلـــی اش کـــه همانـــا خدمت رســـانی در 
پایی »29 ِمی« در ســـال  قالب ســـازمانی یافته اســـت، با راه انـــدازی کلینیک درمان ســـر
زنده در جهت ارائه خدمات بهداشـــتی برداشـــته اســـت.  1998 در شـــهر آنکارا قدمی ار
ســـازمان وقـــف دیانت ترکیـــه در حال حاضر با دارا بـــودن دو مرکز درمانی 1( بیمارســـتان 
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خصوصـــی »29 ِمـــی« آنکارا و 2( بیمارســـتان خصوصـــی »29 ِمی« اســـتانبول در بخش 
سالمت به ارائه خدمات می پردازد ]48[.

کوچ در موضوع آموزش، بهداشت و فرهنگ- 1-3-3-1 سازمان وقف وهبی 
کوچ1 یکی از بزرگ ترین سازمان های خیریه غیردولتی در ترکیه است. این  وقف وهبی 
بنیاد وقفی در سال 1969/1/17 توسط وهبی کوچ )1901. 1996( تأسیس شده بود ]58[. 
که به احیای ســـنت  کوچ، اولیـــن بنیاد خصوصی وقف ترکیه اســـت  بنیـــاد وقـــف وهبی 
قدیمـــی موقوفـــات بشردوســـتانه2 بـــرای عمـــوم مـــردم می پـــردازد ]59[. هـــدف ایـــن وقف 
که هر سه  فعالیت های انسان دوستانه در زمینه آموزش، بهداشت و فرهنگ است ]58[ 
کشـــور و ملت برخوردارند و این بنیاد در این  یادی برای توســـعه ی رفاه  زمینه از اهمیت ز
سه زمینه، تبدیل به یک مدلی برای افراد خیر و انسان دوست3 شده است. موقوفات این 
یی، کتابخانه ها و کلینیک ها  بنیاد شامل تأسیس چندین مدارس، خوابگاه های دانشجو
می باشـــد و بعدها به عنوان یک پیشـــگام، تعدادی ســـازمان های غیرانتفاعی اصلی را در 

کرده است ]59[. هریک از سه حوزه ی تمرکزش تأسیس و راه اندازی 

•  آموزش
کوچ و مدارس ابتدایی بسیاری را در سراسر  کوچ، مدرسه  کوچ، دانشگاه  وقف وهبی 
کشور و همچنین یک تعدادی بیمارستان تأسیس کرده است ]58[. وظایف وقف وهبی 
که  ردن شـــرایط مســـاوی برای افراد جـــوان، افرادی  کـــوچ در حوزه آموزش شـــامل: فراهم آو

گرفتن  دارای استعداد می باشند اما از لحاظ امکانات مالی محدودشده اند، به عهده 
ری در  مســـئولیت های جدید برای آینده ترکیه، غنی سازی حوزه آموزش به واسطه نوآو

استانداردهای جهانی می باشد.

1. Vehbi Koç
2. Philanthropic Endowment
3. Philanthropist
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کوچ در موضوع آموزش، بهداشت و فرهنگ کوچ، بنیان گذار سازمان وقف وهبی  شکل 4-9( وهبی 

کمک علم و دانش به یک مرکز عالی و به یک قطب در سطح جهانی  کوچ به  دانشگاه 
که از سنت و فرهنگ  که تعداد افرادی  کوچ این است  تبدیل شـــده است. هدف مدرسه 

محافظت می کنند و به حقوق بشر احترام می گذارند، افزایش یابد. 

کوچ شکل 4-10( دانشگاه 
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کوچ شکل 4-11( مدرسه ابتدایی 

کـــوچ در اطـــراف ترکیـــه گســـترش یافته اند و بـــا مطالعـــات نمونـــه و  مـــدارس ابتدایـــی 
برجســـته ی خودشـــان در دســـتیابی به اســـتانداردهای معاصر در سیســـتم آموزشی ترکیه 

کمک می کنند ]60[.
یر می باشد:  کوچ در حوزه آموزش شامل موارد ز برنامه های بنیاد وقف وهبی 

کز آموزشی که تمرکزشان  تر با تأسیس مرا افزایش استانداردهای جامعه به یک سطح باال
کوچ، دبیرستان و مدارس  کیفیت برتر می باشد، دانشگاه وقف وهبی  بر روی دستیابی به 
ابتدایـــی خصوصـــی کوچ و اعطـــا کمک هزینه تحصیلـــی به دانش آموزان بااســـتعداد که 

نیازمند حمایت های مالی می باشند ]59[.

•  بهداشت و درمان
کوچ تأسیس شده است و  کوچ1 توسط وقف وهبی  بیمارســـتان آمریکایی وقف وهبی 
کـــه مجهز بـــه تکنولوژی  بزرگ تریـــن بیمارســـتان خصوصـــی غیرانتفاعـــی ترکیه می باشـــد 
کیفتی را برای بیش از 125.000  پزشـــکی پیشـــرفته است و هرســـاله خدمات بهداشـــتی با 
ردن  که از سراســـر ترکیه و جهان می آیند، ارائه می کند. این بیمارســـتان با فراهم آو بیماری 
پزشکان، پرســـتاران، مراقبان، تکنولوژی های تشخیص درمان و فرآیندها و سیستم های 
کیفیت؛ اســـتانداردهای مدرن و جدیدی را پیاده ســـازی می کند. بیمارستان آمریکایی  با
1. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
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وقف وهبی کوچ یک نقش کلیدی را در توسعه صنعت خصوصی مراقبت های بهداشتی 
ترکیه ایفا می کند ]60[.

یر می باشد:  برنامه های بنیاد وقف وهبی کوچ در حوزه بهداشت و درمان شامل موارد ز
که اســـتاندارد باالیی از بهداشت و درمان را  کز درمانی(  ایجاد مدل هایی )تأســـیس مرا
کشـــور، خریداری و توســـعه  کنـــد، ایجاد تســـهیالت دائمـــی برای بهره مند شـــدن  فراهـــم 
آنکولـــوژی  و  توان بخشـــی  بیمارســـتان  تأســـیس  و  اســـتانبول  در  آمریکایـــی  بیمارســـتان 
)تومورشناسی( ایتالیایی و واحد پژوهش و آموزش های پرستاری "سماهات آرسل1" برای 
کیفیت مراقبت از بیمار به بیمارســـتان  افزایش ســـطح دانش در حرفه پرســـتاری و بهبود 

آمریکایی اضافه شده است ]59[.

•  فرهنگ
وقف وهبی کوچ، موزه های مختلفی را در سراسر استانبول راه اندازی کرده است و با این 

اقدام، یک چراغی را درگذشته و آینده ما روشن ساخته است. مانند آرتر2، که یک فضای

کوچ شکل 4-12( بیمارستان آمریکایی وقف وهبی 

نمایشـــگاهی هنر معاصر است و در سال 2010 تأسیس شـــده است. این فضای چهار 

1. Semahat Arsel
2. Arter
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کوچ قرار دارد؛ و  یخی در خیابان استقالل با مالکیت عمر  طبقه ای در یک ســـاختمان تار
یه شمال استانبول  یان در منطقه سار که در عمارت آذر همچنین موزه "سدبرک هنیم" 1، 

قرار دارد ]60[.
یر می باشد:  کوچ در حوزه فرهنگ شامل موارد ز برنامه های بنیاد وقف وهبی 

کـــز تحقیقاتی و حوزه هـــای مختلف، موزه  حفـــظ میـــراث فرهنگی ترکیـــه از طریق مرا
ســـدبرک هنیـــم، اولیـــن موزه خصوصـــی ترکیه بـــا یک مجموعه ی گســـترده ی وابســـته به 
که یکسری تحقیقاتی را  کیراچ" 2،  باستان شناسی می باشد، مرکز تحقیقاتی "سونا و اینان 
ژه های هنری و  بـــاره فرهنگ بومی و باستان شناســـی انجـــام می دهد و پشـــتیبانی از پرو در

فرهنگی به منظور غنی سازی زندگی فرهنگی ترکیه ]59[.
یر می باشد: کوچ در زمینه فرهنگ شامل موارد ز وظایف وقف وهبی 

کردن زبان جهانی هنر با جامعه؛	  یکی 
کز تحقیقاتی؛ 	  یخ تمدن آناتولی و میراث فرهنگی با استفاده از مرا حفاظت از تار

شکل 4-13( موزه سدبرک هنیم

گشـــودن بـــاب جدیـــدی بر روی جهـــان هنر، فرهنـــگ و علم به واســـطه ی پشـــتیبانی از 	 

1. Sadberk Hanım Müzesi
2. Suna ve İnan Kıraç
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ژه های مختلف ]60[. پرو
ردن مزایایی برای جوامع ترکی،  چشم انداز: هریک از وقف های مذهبی کوچ با فراهم آو

کز قطب( تبدیل شوند. کز پایدار و برتر )مرا می خواهند به یک نمونه ای از مرا
یـــه نهادینه و پایـــدار برای خدمـــت به مـــردم ترکیه در  یـــت: ایجـــاد خدمـــات خیر مأمور

زمینه های آموزش، بهداشت و درمان و میراث فرهنگی ]59[.

•  ترازنامه
 این ســـازمان دارای فعالیت های اقتصادی اســـت و حسابرسی این سازمان را شرکت 
حسابرسی خصوصی وابسته به دولت انجام می دهد و از مالیات هم معاف می باشد ]59[.

جدول 4-3( ترازنامه 31 دسامبر، لیره ترکیه )هر لیره ترکیه: 10.094 ریال( ]61[.

فعال

افزایش20122011

8٪-9.627.75710.425.997چرخش دارایی

7.388.0257.818.593موجودی

2.161.2342.362.410اوراق بهادار

1.5000مطالبات تجاری

12.48420.936سایر مطالبات

38.735223.123پیش پرداخت

25.778936سایر چرخش های دارایی

11٪24.530.26322.002.070دارایی های جاری

549.998549.999دارایی های ثابت مالی

23.922.05721.393.864دارایی های ملموس

58.20758.207دارایی های ناملموس )نامشهود(
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5٪34.158.02032.428.066کل دارایی

گرفته شده 39٪-59.47496.974دارایی های نادیده 

5٪34.217.49432.525.040کل دارایی عمومی

منفعل

افزایش20122011

کوتاه مدت 55٪197.869127.353منابع خارجی برای سرمایه گذاری 

123.04738.331قرض های تجاری

32.10448.823سایر قرض ها

42.71840.200مالیات قابل پرداخت و سایر بدهی

1.2000منابع خارجی برای سرمایه گذاری بلندمدت

1.2000حساب های پرداختنی تجاری

5٪33.958.95132.300.713حقوق صاحبان سهام

28.649.17025.901.037مقدار دارایی و اموال

4.923.8886.110.499کمک های مالی مشروط بودجه

درآمد مازاد:
کمک های مالی مشروط بودجه درآمد مازاد 

درآمد مازاد عمومی

385.894
283.765

102.129

289.117
262.254
26.924

5٪34.158.02032.428.066کل دارایی

گرفته شده 39٪-59.47496.974دارایی های نادیده 

5٪34.21832.525.040کل دارایی های عمومی
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دانشگاه وقفی سلطان محمد فاتح1 در موضوع آموزش و پژوهش- 1-3-3-3
دانشـــگاه وقف ســـلطان محمد فاتح، یک مؤسســـه ی آموزش عالی تازه تأسیس شده 
که در حوزه پژوهش و آموزش ترکیه به  عنوان یک  اســـت و هدف این دانشگاه این اســـت 
پیش قدم و پیشـــگام باشـــد. دانشـــگاه وقف فاتح یک نقش مؤثری را در زندگی فرهنگی، 
یری ترکیه  ز کل اوقـــاف نخســـت و مدنـــی و علمـــی دارد. بنیان گـــذار ایـــن دانشـــگاه، اداره 

کرده است ]62[. که در سال 2010 آن را تأسیس  می باشد 
چشم انداز: تبدیل شدن به یک مؤسسه ی آموزش عالی که هدف اولیه اش، آماده کردن 	 

گاهی و هوشـــیاری حرفه ای است و اینکه در پرتو مطالعات علمی در سطح  افرادی با آ
ملی و بین المللی، آن ها را ازنقطه نظر علمی و فرهنگی غنی سازد ]63[.

یت مهم این دانشگاه این است که یک رهبری مهم را هم برای دانش 	  یت: مأمور مأمور
آموزان و هم برای جامعه فراهم کند تا این رهبری، برای افزایش و بهبود نیروی انســـانی 
یخ و تمدن هســـتند، تالش  واجد شـــرایط و دارایی های فرهنگی کشـــور که حاصل تار
کنـــد. این امر به واســـطه ی یک شـــبکه ی آمـــوزش و پژوهش ملـــی و بین المللی ممکن 

خواهد شد ]64[.

شکل 4-14( سایت دانشگاه وقف سلطان محمد فاتح

1. Fatih Sultan Mehmet Vakif University
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•  اهداف
انجام خدمات آموزشی ثبت شده در اساسنامه های بنیادهای وقفی ضبط شده،	 
تنظیم و اصالح اطالعات ســـنتی کشور با اســـتفاده از اطالعات و تکنیک های مدرن 	 

یابی و تفسیر مجدد، برای ارز
به اشـــتراک گذاشتن نتایج علمی به دست آمده حاصل از تحقیق و بررسی با جامعه ی 	 

ترکیه و با جهان،
آمـــوزش نیروی انســـانی واجد شـــرایط بـــرای بنیادهای وقفـــی با یکســـری تکنیک های 	 

تخصصی،
کمک به میراث فرهنگی بشریت ]65[.	  گرامی داشتن و حفاظت از ارزش ها و 

•  استراتژی 
شکل گیری دانشـــکده های فرهنگ، هنر، معماری و مهندســـی بر اساس میراث بزرگ 	 

فرهنگی،
یابـــِی حفاظت از میـــراث فرهنگی و برای 	  اســـتفاده از روش های علمـــی مدرن برای ارز

کارشناسان هنر، آموزش دانشمندان و 
حفـــظ و توســـعه ی میراث غنی باقیمانده از گذشـــته جهت انتقال آن ها به نســـل های 	 

آینده،
یج چشم انداز سازمان ]66[.	  برگزاری برنامه های بین المللی برای ترو

کلیه1 ترکیه در موضوع سالمت- 1-3-3-1 بنیاد وقف 
یخ 30 می 1985 تأسیس شده است. تنها 7٪ بودجه این  کلیه ترکیه در تار بنیاد وقف 
کافی  کم و نا که این میزان، بسیار  بنیاد، از بودجه عمومی جمهوری ترکیه تأمین می شـــود 
می باشـــد و بـــرای ارائـــه خدمـــات بیشـــتر، به کمـــک مردم نیـــاز دارنـــد. در این راســـتا یک 
که این امر باعث  کردند  توافقنامه ای را با اعضای هیئت علمی دانشـــگاه اســـتانبول امضا 
افزایش خدمات ارائه شـــده و همچنین باعث بهبود کیفیت خدمات شده است. یکی از 
کز در سراســـر ترکیه اســـت.  کز دیالیز و افزایش تجهیزات این مرا این توســـعه ها، افزایش مرا
1. Türk Böbrek Vakfı
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کردند و خدمات  کلیـــوی راه اندازی  همچنین بیمارســـتانی مخصوص افرادی با بیماری 
جدیدتری در این بیمارســـتان در شاخه های مختلف ارائه شـــد. این بیمارستان باهدف 

کلیه در سال، تأسیس شده است ]67[. انجام 100 پیوند 
کیفیت و ایمنی خدمات بهداشـــتی و ارائه منابع داده ملی و انجام 	  چشـــم انداز: ادغام 

یکـــی، آموزش های حرفه ای و دانشـــگاهی  ری هـــای تکنولوژ پیونـــد اعضـــا از طریق نوآو
کلیه ]67[. گاهی جامعه در مورد سیاست بهداشتی  به منظور افزایش هوشیاری و آ

یت: ارائه خدماتی در حوزه سالمت، با تمرکز بر سالمت کلیه. این بنیاد به صورت 	  مأمور
بـــاره  گاهـــی جامعـــه در یـــک ســـازمان غیردولتـــی و به منظـــور شـــکل گیری و افزایـــش آ

کلیه فعالیت می کند ]67[. سیاست های مربوط به سالمت 

•  فعالیت
فعالیت های این بنیاد در سال های مختلف، بر روی حوزه های متفاوتی تمرکز داشته 

رده شده است: که در ادامه آو
این بنیاد در سال 2011 و 2012 بر روی موضوع "کاهش مقدار نمک استفاده شده در نان" 	 

تمرکز داشته است. 
کرد و بر روی 	  در سال 2013 فعالیت هایشان در جهت حفظ منافع عمومی افزایش پیدا 

"کاهش مصرف نمک بیش ازحد" تمرکز داشـــتند. کانون توجه این بنیاد وقفی در ســـال 
2013، رستوران ها با موضوع "گواهی حساسیت نمک" بودند.

"کاهش مصرف بیش ازحد قند یا شکر"	 
"اهدا عضو"	 
 "حفاظـــت از ســـالمتی کلیـــه": در رابطه این فعالیـــت، کمیســـیونی را به منظور افزایش 	 

گاهـــی افـــراد با موضـــوع "از دســـت دادن ســـالمت بـــا مصرف نمک و شـــکر  دانـــش و آ
کردند. بیش ازحد" برگزار 

آموزش دانش آموزان درباره موضوع "از دســـت دادن ســـالمت با مصرف نمک و شـــکر 	 
بیش ازحد"

ز خـــود را با یک فنجان آب 	  در ســـال 2014، فعالیت هـــای این بنیاد وقفی با موضوع "رو
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کنید"، می باشد. آغاز 
کانون توجه این بنیاد وقفی در ســـال 2014 و اوایل ســـال 2015 بر روی فوتبالیست ها و با 	 

گاهی از مسکن ها" بوده است ]68[. موضوع "سنگ کلیه" و "استفاده ی بدون اطالع و آ
یر می باشد:	  کلیه شامل موارد ز دیگر برنامه ها و فعالیت های بنیاد وقف 

کیفیـــت درمان بیماران  کلیوی، باال بردن  پیشـــگیری از بیماری های مزمن نارســـایی 
کلیه، راه انـــدازی و به کارگیـــری تجهیزات  کـــردن زندگـــی آن ها، پیونـــد  به منظـــور طوالنی 

کلیوی و افزایش فشارخون ]67[. پزشکی و درمانی، بررسی ارتباط بین بیماری های 

بنیاد وقف درختکاری تما1 در موضوع زیست محیطی- 1-3-3-5
ک و درختـــکاری و حفاظـــت از منابع  بنیـــاد وقـــف تما )وقف مبـــارزه با فرســـایش خا
گوک ایئیت با  کارها و نیهات  طبیعی ترکیه(، در سال 1992 میالدی به همت خیرالدین 
ک و حفاظت از منابع طبیعی از طریق درختکاری و به عنوان  هدف مبارزه با فرسایش خا
گردیـــد ]69[. این بنیاد وقفـــی، بزرگ ترین و  یســـت محیطی در ترکیه تأســـیس  یـــک وقف ز

یست محیطی است ]70[. برجسته ترین سازمان غیردولتی ز

شکل 4-15( سایت بنیاد وقف درختکاری تما

1. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
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کاراجا و نیهـــات گوک ایئیـــت بنیان گذاران بنیاد وقـــف درختکاری  دکتـــر خیرالدیـــن 
تما ]71[:

گوگ ایئیت، بنیانگذاران بنیاد وقف درختکاری تما کاراجا و نیهات  شکل 4-16( دکتر خیرالدین 

•  مأموریت و اهداف
ک ترکیه از طریق  یت بنیاد وقف تما، مبارزه با تهدید بیابان زایی و فرســـایش خا مأمور
گاه ســـازی افـــکار عمومـــی و تبدیل این مجادلـــه ملی به  مبـــارزه دســـته جمعی مردمی و آ

سیاست و خط مشی دولتی بوده است.
یر است: تما دارای اهداف ز

یست محیطی	  گاهی از مشکالت ز افزایش آ
یســـتگاه های طبیعی و حفاظت از اکوسیســـتم منابع آب و پوشـــش 	  ارتقا حفاظت از ز

رزی و مراتع کشاو ک، استفاده پایدار از زمین های  گیاهی خا
یستی، استفاده پایدار از سرزمین 	  پشتیبانی از سیاست های ملی برای حفاظت از تنوع ز

و مدیریت منطقی منابع آب
گرفتن از 	  ک در مناطق روســـتایی و الهام  توســـعه مدل هایی برای مبارزه با فرســـایش خا

کشور مدل های مشابه پیاده سازی شده در سایر نقاط 
ری با پشـــتیبانی داوطلبان به منظور دستیابی به هدف 	  تأســـیس ســـازمان و قانون ضرو
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ک توقف فرسایش خا
یت خود، در ســـطح محلی، ملی و بین المللی فعالیت می کند.  تما برای انجام مأمور
گاهی ســـازمان و برگزاری  ایـــن ســـازمان به پیاده ســـازی فعالیت های آموزشـــی، افزایـــش آ

کمپین هایی برای توانمندسازی و بسیج جامعه می پردازد ]70[.

•  برخی پروژه های منتخب بنیاد وقف تما
ژه بیشه __ پرو

ژه از ســـال 1992 و از بدو تأســـیس بنیاد وقف تما هدف گذاری شـــده اســـت.  این پرو
ژه بیشـــه تبدیل یک میلیون هکتار از اراضی طبیعی ترکیه به بیشـــه زار از طرق  هدف از پرو
ژه نزدیک به دو میلیارد دالر )6هزار  گیاهان می باشد. هزینه این پرو کاشت درختان و بوته 
یست و جنگل داری ترکیه تأمین  زارت محیط ز که با همکاری و میلیارد تومان( می باشـــد 

می شود.
ژه جنگل خاطره __ پرو

یســـت و جنگل داری ترکیـــه با همکاری  زارت محیط ز ژه جنـــگل خاطره توســـط و پـــرو
ز حدود چهارصد هزار درخت از  ژه تا به امرو بنیاد وقف تما اجرا می شود، در قالب این پرو

کاشته شده است. کشور  گونه های مختلف و توسط مردم ترکیه در سراسر این 
گیاه در بودروم کاشت  یستی و  ژه تنوع ز __ پرو

ژه 130 هکتار از اراضی شهرســـتان بـــودروم ترکیه باهدف حفاظت از  در قالـــب این پرو
یستی و گونه های گیاهی، حصار کشی شده و محصور گردید. در این محیط بیش  تنوع ز
کاج، بادام، اقاقیا، ســـرو و ...  از 43 هزار درخت از انواع مختلفی مثل بلوط، شـــاه بلوط، 

کاشته خواهد شد.
ژه درختکاری اتوبان تم1 __ پرو

یست و جنگل داری ترکیه  زارت محیط ز زارت راه ترکیه، همچنین و ژه توسط و این پرو
کیلومتر از  ژه 333  با همکاری بنیاد وقف تما در حال تکامل می باشد. در فاز اول این پرو
ز  ژه تا به امرو حواشـــی اتوبان تم آنکارا- استانبول درختکاری شده است. در قالب این پرو

1. TEM



کشور ترکیه 140  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ینتی و بذر انواع گیاهان وحشی و جنگلی  بیش از 290 هزار انواع درختان و درختچه های ز
کاشته شده است ]72[. مثل انواع بلوط 

کن متبرکه- 1-1 نگاشت نهادی نظام مدیریت مساجد و اما
کن متبرکـــه، در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شـــکل  در حـــوزه مســـاجد و اما
رده شـــده است و سپس نهادهای سیاست گذار و ناظر شناسایی شده اند و مورد  4-17 آو
یگران و  تحلیل قرارگرفته اند. ترســـیم نگاشـــت نهـــادی، به درک بهتر جایگاه هر یـــک از باز

کمک می نماید.  ارتباطات فی مابین آنان 

کن متبرکه شکل 4-17( نگاشت نهادی مساجد و اما

ریاست امور دینی جمهوری ترکیه1- 1-1-1
کـــن مذهبی ترکیه و همچنیـــن ناظر بر آن ها،  متولی اصلی رســـیدگی به مســـاجد و اما
که به عنوان یک ســـازمان مذهبی وابســـته به یاســـت امـــور دینی جمهوری ترکیه اســـت  ر
کن عبادی و مقدس مذهبی را بر  یری، مســـئولیت احداث و مدیریت اما ز نخســـت و

عهده دارد ]83[. 

1. Republic of Turkey Presidency of Religious Affairs 
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ران جمهوری ترکیه در سال  اداره کردن امور مربوط به مذهب و پرستش دین اسالم در دو
یاست امور دینی جمهوری ترکیه داده شده است و همچنین این نهاد مسئولیت  1924، به ر

کنترل تمام مساجد بزرگ و کوچک، خانقاه و صومعه سراها را بر عهده دارد ]47[. 

•  خدمات مسجد

یاســـت امـــور دینی جمهـــوری ترکیـــه" انجام  که نهاد "ر خدمـــات مربـــوط به مســـاجد 
می دهند، عبارت اند از:

کاری آن ها	  کردن ساعت  اداره ی مساجد و مشخص 
ارائه خدمات رفاهی برای نمازگزاران، سازمان دهی برنامه های فرهنگی، اجتماعی و... 	 

مساجد
ساماندهی و انجام امور مربوط به تعمیرات و نگهداری مساجد ]83[	 

کل خدمات مذهبی  یاســـت امور دینی جمهـــوری ترکیـــه، اداره  یکی از تشـــکیالت ر
کردن مســـاجد و  که از وظایـــف این اداره، مدیریت، هدایت، ارشـــاد افراد و آماده  اســـت، 

نمازخانه ها برای عبادت است ]38[.

کل خدمات مذهبی •  بخش اداره 

کن متبرکه  فعالیت هـــای بخـــش "اداره کل خدمـــات مذهبی" در زمینه مســـاجد و اما
عبارت اند از:

خدمات ارشاد و راهنمایی در امور اسالمی	 
ره در مساجد	  کردن خدمات مشاو فعال 
سازمان دهی کنفرانس ها، سمینارها و برنامه های مذهبی و جلسات علمی در داخل و 	 

خارج از مساجد
برگزاری مراسم ها و اعیاد مذهبی	 
گزارش در رابطـــه با عملکرد و فعالیت های دفاتر مفتی ها و انتشـــار آن از 	  ین  تهیـــه و تدو

گروهی طریق رسانه های 
ره ای در امور خانوادگی مذهبی	  خدمات مشاو
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ژه هایی در راســـتای حل مســـائل مذهبی برای 	  هدایـــت، روشـــنگری و آماده ســـازی پرو
خانواده ها، زنان، جوانان و سایر اقشار جامعه

کز 	  کودکان بی سرپرســـت و مرا کز نگهداری از  کردن و ارائه خدمات مذهبی در مرا فعال 
نگهداری از زنان بی سرپرست و...

کامل موردبررسی قرار می گیرد: در ادامه تمامی اطالعات این نهاد به طور 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه عالی ترین مرجع امور دینی ترکیه است که عهده دار  ر
تنظیم امور دینی ترکیه می باشـــد. این ســـازمان عهده دار اداره تمامی مســـاجد در ســـطح 

ترکیه است ]33[.
که خود  کنترل امور دینی را عالمان دینی به رهبری شیخ االسالم-  ران عثمانی،  در دو
او را نیـــز ســـلطان منصـــوب می کرد- ایفـــا می کردند. بـــه دنبال اســـتقرار جمهـــوری، نهاد 
کنترل کـــرد ]34[. در راســـتای  یاســـت امور دینـــی جمهـــوری ترکیه« این نقـــش را اجرا  »ر

شکل 4-18( سایت ریاست امور دینی جمهوری ترکیه

مســـلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال 1923م سرپرستی و انجام 
امـــور دینی و آموزشـــی درزمینـــه ی مذهب و اخالقیـــات به طور سیســـتماتیک تحت نظر 

یاست امور دینی جمهوری ترکیه« قرارگرفته است ]2[. سازمانی به نام »ر
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یاست امور دینی جمهوری  کن مذهبی ترکیه، ر متولی اصلی رسیدگی به مساجد و اما
یری، مســـئولیت  ز که بـــه عنوان یک ســـازمان مذهبی وابســـته به نخســـت و ترکیه اســـت 

کن عبادی و مقدس مذهبی را بر عهده دارد ]83[.  احداث و مدیریت اما
کنترل  این نهاد توســـط دولت ترکیه ایجادشـــده اســـت و در حال حاضر تمامـــًا تحت 
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه( اســـت و به یک بوروکراســـی  رجـــب طیب اردوغان )ر
یل برای پیشبرد اسالم سنی بدل شده است. سازمان وقف دیانت  حکومتی عریض و طو
ترکیه ایجاد شده است تا بر قلمروی دینی اسالم کنترل داشته باشد. ائمه ی تمام مساجد 
ترکیه از سوی این نهاد منصوب می شوند و متن خطبه های نماز جمعه را نیز همین نهاد 
کارکنان  یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه، تعداد  یســـد ]34[.  بر اساس اظهارات ر می نو

این نهاد حدود 100هزار نفر می باشد ]35[.

•  تشکیالت ریاست امور دینی جمهوری ترکیه

1. شورای عالی امور دینی )ریاست عالیه امور دینی(
که از 16 عضو و به  این شـــورا عالی ترین مرجع تصمیم گیری و مشورتی ســـازمان است 
کارشـــناس تشکیل می شـــود. مدت خدمت در شورا 5 سال است و یک فرد  کافی  تعداد 
کثر دو بار می تواند به عنوان عضو شـــورا انتخاب شـــود. رئیس سازمان از میان 24 نفر  حدا
نامزد، 12 نفر را که حداقل دارای لیسانس الهیات یا افراد دینی برجسته در استان ها باشند 

و نیز4 نفر را از میان اساتید الهیات برمی گزیند.
وظایف شورا:

تصمیم گیـــری، اعـــالم نظر، ارائه پاســـخ در امور دینی با در نظر گرفتن منابع اساســـی 	 
ز مردم در امور دینی؛ یخی نیازهای رو دین اسالم، متدولوژی، تجربه تار

تألیـــف، ترجمه، بررســـی و تحقیـــق در زمینه های دینـــی، ایجاد گروهـــای تحقیقاتی، 	 
بهره مندی از تشکل های تحقیقاتی و کارشناسان داخلی و خارجی در زمینه های مذکور، 

خرید خدمات در موضوعات تحقیقی و اعالم نتایج آن ها به رئیس سازمان؛
یابی، فعالیت، برگزاری همایش و جلسات مشورتی در زمینه نگرش ها و 	  بررســـی، ارز
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کشور؛ تحلیل های دینی متفاوت در داخل و خارج از 
گزارش هـــای دینـــی، فعالیت های علمی، نشـــریات و 	  یابـــی اخبـــار و  پیگیـــری و ارز

فعالیت های تبلیغی  و عرضه آن ها به رئیس سازمان؛
کلیـــه آثار مکتوب، ســـمعی و بصری 	  تصمیم گیـــری در مورد انتشـــار یا عدم انتشـــار 

گرفتن نگاه دینی نسبت به آثار مذکور؛ یاست با در نظر  ارائه شده از سوی ر
بررســـی و مطالعه در مورد انتشـــارات دینی تشـــکل ها و شـــخصیت های حقیقی در 	 

قبال پرداخت هزینه های آن؛
اجرای فعالیت های مربوط به تصمیمات شورای دینی؛	 
که از ســـوی رئیس ســـازمان به شـــورا محول 	  فعالیـــت و اعـــالم نظر در ســـایر مواردی 

می شود ]37[.

کل خدمات مذهبی 1. اداره 
که شامل 4 بخش  کلیه خدمات دینی سازمان را عهده دار است  کل عرضه  این اداره 

می باشد:
ره مذهبی و خانوادگی، خدمات  خدمات ارشـــاد، خدمات مســـجد، خدمات مشـــاو

مذهبی فرهنگی و اجتماعی
وظایف این اداره شامل:

مدیریت، هدایت و ارشاد افراد، و آماده کردن مساجد و نمازخانه ها برای عبادت؛	 
یوم علمی در مسائل دینی؛ 	  کنفرانس، سمینار، سمپوز برگزاری هیئت رئیسه، 
کز بهداشـــتی و 	  کز اصالح و تربیت کودکان، مرا عرضه خدمات دینی به زندانیان، مرا

نظایر آن ها؛
یزیون و سایر نهادهای رسانه ای؛	  روشنگری دینی مردم از طریق رادیو، تلو
یژه دینی؛	  زها و شب های و اجرای برنامه ها در رو

زها و 	  همـــکاری با نهادهـــای مرتبـــط در زمینه اعالم و مشـــخص کردن اوقات نمـــاز، رو
شب های دینی و انجام اقدامات مقتضی؛

ارشاد و روشنگری خانواده، زن، جوانان و دیگر بخش های جامعه در مسائل دینی؛	 
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اقدام الزم در مورد اجرای مناسب عید قربان؛	 
کن موردنیاز؛	  کردن سالن های مطالعه دینی در اما باز 
کز 	  فعالیـــت در خصوص ســـایر نگرش های دینی،تشـــکل های دینـــی– اجتماعی و مرا

دینی- فرهنگی سنتی ]38[.

کل خدمات حج و عمره 3. اداره 
کلیه امور مربوط به حج و عمره حجاج بیت ا... الحرام در داخل و  وظیفه ســـاماندهی 
خارج از کشـــور با اداره کل مذکوراســـت. این اداره کل می تواند در زمینه حج با کشـــورها و 

نهادهای مرتبط همکاری نماید ]39[.

کل روابط خارجی 1. اداره 
کشورهای ترک زبان( با اداره  عرضه خدمات دینی برای افراد ترک )اعم از اتباع ترکیه و 

که شامل 5 بخش می باشد: کل مذکور است 
کشور	  کن خارج از  اداره ترک های سا
پایی و آسیایی	  کشورهای ارو اداره 
کشور	  ره در خارج از  اداره آموزش و مشاو
کشورها و جوامع مسلمان	  اداره 
اداره روابط میان مذهبی و میان فرهنگی	 

کل عبارت است از: وظایف این اداره 
همکاری با مقامات دینی کشـــورها در چارچوب مقـــررات بین المللی و روابط متقابل، 	 

کشـــورهای ترک زبان و  کمک به  تأمین نیازهای آموزشـــی و خدمات دینی اتباع ترکیه و 
سایر جوامع مسلمان در زمینه های دینی؛

کشـــور و اعزام 	  کارکنان دینی خارج از  کردن نیازهای آموزشـــی  یزی و مشـــخص  برنامه ر
آنان با همکاری با نهادهای مرتبط؛

کارکنانی که در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند 	  ارتقا سطح اطالعات تخصصی 
با همکاری با نهادهای مرتبط داخلی و خارجی؛

کشور؛	  یابی فعالیت های اسالمی و سایر ادیان در خارج از  پیگیری، بررسی و ارز
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اقدامات مقتضی در زمینه برقراری روابط با سایر نهادها، تشکالت و اجتماعات دینی؛	 
همـــکاری بـــا نهادهای مرتبـــط در موضوعات مربوط به ســـازمان وقف دیانـــت ترکیه در 	 

پا ]40[. چارچوب روابط با اتحادیه ارو

کل خدمات آموزش و قرآنی 5. اداره 
کل خدمات آموزشـــی، وظایف آموزش دینی سازمان را عهده دار می باشد. چهار  اداره 

بخش وابسته به این اداره عبارت اند از:
ره، 3. اداره  1. اداره آموزش مذهبی غیررسمی، 2. اداره آموزش ضمن خدمت و مشاو

کز تخصصی مذهبی توسعه ی برنامه ها، 4. اداره مرا
کل عبارت است از: وظایف این اداره 

برگـــزاری کالس هـــای آموزشـــی در زمینه هـــای قرائـــت، درک معنا و حفظ قـــران کریم و 	 
احکام دینی؛

تأمین خوابگاه و غذای دین آموزان؛	 
کز مرتبـــط در موضوعات 	  کـــز آموزشـــی و همکاری بـــا مرا یـــزی، اجـــرا، ایجـــاد مرا برنامه ر

آموزشی دینی؛ 
کارکنان سازمان ]41[.	  کز تخصصی باهدف ارتقا دانش دینی  ایجاد مرا

کل انتشارات مذهبی 3. اداره 
کلیه امور مربوط به بررســـی، آماده سازی و انتشـــار آثار دینی، فعالیت های رسانه ای، 
انتشـــار مجالت و اخبار دینی در داخل و خارج از کشور به عهده اداره کل مذکور است. 
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه، سرمایه تنخواه گردان  بر اســـاس ماده 14 قانون جدید ر
یران  ز یال( اســـت. هیئت و انتشـــارات امـــور دینی20 میلیون لیـــره )حـــدود 207 میلیارد ر
می توانـــد ایـــن مبلغ را تا ده برابـــر افزایش دهد. اداره کل انتشـــارات دینی شـــامل 4 بخش 

است که عبارت اند از:
کتابخانه ها، 3. اداره نشریات به  ره ای و  1. اداره انتشارات چاپی، 2. اداره نشریات دو

یزیون ]42[. یش های خارجی، 4. اداره رادیو و تلو گو زبان ها و 
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کل خدمات مدیریتی 3. اداره 
کل خدمات مدیریتی شامل 4 بخش است: اداره 

1. اداره خدمـــات پشـــتیبانی، 2. اداره مدیریت و خرید مواد، 3. اداره ســـرمایه گذاری، 
ک و مستغالت و خدمات فنی، 4. اداره خدمات اجتماعی ]43[. امال

یرند: سایر ادارات و دفاتر سازمان به شرح ز
کل منابع انسانی	  اداره 
گروه حسابرسی داخلی	 
هیئت مدیره بازرسی و قرائت قرآن	 
اداره ارشاد و بازرسی	 
اداره توسعه استراتژی ]44[.	 

•  اصول و اهداف اساسی
رهای اسالمی،  یاست امور دینی جمهوری ترکیه، فعالیت بر روی باو اصول اساسی ر
کن مذهبی )ماده  کردن اما گاه ساختن افراد جامعه درباره دین و اداره  پرستش و اخالق؛ آ
ر ماندن از تمام دیدگاه های  یسم، با دو 1 قانون شـــماره 633( را در راســـتای اصول سکوالر
سیاســـی و تفکر و اشتیاق به همبستگی و یکپارچگی ملی )ماده 136 در قانون اساسی( 

عهده دار می باشد و اهداف آن شامل:
که دو منبع اساســـی دین 	  ردن اطالعات قابل توجهی درباره قرآن و ســـنت  به دســـت آو

کار می روند. گاهی جامعه درباره دین و مذهب به  هستند و به عنوان مبنایی برای آ
بررســـی کردن مســـلمانان 14 قرن درباره ی تجربه ی طوالنی دینی و ارزش زندگی مدرن و 	 

میراث مشترک بشریت. 
ارائه خدمات با توجه به اصول شهروندی، مطابق با مذهب و بدون فرقه گرایی.	 
گذاشتن دانش تولیدشده و اظهارات به موقع در مورد مسائل جاری.	  به اشتراک 
که یک جـــزء جدایی ناپذیـــر از خدمات مذهبی 	  مراقبـــت و پشـــتیبانی از افـــراد نیازمند 

می باشند.
مقامـــات مذهبی باید این موارد را در خودشـــان داشـــته باشـــند: با دین اســـالم و اصول 	 
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عملی آن ســـازگار باشند، از یک ســـطح فرهنگی و آموزشـــی باالیی برخوردار باشند، با 
خودشـــان و جامعه در صلح باشند، نقش یک پیشگام را در روابط انسانی بازی کنند، 
کنند،  کنند و بتوانند راه حل های عملی برای مسائل دینی ایجاد  همتایان خود را درک 
که استفاده  که دارند و لغاتی  کنار هم بهره ببرند و با رفتاری  بتوانند از مذهب و علم در 

کنند. می کنند، به عنوان یک نمونه و الگو زندگی 
یت 	  کـــردن به ترک هایـــی که در خارج از کشـــور زندگـــی می کنند بـــرای اینکه هو کمـــک 

خودشان را از دست ندهند و درعین حال بتوانند با جامعه ای که در آن زندگی می کنند 
هماهنگ باشند بدون اینکه شبیه آن جامعه شوند.

بـــرای معرفـــی کردن تجارب ترکیه درزمینـــه ی مذهبی در خارج از کشـــور، باید مباحث 	 
پا و ترکیه به طور دقیق دنبال شـــود و  مربوط به مذهب در هر دو کشـــور عضو اتحادیه ارو

اطالعات دقیقی درباره این موضوع به عموم افراد در غرب داده شود ]36[.

•  خدمات مساجد
ران عثمانی، مســـئولیت تمامی مســـاجد، صومعه و خانقاه )و همچنین افرادی  در دو
زارتخانه امور مذهبی بود. در  کن را به عهده داشـــتند(، بر عهده ی و که مســـئولیت این اما
کردن امـــور مربوط به  زارتخانـــه در ســـال 1924، اداره  ران جمهـــوری، پـــس از لغـــو این و دو
کنترل  گردید و  یاست امور دینی جمهوری ترکیه واگذار  مذهب و پرستش دین اسالم به ر

یاست داده شد ]47[. کوچک، خانقاه و صومعه سراها به این ر تمام مساجد بزرگ و 
که نقش مهمی را در جامعه ی فرهنگی، اجتماعی  مساجد یکی از نهادهایی هستند 
و مذهبی ایفا می کنند. مساجد یک ساختار معماری از فعالیت های مذهبی هستند که 
خدمات آموزشـــی و عبادت در آن اتفاق می افتد. اوقاف یک جایگاه مهمی در ساخت و 

نگهداری مساجد در تمدن اسالمی دارد.
ســـازمان وقف دیانت ترکیه، این ســـنت مبارک ســـاخت مســـاجد و ســـاختمان های 
کشـــور ادامه می دهد. ایـــن بنیاد وقـــف، نیازمندی های  کشـــور و خـــارج از  آموزشـــی را در 
رده می کند. این بنیاد  مساجد را به دلیل افزایش جمعیت ترکیه و مهاجرت به شهرها، برآو
وقف از ســـال 1967 به بعد، 3421 مسجد و ســـاختمان های آموزشی در ترکیه و خارج از 
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کشور ساخته است ]48[.
کشورهای  ســـازمان وقف دیانت ترکیه، با اســـتفاده از مبلغان دینی موقت در مساجد 
کنار امامت نماز و وعـــظ و نصیحت، در برگزاری  پایـــی فعالیـــت دارد. این مبلغان در  ارو

رند ]48[. پا همکاری به عمل می آو کنفرانس ها نیز با ترکان مقیم ارو

•  تخصیص بودجه ریاست امور دینی جمهوری ترکیه مربوط به سال 1013 و 1011
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه مربوط به ســـال 2013 و 2014 در  تخصیص بودجه ر
که در جدول مشـــخص اســـت، هزینه های  رده شـــده اســـت. همان طور  جـــدول 4-4 آو
کارکنان و سایر هزینه های جاری می باشد. در مجموع  جاری این نهاد، شامل هزینه های 
یال( به  در ســـال 2014 بـــه میزان 5.727.194.464 لیـــره ترکیه )حدود 58 هـــزار میلیارد ر

یاست امور دینی جمهوری ترکیه، بودجه تخصیص داده شده است. ر

جدول 4-4( تخصیص بودجه ریاست امور دینی جمهوری ترکیه مربوط به سال 2013. 2014 )هر لیره ترکیه: 10.094 ریال(

تخصیص بودجه سال 1013
)لیره ترکیه(

تخصیص بودجه سال 1011
)لیره ترکیه(

هزینه های جاری
هزینه های کارکنان

سایر هزینه های جاری 

4.518.306.000
  3.742.870.000
  775.436.000

5.398.069.235
4.384.440.030
1.013.629.205

سرمایه گذاری
64.000.00074.993.500

22.343.000254.131.729نقل و انتقاالت

4.604.649.0005.727.194.464جمع کل

سازمان وقف دیانت ترکیه- 1-1-1-1
ســـازمان وقف دیانت ترکیه خدمات نظارتی در زمینه ساخت وساز مساجد را بر عهده 
یاست امور  دارد ]83[. این سازمان، با هدف حمایت از فعالیت های انجام شده توسط ر
یاســـت امور دینی جمهوری  یی به نیازهای ر دینی جمهوری ترکیه و در جهت پاســـخگو
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ترکیه، در راســـتای رســـیدن به جذب مخاطبان بیشتر در امور مذهبی و تربیت نسل های 
آینده، تأســـیس شده است و جزء مؤسســـات خیریه دولتی می باشد. بیشتر فعالیت این 
کمک های مالی و اشـــاعه خدمات معنوی متمرکز است ]48[. از جمله  ســـازمان بر ارائه 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه، در راستای  اهداف این سازمان، همکاری و کمک به ر
یر افکار عمومی مردم در خصوص دین  یت حقیقی دین مبین اسالم، تنو شناســـاندن هو

و مسائل دینی، تأسیس و تجهیز مساجد در مکان های موردنیاز می باشد ]55[. 
تمامی اطالعات مربوط به ســـازمان وقف دیانت ترکیه در بخش مربوط به وقف و امور 

گرفته است. خیریه، به شماره 5.2.3.1 موردبررسی قرار 

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه- 1-1-1-1 اداره 
کن متبرکه  یری ترکیه به عنوان ناظر در حوزه مســـاجد و اما ز کل اوقاف نخســـت و اداره 
یری ترکیه، بازرسی مأموران  ز فعالیت می نماید. یکی از خدمات اداره کل اوقاف نخست و
که در مورد اموری مانند حفاظت از اشـــیاء متبرکه مساجد، نگهداری و  مســـاجد اســـت 
که مدیریت آن ها بر عهده  کســـری موجود در مساجد  نظافت آن ها و بررســـی لوازم مازاد یا 

یاست امور دینی جمهوری ترکیه است، وظیفه بازرسی را بر عهده دارد ]80[. ر
این قســـمت در بخش قبل به شـــماره 5.2.2.1 و در عنوان خدمات و محصوالت اداره 

یری ترکیه بیان شده است. ز کل اوقاف نخست و

کن مذهبی ترکیه- 1-1-1 تجزیه تحلیل نحوه اداره مساجد و اما
کشـــور ترکیه بیش از 90 هزار مســـجد وجود دارد و در استانبول نزدیک به هفت هزار  در 
که هدایت و سرپرســـتی تمام امـــور آن بر عهده  کوچک و بـــزرگ فعالیت می کند  مســـجد 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه است و هم اکنون حدود  63  هزار امام جمعه و جماعت  ر

کشور فعالیت دارند. یر نظر این سازمان در مساجد این  و مؤذن ز
که جمعیتی در حدود 3 هزار نفر داشته باشد،  بر اســـاس قانون در ترکیه هر روســـتایی 
گنجایش هزار نفر در آنجا احداث شـــود. امـــام جماعت و مؤذن و مکبر  باید مســـجدی با 
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه تعیین می شود و هزینه های  مســـاجد از سوی سازمان ر

گاز مساجد نیز از معافیت برخوردار است. برق، آب و 
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یاســـت امور دینـــی جمهوری ترکیـــه به جلوگیـــری از تفکیک  کید ســـازمان ر اگرچـــه تأ
کشور است ولی بااین حال شیعیان ترکیه مساجد را  مساجد مسلمانان شیعه و سنی این 

با روحانیون خودشان اداره می کنند.
همچنیـــن در راســـتای هدف جلب اقشـــار مختلـــف جامعه به خصـــوص جوانان به 
کنار اعمال  که در  مســـجد و توجه به رفع نیازهای آن ها، مســـاجد طوری طراحی شده اند 

رزشی و مانند آن ها نیز برخوردار باشند. کتابخانه، سالن و عبادی و مذهبی از مزایای 
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه به عنوان یک ارگان رســـمی دولتی، وابســـته به  ر
یـــم و امور مذهبـــی و اداره  کر پرســـتی امـــور دینـــی و آموزش قـــرآن  یری، سر ز نخســـت و
مســـاجد ترکیه را به عهـــده دارد و رئیس آن را دولت تعیین می کنـــد. البته رایزنی هایی 
کنون نتیجه ای  که تا گرفته  برای تغییر ماهیت سازمان از دولتی به خودمختار صورت 

است. نداشته  بر  در
که خود  کل خدمات مذهبی وجود دارد  در چارت این سازمان بخشـــی با عنـــوان اداره 
ین خدمات ارشـــاد و راهنمایی در امور اســـالمی،  ایـــن بخش به چهـــار دپارتمان بـــا عناو
ره ای در امور خانوادگی مذهبی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و  خدمات مشاو

خدمات مساجد تقسیم می شود.
کردن  وظایـــف اصلـــی بخش خدمـــات ارشـــاد و راهنمایـــی در امور اســـالمی، فعـــال 
ره در مســـاجد، برگزاری مراســـم، اعیاد و ســـمینارهای مذهبـــی و تهیه و  خدمـــات مشـــاو
گزارش در رابطه با عملکرد و فعالیت های فرهنگی در مســـاجد را شـــامل می شود.  ین  تدو
ره ای در امـــور خانوادگی مذهبی وظیفه ایـــن دپارتمان هدایت،  در بخش خدمات مشـــاو
ژه ها در راستای حل مسائل مذهبی و ارائه خدمات مذهبی  روشنگری و آماده ســـازی پرو
کز نگهداری از زنان بی سرپرســـت و سایر  کودکان بی سرپرســـت و مرا کز نگهداری از  در مرا
کز اســـت و در بخش خدمات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، ســـازمان مســـئول فعال  مرا
کـــردن امـــور فرهنگـــی اجتماعـــی در جامعـــه و فعالیت در محافـــل مختلـــف مذهبی در 

کشور است. نهادهای مختلف خیریه 
در بخش خدمات مساجد نیز، وظایف سازمان شامل اداره ی مساجد، ارائه خدمات 
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رفاهـــی به نمازگزاران و ســـاماندهی و انجام امور مربوط به تعمیرات و نگهداری مســـاجد 
است و نیز تعیین امام جماعت و مؤذن و مکبر مساجد و همچنین نظارت بر فعالیت های 

آن ها نیز در این بخش انجام می شود.
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه هم زمان با ایفای نقش در مباحث مطرح شده سه  ر
یزیون مذهبی TRT و بنیاد امـــور مذهبی ترکیه را نیز  نهـــاد بنیـــاد مذهبی نماز، رادیـــو و تلو

مدیریت می کند.
که در  ســـازمان وقف دیانت ترکیه در 13 مارس سال 1975 توســـط دکتر لطفی دوغان 
یاست امور دینی جمهوری ترکیه بود، تأسیس شد. سازمان وقف دیانت  آن زمان رئیس ر
یاســـت امور دینی جمهوری  ترکیه با هدف حمایت از فعالیت های انجام شـــده توســـط ر
ترکیه در راســـتای رســـیدن به جذب مخاطبان بیشـــتر در امور مذهبی و تربیت نسل های 

آینده، تأسیس شده است.
یـــه و امور اجتماعی  فعالیت هـــای ســـازمان وقف دیانت ترکیه بـــر روی حوزه های خیر
متمرکز اســـت و وظایفی همچون انجام فعالیت های پشـــتیبانی و ارائه خدمات فرهنگی 
ره های قرآنی و خدمات نظارتی در زمینه ساخت وساز مساجد را نیز بر  همچون برگزاری دو

عهده دارد.
کشـــور ترکیه عـــزم مردمی و دولتی در ســـاخت و احیای مســـاجد  یژگی هـــای بـــارز  از و
گفت بیشـــترین رشـــد ساخت وســـاز مســـاجد در  اســـت، به طوری کـــه به جرئـــت می توان 
کشـــورهای اســـالمی متعلق به ترکیه اســـت، ترکیه همچون عربســـتان با افزایش حقوق و 
کن مذهبی اســـت. این  کارکنان مســـاجد به دنبال ارتقای ســـطح اما مزایـــای خطیبـــان و 
کن مذهبی به ابزاری بسیار قدرتمند جهت فعالیت های  که اما سیاســـت سبب می شود 

سیاسی و تحقق وحدت ملی تبدیل شوند ]83[.

نگاشت نهادی نظام مدیریت قرآن و فعالیت های مذهبی- 1-5
در حوزه قرآن و فعالیت های مذهبی، در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شکل 
رده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاســـت گذار، ناظر و ارائه دهنده خدمات  4-19 آو
قرآنی شناسایی شـــده اند و مورد تحلیل قرارگرفته اند. ترسیم نگاشت نهادی، به درک بهتر 
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کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  جایگاه هر یک از باز

شکل 4-19( نگاشت نهادی قرآن و فعالیت های مذهبی

ریاست امور دینی جمهوری ترکیه- 1-5-1
یاســـت امـــور دینی جمهـــوری ترکیه به عنـــوان یک ارگان رســـمی دولتی، وابســـته به  ر
کریم و امـــور مذهبی را بـــر عهده  یری، سرپرســـتی امـــور دینـــی، آمـــوزش قـــرآن  ز نخســـت و
یاســـت امـــور دینی جمهـــوری ترکیه به عنـــوان متولی و ناظر در حـــوزه قرآن و  دارد ]83[. ر
یاســـت امور دینـــی جمهوری  فعالیت هـــای مذهبـــی فعالیت می نماید. از تشـــکیالت ر
که  کل خدمات آموزشـــی و قرآنی"  ترکیه، دو اداره در این بخش فعالیت می نمایند؛ "اداره 
نقـــش سیاســـت گذار و متولـــی را در حـــوزه قـــرآن و فعالیت هـــای قرآنـــی دارا می باشـــد، و 

که نقش ناظر را در این حوزه دارا می باشد. "هیئت مدیره بازرسی و قرائن قرآن" 
یاســـت امور دینـــی جمهوری ترکیه، در بخـــش اول یعنی  تمامـــی اطاعات مربوط به ر
یاست امور دینی جمهوری  وقف و امور خیریه، در شماره 2.1.2.5در قسمت تشکیالت ر
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گرفته است. ترکیه موردبررسی قرار 

•  وظایف هیئت مدیره ریاست امور دینی جمهوری ترکیه
کشور	  ره در امور مذهبی  تصمیم گیری و ارائه مشاو
اســـتفاده از گروه های بازرسی و پژوهشـــی جهت انجام بررسی و تحقیق در مورد مسائل 	 

مذهبی
ارائه انواع خدمات مذهبی در سراسر کشور و ارائه نتایج حاصل از آن به اداره توسط افراد 	 

صالح و مورد وثوق سازمان
یابی نظرات مختلف 	  سازمان دهی جلسات علمی و کنفرانس های دینی و بررسی و ارز

ارائه شـــده توســـط افراد خبره و باتجربه در مجالس، محافل، سمینارها و کنفرانس های 
مذهبی

تبلیـــغ و نشـــر معارف و علـــوم مذهبی و انجـــام فعالیت های دینی در داخـــل و خارج از 	 
گزارش به سازمان کشور و ارائه 

یری تولیدشـــده از لحاظ محتوای مذهبـــی و تصمیم در مورد 	  بررســـی آثار صوتی و تصو
انتشار آن ها

بررســـی و انتشـــار نشـــریات مذهبی و ارائه ایده و نقطه نظرات موردنظر در جهت رشـــد و 	 
نهادینه سازی عقاید دینی در جامعه ]83[

کل خدمات آموزشی و قرآنی •  اداره 
کل خدمات آموزشـــی، وظایف آموزش دینی سازمان را عهده دار می باشد. چهار  اداره 

بخش وابسته به این اداره عبارت اند از:
اداره آموزش مذهبی غیررسمی. 1
ره. 2 اداره آموزش ضمن خدمت و مشاو
اداره ی توسعه برنامه ها. 3
کز تخصصی مذهبی. 4 اداره ی مرا

کل عبارت است از: وظایف این اداره 
برگـــزاری کالس هـــای آموزشـــی در زمینه هـــای قرائـــت، درک معنا و حفظ قـــرآن کریم و 	 
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احکام دینی
تأمین خوابگاه و غذای دین آموزان	 
کز مرتبـــط در موضوعات 	  کـــز آموزشـــی و همکاری بـــا مرا یـــزی، اجـــرا و ایجـــاد مرا برنامه ر

آموزشی دینی
کارکنان سازمان ]41[.	  کز تخصصی با هدف ارتقا دانش دینی  ایجاد مرا

•  هیئت مدیره بازرسی و قرائت قرآن
یاســـت امور دینی  هیئت مدیـــره بازرســـی و قرائـــت قرآن یـــک واحد بســـیار قدیمی از ر
جمهوری ترکیه اســـت که در ســـال 1889 تأسیس شده است. به موجب قانون سازمان ها 
2010/6002، نـــام ایـــن واحد، هیئت مدیره بازرســـی و قرائت قرآن شـــد. ایـــن هیئت مدیره 
متشکل از یک رئیس و هشت عضو است. رئیس و اعضای این واحد باید فارغ التحصیالن 
گذرانده  کارشناســـی ارشـــد را با عنـــوان حفظ و قرائت قـــرآن  کالج های مذهبی باشـــند و 
یســـی  کردن، خوشنو باشـــند. ایـــن واحد در قبال حفاظـــت از قرآن، دســـته بندی، ترجمه 
که قابلیت چاپ و انتشار به صورت سی دی،  کامپیوتر  کردن قرآن در محیط  آیات، آماده 
نوار و ... را داشته باشند، دارای اختیارات و مسئولیت هایی است. هنگامی که برنامه ای 
درباره قرآن نوشـــته شـــود و آماده ی چاپ باشد، این برنامه توســـط هیئت مدیره بازرسی و 
یابی قرار می گیرد، اجازه چاپ آن صادر می شود و از اشتباه در قرائت  قرائت قرآن مورد ارز

و تلفظ آن جلوگیری می شود ]45[.
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه می باشـــد. در  متولی برگزارکننده مســـابقات قرآن، ر
کمپین جهانی مســـابقات بین المللی قرائت قرآن در ترکیه برگزار شد  یخ 2014/5/12،  تار
ری این مسابقات بوده است ]46[. یاست امور دینی جمهوری ترکیه جزء هیئت داو که ر

سازمان وقف دیانت ترکیه- 1-5-1
فعالیت های ســـازمان وقف دیانت ترکیه بر روی حوزه هـــای خیریه و امور اجتماعی 
متمرکز است و وظایفی همچون انجام فعالیت های پشتیبانی و ارائه خدمات فرهنگی 
ره های قرآنی و خدمات نظارتی در زمینه ساخت وساز مساجد را نیز  همچون برگزاری دو
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بر عهده دارد ]83[.
ره های قرآنی، دارای نقش ارائه دهنده خدمات  سازمان وقف دیانت ترکیه، با برگزاری دو
قرآنی در ترکیه می باشـــد. تمامی اطاعات مربوط به ســـازمان وقف دیانت ترکیه، در بخش 

اول یعنی وقف و امور خیریه، در شماره 5-2-3-1 موردبررسی قرار گرفته است.



| فصل پنجم |

 قوانین و برنامه های توسعه وقف 
کشور ترکیه و امور خیریه در 





کشور ترکیه- 5 قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در 

یری ترکیه یک برنامه اســـتراتژیک برای ســـال های 2015.  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
ره 2015. 2019، در مجموع 5 موضوع اســـتراتژیک، 5  2019 را ارائـــه می دهـــد. در برنامـــه دو
اهداف کالن، 17 اهداف خرد، 27 استراتژی و 37 شاخص عملکرد مطرح شده اند ]80[.

یری ترکیه در جدول  ز موضوعات استراتژیک و اهداف کالن اداره کل اوقاف نخست و
5-1 مشخص شده اند.

جدول 5-1( موضوعات استراتژیک و اهداف کالن اداره کل اوقاف نخست وزیری ترکیه )برنامه استراتژیک 2015. 2019(

کالنموضوعات استراتژیک اهداف 

تقویت ساختار مالی سازماندرآمدهای سازمان

گاهی وقف گاهی وقفآ یج آ توسعه و ترو

دارایی های فرهنگی وقفی
احیاء و حفاظت دارایی های 

فرهنگی وقفی

توسعه و تقویت ساختار سازمانیظرفیت سازمانی

کیفی خدمات خیریهخدمات خیریه کمی و  افزایش 

در ادامـــه جـــدول مربوط بـــه اهداف کالن، اهـــاف خرد و شـــاخص های عملکرد ارائه 
می شود.
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کل اوقاف نخست وزیری ترکیه  کالن، اهداف خرد و شاخص های عملکرد اداره   جدول 5-2( اهداف 

)برنامه استراتژیک 2015. 2019(

کالن شاخص های عملکرداهداف خرداهداف 

تقویت ساختار مالی سازمان
افزایش درامد حاصل از ابزارهای 

موجود

قراردادهای اجاره دادهشده به قیمت 
کرایه آن با نرخ  که  منصفانه و قرا دادهایی  

اجاره آنها با نرخ شاخص قیمت 
تولیدکننده به روز شده است.

نرخ درآمدهای اجاره

گاهی وقف یج آ توسعه و ترو

گاهی  یج معرفی سازمانی و آ ترو
وقف

تعداد فعالیت های آموزشی برگزارشده 
کنفرانس، جلسه، فروم،  )سمینار، پنل، 
گفتگو،  کارگاه آموزشی،  کارگاه،  مناظره، 

ارائه، مباحثه و ...(

تعداد فعالیت های هنری برگزارشده )تئاتر، 
کنسرت و ...( نمایشگاه، 

تعداد مواد تبلیغاتی کتبی )کتاب، بروشور، 
مجله و...(

تعداد مواد تبلیغاتی بصری )رسانه های 
عمومی، برنامه های تلویزیونی، پروژه های 

پخش بصری(

تعداد برنامه های هفته وقف )فعالیت های 
سینویزیون، پروموشن، ساختارهای فنی(

تکمیل )پروژه( فعالیت هویت اجتماعی

اجرای 5 برنامه بین المللی تا 
پایان سال 2019

تعداد برنامه برگزارشده

تعداد افراد دعوت شده

تعداد افراد شرکت کننده
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کالن شاخص های عملکرداهداف خرداهداف 

گاهی  یج آ توسعه و ترو
وقف

اشتراک تجربیات با 
همکاری های بین المللی

کمک کشورهای تحت  تعداد 

تعداد فعالیت انجام شده

معرفی تمدن وقف

تعداد دفعات نشر

تعداد نمایشگاه

تعداد فعالیت

کتابخانه تعداد انتشارات 

ارائه خدمات به عموم 
توسط دارایی های فرهنگی 

وقفی

تعداد موزه بازشده

کاتالوگ چاپ شده تعداد 

احیاء و حفاظت دارایی های 
فرهنگی وقفی

آماده سازی پروژه های تعمیر و 
مرمت و حفاظت از دارایی های 
یزی شده  فرهنگی وقفی برنامه ر

تا پایان سال 2019

تعداد پروژه اموال غیرمنقول فرهنگی وقفی 
بایگانی شده

تعمیر و مرمت و حفاظت از 
1000 دارایی فرهنگی وقفی تا 

پایان سال 2019

تعداد اموال غیرمنقول فرهنگی وقفی 
نگهداری، تعمیر و مرمت شده

امضای 5 پروتکل همکاری در 
ارتباط 

کننده پروتکل  تعداد کشورهای امضا
همکاری

با تعمیر و مرمت و حفاظت از 
دارایی های فرهنگی وقفی 

منقول و غیرمنقول تا پایان سال 
2019

حفاظت از دارایی های فرهنگی 
وقفی منقول تا پایان سال

سال تأسیس واحدهای پاتولوژی/ 
کنسرواسیون و سرعت تکمیل
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کالن شاخص های عملکرداهداف خرداهداف 

احیاء و حفاظت دارایی های 
فرهنگی وقفی

کشور  تکمیل ثبت موجودی 5 
تا پایان سال 2019

که ثبت موجودی آنها به  کشورهایی  تعداد 
پایان رسیده

توسعه و تقویت ساختار 
سازمانی

ایجاد یک بایگانی وقف 
مطمئن و قابل دسترسی

تعداد صفحات بایگانی شده در محیط 
دیجیتال

نرخ افزایش تعداد افراد استفاده کننده از 
سیستم جستجوی بایگانی وقف

تعداد سند وقفی واردشده در سیستم 
بایگانی وقف

تحلیل و شماره گذاری 
بنیادهای وقفی ضبط شده

که برابر سازی آنها با  تعداد اوقافی 
اسنادشان به پایان رسیده

تعداد سند وقفی تحلیل شده

ایجاد 10 پروژه تا پایان سال برای 
استفاده از صندوق های با 

منابع خارجی در جهت 
نیازهای سازمان

تعداد پروژه تولیدشده

کننده  تعداد سازمان/ موسسه فعالیت 
داخلی/خارجی

بهبود کیفیت کارکنان
تعداد روز/پرسنل فنی

تعداد روز/پرسنل دیگر

کیفی خدمات  کمی و  افزایش 
خیریه

افزایش تعداد افراد بهره مند از 
کمک های اجتماعی

تعداد دانش آموزان بهره مند از بورس 
تحصیلی

تعداد افراد بهره مند از حقوق نیازمندان

تعداد افراد بهره مند از خدمات مواد غذایی 
خشک

افزایش میزان رضایت از 
کمک های اجتماعی

بررسی میزان رضایت از خدمات مواد 
غذایی خشک
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که با این هدف درگیر  در جـــدول 5-3 رابطه ی بین اهداف اســـتراتژیک و واحدهایی 
رده شده است. می باشند، آو

کل اوقاف نخست وزیری ترکیه  جدول 5-3( رابطه اهداف استراتژیک و واحدهای اداره 
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اهداف 
خرد- واحد )*(

*
افزایش درامد 

حاصل از ابزارهای 
موجود

*
ترویج معرفی 

گاهی  سازمانی و آ
وقف

*
اجرای 5 برنامه 

بین المللی تا پایان 
سال 1019

*
اشتراک تجربیات 
با همکاری های 

بین المللی

معرفی تمدن وقف*

*

ارائه خدمات به 
عموم توسط 
دارایی های 

فرهنگی وقفی
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اهداف 
خرد- واحد )*(

*

آماده سازی 
پروژه های تعمیر، 
مرمت و حفاظت 

از دارایی های 
فرهنگی وقفی 

غیرمنقول تا پایان 
سال 1019

*

تعمیر و مرمت و 
حفاظت از 1000 
دارایی فرهنگی 

وقفی غیرمنقول تا 
پایان سال 1019

*

امضای 5 پروتکل 
همکاری در ارتباط 

با تعمیر، مرمت و 
حفاظت از 
دارایی های 

فرهنگی وقفی 
منقول و غیرمنقول 
تا پایان سال 1019

*

حفاظت از 
دارایی های 

فرهنگی وقفی 
منقول تا پایان سال 

1019

*
تکمیل ثبت 

کشور  موجودی 5 
تا پایان سال 1019
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اهداف 
خرد- واحد )*(

*
ایجاد یک آرشیو 
وقف مطمئن و 

قابل دسترسی

**

تحلیل و 
شماره گذاری 

بنیادهای وقفی 
ضبط شده

*

ایجاد 10 پروژه تا 
پایان سال برای 

استفاده از 
سرمایه هایی با 

منابع خارجی در 
جهت نیازهای 

سازمان

بهبود کیفیت **************
کارکنان

*

افزایش تعداد افراد 
بهره مند از 
کمک های 

اجتماعی

*

افزایش میزان 
رضایت افراد 

بهره مند از 
کمک های 

اجتماعی

* واحدها به ترتیب موجود در قانون شماره5737 اوقاف ذکرشده اند.
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کالن 1: تقویت ساختار مالی سازمان- 5-1 هدف 
که موجب تأســـیس وقف شـــده اند، اســـتفاده از جریان های  بقـــای اموال غیرمنقـــول 
نقدی به طور مداوم و با بیشـــترین درآمد، عملکرد به اقتصادی ترین شکل، تحقق شروط 
و خدمات خیریه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سندهای وقفی با درآمدهای حاصل، 
کیفی، حفاظت، تعمیر و مرمت اموال منقـــول و غیرمنقول وقفی فرهنگی  کمی و  یـــج  ترو
کل اوقاف  کارکرد مال وقفی، جزء مقاصد اصلی اداره  داخلـــی و خارجی، عالوه بر تعیین 
یری ترکیه نیز قـــرار دارند. الگوی وقف حـــول رابطه جریان-خیره قـــرار دارد. با  ز نخســـت و
توجـــه به درآمدهای حاصلـــه از جریان های نقـــدی، مقاصد اوقاف محقق می شـــوند. در 
ر و اقتصـــادی از اموال  یـــت ســـاختار مالـــی سازمانی،اســـتفاده مؤثـــر و ســـودآو مفهـــوم تقو
یری ترکیه و اوقاف مضبوط اهمیت بسیاری دارد.  ز کل اوقاف نخست و غیرمنقول اداره 

ازاین جهـــت اموال غیرمنقـــول، به صورت اجاره بدون اســـتفاده از هرگونه منابع بودجه 
که از لحاظ  ســـازمان به شـــکل درآمدزا درمی آیند. افزایـــش درآمد اجاره برای این ســـازمان 

یت ساختار مالی اهمیت بسیاری دارد.  اموال غیرمنقول غنی می باشد، برای تقو

هدف خرد 1: افزایش درامد حاصل از ابزارهای موجود- 5-1-1
یری ترکیه با استفاده از مدل های موجود اموال غیرمنقول،  ز اداره کل اوقاف نخســـت و
یادی بهره برداری می نماید، هم آن ها را در کل کشور سرمایه گذاری  هم از اموال غیرمنقول ز
می کنـــد و هم در ســـایه ی این ســـرمایه گذاری ها در خوشـــه های شـــغلی بســـیاری، ایجاد 
کردن  اشـــتغال می کند. توســـعه مدل های اجاره، ســـاخت طبقه، مرمت و تعمیر و دنبال 
کثر رســـاندن درآمدهـــای حاصل از این ابزارهـــا، برای افزایش  ز و به حدا پیشـــرفت های رو

درآمد سازمان اهمیت دارد. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 1 با اســـتفاده از دو اســـتراتژی ممکن می باشـــد 

رده شده است. 5-4 آو
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کالن 1، هدف خرد 1: افزایش درآمد حاصل از ابزارهای موجود  جدول 5-4( هدف 

استراتژی شاخص 
عملکرد واحد شاخص

ارائه دهنده 
داده 

شاخص
1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

افزایش 
که  اجاره هایی 
هزینه های رایج 

آن ها مناسب 
نیست بر اساس 

نرخ شاخص 
قیمت 

تولیدکننده

نرخ قراردادهای 
اجاره داده شده 
به قیمت رایج 

که اجاره آن ها با 
نرخ شاخص 

قیمت 
تولیدکننده 
به روز شده 

است

تعداد  
قراردادهای اجاره 

داده شده به 
که  قیمت رایج 

اجاره آن ها با نرخ 
شاخص قیمت 
تولیدکننده به روز 

شده است/
تعداد کل 

x100 قراردادها

EVOS ٪8 ٪5 ٪3 ٪2 ٪1

ریاست 
اداره 

ک و  امال
سرمایه

مدیریت 
منطقه

انجام 
سرمایه گذاری های 

جدید

نرخ درآمدهای 
اجاره

درآمد حاصله
t-درآمد حاصله

t-1/درآمد 
t-1 حاصله

X100

EVOS ٪12 ٪12 ٪12 ٪12 ٪12

ریاست 
اداره 

ک و  امال
سرمایه

مدیریت 
منطقه

کالن 1. هدف خرد 1 در سال 2014 جدول 5-5( سطح تحقق شاخص عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص سال 1011 واحد مسئول

انجام 
سرمایه گذاری های 

جدید

نرخ درآمدهای 
اجاره

درآمد حاصلهt-درآمد 
حاصلهt-1/درآمد حاصله 

t-1
X100

)*( ٪26.42
ک و  یاست اداره امال ر

سرمایه
مدیریت منطقه

یـــخ 31 اکتبـــر 2013 مبلغ 235.119.322.34 لیره درامد حاصل از اجاره، با مبلغ اجاره  * از تار
297.226.460.97 لیره از تاریخ مشابه در سال 2014 مقایسه شده است. درآمدهای غصبی 

نیز در درآمدهای اجاره لحاظ شده است. 
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که هزینه های رایج آن ها مناسب نیست - 5-1-1-1    استراتژی 1: افزایش اجاره هایی 
بر اساس نرخ شاخص قیمت تولیدکننده

که به هر دلیلی اجاره آن ها از میزان رایج پایین تر اســـت )نرخ  اجـــاره امـــوال غیرمنقولی 
تغییر بر اســـاس 12 ماه( بر اساس نرخ شـــاخص قیمت تولیدکننده آن سال افزایش یافته و 
در طول زمان به سطح میزان رایج رسانده می شود، و به تبع آن درآمدهای سازمان افزایش 

می یابد.
کــه اجــاره آن هــا بــا 	  شــاخص عملکــرد 1: نــرخ قراردادهــای اجــاره داده شــده بــه قیمــت رایــج 

نرخ شاخص قیمت تولیدکننده به روز شده است.
نرخ قراردادهای اجاره داده شده به قیمت رایج که اجاره آن ها با نرخ شاخص قیمت 
ز شـــده است، به عنوان شاخص عملکرد استراتژی 1 مورداستفاده قرار  تولیدکننده به رو

می گیرد.

استراتژی 1: انجام سرمایه گذاری های جدید- 5-1-1-1
کارآمد اموال غیرمنقـــول و با انتخاب مدل ســـرمایه گذاری  بـــا تحلیل اســـتفاده مؤثـــر و 
یری ترکیه به  ز کل اوقاف نخست و مناســـب، سود حداکثری موردنظر ســـرمایه گذار و اداره 
دســـت می آید. به این منظور تحقیق در مورد زمینه های سرمایه گذاری جایگزین و اعمال 

آن با روش های موجود، درآمدهای اجاره افزایش می یابد.
شاخص عملکرد 2: نسبت درآمدهای اجاره	 

با مقایســـه نســـبت درآمد اجاره ســـال موردبررســـی با ســـال پیش، افزایش درآمد اجاره 
محاسبه می شود.

گاهی وقف- 5-1 کالن 1: توسعه و ترویج آ  هدف 
گاهی وقف، به معنای حس انسان دوســـتی، اتحاد، ســـهیم شـــدن و بخشـــش بدون  آ
کمک و اتحاد حفظ شده در  که شـــکل نهادینه شـــده حس  چشمداشـــت اســـت. اوقاف 
کمک کننده و نیازمند را دارند و نقش مهمی  یخ هســـتند، وظیفه ایجاد ارتباط به  طول تار
بـــرای ایجـــاد همبســـتگی اجتماعـــی، افزایش مشـــارکت، عدالـــت اجتماعـــی، آموزش، 
یســـت، ســـالمت و بســـیاری زمینه هـــای دیگر دارنـــد. اولیـــن و تنها راه  اقتصـــاد، محیط ز
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گاهی وقف است. به همین دلیل،  یج آ موفقیت آمیز انتقال این وظیفه به آیندگان  نیز ترو
شناســـاندن بیشـــتر اموال منقول فرهنگی وقفی به جامعه، افزایش همکاری سازمان های 
ز جامعه مدنی  زبه رو اوقاف و ســـازمان های مشـــابه در دنیا و بیشـــتر صاحب نظر شـــدن رو

ز می شود. باعث تأثیر بیشتر اوقاف در دنیای امرو

گاهی وقف- 5-1-1 هدف خرد 1: ترویج معرفی سازمانی و آ
ز که اطالعات و تکنولوژی به صورت مؤثر اســـتفاده می شـــوند، اهمیت  در دنیـــای امـــرو
یری ترکیه غیرقابل انکار است. هدف این  ز معرفی برای ســـازمان اداره کل اوقاف نخســـت و
سازمان، جهانی کردن تمدن وقف با فعالیت های تبلیغاتی، افزایش شهرت سازمان هم در 
گاهی نسبت به فرهنگ غنی  گاهی وقف و ایجاد آ یج آ سطح داخلی و هم بین المللی، ترو

یج شوند. آن است. به این دلیل، کانال های ارتباطی کتبی و بصری باید استفاده و ترو
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 1 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-6 آو

گاهی وقف کالن2، هدف خرد 1: ترویج معرفی سازمانی و آ جدول 5-6( هدف 

استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

افزایش 
فعالیت های 

روابط عمومی و 
استفاده بیشتر 
کانال های  از 

ارتباطی 
نوشتاری و 

 بصری 

تعداد 
فعالیت های 

آموزشی 
برگزارشده 
)سمینار، 

پنل، 
کنفرانس، 

جلسه، فروم، 
مناظره، کارگاه 

آموزشی، 
گفتگو، ارائه، 
مباحثه و ...(

تعداد

کل  گرفتن تائید اداره  جای 
یری ترکیه،  اوقاف نخست وز

مکاتبات درون و 
برون سازمانی، بررسی ها، 

لیست شرکت کننده- لیست 
گزارش های نتایج،  امضا، 

گواهی های شرکت کنندگان، 
قرارداد با شرکت های 

ارائه دهنده خدمات، اسناد 
تنظیم شده و اسناد دستور 

پرداخت در رسانه های بصری

1 1 1 1 1

مرکز 
مشاوره 

مطبوعات 
و روابط 
عمومی
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استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

افزایش 
فعالیت های 

روابط عمومی و 
استفاده بیشتر 
کانال های  از 

ارتباطی 
نوشتاری و 

 بصری 

تعداد 
فعالیت های 

هنری 
انجام شده از 
قبیل تئاتر، 

نمایشگاه ها، 
کنسرت ها و 

...

1عدد

کل اوقاف  تأیید اداره 
یری ترکیه،  نخست وز

مکاتبات درون و 
برون سازمانی، بررسی ها، 
لیست شرکت کننده-

گزارش های  لیست امضا، 
نتایج، گواهی های 

شرکت کنندگان، قرارداد با 
شرکت های ارائه دهنده 

خدمات، اسناد تنظیم شده و 
اسناد دستور پرداخت در 

رسانه های بصری و 
فعالیت های پس از بررسی

1 1 1 1 1

مرکز 
مشاوره 

مطبوعات 
و روابط 
عمومی

تعداد مواد 
تبلیغاتی 

بصری 
)کتاب، 

بروشور، مجله 
و ..(

تعداد

کل اوقاف  تأیید اداره 
یری ترکیه،  نخست وز

مکاتبات درون و 
برون سازمانی، بررسی ها، 
لیست شرکت کننده-

گزارش های  لیست امضا، 
نتایج، گواهی های 

شرکت کنندگان، قرارداد با 
شرکت های ارائه دهنده 

خدمات، اسناد تنظیم شده و 
اسناد دستور پرداخت در 

رسانه های بصری
مواد تبلیغاتی)کتاب، بروشور، 

مجله و ..( سایت اینترنتی 
سازمان و برنامه اتوماسیون 

اطالعات و اسناد 
YORDAM  کتابخانه ای

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

تعداد مواد 
تبلیغاتی 

بصری 
)پروژه های 
رسانه های 
عمومی، 

برنامه های 
تلویزیون و 
پروژه های 

پخش بصری 
و ...(

تعداد

قراردادهای عقد شده با 
برنامه های تلویزیونی، 

رسانه های عمومی و مدیا با 
کل اوقاف  تأیید اداره 
یری ترکیه،  نخست وز

قراردادهای عقد شده با 
شرکت هایی ارائه دهنده 

خدمات، اسناد تأییدیه و 
دستورهای پرداخت 

تنظیم شده

1 1 1 1 1
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استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

افزایش 
فعالیت های 

روابط عمومی و 
استفاده بیشتر 
کانال های  از 

ارتباطی 
نوشتاری و 

 بصری 

تعداد 
برنامه های 
هفته وقف 

)فعالیت های 
سینویزیون، 
پروموشن و 

فعالیت های 
یرساختی  ز

فنی( 

تعداد

قراردادهای عقد شده با 
شرکت هایی ارائه دهنده 

خدمات، اسناد تأییدیه و 
دستورهای پرداخت 

تنظیم شده، سیستم پیگیری 
مشاوره روابط عمومی، انتشار 
کتبی برنامه ها در  تصویری و 

رسانه ها

1 1 1 1 1

مرکز 
مشاوره 

مطبوعات 
و روابط 
عمومی

تکمیل )پروژه( 
فعالیت 
هویت 

اجتماعی

سال- 
نسبت

اسناد تأییدیه و دستورهای 
پرداخت تنظیم شده، 

محصوالت به دست آمده در 
حیطه پروژه )لوگوی جدید 

کل اوقاف  اداره 
یری ترکیه، شعار،  نخست وز

گهی( آ

٪100 - - - -

کالن 2- هدف خرد 1 در سال2014 جدول 5-7( سطح تحقق شاخص های عملکرد مربوط به هدف 

استراتژی شاخص های عملکرد
واحد 

شاخص
سال 

2014
واحد مسئول

افزایش 
فعالیت های 
روابط عمومی  

و استفاده 
بیشتر از 

کانال های 
ارتباطی کتبی 

و بصری

تعداد فعالیت های آموزشی برگزارشده )سمینار، 
کارگاه،  کنفرانس، جلسه، فروم، مناظره،  پنل، 

گفتگو، ارائه، مباحثه و ...( کارگاه آموزشی، 
تعداد 5

مرکز مشاوره 
مطبوعات و روابط 

عمومی
تعداد مواد تبلیغاتی بصری )رسانه های عمومی، 

تلویزیون، و پروژه های پخش بصری(
تعداد )*( 2

تعداد برنامه های هفته وقف )فعالیت های 
سینویزیون، پروموشن، ساختارهای فنی(

تعداد )**( 1

یع شد( یزیون )به صورت 100 عدد CD تکثیر و توز )*(  1( یک فیلم سینو

کوتاه معرفی به زبان های ترکی، انگلیسی و عربی         2( یک فیلم 

یرساختی )**(   یک برنامه مربوط به هفته وقف و فعالیت های فنی ز
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 استراتژی 1:  افزایش فعالیت های روابط عمومی  و استفاده بیشتر - 5-1-1-1
کتبی و بصری کانال های ارتباطی  از 

زه در ســـایه وســـایل ارتباط بصـــری در زمان بســـیار کوتاهی می توان بـــه مخاطبان  امـــرو
وســـیعی دسترسی یافت و خود این مخاطبان نیز باهم در ارتباط هستند. به همین دلیل 
یزیونی، تبلیغات خیابانی و سالن های  با اســـتفاده بیشتر از وســـایلی مانند برنامه های تلو
یج ارزش های وقف تحقق  ســـینما هم تشـــکیل افکار عمومی وهم حفاظت، توسعه و ترو

می یابد. 
کانال های ارتباطی  تکرار پخش اطالعات مربوط به فعالیت ها و خدمات سازمان در 
یزیونی، تبلیغات خیابانی، سالن های سینما( نشان دهنده  بصری ) مانند برنامه های تلو

یج فرهنگ است. دستیابی یا عدم دستیابی به هدف ترو
شــاخص عملکــرد 1: تعــداد فعالیت هــای آموزشــی برگزارشــده )ســمینار، پنــل، کنفرانــس، 	 

گفتگو، ارائه، مباحثه و ...( کارگاه آموزشی،  کارگاه،  جلسه، فروم، مناظره، 
کنفرانس،  برگزاری هرســـاله 1 و در مجموع 5 فعالیت آموزشـــی از قبیل سمینار، پنل، 
کل  گفتگو، ارائه و مباحثه از طرف اداره  کارگاه آموزشـــی،  کارگاه،  جلســـه، فروم، مناظره، 
یری ترکیه، در نقطه دستیابی به هدف خرد به عنوان شاخص عملکرد  ز اوقاف نخست و

استفاده می شود. 
شــاخص عملکــرد 2: تعــداد فعالیت هــای هنــری برگزارشــده از قبیــل تئاتــر، نمایشــگاه ها، 	 

کنسرت ها
کنسرت از  برگزاری هرســـاله 1 و در مجموع 5 فعالیت هنری از قبیل تئاتر، نمایشگاه و 
یری ترکیه، در دستیابی به هدف خرد به عنوان شاخص  ز طرف اداره کل اوقاف نخست و

عملکرد استفاده می شود.
کتبی )کتاب، بروشور و مجله( 	  شاخص عملکرد 3: تعداد مواد تبلیغاتی 

دستیابی به تعداد 2.000 عدد مواد تبلیغاتی کتبی از قبیل کتاب، بروشور و مجله در 
ره برنامه اســـتراتژیک به عنوان شـــاخص عملکرد  ســـال و در مجمـــوع 10.000  تـــا پایان دو

استفاده می شود. 
شــاخص عملکــرد 4: تعــداد مــواد تبلیغاتــی بصــری )پروژه هــای رســانه های عمومــی، 	 
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برنامه های تلویزیون و پروژه های پخش بصری و ...(
آماده سازی 15 مورد مواد تبلیغاتی بصری از جمله رسانه های عمومی، برنامه های تلویزیون و 

پروژه های پخش بصری تا پایان سال 2019 به عنوان شاخص عملکرد استفاده می شود. 
ســینویزیون، 	  )فعالیت هــای  وقــف  هفتــه  برنامه هــای  تعــداد   :5 عملکــرد  شــاخص 

یرساختی فنی(  پروموشن و فعالیت های ز
یزیون، پروموشـــن و فعالیت های فنی  دســـتیابی بـــه تعـــداد 5 عـــدد فعالیـــت ســـینو
یرســـاختی انجام شـــده در زمینـــه هفتـــه وقف تـــا پایان ســـال 2019 به عنوان شـــاخص  ز

استفاده می شود.  عملکرد 
شاخص عملکرد 6: تکمیل )پروژه( فعالیت هویت اجتماعی 	 

یت اجتماعی تا پایان سال  ژه( فعالیت هو  برای دســـتیابی به هدف خرد تکمیل )پرو
گرفته می شود. 2015 در نظر 

هدف خرد 1: اجرای پنج برنامه بین المللی تا پایان سال 1019- 5-1-1
زه حوزه جامعه مدنی با ســـرعت بسیاری درحال توســـعه و رشد است. هم زمان با  امرو
کشورها  این توســـعه و رشد فعالیت های انجام شـــده در حوزه ذکرشده به طور متقابل بین 
کار بـــردن آن ها در فعالیت های  در حـــال افزایش اســـت. تعقیب تحوالت جدید دنیا و به 
کیفیت  رانه اهمیت بســـیاری دارد. این شـــرایط، بـــا افزایش  یکـــرد نوآو ســـازمان با یـــک رو

خدمات سازمان از آموزش تا فرهنگ، هنر و معماری، در توسعه جامعه نقش دارد. 
یت و بانک توسعه اسالم،  کو کل اوقاف  در این زمینه، در ســـال 2011 با همکاری دبیر 
یاســـت امـــور دینـــی و اداره کل اوقاف  یوم مســـائل فقهـــی اوقـــاف" بـــه میزبانـــی ر "ســـمپوز
یوم مســـائل حقوقی تمـــدن وقف دولت  یری ترکیه برگزار شـــد. در این ســـمپوز ز نخســـت و
گرفت و تجربیات مؤسســـات اوقاف سراســـر  که  در نقطه اوج بود موردبحث قرار  عثمانی 

گذاشته شد.  دنیا به طور متقابل به اشتراک 
یوم بین المللی اوقاف و آثار عثمانی در بالکان به طور مشترک در سال 2012 برگزار  سمپوز
ک وقفی اقلیت های  که به موضوعاتی مانند حل مشـــکالت امال یوم  شـــد. در این ســـمپوز
یکرد حقوقی  غیرمسلمان کشور با حکم قانون صادرشده در سال 2011 می پرداخت، با یک رو



کشور ترکیه 174  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ک وقفی جوامع مســـلمان در  به مســـائل ترمیم اموال فرهنگی وقفی عثمانی و مالکیت امال
پا داده شود.  در سال 2013 در  کشورهای موردنظر و اتحادیه ارو بالکان، سعی شد پیامی به 
کـــه با شـــرکت نماینـــدگان اوقاف و دانشـــگاهیان بســـیاری از  کنفرانـــس بـــزرگ اوقـــاف دنیا 
یمباوه،  کشـــورهای جهان از جملـــه ایاالت متحده آمریـــکا، آفریقای جنوبی، انگلســـتان، ز
عربســـتان سعودی و آلمان برگزار شد، مفاهیم وقف و موضوعات مشابه به بحث گذاشته 
یک در مورد اوقاف و تجربیات فنی اوقاف دنیا به اشتراک گذاشته شد  شد، اطالعات تئور

و شرایط حقوقی اوقاف و همچنین تأثیر آن ها بر اقتصاد شرح داده شد.
یت همکاری با واحدهای تشکیل شده توسط افراد و سازمان های بین المللی  برای تقو
خواهان خدمت به مردم با فعالیت داوطلبانه و فعالیت های خیریه و به این شکل توسعه 
کنفرانس ها، انجمن ها  کشورهای دیگر، و برقراری و افزایش ارتباط،  کشـــور ترکیه با  روابط 
گذشته و برنامه های  یری ترکیه در  ز کل اوقاف نخست و و جلسات برگزارشده توسط اداره 
ره 5 ساله برای سازمان اهمیت بسیاری دارد. به این صورت،  مشابه برگزارشده در این دو
کل  عالوه بر تجربه ملی، از تجارب بین المللی نیز اســـتفاده می شود و اعتبار شهرت اداره 
یری ترکیه در عرصـــه وقف بین الملـــل افزایش می یابـــد. در این زمینه،  ز اوقـــاف نخســـت و

گرفته شده است. برگزاری 5 برنامه با سازمان های بین المللی تا پایان سال 2019 در نظر 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 2 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-8 آو

کالن 2، هدف خرد 2: اجرای پنج برنامه بین المللی تا پایان سال 2019  جدول 5-8( هدف 

استراتژی شاخص عملکرد
واحد 

شاخص
ارائه دهنده 

شاخص
1015 1013 1013 1018 1019

واحد 
مسئول

برگزاری برنامه 

برای توسعه 

مشارکت های 

بین المللی

تعداد برنامه برگزارشده تعداد
کاغذی و  آرشیو 

دیجیتالی سازمان
1 1 1 1 1 یاست  ر

اداره 

روابط 

خارجی

تعداد افراد دعوت شده تعداد ایمیل/دعوت نامه 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

تعداد افراد شرکت کننده تعداد تعداد افراد ثبت شده 500 500 500 500 500
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کالن 2- هدف خرد 2 در سال 2014 جدول 5-9( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص سال 1011 واحد مسئول

برگزاری برنامه برای توسعه مشارکت های 
بین المللی

تعداد برنامه های 
برگزارشده

تعداد *
یاست اداره  ر
روابط خارجی

یوم حفاظت از اموال فرهنگی؛ فعالیت های مرمت  یخ های 2014/5/4 در استانبول "سمپوز *  1(  در تار
در ترکیه و ایتالیا" برگزار شد. 

ره عثمانی  یخ های 22-2014/09/23 "کارگاه مسائل مرمت و حفاظت اموال فرهنگی دو 2(     در تار
در بالکان" در استانبول برگزار شد. 

استراتژی 1: برگزاری برنامه برای توسعه مشارکت های بین المللی- 5-1-1-1
گرفتن پیشـــرفت های مربوط به حوزه وقف در دنیا و احتیاجات ســـازمان، با  با در نظر 
کشور  کارآفرینانه مشارکت ها توسعه خواهد یافت و درک و فعالیت های وقف در  تفکری 

گذاشته خواهد شد.  در حوزه بین المللی به اشتراک 
شاخص عملکرد 1: تعداد برنامه برگزارشده	 

برگزاری یک برنامه بین المللی در ســـال و در مجموع پنج برنامه تا پایان ســـال 2019 به 
عنوان شاخص عملکرد مورداستفاده قرار می گیرد. 

شاخص عملکرد 2: تعداد افراد دعوت شده	 
کتبی برای هر  دعوت ساالنه 5000 و در مجموع 25000 نفر به وسیله ایمیل یا دعوت نامه 

برنامه به عنوان شاخص عملکرد مورداستفاده قرار می گیرد. 
شاخص عملکرد 3: تعداد شرکت کنندگان	 

تعـــداد 5000 شـــرکت کننده ســـاالنه و در مجمـــوع 25000 نفـــر بـــرای برنامه ها بـــه عنوان 
شاخص عملکرد استفاده می شود.

هدف خرد 3: اشتراک تجربیات با همکاری های بین المللی- 5-1-3
کل اوقاف  کشـــورهای مختلف برای اداره  زه از جانب بنیادهای اوقاف فعال در  امـــرو
یری ترکیـــه درخواســـت هایی مبنی بـــر تبادل اطالعـــات و تجربه وجـــود دارد.  ز نخســـت و
بنابراین هدف این ســـازمان، توســـعه حوزه وقف در دنیا از طریق توســـعه درک و اقدامات 
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ران عثمانی در سطح بین المللی می باشد. مربوط به وقف در عصر حاضر و در دو
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 3 با استفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-10 آو

ک تجربیات با همکاری های بین المللی  کالن2، هدف خرد 3: اشترا  جدول 5-10( هدف 

استراتژی
شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص

ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019
واحد 
مسئول

توسعه همکاری 

و تبادل 

اطالعات در 

حوزه فعالیت

تعداد کشور 

بهره مند از کمک
تعداد

ایمیل/ دعوت نامه/ تأیید اداره 

یری ترکیه کل اوقاف نخست وز
2 2 2 2 2 یاست  ر

اداره 

روابط 

خارجی
تعداد فعالیت 

انجام شده
تعداد

تعیین وظیفه و مکاتبات 

درون سازمانی
3 3 3 3 3

کالن 2- هدف خرد 3 در سال 2014 جدول 5-11( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص سال1011 واحد مسئول

توسعه همکاری و تبادل 
اطالعات در حوزه فعالیت

تعداد فعالیت 
انجام شده

تعداد )*( 3
یاست اداره روابط  ر

خارجی

)*(  1(  آموزش تکنیک های بازســـازی مجدد )ترمیم( ایتالیایی از طرف Assorestauro در اســـتانبول در 
ژه Med-Art انجام شد.  غالب پرو

 2(  کنفرانـــس "تجربه ترکیه در حوزه وقف" از طرف دانشـــگاه وقفی ســـلطان محمد فاتح، دانشـــگاه 
یری ترکیه در استانبول برگزار شد.  ز کل اوقاف نخست و بین المللی اسالمی مالزی و اداره 

یخ 2014/01/27 از طرف دکتر هشام   3(  ســـمیناری با نام "مدل جدید در سرمایه های وقف" در تار
گردید.  دفتردار متخصص امور مالی اوقاف موسسه وقف اسالمی بین المللی مالزی برگزار 

استراتژی 1: توسعه همکاری و تبادل اطالعات در حوزه فعالیت- 5-1-3-1
کـــه در حوزه هـــای فعالیت هـــای اوقـــاف در  یری ترکیـــه  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
که همکاری فی مابین با  کشورهایی  سال های اخیر نمونه بوده است، تجربیات خود را با 
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آن ها درحال توسعه است، به تبادل می گذارد. 
کمک	  کشور بهره مند از  شاخص عملکرد 1: تعداد 

در غالب کمک، با 2 کشور در سال و در مجموع با 10 کشور تبادل تجربیات خواهد شد. 
شاخص عملکرد 2: تعداد فعالیت انجام شده	 

در هرســـال3 فعالیـــت و در مجمـــوع 15 فعالیـــت در غالب همکاری با کشـــورها انجام 
می شود.

هدف خرد 1: معرفی تمدن وقف- 5-1-1
که با شـــعار  که تمام جانداران و بی جانان جهان را  تمدن وقف، یک اثر تفکری اســـت 
کن!" روح می یابند، در بر می گیرد. به این دلیل تمدن  کن، زندگی ببخش، زندگی  "وقـــف 
وقف مهم ترین میراث به جامانده از پدران ماست. افرادی که در خوبی و کمک از یکدیگر 
کردن را توســـعه  که الگوی وقف  رده اند  پیشـــی می گرفتند، سیســـتم منظمی را به وجود آو
گســـترش داده اســـت. هدف این  کارهـــای خیر را  داده، بـــه کمک هـــا تـــداوم بخشـــیده و 

سازمان، معرفی تمدن وقف به جامعه با فعالیت های مختلف است. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 4 با استفاده از چهار استراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-12 آو

کالن 2، هدف خرد 4: معرفی تمدن وقف  جدول 5-12( هدف 

استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

انتشار
تعداد دفعات 

نشر
تعداد

بخش موردنظر سایت 
اینترنتی سازمانی )سیستم 

جستجوی کاتلوگ 
کل  کتابخانه های اداره 
اوقاف نخست وزیری 

ترکیه(، تصمیمات هیئت 
تخش، برنامه اتوماسیون 

کتابخانه  اطالعات و اسناد 
YORDAM

4 4 4 4 4

ریاست 
اداره 

فرهنگ و 
 ثبت
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استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

شرکت در 
نمایشگاه های 

انتشارات

تعداد 
نمایشگاهی که 
در آن ها شرکت 

می شود

تعداد

مکاتبات درون سازمانی و 
برون سازمانی، تأییدیه اداره 

کل اوقاف نخست وزیری 
ترکیه، مکاتبات 

درون سازمانی

1 1 1 1 1

ریاست 
اداره 

فرهنگ و 
 ثبت

برگزاری 
فعالیت های 
مربوط به وقف

تعداد فعالیت تعداد

مکاتبات درون سازمانی و 
برون سازمانی، تأییدیه اداره 

کل اوقاف نخست وزیری 
ترکیه، مکاتبات 

درون سازمانی

250 260 270 280 290

توسعه کتابخانه 
اختصاصی 

وقف

تعداد 
انتشارات 
کتابخانه

تعداد

برنامه اتوماسیون اطالعات 
کتابخانه  و اسناد 

,YORDAM
بخش موردنظر سایت 

اینترنتی سازمانی )سیستم 
جستجوی کاتلوگ 

کل  کتابخانه های اداره 
اوقاف نخست وزیری 

ترکیه(

50 50 50 50 50

کالن 2- هدف خرد 4 در سال 2014 جدول 5-13( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص سال1011 واحد مسئول

انتشار تعداد دفعات نشر تعداد 5
یاست اداره فرهنگ و  ر

برگزاری فعالیت های ثبت
مربوط به وقف

تعداد فعالیت تعداد 300

استراتژی 1: انتشار- 5-1-1-1
یوم  در طول سال تعداد 4 نشریه از جمله مجله اوقاف، هفته وقف، کتاب های سمپوز
و اطالع رســـانی منتشـــر می شـــود. از ایـــن طریق، منابـــع تحقیقات وقف به وجـــود آمده به 

نسل های آینده منتقل می شود. 
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شاخص عملکرد 1: تعداد دفعات نشر 	 
در طول 5 سال مجموعًا 20 اثر در مورد اوقاف برای معرفی تمدن وقف منتشر می گردد. 

استراتژی 1: شرکت در نمایشگاه های انتشارات- 5-1-1-1
معرفی اوقاف و نشـــریات مربوط به اوقـــاف و افزایش توجهات به فعالیت های وقف با 
شـــرکت در نمایشـــگاه های داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت. این ســـازمان در زمینه 
که یکی از منابع مهم حوزه وقف اســـت و به طـــور تخصصی چاپ  معرفـــی مجلـــه اوقاف 

می شود پیش قدم خواهد شد. 
که در آن ها شرکت می شود.	  شاخص عملکرد 2: تعداد نمایشگاهی 

کار می رود.  شرکت در یک نمایشگاه در سال برای سنجش عملکرد هدف به 

استراتژی 3 : برگزاری فعالیت های مربوط به اوقاف- 5-1-1-3
کنفرانس، پنل و  یوم،  با برگزاری مجموعه ای از فعالیت ها از قبیل نمایشـــگاه، سمپوز
ک غیرمنقول فرهنگی وقفی )مدرسه،  مسابقات با موضوع وقف در موزه های وقف و امال
گاهی  کاروانســـرا، عمارت و ..(، این اموال فرهنگی شـــناخته می شـــوند و به این شـــکل آ

گسترش می یابد.  وقف 
شاخص عملکرد 3: تعداد فعالیت ها	 

ره برنامه استراتژیک انجام می شوند، به عنوان  1350 فعالیتی که در مجموع در طول دو
کار می رود.  شاخص عملکرد به 

کتابخانه اختصاصی وقف- 5-1-1-1 استراتژی 1: توسعه 
یری ترکیـــه، به شـــکل کتابخانه  ز کتابخانـــه مرکـــزی تحـــت اداره کل اوقـــاف نخســـت و
اختصاصی وقـــف به عنوان محل نگهداری کتاب، مقاله و پایان نامه های چاپ شـــده در 
مـــورد وقـــف در خـــارج و داخل کشـــور در می آید و به اســـتفاده محققان و کارکنان ســـازمان 

می رسد. 
کتابخانه	  شاخص عملکرد 4: تعداد انتشارات 

کتابخانه اختصاصی وقف  کتاب به  کتاب در سال و در مجموع 250  اختصاص 50 
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به عنوان شاخص عملکرد استفاده می شود. 

هدف خرد 5: ارائه خدمات به عمومی توسط دارایی های فرهنگی وقفی منقول- 5-1-5
یری ترکیه، حفاظـــت از اموال  ز کل اوقاف نخســـت و یکـــی از مهم تریـــن وظایـــف اداره 
فرهنگـــی وقفی منقول و انتقال آن ها به نســـل های آینده اســـت. برای انجـــام این وظیفه، 
شناســـاندن امـــوال فرهنگی وقفی منقول به مردم نقش مهمـــی دارد. در این زمینه، هزاران 
مـــورد از امـــوال فرهنگی وقفی غیرمنقول محبوس شـــده در انبارها بـــدون حفاظت، در ده 
گذاشـــته  گرفته و در موزه های وقف به نمایش  ســـال اخیر بیرون آمـــده، موردحفاظت قرار 

شده است. 
هدف این ســـازمان ترمیم، تعمیـــر و حفاظت از اموال فرهنگـــی وقفی منقول، نمایش 
کاتالوگ می باشد.  آن ها در موزه های موجود و تازه تأسیس و معرفی آن ها به مردم با انتشار 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 5 با اســـتفاده از دو اســـتراتژی ممکن می باشـــد 

رده شده است. 5-14 آو

کالن 2، هدف خرد 5: ارائه خدمات به عموم توسط دارایی های فرهنگی وقفی منقول   جدول 5-14( هدف 

استراتژی
شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص

ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

افتتاح 

موزه

تعداد موزه 

افتتاح 

 شده

تعداد

کل اوقاف  تأییدیه اداره 

نخست وزیری ترکیه، تصمیمات 

مجلس اوقاف، اجازه وزارت 

گردشگری، سیستم  فرهنگ و 

الکترونیک مدیریت اطالعات 

دولتی/ سیستم ثبت مرکزی 

تشکیالت دولت/تایگاه داده 

تشکیالت دولت

0 0 0 1 1
ریاست اداره 

فرهنگ و ثبت



کشور ترکیه  /  181 فصل تنجمش قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در 

استراتژی
شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص

ارائه دهنده داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

چاپ 

کاتالوگ

تعداد 

کاتالوگ 

چاپ شده

تعداد

بخش موردنظر سایت اینترنتی 

سازمانی )سیستم جستجوی 

کل  کتابخانه های اداره  کاتالوگ 

اوقاف نخست وزیری ترکیه(، 

تصمیمات هیئت تخش

0 0 0 1 1
یاست اداره  ر

فرهنگ و ثبت

استراتژی 1: افتتاح موزه- 5-1-5-1
موزه ها بـــرای نمایش محصوالت فرهنگی اهمیت بســـیاری دارند. حفاظت، ترمیم و 
تعمیر اموال فرهنگی وقفی منقول و نمایش آن ها در موزه ها، در معرفی مراحل سیر فرهنگ 
وقف در جامعه و انتقال آن به نســـل های آینده اهمیت دارند. از این لحاظ، برای معرفی 
کنار موزه های  هـــزاران نـــوع از اموال فرهنگـــی وقفی منقول به اجتمـــاع و به تمام دنیـــا، در 
موجود، موزه های جدید افتتاح خواهد شد و سازمان از این طریق در ارتقاء فرهنگ کشور 
سهیم خواهد شد. در این زمینه هدف سازمان، افتتاح دو موزه در مدت پنج سال است. 
همچنین برای افزایش تعداد بازدیدکننده موزه های موجود، فعالیت های مختلف انجام 
خواهـــد شـــد و همکاری های با ســـازمان ها مؤسســـات مختلف از جملـــه جامعه مدنی 

گرفت.  صورت خواهد 
شاخص عملکرد 1: تعداد موزه افتتاح شده	 

در زمینـــه نمایـــش اموال فرهنگی وقفـــی منقول در موزه های وقف، افتتـــاح دو موزه در 
کار می رود.  مدت 5 سال به عنوان شاخص عملکرد به 

کاتالوگ- 5-1-5-1 استراتژی 1: چاپ 
به منظور دسترســـی به اطالعات اموال فرهنگی وقفی منقول موجود، استراتژی انتشار 

کار خواهد رفت.  کاتالوگ به 
کاتالوگ چاپ شده	  شاخص عملکرد 2: تعداد 

در مورد اموال فرهنگی وقفی منقول، انتشار 2 عدد کاتالوگ به عنوان شاخص عملکرد 
کار می رود. به 
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کالن 3: احیا و حفاظت دارایی های فرهنگی وقفی- 5-3 هدف 
گســـترده ای فعالیت داشـــته اســـت،  که در طـــول قرن هـــا در جغرافیای  تمـــدن وقـــف 
یژه احتیاجات دینـــی، اجتماعی،  ردن بســـیاری از احتیاجات جامعـــه به و به منظـــور بـــرآو
اقتصادی و فرهنگی به وجود آمده اســـت. اوقاف جهت تحقق این هدف، اموال منقول 
و غیرمنقـــول فرهنگی بســـیاری را بـــه نام اموال فرهنگـــی و به عنوان یک میراث مشـــترک 
یری ترکیه، یک سازمان پیشرو  ز کل اوقاف نخســـت و گذاشته اند. اداره  انســـانیت به جای 
که بر اســـاس شروط سند وقفی و  در احیاء، حفاظت و انتقال اموال فرهنگی وقفی اســـت 
کشـــور و جغرافیای  یخی موجـــود در  بـــا روش هـــای مدرن بخش مهمـــی از ثروت هـــای تار
عثمانی را تشـــکیل می دهنـــد. انجام فعالیت های شناســـایی، ثبـــت، تعیین موجودی، 
که  کشـــور  تعمیـــر، مرمـــت و حفاظت از اموال فرهنگـــی وقفی غیرمنقول داخل و خارج از 
ز را دارند، یکی از پایه های اصلی فعالیت های  حکم پلی زنده بین نسل های گذشته و امرو
یری ترکیه را تشکیل می دهد. هدف این سازمان دستیابی به  ز کل اوقاف نخســـت و اداره 
زه خارج از مرزهای کشور قرارگرفته اند  اموال فرهنگی وقفی امپراتوری عثمانی است که امرو

ره آینده می باشد..  و ادامه فعالیت های شناسایی، ثبت، تعیین موجودی ترمیم در دو
گاهی مربـــوط به مبانی  هم زمـــان با ایـــن فعالیت ها، هـــدف دیگر ای ســـازمان ایجاد آ
کردن و انتقال  فرهنگ و تمدن در عرصه بین المللی است. همچنین حفاظت، بایگانی 
امـــوال فرهنگـــی وقفی منقول به فضـــای دیجیتال و جلوگیری از ســـرقت آن ها به خارج از 
کشـــور به صـــورت غیرقانونی هدف دیگر ســـازمان  کشـــور و بازگشـــت موارد خارج شـــده از 
یرســـاخت علمـــی، فنی و انســـانی برای  یت یک ز می باشـــد. عـــالوه بـــر این، ایجـــاد و تقو
حفاظـــت از اموال فرهنگی وقفی منقول نیز اهمیت دارد. بخش بزرگی از منابع مالی اداره 

یری ترکیه صرف احیاء و حفاظت اموال فرهنگی وقفی می شود.  ز کل اوقاف نخست و

 هدف خرد 1:  آماده سازی پروژه های مربوط به تعمیر، مرمت و حفاظت - 5-3-1
از دارایی های فرهنگی وقفی غیرمنقول تا پایان سال 1019

یری ترکیه، در موردحفاظت، احیا و انتقال اموال فرهنگی  ز کل اوقاف نخســـت و اداره 
ژه های  که یکی از اصلی ترین وظایف آن می باشد، پرو وقفی غیرمنقول به نسل های آینده 
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که بـــرای نگهداری،  بســـیاری را به امضا رســـانده اســـت. اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول 
ژه و قســـمت  ترمیـــم و تعمیـــر شناسایی شـــده اند، قســـمتی از آن ها در مرحلـــه تکمیل پرو
ژه و  دیگـــری در حال نگهداری، تعمیر و ترمیم می باشـــند. هدف این ســـازمان تکمیل پرو
ره 5 ســـاله پیش رو  کردن 1000 مـــورد از اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول تا پایان دو بایگانـــی 

است. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 1 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-15 آو

کالن 3، هدف خرد 1: آماده سازی پروژه های مربوط به تعمیر، مرمت و حفاظت   جدول 5-15( هدف 
از دارایی های فرهنگی وقفی غیرمنقول تا پایان سال 2019

10191018101310131015واحد مسئول
ارائه دهنده 

داده شاخص
واحد 

شاخص
شاخص 
عملکرد

استراتژی

ریاست اداره 

آثار هنری و 

امور 

ساختمانی

200200200200200EVOSتعداد

تعداد پروژه 

اموال فرهنگی 

وقفی غیرمنقول 

بایگانی شده

کاربردی  ایجاد پروژه های 

جهت انجام مرمت 

متناسب با اصالت اموال 

فرهنگی وقفی غیرمنقول

کاربردی جهت انجام مرمت متناسب با اصالت - 5-3-1-1 استراتژی 1:  ایجاد پروژه های 
اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول

ژه های دقیق، جامع و عملی شـــامل انواع روش های مربوط به مرمت با آنالیز  ایجاد پرو
کافـــی وضع موجود اموال فرهنگی وقفـــی غیرمنقول اهمیت بســـیاری دارد. درعین حال، 
ژه ها باید شـــامل روش هایی برای نوع اســـتفاده از اموال فرهنگـــی وقفی غیرمنقول  ایـــن پرو

پس از مرمت باشند. 
شاخص عملکرد 1: تعداد پروژه های بایگانی شده اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول 	 

که آماده شدن یا آماده نشدن ســـاالنه 200 عدد و در مجموع 1000  شـــاخص عملکردی 
ره 5 ســـاله و همچنین بایگانی شـــدن یا نشـــدن آن ها را می ســـنجد،  ژه تا پایان دو عدد پرو

توسط EVOS قابل پیگیری است.
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 هدف خرد 1:  تعمیر، مرمت و حفاظت از 1000 دارایی فرهنگی وقفی غیرمنقول - 5-3-1
تا پایان سال 1019

ز با تعمیر،  یری ترکیه به عنوان وارث و محافظ، تـــا به امرو ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
مرمـــت و نگهداری بســـیاری از امـــوال فرهنگی وقفـــی غیرمنقول، این امـــوال را به میراث 
یری ترکیـــه، با اجرای  ز کل اوقاف نخســـت و کرده اســـت. اداره  مشـــترک انســـانیت تبدیل 
ژه های تأییدشـــده و تصمیمات  فعالیت هـــای تعمیر، ترمیم و نگهداری در چارچوب پرو
بنیادی، تصمیم به زنده نگه داشـــتن اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول دارد. در راستای این 
هـــدف، انجـــام تعمیر، مرمت و نگهـــداری 1000 مورد از اموال فرهنگـــی وقفی غیرمنقول تا 

گرفته شده است. پایان سال 2019 در نظر 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 2 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-16 آو

کالن 3، هدف خرد 2: تعمیر، مرمت و حفاظت از 1000 دارایی فرهنگی وقفی غیرمنقول   جدول 5-16( هدف 
تا پایان سال 2019

واحد 
مسئول

10191018101310131015
ارائه دهنده 

داده شاخص
واحد 

شاخص
شاخص 
عملکرد

استراتژی

ریاست اداره 

آثار هنری و 

امور 

ساختمانی

200200200200200EVOSتعداد

تعداد اموال 

فرهنگی وقفی 

غیرمنقول تحت 

حفاظت، تعمیر 

و ترمیم

زنده نگه داشتن  اموال 

فرهنگی وقفی غیرمنقول 

در چارچوب پروژه های 

تأییدشده و تصمیمات 

بنیادی و ترمیم آن ها 

متناسب با اصالتشان
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کالن 3- هدف خرد 2 در سال 2014 جدول 5-17( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

ارائه دهنده داده شاخص واحد شاخص
شاخص 
عملکرد

سال 1011 واحد مسئول

زنده نگه داشتن  اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول در 

چارچوب پروژه های تأییدشده و تصمیمات بنیادی و 

ترمیم آن ها متناسب با اصالتشان

تعداد اموال فرهنگی وقفی 

غیرمنقول تحت حفاظت، 

تعمیر و ترمیم

تعداد 161

ریاست اداره آثار 

هنری و امور 

ساختمانی

استراتژی 1:  زنده نگه داشتن  اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول در چارچوب پروژه های - 5-3-1-1
تأییدشده و تصمیمات بنیادی و ترمیم آن ها متناسب با اصالتشان

یری ترکیه، زنده نگه داشتن اموال فرهنگی  ز کل اوقاف نخســـت و یت های اداره  از اولو
ژه های تأییدشـــده و تصمیمـــات بنیادی و مرمت آن ها  وقفـــی غیرمنقول در چارچوب پرو

یژگی ها و  متناسب با اصالت آن ها است.  بدون تغییر و
شاخص عملکرد 1: تعداد اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول تحت حفاظت، تعمیر و مرمت 	 

ره  پیگیری انجام تعداد 200 موردترمیم در ســـال و در مجموع 1000 موردترمیم تا پایان دو
5 ساله از طریق EVOS انجام خواهد شد.

هدف خرد 3:  امضای 5 پروتکل همکاری در ارتباط با تعمیر، مرمت و حفاظت - 5-3-3
از دارایی های فرهنگی وقفی منقول و غیرمنقول تا پایان سال 1019

ز کوچک تر  ره تغییرات سریع است و جهان با وسایل ارتباطی هررو ره مدرن که دو در دو
می شـــود، اســـتفاده از اندوخته دانش جهانی و تبادل تجارب به شـــکل یک اجبار درآمده 
کار توأمان یک  اســـت. به این دلیل، توســـعه همکاری ها و مشـــارکت های جدید با ایجاد 

نیاز است. 
یر است: برخی پروتکل های امضاشده در این زمینه به شرح ز

در ســـال 2013 یک پروتکل همکاری با İtalya Assorestauro Servizi S.R.L به امضا 
ژه آموزشی جهت حفاظت و ترمیم مسجد شیخ فاتح سلیمان در  رسید و برگزاری یک پرو
کل  ژه آموزشـــی، بـــه متخصصان اداره  گرفته شـــد. در چارچوب این پرو اســـتانبول در نظر 

یری ترکیه در سطوح مختلف آموزش داده خواهد شد.  ز اوقاف نخست و
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یسی کردن اسناد  در ســـال 2012پروتکلی شـــامل اصول کلی مربوط به دیجیتالی و رونو
کوزوو، تحلیل و بررســـی این اســـناد و انتشار اسناد الزم به  بایگانی شـــده موجود در ترکیه و 
کوزوو  یری ترکیه و سازمان دولتی آرشیوهای  ز شکل کتاب، بین اداره کل اوقاف نخست و

امضا شد.
ژه های ترمیم، بازســـازی، مرمت و تأسیســـات )برقی و  پروتـــکل همکاری مربوط به پرو
کادی، در ســـال 2012 بین مرکز حفاظت ملـــی اموال فرهنگی  مکانیکـــی( مســـجد حیدر 

یری ترکیه به امضا رسید.  ز کل اوقاف نخست و جمهوری مقدونیه و اداره 
یری ترکیه، حفاظت از اموال فرهنگی  ز کل اوقاف نخست و در این زمینه، هدف اداره 
کشـــور و انتقال آن ها به نســـل های آینده با ایجـــاد پروتکل های  وقفـــی غیرمنقول خارج از 

کشورهای محل این اموال است.  همکاری با 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 3 با استفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-18 آو

کالن 3، هدف خرد 3: امضای 5 پروتکل همکاری در ارتباط با تعمیر، مرمت و حفاظت   جدول 5-18( هدف 
از دارایی های فرهنگی وقفی منقول و غیرمنقول تا پایان سال 2019

واحد 

مسئول
10191018101310131015

ارائه دهنده داده 

شاخص

واحد 

شاخص
استراتژیشاخص عملکرد

ریاست 

اداره 

روابط 

خارجی

تعدادپروتکل11111

تعداد کشورهایی 

که با آن ها پروتکل 

همکاری 

امضاشده

ایجاد 5 پروتکل همکاری با 

کشورهای مالک اموال 

فرهنگی وقفی برای 

حفاظت از این اموال

کالن 3- هدف خرد 3 در سال 2014 جدول 5-19( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

ارائه دهنده داده شاخص واحد شاخص
شاخص 
عملکرد

سال 
1011

واحد مسئول

کشورهای محل اموال  ایجاد 5 پروتکل همکاری با 

فرهنگی وقفی برای حفاظت از این اموال

که با آن ها  کشورهایی  تعداد 

پروتکل همکاری امضاشده
تعداد )*( 4

ریاست اداره 

روابط خارجی
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یر امضا شد: )*( مجموعًا 4 پروتکل در مورد موارد ز
یاست بنیاد دینی اسالمی  1(  امضاء پروتکل حفاظت و ترمیم مسجد جامع حیدر کادی مقدونیه با ر

یخ 2014/02/11  جمهوری مقدونیه در تار
2(  امضاء پروتکل بازســـازی مســـجد Bosna Hersek Foça Alaca با مدیریت اوقاف ســـارایوو بنیاد 

یخ 2014/03/10 ین در تار اسالمی جمهوری بوسنی و هرزگو
کووا و مسجد  کوچک جا کتابخانه خواجه سلیمان آقا. مدرسه  3(  امضاء پروتکل حفاظت و ترمیم 

یخ 2014/11/14 کوزوو در تار یاست بنیاد اسالمی جمهوری  کوزوو با ر مصلح الدین 
4(  امضاء پروتکل حفاظت و ترمیم اموال فرهنگی وقفی موجود در جمهوری ترک قبرس شـــمالی در 

کشور یخ 2014/11/14 با این  تار

کشورهای مالک اموال فرهنگی - 5-3-3-1 استراتژی 1:  ایجاد 5 پروتکل همکاری با 
وقفی برای حفاظت از این اموال

کشـــور، با  الزم اســـت بـــرای نگهداری، تعمیـــر و مرمت امـــوال فرهنگی وقفی خارج از 
کشورهای محل این اموال پروتکل همکاری امضاءشده و همکاری مداوم صورت بگیرد. 

که با آن ها پروتکل همکاری امضاشده	  کشورهایی  شاخص عملکرد 1: تعداد 
کشـــورهای محل اموال فرهنگی  امضاء هرســـاله 1 و در مجموع 5 پروتکل همکاری با 

وقفی به عنوان شاخص عملکرد مورداستفاده قرار می گیرد. 

هدف خرد 1: حفاظت از دارایی های فرهنگی وقفی منقول تا پایان سال- 5-3-1
یـــه و درعین حال هزاران  کن خیر هـــزاران مورد از امـــوال فرهنگی وقفی غیرمنقول در اما
گلیم تحت  کتاب، اشـــیاء متبرکـــه، فرش و  مـــورد از امـــوال فرهنگی وقفی منقول از قبیل 
یری ترکیه قرار دارند. حفاظت و انتقال این ارزش های  ز حفاظت اداره کل اوقاف نخست و
یری ترکیه  ز فرهنگـــی بـــه نســـل های آینـــده از مســـئولیت های اداره کل اوقـــاف نخســـت و

می باشد. 
دســـتیابی به هدف خرد 4 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد که در جدول 

رده شده است. 5-20 آو
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کالن 3، هدف خرد 4: حفاظت از دارایی های فرهنگی وقفی منقول تا پایان سال 2019 جدول 5-20( هدف 

واحد 
واحد ارائه دهنده داده شاخص10191018101310131015مسئول

شاخص
شاخص 
استراتژیعملکرد

ریاست 
اداره  

فرهنگ 
و ثبت

%100

کل اوقاف  تأییدیه اداره 
نخست وزیری ترکیه/

/ KAYSIS
/  DETSIS

DTVT-SGB.net

سال و 
نسبت

نسبت تکمیل 
و سال تأسیس 

واحدهای 
حفاظت/ 

آسیب شناسی

تأسیس 
واحدهای 
حفاظت/ 

آسیب شناسی

استراتژی 1: تأسیس واحدهای حفاظت/ آسیب شناسی- 5-3-1-1
در مورد سند وقفی پیوست و دیگر اسناد مربوط به اوقاف، آرشیو سوابق وقف مهم ترین آرشیو 

ترکیه است. ازآنجایی که بر روی دفاتر مربوطه سرمایه های مختلف موجود در آن پیش از انتقال به 
فضای دیجیتال کار می شود، به نسبت های مختلف آسیب دیده است. حفاظت، ترمیم و 

تعمیر این دفاتر و همین طور کتاب های با اهمیت از نظر فرهنگی موجود در کتابخانه مان اهمیت 
بسیاری دارد. به همین دلیل، تأسیس واحدهای حفاظت/آسیب شناسی از طرف اداره کل 

یری ترکیه در نظر گرفته می شود.  اوقاف نخست وز
شاخص عملکرد 1: نسبت تکمیل و سال تأسیس واحدهای حفاظت/ آسیب شناسی	 

تأسیس واحدهای حفاظت/آسیب شناسی حفاظت، مرمت و تعمیر اموال فرهنگی 
وقفی غیرمنقول تا پایان سال 2019 پیش بینی می شود. 

کشور تا پایان سال 1019- 5-3-5 هدف خرد 5: تکمیل ثبت موجودی 5 
که اســـاس آن تمدن وقف اســـت و بر ســـه قاره حکمرانی  ران امپراتوری عثمانی  در دو
یســـت، آموزش،  می کرده اســـت، خدمات بســـیاری از جمله امـــور عام المنفعه، محیط ز
رزش به دســـت اوقاف ارائه می شد و در این راســـتا آثار بسیاری از  فرهنگ، بهداشـــت و و
زگار ما رسیده  قبیل مســـجد، عمارت، مدرســـه، پل، بازار و دارالشفاء ساخته شده و به رو
رمیانه، آفریقای شمالی، جزایر  اســـت. این آثار، در جغرافیای وســـیعی مانند بالکان، خاو
ک دنیز پخش شـــده اند. در این زمینه، این ســـازمان قصد دارد جهت انتقال اوقاف  اژه و آ
عثمانی به نســـل های آینده، اقدامات شناسایی، ثبت و استخراج موجودی را هرسال در 
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کشور  کشور به اجرا بگذارد. استخراج موجودی در خارج از  کشـــور و در مجموع در 5  یک 
زارت فرهنگ و  یری ترکیه، و ز بـــا هماهنگـــی TİKA و همکاری اداره کل اوقاف نخســـت و
گرفته اســـت. برخی  یـــخ ترکیـــه صـــورت  زارت امـــور خارجـــه و ســـازمان تار گردشـــگری، و
فعالیت ها در زمینه اســـتخراج موجودی آثار ذکرشـــده انجام گرفته اســـت. در ســـال 2010 
فعالیت های مربوط به شهرهای Yemenin Sana, Hudeyde, Beyt-ül Fakih, Zebid به 
کریمه اوکراین، فعالیت هایی  اتمام رســـیده است. در سال 2012 در جمهوری خودمختار 
با حضور متخصصان و دانشمندان بومی و خارجی انجام شد و در زمینه شناسایی اموال 
کریمه، در 11  ره های عثمانی و تاتارهای  کریمه مربوط به دو فرهنگی موجود در جمهوری 
شـــهر و روستاهای وابسته به آن ها جستجوی اموال فرهنگی انجام شد. در سال 2013 در 
 ،Sigetvar Estergon, Eğri بوداپســـت پایتخت مجارســـتان و 33 مرکز شـــهری از جملـــه

فعالیت های شناسایی و استخراج موجودی انجام شد.
دســـتیابی به هدف خرد 5 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد که در جدول 

رده شده است. 5-21 آو

کشور تا پایان سال 2019 1 کالن 3، هدف خرد 5: تکمیل ثبت موجودی 5  جدول 5-21( هدف 

استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص

ارائه دهنده 
داده 

شاخص
1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

کشورهای  توسعه مشارکت با 
مالک اموال فرهنگی وقفی و 

شناسایی آن ها و انجام 
همکاری با سازمان ها در 

سطح ملی برای این امر

تعداد 
که  کشورهایی 
ثبت موجودی 
آن ها به اتمام 
رسیده است

تعداد برنامه 
مریدین1 1 1 1 1 1

ریاست 
اداره  

فرهنگ 
و ثبت

کشورهای محل اموال فرهنگی وقفی و - 5-3-5-1  استراتژی 1: توسعه مشارکت با 
شناسایی آن ها و انجام همکاری با سازمان ها در سطح ملی برای این امر

کشورهای مالک اموال فرهنگی وقفی  برای انجام  هدف سازمان، توسعه همکاری با 

1. Meridyen
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فعالیت هـــای اســـتخراج موجـــودی، انجام همـــکاری با ســـازمان ها در ســـطح ملی برای 
شناسایی این میراث و زنده نگه داشتن آن ها بر اساس اصالتشان می باشد.

که ثبت موجودی آن ها به اتمام رسیده است	  کشورهایی  شاخص عملکرد 1: تعداد 
کشورهای محل اموال فرهنگی وقفی به  تکمیل فعالیت های اســـتخراج موجودی در 
کار می رود. کشور به عنوان شاخص عملکرد به  کشور در سال و در مجموع 5  تعداد یک 

کالن 1: توسعه و تقویت ساختار سازمانی- 5-1 هدف 
زه به حساب می آید. اداره کل اوقاف  نهادینه سازی فرایند مهمی در درک مدیریت امرو
یـــت و توســـعه ســـاختار ســـازمانی در ایـــن فراینـــد در  یری ترکیـــه به منظـــور تقو ز نخســـت و
یرســـاخت فنی فعالیت انجـــام می دهد. به این  یرســـاخت منابع انســـانی و ز زمینه های ز
یری ترکیـــه، در راســـتای احتیاجـــات خود، توســـعه  ز منظـــور، اداره کل اوقـــاف نخســـت و
ژه ها را در  سیاســـت منابع انسانی و پشـــتیبانی خدمات با ســـخت افزارها، نرم افزارها و پرو

نظر می گیرد. 

هدف خرد 1: ایجاد یک بایگانی وقف مطمئن و قابل دسترسی- 5-1-1
کـــه دارای ارزش اداری و حقوقی  نگهـــداری و حفاظـــت ســـند وقفـــی و اســـناد وقـــف 
کل اوقـــاف  هســـتند، از نظـــر ایجـــاد یـــک حافظـــه ســـازمانی و جهـــت انجـــام امـــور اداره 
یری ترکیه بســـیار اهمیت دارد. همچنین این اسناد به عنوان منابع دست اول  ز نخست و
کار  در زمینه هـــای اجتماعی، فرهنگی، معماری و جامعه شناســـی جغرافیای عثمانی به 
می روند. به این دلیل، هدف ســـازمان، ایجاد یک آرشـــیو وقف مطمئن با دسترسی آسان 

می باشد. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 1 با اســـتفاده از دو اســـتراتژی ممکن می باشـــد 

رده شده است. 5-22 آو
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کالن 4، هدف خرد 1: ایجاد یک بایگانی وقف مطمئن و قابل دسترسی جدول 5-22( هدف 

استراتژی شاخص 
عملکرد واحد شاخص

ارائه  دهنده 
داده 

شاخص
1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

ایجاد 
سخت افزار فنی 
الزم و استخدام 

پرسنل 
متخصص

تعداد صفحه 
اسناد انتقال یافته 
به آرشیو دیجیتال

تعداد صفحه VAYS  50000
صفحه

 50000
صفحه

 50000
صفحه

 50000
صفحه

 50000
صفحه

ریاست 
اداره  

فرهنگ و 
ورود و ادغام ثبت

سند وقفی به 
واحد آرشیو 

وقف

نسبت افزایش 
تعداد افراد 

استفاده کننده از 
سیستم 

جستجوی 
بایگانی وقف

تعداد افراد 
استفاده  

کننده)T(- تعداد 
افراد استفاده  

 /)T-1(کننده
تعداد افراد 

استفاده  کننده 
100x )T-1(

صفحه 
جستجوگر 

VAYS
%5 %5 %5 %5 %5

تعداد سند وقفی 
ثبت شده در 

سیستم بایگانی 
وقف

تعداد
واحد آرشیو 

وقف 
VAYS

1000 1000 1000 1000 1000

کالن 4- هدف خرد 1 در سال 2014 جدول 5-23( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص 1011 واحد 
مسئول

ایجاد سخت افزار فنی 
الزم و استخدام پرسنل 

متخصص

تعداد صفحه اسناد انتقال یافته 
به آرشیو دیجیتال تعداد صفحه 35000

ریاست 
اداره  

فرهنگ و 
ورود و ادغام سند وقفی ثبت

به واحد بایگانی وقف

نسبت افزایش افراد 
استفاده کننده از سیستم 
جستجوی بایگانی وقف

تعداد افراد استفاده کننده )T(- تعداد 
افراد استفاده کننده )T-1(/ تعداد افراد 

100 x)1-T( استفاده کننده

 %10
)انحراف 

منفی(
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استراتژی 1: ایجاد سخت افزار فنی الزم و استخدام پرسنل متخصص- 5-1-1-1
کامـــل اوقاف تأسیس شـــده در جغرافیـــای عثمانی و اســـناد مربوط به  بـــرای پیگیری 
ز خواهد شـــد و پرســـنل متخصص الزم  آن هـــا، نرم افزار موجـــود واحد بایگانـــی وقف به رو
اســـتخدام خواهد شـــد. به این شکل دسترسی محققان به اســـناد توسط سیستم موجود 

تسهیل خواهد شد.

استراتژی 1: ورود و ادغام سند وقفی به واحد بایگانی وقف- 5-1-1-1
یری  ز کل اوقاف نخست و ژه VAYS، سندهای وقفی انتقال یافته به اداره  در زمینه پرو
یری ترکیه آرشیوهای دولتی، ثبت  ز ترکیه، از آرشیوهای عثمانی اداره کل اوقاف نخست و
کتابخانه ها، وارد واحد بایگانی وقف  شـــریعه مفتی های اســـتانبول، و دیگر ســـازمان ها و 
می شـــوند و با اوقاف تطبیق داده می شـــوند. به این شـــکل، در هرلحظه می توان به ســـند 

وقفی یا اطالعات سند وقفی موردنیاز دسترسی یافت. 
شاخص عملکرد 1: تعداد صفحه اسناد انتقال یافته به آرشیو دیجیتال	 

تعداد صفحه اســـناد انتقال یافته به آرشـــیو دیجیتال به عنوان شاخص عملکرد به 
می رود.  کار 

شاخص عملکرد 2: نسبت افزایش افراد استفاده کننده از سیستم جستجوی آرشیو وقف	 
سیســـتم بایگانی دیجیتال از لحاظ دسترسی لحظه ای به اطالعات مربوطه در مواقع 
یابی هدف ایجاد یک آرشـــیو وقف  الزم دارای اهمیـــت اســـت. به این دلیـــل، در نقطه ارز
مطمئن و قابل دسترســـی، "تعداد افراد اســـتفاده کننده از سیستم جستجوی آرشیو وقف" 

کار می رود.  به عنوان شاخص عملکرد به 
شاخص عملکرد 3: تعداد سندهای وقفی ثبت شده در سیستم بایگانی وقف	 

به عنوان شاخص عملکرد   VAYS به واحد آرشیو وقف تعداد ســـند وقفی واردشده 
کار می رود. به 

هدف خرد 1: تحلیل و شماره گذاری بنیادهای وقفی ضبط شده- 5-1-1
تطبیـــق نـــوع مدیریت و مخارج بنیادهای وقفی ضبط شـــده با شـــروط ســـند وقفی، از 
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لحاظ اینکه از نوع خیریه و یا غیر آن باشـــند، دارای اهمیت اســـت. در این راستا، هدف 
سازمان، تحلیل بنیادهای وقفی ضبط شده و شماره گذاری آن ها می باشد.

که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 2 با اســـتفاده از دو اســـتراتژی ممکن می باشـــد 
رده شده است. 5-24 آو

کالن 4، هدف خرد 2: تحلیل و شماره گذاری بنیادهای وقفی ضبط شده جدول 5-24( هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد 
شاخص

ارائه دهنده داده 
شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

هماهنگی 
درون و 

برون سازمانی

تعداد بنیادهای وقفی 
که تطبیق  ضبط شده 
آن ها با اسنادشان به 

اتمام رسیده است

تعداد VAYS 100 100 100 100 100 ریاست اداره 
فرهنگ و 

ثبت 
ریاست اداره 

توسعه 
استراتژیک

تحلیل بر 
اساس 

سندهای وقفی 

تعداد سند وقفی 
تحلیل شده تعداد واحد آرشیو 

VAYS وقف 100 100 100 100 100

استراتژی 1: هماهنگی درون و برون سازمانی- 5-1-1-1
جهـــت دسترســـی بـــه اطالعات صحیـــح در ارتباط بـــا امـــوال وقفی غیرمنقـــول، باید 
یاســـت اداره توسعه استراتژی، مدیریت  ک، ر یاســـت اداره امال هماهنگی های الزم بین ر

یری ترکیه ثبت اسناد ایجاد شود.  ز کل اوقاف نخست و مناطق اوقاف و اداره 
کــه تطبیــق آن هــا بــا اسنادشــان 	  شــاخص عملکــرد 1: تعــداد بنیادهــای وقفــی ضبط شــده 

به اتمام رسیده است
کـــه در واحد بایگانی وقف وارد شـــده اســـت، در  تعـــداد بنیادهـــای وقفی ضبط شـــده 

تطبیق سندهای وقفی اصالح شده با اوقاف خود یک شاخص عملکرد است.

استراتژی 1: تحلیل بر اساس سندهای وقفی - 5-1-1-1
یاســـت اداره توسعه  با فعالیت جامع انجام شـــده در بایگانی های وقف با هماهنگی ر
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یاســـت اداره فرهنـــگ و ثبت، تحلیل ســـندهای وقفی )ســـندهای وقفی  اســـتراتژیک و ر
زه موجود  که اموال غیرمنقـــول آن ها امرو یت و ســـندهای وقفی ای  انتفاعـــی به ترتیب اولو
هســـتند( انجام خواهد شـــد، انواع منقول و غیرمنقول بنیادهای ضبط شـــده مشـــخص 

خواهد شد و به سیستم انتقال خواهد یافت. 
شاخص عملکرد 2: تعداد سندهای وقفی تحلیل شده	 

ره 2015-2019 به عنوان شاخص  تعداد ســـندهای وقفی تحلیل شـــده در ســـال در دو
گرفته می شود. عملکرد در نظر 

 هدف خرد 3 :  ایجاد 10 پروژه تا پایان سال برای استفاده از سرمایه هایی - 5-1-3
با منابع خارجی در جهت نیازهای سازمان تا پایان سال 1019

ژه ای، اســـتفاده از مهارت هـــای تفکـــر سیســـتماتیک، فعالیـــت  در فعالیت هـــای پـــرو
ژه نیز توســـعه می یابند. در این  یـــک و هم فکری برای حل مشـــکالت، ایده های پرو متدولوژ
ژه هـــا، اســـتفاده از منابـــع خارجی بیش از منابـــع داخلی، یک ارزش مازاد برای ســـازمان  پرو

است. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 3 با استفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-25 آو

کالن 4، هدف خرد 3: ایجاد 10 پروژه تا پایان سال برای استفاده از سرمایه هایی با منابع  جدول 5-25( هدف 
خارجی در جهت نیازهای سازمان تا پایان سال 2019

استراتژی شاخص عملکرد واحد 
شاخص

ارائه دهنده داده 
شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

همکاری با 
سازمان ها و 
مؤسسات 
داخلی و 

خارجی برای 
استفاده از منابع 

برون سازمانی

تعداد پروژه ایجادشده تعداد
ایمیل/آرشیو 

کاغذی و 
دیجیتال سازمان

1 1 1 1 1
ریاست 

اداره 
روابط 
خارجی

تعداد سازمان ها و 
مؤسسات داخلی و 

کننده خارجی همکاری 
تعداد فرم ثبت نام 

پروژه 3 3 3 3 3



کشور ترکیه  /  195 فصل تنجمش قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در 

 استراتژی 1:  همکاری با سازمان ها و مؤسسات داخلی و خارجی - 5-1-3-1
برای استفاده از منابع برون سازمانی

به منظـــور توســـعه ظرفیـــت ســـازمانی، پیگیـــری منابـــع برون ســـازمانی )ســـازمان ها و 
پا، خزانه داری، آژانس های  زارت اتحادیه ارو کمک مالی از قبیل و مؤسســـات ارائه دهنده 
رانه باید به وجود بیاید.  ژه های نوآو توسعه( و مشارکت های ملی و بین المللی با ایجاد پرو

شاخص عملکرد 1: تعداد پروژه ایجادشده	 
ژه ایجادشـــده بـــا منابع برون ســـازمانی به عنوان شـــاخص  در 5 ســـال آینـــده تعداد پرو

گرفته می شود.  عملکرد در نظر 
کننده	  شاخص عملکرد 2: تعداد سازمان ها و مؤسسات داخلی و خارجی همکاری 

کننده تا پایان  دســـتیابی به تعداد 15 ســـازمان، موسســـه خارجی و داخلی همـــکاری 
گرفته شده است. سال 2019 در نظر 

کارکنان- 5-1-1 کیفیت  هدف خرد 1: بهبود 
یری ترکیه، در  ز کل اوقاف نخست و به عنوان لزومی برای سیاســـت منابع انسانی اداره 
کنار استخدام پرسنل جدید، به منظور بهبود کیفیت پرسنل موجود، برگزاری آموزش های 

موردنیاز پرسنل بر اساس خواسته های واحدها انجام می پذیرد. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 4 با اســـتفاده از دو اســـتراتژی ممکن می باشـــد 

رده شده است. 5-26 آو

کارکنان کیفیت  کالن 4، هدف خرد 4: بهبود  جدول 5-26( هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص
ارائه دهنده 

داده 
شاخص

1015 1013 1013 1018 1019 واحد 
مسئول

آموزش پرسنل 
موجود

تعداد روز/ پرسنل 
) پرسنل فنی(

 x تعداد روز
تعداد پرسنل İKYS 1500 1500 1500 1500 1500

تمام 
واحدها

تحلیل پرسنل بر 
اساس شروط سند 

وقفی

تعداد روز/ پرسنل 
) پرسنل دیگر(

 x تعداد پرسنل
تعداد روز İKYS 1500 1500 1500 1500 1500
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کالن 4- هدف خرد 4 در سال 2014 جدول 5-27( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد شاخص سال 1011 واحد مسئول

آموزش پرسنل موجود
تعداد پرسنل- روز ) پرسنل فنی( تعداد پرسنل x تعداد روز 938

تمام واحدها
تعداد پرسنل- روز )پرسنل دیگر( تعداد پرسنل x تعداد روز İKYS

استراتژی 1: آموزش به پرسنل موجود- 5-1-1-1
کیفیت پرسنل موجود ارتقا می یابد. با ارائه آموزش در موضوعات مختلف 

شاخص عملکرد 1: تعداد پرسنل- روز )پرسنل فنی(	 
زهای  که از حاصل ضرب تعـــداد زمینه های آمـــوزش در تعداد رو ز  تعـــداد پرســـنل- رو
کل  آموزش داده شـــده در ســـال به پرســـنل فنی شاغل در ســـازمان مرکزی و اســـتانی اداره 
یری ترکیه به دســـت می آید، به عنوان یک شـــاخص عملکـــرد در نظر  ز اوقـــاف نخســـت و

گرفته می شود. 
شاخص عملکرد 2: تعداد پرسنل- روز )پرسنل دیگر(	 

زهای  که از حاصل ضرب تعـــداد زمینه های آمـــوزش در تعداد رو ز  تعـــداد پرســـنل- رو
کل  آموزش داده شـــده در سال به پرسنل غیر فنی شاغل در سازمان مرکزی و استانی اداره 
یری ترکیه به دســـت می آید، به عنوان یک شـــاخص عملکـــرد در نظر  ز اوقـــاف نخســـت و

گرفته می شود.

کیفی خدمات خیریه- 5-5 کمی و  کالن 5: افزایش  هدف 
کـــه بـــه عنـــوان فعالیت هـــای اصلـــی اداره کل اوقاف  بخـــش مهـــم ســـندهای وقفـــی 
یـــه، اجتماعـــی، فرهنگی،  گرفته می شـــود، از شـــروط خیر یری ترکیـــه در نظـــر  ز نخســـت و
کردن شـــرایط  ز  اقتصـــادی و آموزشـــی تشـــکیل می شـــود. اجرای شـــرایط قابل اجـــرا و به رو
زی، از لحاظ تـــداوم و زنده  غیرقابـــل اجـــرا )از لحـــاظ عملـــی و حقوقـــی( با شـــرایط امـــرو
که هزاران سال پیش تأسیس شده و به نیازمندان اختصاص یافته اند،  نگه داشـــتن اوقافی 
کیفی خدمات و رساندن  کمی و  اهمیت حیاتی دارد. حین اجرای شـــروط خیریه، بهبود 
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آن ها به بخش وسیعی از جامعه، از لحاظ میزان رضایت دارای اهمیت باالیی می باشد. 
یری ترکیه با اســـتفاده از درآمـــد حاصل از  ز در ایـــن رابطـــه، اداره کل اوقـــاف نخســـت و
که بدون سرپرســـت مانده اند، برای هزاران نیازمند مواد غذایی خشـــک،  بنیادهای وقفی 
ره پیش رو هدف ســـازمان،  رد و در دو گرم، آمـــوزش و حقوق ماهیانه فراهـــم می آو غـــذای 

کیفی این خدمات است. کمی و  افزایش 

کمک های اجتماعی- 5-5-1 هدف خرد 1: افزایش تعداد افراد بهره مند از 
یری ترکیـــه، ارائه خدمات  ز یت های اداره کل اوقاف نخســـت و یکـــی از مهم تریـــن اولو
خود به بخش وســـیعی از جامعه اســـت. بدین منظور، هدف ســـازمان افزایش تعداد افراد 
بهره مند از خدمات بورسیه های تحصیلی، حقوق ماهیانه و مواد غذایی خشک است. 
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 1 با اســـتفاده از یک اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-28 آو

کمک های اجتماعی کالن 5، هدف خرد 1: افزایش تعداد افراد بهره مند از  جدول 5-28( هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد 
شاخص

ارائه دهنده 
داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد مسئول

افزایش مبلغ 
برداشته شده 

از بودجه 
سازمانی 

برای افزایش 
تعداد افراد 
بهره مند از 

مزایای 
اجتماعی

تعداد دانش آموز 
بهره مند از بورس 

تحصیلی
تعداد HHYS 11.000 11.000 13.000 11.000 15.000

ریاست اداره 
خدمات 

خیریه

تعداد افراد 
بهره مند از حقوق 
ماهیانه نیازمندان

تعداد

واحد  حقوق 
ماهیانه 

نیازمندان- 
HHYS

5.100 5.100 5.300 5.100 5.500

تعداد خانواده 
بهره مند از  

خدمات مواد 
غذایی خشک

تعداد

اسناد اداره 
خدمات مواد 

غذایی 
خشک-
HHYS

11.000 11.000 13.000 11.000 15.000



کشور ترکیه 198  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کالن 5- هدف خرد 1 در سال 2014 جدول 5-29( سطح تحقق شاخص های عملکرد مرتبط با هدف 

استراتژی شاخص عملکرد واحد 
شاخص سال 1011 واحد 

مسئول

افزایش مبلغ برداشته شده 
از بودجه سازمانی برای 

افزایش تعداد افراد 
بهره مند از مزایای 

اجتماعی

تعداد دانش آموز بهره مند از بورس تحصیلی تعداد )*( 18.333
ریاست 

اداره 
خدمات 

خیریه

تعداد افراد بهره مند از حقوق ماهیانه نیازمندان تعداد )**( 3.531

تعداد خانواده بهره مند از  خدمات مواد غذایی 
خشک تعداد )***( 10.115

)*(  در سطح دبستان، راهنمایی و دبیرستان15000، در سطح آموزش عالی3776 و در مجموع 18776 
دانش آموز و دانشجو از بورس تحصیلی استفاده می کنند. 

)**(  تعـــداد 2713 یتیـــم، 1399 معلول و در مجموع  3572 شـــهروند حقوق ماهیانـــه نیازمندان را 
یافت می کنند.  در

)***( در مجموع 20215 خانواده از خدمات مواد غذایی خشک استفاده می کنند. 

 استراتژی 1:  افزایش مبلغ برداشته شده از بودجه سازمانی - 5-5-1-1
برای افزایش تعداد افراد بهره مند از مزایای اجتماعی

به منظور تحقق این هدف در درجه اول هدف سازمان، افزایش میزان اختصاص یافته 
کمک های اجتماعی از بودجه سازمانی است.  به 

شاخص عملکرد 1: تعداد دانش آموز بهره مند از بورسیه تحصیلی	 
یان نیازمند در ســـطوح دبســـتان، دبیرســـتان و آموزش  تعـــداد دانش آموزان و دانشـــجو
عالـــی بـــا خانواده هـــای نیازمند که از بـــورس تحصیلی ارائه شـــده توســـط اداره کل اوقاف 

کار می رود.  یری ترکیه استفاده می کنند، برای سنجش هدف خرد به  ز نخست و
شاخص عملکرد 2: تعداد افراد بهره مند از حقوق ماهیانه نیازمندان	 

کودکان نیازمند بدون مادر و پدر و معلوالن باالی 40٪ بهره مند از حقوق ماهیانه  تعداد 
کار می رود. یری ترکیه، برای سنجش هدف خرد به  ز کل اوقاف نخست و اداره 

شاخص عملکرد 3: تعداد خانواده های بهره مند از خدمات مواد غذایی خشک	 
کل اوقاف  تعـــداد خانواده های نیازمند بهره مند از خدمات مواد غذایی خشـــک اداره 

کار می رود. یری ترکیه، برای سنجش هدف خرد به  ز نخست و
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کمک های اجتماعی- 5-5-1 هدف خرد1: افزایش میزان رضایت افراد بهره مند از 
یری ترکیه، رضایت  ز کل اوقاف نخست و کیفی خدمات اداره  کمی و  به اندازه افزایش 
یادی دارد. یکی از راه های اصلی برای افزایش این  افـــراد بهره مند از خدمات نیز اهمیت ز
کمک ها اســـت. از ســـوی  یع این  گرفتن نیازهای منطقه ای در حین توز رضایـــت، در نظر 
گرفتـــن این که یک عامل مهـــم دیگر نظم در این خدمات اســـت، هدف  دیگـــر، بـــا در نظر 
کمک ها اســـت. عالوه بر این، هدف دیگر  یم زمانی برای ارائه این  ســـازمان، تهیه یک تقو
کیفی خدمات حقوق ماهیانه نیازمندان، بورس تحصیلی و مواد  کمی  ســـازمان، افزایش 
که شاخص مهمی در ســـطح رضایت افراد بهره مند از خدمات به  غذایی خشـــک است 

شمار می رود.
که در جدول  دســـتیابی به هدف خرد 2 با اســـتفاده از سه اســـتراتژی ممکن می باشد 

رده شده است. 5-30 آو

کمک های اجتماعی کالن 5، هدف خرد 2: افزایش میزان رضایت افراد بهره مند از  جدول 5-30( هدف 

استراتژی شاخص 
عملکرد

واحد 
شاخص

ارائه دهنده 
داده شاخص 1015 1013 1013 1018 1019 واحد 

مسئول

کمک های اجتماعی بر  توزیع 
اساس نیازهای منطقه ای

بررسی 
میزان 

رضایت از 
خدمات 

مواد 
غذایی 
خشک

امتیاز
تحلیل و 
ارزیابی 

نتایج بررسی
85 83 90 91 95

ریاست 
اداره 

خدمات 
خیریه

تعیین تقویم زمانی برای ارائه 
خدمات

افزایش محتویات سبدهای 
مواد غذایی خشک

کمک های اجتماعی بر اساس نیازهای منطقه ای- 5-5-1-1 استراتژی 1: توزیع 
کل  به منظور افزایش رضایت افراد بهره مند از خدمات اجتماعی ارائه شده توسط اداره 
یع این خدمات از طریق مدیران منطقه بر اســـاس نیازهـــای منطقه ای انجام  اوقـــاف، توز

خواهد شد. 
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استراتژی 1: تعیین تقویم زمانی برای ارائه خدمات- 5-5-1-1
ارائـــه خدمات بورس تحصیلی، مواد غذایی خشـــک و حقوق ماهیانـــه نیازمندان در 
یم زمانی برای ارائه خدمات تعیین  ره های زمانی منظم، اهمیت دارد. در این راستا تقو دو

خواهد شد. 

استراتژی 3: افزایش محتویات سبدهای مواد غذایی خشک- 5-5-1-3
یات  کمـــی و کیفی خدمـــات اجتماعی، افزایـــش محتو گام دیگـــر در جهـــت افزایـــش 

ردن احتیاجات است.  سبدهای مواد غذایی خشک و برآو
شاخص عملکرد 1: بررسی رضایت از خدمات مواد غذایی خشک	 

ری دیدگاه، پیشنهادات و انتظارات افراد بهره مند  به منظور سنجش رضایت، جمع آو
از خدمـــات مـــواد غذایی خشـــک بـــرای تحلیل و بررســـی نتایـــج )بازخوردهـــا( در تمامی 
ره دوم برنامه اســـتراتژیک، یک نظرســـنجی تهیه و اجرا خواهد شـــد و امتیاز  ســـال های دو

کار خواهد رفت. نظرسنجی برای سنجش شاخص عملکرد به 

ارتباط برنامه استراتژیک 1015-1019 با طرح ها و برنامه های باالدستی- 5-3
یری ترکیه، عالوه بر قوانین مربوطه دارای یکسری وظایف و  ز کل اوقاف نخست و اداره 
مســـئولیت هایی از نظر اسناد باالدســـتی می باشـــد. لذا در تهیه برنامه استراتژیک 2015-

2019، اســـناد مؤثـــر در تعیین اهـــداف کالن و خرد، و همچنین برنامه ها و اســـتراتژی های 
ملی، منطقه ای و حوزه ای مرتبط با زمینه های فعالیت ســـازمان نیز در نظر گرفته شـــده اند 

یر ارتباط برقرار شده است ]80[: یژه موارد ز و در این زمینه با اسناد باالدستی به و
برنامه توسعه دهم )2018-2014(. 1
یت برنامه توسعه دهم )2018-2014(. 2 برنامه های تحول دارای اولو
برنامه میان مدت )2015-2013(. 3
برنامه مالی میان مدت )2015-2013(. 4
برنامه مالی میان مدت )2016-2014(. 5
برنامه دولتی شصت و دوم. 6
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برنامه دولتی شصت و یکم. 7
برنامه سال 2014. 8

ح ها و برنامه های باالدستی کالن 1 با طر جدول 5-31( ارتباط برنامه استراتژیک 2015-2019، هدف 

کالن 1: تقویت ساختار مالی سازمان هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

برنامه 
میان مدت
-1013(
)1015

کالن اهداف و سیاست های اقتصاد 
کالن  B. سیاست های اقتصاد 

     1. هزینه عمومی
          b. سیاست سرمایه عمومی

کارآمد سرمایه گذاری های عمومی و استفاده مؤثرتر از  انجام مؤثر و 
موجودی سرمایه موجود هدف گذاری خواهد شد.

بر پیشنهاد و تصمیمات سرمایه گذاری عمومی، استراتژی های 
حوزه ای، سازمانی و منطقه ای شامل آنالیزهای نیاز و پاسخ،  و 

مطالعات امکان سنجی تکیه خواهد شد. 
به منظور بهبود اثربخش سرمایه گذاری ها، فعالیت های نظارتی و 

ارزیابی انجام خواهد شد.

کالن اهداف و سیاست های اقتصاد 
کالن  B. سیاست های اقتصاد 

      1. هزینه عمومی
                 b. سیاست درآمد عمومی

کارآمد و اقتصادی از اموال غیرمنقول عمومی،  در جهت استفاده 
گزینه ها از جمله فروش ارزیابی خواهد شد. تمامی 

ح ها و برنامه های باالدستی کالن 2 با طر جدول 5-32( ارتباط برنامه استراتژیک 2015-2019، هدف 

گاهی وقف کالن 1: توسعه و ترویج آ هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

دهمین برنامه 
توسعه

-1011(
)1018

بخش دوم
1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه قدرتمند    1.1. انسان با
      1.1.10. فرهنگ و هنر

         c. سیاست ها

به منظور افزایش ادغام و همبستگی اجتماعی، به 
گفتگوی  که محیط بردباری،  سیاست ها و اقداماتی 

اجتماعی و فرهنگ مشترک را تقویت می کنند، اولویت 
داده خواهد شد.

برنامه 
میان مدت
-1013(
)1015

محورهای توسعه دوره برنامه
C. تقویت توسعه انسانی و همبستگی اجتماعی

    5. حفاظت و تقویت فرهنگی

فعالیت های مربوط به شناسایی سازمان های اشاعه 
دهنده فرهنگ تحمل، آشتی و همبستگی و تعیین منابع 

گرفت. تضعیف این فرهنگ در اولویت قرار خواهد 
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گاهی وقف کالن 1: توسعه و ترویج آ هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

31 امین 
برنامه دولتی

-بخش اول با عنوان "ارائه"

بخش سوم با عنوان "توسعه انسانی"

1(بخش "فرهنگ و تمدن"
کیفیت 1(ترکیه جدید، انسان با

3(چشم انداز توسعه انسانی

31 امین 
بخش های مرتبط با "فرهنگ" برنامه موردنظربرنامه دولتی

1(دولت ترکیه، با تمام قوا به حفاظت و زنده نگه داشتن 
میراث وقف، توسعه فرهنگ وقف و انتقال این فرهنگ 

که آینده ساز هستند، ادامه خواهد داد.  به جوانان 

طرح اقدام 
استراتژی 
انجمن 

اطالعات

8. بخش اصلی با عنوان طرح اقدام
بخش تحول اجتماعی زیر بخش "انگیزه باال و 

محتوای غنی"

بخش شماره 13 به نام پورتال فرهنگ ترکیه
 TRT پورتال فرهنگی ترکیه با استفاده از پایگاه داده

محتوای ترکی سایت های اینترنتی سازمان های دولتی و 
مواد بصری اطالعات فرهنگی، تاریخی، هنری و 

کرد. کاربران را ارائه خواهد  گردشگری و امکان تعامل به 

جدول 5-33( ارتباط برنامه استراتژیک 2015-2019، هدف کالن 3 با طرح ها و برنامه های باالدستی

کالن 3: احیا و حفاظت دارایی های فرهنگی وقفی هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

برنامه توسعه 
دهم 

)1018-1011(

بخش دوم
1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه قدرتمند    1.1. انسان با
      1.1.10. فرهنگ و هنر

         c. سیاست ها

کشور  موجودی های میراث فرهنگی در داخل و خارج از 
استخراج خواهد شد و به فضای دیجیتال انتقال خواهد 

یافت و اقداماتی در جهت حفظ این میراث صورت خواهد 
پذیرفت.

بخش سوم
1. برنامه های تحول دارای اولویت

   1.11.  برنامه تحول شهری توسعه دهنده 
رقابت و انسجام اجتماعی

      1.  مؤلفه، افزایش قدرت رقابت و سطح 
قابلیت زندگی در شهرها

کز  کن دارای ارزش تاریخی و فرهنگی در مرا ماده "احیاء اما
شهری"
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کالن 3: احیا و حفاظت دارایی های فرهنگی وقفی هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

برنامه 
میان مدت

)1015-1013(

محورهای توسعه دوره برنامه
C. تقویت توسعه انسانی و همبستگی 

اجتماعی
    5. حفاظت و تقویت فرهنگ

کشور  موجودی های میراث فرهنگی در داخل و خارج از 
استخراج خواهد شد و به فضای دیجیتال انتقال خواهد 

یافت و اقداماتی در جهت حفظ این میراث صورت خواهد 
پذیرفت.

برنامه دولتی 
شصت و دوم

-بخش اول با عنوان "ارائه"

بخش تمدن و فرهنگبخش سوم "توسعه انسانی"

بخش چهارم با عنوان "مکان های قابل 
-سکونت و محیط زیست"

برنامه دولتی 
بخش های مربوط به فرهنگ برنامه مذکورشصت و یکم

فعالیت در زمینه های مرمت، بازسازی و ساخت در تمام 
که ثروت های فرهنگی و تاریخی  دنیا و به ویژه در جغرافیایی 

در آنجا واقع شده اند، افزایش و تداوم خواهد یافت.
در دوره آینده، شناسایی مکان های دارای ماهیت 

باستان شناسی، شهری و تاریخی و ساختمان ها و بناهای 
فرهنگی طبیعی ادامه خواهد یافت، موجودی های آن ها به 
فضای دیجیتال انتقال خواهد یافت و با اذهان عمومی به 

گذاشته خواهد شد.  اشتراک 
کارکنان فنی  مرمت آثار باستانی ادامه خواهد یافت، پرورش 

الزم برای حفاظت از میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

برنامه سال 
1011

بخش دوم
   1.1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه        1.1.1.  انسان با
قدرتمند

         1.1.1.10. فرهنگ و هنر
            c. سیاست ها

اقدام 93
فعالیت های مرمت ما برای حفظ میراثمان افزایش خواهد 

یافت.

اقدام 98
کتبی و بررسی محتوای  فعالیت های مربوط به حفظ آثار 

آن ها ادامه خواهد یافت.

اقدام 99
کردن آن ها  استخراج موجودی های فرهنگی و دیجیتالی 

تکمیل خواهد شد.

استراتژی ملی 
زلزله و برنامه 
اقدام- 1013

هدف B.1: حفظ میراث تاریخی و 
کشور از زلزله فرهنگ 

استراتژی B.1.1: توسعه و ترویج اطالعات 
فنی مربوط به تعیین و تقویت امنیت 

بناهای تاریخی در برابر زلزله

.1.1.1.B اقدام
.1.1.1.B اقدام

 .1.1.3.B اقدام
 .1.1.1.B اقدام

 .1.1.5.B  اقدام
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کالن 3: احیا و حفاظت دارایی های فرهنگی وقفی هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

طرح اقدام 
پروژه آناتولی 
جنوب شرقی

بخش اصلی اقدامات
 بخش توسعه اقتصادی

گردشگری بخش فرهنگ- 

5.1.ED اقدام
اموال فرهنگی حفاظت خواهد شد و توسعه خواهد یافت.

طرح اقدام 
استراتژی 
جامعه 

اطالعاتی

8. بخش اصلی با عنوان طرح اقدام
 بخش تحول اجتماعی

بخش انگیزه و محتوای غنی

بخش شماره 13 به نام پورتال فرهنگ ترکیه
 TRT پورتال فرهنگی ترکیه با استفاده از پایگاه داده

محتوای ترکی سایت های اینترنتی سازمان های دولتی و مواد 
گردشگری و  بصری اطالعات فرهنگی، تاریخی، هنری و 

کرد.  کاربران را ارائه خواهد  امکان تعامل به 

طرح ملی اقدام 
محیط زیست- 

حفظ 
ارزش های 

طبیعی، 
تاریخی و 

فرهنگی

--

ح ها و برنامه های باالدستی کالن 4 با طر جدول 5-34( ارتباط برنامه استراتژیک 2015-2019، هدف 

کالن 1: توسعه و تقویت ساختار سازمانی هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

طرح توسعه 
دهم

-1011(
)1018

بخش دوم
   1.1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه قدرتمند       1.1.1. انسان با
         1.1.1.10. فرهنگ و هنر

            c. سیاست ها

افزایش سطح اطالعات و مهارت پرسنل دولتی به صورت 
آموزش های ضمن خدمت، اصل قرار دادن لیاقت در 

فرایندهای منابع انسانی دولتی، ترویج انواع فعالیت 
منعطف با شروع از سازمان های مناسب و ایجاد یک 

سیستم ارزیابی عملکرد عملی 

کیفیت در مشاغل حرفه ای مورد  استخدام نیروی انسانی با
گرفت. استقبال قرار خواهد 

اجرای آموزش ضمن خدمت، دستیابی به یک ساختار 
قابل دسترسی با استفاده از سیستم های آموزش از راه دور، 

کارکنان را توسط سازمان ها  که مهارت های اصلی و شغلی 
و برنامه های معتبر افزایش می دهند.
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کالن 1: توسعه و تقویت ساختار سازمانی هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

طرح توسعه 
دهم

-1011(
)1018

بخش دوم
   1.1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه قدرتمند       1.1.1. انسان با
         1.1.1.10. فرهنگ و هنر

            c. سیاست ها

کمک های مالی اتحادیه اروپا به  کارآمد از  استفاده مؤثر و 
گرفتن اولویت های ملی و ایجاد مقدمات  کشور با در نظر 

استفاده از سرمایه های ساختاری و سرمایه انطباقی پس از 
عضویت در اتحادیه اروپا

برنامه 
میان مدت
-1013(
)1015

 محورهای توسعه دوره برنامه
کارآمدی در خدمات  کیفیت و  E. افزایش 

دولتی
   1. توسعه منابع انسانی در بخش دولتی

بهینه سازی مدیریت منابع انسانی دولتی، ایجاد سیستم 
عملکرد، ترویج آموزش ضمن خدمت

برنامه دولتی 
بخش "مدیریت دولتی"بخش دوم "دموکراسی پیشرفته"31 ام

برنامه دولتی 
31 ام

بخش های مربوط به "مدیریت دولتی" برنامه 
مذکور

اجرای برنامه های توسعه ظرفیت در جهت ایجاد فرهنگ 
کارکنان و مدیران مدیریت مدرن برای 

ح ها و برنامه های باالدستی کالن 5 با طر جدول 5-35( ارتباط برنامه استراتژیک 2015-2019، هدف 

کیفی خدمات خیریه کمی و  کالن 5: افزایش  هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

طرح توسعه 
دهم

-1011(
)1018

بخش دوم
   1.1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه قدرتمند       1.1.1. انسان با
         1.1.1.10. فرهنگ و هنر

            c. سیاست ها

کاهشی محرومیت و نابرابری توزیع درآمد  افزایش تأثیر 
انتقال های اجتماعی و مالیاتی

بخش سوم
1. برنامه های تحول دارای اولویت

    1.11.  برنامه حفاظت خانواده و ساختار 
جمعیتی پویا

       1.  مؤلفه، افزایش رفاه خانواده و تحمل بین 
نسل ها

"اجرای خدمات اجتماعی به شکل هماهنگ با دیگر 
کارامد" خدمات دولتی، خانواده محور و 
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کیفی خدمات خیریه کمی و  کالن 5: افزایش  هدف 

موقعیت در بخش مربوطهبخش مربوطهسند

برنامه میان 
مدت

-1013(
)1015

محورهای توسعه دوره برنامه
   C.تقویت توسعه انسانی و تحمل اجتماعی
گیری اجتماعی و        3.  بهبود توزیع درآمد، فرا

مبارزه با فقر و محرومیت ها

-تقویت توزیع درآمد با سیاست های حوزه ای و 
انتقال های اجتماعی

کمک های اجتماعی به افراد محروم دارای توانایی  -ارائه 
کار و مولد ساختن افراد محروم برای جامعه

برنامه دولتی 
31 ام

-بخش اول "ارائه"

بخش سوم "توسعه انسانی"

1(بخش "چشم انداز توسعه انسانی"
1(بخش "دولت اجتماعی قدرتمند"

کیفیت" 3( بخش "ترکیه جدید، انسان با
1(بخش "فرهنگ و تمدن"

5(بخش "دولت در خدمات اجتماعی"

بخش چهارم "مکان های قابل سکونت و 
بخش "توسعه منطقه ای، توزیع مکانی رفاه"محیط زیست"

بخش "اقتصاد قدرتمند ترکیه جدید"بخش پنجم "اقتصاد قوی"

برنامه دولتی 
31 ام

بخش های مرتبط با "کمک اجتماعی" برنامه 
مذکور

کمک های اجتماعی و خدمات  1( "در دوره آینده، 
اجتماعی به یک شکل و هم زمان ارائه خواهند شد."

که با سیاست های اجتماعی  1( " روندترمیم اجتماعی 
قوی آغاز شده است، برای مجادله با محرومیت و فقر 

ادامه خواهد یافت"
3( "هدف دولت، ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین صلح 

کاری است" و آرامش در زندگی 
کمک های آموزشی،  1(" سیاست های اصلی مبنی بر 

فرهنگی، بهداشتی و اقامتی، تمامیت و تقویت خانواده 
کرده است" را ممکن 

برنامه سال 
1011

بخش دوم
   1.1. اهداف و سیاست های برنامه

کیفیت، جامعه قدرتمند       1.1.1. انسان با
         1.1.1.10. فرهنگ و هنر

            c. سیاست ها

اقدام 81
کاهش  تکمیل قوانین مرتبط با بهبود توزیع درآمد و 

کارآمد محرومیت در جهت انتقال های اجتماعی 

تعیین درآمد و هزینه در برنامه استراتژیک 1019-1015- 5-3
که ســـازمان ها و مؤسسات دولتی بودجه خود را بر  برنامه اســـتراتژیک؛ موجب می شود 
اساس مقاصد و اهداف معین شده تهیه نمایند، منابع را بر این اساس اختصاص دهند، 
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یی  استفاده مؤثر و منطقی تر از این منابع را بررسی کنند و به این شکل شفافیت و پاسخگو
را افزایـــش دهند. درنتیجـــه تالش تمام واحدهای مســـئول اهداف اســـتراتژیک در برنامه 
یری ترکیه، می تواند از تخمین هزینه بر  ز کل اوقاف نخست و استراتژیک 2015-2019 اداره 
کل اهداف  اســـاس اهداف اســـتراتژیک به هزینـــه هر یک از اهـــداف و از تخمین هزینـــه 
کل  ره معطوف شـــود. به غیـــراز جمع  اســـتراتژیک بـــه هزینه طرح هـــای اســـتراتژیک آن دو
هزینه های، مجموع هزینه های تخمینی ساالنه و پنج ساله ی هر یک از مقاصد و مجموع 
تخمین هزینه پنج ساله هر یک از اهداف مشخص شده است. ارتباط و هماهنگی بین 
کـــه بخش های ســـاالنه برنامـــه اســـتراتژیک را در  برنامه هـــای عملکـــرد و بودجـــه ســـازمان 

یر است ]80[: فعالیت های هزینه بندی تشکیل می دهند، به شرح ز
گرفتـــن کدهـــای اقتصادی بـــه نام های . 1 "مجمـــوع منابـــع بودجـــه موردنیـــاز" بـــا در نظـــر 

کاال و خدمات،  یـــد  "هزینه هـــای پرســـنل، هزینه هـــای بیمـــه دولتـــی، هزینه هـــای خر
هزینه های بهره، نقل وانتقال های جاری، هزینه های سرمایه، انتقال سرمایه، وام دهی"، 

ین "ســـرمایه بازگشـــتی، . 2 گرفتن عناو "مجمـــوع منابع خارجی بودجه موردنیاز" با در نظر 
کشور" به عنوان منابع خارجی بودجه، کشور، موارد خارج  موارد دیگر داخل 

و در مجموع هر دو عنوان نیز با تخمین "مجموع منابع موردنیاز" مشخص شده است. . 3
در مورد ســـال های بعـــدی، در ارتباط با ارقام تـــورم، انتظارات تورم بالقـــوه، روندهای 
یســـک ها و نکات مبهم پیش بینی های  اقتصادی و فنی، سیاســـت های دولتی و دیگر ر

الزم انجام شده است. 
نتایج حاصل از تکمیل این مرحله پس از جلســـات برگزارشده بین واحدهای مسئول 
با هماهنگی اداره بودجه و عملکرد و برنامه استراتژیک وابسته به اداره توسعه استراتژیک، 
یافت شـــد و با انجام  گذاشـــته شد، نظرات و پیشـــنهادات نهایی واحدها در به اشـــتراک 
ترتیبـــات نهایی جدول مربوط به هزینه های تخمینی اهداف و مقاصد اســـتراتژیک تهیه 
یع منابع تخصیص یافته از بودجه از سال های 2015 و  یر می باشـــد. توز که به شرح ز شـــد، 
یت های  2016 بـــه بعـــد، با توجه به امکانات بودجه، مقاصد، سیاســـت های اصلی و اولو
کمک هزینه هـــای  پیشـــنهادی  ســـقف  و  کالن،  شـــاخص های  میان مـــدت،  برنامـــه 



کشور ترکیه 208  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مشخص شده در برنامه مالی میان مدت 2013-2015 و 2014-2016 ارائه شد و نیاز منبع 
گرفته شد. در  ســـال آینده نیز به صورت تخمینی با 10٪ افزایش نسبت به سال بعد در نظر 
کمتر بودن  صورت مقایســـه ســـاالنه و پنج ســـاله جدول تخمینی هزینـــه و جدول منابـــع، 
کنترل خواهد شد. به این دلیل، الزم است  میزان هزینه ها از میزان منابع تخصیص یافته 
رد هزینه برنامه  اهداف و مقاصد اســـتراتژیک و اســـتراتژی های موجود بررســـی شـــوند. برآو
که پایه آماده ســـازی بودجه را تشـــکیل می دهد، در ســـطح مقاصد و اهداف  اســـتراتژیک 

رده شده است. استراتژیک و جدول منابع مربوط به آن ها در ادامه آو

کالن )هر لیره ترکیه: 10.094ریال( جدول 5-36( برآورد هزینه برنامه استراتژیک 2015-2019 در سطح اهداف خرد و 

اهداف 
اهداف خردکالن

برآورد هزینه 
سال 1015
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1018
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1019
)لیره ترکیه(

مجموع 
هزینه های 

اهداف 
استراتژیک

1. تقویت 
ساختار مالی 

سازمان

افزایش درآمد حاصل 
از ابزارهای موجود

8.150.000.008.935.000.009.850.000.0010.880.000.0011.010.000.0019.835.000.00

کالن 8.150.000.008.935.000.009.850.000.0010.880.000.0011.010.000.0019.835.000.00مجموع هزینه های اهداف 

1. توسعه و 
ترویج 

گاهی وقف آ

ترویج معرفی 
گاهی  سازمانی و آ

وقف
391.000.00301.000.00311.000.00391.000.00335.000.003.331.000.00

اجرای 5 برنامه 
بین المللی تا پایان 

سال 1019
131.350.00511.100.00531.300.00313.900.00339.500.001.835.000.00

اشتراک تجربیات با 
همکاری های 

بین المللی جدید
10.800.0011.880.0013.080.0011.300.0015.800.0035.830.00

831.150.00913.315.00995.011.001.033.831.001.115.319.001.993.159.00معرفی تمدن وقف

ارائه خدمات به 
عموم توسط 

دارایی های فرهنگی 
وقفی منقول

0.000.000.00331.300.00331.100.001.101.800.00
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اهداف 
اهداف خردکالن

برآورد هزینه 
سال 1015
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1018
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1019
)لیره ترکیه(

مجموع 
هزینه های 

اهداف 
استراتژیک

کالن 1.019.300.001.051.815.001.110.811.003.113.331.003.113.119.0011.333.139.00مجموع هزینه های اهداف 

3. احیا و 
حفاظت از 
دارایی های 

فرهنگی 
وقفی

آماده سازی پروژه های 
تعمیر، مرمت و 

حفاظت از 
دارایی های فرهنگی 

وقفی غیرمنقول تا 
پایان سال 1019

33.193.351.0039.911.389.0013.911.958.0018.303.151.0053.133.100.00111.531.555.00

تعمیر، مرمت و 
حفاظت از 

1000دارایی فرهنگی 
وقفی غیرمنقول تا 
پایان سال 1019

111.193.351.00111.511.389.00138.931.958.00195.831.151.00315.159.300.001.353.113.155.00

امضای 5 پروتکل 
همکاری در ارتباط با 

تعمیر، مرمت و 
حفاظت از 

دارایی های فرهنگی 
وقفی منقول و 

غیرمنقول تا پایان 
سال 1019

10.330.0011.830.0013.000.0011.300.0015.300.0035.500.00

حفاظت از 
دارایی های فرهنگی 
وقفی منقول تا پایان 

سال

805.300.00815.880.00311.519.00313.133.00335.335.003.581.510.00

تکمیل ثبت 
کشور تا  موجودی 5 

پایان سال 1019
55.950.0030.330.0035.100.0030.300.0035.900.00313.310.000

کالن 159.159.018.00185.333.158.00313.580.535.00311.903.381.00339.333.335.001.581.333.130.00مجموع هزینه های اهداف 
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اهداف 
اهداف خردکالن

برآورد هزینه 
سال 1015
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1018
)لیره ترکیه(

برآورد هزینه 
سال 1019
)لیره ترکیه(

مجموع 
هزینه های 

اهداف 
استراتژیک

1. توسعه و 
تقویت 
ساختار 
سازمانی

ایجاد یک بایگانی 
وقف مطمئن و 

قابل دسترسی
931.000.00883.100.00930.150.00933.033.001.015.883.001.383.133.00

تحلیل و 
شماره گذاری 

بنیادهای وقفی 
ضبط شده

313.088.00311.391.00359.511.00333.188.00393.331.001.801.811.00

ایجاد 10 پروژه تا 
پایان سال برای 

استفاده از 
سرمایه هایی با منابع 

خارجی در جهت 
نیازهای سازمان

15.000.0013.500.0030.130.0033.130.0033.300.00151.190.00

کارکنان کیفیت  1.011.510.0001.115.331.001.890.139.105.339.133.115.913.189.1311.333.883.35بهبود 

کالن 5.353.308.005.301.331.003.110.031.103.333.013.113.333.038.1331.111.188.35مجموع هزینه های اهداف 

5. افزایش 
کیفی  کمی و 

خدمات 
خیریه

افزایش تعداد افراد 
کمک های  بهره مند از 

اجتماعی
83.935.388.0093.091.103.00103.811.853.00113.113.911.00118.851.353.00538.130.115.00

افزایش میزان رضایت 
افراد بهره مند از 

کمک های اجتماعی
5.803.035.003.338.113.003.013.381.003.313.511.008.131.118.0035.339.911.00

کالن 93.338.313.00103.139.853.00113.838.533.00115.130.111.00133.311.581.00533.510.133.00مجموع هزینه های اهداف 

کل تخمینی 338.333.519.00105.551.900.00115.389.981.10190.803.813.11539.319.503.131.150.151.353.35هزینه 
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جدول 5-37( برآورد منابع برنامه استراتژیک 2015-2019 )هر لیره ترکیه: 10.094ریال(

منابع
برآورد منابع 
سال 1015
)لیره ترکیه(

برآورد منابع 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد منابع 
سال 1013
)لیره ترکیه(

برآورد منابع 
سال 1018
)لیره ترکیه(

برآورد منابع 
سال 1019
)لیره ترکیه(

کل 133.333.000.00503.315.000.00558.333.500.00311.111.150.00335.335.535.00بودجه 

بودجه 
_______________اختصاصی

مدیریت های 
_______________بومی

سازمان های 
تأمین 

اجتماعی
_______________

سرمایه های 
خارج از 

بودجه
_______________

سرمایه 
_______________برگشتی

وقف و 
_______________مؤسسات

_______________منبع خارجی

_______________موارد  دیگر

کل 133.333.000.00503.315.000.00558.333.500.00311.111.150.00335.335.535.00جمع 





| فصل ششم |

جمع بندی





جمع بندی- 3

کشـــور ترکیه« با هدف  گـــزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیت وقـــف و امور خیریه 
کن متبرکه، و قرآن و فعالیت  بررســـی ســـاختار وضعیت وقف و امور خیریه، مساجد و اما

کشور ترکیه انجام شده است. های مذهبی در 
جمعیت ترکیه 77 میلیون نفر اســـت و پایتخت آن آنکارا می باشد. نوع حکومت آن، 
کیلومترمربع می باشد و در  جمهوری با پارلمان واحد است و دارای مساحت 783.562 
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد و  حدود نصف مســـاحت ایران است. بر اســـاس 
کشـــورهای  کشـــور ترکیـــه در ســـال 2014 در رتبه 69ام  از نظـــر شـــاخص توســـعه انســـانی، 
درحال توســـعه قـــرار دارد. بزرگ تریـــن صنعـــت ترکیـــه نســـاجی اســـت و فعال ترین بخش 
گردشـــگری می باشد. میزان تولید ناخالص داخلی آن در سال 2015، 718  اقتصادی آن، 
یال( و میزان درآمد ناخالص ملی ترکیه در ســـال 2015  میلیـــارد دالر )22 میلیون میلیارد ر

یال( می باشد.  برابر با 1.523 میلیارد دالر )47 میلیون میلیارد ر
عالی تریـــن مقـــام سیاســـی ترکیـــه، رئیس جمهور اســـت امـــا در قانون اساســـی فعلی، 
یر  ز یر نظر نخست و کشور ز یر است و تمام امور  ز کمتر از نخست و اختیارات رئیس جمهور 
یر توســـط پارلمـــان انتخـــاب می شـــود و  ز کشـــور نخســـت و بـــه انجـــام می رســـد. در ایـــن 
زارتخانه  رئیس جمهور در ســـال 2014، بارأی مستقیم مردم انتخاب شد. ترکیه دارای 21 و
می باشـــد. 99.8٪ مردم ترکیه مسلمان  و 0.2٪ هم از مسیحیان، یهودیان و دیگر ادیان اند 

و از جمعیت مسلمان ترکیه، 75٪- 85٪ سنی و 15٪- 25٪ هم علوی می باشند.
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در رتبه بنـــدی کشـــور ترکیـــه در امـــور وقـــف و خیریه، این کشـــور بر اســـاس معیارهای 
گرفته است. با توجه به این  مختلف بشردوســـتانه و بخشندگی موردبررسی و تحلیل قرار 
کشورهای  که ترکیه در معیارهای موردنظر، در رده های باالیی قرار دارد و  به عنوان یکی از 
که وضعیت وقف و امور خیریه آن  منطقه و رقیب ایران محســـوب می شـــود، الزم اســـت 

گردد. بررسی 
که به دو دسته ی بنیادهای وقف  یکی از مفاهیم وقف، مؤسسات خیریه ای می باشد 
و انجمن ها تقســـیم می شـــود. بنیادهای وقـــف به طورمعمول مزایای ناشـــی از دارایی ها و 
امـــوال خصوصـــی را بـــه منافع عمومـــی و به امـــور مربوط بـــه خیریه، خدمـــات فرهنگی و 
که دارند به هفت طبقه  اجتماعـــی اختصاص می دهند. بنیادهای وقفی بر اســـاس نیاتی 
بنیادهـــای وقفـــی خانوادگـــی، بنیادهای وقفی مذهبـــی، بنیادهای وقفی آمـــوزش عالی، 
کارگـــران، بنیادهای وقفی همبســـتگی و  کارمنـــدان و  بنیادهـــای وقفـــی بـــرای حمایت از 
یست و سایر بنیادهای وقفی  کمک های اجتماعی، بنیادهای وقفی حفاظت از محیط ز

با منافع عمومی تقسیم می شوند.
در خـــالل جنگ های جهانـــی اول و دوم، تغییرات فراوانـــی در فرهنگ وقف در ترکیه 
پدید آمد و منجر به منفک شدن کلیه ی خدمات فرهنگی و اجتماعی از مدیریت اوقاف 
که در قانون  که اوقـــاف عماًل به صورت یک خیریه درآمد. به دنبـــال تغییراتی  شـــد تا آنجا 
کرد و عبـــارت بود از:  وقـــف پدیـــد آمد، ایجـــاد بنیاد وقـــف تعریف حقوقی جدیـــدی پیدا 
که به امور مربوط به  »تأســـیس یک بنیاد عام المنفعه به دســـت فرد یا سازمان یا جمعیتی 
 foundation یـــا vakif ،کلمه وقف یـــه و تعـــاون اجتماعی بپـــردازد«. در ترکیه معـــادل  خیر

که بر اساس زبان رسمی قانون جمهوری ترکیه شناخته شده است. می باشد 
که به معنای بخشش  از دیگر مفاهیم وقف در ترکیه، فعالیت بشردوســـتانه می باشـــد 
کاال و خدمـــات، قـــدرت و نفوذ، و  یافته زمـــان، اطالعـــات،  یزی شـــده و ســـاختار برنامه ر

همچنین پول به منظور ارتقا سالمت انسانی و جامعه تلقی می شود.
یخـــی توســـعه بنیادهای وقفـــی در ترکیـــه، می توان بـــه تغییرات در  در بررســـی رونـــد تار
ران عثمانی،  که تـــا قبـــل از ســـال 1924م و در دو کرد  یـــت وقـــف و امور دینی اشـــاره  مدیر
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زارت اوقاف و امور شـــرعیه بوده اســـت که در ســـال 1924 اداره و  یاســـت وقف بر عهده و ر
یر واگذار شـــده اســـت و برای این منظـــور، اداره کل اوقاف  ز نظارت بر اوقاف به نخســـت و

یری تأسیس شده است. ز یر نظر نخست و یری ترکیه ز ز نخست و
کـــه دو برنامه ی مهم این  اولیـــن بنیاد وقـــف جامعه ی ترکیه، بنیاد وقف بلو می باشـــد 
کمک هزینه تحصیلی است. در اواخر  کودکان و برنامه  بنیاد در سال 2010، برنامه آموزش 
سال 2010، بنیاد بخش سوم وقف ترکیه با بهره برداری از بنیاد وقف بلو، یکسری جلسات 

گرد. یق برای تأسیس بنیادهای خیریه در سایر استان ها برگزار  یج و تشو را به منظور ترو
ران عثمانی  یـــت امـــور دینـــی هـــم تغییراتـــی رخ داده اســـت. در دو همچنیـــن در مدیر
که در  زارتخانه امـــور مذهبی بود  مســـئولیت تمامی مســـاجد، صومعه و خانقـــاه بر عهده و
کردن امور مربوط به مذهب و پرســـتش  زارتخانه، اداره  ران جمهـــوری، پس از لغو این و دو
یاســـت امور  کنترل تمامی مســـاجد، خانقاه و صومعه ســـراها به ر دین اســـالم و همچنین 

گردید. دینی جمهوری ترکیه واگذار 
یـــه، در انتهـــای ســـال 2015، مجموع  در بررســـی وضعیـــت موجـــود وقـــف و امـــور خیر
که به تفکیک تعداد بنیادهای وقفی موروثی  بنیادهای وقف شده 5.465 مورد می باشند 
264، بنیادهـــای وقفـــی جوامـــع 167، بنیادهای تجار 1، بنیادهای وقفـــی جدید 5.012 و 
که در خارج از ترکیه تأسیس شده اند(  بنیادهای وقفی خارجی )منظور بنیادهایی است 
21 مورد می باشـــند. تعداد بنیادهای وقفی جدید در ســـال 2014، 4.893 مورد می باشد. 
یری ترکیـــه در ســـال 2013، بـــه مقـــدار  ز کل اوقـــاف نخســـت و مجمـــوع درآمدهـــای اداره 
یال( می باشـــد. مجموع هزینه های  554.398.306 لیـــره ترکیـــه )برابر با 5.596 میلیارد ر
یری ترکیه در ســـال 2013، به مقـــدار 440.933.470 )برابر با  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 

یال( می باشد. 4.450 میلیارد ر
کشـــور ترکیه از لحاظ شـــاخص ها و معیارهایی همچون میزان بخشـــندگی  وضعیت 
بشردوســـتانه،  کمک هـــای  حجـــم  داخلـــی،  ناخالـــص  تولیـــد  از  درصـــدی  به صـــورت 
ترکیـــه، شـــاخص ســـهولت فعالیت هـــای  کشـــور  فعالیت هـــای بشردوســـتانه فرامـــرزی 

کشورها مقایسه شده است. بشردوستانه با دیگر 
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کـــه به طور  کشـــور ترکیـــه، 0.23٪ از تولید ناخالص داخلی اســـت  میـــزان بخشـــندگی 
کمک های  گزارش  یال می باشـــد. بر اســـاس رتبه بنـــدی  تقریبـــی معادل 51 هزار میلیارد ر
کننـــده ی کمک های بشردوســـتانه  بشردوســـتانه جهـــان1، از میـــان دولت هـــای برتـــر اهدا
کرده است و این میزان برابر با  کسب  کشور ترکیه رتبه چهارم را  بین المللی در سال 2014، 
که در سال 2013 این میزان پول را صرف  یال( است  1.659 میلیون دالر )51 هزار میلیارد ر
کمک بشردوستانه  کشور ترکیه در سال 2013،  میزبانی از پناهندگان سوری نموده است. 
بین المللی نداشته است و تنها برای میزبانی از پناهندگان هزینه نموده است. همچنین 
کشـــور ترکیه در سال 2015 از نظر میزان هزینه های خیرخواهانه پرداخته شده برای اسکان 
کشور ترکیه در سال 2015 در میان  پناهندگان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 
یال( از نظر  کشـــور برتـــر دنیا رتبه دوم را با میـــزان 3176 میلیون دالر )98 هـــزار میلیارد ر  20
کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی بـــه خود اختصاص داده اســـت. همچنین 
کشـــور ترکیه ازلحاظ میزان بخشندگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور 
کرده اســـت و میـــزان آن در ســـال 2015 برابر بـــا 0.37٪ تولید ناخالص  رتبـــه اول را کســـب 
داخلی ترکیه می باشد. بررسی شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه توسط انستیتو 
گرفته اســـت. میانگین امتیاز کشـــورها در این شـــاخص 5.3 می باشد  هادســـون صورت 
درحالی کـــه امتیـــاز ترکیه 3.1 اســـت و از میانگین امتیاز کشـــورها هم پایین تر اســـت. این 
شـــاخص بر اســـاس ســـه مؤلفه ســـهولت ثبت نام و فعالیت ســـازمان های جامعه مدنی، 
سیاســـت های مالیاتی برای کســـری، معافیت و امتیازهای مالیاتی، و ســـهولت ارسال و 

کاال از مرزها تعیین می شود. یافت پول نقد و  در
کل  در بررســـی وضعیت موجود مســـاجد و فعالیت های قرآنی، در ســـال 2014، تعداد 
که به صورت آموزش  ره های قرآن  مســـاجد ترکیه 86.101 مورد می باشد و مجموع تعداد دو
ر( و آموزش بســـته )آموزش به روش ســـنتی و حضوری(  بـــاز )آمـــوزش مجـــازی و از راه دو

برگزار شده اند، 16.958 مورد می باشد. 
یگـــران فعـــال در حوزه هـــای وقـــف و امـــور خیریه در کشـــور ترکیه در ســـه دســـته ی  باز

1. Global Humanitarian Assistance (GHA)
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گر و مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف قرار  سیاست گذار و ناظر، نهادهای تسهیل 
یری  ز یـــه در ترکیه، اداره کل اوقاف نخســـت و دارنـــد. نهـــاد متولی و ناظـــر وقف و امور خیر
زارت مسئولیت نظارت بر بنیادهای  زارت دارایی ترکیه می باشد. همچنین این و ترکیه و و

وقفی را هم دارا می باشد.
که مســـئولیت  یری ترکیـــه یک مؤسســـه ی دولتی اســـت  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 
یاســـت عمومی مؤسســـات خیریه و نظارت بر آن ها را عهده دار است، همچنین وظیفه  ر
حفاظت از میراث فرهنگی در ترکیه و خارج از ترکیه و وظیفه بازرســـی و حسابرســـی انواع 
بنیادهای وقفی )بنیادهای وقفی جدید، بنیادهای وقفی تجار، بنیادهای وقفی جوامع و 
یری در جمهوری  ز یر نظر نخســـت و بنیادهـــای وقفی موروثی( را دارا می باشـــد. این نهاد ز
که از خـــودش درآمـــد و بودجه دارد.  ترکیـــه فعالیـــت می کنـــد و تنها نهادی دولتی اســـت 
یری ترکیه شـــامل درآمد اجاره، ســـودهای تجاری  ز درآمدهـــای اداره کل اوقاف نخســـت و
یت نمایندگی ها، درآمد حاصل از  کســـب وکار، درآمدهای حاصل از مشارکت، حق عضو
کل  فـــروش امـــوال غیرمنقول، درآمد حاصـــل از فـــروش دارایی های تحت مالکیـــت اداره 
یری ترکیه، موقوفات شرطی، موقوفات بدون قید و شرط و سایر درآمدها  ز اوقاف نخست و
یـــد دارایی های غیرمنقـــول، تعمیر و نگهداری آن ها اســـت،  می باشـــد و مصارف آن، خر
همچنین درآمد حاصل از موقوفات شـــرطی باید در راســـتای نیات خیران مصرف شوند. 
یری ترکیه دارای اختیاراتی برای تأســـیس یک بانک باهدف  ز کل اوقـــاف نخســـت و اداره 

کردن درآمد و هزینه های بنیادهای وقف می باشد. مدیریت 
یری ترکیه قرار دارد که  ز دو قانون درباره اوقاف ترکیه در ســـایت اداره کل اوقاف نخست و
شـــامل قانـــون اوقاف شـــماره 5737 و دســـتورالعمل اجرایی ســـازی قانون اوقاف شـــماره 
یب شده است و مسئول  5737 می باشـــد. قانون اوقاف 5737 توسط مجلس ترکیه تصو
یران است. هدف قانون جدید اوقاف این است که محدودیت های  ز اجرای آن، شـــورای و
کـــم بر بنیادهـــای موقوفه را از بیـــن ببرد. این قانون تـــالش می کند تا سرپرســـتی اداره کل  حا
یری ترکیه را از روی بنیادهای موقوفـــه بردارد؛ به عنوان مثال، دیگر نیازی  ز اوقاف نخســـت و
یری  ز ردن دارایی ها از اداره کل اوقاف نخست و نیســـت که بنیادهای وقفی برای بدســـت آو
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ترکیه مجوز بگیرند و همچنین برای فعالیت هایشـــان در خارج از کشـــور، نیازی به مجوز از 
یری ترکیـــه ندارنـــد. یکی از عناصـــر کلیدی ایـــن قانون جدید،  ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
حـــذف محدودیت ها برای افراد خارجی اســـت. تـــا قبل از این قانون جدیـــد، افراد خارجی 
اجازه وقف در ترکیه را نداشتند، اما در حال حاضر مطابق با ماده 5 این قانون، افراد خارجی 

می توانند بنیادهایی را وقف کنند یا در بدنه اجرایی این بنیادها مشارکت داشته باشند.
دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5737، چارچوب پیاده سازی قانون 
یری ترکیه منتشرشـــده و  ز کل اوقاف نخســـت و که از طرف اداره  جدیـــد را شـــکل می دهد 
شـــامل یکسری دســـتورالعمل هایی برای بنیادهای موقوفه است و امور مربوط به اوقاف را 
تنظیم می کند. قانونی بودن این دستورالعمل توسط ارگان های مستقل قوه قضائیه کنترل 
یری  ز کل اوقاف نخســـت و که اداره  یر،  ز می شـــوند و مفاد این دســـتورالعمل باید توســـط و

ترکیه به آن متصل است، اجرا شود.
زارت دارایی ترکیه یک نهاد دولتی اســـت که مســـئولیت سیاست گذاری و نظارت بر  و
بنیادهای وقفی را به عهده دارد. در قانون مالیات ترکیه هیچ قانون خاصی وجود ندارد که 
کند. مؤسســـات  یـــک معافیت مالیاتی عمومی قابل اجرا را برای مؤسســـات خیریه فراهم 
کـــردن دوســـوم از درآمـــد خـــود بـــرای خدمـــات عمومی  کـــه بـــا هـــدف صـــرف  یـــه ای  خیر
زارت  یران به پیشـــنهاد و ز تأسیس شـــده اند، حکـــم معافیت از مالیات توســـط شـــورای و

دارایی ترکیه به این مؤسسات اعطا می شود.
گر را برای امور خیریه ایفا می کنند: بنیاد بخش سوم  در ترکیه دو نوع نهاد نقش تسهیل 
وقـــف ترکیـــه و بانـــک اوقـــاف ترکیه. بنیـــاد بخش ســـوم وقف ترکیـــه1 به عنوان یـــک مرکز 
پا  اطالعات و یک پایگاه اطالع رســـانی می باشد. این بنیاد وقفی عضوی از مرکز وقف ارو

کلیدی و مهمی را در توسعه جامعه مدنی ایفا می کند.  است و نقش 
بانـــک اوقـــاف ترکیه، با جـــذب کمک هـــای مالی، به تســـهیل فعالیت هـــای خیریه 
می پردازد و هدف آن، بهترین اســـتفاده از وجوهات بنیادهای وقف می باشد. سهامدار 
یری ترکیه می باشـــد و این بانک توســـط  ز اصلـــی این بانـــک، اداره کل اوقاف نخســـت و

1. TUSEV
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یری ترکیه  ز یـــت اداره کل اوقاف نخســـت و یـــه ای که تحـــت مدیر 40.000 بنیادهـــای خیر
می باشـــند، کنترل می شـــود. این بانک در سال 2015، هفتمین بانک برتر ترکیه از لحاظ 

میزان دارایی می باشد.
شـــش مؤسســـه خیریه برتر در ترکیه در موضوعات مختلف شناســـایی و موردبررســـی 

قرار گرفتند.
که  1. سازمان وقف دیانت ترکیه اصلی ترین نهاد خیریه در ترکیه در موضوع مذهبی است 
یاســـت امور دینی  یی به نیازهای »ر هدف از تأســـیس آن، عمدتـــًا در جهت پاســـخگو
رده نشـــده ی  جمهـــوری ترکیه« در راســـتای انجـــام وظایف محوله اســـت. نیازهای برآو
یاست امور دینی جمهوری ترکیه بر اساس بودجه ساالنه، به واسطه ی امکانات موجود  ر
در مؤسسه پاسخ داده می شود و در چشم انداز خود می خواهد به صورت جهانی به یک 
بنیـــاد وقـــف در خدمات بشردوســـتانه تبدیل شـــود. ســـازمان وقف دیانـــت ترکیه، یک 
یاســـت امور دینـــی جمهـــوری ترکیه اســـت و جـــزء یکی از  ســـازمان تابعـــه وابســـته بـــه ر
مؤسســـات خیریه از نوع دولتی می باشد. یکی از واحدهای سازمان وقف دیانت ترکیه، 
که وظیفه اصلی این واحد،  واحد مدیریت فعالیت خیریه و خدمات اجتماعی اســـت 
انجام فعالیت های مربوط به خدمات خیریه ای و خارجی ســـازمان وقف دیانت ترکیه 
گسترده ای از افراد در مناطق جغرافیایی مختلف  می باشـــد. این مؤسسه به یک طیف 

کمک های نقدی و غیر نقدی اهدا می کند. 
2. سازمان وقف وهبی کوچ از بزرگ ترین سازمان های خیریه غیردولتی و اولین بنیاد وقف 
که به احیای ســـنت قدیمی موقوفات بشردوســـتانه برای  خصوصی وقف ترکیه اســـت 
عمـــوم مردم می پـــردازد و موقوفات آن شـــامل تأســـیس چندین مـــدارس، خوابگاه های 
کلینیک ها، بیمارســـتان و موزه می باشـــد. این ســـازمان با  کتابخانه هـــا،  یی،  دانشـــجو
هـــدف انجـــام فعالیت هـــای انســـان دوســـتانه در زمینه آمـــوزش، بهداشـــت و فرهنگ 
ردن شرایط  تأســـیس شـــده اســـت. از مهم ترین برنامه های آن در زمینه آموزش، فراهم آو
کز  تحصیلـــی برای افراد ناتوان از لحاظ مالی، در حوزه بهداشـــت و درمان، تأســـیس مرا
یخ تمدن  درمانی و ایجاد تسهیالت دائمی برای افراد و در حوزه فرهنگ، حفاظت از تار
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کز تحقیقاتی می باشد. و میراث فرهنگی با استفاده از تأسیس مرا
3. دانشـــگاه وقف ســـلطان محمد فاتح، یک مؤسســـه ی آموزش عالی تازه تأسیس شده 
یری ترکیه اســـت. هدف این  ز کـــه بنیان گـــذار آن، اداره کل اوقاف نخســـت و می باشـــد 
دانشگاه این است که در حوزه پژوهش و آموزش ترکیه به عنوان یک پیشگام و پیش قدم 

باشد.
4. بنیاد وقف کلیه ترکیه یک ســـازمان غیردولتی اســـت و به منظور شـــکل گیری و افزایش 
کلیه فعالیت می کند. این بنیاد  گاهی جامعه درباره سیاست های مربوط به سالمت  آ
کلیه در ســـال تأســـیس شده است. تنها 7٪ بودجه این  وقفی با هدف انجام 100 پیوند 
کافی  کم و نا که این میزان بسیار  بنیاد، از بودجه عمومی جمهوری ترکیه تأمین می شود 
یت این بنیاد ارائه  کمک مردم نیاز دارد. مأمور می باشـــد و برای ارائه خدمات بیشتر، به 

کلیه می باشد. خدماتی در حوزه سالمت، با تمرکز بر سالمت 
یست محیطی  5. بنیاد وقف درختکاری تما بزرگ ترین و برجسته ترین سازمان غیردولتی ز
ک و حفاظـــت از منابـــع طبیعـــی از طریق  کـــه با هـــدف مبارزه با فرســـایش خـــا اســـت 
یســـت محیطی در ترکیه تأســـیس شـــده اســـت.  درختـــکاری و بـــه عنـــوان یـــک وقف ز
ک ترکیه، از طریق مبارزه  یت این بنیاد، مبارزه با تهدید بیابان زایی و فرسایش خا مأمور

گاه سازی افکار عمومی می باشد. دسته جمعی مردمی و آ
گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و  گونا یگران در ســـطوح  پس از شناســـایی باز
که بـــه درک بهتر جایگاه  امور خیریه نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترســـیم شـــده اســـت 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  هریک از باز
یاست امور دینی جمهوری  کن مذهبی ترکیه، ر متولی اصلی رسیدگی به مساجد و اما
که به عنوان عالی ترین مرجع امور دینی ترکیه اســـت که عهده دار تنظیم امور  ترکیه اســـت 
دینی و همچنین عهده دار اداره تمامی مســـاجد، خانقاه و صومعه ســـراها در سطح ترکیه 
یری، مسئولیت احداث و  ز می باشـــد. این نهاد، یک سازمان مذهبی وابسته به نخست و
یاســـت امور دینی جمهوری   کـــن عبادی و مقدس مذهبی را بر عهده دارد. ر یـــت اما مدیر
کن متبرکه فعالیت می نماید. یکی از  ترکیـــه به عنوان متولی و ناظر در حوزه مســـاجد و اما
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که از  کل خدمات دینی اســـت،  یاســـت امور دینی جمهـــوری ترکیـــه، اداره  تشـــکیالت ر
کردن مســـاجد و نمازخانه های  وظایف این اداره، مدیریت، هدایت، ارشـــاد افراد و آماده 
یســـد. برای عبادت اســـت. همچنین متن خطبه های نماز جمعه را نیز همین نهاد می نو
کن متبرکه  ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه به عنـــوان متولی و ناظر در حوزه مســـاجد و اما
فعالیـــت می نماید. ســـازمان وقف دیانت ترکیـــه خدمات نظارتی در زمینه ساخت وســـاز 
مساجد را بر عهده دارد. این سازمان، با هدف حمایت از فعالیت های انجام شده توسط 
یاست امور دینی  یی به نیازهای ر یاست امور دینی جمهوری ترکیه و در جهت پاسخگو ر
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جمهوری ترکیه، در راســـتای رســـیدن به جذب مخاطبان بیشتر در امور مذهبی و تربیت 
نسل های آینده، تأسیس شده است.

یاســـت امور  ایـــن ســـازمان، بـــا هـــدف حمایـــت از فعالیت های انجام شـــده توســـط ر
یاســـت امور دینی جمهوری  یی به نیازهای ر جمهوری دینی ترکیه و در جهت پاســـخگو
ترکیه، در راســـتای رســـیدن به جذب مخاطبان بیشتر در امور مذهبی و تربیت نسل های 

آینده، تأسیس شده است.
کن  یری ترکیـــه بـــه عنوان ناظـــر در این حوزه مســـجد و اما ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
یری ترکیه بازرسی  ز کل اوقاف نخســـت و متبرکه فعالیت می نماید. یکی از خدمات اداره 

مأموران مساجد و امور مربوط به مساجد می باشد.
کشـــور ترکیه می توان مسجد ســـلطان احمد، مسجد  یباترین و مهم ترین مســـاجد  از ز
کرد چراکه هم از لحاظ معماری  قوجاتپه، مســـجد ایاصوفیه، و مسجد سلیمانیه اشـــاره 

یت فرهنگی در ترکیه شاخص هستند. وهم از نظر هو

کن متبرکه نگاشت نهادی مساجد و اما
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گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه مساجد  گونا یگران در سطوح  پس از شناسایی باز
که به درک بهتر جایگاه  کن متبرکه نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترسیم شده است  و اما

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  هریک از باز
یاســـت امـــور دینی جمهـــوری ترکیه به عنـــوان یک ارگان رســـمی دولتی، وابســـته به  ر
کریم و امور مذهبی را بر عهده دارد.  یری، سرپرســـتی امور دینی و آموزش قرآن  ز نخســـت و

یاست امور دینی جمهوری ترکیه به عنوان متولی و ناظر در حوزه قرآن و فعالیت های  ر
یاست امور دینی جمهوری ترکیه، دو اداره  مذهبی فعالیت می نماید. از تشـــکیالت ر
کـــه نقـــش  کل خدمـــات آموزشـــی و قرآنـــی"  در ایـــن بخـــش فعالیـــت می نماینـــد؛ "اداره 
سیاست گذار و متولی را در حوزه قرآن و فعالیت های قرآنی دارا می باشد، و "هیئت مدیره 

که نقش ناظر را در این حوزه دارا می باشد. بازرسی و قرائت قرآن" 
ره هـــای قرآنی، نقـــش ارائه دهنده خدمات  ســـازمان وقف دیانت ترکیـــه، با برگزاری دو

قرآنی در ترکیه را دارا می باشد.

نگاشت نهادی قرآن و فعالیت های مذهبی
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گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه قرآن و  گونا یگران در ســـطوح  پس از شناســـایی باز
که به درک بهتر  فعالیت های مذهبی نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترســـیم شـــده است 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  جایگاه هریک از باز
کامل نظارت و اداره ی اقســـام مختلف اوقاف را بر عهده داشته  به دولت ترکیه به طور 
یری ترکیه" قرار دارند. در مورد اداره ی اوقاف  ز و همه تحت نظر " اداره کل اوقاف نخست و
ترکیه، این موارد قابل مالحظه است. اوقاف از دولت عثمانی، به دولت جمهوری ترکیه، 

که عبارت اند از: گردید  یخی منتقل  بعد از چندین تحول تار
زارت اوقاف و امور شرعیه در سال 1924م؛	  لغو و
یر؛	  ز واگذاری اداره و نظارت بر اوقاف به نخست و
یر در سال 1924م؛ 	  ز یر نظر نخست و یری ترکیه ز ز کل اوقاف نخست و تأسیس اداره 
زارتخانه ی مخصوص اداره ی شئون دینی.	  تأسیس و

سیاســـت گذار و متولی اصلی وقف و امور خیریه، اداره کل اوقاف نخســـت وزیری ترکیه 
می باشـــد. اداره کل اوقـــاف نخســـت وزیری ترکیـــه یک مؤسســـه دولتـــی ترکیـــه و دارای یک 
شخصیت حقوقی مستقل است و مسئولیت ریاست عمومی بر بنیادهای وقفی و نظارت بر 

آن ها را بر عهده دارد و همچنین این اداره زیر نظر نخست وزیر در جمهوری ترکیه است. 
نهاد دیگری که وظیفه سیاســـت گذاری و نظارت بر بنیادهای وقفی را دارا می باشـــد، 
زارت دارایـــی ترکیه یک نهاد دولتی اســـت که مســـئولیت  زارت دارایـــی ترکیـــه اســـت. و و
گـــذاری و نظارت بـــر بنیادهای وقفـــی را به عهـــده دارد. به عبارتـــی مدیریت و  سیاســـت 
کشـــور ترکیـــه و همچنین نظـــارت بر روی  سیاســـت گذاری در زمینـــه ی توســـعه وقف در 

بنیادهای وقفی به صورت یکپارچه و واحد صورت نمی پذیرد.
کن مذهبی چه از لحاظ فرهنگی و مذهبی و چه  مســـئول و متولی حوزه مساجد و اما
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه" می باشد؛ این  از لحاظ مالی و عمرانی بر عهده نهاد "ر
کن مذهبی داده  یکپارچگی قدرت عمل بسیار باالیی به دولت ترکیه در ارتقای سطح اما
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه" و "ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه"  اســـت. به عبارتی " ر
بنابرایـــن،  می باشـــند.  دارا  را  متبرکـــه  کـــن  اما و  مســـاجد  روی  بـــر  نظـــارت  مســـئولیت 
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کن متبرکه به صورت غیرمتمرکز صورت می پذیرد.  سیاست گذاری در حوزه مساجد و اما
یرا عالوه بر نهاد  همچنین سیســـتم نظارت هم به صورت غیرمتمرکز صورت می پذیـــرد. ز
یری  ز کل اوقاف نخســـت و "ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه"، نهـــاد دیگری به عنـــوان " اداره 

ترکیه" مسئولیت بازرسی مأموران مساجد و امور مربوط به مساجد را بر عهده دارد.
یاســـت امور دینی جمهوری ترکیه" به عنوان  در حوزه قرآن و فعالیت های مذهبی، " ر
سیاســـت گذار و ناظـــر ایفـــای نقش می نمایـــد و تنها متولـــی اصلی این نهاد می باشـــد. به 
عبارتی سیاست گذاری و نظارت در حوزه قرآن و فعالیت های مذهبی به صورت یکپارچه 

و متمرکز صورت می پذیرد.
یگران مختلف و ارتباطات فی مابین آنان در سه حوزه وقف و امور  با توجه به تعیین باز
که  کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های مذهبی، می توان بیان داشت  خیریه، مســـاجد و اما
یری ترکیه" به طور متمرکز در دو حوزه وقف و امور خیریه،  ز نهاد " اداره کل اوقاف نخست و
کن متبرکه فعالیت می نماید و در این دو حوزه، نقش سیاست گذار و ناظر  و مساجد و اما
کن متبرکه،  یاست امور دینی جمهوری ترکیه" در دو حوزه مساجد و اما را ایفا می نماید. " ر
و قرآن و فعالیت های مذهبی مشـــارکت دارد و در این دو حوزه، در نقش سیاســـت گذار و 
ناظر می باشـــد. "ســـازمان وقف دیانت ترکیـــه" هم به طور متمرکز در هر ســـه حوزه فعالیت 
می نماید و دارای نقش های متفاوتی می باشد. در حوزه وقف و امور خیریه، نقش مؤسسه 
کن متبرکه، نقش ناظر را ایفا  خیریه در موضوع مذهب را دارا است. در حوزه مساجد و اما
می نمایـــد و در حـــوزه قـــرآن و فعالیت های مذهبـــی، در نقش ارائه دهنـــده خدمات قرآنی 

فعالیت می نماید.
یری ترکیه یک برنامه اســـتراتژیک برای ســـال های 2015-  ز اداره کل اوقـــاف نخســـت و
ره 2015- 2019، در مجموع 5 موضوع اســـتراتژیک، 5  2019 را ارائـــه می دهـــد. در برنامه دو
که  کالن، 17 اهداف خرد، 27 اســـتراتژی و 37 شاخص عملکرد مطرح شده اند  اهداف 
که در اهداف خرد مطرح شده، چه  یر مطرح شده است و همچنین بیان شده  در جدول ز

واحدهایی درگیر می باشند.
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کالن واحد مسئولشاخص های عملکرداستراتژیاهداف خرداهداف 

1. افزایش 
درآمد حاصل 

از ابزارهای 
موجود

1. تقویت 
ساختار مالی 

سازمان

که هزینه  افزایش اجاره هایی 
رایج آن ها مناسب نیست، بر 
اساس نرخ شاخص قیمت 

تولیدکننده

نرخ قراردادهای اجاره داده شده به 
که اجاره آن ها با نرخ  قیمت رایج 

شاخص قیمت تولیدکننده به روز شده 
است

ریاست اداره 
ک و  امال

سرمایه

نرخ درآمدهای اجارهانجام سرمایه گذاری های جدید

1. توسعه و 
گاهی  ترویج آ

وقف

1. ترویج معرفی 
سازمانی و 

گاهی وقف آ

افزایش فعالیت های روابط 
عمومی و استفاده بیشتر از 

کانال های ارتباطی نوشتاری و 
بصری

تعداد فعالیت های آموزشی برگزارشده 
کنفرانس، جلسه، فروم،  )سمینار، پنل، 
گفتگو، ارائه  کارگاه آموزشی،  مناظره، 

مباحثه و ...(

مرکز مشاوره 
روابط 

عمومی و 
مطبوعات

تعداد فعالیت های هنری انجام شده از 
کنسرت و ... قبیل تئاتر، نمایشگاه، 

تعداد مواد تبلیغاتی بصری )کتاب، 
بروشور، مجله و ...(

تعداد مواد تبلیغاتی بصری )پروژه های 
رسانه های عمومی، برنامه های 

تلویزیون و پروژه های پخش بصری 
و...(

1. توسعه و 
ترویج آگاهی 

وقف

1. ترویج معرفی 
سازمانی و 

گاهی وقف آ

افزایش فعالیت های روابط 
عمومی و استفاده بیشتر از 

کانال های ارتباطی نوشتاری و 
بصری

تعداد برنامه های هفته وقف 
)فعالیت های سینویزیون، پروموشن و 

فعالیت های زیرساختی فنی(
مرکز مشاوره 

روابط 
عمومی و 
مطبوعات تکمیل )هویت( فعالیت هویت 

اجتماعی

1. اجرای 5 
برنامه 

بین المللی تا 
پایان سال 

1019

برگزاری برنامه برای توسعه 
مشارکت های بین المللی

تعداد برنامه برگزارشده
ریاست اداره 

روابط 
خارجی تعداد افراد دعوت شده

تعداد افراد شرکت کننده
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1. توسعه و 
ترویج آگاهی 

وقف

3. اشتراک 
تجربیات با 

همکاری های 
بین المللی 

جدید

توسعه همکاری و تبادل 
اطالعات در حوزه فعالیت

کمک کشور بهره مند از  تعداد 

تعداد فعالیت انجام شده

1. معرفی 
تمدن وقف

تعداد دفعات نشرانتشار

ریاست اداره 
فرهنگ و 

ثبت

که در آن ها شرکت شرکت در نمایشگاه های انتشار تعداد نمایشگاهی 
می شود

برگزاری فعالیت های مربوط به 
تعداد فعالیتوقف

کتابخانه اختصاصی  توسعه 
کتابخانهوقف تعداد انتشار 

5. ارائه 
خدمات به 

عموم توسط 
دارایی های 

فرهنگی وقفی 
منقول

تعداد موزه افتتاح شدهافتتاح موزه

کاتالوگ کاتالوگ چاپ شدهچاپ  تعداد 

3. احیا و 
حفاظت 

دارایی های 
فرهنگی

1. آماده سازی 
پروژه های 

تعمیر، مرمت و 
حفاظت از 
دارایی های 

فرهنگی وقفی 
غیرمنقول تا 
پایان سال 

1019

کاربردی  ایجاد پروژه های 
جهت انجام مرمت متناسب با 

اصالت اموال فرهنگی وقفی 
غیرمنقول

تعداد پروژه اموال فرهنگی وقفی 
غیرمنقول بایگانی شده

ریاست اداره 
آثار هنری و 

امور 
ساختمانی 1. تعمیر، 

مرمت و 
حفاظت از 
1000دارایی 

فرهنگی وقفی 
غیرمنقول تا 
پایان سال 

1019

زنده نگه داشتن اموال فرهنگی 
وقفی غیرمنقول در چارچوب 

پروژه های تأییدشده و 
تصمیمات بنیادی و ترمیم آن ها 

متناسب با اصالتشان

تعداد اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول 
تحت حفاظت، تعمیر و ترمیم
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3. احیا و 
حفاظت 

دارایی های 
فرهنگی

3. امضای 5 
پروتکل 

همکاری در 
ارتباط با تعمیر، 

مرمت و 
حفاظت از 
دارایی های 

فرهنگی وقفی 
منقول و 

غیرمنقول تا 
پایان سال 

1019

ایجاد 5 پروتکل همکاری با 
کشورهای مالک اموال فرهنگی 

وقفی برای حفاظت از این 
اموال

که با آن ها پروتکل  کشورهایی  تعداد 
همکاری امضاشده

ریاست اداره 
روابط 
خارجی

1. حفاظت از 
دارایی های 

فرهنگی وقفی 
منقول تا پایان 

سال 1019

تأسیس واحدهای حفاظت/ 
آسیب شناسی

نسبت تکمیل و سال تأسیس 
واحدهای حفاظت/ آسیب شناسی

ریاست اداره 
فرهنگ و 

ثبت

5. تکمیل ثبت 
موجودی 5 

کشور تا پایان 
سال 1019

کشورهای  توسعه مشارکت با 
مالک اموال فرهنگی وقفی و 

شناسایی آن ها و انجام 
همکاری با سازمان ها در سطح 

ملی برای این امر

که ثبت موجودی  کشورهایی  تعداد 
آن ها به اتمام رسیده است

1. توسعه و 
تقویت 
ساختار 
سازمانی

1. ایجاد یک 
بایگانی وقف 

مطمئن و 
قابل دسترس

ایجاد سخت افزار فنی الزم و 
استخدام پرسنل متخصص

تعداد صفحه اسناد انتقال یافته به 
آرشیو دیجیتال

ورود و ادغام سندهای وقفی به 
واحد آرشیو وقف

نسبت افزایش تعداد افراد 
استفاده کننده از سیستم جستجوی 

بایگانی وقف

تعداد سند وقفی ثبت شده در سیستم 
بایگانی وقف

1. تحلیل و 
شماره گذاری 

بنیادهای وقفی 
ضبط شده

هماهنگی درون و برون سازمانی
که  تعداد بنیادهای وقفی ضبط شده 

تطبیق آن ها با اسنادشان به اتمام 
رسیده است

ریاست اداره 
فرهنگ و 

ثبت
ریاست اداره 

توسعه 
استراتژیک

تعداد سند وقفی تحلیل شدهتحلیل بر اساس سند وقفی
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1. توسعه و 
تقویت 
ساختار 
سازمانی

3. ایجاد 10 
پروژه تا پایان 

سال برای 
استفاده از 

سرمایه هایی با 
منابع خارجی 

در جهت 
نیازهای 
سازمان

همکاری با سازمان ها و 
مؤسسات داخلی و خارجی 

برای استفاده از منابع 
برون سازمانی

تعداد پروژه ایجادشده

ریاست اداره 
روابط 
خارجی

تعداد سازمان ها و مؤسسات داخلی و 
کننده خارجی همکاری 

1. بهبود 
کارکنان کیفیت 

تعداد روز/ پرسنلآموزش پرسنل موجود
تمام واحدها)پرسنل فنی(

تحلیل پرسنل بر اساس شروط 
سند وقفی

تعداد روز پرسنل
)پرسنل دیگر(

5. افزایش 
کیفی  کمی و 

خدمات 
خیریه

1. افزایش 
تعداد افراد 
بهره مند از 
کمک های 
اجتماعی

افزایش مبالغ برداشته شده از 
بودجه سازمانی برای افزایش 
تعداد افراد بهره مند از مزایای 

اجتماعی

تعداد دانش آموزان بهره مند از بورس 
تحصیلی

ریاست اداره 
خدمات 

خیریه

تعداد افراد بهره مند از حقوق ماهیانه 
نیازمندان

تعداد خانواده بهره مند از خدمات مواد 
غذایی خشک

1. افزایش میزان 
رضایت افراد 
بهره مند از 
کمک های 
اجتماعی

کمک های اجتماعی بر  توزیع 
اساس نیازهای منطقه ای

بررسی میزان رضایت از خدمات مواد 
غذایی خشک

تعیین تقویم زمانی برای ارائه 
خدمات

افزایش محتویات سبدهای مواد 
غذایی خشک

یری ترکیه، عالوه بر قوانین مربوطه دارای یکسری وظایف و  ز کل اوقاف نخست و اداره 
مســـئولیت هایی از نظر اسناد باالدســـتی می باشـــد. لذا در تهیه برنامه استراتژیک 2015-
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2019، اســـناد مؤثـــر در تعیین اهـــداف کالن و خرد، و همچنین برنامه ها و اســـتراتژی های 
ملی، منطقه ای و حوزه ای مرتبط با زمینه های فعالیت ســـازمان نیز در نظر گرفته شـــده اند 

یر ارتباط برقرار شده است: یژه موارد ز و در این زمینه با اسناد باالدستی به و
برنامه توسعه دهم )2018-2014(. 1
یت برنامه توسعه دهم )2018-2014(. 2 برنامه های تحول دارای اولو
برنامه میان مدت )2015-2013(. 3
برنامه مالی میان مدت )2015-2013(. 4
برنامه مالی میان مدت )2016-2014(. 5
برنامه دولتی شصت و دوم. 6
برنامه دولتی شصت و یکم. 7
برنامه سال 2014. 8

یری ترکیه درآمدها و هزینه ها را در سطح اهداف  ز کل اوقاف نخست و همچنین اداره 
یابی نموده است. کالن، در برنامه استراتژیک 2015- 2019 ارز خرد و 
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 پیوست ها -8

 7575قانون اوقاف شماره : 1پیوست  -8-1

 7575اوقاف شماره قانون 
 0228 یهفور 02 یبتصو تاریخ

 0228 یهفور 05 یادار یاتدر نشر انتشار
 1 فصل
 یعموم دستورالعمل

 موضوع
و نظاارت   ها یاتعمل یریت،مرتبط با مد یها قواعد و روش یجادمنظور ا قانون به ینا -1اصل

 یرمنقاول منقول و غ های ییدارا یو نگهدار یاز ثبت، محافظت، بازساز یناناطم  ی؛وقف ادهاییبر بن
و   ی؛وقفا  یااد بن هاای  یای و اساتفاد  از دارا  یاقتصااد  یریتاز مد ینانکشور و خارج از کشور؛ اطم

 شد  است. ینتدو یوقف یادهایادار  کل بن یها یتو مسئول یاراتاخت یف،سازمان، وظا تعریف
 عمل حوزه
و  یرمسالمان جواما  غ  یاد، و جد 2، اضافه شاد  1ضبط شد  یوقف یادهایقانون بن ینا -2اصل

 .شود یرا شامل م یوقف یادهایصنعتگران و ادار  کل بن یوقف یادهایبن
 .یردقانون مد نظر قرار گ یدر اجرا یدبا یگیدوسو المللی یناصل ب پس ازاین

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. mazbut 
2. mulhak 

پیوست 1: قانون اوقاف شماره 5333
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 تعاریف
 قانون ینمنظور اعمال ا به -3اصل

 اشار  دارد. یوقف یادهایمقام نظارت به ادار  کل بن یاکل  ر ادا
 اشار  دارد. یوقف یادهایکل به ادار  کل بن ادار 
 اشار  دارد. یوقف یادهایبن یبه شورا شورا

صانعتگران، و   یوقف یادهایو بن یرمسلمان، غبه جوام  ضبط شد ، اضافه شد  یوقف بنیادهای
 اشار  دارد. یدجد یوقف یادهایبن

واقف مؤسس  یها خواسته ی،وقف یادهایبن یطشرا یی،اشار  دارد که دارا یبه اسناد نامه پیمان
 یرمسالمان جواما  غ  یوقف یادهایبن یناضافه شد  و همچن، ضبط شد  یوقف یادهایدر خصوص بن

 .شود یرا شامل م
طبا    سلمانیرمجوام  غ یوقف یادهایاشار  دارد که توسط بن یا به اظهارنامه 1331 اظهارنامه

 شد  بود. یمتقد 2612شمار   یوقف یادهایقانون بن
و  643شمار   یهمنسوخ شد  ترک یاشار  دارد که طب  قانون مدن یامانت به اسناد ی تود سند
 یادهاای و شارو  بن  یای شد  کاه دارا  یجادا 4621به شمار   یهترک 22/11/2001 یختار یقانون مدن

 .کند یرا اعالم م یوقف
قاانون توساط ادار  کال     یناشار  دارد که طب  ا یوقف یادهایبه بنضبط شد   یفوق بنیادهای
 یاه منسوخ شد  ترک 643 یقانون مدن یکه قبل از موعد اجرا یوقف یادهایو بن شود یاجرا و ارائه م

اجارا   2612شمار   یوقف یادهایطب  قانون بن یوقف یادهایشد  باشند و توسط ادار  کل بن یستأس
 شد  باشند.

 یقاانون مادن   یاشار  دارد که قبل از موعد اجرا یوقف یادهایبه بناضافه شد   یوقف نیادهایب
مؤساس  -واقاف  یبعاد  یهاا  آن باه نسال   یآغاز بکار کرد  باشد، و اجرا یهترک 643منسوخ شد  

 واگذار شد  باشد.
اشاار  دارد کاه متعلا  باه جواما        یوقفا  یادهاای باه بن  یرمسالمان جواما  غ  یوقف بنیادهای

 یادهاای بن 2612بود  و طب  قاانون   یهترک یآن شهروندان جمهور یبود  و اعضا یهترک رمسلمانیغ
 باشد. ینهاد حقوق یتوضع یدارا یر،خ یاباشند  نامه یمانپ ینکهفارغ از ا یوقف

 2612قاانون   یاشاار  دارد کاه قبال از اجارا     یوقفا  یادهاای صنعتگران باه بن  یوقف بنیادهای
 .شود یم یریتصنعتگران مد یانتخاب یرانمد یات  و توسط هشد یجادا یوقف یادهایبن
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منسوخ شاد  شامار     یاشار  دارد که طب  قانون مدن یوقف یادهایبه بن یدجد یوقف بنیادهای
 .یندآغاز به کار نما یهترک یاجرا قابل 4621شمار   یو قانون مدن یهترک 643

مربو   های یاتتا عمل شود یم یجادا یدجد یها اشار  دارد که در سازمان یبه واحد فرع شعبه
 .یدنما یگیریپ شود، یها را شامل م است و ارگان یکه فاقد وجهه قانون یوقف یادبه بن

تاا   شاود  یما  یجااد ا یاد جد یهاا  اشاار  دارد کاه در ساازمان    یبه واحد فرعا  یندگینما ادار 
 گیارد،  ینما  را در بار  یاسات و ارگاان   یکه فاقد وجهه قانون یوقف یادهایمربو  به بن های یاتعمل

 .یدنما یگیریپ
 یوقفا  یااد بن یریتو ماد  یندگینما یاراشار  دارد که از اخت یبه ارگان یوقف یادهایبن مدیریت

، جواما   قانون الحاق یه،ترک 4621 یامانت، قانون مدن ی ، سند تود1331اظهارنامه  نامه، یمانطب  پ
 برخوردار است. یدجد یوقف یادهایمسلمان و بن یرغ

در  یوقفا  یااد بن ینادگی و نما یریتماد  یاار اشاار  دارد کاه از اخت   یبه افاراد  یوقف یادبن یرمد
 ناماه،  یماان طب  پ یدجد یوقف یادهایصنعتگران و بن یرمسلمان،، جامعه غاضافه شد  یوقف یادهایبن

 یهر فارد  یاقانون برخوردارند  ینو ا یهترک 4621 یامانت، قانون مدن ی ، سند تود1331اظهارنامه 
 برخوردار است. یتصالح یمجاز و دارا یها ارگان یکه از ادار  دارا

ضبط شد ، اضاافه   یوقف یادهایتوسط بن یماًاشار  دارد که مستق یبه کاالها و خدمات ها خیریه
جامعاه   یرسان استفاد  و خدمات یبرا یدجد یوقف یادهایصنعتگران و بن یرمسلمان،، جوام  غشد 

 .شوند یم یینتع
 یاد اشاار  دارد کاه با   یرمنقولیمنقول و غ های ییمستغالت به آن دسته دارا یا اجار  واگذاری

 .یابدتحق   یوقف یادبن های یاتدرآمد استفاد  شوند تا اهداف و عمل یدتول یبرا
 یااد اشار  دارد که متعل  باه بن  هایی ینزم یتبه ح  مالک یا اجار  ینزم یدارا یوقف بنیادهای

برخوردار است و اجار   یاراست که از ح  اخت یو درختان متعل  به فرد است که ساختارها یوقف
 .شود یصورت ساالنه پرداخت م آن به

اشار  دارد کاه   یوقف یادمتعل  به بن های یننرخ دوگانه به آن دسته زم یا اجار  یوقف بنیادهای
سااالنه باه آن تعلا     باه ارزش آن و اجاار     یکنزد یمتیبا ق یننامع یتا زمان یاجاز  کاربر یشاز پ

 گرفته است.
 هاای  یای دارا یمصرف و استفاد  مجاان  یاشار  دارد که درازا یبه مبلغ یبردار بهر  یازامت ح 

 .شود یم یآور نرخ دوگانه جم  یا و اجار  یناجار  زم یرمنقولغ
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و مساتغالت   هاا  یریاه خ یراتای تعم یکارها یاشار  دارد که پس از اجرا یدرآمد به مبلغ مازاد
 یادهاای بن هاای  ناماه  یمانتوسط پ شد  یفتعر یریهتدارک خدمات خ ینو همچن یوقف یادبن یا ار اج
 .ماند یم یمعوقه باق ضبط شد  و اضافه شد  یوقف

طبا    ینفا  ذ یناشاار  دارد کاه باه طارف     یباه حقاوق و ماازاد درآماد     یو رقبا  یعمار  ح 
 .شود یاعطا مضبط شد  و اضافه شد   یوقف یادهایبن های نامه یمانپ

 0بخش
 یوقف یادهایحاکم بر بن مفاد

 1فصل
 یندگیو نما یریتمد یستگی،شا ی،نهاد حقوق وضعیت

 ینهاد حقوق وضعیت
 برخوردارند. یخصوص ینهاد حقوق یتاز وضع یوقف یادهایبن -4اصل

 .یدجد یوقف یادهایبن های یندگیها و نما شعبه ها، ییدارا تأسیس،
 شوند. یانداز و را  یستأس یهترک ی  مفاد قانون مدنطب یدبا یدجد یوقف یادهایبن -5اصل
طبا  اهاداف آن    یاد کاه با  هاایی  یای حاداقل مقادار دارا   یاد، جد یوقف یادهایبن یستأس طی

 گردند. یینساالنه توسط شورا تع یدبا یابند، یصتخص
به اهاداف موجاود    یابیدست یبرا هایی یندگیها و نما ممکن است شعبه یدجد یوقف بنیادهای

. قواعد و یندثبت نما یوقف یادهایدر ادار  کل بن یا تا اظهارنامه یندنما یسامانت تأس ی د توددر سن
 .گردد یم یممربوطه تنظ های نامه یینصدور اظهارنامه توسط آ یها روش

 یستأسا  یاد جد یوقفا  یادهاای دوژور و دوفاکتو بن یگیطب  اصل دوسو توانند یم ها خارجی
 .یندنما

 یندگیو نما مدیریت
 شوند. یندگیو نما یریتطب  ادار  کل مد یدضبط شد  با یوقف یادهایبن -1صلا

شوند که توسط  یندگیو نما یریتمد یرانیتوسط آن دسته مد یدبا اضافه شد  یوقف بنیادهای
 یوقفا  یااد بن یرانشوند. مد یینباشند، تع یبا قانون اساس یرمغا یدکه نبا نامه یمانشورا طب  شرو  پ

اضاافه   یوقف یدهایابن یرانمد یازموردن های یت. صالحیندنما یینکمک تع یبرا ارانییدست توانند یم
با وکالت ادار  کل انجاام و   یدبا یریهخ یعنوان گردد. کارها نامه ییندر آ یدها با آن یارانو دست شد 

 یساتگی شا ناماه  یماان در تحقا  شارو  پ   یات عدم موفق یلکه به دل یکه شخص یاجرا شود تا زمان
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 یات سرپرسات قابل  یات تحت حما یاشد ، و افراد جزء  یتصالح یرا ندارد، دارا یریتمد  یگاجا
 پر شود. یرمد یخال یگا کسب کرد  و جا یحقوق

خود انتخاا  شاوند. قواعاد و     یتوسط اعضا یدبا یرمسلمانجامعه غ یوقف یادهایبن مدیران
 اشد.درج شد  ب نامه ییندر آ یدبا یوقف یادبن یرانانتصا  مد یها روش

 یادهاای بن یان باشند. ااضافه شد   یوقف یادهایمنو  به مفاد بن یدصنعتگران با یوقف بنیادهای
 شوند. یریتمد کنند، یم یینکه صنعتگران تع یرانیمد یاتتوسط ه یدبا یوقف

 یات شاوند و اکرر  یاین امانات تع  ی طب  سند تود یدبا یدجد یوقف یادهایبن یریتمد اعضای
 باشند. یهترک یممق یدبا باشند یدفتر م یدارا یوقف یادهایبن ریتییکه در بدنه مد یاحزاب

 .باشند یاداره کل م یندگیو نما یریتکه تحت مد یوقف بنیادهای
آن  یریتیبدناه ماد   یاا  یساتند آن قابل انتصا  ن یرانکه مد اضافه شد  یوقف یادهایبن -6اصل

 ینادگی و نما یریتدادگا  مد یمتصم توسط ادار  کل طب  یدشوند، با یینسال تع 10 یط توانند ینم
 شوند.

 یان طبا  ا  پس ینازا یاقانون  ینا یکه قبل از اثرگذار یوقف یادهایبن یبرا یدنبا یگرید مدیر
 انتخا  گردد. یا ییناند، تع شد  گنجاند ضبط شد   یوقف یادهایقانون در بن
 .شود یها حفظ م آن های نامه یماناحزا  مربوطه طب  پ یو رقب یعمر ح 

 یدجد یوقف یادبن یها ارگان تکمیل
کاه   یبماند، ماواقع  یخال یگا جا یر غ یامرگ، انتصا  مجدد  یلکه به دل یدر مواقع -8 اصل

امانت وجود نداشاته باشاد؛    ی اصالح سند تود یبرا دار یتتوسط عضو صالح یطب  قطعنامه مفاد
اجارا و   یبارا  یاراخت یدارا یفردطب  قطعنامه توسط  ینوجود نداشته باشد، بنابرا یعضو ینچن یا

 .شود یم یینامانت توسط دادگا  تع ی طب  مفاد سند تود یدمشورت ادار  کل عضو جد ساسبر ا
  یوقف یادبن یریتمد یبرا دار یتصالح یرغ احزاب

 یافتاه،  مشارو ، چاااول، غاارت، غاارت ساازمان      یدزد ی،دزد ینهکه در زم یکسان -3 اصل
نقا  اعتمااد،    ی،رقاابت  یاد  مزا ییمتقلبانه، برپا یورشکستگ یافته، سازمان یبردار کال  ی،بردار کال 

را  یریتانتصا  به پست ماد  یستگیکشور مجرم شناخته شوند شا یتامن یهعل یهر جرم یاقاچاق 
 ندارند.

طاور   جرائم بااال مجارم شاناخته شاود، باه      ینهدر زم یریتکه پس از انتصا  به مد یفرد هر
 .شود ید محروم مخو یتخودکار از موقع
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  یوقف یادهایبن یرانو عزل مد ها مسئولیت
و مطااب  باا قاانون     یوقفا  یااد راستا با اهاداف بن  متعهدند هم یوقف یادهایبن یرانمد-10اصل

 .یندعمل نما ییاجرا
 : که یدرصورت ینباشد و بنابرا 1تاب  تعهدات پاراگراف  یدنبا یوقف یادبن مدیر

a) موف  نباشد یوقف یاددر عملکرد مطاب  باهدف بن 
b) مطاب  هدف آن استفاد  نکند یوقف یاداز کاالها و درآمد بن 
c) شود  یوقف یادبن یانمنجر به ز یاهمال فاحش و اقدامات عمد یلبه دل 
d) اصالح خطاها و نکات عنوان نشد  در شر  مجاز که توسط مقامات نظارت  یا یلدر تکم

 داشته باشد. یدتخلف تأک بر انجام یاناموف  باشد  شد ، یینتع
e) یاا  یمااری مباتال باه ب   یاا را از دست دهد  یحقوق مدن یخود در اجرا یقانون یتصالح 

 شود. یطور دائم او به یفباشد که مان  انجام وظا یناتوان
f) قانون ینا 11از اصل تر یگیرانهدو برابر پ ییاجرا یمهاعمال جر 

شورا بر طب   یمتصم یر آن قرار دارد، و بر مبناد یوقف یادکه بن یطب  حکم دادگا  بدو شاید
 یمشود، طب  تصم یرناپذ جبران یامدهایکه منجر به پ یدرخواست مقام نظارت عزل شود. در موارد

و   از ادار یرموقات ماد   ی تعل یاز مقام نظارت بخواهد حکم قرار من  موقت برا یدشورا، دادگا  با
 .یددادگا  صادر نما یزمان اتمام دعوامنا تا  یاتتوسط ه یوقف یادبن یریتمد

در شاورا را نداشاته و    یتعضاو  یتکه از ادار  خود عازل شاد، صاالح    یوقف یادبن یرمد هر
 مدت سال نخواهد داشت. یرا ط یحسابرس یاتو ه یوقف یاددفتر در همان بن یستأس یستگیشا

از  پاس  یان زل شاد ، ازا ع c,e,f یها در پاراگراف شد  یینتع های ینهکه در زم یوقف یادبن مدیر
 یریتماد  یتعازل خواهاد شاد و صاالح     یز)در صورت وجود( ن یگرد یوقف یادبن یریتیپست مد

 سال نخواهد داشت. 5مدت  یرا ط یوقف یادهر بن یحسابرس یاتدفاتر و ه ینچن
و  یاان مسائول هرگوناه ز   یوقفا  یااد کارمندان بن یاو  یوقف یادبن یریتشخص مرتبط با مد هر

 خواهد بود. یاهمال فاحش و سوءاستفاد  عمد یلبه دل  یوقف یادبن ضرر وارد  به
 شوند. ی تعل یااز سمت خود عزل  توانند یبدون حکم دادگا  نم یوقف یادبن مدیران
 یادار جریمه

 یان درخواست شد  در ا ییاتها، اسناد و جز که نتواند اظهارنامه یوقف یادبن یریتمد -11اصل
ها در خصوص  شود ارگان ینکه منجر به ا ید،موق  ارسال نما دار  کل بها یادداشت یرغمقانون را عل
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اقدام،  هر یبرا یدجلسه دهند، با یلارائه اظهارنامه غلط تشک یاامانت  ی سند تود یا نامه یماننقش پ
حکام طبا     یخروز از تاار  15 یشود. اعتراض ط یهترک یر ل 500 یمهادار  کل متحمل جر یاز سو

 ارائه است. قابل 30/3/2005 یختار یسدمینورزم 5321مفاد قانون 
 0فصل

 یوقف یادبن های یاتو عمل ها دارایی
 مستغالت یا اجاره یواگذار یگزینیجا ی،وقف یادتوسط بن ییدارا تملک
 در آن انجام دهند. ییمالک کاالها باشند و هرگونه جابجا توانند یم یوقف یادهایبن -12 اصل
حا    یا یا اجار  یبه پول نقد و استفاد  از مستغالت واگذار یلتبد یگزینی،جا یاراز اخت شورا

برخاوردار خواهاد   ضبط شد   یوقف یادهایبن یامستغالت توسط ادار  کل  یناستفاد  از پرکاربردتر
 بود.

 یوقفا  یادهاای صانعتگران و بن  یرمسالمان، ، جواما  غ اضافه شاد   یوقف یادهایرابطه با بن در
ممکن است طب   یافته اختصاص یوقف یادبه بن یسکه در آغاز تأس یوقآن دسته کاالها و حق ید،جد

 الیال د کاه  یشود؛ درصورت یلبه پول نقد تبد یاشود  یگزینسودمندتر جا یدادگا  با کاالها یمتصم
و مشورت با مقام نظارت وجاود داشاته باشاد؛     یوقف یادبن یر مد یاتمتعاقب درخواست ه یمنطق

ارگاان   یمآماد  ممکان اسات طبا  تصام      دسات  ه در مرحله بعاد باه  ک یکاالها و حقوق که یدرحال
مساتقل باا کاالهاا و حقاوق      یکارشناس یشد  توسط نهادها یهگزارش ته یبر مبنا یا دار یتصالح

 شود. یلبه پول نقد تبد یاشد   یگزینسودمندتر جا
هاا در   ثبات آن ما  از  یک یکه ط یرمنقولیغ های ییادار  کل را از دارا یدبا یوقف یادبن مدیران

 اند، مطل  سازند. کرد  یگزینجا یااند  به دست آورد  ییثبت دارا
 هاای  ییدر خصوص تملک دارا 22/12/1334 یختار ییثبت دارا 2144قانون شمار   35 اصل

 .باشند یم یانمؤسسان آن خارج یتاجرا است، اکرر قابل یوقف یادهایتوسط بن یرمنقولغ
  یوقف یادبه نام بن یرمنقوالتغ ثبت
ضابط شاد     یوقفا  یادهایثبت نشد  بن یرمنقولغ یریهطب  درخواست ادار  کل، خ -13 اصل

 مربوطه ثبت گردد. یوقف یادبه نام بن ییتوسط ادار  ثبت دارا یدبا
 یوقفا  یادهاای متعلا  باه بن   یرمنقاول غ یا اجار  یواگذار های ییدارا یفروش و اعطا مقادیر

 ینوسااز  یاشد ، مبادله شد   یداریخر یرمنقولغ یکاالها یا( و ضبط شد ، mulhakاضافه شد  )
 یااد بن یاار کاه در اخت  یمربوطه به تناسب ساهام  یوقف یادهایبه نام بن ییدر دفتر ثبت دارا یدشد  با

 است، ثبت گردد. فیوق
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 هدف و کارکرد تغییر
 -قانوناا  و عماالً –هاا   آن های نامه یماندر پ یوقف یادهایشرو  بن یکه اجرا یمواقع -14اصل
 یااد بن یفعلا  یطبا  درآمادها   یاا شرو  را داشته باشد  ینا ییرتغ یاراخت یدباشد، شورا با غیرممکن

 یاا جوام   یوقف یادهای، بناضافه شد  یوقف یادهایدر بن یوقف یادبن یرانمد یشنهادبر اساس پ یوقف
خاود   نامه یمانپ یطرا با شرا یپول یرمقادضبط شد   یوقف یادهایصنعتگران و بر اساس ادار  کل بن

 با خواسته مؤسس اهداکنند  باشد. یرمغا یدمطابقت دهند، که نبا
 یرمنقولغ یریهو استفاده از خ کیفیت

 باشاد؛  ینما  یسااز  یمهضام  یا یگذار یعهقابل ود یوقف یادهایبن یرمنقولغ یریهخ -15 اصل
 اجرا باشد. قابل یدنبا شود، یو ح  ارتفاق م یتکه منجر به مالک هایی یتمحدود نامه یینآ

 ضبط شاد   یا اضافه شد  یوقف یادهایمتعل  به ادار  کل، بن یرمنقولغ های ییدسته از دارا آن
که به آن نسبت داد  شدند، قابل استفاد  نباشند،  یمقاصد یحکم دولت برا یاکه بدون نقش قانون 

باه اساتفاد  نباشاند، را     زمجاا  یاا استفاد  باشاند   یرقابلغ یریهعنوان خ به یو کل یصورت جزئ به یا
 یاا  یا به مساتغالت اجاار    توان یم یاکرد  یلهدف مشابه تبد یاهدف  یک یدارا یریهبه خ توان یم

شاورا   شاد   یبقطعنامه تصو یاضبط شد   یوقف یادهایپول نقد طب  قطعنامه شورا در خصوص بن
نماود. پاول نقاد را     یلتباد  اضاافه شاد    یوقف یادهایبن ینهدر زم یوقف یادبن یرطب  درخواست مد

 یااد انتقاال در هماان بن   یاا اختصاص  یاختصاص داد. برا یو ش ینبه هم یگرد ای یریهبه خ توان یم
 .باشد یقابل پرداخت نم ای ینههز یوقف

 یریهخ یرمنقوالتغ اختصاص
ضابط   یوقفا  یادهاای متعل  به بن یریهخ یرمنقوالتتوسط ادار  کل به غ یدبا یفهوظ -11 اصل

 یاا که قابال اساتفاد     یریهخ یرمنقوالت. هرگونه غیابدمربوطه اختصاص  نامه یمانبا پ راستا هم شد 
اهاداف   یبارا  یطور واقعا  که به یتوسط ادار  کل نبشاد، اجار  داد  خواهد شد تا زمان یبردار بهر 
 .یرندخود مورداستفاد  قرار گ یاصل

را باه نهادهاا و    یریاه خ نقاوالت یرمغ تواناد  یادار  کل ما  یریه،خ یرمنقوالتغ یانداز را  برای
اختصاص دهد کاه باه نفا      ییها انجمن یااهداف مشابه  یدارا یوقف یادهایبن ی،دولت یها سازمان

 هاا  دارند تاا از کااربرد آن   یتها تحت نظارت ادار  کل فعال آن یایاح یا یراقدامات تعم یهدولت عل
 صل گردد.حا یناناطم یوقف یادبن نامه یمانپ شد  یفخدمات تعر یبرا

 اضافه شاد   یوقف یادهایکه به بن یریهخ یرمنقوالتاختصاص غ ید در رابطه با ا یدکل با ادار 
 .یدتعل  دارند، مشورت نما
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 یرناد؛ مورداساتفاد  قارار گ   یوکار تجار مقاصد کسب یبرا یدنبا یافته اختصاص یرمنقوالتغ 
 ینتوساط مسائول   یدبا تیرمنقوالاست، غ یصچنانچه مشخص شود کاربرد آن ناقص اهداف تخص

 شود. یدادار  کل خل   یشد  است، طب  تقاضا در آن واق  یرمنقوالتکه غ یمکان یمدن ییاجرا
 یریاه عناوان خ  باه  یکل یا یطور جزئ جوام  تعل  دارند و به یوقف یادهایکه به بن غیرمنقوالتی

 یای باه دارا  یوقف یادبن یتیرمد یبر طب  قطعنامه شورا و طب  تقاضا توان یرا م شوند، یاستفاد  نم
 اشاد، کاه عضاو هماان جامعاه ب     یگار د یوقف یادبه بن یانمود،  یلتبد یوقف یادبن یا اجار  یواگذار
 داد. یصتخص

 
  یوقف یادبه بن یرمنقوالتغ بازگردانی

 یاا شاود   یاد ناپد یارود  یاوارث از دن یینمالک بدون تع یاکنند   که استفاد  یمواقع -16 اصل
 یا اجاار   های ییدارا یتشود، ح  مالک یتجمع ییدستخوش جابجا یاو  یدرک نمامکان خود را ت
 ثبت گردد. یوقف یادبه نام بن یدبا یناجار  زم یانرخ دو برابر 

 یابیباز هزینه
 ینهادهاا  یاا  یقای اشخاص حق یارتحت اخت یا یتتحت مالک یرمنقولغ های ییدارا -18 اصل

 یاابی باز یناه طبا  هز  یاد با پاس  یناجار  دو برابر، ازا یا نیاجار  زم یوقف یادثبت بن یدارا یحقوق
. یرندقرار گ یاردر اخت یطور مجان معامله به یخاجرا در تار قابل ییدارا یاتدرصد مقدار مال10معادل 

پرداخات   یافتاه، اختصااص ن  یچموکاتاا و یریاه که باه خ  یدولت های یناجار  آن دسته زم حال، ینباا
 یدنبا گیرد، یتعل  م یوقف یادهایو عشر به بن ها ینهکه هز یرمنقولیغ ایه ییو آن دسته دارا شود یم

 شوند. یابیباز ینهدستخوش هز
باشاد کاه طبا      ییهاا  فاروش  یعنوان مبناا  به یدمقدار فروش با یابی،باز ینهمحاسبه هز برای

هاا   مصاادر   یعناوان مبناا   باه  یاد مصادر  با ینهشد  است و هز و فسخ شراکت انجام یالزام یاجرا
 محسو  گردد.

 یاارات قاانون پرداخات شاود، اخت    یان طب  مفاد ا یوقف یادبه نام بن یابیباز ینهکه هز یزمان تا
 ثبت گردد. ییدر دفاتر ثبت دارا یدنبا یرمنقوالتغ یواگذار قابل

 یینتع یزیو تجو یمهشرو  جر یبرا یگرد ینکه در قوان یمفاد ی،وقف یاددفاتر ثبت بن همانند
 اجرا نخواهد بود. قابل شود، یم

  

 یرناد؛ مورداساتفاد  قارار گ   یوکار تجار مقاصد کسب یبرا یدنبا یافته اختصاص یرمنقوالتغ 
 ینتوساط مسائول   یدبا تیرمنقوالاست، غ یصچنانچه مشخص شود کاربرد آن ناقص اهداف تخص

 شود. یدادار  کل خل   یشد  است، طب  تقاضا در آن واق  یرمنقوالتکه غ یمکان یمدن ییاجرا
 یریاه عناوان خ  باه  یکل یا یطور جزئ جوام  تعل  دارند و به یوقف یادهایکه به بن غیرمنقوالتی

 یای باه دارا  یوقف یادبن یتیرمد یبر طب  قطعنامه شورا و طب  تقاضا توان یرا م شوند، یاستفاد  نم
 اشاد، کاه عضاو هماان جامعاه ب     یگار د یوقف یادبه بن یانمود،  یلتبد یوقف یادبن یا اجار  یواگذار
 داد. یصتخص

 
  یوقف یادبه بن یرمنقوالتغ بازگردانی

 یاا شاود   یاد ناپد یارود  یاوارث از دن یینمالک بدون تع یاکنند   که استفاد  یمواقع -16 اصل
 یا اجاار   های ییدارا یتشود، ح  مالک یتجمع ییدستخوش جابجا یاو  یدرک نمامکان خود را ت
 ثبت گردد. یوقف یادبه نام بن یدبا یناجار  زم یانرخ دو برابر 

 یابیباز هزینه
 ینهادهاا  یاا  یقای اشخاص حق یارتحت اخت یا یتتحت مالک یرمنقولغ های ییدارا -18 اصل

 یاابی باز یناه طبا  هز  یاد با پاس  یناجار  دو برابر، ازا یا نیاجار  زم یوقف یادثبت بن یدارا یحقوق
. یرندقرار گ یاردر اخت یطور مجان معامله به یخاجرا در تار قابل ییدارا یاتدرصد مقدار مال10معادل 

پرداخات   یافتاه، اختصااص ن  یچموکاتاا و یریاه که باه خ  یدولت های یناجار  آن دسته زم حال، ینباا
 یدنبا گیرد، یتعل  م یوقف یادهایو عشر به بن ها ینهکه هز یرمنقولیغ ایه ییو آن دسته دارا شود یم

 شوند. یابیباز ینهدستخوش هز
باشاد کاه طبا      ییهاا  فاروش  یعنوان مبناا  به یدمقدار فروش با یابی،باز ینهمحاسبه هز برای

هاا   مصاادر   یعناوان مبناا   باه  یاد مصادر  با ینهشد  است و هز و فسخ شراکت انجام یالزام یاجرا
 محسو  گردد.

 یاارات قاانون پرداخات شاود، اخت    یان طب  مفاد ا یوقف یادبه نام بن یابیباز ینهکه هز یزمان تا
 ثبت گردد. ییدر دفاتر ثبت دارا یدنبا یرمنقوالتغ یواگذار قابل

 یینتع یزیو تجو یمهشرو  جر یبرا یگرد ینکه در قوان یمفاد ی،وقف یاددفاتر ثبت بن همانند
 اجرا نخواهد بود. قابل شود، یم
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 یابیباز ینههز آوری جمع
 یاا روز طب  اظهارناماه پرداخات شاود     10 یط یشممکن است از پ یابیباز ینههز -13 اصل

 یگار د یمای گاردد و ن  پرداخت یشاز آن از پ یمین یامبادله شود و  یگرید یرمنقولممکن است با غ
 یاا  ینرهن درجه نخست ی،اقساطقسط برابر در طول سال پرداخت گردد. در موارد پرداخت  5 یط

 شاد   یاین در زماان تع  یمبلغ قساط  یچکه ه ی. در مواقعگیرد یتعل  م یرمنقوالتغ به ینمرتبه نخست
 و قابل پرداخت خواهد بود. یدسررس یماند پرداخت نشود، همه اقسا  باق

خات  توسط ادار  کل طب  اظهارنامه مربوطه سر موعد پردا شد  یینتع های ینههز که درصورتی
 1183شامار    یدولتا  هاای  یاافتی در یآور طبا  قاانون جما     یرتاأخ  یماه همرا  باا جر  یدگردد، با

 باشد. یوقف یادو در خور اعتبار بن شد  یآور جم 
 اجاره مدت
ضابط شاد     یوقف یادهایمتعل  به ادار  کل و بن یرمنقولغ های ییمدت اجار  دارا -20 اصل

و  یار ارزش تعم یبار مبناا   یرو تعم یر  در مقابل بازسازمنظور اجا حداکرر سه سال خواهد بود. به
شاورا موافقات    یمساال طبا  تصام    43ادار  کل و تاا   یدمدت اجار  تا دو سال طب  تائ ی،بازساز

 .دخواهد ش
هاا در نظار    آن یبارا  یارات که تعمضبط شد   یوقف یادهایادار  کل و بن یفرهنگ های دارایی

تاا   یشاهر  یریتطبا  ماد   یدبا شود، یانجام م گذاری یهها سرما که بر آن یرمنقوالتیشد ، و غ گرفته
 یما  قبل از انقضاا  یک یهاتمام مدت اجار  طب  درخواست ادار  کل بدون حکم دادگا  و با اعالم

 شوند. یدمدت اجار  خل  
  یوقف یادمتعلق به بن های جنگل
 کرد. یجادا یوقف یادبن یبرا یاختصاص یها جنگل توان یم -21 اصل
 توسعه یها پروژ  یها و اظهارنامه یوقف یادهایبن یفرهنگ های ییدارا ظحف

حفاظ   یتوساعه بارا   یهاا  طارح  یسااز  آماد  یط یدبا یدولت یها و نهادها سازمان -22 اصل
 .یندبا ادار  کل مشورت نما یوقف یادبن یفرهنگ های ییدارا

 یگار د یدولت یو نهادها یوقف یادهایبن یا ها یبسته توسعه که توسط شهردار یاطرح  هرگونه
 یا  از طر یدبا شود، یم یهتهضبط شد   یوقف یادهایبن یامتعل  به ادار  کل  یرمنقوالتدر رابطه با غ

 شود. یرسان اطالع یوقف یادآژانس مربوطه قبل از انتشار به بن
 یژگیشود که و یهته ای یو به ش یدباضبط شد   یوقف یادهایبن یرمنقوالتتوسعه غ های برنامه

 حفظ شود. یمستغالت واقع یا اجار  یواگذار
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تعل  دارند، اما در ضبط شد   یوقف یادهایکه به ادار  کل و بن یرمنقولیغ های ییدسته دارا آن
اند، ممکن است توساط   شد  اشغال یورزش های ینزم یا یمارستانتوسعه توسط مدارس، ب یها طرح

الت یتسه یا یخصوص یمارستانب ی،ه خصوصعنوان مدرس وزارت مربوطه به یتادار  کل طب  رضا
دو ساال از   یمربوطاه طا   یوقف یادهایاحتمال که توسط بن این با– یردمورداستفاد  قرار گ یورزش

 طرح توسعه مصادر  نشود. یاعتبار ده یختار
 تملک یقاز طر اکتساب

 شود. یکتمل ی دستخوش اکتسا  از طر یدنبا یوقف یادبن های ییدارا -23 اصل
 بیمه

ضابط شاد     یوقف یادهایبن یافته یصتخص یا یا اجار  یرمنقوالتاست که غ یالزام -24 صلا
 شوند. یمهب یحوادث ناگهان یاآتش  ی،ها به نام ادار  کل در برابر دزد کنندگان آن توسط استفاد 
 المللی ینب اقدامات

 یسکشور تأسدر خارج از  یندگیادارات نما یاها  ممکن است شعبه یوقف یادهایبن -25 اصل
 یاا  یناد نما یستأسا  رتباه  یعال یانجام دهند؛ نهادها المللی ینب های یو همکار ها یاتعمل یا یند؛نما
هاا در خاارج از کشاور     محسو  شوند که طب  اهداف و اقدامات آن ییها از سازمان یعضو یدشا
 است. یدشد امانت ق ی اند که در سند تود شد  سیتأس

هاا و   از افراد، سازمان ینقد یاکمک بالعوض کاال  یا یمال یعهممکن است ود یوقف بنیادهای
 یاصورت کاال  کمک بالعوض و اعانه به یاو  یند،نما یافتخارج کشور در یانهادها در داخل کشور 

. یناد مشاابه اعطاا نما   یخارج کشور با اهاداف  یاداخل کشور  یها و انجمن یوقف یادهایبه بن ینقد
هاا ارساال و    باناک  یا  از طر یدبا شود یفرستاد  م یا شود یم یافتدرکه از خارج  ینقد یها کمک

گنجاناد    ناماه  ییندر آ یدبا یهاعالم یشود. شکل و محتوا یرسان گردد و به ادار  کل اطالع یافتدر
 شود.

 یتجار یها واحدها و شرکت تأسیس
اف خود تا اهد یدنما یستأس یشرکت اقتصاد یاممکن است واحد  یوقف یادبن یک -21 اصل

 یافات آن را در یاه و مقررشد  که ادار  کال اعالم  یدنما یجادخود ا یبرا یرا گسترش داد  و درآمد
 یوقف یادجز اهداف بن به یبه اهداف یدها نبا شامل شرکت یاقتصاد ی. درآمد حاصل از واحدهایدنما

 یات اکررکاه   اناد  شاد   یستأسا  یوقفا  یادهاای که توسط بن ییها . با توجه به شرکتیابد اصاختص
اسات،   یوقفا  یادهاای بن ینچنا  یاار از ساهام در اخت  یمای ازن یشب یا باشند یم یمؤسسان آن خارج

 یادهاای اجارا در هماان بن   قابل ییها دستخوش مفاد اکتسا  دارا شرکت ینتوسط ا ییاکتسا  دارا
 است. یوقف



کشور ترکیه 250  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کال و  ادار   یا اجاار   یمجاز است باا درآماد و مساتغالت واگاذار     یوقف یادهایکل بن ادار 
. یاد نما یستأسا  یاقتصاد یها شرکت یانهادها ،وزرا یشورا یمطب  تصمضبط شد   یوقف یادهایبن

هاا باه پاول نقاد و      آن یلساودمندتر، تباد   یاازات شرکت با سهام و امت یازاتسهام و امت یگزینیجا
کت از حا  ساهام مشاار    یبردار بهر  ینها و همچن و استفاد  از کل حقوق مرتبط با آن برداری بهر 

 توسط ادار  کل انجام خواهد شد.
 یدجد یوقف یادهایشد  بن یمنقض یاشد   فسخ های ییو دارا حقوق
 یوقفا  یادهاای بن هاای  یباده  حسا  یهاز تسو یماند هرگونه مستغالت و حقوق باق-26 اصل

 طب  یاامانت،  ی با اهداف مشابه طب  مفاد مندرج در سند تود یوقف یادبه بن یدمنحل شد  با یدجد
امانات وجاود    یا  در سند تود یمفاد خاص که یدادگا  پس از مشورت با ادار  کل درصورت یمتصم

 یوقفا  یادهاای بن هاای  یبده یهاز تسو یماند منتقل شود؛ مشابه مستغالت و حقوق باق اشد؛نداشته ب
 ادار  کل منتقل گردد. یوقف یادهایبه بن یدمنحل شد  که با یدجد

 7 فصل
 یوقف یادبن یعیطبو  یفرهنگ های دارایی

  یوقف یادبن یفرهنگ های ییدارا یثبت و نگهدار شناسایی،
کاه متعلا     هایی یژگیشر ، و ینثبت و حفظ ) طب  اهداف ا ی،موجود یی،شناسا -28 اصل

تحت تملک  یرمنقولمنقول و غ یفرهنگ های ییباشد( دارا ضبط شد  یوقف یادهایبه ادار  کل و بن
و در صاورت   یاابی باز یر،استفاد ، تعم یت،سلب مالک ینو همچن یرجو خا یداخل یوقف یادهایبن
 ییریافتاه هاا تغ  آن یات کاه مالک  ینگهدار یها و حوز  یوقف یادبن یفرهنگ های ییدارا یبازساز یاز،ن

 و اجرا خواهد شد. یگیریاست، توسط ادار  کل پ
 یاا به ادار  کال   متعل  یه% سرما50از  یشنهادها و مشارکت ب یشرکت یاتمال یدرصد مبنا10

متعلا    یفرهنگ های ییدارا یرتعم یبه ادار  کل واگذار گردد تا برا یدضبط شد   با یوقف یادهایبن
 کم استفاد  شود. یدرآمدها یضبط شد  دارا یوقف یادهایبه بن

تحات تملاک    یفرهنگا  هاای  یای کاه دارا  یرمنقوالتیغ یحفظ و نگهدار یاراز اخت یدبا شورا
 یدرآمادها  یلهوسا  باه  شاوند،  یمحسو  ما  یا کم یمناب  درآمد یشد  داراضبط  یوقف یادهایبن
 با اهداف مشابه برخوردار باشد. یوقف یادهایآمد  از بن دست به

  یوقف یادبن یعیو طب یفرهنگ های ییدارا حفظ
 یدبا یوقف یادهایبن یتتحت مالک یرمنقولمنقول و غ یعیو طب یفرهنگ های ییدارا -23 اصل

 ها حفظ شود. مرتبط و کاربران آن یدولت یها ل، سازمانتوسط ادار  ک
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   یوقف یادهایبن یفرهنگ های ییدارا واگذاری
باه   -نامبرد  دالیل به–که  هایی ییدارا یتمالک ی،وقف یادهایبن یفرهنگ های ییدارا -30 اصل

 یوقف یادهایبنبه  یدشد  است، با روستا منتقل یحقوق ینهادها یا ها یشهردار یالتی،خزانه، ادارات ا
 ضبط شد  واگذار گردد.

 4فصل
 یوقف یادهایبن یو حسابرس حسابداری

  یوقف یادهایبن حسابداری
کاه توساط    ییها و روش ینخود را طب  قوان یدفاتر حسابدار یدبا یوقف یادهایبن -31 اصل

در  یدناد بااس مربو  به دفاتر ثبت یها و روش ین. قوانیندنما یحفظ و نگهدار شد ، یینادار  کل تع
 گردند. یمربوطه سازمانده نامه یینآ

 .یردقرار گ یجداگانه موردبررس یدضبط شد  با یوقف یادهر بن های ینهو هز درآمدها
خاود   هاای  یای بار دارا  یاقتصااد  هاای  یساک و ر ینباا مشااهد  قاوان    یاد با یوقفا  بنیادهاای 

 .یندنما گذاری یهسرما
 ها در ارائه صورتحساب تعهد
 یحااو  یصورتحسااب  یمی،ماا  اول هرساال تقاو    1 یطا  یدبا یوقف یادبن یریتمد -32 اصل

و بودجاه؛ گازارش    یماال  یهاا  صورتحساا    ی؛وقف یادبن یر مد یاته یاعضا یا یرانفهرست مد
 یاانکننااد ا یاادکااه تائ یاسااناد یش،سااال پاا یمااال یهااا مسااتغالت، چااارت ییاااتجز هااا، یااتفعال

 یماال  یهاا  منتشرشاد  باشاند، صورتحساا     ا ابازار مناساب  یا هاا   رسانه ی ها از طر صورتحسا 
 .یدنما یمبه ادار  کل تقو نامه ییندر آ یدشد اطالعات ق ینو همچن یو شعبات تجار ها یاتعمل

  یوقف یادهایبن حسابرسی
، جواما ،  اضاافه شاد    یوقفا  یادهاای بن یضارورت بارا   یاک  یداخلا  یحسابرس -33 اصل

خاود   یممکن است توسط نهادها یوقف یادبن. شود یمحسو  م یدجد یوقف یادهایصنعتگران و بن
 .یردقرار گ یمستقل موردحسابرس یحسابرس یها شرکت یا

 شود، یدر سال انجام م بار یککه حداقل  یداخل یاز حسابرس یگزارش یدبا یوقف یادبن مدیران
 دهند. یلگزارش به ادار  کل تحو یخدو ما  پس از تار یآن را حداکرر ط یجارائه دهند و نتا

و  یای اجرا ینبا اهاداف آن و قاوان   یوقف یادتطاب  بن یمنظور بررس به یحسابرس یدکل با ار اد
 آن انجام دهد. های یتو فعال ینبا قوان یاقتصاد یتطاب  نهادها ینهمچن



کشور ترکیه 252  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 یندگیو نما یریتمد های هزینه
و  یتاب  حقوق عمر ضبط شد  یوقف یادهایخالص ساالنه بن یدرصد درآمدها20 -34 اصل

منظاور تحقا     باه  یاد ادار  کل قارار دارناد، با   یارکه موقتاً در اخت ییبود  و آن دسته درآمدها یرقب
 شوند. یبا بودجه ادار  کل اعتبارسنج یندگیو نما یریتمد های ینههز

 7بخش
 سازمان اداره کل و استخدام ی،وقف یادهایبن یشورا ی،وقف یادهایکل بن اداره

 1فصل
 یوقف یادهایکل بن اداره

  یوقف یادهایکل بن هادار
 یینتع یریوز توسط نخست یحقوق یتمرتبه شخص یدارا یوقف یادهایادار  کل بن -35 اصل

 ها را به انجام رساند. آن یبرا شد  یینتع یفتا وظا شود یم
 شاود،  یاو محسو  م یند کشور که نما یروز ی از طر تواند یم یروز صورت لزوم، نخست در

 .یدادار  کل به او واگذار شد  را اعمال نما یریتبا مد را که در رابطه یاراتیاخت
 باشد. یو استان یمرکز یها شامل سازمان تواند یکل م ادار 
 شد  است. ادار  کل در آنکارا واق  یاصل دفتر

 اداره کل وظایف
 :باشد یم یرادار  کل به شرح ز یفوظا -31 اصل

a) کاه در   یو اقتصااد  یگا جوام ، فرهن یریه،شرو  و خدمات خ یتحق  و اجرا
 ناماه،  یمانباشد، و در صورت فقدان پ شد  یینضبط شد  تع یوقف یادهایبن های نامه یمانپ

 عنوان شود. نامه یمانپ یگزینجا یازح  امت یا یتدر حکم، سند مالک
b) گاذاری  یهالاذکر، اساتفاد  و سارما    خادمات فاوق   یناه به یده منظور خدمات به 

هاا در   آن گاذاری  یهضابط شاد  و سارما    یوقف یادهایل و بنادار  ک یاعتبارات و کاالها
 باال برخوردارند. یکه از بازده هایی گذاری یهسرما

c) در حااال حاضاار فعااال و   یهااا هااا، مشااارکت در شاارکت  شاارکت یستأساا
موجود ادار  کل و  یها که اعتبارات شرکت ای یهدر خصوص هرگونه سرما گیری یمتصم

 دهد. یشاضبط شد  را افز یوقف یادهایبن
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d) واق  در کشور و خاارج   یوقف یادهایبن یفرهنگ های ییدارا یحفظ و بازگردان
 از کشور
e) یوقفا  یادهاای ، جوام ، صانعتگران و بن ،اضافه شد  یوقف یادهایبن یحسابرس 

 .یدجد
f) و انتشاار ماوارد    یتوسعه و اقدامات فرهنگا  ی ،تحق ی،اقدامات آموزش یاجرا

 .المللی ینو ب یداخل های یحفظ همکار  ی؛وقف یادهایمربو  به بن
g) یستأسا  ی،وقفا  یادهاای بن یفرهنگا  هاای  یای دارا یحاو هایی یونکلکس یجادا 

 .یها و مراکز فرهنگ ها، کتابخانه موز 
h) یگرد ینقانون و قوان ینمنسو  به آن طب  ا یفانجام خدمات و وظا 

 یادهاای خود کاه مارتبط باا بن    یفوظا در رابطه با یگرد یها و نهادها با سازمان یدکل با ادار 
. در یاد اساتفاد  نما  هاا  یهمکاار  یان ا یالزم برا های یاسداشته باشد و از مق یباشد، همکار یوقف

مشاور  و نظارات   یمتخصص برا یها و نهادها کارشناس، سازمان تواند یصورت لزوم، ادار  کل م
باشاد،   4634شامار    یصاات دولتا  تاب  قاانون مناق  ینکهمحدود به موضوع مربوطه بدون ا قوقیح

 .یداستخدام نما
 اداره کل حسابرسی

و کنتارل   یریتماد  5018در چارچو  مفاد قانون شمار   یدادار  کل با یحسابرس -36 اصل
 انجام گردد. 10/12/2003 یخبه تار یدولت یمال

 اداره کل بودجه
 یو کنتارل ماال   یریتماد  5018طب  چارچو  قانون شامار    یدبودجه ادار  کل با -38 اصل

شورا به مقامات مربوطاه   ییدیهتأ یافتمجاز پس از در یمدت یط یدبودجه با ینگردد. ا یهته یدولت
 گردد. یمتقد

 افتد. ی به تعو یند تا سال آ یددرآمد مازاد با هرگونه
 اداره کل درآمدهای

 است: یرادار  کل به شرح ز یدرآمدها -33 اصل
a) یا اجار  یدرآمدها 
b) ارتسود تج 
c) کنندگان شرکت یدرآمدها 
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d) یندگیو نما یریتمد یدهایسررس 
e) ضابط   یوقفا  یادهایمتعل  به بن یرمنقولغ های ییکه از فروش دارا ییدرآمدها

 .شوند یشد  حاصل م
f) یبازگردان های ینههز 
g) تحت تملاک ادار    یرمنقولغ های ییازفروش دارا یناش های یدیدرآمدها و عا

 کل.
h) مشرو  یها وقف 
i) یرمشرو غ یها وقف 
j) درآمدها یرسا 

 یقانون ممکان اسات بارا    ینا 33اصل  fوe یها شد  در پاراگراف عنوان یدرآمدها-40اصل
 یااد بن یفعل یرمنقولغ های ییدارا یو نگهدار یرو تعم  یوقف یادبن یبرا یرمنقولغ های ییدارا یدخر
درآمد  یبازده های گذاری یهسرما یاست برا شورا ممکن یممبلغ طب  تصم یناستفاد  شود. ا یوقف
 یوقفا  یادهاای واق  در داخل و خارج کشور و متعل  به بن یفرهنگ های ییدارا یو نگهدار عمیرو ت

 گردد. ینهبدون منب  درآمد هز
 گردد. ینهراستا با خواسته وقف کننده هز هم یدمشروط اداره کل با های وقف

 0 فصل
 یوقف یادهایبن شورای

 وراش تأسیس
 .شود یدر ادار  کل محسو  م گیری یمنهاد تصم ینشورا باالتر -41 اصل
 یرکلماد  3عضو ادار  کل،  5عضو باشد که عبارتست از  15متشکل از  یددر مجموع با شورا

دانشگا  بود  و از دانش  یالنالتحص باشد که فارغ یعضو 5 ینو همچن 1 یهپا یمشاور حقوق یکو 
مشاترک طبا     یحکما  یا  برخوردار باشاند کاه از طر   یوقف یادهایبن ینهدر زم یو تجربه تخصص

انتخاا    یدجد یوقف یادهایعضو که توسط بن 3 ینباشند؛ و همچن شد  یینتع وزیر نخست یشنهادپ
 یادهاای توساط بن  یگریاضافه شد  و د یوقف یادهایها توسط بن از آن یکیو دو عضو که  شوند یم

 یار  عضاو ذخ  3 توانناد  یما  یاد جد یوقفا  یادهاای بن ین،بر ا. عالو  شوند یجوام  انتخا  م یوقف
عضاو   یاک  توانناد  یاضافه شاد  و جواما  ما    یوقف یادهایهرکدام از بن که یدرحال یند،انتخا  نما

 یناادگان. انتخابااات جداگانااه طباا  دعااوت ادار  کاال و بااا مشااارکت نمایناادانتخااا  نما یاار ذخ
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 یاات اضاافه شاد   و ه   یوقفا  یادهاای بن رانیمد ید؛جد یوقف یادهایبن یرانمد یاتشد  ه منصو 
 جوام  برگزار خواهد شد. یوقف بنیادهای یر مد

 بر عهد  دارد. یزشورا را ن یاستر مدیرکل
کاه   یاتخاذشاد  برخاوردار اسات. ماواقع     یماتتصام  یاجارا  یتو مأمور یاراز اخت مدیرکل

 یاستر تواند یکل م املیرعمد یابد،خود حضور  های یتمختلف در مأمور یلنتواند به دال یرکلمد
 .یردشورا را بر عهد  گ

 در دستورالعمل مربوطه درج گردد. یدحاکم بر کارکرد شورا با یها و روش اصول
 شورا وظایف

قاانون ماذکور، شاورا     یگار شورا طبا  اصاول د   یبرا شد  یینتع یفعالو  بر وظا -42 اصل
 بر عهد  دارد: یزرا ن یرز یفوظا

a) یاار و اخت یات در خصاوص سالب مالک   یعماوم  منفعات  یبارا  گیاری  یمتصم 
 یریاه خ یرمنقاوالت و غ یا اجار  یاعتبارات، فروش و معامله مستغالت واگذار یصتخص

 ضبط شد   یوقف یادهایتحت تملک ادار  کل، مولهاک و بن
b) یاتیادار  کل و ادارات عمل یها بودجه یدتائ 
c) مرباو  باه    ناویس  شیپ های نامه ییندر خصوص دستورالعمل و آ گیری یمتصم

  یوقف یادهایادار  کل و بن
d) به نظر برسند یکه ازنظر ادار  کل ضرور یدر مورد امور گیری یمتصم 

 شورا یاعضا یو تصد صالحیت
کاه در قاانون شامار      یمدنظر کارمندان شاهر  های یتاز صالح یدشورا با یاعضا -43 اصل

برخوردار باشند؛ حاداقل ساه نفار از     است، شد  یینتع 14/06/1315مصو   یکارمندان شهر 156
هاا و   ساال ساابقه خادمت در ساازمان     10حداقل  یدارا یدمشترک با یطب  حکم شد  ییناعضا تع
 باشند. یدولت ینهادها

کاه در رابطاه باا     یممکن است با توجاه باه تخلفاات    یستند،ن یشورا که مأموران دولت اعضای
اناد،   مرتکاب شاد    یفشاان وظا یاه کاه عل  یفاات آن دسته تخل یناند و همچن مرتکب شد  یفشانوظا
 در نظر گرفته شوند. یعنوان مأموران دولت به

و مشااور   یرمعااون ماد   یرکل،ماد  یتسه سال باشاد. عضاو   یدشورا با یاعضا یتصد مدت
 یاگار هرکادام از اعضاا    حال، ینها باشد. باا محدود به مدت خدمت آن یدشورا با یک یهپا یحقوق

 یتعضو یتاگر صالح یاخود را انجام دهد؛  یفوظا یناتوان یا یماریب یللشد  نتواند به د منصو 



کشور ترکیه 256  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

شد  توسط حکم مشترک  منصو  یطب  حکم مشترک مربو  به اعضا یتصد باشد،ها رد شد   آن
 .یابد یخاتمه م یرکلمد یشنهادشورا و پ یمموارد طب  تصم یرو در سا

 یعنوان کارمند شاهر  خدمت به مدت یشورا طب  حکم مشترک ط یعنوان اعضا که به کسانی
اناد، از ادار  سااب  خاود     که در شاورا مشاغول   یتا زمان یداند، با شد  منصو  یمأمور دولت یگرد یا

کاه مناساب    یمنصاب  یساب  خود برا یاناعضا ممکن است مجدداً توسط کارفرما یناستعفا دهند. ا
از  ینکاه ا یبجاا  یلای ها به هار دل  آنکه ادار   یها باشند، استخدام شوند. در مواقع آن یاه یتصالح
مادت   یاا استعفا دهد  یتاز منصب عضو یامحروم گردد، منحل شود،  یکارمند دولت های یتصالح

ماوارد،   ینادار  ساب  خود ارائه دهند. در ا یبرا یدرخواست یدروز با 30 یط یابد،ها اتمام  ادار  آن
کاه   یمحاسابه گاردد کاه انگاار در ساازمان      یطاور  یاد اند با نمود  یرا که در ادار  کل سار زمانی

محفاو  اسات و    یاک آکادم ینشد  بودند، مشغول بکار بودند. مفاد حاکم بر اکتسا  عناو منصو 
 مفاد باشند. ینتاب  هم یددانشگا  با یپرسنل انتقال

 یشورا و مبالغ افتخار یاعضا جایگزینی
الاذکر   فاوق  یال ک باه دال مشتر یشد  طب  حکم که ادار  عضو منصو  یدر مواقع -44 اصل

 گردد. یگزینجا 43روز مطاب  با اصل  30 یسال ط 3به مدت  یدبماند، با یخال
 یر ذخ یبماند، اعضا یشد ، خال انتخا  یوقف یادهایکه توسط بن یکه ادار  عضو یمواقع در

 .شوند یم ی تعو یماند مدت باق یلتکم یبرا
 یافات در یهرروز جلسه مبلغ قادردان  یبه ازا دینباشند، با یادار  دولت یشورا که دارا اعضای

باه   یپرداختا  یحقاوق  یب( در ضار 3000که ممکن است برابر باا ضار  عادد شااخص )     یندنما
 روز در ما  باشد. 4از  یشترب یدباشد و مقررشد  که نبا یکارمندان دولت
 شورا و حدنصاب قطعنامه جلسات

با حضاور دوساوم کال     یرکلواست مدحداقل دو بار در ما  و طب  درخ یدشورا با -45 اصل
شاورا واقا  شاود.     یقاط  کل اعضا یتاکرر ی مورد تصد یددهد و قطعنامه با یلاعضا جلسه تشک

شورا در برابر آراء خود و قطعناماه مسائول    یآراء ممتن  ارائه دهند. اعضا توانند یشورا نم یاعضا
 .باشند یم

دهند که خاود   یرأ ید و در مورد اموردر جلسات حضورداشته باشن توانند یشورا نم یاعضا
نگاران   یو وابساتگ  یشاوندیها را تا درجه سوم خو آن یها فرزندخواند  ینها و همچن و روابط آن

 سازد.
کاه   یناد نما یاین را تع ای یند نما توانند یم یوقف یادهایها را نگران سازد، بن که آن یجلسات در
 نداشته باشد. دهی یح  رأ



پیوست   /  257

 یندنما یرویاز آن پ یدورا باش یکه اعضا قوانینی
 یاا  یدر اجارا، داللا   یمشاارکت  یرمساتقیم غ یاا  یمطاور مساتق   به یدشورا نبا یاعضا -41 اصل

ساال از اتماام دوران    2ها و  آن یدوران تصد یوابسته به آن ط یها با ادار  کل و شرکت یندگینما
 ها داشته باشند. آن یتصد

از  یاک در ماورد هر  یدوران تصد یرا که ط یا نهاطالعات و اسناد محرما یدشورا نبا اعضای
آن باشاند؛ و   یکه طب  قانون مجاز باه افشاا   یاند، افشا سازند، مگر اطالعات احزا  به دست آورد 

 تیتعهد ح ین. ایندثالث استفاد  نما ینبه ضرر طرف یا یاطالعات و اسناد به نف  شخص یناز ا یدنبا
 خواهد ماند. یاقهمچنان ب یزن یپس از اتمام دوران تصد

سال بدون عذر موجه در  یجلسه ط 10 یطورکل به یا یکه نتواند سه جلسه متوال یهر عضو 
 طب  قطعنامه شورا عزل خواهد شد. یابدجلسات حضور 

 7 فصل
 سازمان

 یمرکز سازمان
واحاد مشااور ،    ی،اصال  یخادمات  یشاامل واحادها   یاد ادار  کل با یسازمان اصل -46 اصل

 باشد. یجانب یخدمات یو واحدها یحسابرس یواحدها
 شد  است. نشان داد  1ادار  کل در جدول  یمرکز سازمان

 مدیرکل
 ادار  کل را بر عهد  دارد. یندگیمقام است که نما ینباالتر یرکلمد -48 اصل

توسعه،  یها طرح نامه، یمانراستا با شرو  و مفاد پ ادار  کل هم یفدار وظا عهد  یدبا مدیرکل
 کنناد   ینپاساخگو باشاد و تضام    یار وز باشد و در برابار نخسات   یگذار ساالنه و قانون یها برنامه
 .گیرند یاو قرار م ها یتباشد که در گستر  فعال یدر موضوعات یگرد یها با سازمان یهمکار

 یهاا  و حساا   ها یاتعمل ها، یتفعال ی/حسابرسیو مسئول بازرس یاراخت یدارا یدبا مدیرکل
 باشد. یفوظا یناز ا یبردار بهر  ینو همچن ینو استا یسازمان مرکز
 یرکلمد معاون
 ینبا  یجهات همکاار   یرکلکماک باه ماد    یممکن است بارا  یرکلسه معاون مد -43 اصل

منصو  گردند. معااون   یجانب یخدمات یو واحدها یمشاور ، حسابرس ی،خدمات یاصل یواحدها
 هد.را انجام د یرکلتوسط مد شد  یینتع یفوظا تواند یم یرکلمد
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 یخدمات اصل واحدهای
 اند از: ادار  کل عبارت یخدمات اصل یواحدها -50اصل

a) یوقف یادوزارت خانه خدمات بن  
b) یریهوزارت خانه خدمات خ 
c) یو بازساز یوزارت خانه اقدامات هنر 
d) و مستغالت گذاری یهوزارت خانه سرما 
e) یوزارت خانه خدمات بهداشت 
f) و ثبت یوزارت خانه امور فرهنگ 
g) یوزارت خانه روابط خارج 

  یوقف یادخانه خدمات بن وزارت
 خواهد بود: یرمسئول موارد ز یوقف یادوزارت خانه خدمات بن -51 اصل

a) جواما ،  اضاافه شاد    یوقف یادهایمربو  به بن یها انجام اقدامات و پردازش ،
 یدجد یوقف یادهایصنعتگران و بن

b) یسازمان های یمهرمربو  به ج یکردهایانجام رو 
c) گردد. یینتع یرکلکه توسط مد یفیوظا یرسا یاجرا 

 یریهخانه خدمات خ وزارت
 خواهد بود: یرمسئول موارد ز یریهوزارت خانه خدمات خ -52 اصل

a)  ها نامه یماندر پ شد  یینو ارائه خدمات تع یریهخ یها تحق  شر 
b) یریهخ قولیرمنغ های ییدارا یصمربو  به تخص یفاتتحق  تشر 
c) و  یبهداشات  یهاا  مراقبت یها در هر سطح، سازمان یآموزش یالتتسه یستأس

 یشابرد پ یبارا  یار  و غ ییدانشجو یها خوابگا  ی،عموم یها آشازخانه ی،خدمات اجتماع
 ینتاأم  یالت؛تساه  یان ا یریتمربوطاه؛ ماد   هاای  ناماه  یماان در پ یریهشرو  و خدمات خ

پرداخات   یدسات، افاراد ته  یبرا ماعیاجت یها مکک ینتأم یان،دانشجو یبرا ینههز کمک
 و ناتوان. یازمندسود به افراد ن

d) یخدمات اجتماع یوقف یادهایها و بن با سازمان یهمکار 
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e) باه جواما  باا     یرساان  کمک یها و پروژ  یاجتماع های یاستو تحق  س یجادا
 المللی ینب یها سازمان یهمکار
f) شود یم یینتع لیرککه توسط مد یفیوظا یرانجام سا. 

 یو بازساز یخانه اقدامات هنر وزارت
 است: یربه شرح ز یو بازساز یوزارت خانه امور هنر یفوظا -53 اصل

a) یوقف یادهایبن یفرهنگ های ییدارا یبرا یموجود ینتأم یی،و شناسا یابی مکان 
 اسناد یگانیو با

b) بازپرداخات،   یری،گ انداز  یها طرف ثالث، طرح نویس یشپ یا نویس یشارائه پ
 یفرهنگا  هاای  یای دارا یراتساله تعم 5 یها به همرا  برنامه یگرد یها و پروژ  یبازگردان

 یاا هاا؛ و   آن یو باازگردان  یار تعم ؛ضابط شاد    یوقفا  یادهاای تحت تملک ادار  کل و بن
 یطراستا با شرو  و شارا  امور؛ طب  درخواست و هم ینانجام ا یبرا ییها استخدام گرو 

و  یدولتا  یوقفا  یادهاای هاا و بن  اقادامات باه ساازمان    یان ا یسیونمضاشد ، کمپروتکل ا
 امور خواهد بود ینکه ادار  کل مسئول کنترل ا یو حقوق یقیاشخاص حق ینهمچن

c) ی؛وقفا  یادهاای بن یفرهنگا  هاای  یای دارا یبارا  یمتواحد ق های یلتدارک تحل  
 .ادار  کل منتشر خواهند شد یدپس از تائ ینکهاز ا یناناطم

d) هاای  یای دارا یو بازسااز  یرتعم یها الزم در رابطه با پروژ  یکردهایرو یاجرا 
 ی از طر یفعل یطکشف شرا؛ ضبط شد  یوقف یادهایتحت تملک ادار  کل و بن یفرهنگ
و منااط    هاا  یای مصاادر  دارا  یکردهایرو یشد ؛ اجرا یریگ انداز  یها ها و عکس طرح

 شد . حفاظت
e) یراتتعم ینو همچن یدجد یها و مناقصه ساختمان یرتعم ی،انجام امور بازساز 

 .ضبط شد  یوقف یادهایتحت تملک ادار  کل و بن یفرهنگ های ییدارا
f) و  یوقفاا یااادبن یفرهنگاا هااای یاایدارا یااراتتعم یمااواد الزم باارا یااداریخر

 وساز. ساخت های یتسا یو بررس یجادا ید؛جد یها ساختمان
g) حفاظات از   2813مرباو  باه قاانون شامار       فاتیو تشار  هاا  نامه یینآ یاجرا

 .21/06/1383مصو   یو فرهنگ یعیطب های ییدارا
h) یرکلتوسط مد شد  یینامور مشابه تع یرانجام سا. 

 و مستغالت گذاری یهخانه سرما وزارت
 است: یرو مستغالت به شرح ز گذاری یهوزارت خانه سرما یفوظا -54 اصل
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a) یادهاای بن یاادار  کل  یتتحت مالک یرمنقولغ های ییو ثبت دارا یموجود یهته 
 جوام . یوقف یادهایاضافه شد  و بن ،ضبط شد  یوقف

b) مارتبط باه    ینقاانون و قاوان   یان طبا  ا  یاد کاه با  یرمنقولیغ های ییدارا یینتع
ثبات   یای در مرکز ثبات دارا  یوقف یادمربوطه بازگرداند  شوند و به نام بن یوقف یادهایبن

 . یوقف یادهایبن یفرهنگ های ییبه دارا یدگیرس یفاتو تشر یتالکم یگیریشوند؛ پ
c) یرمنقاول غ هاای  یای توسعه و امور ثبت امالک دارا یها روش یگیرینظارت و پ 

هاا   مصادر  آن یگیریضبط شدها یوقف یادهایبن یاتحت تملک ادار  کل  یوقف یادهایبن
 یاا  یوقفا  یااد بن یتز وضاع خاروج ا  یاورود  یبرا ییها روش یاجار ؛ اجرا یفاتو تشر

 یان ا ینکاه از ا یناان هاا؛ اطم  حاکم بر اجاار   یها ن و روشیاعالم قوان ی؛ساختمان خدمات
شاد    در برابر آپارتمان اجاار  داد   یا ینوساز یاوساز  ساخت های ینههز یبه ازا ها ییدارا

 فاروش آن دساته   یاا  ی من  هرگونه تخلف؛ تعاو  یبرا ها یاساست؛ استفاد  از همه مق
 .باشند یم یکه ضرور هایی راییدا یداریو خر باشند؛ یکه بالاستفاد  م هایی ییدارا

d) که به ادار  کل اعطاشد  باشد. یرمنقولیغ ییمرتبط با دارا یکردهایانجام رو 
e) ینکاه از ا یناان باشاند و اطم  یاابی که منو  باه باز  یرمنقولیغ های ییدارا یینتع 

 شد  است. یافتدر یابیباز ینههز
f)  با توجه باه   یرساختیاقدامات ز یاجرا یطرف ثالث برا یریکارگ به یااستخدام

 ها یاتو عمل یفبه وظا یازن
g) نمود  است. یینتع یرکلکه مد یگریمشابه د یفانجام وظا 

 یخانه خدمات بهداشت وزارت
 است: یربه شرح ز یوزارت خانه خدمات بهداشت یفوظا -55 اصل

a) و  هاا  ناماه  یاین آ یو اجارا  یبهداشت یارو س ییسرپا نی،یمارستاخدمات ب ینتأم
 یوقف یادهایبن های نامه یمانکه در پ یپزشک یریهخ یطمنظور تحق  شرا اقدامات مرتبط به

 شد  است. ( عنوانmazbutضبط شد  )
b) یبهداشت یالتخدمات مؤثر و کارآمد در تسه ینسنجش تأم 
c) یخدمات بهداشت ند کن ینتأم یها و نهادها با سازمان یهمکار 
d) ی،دولتا  یهاا و نهادهاا   باا ساازمان   یدر صورت لزوم توافقات ینکهاز ا یناناطم 

فعاال در بخاش    یماه ب یخصوصا  یهاا  شارکت  ینجوام  و همچن یتامن یوقف یادهایبن
 باشد ید سالمت به امضا رس
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e) وان عنا  گوربا باه  یمارستانسلطان ب ید عالم ول یبزم یوقف یادبن ینکهاز ا یناناطم
طاور کارآماد و    آن باه  نامه یماندرج شد  در پ یطراستا با شرا هم یآموزش یمارستانب یک

 .کند یمؤثر عمل م
f) است. شد  یینتع یرکلکه توسط مد یگرمشابه د یفانجام وظا 

 و ثبت یخانه امور فرهنگ وزارت
 است: یرو ثبت به شرح ز یوزارت خانه امور فرهنگ یفوظا -51 اصل

a) یدساتورات اماراتاور   هاا،  ناماه  یماان پ یگاانی و با یبند دسته ی،گردانترجمه، بر 
 ادار  کل های یگانیاحکام و اسناد مشابه در با یت،اسناد مالک ی،عرمان

b) در  یاد جد یوقفا  یادهاای ثبات بن   ی؛وقفا  یادهاای بن یاصال  هاای  یگانیثبت با
 یمرکز های یگانیبا

c) هاا و   کتابخاناه  ی،دولت یگانیدر با د ش یر و اسناد مشابه ذخ ها نامه یمانپ یگیریپ
 ینکاه از ا ینانو اطم ی،و حقوق یقیاشخاص حق یخصوص های یگانیبا ینها و همچن موز 

 ادار  کل منتقل خواهد شد. یگانیاسناد به با ینا
d) ی،و رقبا  یها، حقاوق عمار   شد  امانت یروزرسان به یها نسخه یگانیثبت و با 

 یر و غ یریهو  و شرو  خدر شر ها یهاصالح ها، ینامهگواه
e) شد  است. بدون خطر انجام یعلم یقاتو تحق ها یبررس ینکهاز ا یناناطم 
f) هاا باا    انطبااق آن  یساال و بررسا   5حداکرر هار   یکآنت یایاز اش یفهرست یهته
 یموجود
g) یوقف یادهایارائه انتشارات مربو  به بن  
h) یوقف یادهایبن یبرا یراکز فرهنگها و م ها، کتابخانه موز  ینیو بازب ییبازگشا  
i) یجااادو ا ی،و اجتماااع یفرهنگاا ی،علماا یاادادهایاقاادامات و رو یسااازمانده 
 ها در داخل و خارج کشور. برتر آن یو نهادها یوقف یادهایبن یبا همکار ییها پروژ 

j) هر نو  مطالعات  یرا برا ها یگانیکه استفاد  از با یگانیبا یریتمد یستمس یجادا
 قرار دهد. یمناسب ییاجرا یطرا در شرا یستمساخته و س یلتسه یعلم

k) یبازارهاا  ها، یشگا نما ها، یومها، پنل ها، سماوز جلسات، کنفرانس یسازمانده 
 مشابه یدادهایو رو المللی ینو ب یداخل
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l) منقاول   یفرهنگا  هاای  یای حفاظات از دارا  یمناسب برا های یاساستفاد  از مق
 هاای  ناماه  یاین آ یهاا؛ اجارا   از قاچااق آن  یریجلوگ یو برا یقفو یادهایتحت تملک بن

 قاچاق شد . یفرهنگ های ییدارا یبازگردان یمربوطه برا
m) است. شد  یینتع یرکلکه توسط مد یگرید یفانجام وظا 

 
 یخانه روابط خارج وزارت

 است: یربه شرح ز یوزارت خانه روابط خارج یفوظا -56 اصل
a) المللی ینب یها ات ادار  کل با سازمانانجام روابط و مکاتب. 
b) یوقف یادهایمرتبط با بن المللی ینب های یشرفتپ یگیریپ  
c) در خارج از کشور یوقف یادهایمربو  به مستغالت بن های نامه یینآ یاجرا 
d) ادار   ییاروپاا  یاه در اقدامات مربو  باه اتحاد  یگرد یها با وزارتخانه یهمکار

 کل
e) با هر موضوع مربو  طب  حکم ادار  کل که در  المللی ینسات بجل یسازمانده

 .ینهزم ینو انجام هرگونه اقدامات الزم در ا شوند یبرگزار م یهترک
f )باشد. شد  یینتع یرکلکه توسط مد یگرید یفوظا انجام 
 یمشاوره و حسابرس واحدهای

 ود:خواهد ب یرادار  کل به شرح ز یمشاور  و حسابرس یواحدها -58 اصل
a) یواحد مشاور  حقوق 
b) یو بازرس ییوزارت خانه راهنما 
c) یوزارت خانه توسعه استراتژ 
d) یواحد رسانه و روابط عموم 

 یمشاوره حقوق واحد
 است: یربه شرح ز یواحد مشاور  حقوق یفوظا -53 اصل

a) و تعامالت که ممکن است منجار   یامور حقوق ینهدر زم یصدور نظرات حقوق
 شود. یهیتنب یا یمال ی،ت حقوقبه اقداما
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b) کاه   یدر شارو  حقاوق   هاا  نامه یینو آ یفرع ینقوان نویس، یشپ ینقوان ینیبازب
 .گردد ینظر ادار  کل ارسال م یینمنظور تع به یگردفاتر د یا یروز توسط نخست

c) موقا  جهات حفاظ منااف  ادار  کال،       مناساب، باه   یحقاوق  های یاساتخاذ مق
 نامبرد . های یاستوافقات و قراردادها مطاب  با مق یاجرا یلو تسهاز منازعات  یریجلوگ

d) از  یکای عناوان   که در آن ادار  کل باه  ها یدادخواه یبرا یمورد های یلفا یهته
باا   یو همکاار  یتتبع ها، یدادخواه ینادار  کل در ا یندگینما شود، یمحسو  م ینطرف

 شد  است. ادار  کل استفاد  ییندگنما یبرا یخارج یکه از وکال هایی یدادخواه
e) مرباو  باه ادار  کال در شارو       هاای  نامه یینو آ یجانب ینقوان ین،قوان ینیبازب
 یان اصاالح ا  یاا  ییار تغ یشانهاد متون در صورت لزوم، پ ینا های نویس یشپ یهته ی،حقوق
 .ینقوان

f) باشد. شد  یینتع یرکلکه توسط مد یگرید یفوظا یاجرا 
 یو بازرس ییهنماخانه خدمات را وزارت

ادار  کال،   یاد تائ یاا طب  دساتورات   یدبا یو بازرس ییوزارت خانه خدمات راهنما -10اصل
 یادار  کال از ساو   یو استان یاصل یها مربو  به سازمان های یتاز فعال یو بررس ی تحق ی،بازرس

 باردازد: یرز یفبه وظا ینانجام دهد و همچن یرعاملمد
a) اضاافه شاد ،    یوقفا  یادهایبن یبرا ییخدمات راهنما یجادو ا یبازرس ینی،بازب

درج  یطمطااب  باا شارا    یاا آ ینکها یافتن یبرا یدجد یوقف یادهایجوام ، صنعتگران و بن
مطااب  باا اهاداف     ینو همچن یفعل یگذار امانت، قانون ی سند تود ها، نامه یمانشد  در پ

ها مطااب  باا    آن یو درآمدها ها ییدارا یاآ ینکهو ا شوند یم یریتمد یا کنند یها عمل م آن
 یاا  شوند یاستفاد  م 1331 یهامانت، و اعالم ی سند تود ها، نامه یماندرج شد  در پ یطشرا
 .یرخ

b) یهاا  هاا و مشاارکت   آن یاقتصااد  ینهادهاا  ی،وقف یادهایبن یو بررس یبازرس 
 ها. آن یاقتصاد
c)   یگیاری از پپاس   یوقفا  یااد بن یهاا  ارائه گزارشات صادرشد  توساط باازرس 
سااختن نظارات    یمهضام  ینو همچنا  یرکلباه ماد   هاا  یو حسابرس ها ینیبازب ها، یبازرس

 وزارت خانه .
d) اضاافه   یوقفا  یادهاای صادرشد  توساط بن  یداخل یگزارشات حسابرس ینیبازب

 و اتخاذ اقدامات الزم یدجد یوقف یادهای، جوام ، صنعتگران و بنشد 
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e) است. شد  یینتع رکلیکه توسط مد یگرید یفانجام وظا 
باه انجاام    یااز شاوند کاه ن   یینتع یدر مواقع یرکلمد یدممکن است طب  تائ یاستان های گرو 

 باشد. یو بازرس ییراهنما یرسان خدمات وزارت خانه خدمات
ها  کارگرو  ینو همچن یو بازرس ییحاکم بر وزارت خانه خدمات راهنما یها و روش قوانین

 گردد.عنوان  نامه ییندر آ یدبا
 یخانه توسعه استراتژ وزارت

 است: یربه شرح ز یوزارت خانه توسعه استراتژ یفوظا -11 اصل
a) ادار  کال طبا     یو بلندمادت بارا   مدت یانم های یاستو س ها یاستراتژ یجادا

 یفانجاام وظاا   ی؛دولت یها ساالنه و برنامه یها برنامه ی،توسعه مل های یاستها و س طرح
 اهداف. یینمنظور تع مربوطه به

b) که در زمر  احکام ادار  کل  یموضوعات یبرا یفیتعملکرد و ک یارهایمع یجادا
 .گردد یم یینچارچو  تع ینکه در ا یگرید یفو انجام وظا گیرند یقرار م

c)  ادار  کل و خدمات و  یریتمربو  به بهبود مد یها اطالعات و داد  یآور جم
 نامبرد . یها ات و داد اطالع یابیو ارز یلعملکرد آن، و تحل

d) اثرگذارند کاه در حاوز     یکه ممکن است بر خدمات یرونیب یفاکتورها یبررس
و  یلادار  کل، تحل یدرون یتظرف ینهدر زم یادار  کل قرار دارند، انجام مطالعات یاراتاخت

 .یانجام مطالعات کل ینخدمات و همچن یور و بهر  ییمطالعه کارا
e) اطالعات یریتمد های یستمبه سخدمات مربو   ینتأم 
f) 5018توسط قاانون شامار     یواحد خدمات مال یبرا شد  یینتع یفانجام وظا 

 .یو کنترل مال یریتمد
g) ادار  کل. یامان یهمرتبط با سرما های نامه یینآ یاجرا 
h) ی،خادمات صانعت   ینهکه توسط ادار  کل در زم هایی گذاری یهسرما یزیر برنامه 
جواما  و   ی،فرهنگا  ی،آموزشا  ی،بهداشات  یها مراقبت ی،گردشگر ی،اورزکش ی،بازرگان

 الزم. یها مطالعات و پروژ  یسیونکم یا ینتأم شود؛ یها انجام م حوز  یگرد
i) تعهدات در  یدیتول های یتقابل یشمنظور افزا به یکیو تکن یانجام مطالعات مال

 .یفرع یها رتبط با تعهدات و شعبهو اقدامات م ها نامه یینآ یاقتصاد، اجرا ینگستر  قوان
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j) یمرتبط با ح  عمر های نامه یینآ ی، اجراضبط شد  یوقف یادهایبن یحسابدار 
 .یو رقب

k) اضافه شد  یوقف یادهایساالنه بن یمال یها و اثبات حسا  یبررس 
l) یخاارج  هاای  یهکه ممکن است از سرما ییها پروژ  یو اجرا یجاداز ا یناناطم 

 نف  ببرند.
m) شود یم یینتع یرکلکه توسط مد یگرید یفانجام وظا. 

 یرسانه و روابط عموم واحد
 است: یربه شرح ز یرسانه و روابط عموم یفوظا -12 اصل

a) احکام و اقدامات ادار  کال   یدگا ،د یت،مأمور یت،در مورد هو یاطالعات ینتأم
 ادار  کل. یساز از شفاف ینانمنظور اطم به عموم مردم به

b) اطالعات مربو  باه اقادامات و    ینتأم یبرا یدها و جرا رابطه با رسانه یرقرارب
 یان ا ینکاه از ا یناان در ماورد ادار  کال، اطم   یاطالعاات  یهادار  کل به مردم، ته یها پروژ 

 .گردد یمردم منتشر م یاندر م یجمع یها رسانه ی اطالعات از طر
c) ربو  به ادار  کل، کاه باه شاکل    هر نوع اخبار م یبرا یا رسانه یها طرح یجادا
 ها. طرح ینا یو اجرا گردد یم یهته یهو اعالم یانیهبولتن، ب
d) ادار   یاغ و تبل یات رؤ یات منظور قابل به یجیو ترو یغاتیتبل های یاستراتژ یجادا

 .ها یاستراتژ ینا یآن توسط مردم و اجرا سازمانی یتکل، اقدامات آن و هو
e) هاا و   باا ساازمان   یانتشاارات  هاای  یات رک و فعالمشات  یادادهای رو یزیر برنامه

ادار  کال؛   یاغ تبل یهاا بارا   و دانشگا  یردولتیغ یها سازمان یگر،د یدولت یوقف یادهایبن
 یاان آن در م یا  و توز یاطالعات چااپ  یگرپوسترها و د یغی،و چاپ جزوات تبل یطراح
 هدف. یها گرو 

f) اطالعات طب  قانون شامار   شهروندان به  یدسترس یلتسه یبرا یاتخاذ اقدامات
 ینکنناد  با   عنوان هماهنگ ، اقدام به3/10/2003به اطالعات مصو   یح  دسترس 4382

باه اطالعاات    یابیدسات  یاز حا  خاود بارا    اند یلکه ما یمربوطه و شهروندان یواحدها
 .ینداستفاد  نما

g) است. شد  یینتع یرکلکه توسط مد یگرید یفانجام وظا 
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 یانبخانه خدمات ج وزارت
 است: یرادار  کل به شرح ز یخدمات جانب یها وزارتخانه -13 اصل

a) یوزارت خانه مناب  انسان 
b) یبانیوزارت خانه خدمات پشت 

 یخانه منابع انسان وزارت
 است: یربه شرح ز یوزارت خانه مناب  انسان یفوظا -14 اصل

a) در حاوز  منااب    ادار  کال   های یاستها و س طرح ینهدر زم هایی یتفعال یاجرا
 ها. و ارائه پروپوزال ی،انسان

b) ی،مربو  به انتصاا ، ساواب  پرسانل، اقادامات انضاباط      های نامه یینآ یاجرا 
پرسانل ادار    یگار د یفاتو تشار  یکارگر یهحقوق، اتحاد یج،ترو ی،واگذار ی،بازنشستگ

 کل.
c) ر  کلپرسنل ادا یآموزش ضمن خدمت برا یها برنامه یابیاجرا و ارز یه،ته 
d) یداخل یخدمات حسابرس ینتأم 
e) است. شد  یینتع یرکلکه توسط مد یگرید یفانجام وظا 

 یبانیخانه خدمات پشت وزارت
 است: یربه شرح ز یبانیوزارت خانه خدمات پشت یفوظا -15 اصل

a) هاا،   آن یار و تعم یا  ادار  کال؛ توز  یازابزار ثابت و مواد موردن یزات،تجه ینتأم
 ها ینههز یشافزا یها انجام روشثبت سواب  و 

b) ارائه خدمات یادار  کل برا یازموردن یرمنقولمنقول و غ های ییاجار  دارا 
c) و ارساال باه    یرتعم ی،نگهدار یشی،گرما ی،نورپرداز ی،ساز انجام خدمات پاک

 ادار  کل یخدمات یالتها و تسه ساختمان
d) یاجتماع یالتو تسه یمراکز بهداشت یریتخانه، ساختمان و مد یصتخص 
e) یگانیو با یسندساز یارائه خدمات کل  
f) ادار  کل یشهر یقوا یزو تجه یخدمات دفاع ینو تأم یزیر برنامه 
g) شود یم یینتع یرکلکه توسط مد یفیوظا یرانجام سا. 
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 یاستان های سازمان
 یاران، وز یشد  است. شورا نشان داد  2 یمهادار  کل در جدول ضم یسازمان استان -11 اصل

 یاین تع یننامبرد  در جدول و همچن یها و لغو شعبه یستأس یارمنو  به پروپوزال ادار  کل، از اخت
 آن برخوردار است. ییرمکان مجدد و تغ

 در دستورالعمل گنجاند  شود. یدادار  کل با یسازمان استان یها و روش قوانین
 4فصل

 استخدام
 روزانه پرسنل برنامه
 باشند. یکارمندان دولت 156تاب  قانون شمار   یدر  کل باپرسنل ادا -16 اصل

 یاک  یاه مشااور  پا  ی،وقف یادهایبن یعضو شورا یرکل،معاون مد یرکل،عنوان مد که به افرادی
و  یبازرس کل، باازرس، کارمناد رواباط عماوم     ی،و بازرس ییوزارت خانه راهنما ییسر ی،حقوق
 یااد بخاش، کارشاناس بن   یرمد یر،مد یی،مشاور قضا ی،ا منطقه یرکلوزارت خانه، مد ییسر ید،جرا
 یاد با شوند یمنصو  م یممحق  موز  و پزشکان مق ی،شهر یزر معمار، مهندس، برنامه یل،وک ی،وقف

 ینقاوان  یو مفاد پرسانل قارارداد   یکارمندان دولت 156از قانون  یتمربوطه بدون تبع یها در پست
 خدام شوند.است یعنوان پرسنل قرارداد به یگرد یاجراشدن
کاه توساط    یمبلغ ناخالص یددر ادار  کل مشغول بکار است با یطور قرارداد که به یپرسنل به
 یبناد  باشد که در زماان  یصاتیاز تخص یانگینیپرداخت شود و مقررشد  که م شود، یم یینشورا تع

(IIIضم )ق پرسنل حقو یشاز همان افزا یدادار  کل با یقانون درج شد  است. پرسنل قرارداد یمه
 یان هاا برخاوردار باشاند. ا    و روش ینهمان قوان یبر مبنا یریوز نخست یسازمان مرکز ردادیقرا

هاا   باشاند. باه آن   یهترک ی( جمهوریگصاند ی)امکل یتحت نظارت صندوق بازنشستگ یدپرسنل با
 هاای  ی)ازجملاه مرخصا   یکاار  یتا مقدار حقوق ماهانه متناساب باا روزهاا    ینههز مبلغ کمک یدبا

پرسانل،   یان ا یاان و اکتبر پرداخت گاردد. از م  یجوال یل،آور یه،ژانو یها ( ما  نهو ساال یعالجاست
نشاان   یبا همکااران عملکارد بهتار    یسهخود در مقا های یتکه در فعال یبه آن دسته افراد توان یم

 تیادار  کال، رضاا   یشنهادجوئن و دسامبر طب  پ یها طب  حقوق ماهانه در ما  یقیدادند، بن تشو
 یان ا یمربوطاه طبا  اجارا    یها پرداخت نمود. اصول و روش یروز نخست یدو تائ وطهوزارت مرب

 یاین تع یاران وز یتوساط شاورا   یاد الذکر با به پرسنل فوق یگرد های یپرداخت ینپاراگراف و همچن
 گردد.

 هاا (  مرتبط با همان پست یجز پرسنل قرارداد )به یکارمندان دولت یبرا یدبا یکار اضافه مبلغ
درج  یهاا  طب  اصول و روش باشند، یادار  کل مشغول بکار م یو استان یمرکز یها که در سازمان
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 یخمصاو  تاار   یاری وز حکام ساازمان نخسات    یهاصاالح  3051قاانون شامار     31شد  در اصال 
 گردد. یینتع 10/10/1384

 ها انتصاب
طبا    یاد با یا منطقاه  یرانو ماد  یحقاوق  یک یهمشاور پا یرکل،معاون مد یرکل،مد -18 اصل

وزارت خانه طب   ییسو ر یو بازرس ییوزارت خانه راهنما ییسمشترک منصو  گردند؛ ر یحکم
و کل  شوند یمنصو  م یروز نخست یارکشور با اخت یروز یا یریوز نخست یدو تائ یرکلمد یشنهادپ

 خواهند شد. یینتع یرکلمد طتوس یگرپرسنل د
  یوقف ادیکارشناس بن یارو دست یوقف یادبن کارشناس

توساط   یاد ادار  کال الزم اسات، با   یفانجاام وظاا   یکاه بارا   یخدمات کارشناس -13 اصل
 گردد. یهته یوقف یادکارشناس بن یارو دست یوقف یادکارشناس بن
درج شاد  در   های یتصالح ینو همچن یزیرها یتاز صالح یدبا یوقف یادکارشناس بن دستیار

 برخوردار باشد: یکارمندان دولت 156قانون شمار   48اصل 
a) ساال آماوزش در    4کاالج باا حاداقل     یادانشکد   یلیالتحص مدرک فارغ یدارا

 یشورا یدها مورد تائ خارج کشور که مدرک معادل آن کرد  یلداخل کشور، و افراد تحص
 باشد. یآموزش عال

b) یکارمندان دولت یتگذراندن آزمون جام  صالح 
c)   کسب حداقل نمرB  یکارکنان دولت یخارجدر امتحان زبان 
d) شود یکه توسط ادار  کل برگزار م یگذراندن امتحان. 
e) که توسط  یامتحان یاز زمان برگزارDG  سااله   30حاداکرر   شاود،  یبرگزار ما
 باشند.

 هاای  یتسال مجاز به شرکت در امتحان صالح 3پس از حداقل  یوقف یادکارشناس بن یاردست 
مربو  به رساله موردنظر  یدقبول، ارائه رساله، و کسب تائ قابلکسب سواب   ی،وقف یادبن یکارشناس

ارتقاا خواهناد    یوقفا  یااد کارشناس بن یگا که امتحان مذکور را گذراند  باشند، به جا یاست. کسان
 در کادر مناسب منصو  گردند. یدبا شوند، یبار دوم مردود م یکه برا یکسان یافت؛

 یهاا  برناماه  ی،وقفا  یااد کارشاناس بن  یاردسات  یتحاکم بر آزمون صاالح  یها و روش قوانین
 یاتیعمل یها روش ینو همچن یا حرفه یتشد  و آزمون صالح ها، رساله نوشته و مدت آن یآموزش

 درج شوند. نامه ییندر آ یدبا
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 بازرس یارو دست بازرس
 باشد: یرز های یتصالح یدارا یدبازرس با یاردست -60 اصل

a) شاد    عناوان  یکارمندان دولتا  156انون شمار  ق 48که در اصل  هایی یتصالح
 است.

b) ی،بازرگاان  یریتاقتصاد، مد یاسی،علوم س ی،حقوق یدارندگان مدرک کارشناس 
کاه   یمادارس آماوزش عاال    یااز دانشگا ، دانشکد ، کالج  یمهندس یا یمعمار یریت،مد

باشاند، و   خارج از کشور سااکن  یا یهرا گذراند  باشند و در ترک یسال آموزش 4حداقل 
مدارس واق  در خارج کشور به  یاها  دانشکد  ا،ه دانشگا  ینخود را از ا یلیمدرک تحص

 باشند. یآموزش عال یاته یدمنو  به تائ یددست آورد  باشند با
c) مساافرت در هار    یساالمت کاه فارد بارا     یگزارش شورا ی از طر یسندساز

 ار دارد.قر یسالمت مناسب یتدر وضع یو مسافرت یمیاقل یطشرا
d) یکارمندان دولت یتگذراندن امتحان جام  صالح 
e) شود یکه توسط ادار  کل برگزار م ای یسهگذراندن آزمون مقا 
f) سال نباشند. 30از  یشتردر موعد آزمون ب 

باازرس ارتقاا    یات بگذراند، باه موقع  یترا با موفق یتبازرس، که آزمون جام  صالح دستیار
باشاد و   یوقف یادعنوان معاون کارشناس بن سه سال سابقه به یکه دارا شود یو مقرر م یافتخواهد 

 باشد. یسواب  قابل قبول یدارا
 درج گردد. نامه ییندر آ یدالذکر با فوق یتحاکم بر آزمون جام  صالح یها و روش قوانین

 یال الذکر شناخته شود، نتواناد بادون دل   آزمون جام  فوق یطبازرس که واجد شرا یاردست اگر
 یقباول  یرقابال نمار  غ  یاا و نتواند مجدداً آزمون را پشت سر گاذارد،   ید،در آن شرکت نما یوجهم

 .گردد یمنصو  م یگراز ح  خود محروم شد  و در کادر مناسب د ید،کسب نما
 کادرها یجادو ا اتمام
جام  کاادر در   یها حکم روش 1 یمهضم یبند شد  در زمان داد  یحتوض یکادرها -61 اصل

قاانون   ینا IV یبند شد  زمان داد  یحلغو شد  و از کادر توض 130شمار   یوقف یادهایل بنادار  ک
حکام   یمهضام  I یبناد  و به زمان شد  یمعرف 1 یمهفهرست در ضم ینا یشد  است. کادرها حذف
 کل افزود  شد  است. ر ادا یکادرها

 یلالزحمه وک سهام و حق سود
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 یوقفا  یادشد  توسط پرسنل بن از خدمات ارائه حاصل یدر گردش درآمدها ییدارا -62 اصل
توساط   شاد   یاین تع یطعنوان سود سهام و طب  شارا  به یدگوربا با یمارستانسلطان ب ید بزم عالم ول

 یهاا  رد  ینها و اصول مندرج در وزارت بهداشت، ب با در نظر گرفتن روش یوقف یادهایبن یشورا
 یبهداشات  یالتخااص تساه   یهاا  پست بینی یشپ از سقف یشترگردد، و مقرر گردد ب توزی پرسنل 

 هاا،  یات موقع ین،خادمات، عنااو   ینتاأم  یططب  شرا یدها با سود سهام ینوزارت بهداشت نباشد. ا
 خاود  خاوا  –پرسانل ناامبرد     یتنقش خدمات، عملکارد و وضاع   یزانزمان کار، م ی،کار یطشرا

عمال،   ی،پزشاک  یشاات لاه آزما خادمات ناامبرد  ازجم   یتو با توجه به ماه -یرخ یا باشد اشتغال
پرخطار و   یهاا  کار در وزارتخاناه  یطاز شرا یخاص ناش های یسکر ی،مداخالت تهاجم یهوشی،ب
درصاد   50از  یشاتر ب یاد نبا شاود  یپرداخت م یو ش ینکه به ا یقابل پرداخت باشد.سود سهام یر غ

 باشد. یدر سال جار یجادشد در گردش ا ییدرآمد دارا
 یمبلغا  یاد شد  در پاراگراف اول برخوردارند، با که از حقوق عنوان یرادجز اف پرسنل به کل به

اسات   یاد  پرداخت گردد و مقرر گرد شود، یم یینکه توسط شورا تع یها و نرخ روش ین،طب  قوان
ناوع   یان ها نباشاد. ا  حقوق آن سوم یکو  یوقف یادبن یا اجار  ی% درآمدها3از  یشترمقدار ب ینکه ا
 تمبر باشد. یاتمال یفب  تخفصرفاً تا یدبا ی توز

و  یمربو  به طرح دعاو یخدمات حقوق ینو مسئول یلالزحمه وکالت به وک پرداخت ح  در
مفااد   گاردد،  یما  یآور و از شخص ثالث جم  شود یاجرا، که به نف  ادار  کل انجام م اقدامات قابل
که در ارائه  ین مشابهو مأمورا یلالزحمه به وک پرداخت ح  2/2/1323مصو   1383قانون شمار  

 اجرا شود. یفراسنج ی از طر یدحضور دارند، با یالتا ویطرح دع
 4بخش

 متفرقه مفاد
 یاراتو اخت وظایف

ادار  کل متعهد به ارائه خادمات   یو استان یمرکز یها سازمان ییاجرا یرانهمه مد -63 اصل
 ینو منطبا  باا قاوان    رکلیتوسط مد شد  یینخود طب  دستورات و دستورالعمل تع یفو انجام وظا

 .باشند یها م رح ها و برنامه ی،اجراشدن
 یاراتاخت تکامل
خاود را باه    یاارات از اخت یتا بعضا  باشند یمجاز م ییاجرا یرانو همه مد یرکلمد -64 اصل

 مشخص گردد. یقاًدق یواگذار ینمقررشد  است که محدود  ا یند،خود واگذار نما یردستانز
 تناسب فرد موردنظر اعالم گردد. به یدبا یارتاخت انتقال
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 یو رقب یعمر حق
 یادهایصادر  به بن های نامه یماندرج شد  در پ یططب  شرا یدحقوق فرد موردنظر با-65 اصل

حقاوق   یناز ا یبردار حاکم بر بهر  یها و روش ینگردد. قوان یینتع و اضافه شد ضبط شد   یوقف
 عنوان گردد. نامه ییندر آ یدبا

 مولهاک یوقف یادهایمشترک در بن یهعل مدعی
 یوقفا  یادهاای بن یریتماد  یاه عل یو رقبا  یو حقوق عمر یتمالک یدر اقامه دعاو -61 اصل

 .یدمشترک اقدام نما یهعل یعنوان مدع به یدبا یوقف یادبن یریتاضافه شد ، ادار  کل و مد
 و استثنائات ها مصونیت

از  یاد ضبط شاد  با  یوقف یادهایبن یاکل ادار   یتتحت مالک یرمنقولغ های ییدارا -66 اصل
مصاون   یقاه پرداخات وث  یاا که در برابر مصاادر    یمند گردند، طور بودن بهر  یدولت ییدارا یتمز

ا و ها  یماه عاوارض، جر  یاات، معااف از مال  یدمذکور با های ییباشند؛ هر نوع معامله مربو  به دارا
 الزحمه باشند. ح 

 .باشد یالزم نم شود، یدار  کل ثبت مکه توسط ا یدعاو یبرا ای یقهوث یچه
طبا  قاانون شامار      یاد با ضبط شاد   یوقف یادهایبن یابه ادار  کل  یوصول نشدن های طلب

 گردد. یآور جم  21/6/1353دولت مصو   های یوصول شدن یآور جم  1183
 ی،وقفا  یادهاای تحات تملاک بن   یفرهنگ های ییدارا یو بازساز یراتمربو  به تعم اقدامات

وزارت  یفسازمان و وظاا  180تاب  حکم شمار   یدنبا ها یتانداز و سلب مالک چشم یجادمات ااقدا
 توسعه و مسکن باشد.

 یاد نبا یارات و تعم یبازسااز  های ینهدر برابر هز یفرهنگ های ییمربو  به اجار  دارا اقدامات
 باشد. 10/3/1383مصو   یمناقصات دولت 2881تاب  قانون شمار  

 ناماه  یاین در آ یاد الاذکر با  فاوق  یا اجار  های یاتو عمل ها ینهحاکم بر هز یاه و روش قوانین
 عنوان گردند.

 یااد از فرهناگ بن  یتبه مطالعه، بهبود و حما یلما یحقوق یو نهادها یقیبه اشخاص حق باید
 یک،مطالعاات اساتراتژ   ی،علما  یهاا  از سازمان یمال یتدر داخل و خارج کشور اجاز  حما یوقف

داد  شاود کاه در گساتر  ادار  کال قارار       یمشاابه فرهنگا   یدادهایو رو ها یومسماوز ها، کنفرانس
 یو شارکت  یفارد  یاند. اساانسارها  شد  آن عنوان گذاری یهو سرما یتفعال یها و در برنامه گیرند یم
توساط ادار  کال باشاند،     شاد   یاین تع ینکه تااب  قاوان   یدادهاییرو یبازرگان یغاتاز اجاز  تبل یدبا

 یو نهادهاا  یقیاشخاص حق ینا یمال یها و کمک ییموارد اهدا ی،مال یها ار باشند. کمکبرخورد
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 یات تحات مالک  یرمنقاول حفاظ اماوال منقاول و غ    یاا  یبازساز یرات،تعم ی،نگهدار یبرا یحقوق
از  هاا  یای دارا یان ا یات انداز و سلب مالک اقدامات مربو  به چشم یبرا ینو همچن ی،وقف یادهایبن

 بر شرکت کسر شود. یاتمال یها و مبنا از درآمد آن یدر  کل باکنترل ادا ی طر
 یاتمعاف از مال یدازآن با پس یاآن  یستأس یط یوقف یادبه بن ییاهدا یرمنقولمنقول و غ اموال

 بر ارث باشند.
 یپوش و چشم یبخشودگ حق

a) هاا،   ادار  کل و ساازمان  ینب یمجاز است مباحث حقوق یوقف یادهایبن یشورا
 یاا ماد  اضافه شد  به قارارداد   ی از طر یگرد یحقوق یو نهادها یقیا، اشخاص حقنهاده

 .یدنما یجادتوافقنامه ا
b) که احتماالً به  یاقدامات اجراشدن یا ها یدعاو یبخشودگ یاراز اخت یدبا یرکلمد

 یاد مف یامادهای منجار باه پ   یتوساط دادگاا  عاال    یبازنگر یط یا یو حقوق یماد یلدال
برخوردار باشاد؛   یهترک یر هزار ل 50تا  یژ سود و یبخشودگ یا یژ ح  و یدائو ت شود، یم

از محادود    یشاتر ب یردر خصاوص مقااد   یاارات اخت یان ا زا یاد با یوقف یادهایبن یشورا
 برخوردار باشد. شد ، یینتع
از مناف  ادار  کال   حسا  یهتسو ینکه ا شود یوجود نداشته باشد، مقرر م یاگر قرارداد حتی

 .یدت نمامحافظ
مشااور   یرکل،هاا را باه معااون ماد     کال آن  یاالذکر  فوق یاراتاز اخت یبعض تواند یم مدیرکل

 .یدواگذار نما یا منطقه یرمد یا یحقوق یک یهپا
 گردند. یینتوسط شورا تع یدشد  با عنوان یربند و مقاد ینا یحاکم بر اجرا اصول
 یاصالح مفاد
 -63 اصل

a)  4در اصال   "ها یشهردار" یگیریپ یبرا " یوقف دهاییاادار  کل بن یا "عبارت 
 شد  است. افزود  26/1/1354وساز بنادر مصو   ساخت 1236قانون شمار  

b) شد  است: اصالح یرصورت ز به 156شمار   یقانون کارمندان دولت 
 ی،مفااد عااد   31باه اصال    " یوقفا  یادکارشناس بن یاردست "عبارت  (1

کارشاناس   یاردست "درست پس از عبارت  11 یع(، پاراگراف فرAپاراگراف )
در هماان  " یوقفا  یااد کارشناساان بن  "شاد ، و عباارت    افزود  "یریوز نخست
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 "یااریوز کارشناسااان نخساات "درساات پااس از عبااارت  یپاااراگراف فرعاا
 .ستشد  ا افزود 
-II "بخااش  152در اصاال  " یوقفاا یااادکارشناسااان بن"عبااارت  (2
( باه  i) ی، پاراگراف فرعا "یژ خدمات و یتمصون " Aپاراگراف  "ها یتمصون
 شد  است. افزود  "یو گردشگر یکارشناسان فرهنگ "دنبال 

و  یکارشناساان فرهنگا   "به دنبال  " یوقف یادکارشناسان بن"عبارت  (3
پااراگراف   "I-یکلا  یای خدمات اجرا " یبند ، زمانIیمهطب  ضم "یگردشگر

(h افزود ) .شد  است 
 یادهاای ادار  کل بن یو بازرس ییخانه راهنماوزارت  ییسر "عبارت  (4

 "یو بررسا  یبازرسا  یاات ه یایس ر "باا عناوان    یبخش یگیریپ یبرا " یوقف
مارتبط و وابساته و    یهاا  یاات ه یی،قضا یها سازمان " یبند ، زمانII یمهضم

 شد  است. افزود  " یآموزش عال یوقف یادهایبن
 یادهایادار  کل بن یو بازرس ییوزارت خانه راهنما ییسر"اصطالح  (5

پااراگراف   5خاط   "ییاجرا یرانپاداش مد " یبند ، زمانIV یمهضم به " یوقف
(e افزود ) .شد  است 

c)  ضبط  یوقف یادهایو بن یوقف یادهایادار  کل بن یرمنقوالتغ ینهمچن "عبارت
تحت  یرمنقوالتغ "در ادامه  "را به عهد  دارد یندگیو نما یریت( که مدmazbutشد  )

دولات   یاارت و اخت یماتکه تاب  تصام  یرمنقوالتیدولت و آن دسته غ یخصوص یتلکما
مصاو    یمناقصاات دولتا   2881شامار    انونطب  ق 65اصل  1در پاراگراف  "باشند یم
 شد  است. افزود  8/3/1383

d) 4/1/2002مصااو   4634شاامار   یبااه قااانون تاادارکات عمااوم یاارمااوارد ز 
 شد  است: افزود 

شاد    افازود   3( طبا  اصال   j( به دنبال پاراگراف )k) ریپاراگراف ز (1
 است

" (kتدارک کاالها و خدمات مربو  به تعم )،اناداز   و چشام  یبازسااز  یر
 " یوقف یادبن یفرهنگ های ییدارا یساز

 40طب  اصل موقت  یرپاراگراف ز (2
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قااانون  3( طباا  اصاال kمربااو  بااه پاااراگراف ) یهااا اصااول و روش "
طب  مشورت  یوقف یادهایدستورالعمل صادر  از ادار  کل بندر  یدبا پس ینازا

 "عنوان شود. یو مقامات تدارکات عموم یاتبا وزارت مال
 شده فسخ مفاد
 یادهایو سازمان ادار  کل بن یفمفاد قانون وظا ی،وقف یادهایبن 2612قانون شمار   -80 اصل

فاروش و اجاار  اماوال تحات      ، قانون11اصل  یاسترنا به 30/1/1351مصو   1610شمار   یوقف
 یهاا  ساز  یواگذار 6044، قانون شمار  26/4/1331مصو   2350شمار   یوقف یادهایبن یتمالک

، قاانون  13/3/1356مصاو    یوقفا  یادهاای به ادار  کل بن یو معمار یخیارزش تار ایدار یباستان
خااص و   یاباه نهادها   یوقفا  یادهاای فاروش توساط بن   قابال  یهاا  و محوطه ها ینزم 648شمار  
فنادق و   یار، انج یتون،ز یها فروش درختستان 1032، قانون شمار  6/3/1321مصو   ها یشهردار

مربو  باه ساازمان و    226؛ حکم شمار  8/6/1353مصو   یوقف یادهایبن یتمرکبات تحت مالک
باه   یهترک یقانون مدن 111اصل  2؛ پاراگراف 18/1/1384مصو   یوقف یادهایادار  کل بن یفوظا
 اند. شد  شد  فسخ و موارد افزود  ها یهبه همرا  اصالح 22/11/2001مصو   4621ار  شم

و  23/2/1335مصاو    546حکم شمار   20که در اصل  " یوقف یادهایادار  کل بن" عبارات
 شد  است. از متن حذف "26/1/1383مصو   365حکم شمار   یمهضم 3پاراگراف اول اصل 

گردد، کادر  یمان ادار  کل طب  اصول قانون مجدداً سازماندهکه ساز یتا زمان -1موقت  اصل
 همچنان از اعتبار برخوردار باشد. یدقانون با ینا یاجرا یخعنوان تار موجود به

عناوان   باه  یاد با ماناد ،  یبااق  ییرقانون بدون تغ ینها طب  ا آن ینکه کادر، مقام و عناو پرسنلی
 ، در نظر گرفته شوند.اند شد  منصو  یدجد یکه در کادرها یپرسنل

طب  درجات  یدشد ، با فسخ یا ییریافتهها طب  قانون تغ آن ینها و عناو که کادرها، مقام پرسنلی
کاه در   یمناساب منصاو  شاوند. تاا زماان      یما  در کادرها 1 یها توسط ادار  کل ط و مدارک آن

ماازاد،   یهاا  وحقوق مرباو  باه دساتمزدها، شااخص     کل ح  یدمنصو  شوند، با یدجد یکادرها
کاه مجماوع مقادار     یمحفو  بماند. زماان  یحقوق مال یگرد ینها و همچن و پاداش وقحق یشافزا

ها کمتر از مجموع مقدار خالص حقوق،  حقوق و پاداش یشمازاد، افزا یها خالص حقوق، شاخص
 تیا ماا  فعال  ینمرتبط با آخر یحقوق مال ینها و همچن حقوق و پاداش یشمازاد، افزا یها شاخص

کاه باه آن    یکاه در کاادر   یعناوان پااداش تاا زماان     باه  یدمابه تفاوت با باشد،ها  آن یدر کادر قبل
 پرداخت گردد. یاتمال یااز کسر  یتبمانند، بدون تبع یاند، باق شد  منصو 

 156و تااب  قاانون شامار      باشاند  یکه در ادار  کل مشغول باه کاار ما    یافراد ین،بر ا عالو 
شارکت   شاود،  یکه توسط ادار  کال برگازار ما    یتدر آزمون صالح یدبا باشند یم یکارمندان دولت

 یطاز شارا  یسات الزم ن یانقانون برگزار گاردد. متقاضا   ینا یما  از اجرا 1 یکه مقررشد  ط یندنما
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قاانون ماذکور    13( طبا  پااراگراف دوم اصال    e( و )c)، (b) یفرعا  یها در پاراگراف  درج شد
 برخوردار باشند.

 منصو  گردند. یوقف یادعنوان کارشناس بن به یدبا شوند یدر آزمون موف  م که افرادی
 1 یط یدر مجالت رسم یدقانون با یندستورالعمل مندرج در اصول خاص ا -2 یموقت اصل
 یقانون نباشد، اجرا ینبا ا یرکه مفاد دستورالعمل موجود مغا یشد  و چاپ شوند، تا زمان ما  منتقل

 .یابدادامه  یدان با
 یاد با یجادشد ،ا یا ییریافتهکه تغ ییواحدها یاها  منتسب به وزارتخانه یفوظا -3 یموقت اصل

اجرا شود، مگر  کردند، یقانون آن را اجرا م ینا یبکه قبل از تصو ییواحدها یاها  توسط وزارتخانه
 شوند. یمجدداً سازمانده ینکها

و خدمات خود اداماه   یفتدارک وظا به اجرا و یدادار  کل با یسازمان استان -4 یموقت اصل
 شود. یکه مجدداً ساختاربند یدهد، تا زمان
 یزیو تجاو  یماه شارو  جر  ی،وقف یادهایمربو  به ثبت بن یجار یدر دعاو -5یموقت اصل

 نخواهد بود. یاجراشدن پس ینازا یگرد ینشد  در قوان عنوان
 یریهخ یطاز شرا یشترها ب نآ یو رقب یاضافه شد  که ح  عمر یوقف یادهایبن -1 یموقت اصل

شد  در اصل  ( عنوانی)موروثیخانوادگ یوقف یادهایبه بن یدها است، با آن یریهخ یوقف یادهایدر بن
و مقاماات   یوقف یادبن یردادگا ، درخواست مد یمطب  تصم 4621به شمار   یهترک یقانون مدن 362

 گردد. یلشورا تبد یمتصم یمربوطه و بر مبنا
 "جوام  یوقف یادهایبن -6 یموقت اصل

a) یها با نام یی، که در ادار  ثبت دارا1331شد  در اظهارنامه  ثبت یرمنقولاموال غ 
 باشد. یوقف یادشد  و هنوز تحت کنترل بن ثبت یو جعل یمجاز

b) یابه نام خزانه، ادار  کل، وارث  ییدر ادار  ثبت دارا یراًکه اخ یرمنقولیاموال غ 
کاه توساط    یات واقع یان ا یارغم شد  باشد، عل نباشد، ثبت ییک داراکه قادر به تمل یواقف

 یوقف یادهایبه بن 1331پس از اظهارنامه  یاشد  باشند،  یداریجوام  خر یوقف یادهایبن
 یوقفا  یادهاای باه ناام بن   یای توسط ادار  ثبت دارا یدباشند، با اشد اعط یاجوام  واگذار 

طبا    یای، هاا در ادار  ثبات دارا   نآ یشاد  بارا   جوام  با هماه حقاوق و تعهادات ثبات    
شاورا ثبات    یاد قاانون و پاس از تائ   ینا یما  از اجرا 18 یط یواگذار یدرخواست برا

 گردد.
درخواسات   4041شاد  در ادار  کال طبا  قاانون شامار        منصو  یکادرها -8 یموقت اصل

 .ینداعتبار خود را حفظ نما یدبا سازی یخصوص
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 یااد خدمتشاان در بن  یوزارت بهداشت، که طا  یهاپرسنل تحت نظارت کادر -3 یموقت اصل
از مفااد   یدشد  بودند، با ادار  کل منتقل یگوربا به کادرها یمارستانسلطان ب ید عالم ول یبزم یوقف

 .ینداستفاد  نما 1/1/2005مصو   5283قانون شمار   5پاراگراف ششم اصل
 یبزم یوقف یادبه بن یدگیرس ینها، و همچن و چشمه یوالیکا یتونز یها درختستان یوقف بنیاد

 ییعنوان دارا به تواند یدارد، م یتگوربا که تحت نظارت ادار  کل فعال یمارستانسلطان ب ید عالم ول
در  ییدارا با ها یدگیرس یمربو  به بازساز های نامه یینکه آ یداشته باشد تا زمان یتدر گردش فعال

 گردد. ییاجرا ی،دولت یو کنترل مال تیریمد 5018قانون شمار   11 یگردش طب  اصل موقت
 اعتبار
 باشد. ییمعتبر و اجرا یدبا شود یمنتشر م یکه در مجالت رسم یقانون زمان ینا -81 اصل
 اجرا
 گردد. ییاجرا یرانوز یتوسط شورا یدقانون با ینا -82 اصل



 

 

 

 
 

 7575: دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 0پیوست  -8-0

 ازی قانون اوقافاجرایی س دستورالعمل
 05212چاپ  ی،، مجله رسم0228سپتامبر  05 شنبه

 دستورالعمل
 : یوقف یادهایادار  کل بن یسو از

  یوقف یادهایمربو  به بن دستورالعمل
 1 بخش

 یکل مفاد
 1 قسمت

 یفو تعار ها ینهگستره، زم اهداف،
 و گستره اهداف

 یریت،ساازمان، ماد   یبارا  ییرهاا ها و راهکا روش یمتنظ یدستورالعمل برا ین( ا1) -1 اصل
 یشورا های یتو مسئول یاراتاخت یف،وظا ینو همچن یدجد یوقف یادهایبن یو حسابرس ها یتفعال

 یوقفا  یااد کارشاناس بن  یارانکارشناساان و دسات   ی،و بازرسا  ییراهنماا  یاسات ر ی،وقفا  یادهایبن
 .ستشد  ا نویس یشپ

 ها زمینه
مصااو   یوقفاا یادهااایبن 5636ون شاامار  قااان یدسااتورالعمل باار مبنااا یاان( ا1) -2 اصاال

 صادرشد  است. 20/2/2008

پیوست 1: دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5333
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 تعاریف
هاا   آن یاه عل یار است که در ز یمعن یدارا یردستورالعمل، اصطالحات ز ین( در ا1) -3 اصل

 است: شد  یفتعر
a) باشد که به روش درآمادزا   یرمنقولیمنقول و غ ییدارا یبه معن تواند یم ییدارا

 استفاد  گردد. یوقف یادبن های تیانجام اهداف و فعال یبرا
b) عاالم   یبزما  یوقفا  یمارستانادار  ستاد ب یستاد ممکن است به معن ییسادار  ر

 باشد. دستان یفقرا و ته یسلطان برا ید ول
c)  یوقفا  یادهاای باشاد کاه توساط بن    یا اظهارناماه  یبه معن یدبا 1331اظهارنامه 

 شد  است. یهته 2612مار  به ش یوقف یادهایشد  بن جوام  طب  قانون فسخ
cباشد یوقف یادهایبن یا هرگونه ادار  منطقه یبه معن یدبا یا (ادار  منطقه 
d) باشاد کاه    یرمسالمان متعل  به جوام  غ یادیبن یبه معن یدجوام  با یوقف یادبن

را طبا  قاانون    یکاه مقاام نهااد حقاوق     باشاند  یم یهترک یآن شهروندان جمهور یاعضا
 یرخ یاامانت باشند  ی سند تود یدارا ینکهفارغ از ا یوقف یادهایبن 2612شد  شمار  فسخ

 اند. کسب نمود 
eیبتصاو  یخباشد که قبال از تاار   یوقف یادبن یبه معن یدصنعتگران با یوقف یاد( بن 

 یر ماد  یاات و توساط ه  یجادشاد  ا 2612باه شامار     یوقفا  یادهاای شاد  بن  قانون فسخ
 ود.ش یریتشد  توسط صنعتگران مد انتخا 
fیادهایشد  و بن ثبت یوقف یادهایمقدار درآمد در بن یبه معن یدبا یماند ( درآمد باق 

 یریاه خدمات خ یو اجرا ها ییو دارا ها یریهخ یراتاضافه شد  باشد که پس از تعم یوقف
 باشد. ماند  یامانت باق ی طب  سند تود

gباشد. یراست که هم تنها و هم فق یفرد یبه معن یدست( ته 
g )خواهد بود. یوقف یادبن یرکلمد یبه معن یرکلمد 
h است. یوقف یادهایادار  کل بن یمقام کنترل به معن یا( ادار  کل 
iاطاالق   یوقفا  یادهایوابسته به ادار  کل بن یبهداشت یوقف یادبه هر بن یمارستان( ب

 .شود یم
jی،ثبتا  یفا وق یادهایتوسط بن یماًاست که مستق یکاالها و خدمات یبه معن یریه( خ 

به  یاستفاد  مجان یبرا یدجد یوقف یادهایبن ینو همچن یاضافه شد ، جوام  و صنعتگر
 .شود یجامعه عرضه م
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kمستغالت است که به مدت نامشخص باا توجاه    یریهخ یبه معن یا اجار  یریه( خ
 .شود یبه ارزش آن به همرا  اجار  ساالنه اجار  داد  م یکنزد یمتیبه ق

lیار تعم یبارا  یوقفا  یااد است که از درآمد خاالص بن  یمقرر یمعن به ی(مبلغ موقت 
 .شود یجدا م یوقف یادبن های یریهاموال و خ

mو اضاافه   یثبت یوقف یادهایدرآمد مازاد و حقوق بن یبه معن یو رقب ی( ح  عمر
 .شود یها واگذار م آن نامه یمانشد  است که به اشخاص مربوطه طب  شرو  پ

nباشد یم 20/2/2008مصو   5636شمار   یوقف یادهایون بنقان ی( قانون به معن. 
oیریتاست که توسط ادار  کل طب  قانون مد یوقف یادبن یبه معن یثبت یوقف یاد( بن 

شاد    فساخ  یقاانون مادن   یاجرا یخاست که قبل از تار یوقف یادو بن شود یم یانداز و را 
شاد    طب  قانون فسخ یوقف هاییادو توسط ادار  کل بن شد  یستأس 643به شمار   یهترک

 شود. مدیریت 2612شمار   یوقف یادهایبن
pاست. یوقف یادهایبن یشورا ی( شورا به معن 
qیوقف یادآن به بن ینمستغالت است که زم یوقف یریهخ ی( وقف ضبط شد  به معن 

تعلا  داشاته و اجاار  آن سااالنه      نفا   یتعل  دارد و هر درخت و ساختمان در آن باه ذ 
 .شود یم یورآ جم 

rمجاز بازرس است که در ادار   یاربازرسان و دست ی،بازرس اصل ی( بازرس به معن
 .گردد یمنصو  م یوقف یادهایکل بن

sقاانون   یاجارا  یخاست که قبل از تاار  یوقف یادبن یاضافه شد  به معن یوقف یاد( بن
 یف بجاا کاه از واقا   یو توساط کساان   شد  یستأس 643به شمار   یهشد  ترک فسخ یمدن

 .شود یماندند، ادار  م
tیتشخصا  یکاه دارا  شاود  یارگان اطالق م یدارا یفرع ی( دفتر شعبه به واحدها 
 یوقفا  یااد بن هاای  یات فعال یاجرا یبرا یدجد یوقف یادو با الحاق به بن باشند ینم یحقوق

 .شوند یم ییبازگشا
uیاا  توقاف مساتغالت ضابط شاد      یاست کاه بارا   یمتیق یبه معن یازامت یمت( ق 
 .گردد یپرداخت م یتملک مجان یبرا یا اجار 

vیارگان است کاه وجهاه حقاوق    یچبدون ه یواحد فرع یبه معن یندگی( دفتر نما 
 یااد بن هاای  یات فعال یاجرا یبرا یدجد یوقف یادهایشدن به بن یمهضم ی نداشته و از طر

 .شود یم ییبازگشا یوقف
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wیااد وقف و ملزومات واقف در بن طیسند مرتبط با ارث، شرا یبه معن نامه یمان( پ 
 جوام  است. یااضافه شد   ی،ثبت یوقف

xینو همچنا  یجواما  و صانعتگر   ی،ثبتا  یوقف یادهایبن یبه معن یوقف یادهای( بن 
 است. یدجد یوقف یادهایبن

yقاانون   3است که طب  اصل  هایی ییدارا یبه معن یوقف یادبن یفرهنگ های یی( دارا
عناوان   باه  21/6/1383مصاو    یعای و طب یفرهنگا  های ییراحفاظت از دا 2813شمار  

کاه   یوقفا  یادهایبن یا یوقف یادهایکه به ادار  کل بن شود یم یفتعر یفرهنگ های ییدارا
 تعل  دارد. شوند، می یانداز و را  یریتمد ی از آن طر

zیاست که طب  قانون مادن  یوقف یادمرتبط با بن یسند یامانت به معن ی ( سند تود 
مصااو   4621بااه شاامار   یااهترک یقااانون ماادن یااا 643بااه شاامار   یااهشااد  ترک فسااخ

که شاامل ناام، اهاداف و کاالهاا و حقاوق محفاو ، ساازمان،         یجادشد ا 22/11/2001
 است. یوقف یادو مکان بن یریتمد

zیااد بن ینادگی و نما یریتماد  یاار است که از اخت یفرد یبه معن یوقف یادبن یر( مد 
 یدر ارگاان  یابرخوردار است  یدجد یوقف یادبن یا یصنعتگر یا  اضافه شد ، جوام یوقف
باه شامار     یهترک یامانت، قانون مدن ی ، سند تود1331اظهارنامه  نامه، یمانطب  پ یستهشا

 .استشد   و قانون منصو  4621
aaینادگی و نما یریتماد  یاار است که از اخت یارگان یبه معن یوقف یادبن یریت( مد 

اظهارناماه   ناماه،  یماان طبا  پ  یاد جد یسازمان یا یصنعتگر یا، جوام  سازمان اضافه شد 
 و قانون برخوردار است. 4621شمار   یهترک یامانت، قانون مدن ی ، سند تود1331

bbیاه منسوخ شد  ترک یاست که طب  قانون مدن یسازمان یبه معن ید( سازمان جد 
 باشد. شد  یستأس 4621به شمار   یهترک یو قانون مدن 643به شمار  
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 0بخش
 یوقف یادهایبن دستورالعمل

 1 قسمت
 یدجد یوقف یادهایدستورالعمل بن یریتمد تأسیس،

 تأسیس
 یاا  یمحضار  یساند رسام   یا  از طر یاد با یاد جد یوقف یادبن یسبه تأس یش(گرا1) -4 اصل

ل در دادگا  داخا  یثبت یحقوق یتاز مقام شخص یدبا یوقف یاداعالم گردد. بن نامه یتدرخواست وص
 کشور برخوردار گردد.

 یسند رسم یقاز طر تأسیس
ساند   ی از طر یدبا یحقوق یا یقیتوسط شخص حق یوقف یادبن یسبه تأس یل( تما1) -5 اصل

روز ارساال   6 یرا باه ادار  کال طا    ینسخه از سند رسم یکاعالم گردد. محضر  یمحضر یرسم
 .نماید یم

به دادگا  ارائاه گاردد.    یمسند رس یتوسط واقف پس از اجرا ید( درخواست با2)
 یاد با ینادگی نما یارانجام شود، اخت یند توسط نما یسند رسم ی از طر یوقف یادبن یساگر تأس
دربردارناد  اهاداف و    یاد با یگاواه  یان واگذار شود و ا یندگینما یمحضر یگواه ی از طر

صاول  باشاد، ا  یحقوق یتباشد. اگر مؤسس شخص یوقف بنیاد یافته کاالها و حقوق اختصاص
 یستأس یوقف یادخواهد توانست بن یحقوق یتشخص ینخواهد بود که ا یانجمن شامل مفاد

باه همارا     یدبا یقطعنامه ارگان مجاز با همان اثرگذار یابه آن اختصاص دهد  ییو دارا یدنما
 دادگا  قرار داد  شود. یارامانت در اخت ی سند تود

رود،  یاا واقاف از دن  شاد ،  یستأس یرسم یسند ی که از طر یوقف یاد( اگر در بن3)
سه  یثبت ط یتوسط واقف برا ی. اگر درخواستیددرخواست ثبت نما تواند یاز وراث م یکی

کاه واقاف از    یطیاز وراث در شارا  یکیتوسط  یاامانت ثبت نشود  ی سند تود یما  از اجرا
ن باه  زما مدت ینا یط یحقوق یتشخص ینباشد و ا حقوقی یتشخص یکواقف  یارفته  یادن
 های ینهتوسط ادار  کل ارائه گردد. هز یدبا یوقف یادرسد، ثبت نشود، درخواست ثبت بن یانپا

مربوطه  یوقف یادازآن از بن بر عهد  ادار  کل بود  و پس یتصالح یدرخواست به دادگا  دارا
 .شود یباز پس گرفته م
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 نامه یتارائه وص یقاز طر تأسیس
درخواسات   ناماه  یتارائاه وصا   ی از طر تواند یواقف م پس از فوت یوقف یاد( بن1) - 1اصل

 6 یدادگا  بخش طا  ییسر شود، یم یستأس یو ش ینکه به ا یوقف یادهای. در رابطه با بنیدثبت نما
 .نماید یبه ادار  کل ارسال م یوقف یادبن یستأس یاز سند را برا یا روز نسخه

 شاوند،  یما  یستأسا  ماه نا یتارائاه وصا   یا  کاه از طر  یوقف یادهای( در مورد بن2)
دادگاا    یایس ر یاباشد که توسط شخص مربوطه  یطب  صورتحساب یددرخواست به دادگا  با

درخواسات باه دادگاا      هاای  یناه . هزگاردد  یخاود ارائاه ما    های یتادار  کل از فعال یابخش 
 .شود یمربوطه باز پس گرفته م یوقف یادبن ازبر عهد  ادار  کل است که  دار یتصالح

وارث  یباده  یبارا  ناماه  یتارائه وص ی از طر شد  یستأس یوقف یادات بن( تعهد3)
خواهد بود. حقوق دادخواست وارثان و طلبکااران   یافته اختصاص یمحدود به کاالها و حقوق

 محفو  خواهد ماند. نامه یتو ارائه وص یواقف بر طب  مفاد واگذار
 و محاکمه دادگاه ثبت
 یهاا  حارف  یدنشن یل،ادار  کل در خصوص فا یظرسنجن ی از طر ید( دادگا  با1) -6 اصل

 .یدنما گیری یمتصم یوقف یادثبت بن یکارشناس، برا یواقف در صورت لزوم و مطالعه بررس
 یمحافظاات از کاالهااا و حقااوق یالزم باارا هااای یاااساز مق توانااد ی( دادگااا  ماا2)
 .یدخود استفاد  نما یها درخواست
ثبت و رد ثبت را به ادار  کل به همارا  ساند    هینخود در زم یمتصم ید( دادگا  با3)

 .یددرخواست خود ابالغ نما یرسم
در دادگا  حل اخاتالف   یدبرخوردار شد  با یحقوق یتکه از شخص یوقف یاد( بن4)

هاا،   ارگاان  ی،وقفا  یااد بن حساا   یهنشانگر نام واقف و وقف، تسو یدثبت با ینثبت شود که ا
 تحق  اهداف باشد. یبرا فتهیا اختصاص یاهداف و کاالها و حقوق

به همرا  اساناد مربوطاه    یدارائه گردد، با یگریثبت توسط دادگا  د یم( اگر تصم5)
 ثبت ارسال گردد. یبرا یوقف یادبن یبه دادگا  حل اختالف داخل

 و ابطال استیناف
رد  ایا  یوقف یادثبت بن یدادگا  برا یمهر تصم یهعل تواند یادار  کل م یا ی( متقاض1) -8 اصل

 حکم ارائه دهد. یخما  از تار یک یط یماز تصم ینافآن، درخواست است
 یاا شود، وجود داشاته باشاد، ادار  کال     یوقف یادبن یسکه مان  تأس یلی( اگر دال2)

 آن ارائه دهد. یهدادخواست بطالن عل تواند یشخص مرتبط م
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 یهو اظهار یدر ادار  ثبت مرکز ثبت
 یدر مرکاز ثبات مرکاز    یاد با یوقف یادبن ی،حل اختالف داخل دادگا  یانیه( طب  ب1) -3 اصل

 ادار  کل ثبت گردد.
 یان اعالم خواهد شد. ا یثبت در مجالت رسم یدر دفتر مرکز یوقف یاد( ثبت بن2)

 ی،اهداف، کاالها و حقوق ی،وقف یادبن یداخل یهتسو ی،وقف یادشامل نام واقف و بن یدبا یهاعالم
و تعاداد و موعاد ساند     یوقفا  یادبن یها رت وجود، و ارگاناطالعات سند مستغالت، در صو

 یناه ثبات باشاد. هار هز    یصادر  دادگا  بارا  یمتعداد و موعد و تصم ینامانت و همچن ی تود
باز پاس گرفتاه خواهاد     یوقف یادبر عهد  ادار  کل بود  که بعدها از بن یهاعالم ینمربو  به ا

 شد.
 ها کاستی
و کاالهاا و حقاوق    یوقفا  یااد اهاداف بن  یاناداز  کااف   نت بهاما ی ( اگر سند تود1) -10اصل
 یوقفا  یااد بن گذاری یهمنجر به رد درخواست سرما یگرد های یکاست ید،ننما یینرا تع یافته اختصاص

 نخواهد شد. یحقوق یتمقام شخص یدارا
وفصال   حال  یاا ثبت توسط دادگا   یبرا گیری یمقبل از تصم یدبا ها یکاست ین( ا2)

و در صورت امکاان در نظار گارفتن     یسپس از تأس یاراترخواست کنترل اختطب  د یداخل
 نظر واقف اصالح گردد.

 یتدرخواسات وصا   یا  که ثبت در آن از طر یوقف یاد( اگر کاالها و حقوق به بن3)
خواساته توساط واقاف اعاالم      ینکه ا ینباشد، و تا زمان یکاف یوقف یادتحق  اهداف بن یبرا

با اهداف مشابه  یوقف یادکنترل نظر مقام مسئول به بن ی از طر یدق باکاالها و حقو یننشود، ا
 .یابداختصاص 

 
  یوقف یادبه بن یافته کاالها و حقوق اختصاص انتقال
باه   یافتاه  کاالها و حقوق اختصاص یتمالک ی،حقوق یت( با اکتسا  مقام شخص1) -11 اصل

 واگذار خواهد شد. یوقف یادبه بن یوقف یادبن
 ت در دفتر ثبت مستغالتمستغال ثبت
مساتغالت   یاد کاه با  یاماانت  یا  از سند تود یا ثبت نسخه گیرند  یم( دادگا  تصم1) -12 اصل

 .نماید یم یهثبت کند را به دفتر ثبت مستغالت توص یوقف یادبن یحقوق یترا به نام شخص یوقف
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. دهاد  یثبات انجاام ما    یوقف یاددفتر ثبت مستغالت به نام بن یه،توص ین( طب  ا2) 
 ثبت را بر عهد  خواهند داشت. ینا یتمسئول یوقف یادبن یرانمد

 یدجد یوقف یادهایبن مدیریت
 یاب امانات ترک  ی طب  سند تود یدبا یدجد یوقف یادهایبن یریتیمد یها ( ارگان1) -13 اصل
 باشند. یهترک یممق یدبا یرانمد یتشوند. اکرر

بماند،  یخال یوقف یادرگان بنپست ا یگرعلل د یا( اگر به علت مرگ، استعفا 2)
در  ییمفاد اجرا یچشود. اگر ه یگزینامانت جا ی طب  مفاد سند تود یدبا یپست خال ینا

امانت  ی سند تود ییرابتدا با تغ یدبا یپست خال ینامانت وجود نداشته باشد، ا ی سند تود
 ، اگر:حال ینشود. باا یگزینجا

aیان در ارگاان مجااز باه ا    یخال یها پست یلبه دل گیری یم( حدنصا  تصم 
 امانت فراهم نباشد. ی سند تود ییرتغ یبرا ییر،تغ

bیاا امانات وجاود نداشاته باشاد      یا  سند تود ییرتغ یارگان مجاز برا یچ( ه 
 نماند یباق یعضو

cدر ارگان مجاز به اجرا وجاود   یپست خال یلبه دل گیری یم( حدنصا  تصم
 نداشته باشد.

امانات   یا  ساند تود  ییار ارگان مجاز به تغ یم( تصمa) یب  به ترتطب یدبا بنابراین،درخواست
اتخاذشاد    یم( تصام cارگان مجاز باه اجارا، )   یم( تصمb) گیری، یمبدون توجه به حدنصا  تصم

 به دادگا  ارائه گردد. گیری یمتصم یبدون در نظر گرفتن حدنصا  برا
 یپسات خاال   یگزینیجاا  یت براامان ی الزم در سند تود ییراتدادگا ، تغ یم( متعاقب تصم3)

 .شود یارگان مربوطه انجام م
 و اجرا یریتشکل مد تغییر
 یوقف یادبن یریتموجه وجود داشته باشد و طب  درخواست ارگان مد یل( اگر دل1) -14 اصل

و  یریتدر ساازمان، ماد   ییراتای تغ یپس از مکتو  سااختن نظار قبلا    تواند یادار  کل، دادگا  م یا
 .یدنما یجادا یفوق یادکارکرد بن

است، هر  شد  یسکمک به کارمندان و کارگران تأس یکه برا یوقف یادهای( در بن2)
و  یوقفا  یااد نفا  باردن از بن   یبرا نفعان یذ یطامانت مربو  به شرا ی در مفاد سند تود ییرتغ

 یا  دادگا  طب  اظهارنامه ارگان مجاز بر اساس ساند تود  یمبا تصم یریتها در مد مشارکت آن
 نظر ادار  کل انجام خواهد شد. تنمانت و مکتو  ساخا
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قاانون تجاارت    418کاه طبا  اصال     یوقف یادامانت بن ی در سند تود ییر( هر تغ3)
 یمباشد، با تصام  501جوام  به شمار   های یمهقانون ب 20شود و منو  به اصل  یستأس یهترک

وزارت کار و  یدو به دنبال تائبا در نظر گرفتن نظر مکتو  ادار  کل  یوفصل داخل دادگا  حل
 انجام خواهد شد. یاجتماع یتامن

  یوقف یادبن یرانآدرس و مد تغییر
امانت نباشاد،   ی در سند تود ییرکه مستلزم تغ یهآدرس در همان تسو ییر( هر تغ1) -15 اصل

باه   دیروز از موعد انتخابات با 15 یط یریتارگان مد یاعضا یرسان نام و آدرس اطالع ییرو هر تغ
 اعالم گردد. ییرتغ یخروز از تار 15 یط یا ادار  منطقه

  یوقف یادبن های ییاز دارا استفاده
خاود   یای از دارا یاقتصااد  های یسکو ر ینبا مشاهد  قوان یدبا یوقف یادهای( بن1) -11 اصل

 .یندنما گذاری یهسرما یهدر ترک شد  یستأس یها و پول خود را در بانک یندنما یبردار بهر 
 یدجد یوقف یادهایتوسط بن یندگیدفاتر شعبه و دفاتر نما افتتاح
باه   یابیدسات  یبارا  ینادگی دفااتر شاعبه و نما   توانند یم یدجد یوقف یادهای( بن1) -16 اصل

اهاداف   یان مفاد مرباو  باه ا   یها دارا آن نامه یمانو مقررشد  است که پ ینداهداف خود افتتاح نما
 اناتخاذشد  توساط ارگا   یمبه دنبال تصم یندگیدفتر نما یادفتر شعبه  قبل از افتتاح یدها با باشد. آن

 یاارات حاوز  اخت  یا به ادار  منطقاه  یکیطور الکترون را فراهم نمود  و به 1 یمهمجاز، اظهارنامه ضم
دفتار   یاا که دفتر شعبه  یطیدر آن واق  است، انتقال دهند. در شرا یوقف یادبن یکه دفتر اصل یمکان
اعاالم   ای منطقاه باه ادار    یو روزبه همان شا  30 یط یدشود، با یلتعط یوقف یادط بنتوس یندگینما

 گردد.
 3طب  اصل  یدنبا شوند یمنصو  م یندگیدفتر نما یاکه در دفتر شعبه  یرانی( مد2)

 باشند. یهترک یممق یدها با شد  باشند و اکرر آن یجرم یچقانون مرتکب ه
 ها روش کار آنو  یندگیدفتر نما یاشعبه  نمایندگی

مادر انجام داد  و  یوقف یادخود را به نام بن های یتفعال یندگی( دفاتر شعبه و نما1) -18 اصل
 دارند. یکسانی یندگیاند، نما شد  که واق  یدر مکان

 یتوساط دفتار اصال    ینادگی دفاتر شعبه و نما یکار یها و راهکارها ( روش2)
 .شود یم یمتنظ یوقف یادبن

 :یندگیو نما( دفاتر شعبه 3)
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aامانت و قانون مربو  به تحق  اهداف  ی طب  سند تود یدبا ها یت( فعال
 انجام شود. یوقف یادبن

bبا ادار  کل مرتبط باشد. یدفتر اصل ی از طر ید( با 
  یوقف یادبن یانقضا تاریخ
وجاود   ییار باشاد و اگار امکاان تغ    یرممکنغ یوقف یادبه هدف بن یابی( اگر دست1) -13 اصل

ازنظر ادار  کال،   یا یریت. اگر در ارگان مدشود یخود متوقف م خودبه یوقف یادبن ینشته باشد، اندا
در دفتر ثبات   یتثبت موقع یبرا یدرخواست یدباشد، هر عضو با یرممکنغ یوقف یادتحق  هدف بن

اسات  در ماورد درخو  یریتنظر ارگان مد یانظر ادار  کل  یافت. دادگا  پس از دریدارائه نما  دادگا
انحالل را در دفتار ثبات،    یمخواهد گرفت و تصم یمانحالل تصم یاتادغام ه یا یوقف یادانحالل بن

انحالل، اگرچه محدود به انحاالل   یشد  ط یمنقض یوقف یادبن یتو قابل یتدرج خواهد نمود. هو
 ادامه خواهد داشت. اشد،ب

 
  یوقف یادبن انحالل

 یاه ترک یقاانون مادن   101پااراگراف اصال    ینرطب  آخا  یوقف یاد( اگر هدف بن1) -20 اصل
 یباه دادگاا  مادن    یوقفا  یااد انحاالل بن  یتوساط ادار  کال بارا    یدرخواسات  یدشد  باشد، با عنوان
 ارائه گردد. دار یتصالح

  یوقف یادانحالل بن اعالم
 یاتتوسط ادار  کل در دفتر ثبت درج شود و در نشار  یدبا یوقف یادبن ی( انقضا1) -21 اصل

 الم گردد.اع یرسم
 یدشده جد متوقف یامنحل شده  یوقف یادو حقوق بن کاالها
منحال شاد     یاد جد یوقف یادبن های یبده یهکه پس از تسو ی( هر کاال و حقوق1) -22 اصل

 یا  دادگا  طبا  مفااد ساند تود    یمبا همان اهداف منو  به تصم یوقف یادبه بن یداست، با ماند  یباق
امانت وجود نداشته باشد، نظر ادار  کال   ی سند تود ینهدر زم یخاصامانت منتقل گردد و اگر مفاد 

و هرگوناه کااال و حقاوق     یارد مدنظر قرار گ گیرد، یبه آن صورت م یکه واگذار یوقف یادبن نظرو 
 به ادار  کل واگذار گردد. یدمنحل شد  با یدجد یوقف یادبن های یبده یهپس از تسو ماند  یباق

  

aامانت و قانون مربو  به تحق  اهداف  ی طب  سند تود یدبا ها یت( فعال
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bبا ادار  کل مرتبط باشد. یدفتر اصل ی از طر ید( با 
  یوقف یادبن یانقضا تاریخ
وجاود   ییار باشاد و اگار امکاان تغ    یرممکنغ یوقف یادبه هدف بن یابی( اگر دست1) -13 اصل

ازنظر ادار  کال،   یا یریت. اگر در ارگان مدشود یخود متوقف م خودبه یوقف یادبن ینشته باشد، اندا
در دفتر ثبات   یتثبت موقع یبرا یدرخواست یدباشد، هر عضو با یرممکنغ یوقف یادتحق  هدف بن

اسات  در ماورد درخو  یریتنظر ارگان مد یانظر ادار  کل  یافت. دادگا  پس از دریدارائه نما  دادگا
انحالل را در دفتار ثبات،    یمخواهد گرفت و تصم یمانحالل تصم یاتادغام ه یا یوقف یادانحالل بن

انحالل، اگرچه محدود به انحاالل   یشد  ط یمنقض یوقف یادبن یتو قابل یتدرج خواهد نمود. هو
 ادامه خواهد داشت. اشد،ب

 
  یوقف یادبن انحالل

 یاه ترک یقاانون مادن   101پااراگراف اصال    ینرطب  آخا  یوقف یاد( اگر هدف بن1) -20 اصل
 یباه دادگاا  مادن    یوقفا  یااد انحاالل بن  یتوساط ادار  کال بارا    یدرخواسات  یدشد  باشد، با عنوان
 ارائه گردد. دار یتصالح

  یوقف یادانحالل بن اعالم
 یاتتوسط ادار  کل در دفتر ثبت درج شود و در نشار  یدبا یوقف یادبن ی( انقضا1) -21 اصل

 الم گردد.اع یرسم
 یدشده جد متوقف یامنحل شده  یوقف یادو حقوق بن کاالها
منحال شاد     یاد جد یوقف یادبن های یبده یهکه پس از تسو ی( هر کاال و حقوق1) -22 اصل

 یا  دادگا  طبا  مفااد ساند تود    یمبا همان اهداف منو  به تصم یوقف یادبه بن یداست، با ماند  یباق
امانت وجود نداشته باشد، نظر ادار  کال   ی سند تود ینهدر زم یخاصامانت منتقل گردد و اگر مفاد 

و هرگوناه کااال و حقاوق     یارد مدنظر قرار گ گیرد، یبه آن صورت م یکه واگذار یوقف یادبن نظرو 
 به ادار  کل واگذار گردد. یدمنحل شد  با یدجد یوقف یادبن های یبده یهپس از تسو ماند  یباق

  



پیوست   /  287

 دو قسمت
 ها آن های یتاضافه شده و مسئول یفوق یادبن مدیران

 اضافه شده  یوقف یادبن مدیران
شاود کاه    ینادگی ادار  و نما یرانیتوساط ماد   یداضافه شد  با یوقف یادهای( بن1) -23 اصل

 یار افاراد غ  ناماه  یماان کاه طبا  پ   ی. تاا زماان  شاوند  یمنصو  م نامه یمانپ یطتوسط شورا طب  شرا
کاه   یولخرجا  یاا  یافراد کمتر از سن قانون یاالزم برسند،  یتبه صالح یریتمد یبرا دار یتصالح

 یااد وکاار بن  گاردد، کساب   یگزینجا یپست خال که یدرصورت یات را به دست آورند یریمد یطشرا
 ادار  کل انجام خواهد شد. یندگیبا نما یوقف

 یرانمد یازموردن شرایط
صادق   شاوند،  ی  ما منصو یریتکه به مد یدر مورد اشخاص یدبا یرز یط( شرا1) -24 اصل

 :یدنما
a) یحقوق مدن یاجرا یتقابل 
b) ییابتدا یالتاز حداقل تحص یبرخوردار 
c) شد  است قانون عنوان 3که در اصل  ینوع جرم یچعدم ارتکا  ه 

 یرمد یکانتصا   ینامه برا و درخواست اسناد
 یا  اسنادبه همر یدرخواست یدبا شوند یمنصو  م یرعنوان مد که به یاشخاص -(1) 25 اصل

 شد  است، به ادار  کل ارائه دهند. عنوان یرکه در ز
a) یبارا  دار یتصاالح  یدادگا  کاه توساط دادگاا  مادن     یینها یمتصم 

 صادرشد  است، نامه یمانپ یططب  شرا یرمد یتصالح یبررس
b) یلیمدرک تحص 
c) یتسابقه محکوم 
cگزارش سالمت ) 

کااه  یاادبااه ادار  کاال ارسااال نما یوسااتدرخواساات و پ یاادبا یا ( ادار  منطقااه2)
انتصا  قارار   یشورا برا یدشود و پروند  مورد تائ یجادشد  و پروند  ا الزم انجام های یبررس

 .یردگ
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باا توجاه باه اوالً     یاد وجود داشته باشد، شورا با یرمد ی( اگرچند درخواست برا3)
وکاار و   کسب یاجرا در یوقف یادبن یتارائه درخواست، قابل یبو ساس ترت نامه یمانپ یطشرا
 .یدنما گیری یمتصم یدهاو محل استقرار کاند یلسطح تحص ها، یاتعمل

  یرانمعاون مد یازموردن شرایط
باشند و بتوانند  یرز یطشرا یکه دارا یندمنصو  نما ینیمعاون توانند یم یران( مد1) -21 اصل

 .ندینما یمعرف یا ارتبا  با ادار  کل به ادار  منطقه یها را برا آن
aباشند. یهترک یم( مق 
bرا داشته باشند. یحقوق مدن یاجرا یی( توانا 
cباشند. ید رسان یانرا به پا ییابتدا یالت( حداقل تحص 
dقانون نشد  باشند. 3شد  در اصل  از جرائم عنوان کدام یچ( مرتکب ه 

 یرانمد های یتو مسئول وظایف
 یار به ماوارد ز  ید، با10درج شد  در اصل  های یتعالو  بر مسئول یدبا یران( مد1) -26 اصل

 توجه داشته باشند:
aیرتعم ی،وقف یفرهنگ های ییدارا یژ و به ها، یریهو خ ها یی( توجه به دارا 

 داشته باشند. یراتبه تعم یازکه ن هایی ییدارا
bکاه انجاام    نامه یمانهرکدام از شرو  پ ییرتغ یبرا ییها ( ارائه پروپوزال

 نباشد. یرپذ امکان یتو در واقع یآن ازلحا  قانون
cیبارا  یوقفا  یااد بن یدرآمادها  ییردر خصوص تغ ییها ( ارائه پروپوزال 

 . یوقف یادبن یواقع یدر درآمدها یریهخ یطشرا یکاربرد ارزش پول
 اضافه شده  یوقف یادمخالف در بن طرفین

حا    و یات در خصاوص حا  مالک   یوقفا  یااد بن یهکه عل ییها ( در دادخواست1) -28 اصل
 ینعنوان طارف  و ادار  کل به یوقف یادبن یریتمد شود، یاضافه شد  ارائه م یوقف یادبن یو رقب یعمر

 .شوند یم یمخالف معرف
 خواهد بود. یوقف یاددادگا  بر عهد  بن های ینهها، هز دادخواست ین( در ا2)
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 7قسمت
 جوامع یوقف یادهایبن یرانمد انتخاب

 انتخابات حوزه
 یادجوام  در آن واق  است، حوز  انتخابات بن یوقف یادبن یریهکه خ یستان( شهر1) -23 اصل

طبا  درخواسات    یا شد  توسط ادار  منطقه پژوهش انجام یجهاگر درنت حال ینخواهد بود. باا یوقف
جوام  وجود نداشته باشاد، اساتان آن    یوقف یاددر شهرستان بن یکاف ییجوام ، گردهما یوقف یادبن
در  یکااف  ییعنوان حوز  انتخابات اعالم شود و اگار گردهماا   توسط ادار  کل به دتوان یم هرستانش

توساط ادار    تواناد  یاست، ما  یاددر آن ز ییوجود نداشته باشد، استان مجاور که گردهما یزاستان ن
 اعالم گردد. یوقف یادعنوان حوز  انتخابات بن کل به

 
 و زمان در انتخابات یرهمد یاته ترکیب

 جوام : یوقف یادبن یر مد یاتدر انتخابات ه (1) -30اصل
aانتخاباات   یطواجد شرا یدبا یریهخ یاوقف  نف  یذ ییگردهما ی( اعضا

 باشند. یوقف یادبن یر مد یاته
bانتخاا  شاود و    یوقفا  یااد هار بن  یبارا  یاد جداگاناه با  یر مد یات( ه

کاه   قعیحاال،موا  ینسال برگزار شود. باا 4هر  یدبا یر مد یها یاتانتخابات ه
نفر باشد.  3ممکن است متشکل از حداقل  یر مد یاتنباشد، ه یکاف ییگردهما

استعفا، مرگ، عازل و ماوارد مشاابه     یلکه به دل یر مد یاته یتهرگونه عضو
اگار تعاداد    حاال،  ینشود. بااا  یگزینجا یر ذخ یتوسط اعضا یدبماند، با یخال

سه ما  انتخاا  شاود.    یط یدبا یدجد یر مد یاتاعضا کمتر از سه نفر باشد، ه
باشاد، تعاداد    یااز ن یوقفا  یااد بن یانداز را  یعضو برا 6از  یشکه ب یدر موارد

 یخمنو  به نظر مربت ادار  کل دو ما  قبل از تاار  تواند یم یر مد یاته یاعضا
 .یابد یشانتخابات افزا

 دهی یرأ شرایط
 :یدبا دهندگان ی( رأ1) -31 اصل

aاشندب یهترک ی( شهروندان جمهور 
b )18 سال تمام باشند 
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cساکن حوز  انتخابات باشند ) 
 انتخابات شرایط

 یاد با کنناد  یما  یسای نو نام یوقف یادبن یر مد یاته یتعضو یکه برا ی( اشخاص1) -32 اصل
 باشند: یرز یطشرا ی، دارا31درج شد  در اصل یطعالو  بر شرا

aییابتدا یالت( حداقل اتمام تحص 
bقانون نشد  باشند. 3د  در اصل ش عنوان یم( مرتکب جرا 

 انتخابات روال
 انجام شود: یردر چارچو  روال ز یدجوام  با یوقف یادهای( انتخابات بن1) -33 اصل

aیانتخابات یتهکم یاعضا دهندگان، یفهرست رأ یدبا یفعل یر مد یات( ه 
مکاان صاندوق آرا را باه     گیاری،  یانتخابات، مکان و ساعت رأ یخسازمان، تار

ارائاه   یا روز قبل از روز انتخابات به ادار  منطقه 15حداقل  ی  دادخواستهمرا
مادت   یدنرس یانپا به یرغمعل یر مد یاته یبرا یکه انتخابات یدهد. در مواقع

انتخاباات ساازمان کاه از     یتهوجود نداشته باشد، کم یفعل یر مد یاته یتفعال
 یفاه وظ شاود،  ینتخا  ممربوطه ا یا توسط ادار  منطقه ییگردهما یاعضا یانم

 .گیرد یانتخابات را به عهد  م یاجرا
bشود یروز انجام م یکدر  یر مد یات( انتخابات ه. 
cمشااهد    یعباارت  یچو در صاندوق آرا، ها   دهنادگان  ی( در فهرست رأ

 یوقفا  یااد از نام بن یدکه با " یوقف یادبن یر مد یاتانتخابات ه"جز:  به شود ینم
 استفاد  شود.

dیتاه پس از اتخاذ اقادامات الزم توساط کم   یدبا دهندگان یرأ ( فهرست 
 یها باه ادار  مرکاز   و جاد  ها یابانها، خ مناط ، محله یسازمان بر مبنا یانتخاب

 تاوان  یرا م دهندگان یدرج فهرست رأ یخانتخابات ارسال گردد. تار یوقف یادبن
 اعالم کرد. یمربو  به جوام  و محل یها در روزنامه

eروز ارسال گردد. هرگونه اعتراض  15 یط یدبا دهندگان یرأ ( فهرست
 .شود یسازمان ارائه م یتهکم یممدت طب  تصم یندر ا

fیبناد  دساته  یاات جواما ، ه  یوقفا  یااد بن یریتمد یات( در انتخابات ه 
 سازمان باشد. یتهشامل کم تواند یصندوق آرا م

gیاندازندبخود را به صندوق  یشخصاً رأ توانند یم دهندگان ی( رأ. 
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hیبند و روش دسته یجوام  در صندوق مخف یوقف یادهای( انتخابات بن 
آزاد در محضر انجام خواهد شد. انتخابات ممکن است با نظر مربت ادار  کال  

انتخابات در محضار انجاام نشاود.     یخسازمان دو ما  قبل از تار یتهکم یاز سو
شوند  اریفهرست گذ گریکدیشد  از  یافتدر های یبرحسب رأ یدبا یدهاکاند
 یینانتخابات، تع یهدر اعالم یر ذخ یو اعضا یوقف یادبن یریتمد یاته ییسو ر

 . شوند یم
iجواماا  توسااط ادار   یوقفاا یااادبن یریتمااد یاااتانتخابااات ه یاات( امن

 .شود یم ینمربوطه تأم یو شهرستان یاستان یفرماندار
jخاص منتخاب،  انتخابات ساازمان باا ارساال فهرسات اشا      یته( ادار  کم
 یا انتخا  به ادار  منطقاه  یهشناسنامه و مدرک اقامت و نسخه اعالم یها نسخه

 .دهد یم یانروز پس از اتمام انتخابات به کار خود پا 10 یط
kگردد یم ینمربوطه تأم یوقف یادانتخابات از بودجه بن های ینه( هز. 
lتوسط  یپس از بررس یوقف یادبن یریتمد یاته یدمنتخب جد ی( اعضا

مطاب  بودن آن  ینانتخابات و همچن یجروند و نتا یاآ ینکها یدتائ یادار  کل برا
 .نماید یصادر م یتصالح یگواه یر،خ یاشد   دستورالعمل انجام ینبا مفاد ا
mیصااادرکنند  گااواه یریتمااد یاااته یانتخابااات و اعضااا یج( نتااا 

اساتان   یفرمانادار باه ادار  کال و ادار     یا توساط ادار  منطقاه   یدبا یتصالح
 مربوطه گزارش شود.

از  یا قبال از انتخاباات توساط ادار  منطقاه     یداستان مربوطه با ی( ادار  فرماندار2)
 جوام  مطل  گردد. یوقف یادو انتخابات هر بن یاطالعات مربو  به حوز  انتخابات

 4 بخش
 یوقف یادهایبن یها و صورتحساب ها اظهارنامه

 ارائه اظهارنامه  اختیار
 یننماود  و همچنا   یلرا کامالً تکم 2 یمهاظهارنامه ضم یدبا یوقف یادبن یران( مد1) -34 اصل

 .یندارسال نما یمیما  اول هرسال تقو 1 یط یا و به ادار  منطقه یافتآن را در یکطور الکترون به
 یکاه چاارت حساابدار    یناد حاصل نما یناناطم یدبا یدجد یوقف یادهای( بن2)

 یها حسا  یسال مال یانمنطب  باشد، پا یها با ادار  مرکز شعبات آنادارات  یها حسا 
وصول با آغاز سال  یدها باشد، اطالعات رس ساالنه آن های ینهها نشانگر درآمدها و هز آن
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ارساال گاردد، و    یوقفا  یااد بن یباه ادار  مرکاز   سااله و پول موجود هر یابد ییرتغ یدجد
 گردد. یمتحک یوقف یادبن یادار  اصل یها ادار  شعبه و شعبه یمال یها صورتحسا 

 بالعوض یها و کمک ها اهدایی
بالعاوض   یهاا  و کمک ها ییاهدا یافتدر یها برا از بانک یدبا یوقف یادهای( بن1) -35 اصل

بالعاوض   یهاا  و کماک  ها ییاهدا ینخارج و تأم یها و سازمان یوقف یادهایاز اشخاص، بن ینقد
ماا    یاک  یو طا  یرناد هادف مشاابه کماک گ    یدارا ی  خاارج و جواما  یوقفا  یادهایبه بن ینقد

 .یندارائه نما یا منطقه ار صورتحسا  آن را به اد
 یخاارج  یبالعاوض از کشاورها   یهاا  و کماک  هاا  ییکه اهدا یوقف یادهای( بن2)

 یخاارج  یدر کشاورها  ییبالعوض و اهادا  یها که کمک یوقف یادهایو بن کنند یم یافتدر
ما  به ادار   یک یرا پرکرد  و ط 4و  3 یمهفرم ضم یبو نسخه به ترتدر د یدبا کنند یم یجادا

 .یندارسال نما یا منطقه
ارگان مسائول و   یصادر  از سو یمبه همرا  نسخه تصم ید( فرم صورتحسا  با3)

 باشد. یگرصادر  و قرارداد و اسناد مشابه د یپروتکل کاربرد
ارسال به باناک   یبرا یدبا یا هادار  منطق یدنسخه از صورتحسا  مورد تائ یک( 4)

 ارائه شود. یمربوطه به متقاض
باه   یا توسط ادار  منطقه یدبا یافتیدر های یمهنسخه از صورتحسا  و ضم یک( 5)

 ادار  کل ارسال گردد.
 مستغالت های صورتحساب

 امالک و مستغالت اظهارات
فتار ثبات اماالک؛     در د یقای ما  از ثبت هر ملک و مستغالت حق یک( در عرض 1) -31 ماد 

موجاود در   یهاا  پر کردن فارم  یلهوس را در رابطه با آن، به یاطالعات یدضبط شد  با یوقف یادهایبن
 و ارائه آن به ادار  اطالعات منطقه، فراهم کنند.  5 یمهضم

 
 

 شرکت یا یبنگاه اقتصاد یک ایجاد
 یالتتشک یا گرو  در کنند شرکت یا شد  یضبط شد  سازمانده یوقف یادهای( بن1) -36 ماد 

ماا    1قرار دارد پر کنند و آن را به ادار  منطقاه در عارض    1 یمهرا که در ضم یفرم یدبا ی،اقتصاد
 فروشند یم یکجاصورت  که سهم خودشان را از شرکت به یا شد  ضبط یوقف یادهایارسال کنند. بن

ارساال گاردد، و    یوقفا  یااد بن یباه ادار  مرکاز   سااله و پول موجود هر یابد ییرتغ یدجد
 گردد. یمتحک یوقف یادبن یادار  اصل یها ادار  شعبه و شعبه یمال یها صورتحسا 

 بالعوض یها و کمک ها اهدایی
بالعاوض   یهاا  و کمک ها ییاهدا یافتدر یها برا از بانک یدبا یوقف یادهای( بن1) -35 اصل

بالعاوض   یهاا  و کماک  ها ییاهدا ینخارج و تأم یها و سازمان یوقف یادهایاز اشخاص، بن ینقد
ماا    یاک  یو طا  یرناد هادف مشاابه کماک گ    یدارا ی  خاارج و جواما  یوقفا  یادهایبه بن ینقد

 .یندارائه نما یا منطقه ار صورتحسا  آن را به اد
 یخاارج  یبالعاوض از کشاورها   یهاا  و کماک  هاا  ییکه اهدا یوقف یادهای( بن2)

 یخاارج  یدر کشاورها  ییبالعوض و اهادا  یها که کمک یوقف یادهایو بن کنند یم یافتدر
ما  به ادار   یک یرا پرکرد  و ط 4و  3 یمهفرم ضم یبو نسخه به ترتدر د یدبا کنند یم یجادا

 .یندارسال نما یا منطقه
ارگان مسائول و   یصادر  از سو یمبه همرا  نسخه تصم ید( فرم صورتحسا  با3)

 باشد. یگرصادر  و قرارداد و اسناد مشابه د یپروتکل کاربرد
ارسال به باناک   یبرا یدبا یا هادار  منطق یدنسخه از صورتحسا  مورد تائ یک( 4)

 ارائه شود. یمربوطه به متقاض
باه   یا توسط ادار  منطقه یدبا یافتیدر های یمهنسخه از صورتحسا  و ضم یک( 5)

 ادار  کل ارسال گردد.
 مستغالت های صورتحساب

 امالک و مستغالت اظهارات
فتار ثبات اماالک؛     در د یقای ما  از ثبت هر ملک و مستغالت حق یک( در عرض 1) -31 ماد 

موجاود در   یهاا  پر کردن فارم  یلهوس را در رابطه با آن، به یاطالعات یدضبط شد  با یوقف یادهایبن
 و ارائه آن به ادار  اطالعات منطقه، فراهم کنند.  5 یمهضم

 
 

 شرکت یا یبنگاه اقتصاد یک ایجاد
 یالتتشک یا گرو  در کنند شرکت یا شد  یضبط شد  سازمانده یوقف یادهای( بن1) -36 ماد 

ماا    1قرار دارد پر کنند و آن را به ادار  منطقاه در عارض    1 یمهرا که در ضم یفرم یدبا ی،اقتصاد
 فروشند یم یکجاصورت  که سهم خودشان را از شرکت به یا شد  ضبط یوقف یادهایارسال کنند. بن
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خطاا  باه ادار  منطقاه     حسا  یهوعنوان تس را به اییانیهب یدبا کنندیبا شرکت را لغو م یو همکار
 اعالم کنند.   
 یانیهو ب ها یهاعالم بررسی

 یدر مادت کوتااه   یاا  اناد نشاد   یاه ته هاا، یانیاه و ب هاا یهکه اعالم مواردی در( 1) – 38 ماد 
و اظهاارات   هاا  یانیهاز ب یکا یک. یردقانون را به کار بگ 11ماد   یدخو  با یمجر یک اند، شد  یهته
 ارسال شود.  یرکلر  منطقه به مدتوسط ادا یدبا

 پنجم بخش
 ضبط شده یوقف یادهایبن بررسی

 ضبط شده  یوقف یادهایبن حسابرسی
 ی، گزارشا 6 یمهبا توجه به فرم موجود در ضم یدضبط شد  با یوقف بنیادهای( 1) – 33 ماد 

را ظرف دو ما  از سال ارائه کنند و آن  یانما  تا پا 1را ظرف  یداخل یحسابرس یجارائه بدهند و نتا
 گزارش به ادار  منطقه مربوطه ارسال کنند.  یختار

را  ینادگی خود و دفاتر نما هایشعبه یدبا یزن یدجد ی شد  ضبط یوقف یادهای( بن2)
هاا   گزارش ساالنه باه آن  یط ییواحدها یرز ینرا دربار  چن یاطالعات یدکنند و با یحسابرس

 ارائه دهند.
 یهاا، بارا   آن نمایندگی دفاتر و هاضبط شد  و شعبه یفوق یادهایبن ی( حسابرس3)

یهسارما  یضابط شاد  اقتصااد    یوقفا  یادهایبن یو حسابرس ینمطاب  بودن با اهداف و قوان
انجام شاود.   یرکلتوسط مد یدبا ین،و قوان یتمطابقت با اهداف فعال یو مشارکت برا گذاری
 ضبط شد  : یوقف یادهایکه بن یشود طور یحسابرس یدکل بایرمد ییسو نظارت ر ییراهنما

( بر اساس اهاداف منادرج در منشاور )اساسانامه( و ساند اعتمااد        الف
 ( عمل کنند .ی)اعتمادساز

 کنند. یریتمعتبر مد ین( مطاب  با قوان 
انجمنشاان؛  طبا     هاای  یازمنادی ها مطااب  باا ن   ( از کاالها و درامد آن ج

 د. و سند اعتماد، استفاد  ببرن 1331اظهارنامه 
 یادهاای بن گذارییهسرما یاقتصاد یاتوکار و عمل کسب یدبا یند( همچن 

هاا   شارکت  یگار کنند و در صاورت لازوم باا د    یضبط شد  را حسابرس یوقف
 مشارکت کنند.



کشور ترکیه 294  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 نمایندگی دفاتر و هاشعبه حسابرسی
 یریتماد  ینادگی، دفتار نما  یاا شاعبه   یاک شد  توسط  انجام های یتفعال برای( 1) – 40 ماد 

 مسئول باشد.  یند ،نما یا یشعب ادار یریتانداز  مد به یدضبط شد ، با یوقف دهاییابن
نشاان دهاد کاه     ینادگی دفاتر نما یاشعب  یحسابرس یجه( درهرصورت اگر نت2)         

ضابط شاد  و انجاام اقادامات،      یوقفا  یادهاای دفتر )ادار ( در رابطه با انجاام اهاداف بن  
 ینادگی دفتار نما  یاا شاعبه   یاک اگر  یاه شد  است برخالف سند اعتماد با شکست مواج

ضابط شاد     یوقفا  یادهاای دفتر بن رئیسصورت به  ینبدون اعالم، آغاز به کار کند در ا
 که دفتر را ببندد.  شودیم یهتوص

 یداخل یحسابرس اهداف
ضابط شاد     یوقف یادهایبن یتدر فعال یناناطم یجادا ی،داخل ی( هدف حسابرس1) -41 ماد 

ضابط شاد ،    یوقف یادهایبن یکاستراتژ یزیرببرند و برنامه یشپ ینرا طب  قوان ها یتالاست که فع
و  یکااارچگی  یناان، اطم یات قابل ینو همچن یردو کارآمد مورداستفاد  قرار گ یطور مؤثر، اقتصاد به
 در دسترس بودن اطالعات حاصل شود. موق  به

 یاک به اهدافشان باا   دنیضبط شد  دررس یوقف یادهایبه بن ی،داخل ی( حسابرس2)
و کنترل را  یسکر یریتمد یندهایفرا یو اثربخش کندیو منظم کمک م یستماتیکس یکردرو
 .کندیم یابیارز

  یداخل ی)دامنه( حدود حسابرس
شامل حدود )دامنه(  یدضبط شد  با یوقف یادهایبن های یتاعمال و فعال ی( تمام1) -42 ماد 
 باشد.  یداخل یحسابرس

هاا، اساناد و مادارک اسات و در      فراتر از کتا  ی،داخل یحسابرس های تی( فعال2)
یما  یجااد ا یربا در نظر گرفتن موارد ز یگررا با اشخاص ثالث د یحساب یصورت لزوم توافق

 :کند
شاد  در   نوشته یطضبط شد  طب  شرا یوقف یادهایالف( درهرصورت بن 

و ساند اعتمااد و    1331 یهضبط شد ؛ اعالم یوقف یادهایمنشور ) اساسنامه( بن
 شوند.  یریتمد یروهان ینقوان ینهمچن

ضاابط شااد ،  یوقفاا یادهااایکاالهااا و درامااد بن یط،( تحات هاار شاارا  
 یوقفا  یادهاای مندرج در منشاور بن  یطصورت مؤثر و کارآمد با توجه به شرا به

 . یرندو سند اعتماد مورداستفاد  قرار بگ 1331 یهضبط شد ، اعالم
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و مشاارکت   یاات ضابط شاد ، عمل   یوقف یادهایبن یط،( تحت هر شراج
 ی،کاه مطااب  باا اصاول صانعت      ییهاا  و مشارکت یاتداشته باشند ازجمله عمل

 شوند. -یانجام م یعقالن یریتو الزامات و مد یو تجار یاصول اقتصاد
از تماام   یماال  یهاا  ها و صاورت  معامالت، حسا  یط،( تحت هر شراد
 شاد   یرفتاه باا اصاول پذ   یمل حسابرسضبط شد  شا یوقف یادهایبن یواحدها

 مطاب  باشند.  یرکلشد  توسط مد ارائه یها و رهنمودها و روش یحسابدار
 یداخل حسابرسان

 یارگان حسابرسا  یکها شامل  ضبط شد  که سند اعتماد آن یوقف یادهای( در بن1) -43 ماد 
در عاوض   یاشوند  یینماراه یارگان ینتوسط چن یمطور مستق به توانندیم یاست، حسابرسان داخل

 ادار  شوند. یگریمستقل د یتوسط سازمان حسابرس توانندیم
مساتقل،   یساازمان حسابرسا   یک یاضبط شد   یوقف یادهایمجاز بن ی( ارگانها2)

 شوند.  یحسابرس یا یریتدارند مد یحسابرس یکه گواه یبا استفاد  از افراد تواندیتنها م
 نامهیصدور گواه یبرا الزامات

/ یمشااور  ماال   ینامهگواه یکه دارا یافراد ی،حسابرس یگواه یافتمنظور در ( به1) -44 اد م
/ مشاوران یخبر ، تحت عنوان حسابداران عموم ی( مشاور مالییدیه)تأیگواه یا یعموم یحسابرس

عناوان   کاه باه   یهستند و افاراد  1383/1/1از  3518خبر ، طب  قانون شمار   یو مشاوران مال یمال
در آزماون   یاد با کنناد یساال کاار ما    5بخش، به مادت حاداقل    یسرئ یا یردر ادار  کل، مد یلوک

 موف  شوند.  نامه یصدور گواه یپس از آموزش، برا یرکلشد  توسط مد ارائه
عناوان باازرس،    سال در ادار  کل به 5که به مدت حداقل  یافراد ین( عالو  بر ا2)

 یرماد  یابخش  یسرئ ی،بط شد ، مشاور حقوقض یوقف یادهایکارشناس بن ی،حسابرس داخل
ضابط شاد ،    یوقفا  یادهاای بن یعضو شورا یرکل،عنوان مد که به یو افراد کنندیمنطقه کار م

هار دور  از   یبارا  کنندیکار م 1 یهپا یمشاور حقوق ی،ارشاد و بازرس یسرئ یرکل،مد یاردست
 موضوع، صادر کنند.  یرسها بدون بر را بنا به درخواست آن یحسابرس یگواه یدزمان با

 مستقل  یخدمات سازمان حسابرس سپاری برون
 ضبط شد ، یوقف یادهایبن یتوسط ارگان قانون یدمستقل، با ی( سازمان حسابرس1) -45 ماد 

 انتخا  شود.  یحسابرس برای
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 یداخل یحسابرس گزارش
برس بعد از است که شامل اظهارنظر حسا یمتن ی،داخل یگزارش حسابرس یک( 1) -41 ماد 
 محصورشد . یمال یها است. گزارش صورت یحسابرس

ناماه   یاک ضابط شاد  باه همارا       یوقف یادهایبن یریتتوسط مد ید( گزارش با2)
باا   یاا  یحسابرس یها هستند و با ارگان یند ارائه گزارش نما یکه برا یامضاشد  توسط افراد

در ارتباا  هساتند، ثبات     6 یمهطور مستقل، مطاب  فرم موجود در ضام  به یسازمان حسابرس
 شود. 

انطبااق،   ی،سازندگ گیری،انداز  یت،صحت، شفاف ی،اساس ین( در چارچو  قوان3)
 ارائه شوند: یرصورت ز به یدگزارشات با یتکامل بودن و قطع

 ( اظهارنظر حسابرسالف
 واضح و مختصر باشد. طرف،ی( شامل عبارات درست، ب 
را نشان  یمشخص در طول حسابرس خو  و های یناز تمر ییها ( مرالج

 دهد.
 اش یاد  توساعه عق  یبارا  ییرا کاه مبناا   یگزارشات تمام اسناد ید( حسابرس با4)

 کند.   یمهضم دهند یم یلتشک
دفتار کال    یساتم ضبط شاد  کاه مادارک را طبا  س     یوقف یادهایبن ی( حسابرس5)
کاه   هاییگزارش وجود، ینانجام شوند. باا ییدشد ،توسط حسابرسان تأ یدنبا کنند،یحفاظت م

 6 یوستاز گزارش موجود در پ یدبا شوند،یشد  صادر م انجام یاز حسابرس اییجهعنوان نت به
 کنند. یرویپ
 یداخل یاعتبار حسابرس 

 یهاا  هاا و دساتورالعمل   مطاب  باا روش  یدمعتبر باشد، با یحسابرس ینکها ی( برا1) -46 ماد 
که در آن حا    شد  یرفتهپذ یحسابرس یبا استانداردها یدبا یلطورک باشد و به ها نامه ینمندرج در آئ

 محفو  است مطاب  باشد. یو بازرس یادار  کل حسابرس
 مستقل یحسابرس یصدور گواه آزمون

 یهاا بارا   هاا و دساتورالعمل   مانناد روش  یحسابرسا  یآزمون گاواه  یات( محتو1) -48 ماد 
 اعالم گردد. یرسم ینترنتیا یتدر سا شود و یینتع یرکلتوسط مد یدکاربردها و آزمون، با

  



پیوست   /  297

 اجرا مقررات قابل سایر
هاا در رابطاه باا     دساتورالعمل  یان در ا ییاجرا مقررات قابل یچکه ه ی( در موارد1) -43 ماد 
 یمساتقل و اساتانداردها   یحسابرسا  یبارا  یدبا یمستقل وجود نداشته باشد مفاد قانون یحسابرس
 اجرا باشد.  مستقل قابل یحسابرس

 ششم بخش
 ضبط شده  یوقف یادهایبن حسابرسی

 یادهایاند، جوام  و بن شد  که اضافه یادهاییضبط شد  همانند بن یوقف یادهای( بن1) -50 ماد 
 یادهایبن یحسابدار یستمخود را با توجه به س یسواب  حسابدار یدضبط شد  صنعتگران، با یوقف
 دخو یترازنامه و اظهارات درآمد یدو با صادر کنند یرسم ینترنتیا های یتضبط شد ، به سا یوقف

 ارائه کنند.  یوسترا با توجه به فرم اظهارات موجود در پ
 یها ضبط شد  با درامد خالص ساالنه باالتر از مجموعه مجموع یوقف یادهای( بن2)

، کاه توساط   1311/1/4از   213شامار    یااتی، مال یدادرس ینقانون آئ166( 2مندرج در ماد  )
 یالتتشک یاتی،مال یتضبط شد  با معاف یوقف یادهایو بن شوند یم یینهرساله تع هیوزارت مال

 کنند.   یمطاب  با روش ترازنامه، دفتردار یدبا یندگیدفاتر نما یا بانجمن، شع ی،اقتصاد
 توانندیکنند، م یطب  ترازنامه دفتردار یستن یازضبط شد  که ن یوقف یادهای( بن3)

 کل رفتار کنند.دفتر  یستمبا توجه به س
خود را، با توجه باه مقاررات    یسواب  حسابدار یدضبط شد  با یوقف یادهای( بن4)

 کنند. یحفظ و نگهدار213شمار   یاتیمال یدادرس ینقانون آئ
عاالو  بار آن، جادول سااالنه      یاد ضبط شاد  اضاافه شاد ، با    یوقف یادهای( بن5)

شاش ماا  اول    یو به ادار  منطقه طا کنند  نویس یشموجودند پ 8 یمهها را که در ضم حسا 
 یدشاد  منطقه بار اسااس اساناد تول    یرتوسط مد یدبا ییارائه کنند. حسا  نها یمیهرسال تقو
اضاافه   یریاه ساازمان خ  امناای  یئات اضافه شد  و ه د ضبط ش یوقف یادهایبن یریتتوسط مد

 به ادار  کل فرستاد  شوند.  یبتصو یبرا یدشوند و با یشد ، بررس
 تثب دفاتر
 ( کنند:یرا حفظ)نگهدار یرموارد ز یدضبط شد  با یوقف یادهای( بن1) -51 ماد 

)ورود( باه   یکال و دسترسا   یااتی دفتر عمل گیری،یمدفتر تصم یک( الف
 دفتر کل. عامل یستممطاب  با س ییاهدا یدهایرس
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کال، دفتار    یااتی دفتار عمل  یاک مجلاه،   یک گیری،یمدفتر تصم یک(  
باا توجاه باه روش)ناوع(      یساتم س یدهای( به رسا ) ورودیو دسترس یموجود

 ترازنامه. 
 (یمال یها )کمک ییاهدا یدهایاسناد و رس حفظ
 دفااتر  قبال،  از شد مشخص ینمندرج در قوان یها ( بدون تعصب نسبت به دور 1) -52 ماد 

ار اسناد به کا  یگرو د ها ینهاسناد هز یی،اهدا یدهایضبط شد  توسط رس یوقف یادهایتوسط بن باید
هاا باه آن تعلا  دارناد،      کاه آن  یپاس از ساال ماال    یمیسال از ساال تقاو   10شد ، به مدت  گرفته

 واق  شوند.  یتموردحما
را مورداستفاد  قارار دهناد و    ییاهدا یدهایرس یدضبط شد  با یوقف یادهایبن (2)
 .یندنما یهرا از ادار  کل ته یگرد یازاسناد موردن

 هفتم بخش
 ضبط شده و اضافه شده یوقف یادهایدرامد بن مازاد

 یکاربرد روش
 یاب ترت یدرخواسات  یدضبط شد  و اشخاص مرتبط، با یوقف یادهای( فرزندان بن1) -53 ماد 

شاخص مارتبط، تحات)طب (     یا یدادگا  باشد و اثبات کند که فرزندان وقف یمدهند که شامل تصم
درخواسات   یدصورت با ینا هستند، که در یضبط شد  و مح  درآمد اضاف یوقف یادهایمنشور بن
 دهند به: 

شخص مارتبط از   یاضبط شد ، چنانچه فرزند  یوقف یادهایبن یر( مدالف
 ضبط شد  اضافه شد ؛ باشد. یوقف یادهایبن

ضبط  یوقف یادهایشخص مرتبط، از بن یامنطقه؛ چنانچه فرزند  یر( مد 
 یادهایبن ینکها یا کند یم یدشد  باشد که اساسنامه پرداخت مازاد بر درآمد را ق

 شوند. یریتتوسط ادار  کل مد ها یندگیضبط شد  اضافه شد ، در نما یوقف
 یفرزناد وقفا   یککه  شودیدادگا  ثابت م یرأ یکه بر مبنا ی( فرزندان اشخاص2) 

ضبط شاد  هساتند،    یوقف یادهاینامه بن تحت اساس یمشمول درآمد اضاف ح  یشخص ذ یا
 ی بر اساس سابقه تولد باا وقاا   یدبا یاتکه عمل یدگا  باشند زماندا یمملزم به ارائه تصم یدنبا

 انجام شود. 
 ینباشاد، چنا   یگار مشاابه د  یطشارا  یاا هاا   از نسل یبینامه شامل ترت ( اگر اساس3)

 اثبات گردد.   گیرییمتوسط دادگا   تصم یدبا یطیشرا
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 مازاد درامد محاسبه
مشامول درآماد    حا   یشاخص ذ  یا یوقفضبط شد  که فرزند  یوقف یادهای( بن1) -54 ماد 

و  یدرآمد ماازاد قابال پرداخات باه کودکاان وقفا       یزاندادگا  دارند، م یینها یمتحت تصم ی،اضاف
درصاد  15ضابط شاد  از    یوقفا  یادهایبن یبا کسر درامد ناخالص واقع یداشخاص مرتبط با آن با

 هاای  یناه هز یردولت و سا یها ینههز یندگی،و سهام نما یریتمد یریه،خ یها ینهمجموع موقت، هز
 شود.  یینضبط شد  تع یوقف یادهایبن یبرا یجادشد ا

آن ساال   یشامل ارائه گزارشاات تماام درامادها    یدمحاسبه مازاد درامد با (2)
 باشد.

داشاته   یار باه تعم  یااز ضبط شاد  ن  یوقف یادهایاگر امالک و مستغالت بن (3)
و  یریتساال بعاد از کسار ساهام ماد      آن یبارا  یدرامد ناخالص واقعا  ماند  یباشند، باق

 شود.  یر ذخ یراتتعم یبرا یدبا ی،قانون های ینهو هز یدولت های ینههز یاو  یندگینما
 درامد مازاد پرداخت

دراماد ماازاد    یافات اشخاص مارتبط، محا  در   یا یرا که فرزندان وقف یخی( تار1) -55 ماد 
 یمشادن تصام   ییبعاد از نهاا   یدها با داختباشد و پر یدادگا  بدو گیری یمتصم یختار یدهستند با

 دادگا  دربار  درامد مازاد، انجام شود. 
آن توساط ادار    یبروز پاس از تصاو   15صورت ساالنه در  به ید( درامد مازاد با2)

 یلهوسا  باه  ییحساا  نهاا   یاد شاد  و پاس از تائ   ضبط شد  ثبات  یوقف یادهایبن یلهوس کل به
 پرداخت شود. ضبط شد  اضافه شد ،  یوقف یادهایبن

 ینکاه بار خواهان پرداخت بدون تملک هستند، بعدازا یناول یکه برا یانی( متقاض3)
مح  پرداخت آن  ید( بدون تملک انجام شد، نبایو رقب یح  استفاد )ح  عمر یها پرداخت

 دادگا  پرداخت شود.  یینها یمبعد از تصم یدها با بچه یهرحال سهم محق سال باشند. به
 نظارت درامد مازاد  یبرا ها حساب

 یاا درامد مازاد در ادار  منطقه مربوطاه،   یبرا یدادگا  بدو یمتصم که ی( درصورت1) -51 ماد 
دراماد ماازاد در حساا      یرو یدضبط شد  اضافه شد ، به کار گرفته شود، با یوقف یادهایادار  بن

 د، نظارت شود.  پرداخت شو نف  یبه ذ یدکه با یزمان یختا تار یمتصم یخبهادار از تار
ضابط شاد  در    یوقفا  یادهاای ( جم  موقت منقط  از درامد ناخاالص سارانه بن  2)

 ضبط شد ، تحت نظارت خواهد بود.  یوقف یادهایحسا  جداگانه بن
 کند. ییرتوسط قطعنامه شورا تغ تواندی( نسبت مجموع موقت م3)
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 تقاضا نسبت به درامد مازاد عدم
 شاد ،  یاف حساا  توق  یاک شد  در  گونه درامد مازاد قرار داد هر که ی( درصورت1) -56 ماد 

باه   یاد با یدراماد ماازاد   یننداشته باشاد، چنا   ایسال از زمان قابل پرداخت، مطالبه 5ظرف مدت 
 بدهند.  یمهضبط شد  جر یوقف یادهایبن

 سوم بخش
 یریهو خدمات خ یریهاموال خ تخصیص

 اول بخش
 یریهاموال خ تخصیص

 یهاا  خاناه  یی،مدارس ابتدا یات،مانند مدارس اله یریهموسسه خ هایمان( ساخت1) -58 ماد 
کاه بعاد از    یهمانند امالک و مساتغالت  یر ،ها و غ کتابخانه ی،امکانات رفاه ها، یمارستانبهداشت، ت

یما  ییهاا  شادند و سااختمان   یرانگوناگون و یلطرح شدند، به دال یکبه  یلتبد یفرهنگ یابیارز
 تصاص داد  شود. ها اخ به آن تواند

  یریهخدمات خ تخصیص
 را داشته باشد.  یریهخدمات خ یصقدرت تخص باید انجمن( 1) – 53 ماد 

ضابط شاد     یوقف یادهایمتعل  به ادار  کل هستند و بن یریهخ یها ( سازمان2)
 کنند. یینضبط شد  تع یوقف یادهایقرارداد بن یرا در راستا ای یفهوظ یدبا

 یادهاای هاا، بن  و ساازمان  یدولتا  یبه نهادهاا  توانند یم ( امالک و مستغالت3)
منظاور   به یجهت مناف  عموم یاتی،جوام  عمل یامشابه دارند  یضبط شد  که هدف یوقف

ضابط شاد ،    یوقفا  یادهاای قارارداد بن  یگماشته شد  در راساتا  یاستفاد  از عملکردها
 اختصاص داد  شوند. 

 یرارائه تعم یبرا ید( بایاراتی)اختصاتییباشد، تخص یازن یمترم یا یر( اگر تعم4)
 شود .  یجادو مرمت ا

 یاا  یرناد قارار گ  یباردار  مورد بهر  توانند یکه نم یریهامالک خ یها ( سازمان5)
دور  موقات   یاک  یبارا  توانناد  یکنند، م یینکل تع یریترا توسط مقام مد ییعملکردها

باه کاار گرفتاه     ی  با اهداف اصال ها مطاب که آن یاجار  داد  شوند، از همان زمان تا زمان
 شوند.
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 هاای  یای دارا ینکاه بعدازا اند، شد  یلطرح تبد یک( امالک و مستغالت که به 1)
 یوقفا  یادهاای بن یفوظاا  یدر راساتا  توانند یشدند، م یرانگوناگون و یلبه دال یفرهنگ

 د. به کار گرفته شون یزیکیتوسعه)رشد( ف یها برا آن یتضبط شد  با در نظر گرفتن وضع
 یصتخص زمان مدت
 یااز توسط ادار  کل با در نظر گرفتن ن یدبا یریهخدمات خ یصزمان تخص ( مدت1) -10 ماد 

 شود. یینتع یصو هدف تخص یمو ترم یرتعم یها برا آن
 یاتو عمل یصتخص یبرا درخواست

شاود کاه محال     یجااد ا یا توساط ادار  منطقاه   یدبا یصتخص ی( درخواست برا1) -11 ماد 
ساواب    ی. بعد از ارائه درخواست، ثبت ساواب  محال، اعطاا   دهد یمستغالت را پوشش م امالک و

و  یار تعم یبارا  یناست، همچنا  یازموردن یص،تخص یامالک و مستغالت برا یفعل یتورود، وضع
مفصال   یشود و گزارشا  ید کش یشود و طرح یینتع یدبا یوقف یفرهنگ های ییآن از دارا یتوضع

گزارش شود  یو خارج یمختلف، داخل یایشد  از زوا گرفته یها ا عکسهمرا  ب یتوسط پرسنل فن
 به ادار  کل ارسال شود.  یدامالک و مستغالت با یتوضع ینو آخر

توساط ادار  کال    یاد قرارداد، با یطاهداف شرا یبرا یصتخص ی( درخواست برا2)
شاروع   یاد اب یصتخص یات. اگر درخواست مناسب به نظر برسد عملیردقرار گ یابیمورد ارز

 شود . 
 یکاربرد یمتو ق یصتخص یاتعمل 

 :شودیانجام م یربه شرح ز یصتخص یات( عمل1) -12 ماد 
توسط  یدبا ینهبرآورد هز یریه،موسسه امالک خ یمو ترم یرتعم ی( براالف

 شود. یجادا یا ادار  منطقه
و هادف اساتفاد  از اماالک و     یطشارا  ی،مکاان  یات ( با توجه به موقع 

هاا   توسط ادار  منطقاه مرباو  باه آن    یدمورداستفاد  با یفعل یمتقمستغالت، 
 یمو ترم یرهر تعم های ینهحسا  هز ینهمچن یدبا یمتق یینشود. در تع یینتع
 در نظر گرفته شود.  یزن

 شاود، ینما  یافات در یریاه سازمان امالک خ یمورداستفاد ، برا یمت( قج
اهاداف   یهاا در راساتا   مانو ساز یدولت یاختصاص دادن به نهادها یبلکه برا

 .گیرندیمندرج در قرارداد مورداستفاد  قرار م
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با درخواست  یدپروتکل با یک یص،تخص یبرا یمی( پس از اتخاذ تصمد
 یاد پروتکال با  یان آژانس امضا شود و به ادار  کل ارسال شود، کاه ا  یاسازمان 

اهم کناد و  ماا  فار   1در کمتار از   یرند،در آن قرار گ یدکه با یمیترم یها طرح
 شاوند یآن م ازشود که مان   یدتائ یعیو طب یا فرهنگ منطقه های ییتوسط دارا

 3کنناد و در عارض    یمتارم  یا یرسال، آن را تعم یکدر عرض  مدیر  یئتکه ه
هاا و   شاامل روش  ینهمچنا  یاد کامال شاود و با   یدبا یصتخص یخسال از تار

 باشد.  یگرد یها دستورالعمل
 یم،اتخااذ تصام   یدر انجمن برا یدبا ین،ط طرف( پروتکل امضاشد  توسر

 ثبت شود.
انجام شد، امالک و  یصتخص یکاتخاذ  یبرا گیری یمتصم ینکه( بعدازاز

پروتکال پاس از    یاک آژانس به همارا    یاآن را به نهاد مربوطه  یدمستغالت با
وابساته باه آن،    یماه و اجرا کاردن حا  ب   یتیامن یستمس یک یانداز نصب و را 

 ند. ده یلتحو
 شده داده یصاز امالک و مستغالت تخص استفاده

 استفاد  شوند.  یصاز تخص یرغ یگریهدف د یبرا ید( امالک و مستغالت نبا1) -13 ماد 
 ادار  کل : ییدکتبی( بدون اجاز  تا2)        

شاد  انجاام    داد  یصاموال تخصا  یرو یدنبا یافزودن یا یرتعم یچ( هالف
 شود.

 یاادمنتقاال شااوند و نبا یاادک و مسااتغالت، نباکاال امااال یااا ی( قساامت 
 .یرندقرار گ یگرانمورداستفاد  د

 
 امالک و مستغالت تخلیه
 شد : ( اگر در رابطه با امالک و مستغالت اختصاص داد 1) -14 ماد 

آن  یصتخصا  ینکاه ا رغام  ی( مشخص شاود کاه اساتفاد  از آن علا    الف
 دارد، شد  است، ادامه آن تمام یصمدت تخص یاشد  است  باطل

 شود، یینتع 13از موارد مندرج در ماد   یکی(  
شاد    ( مشخص شود که تعهادات تحات پروتکال در زماان مشاخص     ج

 اند،  نشد  انجام
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شاد  اماالک و مساتغالت، توساط دادگاا        انجام های یتضمناً اگر فعال و
بناا باه    ی،صورت امالک و مستغالت توسط فرماندار محل ینممنوع باشد، در ا

 .شوند یم یهمنطقه تخل یریتمددرخواست 
 شده بر امالک و مستغالت اختصاص داده نظارت

طاور مساتمر توساط     باه  یاد با یریهشد  به خ ( امالک و مستغالت اختصاص داد 1) -15 ماد 
 یصتخصا  یطشارا  ینکاه ا یمنظاور بررسا   ما  به 4هر  یدبا یشوند و گزارش یمنطقه بررس یریتمد

 شود . ینگهدار یریهمربو  به موسسه امالک خ یا پروند  شود و در یهمشاهد  است، ته قابل
 بخش دوم

 آشپزخانه ییخدمات غذا
 آشپزخانه یغذا افتتاح

ضابط شاد ،    یوقفا  یادهاای مندرج در قارارداد بن  یریهخ یطمنظور انجام شرا ( به1) -11 ماد 
آشاازخانه   یاهاخشک و غاذ  یگرم، غذا یارائه غذا یتوسط ادار  کل برا یدبا یازمند،تعداد افراد ن

 ها مشخص شوند. به آن ی توز یبرا
 آشپزخانه یاز غذاها مندیبهره
از  یشاتر کاه درامدشاان ب   یکساان  یاا  یساتند ن یاجتمااع  یتامن یکه دارا ی( افراد1) -16 ماد 

 مند گردند. آشازخانه بهر  یاز غذا توانند یم یستحداقل دستمزد خالص ن
 یدر رابطه باا اهادا   1361/6/1از  2022شمار   یکه تحت قانون حقوق یافراد (2)
 ینهمچنا  گیرناد، یقارار ما   15 یبااال  یتنها ای یهضعفا و شهروندان ترک یازمندان،حقوق به ن

 مند گردند. از خدمات آشازخانه بهر  توانند یم
 کاربردها

فارم موجاود در    یاد به استفاد  از خدمات آشازخانه دارناد با  یلکه تما ی( افراد1) -18 ماد 
 درخواست دادن به ادار  منطقه پر کنند.  یرا برا 3 یمهضم

مناد   اجاز  داد  شاود کاه از خادمات آشاازخانه بهار       یطواجد شرا یبه افراد موردبررس باید
 گردند.

باا در نظار    تواناد،  یتمام نشود خدمات آشازخانه ما  بندی یهسهم که یدرصورت (2)
کودکاان معلاول    ی،ؤسساات آموزشا  شد  توسط نهاد به کودکان م در نظر گرفته یستگرفتن ل

 داد  شود. 
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 ها یازمندیبر ن نظارت
 یاد با کنناد  یکه از خدمات آشازخانه استفاد  م یافراد یراث( در مورد درامد و م1) -13 ماد 

 منطقه فراهم شود.  یریتتوسط مد یحقوق یا یقیاز اشخاص حق یاطالعات
اجااز    یساتند، ن یطزخانه واجاد شارا  از خدمات آشا یمند بهر  یبرا یکه بعد از بررس افرادی

 استفاد  از آن را ندارند. 
 کردن چک
ساند چاک کاه در     یک یدبا کردند یمند م که از خدمات آشازخانه بهر  ی( افراد1) -60 ماد 

مناد   از خدمات آشازخانه بهار   یطور رسم آمد  است در ما  نوامبر هرسال پر کنند و به 10 یوستپ
 گردند. 

هاا   باه آن  یاد نبا شوند یروز نم 15ف  به ارائه سند چک در مدت که مو یافراد (2)
 مند گردند. اجاز  داد  شود تا از خدمات آشازخانه بهر 

 خدمات آشپزخانه خاتمه
 : یازمندفرد ن که ی( درصورت1) -61 ماد 

  یرد( بمالف
 یردتحت مراقبت قرار گ یارا از دست دهد  یازمندی( حالت ن 
روز بادون ارائاه اطالعاات     10را باه مادت    ییاغذ یها ( نتواند وعد ج

 کند  یافتدر
 . یابدیصورت ارائه خدمات به شخص خاتمه م ینا در

 سوم بخش
  یازمندانن یماهانه برا حقوق

ضابط شاد ،    یوقفا  یادهاای مندرج در قارارداد بن  یریهخ یطمنظور انجام شرا ( به1) -62 ماد 
 . شودیاعطا م یتیمان و کودک یازمندحقوق ماهانه به افراد معلول ن

 یازمندانن یحقوق برا مشمولیت
از  توانناد  یباالتر، م یادرصد 40بدون پدر و مادر و افراد معلول یازمند( کودکان ن1) -63 ماد 

درامد، حقاوق   ی،حقوق اجتماع یچه یدها نبا که آن یحقوق و دستمزد ماهانه استفاد  کنند به شرط
محصاول   یچها  یاد نبا یاقانون باشند  یا یمدادگا  تصم یکمراقبت تحت  یدماهانه داشته باشند و نبا
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داشته باشند، در صاورت   ییکاالها ینمتوسط درامد ماهانه از چن یاکسب درامد  یرمنقولغ یامنقول 
 شود.  یشترب یازمندان،ن یها برا دستورالعمل ینتوسط ا شد  ییناز حقوق ماهانه تع یدوجود هم نبا

کنناد اگار پادر و     یافتحقوق و دستمزد ماهانه در یدبا 18 یر( کودکان معلول ز2)
 ماد  باشند.  ینا 1مندرج در بند  یطشرا یها دارا آن یممادر ق

 کند.  یافترا در یحقوق و دستمزد پرداخت تواندینفر از خانواد  م یک( فقط 3)
 یانمتقاض یازمدارک موردن 

 یار ماهانه، موظف به ارائاه مادارک ز  حقوق و دستمزد  یافتدر یبرا یان( متقاض1) -64 ماد 
 هستند:

 11 یمه( فرم درخواست در ضمالف
 ها را نشان دهد. آن یبهداشت که ناتوان یئت( گزارش ه 

 
 

 بهداشت یئته گزارش
باا کاار    تواند یکنند  م درخواست یانشان دهد که آ یدبهداشت با یئت( گزارش ه1) -65 ماد 

یما  یشعضو، درصد عملکرد بد را افازا  یکنقص  یاشتن کند و ندا ینرا تأم یکردن مخارج زندگ
 .دهد

 یکاربرد یها برنامه بررسی
باه ادار  منطقاه محال     یاد حقاوق و دساتمزد ماهاناه با    یاعطاا  یبرا یان( متقاض1) -61 ماد 

 درخواست بدهند. 64سکونت خود با استفاد  از پر کردن اسناد مندرج در ماد  
 یدر ادار  منطقه موردبررسا  یز مدارک درخواستا یاظهارات متقاض ینکهبعدازا (2)

داد  خواهد  یا پروند  نمر  یلتکم یبرا 12 یمهقرار گرفت با توجه به ضوابط مندرج در ضم
در اساتان صاادر    یخاال  یو با در نظر گارفتن جاهاا   13 یمهبا توجه به فرم ضم ییدیهشد. تأ

 . گردد یخواهد شد و به ادار  کل ارسال م
 بل پرداختماهانه قا حقوق

حقاوق ماهاناه و    یهپا یباست که از ضر ی( حقوق ماهانه قابل پرداخت، مقدار1) -66 ماد 
حقاوق   یاه پا یاجارا بارا   قابال  1315/6/14از  156شامار    یشد  در قانون عموم دستمزد مشخص

 .شود ی) درصد( محاسبه م 422و شاخص  یعموم یانهماه

داشته باشند، در صاورت   ییکاالها ینمتوسط درامد ماهانه از چن یاکسب درامد  یرمنقولغ یامنقول 
 شود.  یشترب یازمندان،ن یها برا دستورالعمل ینتوسط ا شد  ییناز حقوق ماهانه تع یدوجود هم نبا

کنناد اگار پادر و     یافتحقوق و دستمزد ماهانه در یدبا 18 یر( کودکان معلول ز2)
 ماد  باشند.  ینا 1مندرج در بند  یطشرا یها دارا آن یممادر ق

 کند.  یافترا در یحقوق و دستمزد پرداخت تواندینفر از خانواد  م یک( فقط 3)
 یانمتقاض یازمدارک موردن 

 یار ماهانه، موظف به ارائاه مادارک ز  حقوق و دستمزد  یافتدر یبرا یان( متقاض1) -64 ماد 
 هستند:

 11 یمه( فرم درخواست در ضمالف
 ها را نشان دهد. آن یبهداشت که ناتوان یئت( گزارش ه 

 
 

 بهداشت یئته گزارش
باا کاار    تواند یکنند  م درخواست یانشان دهد که آ یدبهداشت با یئت( گزارش ه1) -65 ماد 

یما  یشعضو، درصد عملکرد بد را افازا  یکنقص  یاشتن کند و ندا ینرا تأم یکردن مخارج زندگ
 .دهد

 یکاربرد یها برنامه بررسی
باه ادار  منطقاه محال     یاد حقاوق و دساتمزد ماهاناه با    یاعطاا  یبرا یان( متقاض1) -61 ماد 

 درخواست بدهند. 64سکونت خود با استفاد  از پر کردن اسناد مندرج در ماد  
 یدر ادار  منطقه موردبررسا  یز مدارک درخواستا یاظهارات متقاض ینکهبعدازا (2)

داد  خواهد  یا پروند  نمر  یلتکم یبرا 12 یمهقرار گرفت با توجه به ضوابط مندرج در ضم
در اساتان صاادر    یخاال  یو با در نظر گارفتن جاهاا   13 یمهبا توجه به فرم ضم ییدیهشد. تأ

 . گردد یخواهد شد و به ادار  کل ارسال م
 بل پرداختماهانه قا حقوق

حقاوق ماهاناه و    یهپا یباست که از ضر ی( حقوق ماهانه قابل پرداخت، مقدار1) -66 ماد 
حقاوق   یاه پا یاجارا بارا   قابال  1315/6/14از  156شامار    یشد  در قانون عموم دستمزد مشخص

 .شود ی) درصد( محاسبه م 422و شاخص  یعموم یانهماه
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توسط ادار  کال   یدتمزد ماهانه باحقوق و دس یاعطا یبرا یازمندان( تعداد ن2)
 شود.  یینتع

 ها یازمندیپرداخت حقوق ماهانه و نظارت بر ن 
از آغاز ما  پس از  یمق یاآژانس  یا نف  یبه ذ یصورت نقد به ید( حقوق ماهانه با1) -68 ماد 

 توسط ادار  کل پرداخت شود. یبتصو
خاود را   یحسا  بانک مار ش یدحقوق ماهانه توسط ادار  منطقه با ی( افراد اعطا2)

 سارد  شود.  شان یها در حسا  بانک اعالم کنند و حقوق ماهانه آن
.  یاباد ادامه  یداست، حقوق و دستمزد با ییرها در حال تغ که آدرس آن ی( افراد3) 

 یهدر سهم یخال یجا یکبه ادار  منطقه مربوطه سهم خود را واگذار کنند اگر  توانندیها م آن
 داشته باشد.  ها وجود آن

پرداخات حقاوق و    یساتند، ن 63که مشخص شود مشامول مااد     یافراد ی( برا4)
 خاتمه داد  شود.  یددستمزد با

 بررسی
سند چک موجاود در   یدحقوق و دستمزد ماهانه با یرند ( در ما  نوامبر هرسال گ1) -63 ماد 

حقوق و دساتمزد باه او صاورت     را پر کند و آن را به ادار  منطقه ارائه کند تا پرداخت 14 یمهضم
 . یردگ

پرداخت حقاوق و دساتمزد    شوندیکه موف  به ارائه سند چک نم یکسان ی( برا2)
ماا  ساند را ارائاه دهناد حقاوق ماهاناه        3ها ظرف مدت  و اگر آن آید یدرم ی به حالت تعل

 . شودیها پرداخت م به آن یطورکل ها به آن یقیتعل
 پرداخت حقوق و دستمزد یانپا 

 حقوق و دستمزد: کنند  یافتموارد اگر در ی( در بعض1) -80 ماد 
  یرد( بمالف
 یردتحت مراقبت قرار گ یارا از دست دهد  یازمندی( حالت ن 
 یاک عناوان   ساال را باه   25 یاا  یتایم فرزناد   یکعنوان  سال را به 18( ج

 برساند. یاندانشگا  به پا یاآموز در کالج  دانش
 کند  یافتدر یما  متوال 3صورت  خود را به( نتواند حقوق ماهانه د



پیوست   /  307

یاز موارد فوق خاتمه ما  یکهر  ییناز آغاز ما  پس از تع یدپرداخت حقوق و دستمزد او با 
 . یابد

 به اعالم کردن تعهد
 یاد مستلزم فسخ پرداخت حقاوق و دساتمزد شاوند، با    که یدرصورت یازمندان( ن1) -81 ماد 

 ما  بعدازآن اطالع دهند. یکقه کمتر از آن را به ادار  منط یصورت کتب به
 یکه الازام اعطاا   گیردیانجام م یطیبعد از حذف شرا یهرگونه پرداخت اضاف (2)

 فراهم شود.  یپرداخت حقوق و دستمزد از طرف شخص مربوطه با توجه به مقررات عموم
 

 4 بخش
 یآموزش های کمک

 یلضبط شاد ، وساا   یوقف یادهایاد بنشامل قرارد یریهخ یطمنظور انجام شرا ( به1) -82 ماد 
 یتکاه وضاع   ییهاا  و متوسطه از خانواد  ییبه دانش آموزان مدارس ابتدا توانیرا م یآموزش کمک
 کار داد.  ینانجام ا یندارند برا یمناسب یاقتصاد

 داد  شود.  یآموزش کمک یلوسا یدخانواد  با یکنفر از  یک(فقط به  2)
حقاوق و   یازمناد، عناوان ن  کاه باه   یبه افراد دینبا یآموزش یها کمک یچ( ه3)

آژانس  یا یموسسه عموم یکتحت مراقبت توسط  یاشود -یها پرداخت م دستمزد به آن
 داد  شود.  شود، یها پرداخت م به آن یلیتحص ینههز کمک یاهستند 

بعاالو  مقادار    کنندیم یافتدر یآموزش یها که کمک یآموزان ( تعداد دانش4)
 یلهوسا  باه  یدساالنه آن، زمان پرداخت آن و پخش آن توسط استان با یشزااف ینه،هز کمک

 شود. یینادار  کل تع
 کاربردها

 یاسات باه ر  یدبهر  ببرند، با یآموزش یها از کمک خواهند یکه م یآموزان ( دانش1) -83 ماد 
 درخواست دهند.  یجار یلینام سال تحص ما  از آغاز ثبت یکمنطقه مربوطه در عرض 

 یاد موجود باشد ادار  منطقه مربوطاه با  یهدر سهم یخال یجا یک که یرصورتد (2)
 . یدنما یافتها را در کند و درخواست یرسان اطالع

 یازموردن مدارک
 است: یازموردن یانمتقاض یبرا یر( مدارک ز1) -84 ماد 
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 15 یمه( فرم درخواست در ضمالف
 آموز دانش ی( گواه 

 کاربردها ارزیابی
توساط ادار  منطقاه باا توجاه باه       یدآموز با ( اطالعات در فرم درخواست دانش1) -85 ماد 

از  یساتی مرتب از نمرات و اصال آن و ل  یستل یکشود،  یابیارز 11 یمهموجود در ضم یارهایمع
 یشدند، دانش آموزان متقاض یدتائ یرکلتوسط مد ها یستل ینکهازا ارائه شود. پس یدآماد  با یها نام

 یبااز خاود را بارا    یناام حساا  باانک    ینتوسط ادار  منطقه آگا  شوند و همچنا  دیموف  شد ، با
وجاود داشاته باشاد،     یاصال  یسات در ل یخاال  یاعاالم کنناد. اگار جاا     یآموزشا  پرداخت کماک 

 اعطا شود.  یستموجود در ل یها با توجه به نام یدبا یآموزش کمک
 یآموزش مدت کمک طول
 یناد هساتند در سراسار طاول فرا    یآموزش کمک یافتکه مح  در یآموزان ( دانش1) -81 ماد 

 که یو درصورت کنندیم یافتها ادامه دارد آن را در آن یآموز که دوران دانش یخود تا زمان یلتحص
آماوز   . اگر دانشگردندیمند م بهر  یآموزش از آن موجود نباشد از ح  کمک یریجلوگ یبرا یزیچ

 توسط ادار  همان منطقه پرداخت شود.  یداو با یآموزش منتقل شود ح  کمک یگرید درسهبه م
 یآموزش پرداخت کمک یانآموز و پا دانش یتبر وضع نظارت

باه   یآموزش را که همچنان کمک یآموزان دانش یتوضع ید( هرسال ادار  منطقه با1) -86 ماد 
 مشخص کند. گیرد، یها تعل  م آن

آماوز شکسات    اگر دانش یا یابدآموز بهبود  دانش یتموارد اگر وضع ی( در بعض2)
گازارش نشاان    حاال،  ین. درهرصورت اگر باایابدخاتمه  یدبا یآموزش بخورد، پرداخت کمک

شاد  اسات، پرداخات     یطاوالن  یدشاد  تول یبه سبب مشکالت سالمت یلدهد که دور  تحص
 . یابدادامه  یدبا یآموزش کمک
 یژهو آموزشی کمک

اعطا شود،  یژ و یآموزش کمک بار یک یاست براممکن  یازمند( به دانش آموزان ن1) -88 ماد 
هاا تجااوز    دساتورالعمل  ینتحت ا یآموزش ینههز بار کمک 5طور ساالنه از  به یدها نبا کمک ینکه ا

 کند.  
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 پنجم بخش

 و تنها یفضع یماراندرمان به ب کمک
 و تنها یرفق یمارانبه ب یو خدمات درمان معاینات

 یمااران ب یرساا  یفیات باه هماان اناداز  و هماان ک     یاد هاا، با و تن یار فق یمااران ( ب1) -83 ماد 
 . شوندیمحدود م یمارستانها توسط امکانات ب شوند که تعداد آن دهی یسسرو

 یدموجود در قرارداد با یططب  شرا یو تنها، انواع مواد پزشک یرفق یمارانب ی( برا2)
کردن  یهقابل ته یمارستانب که در یشود. مواد پزشک یدتائ یطشانکه شرا یفراهم شود، به شرط

 شوند.  یهاز خارج آن ته یدبا یستن
 و درمان  یدر معرض بررس بیماران

قارار   یگانرا ینهباشند تحت درمان با هز یراز مدارک ز یکی یکه دارا یمارانی( ب1) -30 ماد 
 :گیرندیم

از ادار   یازمنادان، سند معرف ح  پرداخت حقوق و دساتمزد ن  یک( الف
 کل. 

تحات   یازمنادان، سند معرف ح  پرداخت حقاوق و دساتمزد ن   یک(  
 .2022قانون شمار  

به حفاظت تحت قانون شمار   یازمندکودکان ن یحکم دادگا  برا یک( ج
2828. 

 سند معرف ح  استفاد  از خدمات آشازخانه یک( د
 جانباز یا یدعضو از خانواد  شه یک یبرا ی( سندر

روساتا   یایس ر یاا  یکاه توساط فرمانادار محلا     و تنهاا  یرافراد فق یبرا ی( سند2)
کاه   ی، از افاراد 18 یوسات و فرم تعهد در پ 16 یوستاند، مانند فرم موجود در پ شد  مشخص

 را ارائه کنند. یکاز اسناد موجود دربند  یکی توانندینم
 و درمان یمارستاندر ب کاربرد

درخواسات   یمارستاناد بست یسشد  توسط رئ دفتر مشخص یکبه  یدبا یماران( ب1) -31 ماد 
مربوطاه   ینیکبه کل یدبا یمارقرار گرفت، ب یاسناد توسط افسر مربوطه موردبررس ینکهازا دهند. پس

هاا نساخه صاادر خواهاد شاد.       آن یو برا شوندیدرمان م ییصورت سرپا افراد به یناعزام شود . ا
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را پر کند و فرم  یفرم یدبا مربوطه یشود، کارشناس پزشک یبستر یمارستاندر ب یدبا یمارب هچنانچ
 یگاواه  یاک  یاد با یبساتر  یستاد ارائه دهد. برا یسآن را به معاون رئ یدرا امضا کند و با یرشپذ

 تنها ارائه شود.  یا یرشخص فق یتمشخص کردن وضع ینقص برا
 یدر مواقع ضرور درمان

 یاد، مراجعاه نما  یمارساتان باه ب  یاضطرار یطو تنها در شرا یرفرد فق یک( چنانچه 1) 32 ماد 
. در یارد و درمان قرار بگ ینهمورد معا یستیو او با باشد یم یدمورد تائ کند، یم یانب یکه و یاظهارات

 قرار خواهد گرفت. یافراد بعداً موردبررس ینا یتصورت لزوم وضع
 خالف آنچه اظهارشده ثابت شود چنانچه

نداشاته اسات منجار باه لغاو       تیقا اظهارات افراد حق کند یکه ثابت م ای ی( گواه1) 33 ماد 
 شود. یافتها در مربو  به دارو و درمان از آن های ینههز یتمام یدشد  و با ها ینهپرداخت هز
 یرتنها و فق یمارانب یبرا یامزا سایر
و تنهاا   یار فق یمااران ب یمشاابه بارا   هاای  یناه هز یرو سا جناز  یی ( سفر، مراسم تش1) 34 ماد 

 م شود.در صورت لزوم انجا تواند یم
 هستند یرکه فق ای یافراد خارج درمان
و  یاز خادمات درماان   توانناد  یهساتند ما   یاه که سااکن ترک  یریفق های ی( خارج1) 35 ماد 

 مند شوند. بهر  یگانرا ی ینهمعا
 

 چهارم بخش
 ی شده ضبط یوقف یادهایبن یی،و راهنما یضبط شده، نهاد بازرس یوقف یادهایبن انجمن

 یتخصص
 اول بخش

 ضبط شده یوقف یادهایبن نجمنا
 انجمن ساختار

 در ادار  کل باشد. گیری یمعضو تصم ینباالتر ید( انجمن با1) 31 ماد 
 یاک و  یرکلماد  یارسه دسات  یرکل،مد یکاز پانزد  عضو، از جمله  ید( انجمن با2)

 یاظهاار نظار بار رو    یپانج عضاو بارا    یار وز نخست یشنهادشود؛ با پ یلتشک یمشاور حقوق



پیوست   /  311

داناش و تجرباه    یکاه دارا  یآموزش عال یالنالتحص فارغ یاناز م یشنهادیگانه پ سه یها طرح
ضابط شاد  انتخاا      یوقفا  یادهایتوسط بن یدجد عضوسه  شوند؛ یهستند، منصو  م یکاف
 یوقفا  یادهاای و اضافه شد  و جوام  بن  ضبط شد  یوقف یادهایعضو توسط بن یک شوند؛ یم

 یار  سه عضو ذخ یدجد ی ضبط شد  یوقف یادهایبن ین،برا . عالو شود یضبط شد ، انتخا  م
ضبط شاد    یوقف یادهایبن  اضافه شد  و جوام ی ضبط شد  یوقف یادهایبن کنند، یانتخا  م
 عضو انتخا  خواهند نمود. یکهر کدام 

 انجمن باشد. یسخنگو یدبا یزن یرکل( مد3)
کاه   یفارد  شاود؛  یمحسو  نم یرکلمد یفاز وظا یلیکه به هر دل ی( در موارد4)

 انجمن را هم انجام دهد. یمربو  به سخنگو یفوظا یدبا دهد یرا انجام م یرکلمد یفوظا
 یمشااور حقاوق   یاا و  یرکلماد  یاردسات  یفاز وظا یلیکه به هر دل ی( در موارد5)
در جلسات انجمان حضاور    یدبا دهند یرا انجام م یفوظا ینکه ا یافراد شود؛ یمحسو  نم
 داشته باشند.

 به انجمن یوستنپ یفرد برا یک ینشگز یطشرا
 یوقف یادهایدر بن یتبه عضو خواهد یکه م یفرد ینشگز یبرا یدبا یرز یط( شرا1) 36 ماد 
ضابط شاد     یوقفا  یادهایاضافه شد  و جوام  بن ی ضبط شد  یوقف یادهایبن ید،جد ی ضبط شد 

 در نظر گرفته شوند. ید،درآ
 اند، شد  یینسط مأموران دولت تعباشد که تو ینی( مطاب  با قوانالف
 ی،آموزش عال یالنالتحص ( فارغ 
دادگا  رد نشاد    یقاض یاضبط شد   یوقف یادهایبن یرمد یک( توسط ج

 باشد،
 قانون نباشد. 10( مرتبط با موضوع ماد  د

 یفانتخابات و وظا کمیته
از اعضاا   یدتخابات باان یتهانتخابات، کم یدنرس یجهروش و به نت ینانجام ا ی( برا1) 38 ماد 

 شد  باشد. یلتشک یو کارکنان کاف
باشاد   یرأ یها برگه یساز مسئول انجام انتخابات و مرتب یدانتخابات با یته( کم2)

 انتخابات، انجام دهد. یانرا به طور مستمر تا پا یفهوظ ینا یدو با
 انتخابات یو مکان برگزار زمان



کشور ترکیه 312  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

که پانج   یطیتخابات از سه ما  قبل با توجه به شراان یانجمن برا یاعضا یت( فعال1) 33 ماد 
 .شود یآغاز م کنند، یعضوِ منتخب مشخص م

 در آنکارا انجام شود. ید( انتخابات با2)     
 یند نما یک یبرا یازالزامات موردن ینو ساعت انتخابات و همچن یخ( آدرس، تار3)

دو مرتباه در   یدبا ها یآگه ینا ین،راب ادار  کل اعالم شود. عالو  یرسم ینترنتیا یتدر سا یدبا
 یاد نوبت از آن با یکرا دارند، به چاپ برسد،  یراژت ینکه باالتر یهترک ی از پنج روزنامه یکی

 یوقفا  یادهاای بن یاد، جد ی شاد   ضابط  یوقفا  یادهاای بن یقبل از انتخابات برا دوما حداقل 
خاود،   ی یناد  ناساندن نماش یشد ، برا ضبط یوقف یادهایاضافه شد  و جوام  بن ی شد  ضبط

 انجام شود.
 یندگاناز نما یرسان و اطالع انتخابات

 : یردبگ یراز های یماز تصم یکی یدضبط شد  با یوقف یادبن یک ی یند ( نما1) 100 ماد 
ضابط شاد ،    یوقفا  یادهاای بن یند و نما یریتمد ی( عضو مجاز براالف

 ید،جد ی شد  ضبط یوقف یادهایبن یبرا
 یوقفا  یادهایضبط شد  و بن یوقف یادهایبن یبرا مدیر ، یئت( عضو ه 

 ضبط شد  صنعتگران،
 ی شاد   ضابط  یوقفا  یادهاای بن یشد ، بارا  ضبط یوقف یادهایبن یر( مدج

 اضافه شد ،
 یاک . یاد نما یمعرفا  یند نما یک تواند یم  ضبط شد  یوقف یادهایاز بن یک( هر 2)

 یوقفا  یااد هار بن  ی یناد  بشود و نما  د ضبط ش یوقف یادبن ینچند ی یند فرد ممکن است نما
 داشته باشد. یرأ یک یدبا  ضبط شد 
پار   یناد  نما یرا برا 13 ی یمهفرم موجود در ضم یدبا  ضبط شد  یوقف یاد( هر بن3)

 ی دهد. ادار  یلمنطقه تحو یرما  قبل از روز انتخابات به مد یکو همان فرم را حداقل  یدنما
 یااد بن ی یناد  نما یشد  است، برا عنوان 20 یمهرا که در ضم ند ینما یک یگواه یدبا یا منطقه

 .یدصادر نما  د ضبط ش یوقف
 انجمن یاعضا نامزدی

 یدانتخابات پر نمود  و با یتهارسال به کم یرا برا 21 ی یمهفرم ضم ید( نامزدها با1) 101 ماد 
ل پانزد  روز قبال از انتخاباات،   همان فرم را حداق یاو  یندارسال نما یزکل ن ی همان فرم را به ادار 

 .یندشخصاً ارائه نما
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 شورا یو اعضا یندگاننما ینامزدها برا اطالعیه
شورا  یاعضا یاز نامزدها یستل یکو  یندگاناز نما نویس یشپ یستل یک ید( با1) 102 ماد 
 یکیر د یدبا ینکل منتشر شود و همچن ی ادار  یرسم ینترنتیا یتسا یبر رو یا منطقه یرتوسط مد

دارناد، حاداقل هفات روز قبال از      یاه را در سراسار ترک  یاراژ ت ینکه باالتر یهترک ی از پنج روزنامه
 به چاپ برسد. نتخاباتا

اعالم شد  توسط ادار  کل تا ساه روز پاس از    یست( جهت اعتراض نسبت به ل2)
 اقدام نمود. توان یانتشار م

پاس   یاند ول اعتراض شد  یا ها اعتراض نشد  است که نسبت به آن هایی یست( ل3)
 یحروف الفبا و براساس نام خاانوادگ  یببه ترت یداند با به حذف آن نمود  یماز اعتراض تصم

 مرتب شوند.
 و دستورالعمل انتخابات راهنما

 یادهاای بن یاد، جد ی شد  ضبط یوقف یادهایبن یانتخابات برا یرأ یها ( صندوق1) 103 ماد 
و  شاد   یاک تفک یکدیگراز  یدبا ی شد  ضبط یوقف یادهایجوام  بن اضافه شد  و ی شد  ضبط یوقف
رمازدار   یرأ ی ورقه ی انتخابات و از طر ی یتهاز هم باشند و در همان روز تحت نظارت کم یزمتما
 شود. مانجا

توساط   یاد انتخاباات با  یرخانهمورداستفاد  در انتخابات و خدمات دب یزات( تجه2)
 شود. ینتأم  شد  ضبط یوقف یادهایبخش خدمات بن

در آن وجاود   یکاه صاندوق رأ   یرسام  ی در هر شاعبه  یدانتخابات با ی یته( کم3)
 دارد، در دسترس باشد.

 گیری یرأ العمل دستور
 یرأ یها در صندوق یدوجود ندارد، نبا یندگاننما یستها در ل که نام آن ی( افراد1) 104 ماد 

و  یند نما یو گواه دهند  یافراد رأ ییرت شناساکا یپس از بررس یدبا یرأ یرندگانشود. گ یختهر
گان ممکن یندبدهند. نما دهند ، یدادن را به رأ یرأ ی اجاز  یست،ل یبر رو یامضاء در مقابل نام و

 دهند. یرأ یگراناز د یندگیبه نما یستن
در روز انتخاباات انجاام    16:  00تا سااعت   08:  00از ساعت  یدبا گیری ی( رأ2)

هاا   هناوز هام در کناار صاندوق     یندگاناست، چنانچه نما 16:  00ساعت  ینکهاشود. باوجود
توساط   هاا  یرأ ینکاه ازا را پس ها یرأ ینا یدبا یندگاننما ینهستند، ا ها یرأ یآور منتظر جم 

 یاد موضاوع با  یان در رابطه باا ا  ییر. هرگونه تغیندنما یگزینجا د،انتخابات شمارش ش یتهکم
 انتخابات اعالم گردد. یمان روز برگزارانتخابات در ه یتهتوسط کم
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قارار دارناد، در روز و سااعات     یرأ یها که صندوق ییها در مکان یدبا ها ی( رأ3)
 شوند. یآور شد  جم  اعالم

شاد    انتخابات ارائاه  یتهپاکت مهروموم شد  که توسط کم یددادن، با یرأ ی( برا4)
 .یرداست، مورداستفاد  قرار گ

دادن از  یرأ یبرا گیری یدر محل رأ یدبا  ضبط شد  یوقف هاییادبن یندگان( نما5)
پاکات، اساتفاد     یاک شاد  در   چااپ  ی برگه یکاستفاد  از  یاشد  و  یرمزگذار ی  ورقه یک
 بسته قرار داد  شوند. یفضا یکشد  و در  پاکت گذاشته یکدر  یدبا ها ی. رأیندنما

انجاام شاود و    یناد  نما یجهت محادود کاردن حا  رأ    یاقدام گونه یچه ید( نبا1)
 .یردازآن انجام گ پس یتعهد گونه یچه یدنبا ینهمچن

در  یا مداخله گونه یچه ای یند نما ی یهتوص یا یشنهادبا ارائه دادن پ ید( نامزدها نبا6)
در  یدنبا یرأ یها در درون صندوق یدر زمان انداختن رأ ینامر انتخابات داشته باشند، همچن

خاود را   یرأ یفرد ینکهازا پس یدنبا ای یند نما یچه یزباشند و ن یذ رأاخ یها اطراف صندوق
 حضورداشته باشد. یرأ یها اطراف صندوق درداد 
 ها یرأ یساز و مرتب یرأ یها کردن صندوق باز

 ینکاه انتخابات قبل از ا ی یتهتوسط کم یدبا یرأ یها انتخابات، صندوق یان( در پا1) 105 ماد 
 گیاری  یانتخابات( در همان محال رأ  یبروند )افراد مسئول برگزار گیری یأافراد حاضر در محل ر

 شد  و در همان لحظه ثبت شوند. شمارش یاخذ رأ یها بازشوند و پاکت
هر  یجه،شوند. درنت یبررس یک به یک یدشد  از صندوق با خارج یها ( تمام پاکت2)

ها جدا شود. تعاداد   پاکت یگراز د دینامعتبر دارد با یظاهر یاامضاء  یها که دارا از پاکت یک
شاود. چنانچاه تعاداد     یساه موردنظر مقا ی یند نما ی با شمار  یدبا اند ماند  یکه باق ییها پاکت
 یاد انتخاباات با  ی یتاه کم یسباشاد، رئا   یشترنامزدها ب های یشد  از تعداد رأ خارج یها پاکت

 یماناد  ها را از تعداد مشابه باق و آنها را انتخا  نمود   از پاکت یشتریتعداد ب یطور تصادف به
 .یدجدا نما

در هماان لحظاه ثبات و     یاد اند با بود  و جداشد  ازحد یشکه ب ییها ( پاکت نامه3)
شد  و در صندوق  شمارش یدمعتبر با یها بازشوند، امحاء شوند. ساس پاکت ینکهفوراً بدون ا

 شد  و بازشوند. یساز قرار داد  شوند و بالفاصله مرتب
منجر  یدنبا یبدون وقفه شمارش و ثبت شوند. هرگونه اعتراض یدبا ی( اوراق رأ4)

 به توقف روند انتخابات بشود.
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مراقاب سافارش    یاد انتخاباات با  یتهعضو منتخب کم یاانتخابات  یتهکم یس( رئ5)
تعاداد   ی،ساز مرتب یلانتخابات باشد. پس از تکم یساز روند مرتب یریتمد یاخاص  یفرد
 در همان لحظه ثبت شود. یدبا یجهها برابر باشد و نت با تعداد پاکت دیبا ها یرأ

از  یاد هر نامزد مشاخص شاد، نامزدهاا با    یبرا شد  یآور آراء جم  ینکهازا ( پس1)
مشخص شوند و  یدبا یر و عضو ذخ یمرتب شوند و عضو اصل یرأ یشترینتا ب یرأ ینکمتر

 ز شود.را دارد آغا یرأ ینکه باالتر یشمارش از نامزد
 هاای  یشاد  اسات، تعاداد رأ    نوشاته  یاداها کاند یکاه اساام   یستی( چنانچه در ل6)

انتخاباات و قبال از ثبات در     یتاه کم یستوسط رئا  یدبا یرأ یشترینبرابر شود، ب یداهاییکاند
 انتخابات مشخص شود. یتهکم یستل

 یطور جداگانه مشاخص و اساام   به یدبا یر ذخ یو اعضا یاصل یاعضا یست( ل8)
 در همان لحظه نوشته شود. یدها با آن

 نامعتبر یرأ های برگه
 که : ای یهر رأ ی،ساز ( در زمان مرتب1) 101 ماد 

 شد  قرار دارد، از پاکت مهروموم یرغ ی( در پاکتالف
 مارک، یاهرگونه طرح  ی( دارا 
 ( خوانا نباشد،ج
 یپاکات وجاود داشاته باشاد، ظااهر      یاک از  یش( در هر پاکت بد

 در آن باشد، یگرید یاسام یاته باشد و متفاوت داش
 باشد، یداهااز نام کاند یرغ یگرینام د ی( حاوها
 هاای  یوجاود داشاته باشاد، رأ    یرأ یاک از  یش( در هر پاکت با و

 شوند. ینامعتبر تلق یدبا یاضاف
 گوناه  یان بالفاصاله امحااء شاوند، و ا    یاد با شوند یم یکه نامعتبر تلق هایی ی( رأ2)

 مان لحظه ثبت شوند.در ه یدبا ها یرأ
 جلسات صورت

 باشند : یرموارد ز یشد  و حاو انتخابات نوشته یاندر پا یدجلسات با ( صورت1) 106 ماد 
 انتخابات و ساعت باز کردن صندوق، یخ( تارالف
 یست،در ل یندگان( تعداد نما 
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 یندگان،نما ی( تعداد رأج
شد   صندوق خارج که از داخل یمعتبر و نامعتبر های ی( تعداد پاکت رأد

 امحاءشد ، یها و تعداد پاکت
 اند، شد  یکه معتبر تلق یی( تعداد آراها
 اند، شد  نامعتبر شناخته یلیکه به هر دل یی( تعداد آراو
 اند، شد  معتبر شناخته یها اعتراض شد  ول که نسبت به آن یی( تعداد آراز
 یو نام عضو اصال شد  هر نامزد  و تعداد آراء کسب ی( نام، نام خانوادگح

 شد ، منتخب شورا در زمان اخذ آراء کسب یر و عضو ذخ
و اعاالم آن باه    کناد  یرا اعاالم ما   یسااز  مرتاب  ی یجهکه نت ای یانیه( ب 
 ین،حاضر

 ینانتخاا  با   یا  ( از طریجااد ( اعالم هرگونه انتخاا  )در صاورت ا  ی
 اند و نام نامزد برند ، بود  یآراء مساو یکه دارا یینامزدها
 یاانتخابات بود  و  یکه نسبت به روند برگزار یاتیعتراضات و شکا( اک

 خالف قانون و مقررات بود  است.
 ی یتاه کم یاعضاا  یشد  و توسط تمام یهدر پنج نسخه ته یدجلسات با ( صورت2)

نسااخه از  یااکارسااال  یاا از طر یاادموقاات انتخابااات با ی یجااهانتخابااات امضاااء شااوند. نت
اعالم شود و همان  یروز کامل کار یکنتخابات وجود دارد در که در محل ا یا جلسه صورت

در  یاادبا یااهاعالم یاانا ینشااود. همچناا منتشاارادار  کاال  یرساام ینترنتاایا یتنسااخه در سااا
 آورد  شوند. یزجلسات ن صورت

کال داد    ی به ادار  یدها با از آن یکا یکاسناد، همرا  با  یرو سا یرأ یها ( ورقه3)
 شوند. ی  در دفتر انجمن نگهدارمدت سه ما یشود و برا
 ها آن یو بررس اعتراضات

اعتراض خود  یدخود اعتراض دارند با یکه نسبت به رأ ییو نامزدها یندگان( نما1) 108 ماد 
 یاد . اعتراضات باینداعالم نما یج،اعالم نتا یخروز پس از تار یکموقت انتخابات  یجرا نسبت به نتا

 ی  که درباار  یمیشود. هر تصم گیری یمها تصم روز نسبت به آن قرارگرفته و در همان یموردبررس
شد  باشد. بالفاصاله   انجام یریتیاهداف مد یباشد و برا ییطور نها به یدبا شود یاعتراضات گرفته م

 یاک وجود نداشته اسات،   یکه اعتراض یدر موارد یااز اعتراضات  یکوفصل شدن هر  پس از حل
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 یکار روز یککل در  ی توسط ادار  یدبا یینها یجوقت انتخابات، نتام یجروز کامل پس از اعالم نتا
 کل منتشر گردد. ی ادار  یرسم ینترنتیا یتدر سا یهاعالم شود و همان اطالع

در انتخابات   ضبط شد  یوقف یادهاینامزد منتخب بن ی( هرگونه شکست انتخابات2)
 موضوع اعتراض باشد. یدنبا

 اطالعیه
انجمن  یینها یتکه به عضو یبه افراد یهاطالع یکفوراً  یدانتخابات با ی یته( کم1) 103 ماد 

 بدهد. اند، ید رس
 انتخابات لغو
منجار باه    تواناد  یکه ما  نظمی یوجود ب یلانتخابات به دل ی یتهکم که ی( درصورت1) 110 ماد 
لغو انتخاباات  به  یمهرگونه عمل خالف قانون تصم یاانتخابات بشود و  یجقرار دادن نتا یرتحت تأث

از  یشاتر هفته و ب یکزودتر از  یدکه نبا یردتکرار انتخابات در نظر بگ یروز را برا یک یدبا یرید،بگ
 شود. ید ما  باشد و به اطالع مقامات رسان یک

 و نامزدها تکرار شود. یندگانبا همان نما ید( انتخابات با2)      
 یفعلا  یمجدداً برگزار شود، اعضاا شود تا انتخابات  یسار یدکه با یا ( در دور 3)

 خود ادامه دهند. یفبه وظا یدشورا با
 شورا وظایف

 شود، یکل ارائه م ی که توسط ادار  یر،در موارد ز گیری یمتصم ی( برا1) 111 ماد 
 یها و سازمان یاتخصوص ی فروش و مبادله یص،تخص ی( اعمال براالف

 ی شاد   ضابط  یوقف یادهایبن ضبط شد  و یاکل  ی متعل  به ادار  یریهخ یواقع
  ی،مناف  عموم یبرا یتسلب مالک یناضافه شد  و همچن

اساتفاد  از   یاهستند، نقد نمودن پول  یدترکه مف ییها با آن یگزینی( جا 
 ضبط شد ، یها اموال و حقوق متعل  به ادار  کل و انجمن

 اهاداف مشاابه،   یاا با همان ناام   یگرد یریهخ ی به مؤسسه شدن یل( تبدج
 یااد بن یکل بارا  ی نقد کردن پول، با توجه به درخواست ادار  یا یتانتقال مالک

 یوقف یادبن یک یبرا  ضبط شد  یوقف یادهایبن یرضبط شد  و توسط مد یوقف
 یادهاای بن یاا اضافه شد ، امالک و مستغالت متعلا  باه ادار  کال     ی شد  ضبط
اساتفاد  از   یبارا اضاافه شاد     ی شاد   ضبط یوقف یادهایضبط شد  و بن یوفق
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 یاز دست دادن اهاداف  یاو  یخالف نظم عموم ینها و اختصاص قوان هدف آن
 گنجاند  شود، یریهمؤسسه خ یکدر  تواند یکه نم

ضبط شد ، واگذار نماودن اماالک و    یوقف یادبن یر( بنابر درخواست مدد
 یریاه ضابط شاد  کاه باا عناوان خ      یوقفا  یادهایمستغالت متعل  به جوام  بن

 هاای  یژگای به و یلتبد یا یگرضبط شد  د یوقف یادبن یکبه  شوند ید  نماستفا
 یگر،ضبط شد  د یوقف یادبن یک

 هاای  یااد کال و بن  ی امالک و مستغالت متعل  باه ادار   ی ( زمان اجار ها
سال به چهل و نه سال  یستوساز، از ب ساخت یا یرضبط شد ، جهت تعم یوقف
 است، یافته یشافزا

امالک و مساتغالت   ها، ییدارا یفرهنگ یتاز ماه یار( حفاظت و نگهدو
هساتند، درآماد    یاز درآمد کاف یضبط شد  خال یوقف یادهایبن یشد  برا وقف

 باشد، یاهداف مشابه م یدارا یزضبط شد  ن یوقف یادبن
آمد  از فروش امالک و مساتغالت   دست به ی( استفاد  از درآمد و سرقفلز

 یو برا گذاری یهکسب درآمد از سرما یشد  براضبط  یوقف یادهایمتعل  به بن
خاارج از   یا یهدر ترک یادهااعطاشد  به بن یفرهنگ های ییدارا یو بازساز یرتعم

 از هرگونه درآمد هستند، یکشور عار
 یریهخ یطتحت شرا یپول یها منشور و اقتباس از ارزش یطشرا ییر( تغح

واقعااً از   یطشرا یننانچه اچ ی،فعل ی شد  ضبط یوقف یادهایبن یدرآمدها یبرا
 یادبن یک یکل برا ی ممکن باشند، با توجه به درخواست ادار  یرغ یمنظر قانون

شد ، جوام   ضافها ی شد  ضبط یوقف یادبن یک یرضبط شد  و توسط مد یوقف
کاه   یخواهد بود، اماا باه شارط    یرپذ ضبط شد  صنعتگران امکان یوقف یادبن یا

 ند  نباشد،فرد وقف کن ی خالف خواسته
  ضبط شاد   یوقف یادهایاهداف بن یبرا توانند یکه م یی( حداقل کاالها 

 شوند، یزد  م ینهرسال تخم یابند، یصتخص
 یادهاای بن یبارا  یرانموجود در منشور، انتصا  مد یط( با توجه به شرای

 شوند، یاضافه شد ، وض  م ی شد  ضبط یوقف
 یاد با یااد   از ادار  کردن بنشد ضبط یوقف یادهایبن یرانعزل مد ی( براک

قانون باشد و توسط دادگا  انجام شود، و تا مشخص شدن  10 ی بر اساس ماد 
 سارد  شود، یمتول یکبه  یادبن ی ادار  یددرخواست با ینا ی یجهنت
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 یشد ، در موارد ضبط یوقف یادهایبن یاز اعضا یکهر  یت( لغو عضول
در  یکاف ییعدم توانا یلبه دل یاو نمود   یخود کوتاه یفدر انجام وظا یکه و

 یااپی پ ی عدم حضور موف  در سه جلسه ینهمچن ی،محوله به و یفانجام وظا
رود، و  یم یناز ب یشانا یتعضو یستگیسال، شا یکدرمجموع د  جلسه در  یا

 .شود یاو انجام م یتلغو عضو ی،ا بهانه یچه یرفتنبدون پذ
بساتن   یاا تواف  دوطرفاه و   ی از طر ی( خاتمه دادن به اختالفات حقوقم

توساط   شاد   یاین چاارچو  تع  یا  از طر یزقانون و ن 68قرارداد مطاب  با ماد  
 یتتوافقاات و باه رسام    یو اجارا  یلغو دادخواسات حقاوق   ینانجمن، همچن

 باشد، یم یرپذ امکان ی ،شناختن حقوق و لغو عال
کال   ی کاه در ادار   یقی( دستمزد ناخالص قابل پرداخت به کارکنان حقن

 شود، یپرداخت م یانهصورت قرارداد ماه به کنند یکار م
( 2( و )1) 62مطاب  با مااد    یدها با ( روش، اساس و درصد پرداختس

 قانون باشد،
 کل شرکت، یاستکل و ر ی ادار  ی ( بودجهع

آن  ینقاوان  یشاتر اضافه شاد  کاه ب   ی شد  ضبط یوقف یادهای( انتقال بنف
بار آن حااکم    یریهخ یطو ساس شرا شود، یم ینیع ی شامل منشور ح  استفاد 

 یقانون مادن  362که در ماد   یخانوادگ ی شد  ضبط یوقف یادبن یکبه  شود، یم
باشاد کاه    افرادیو در ارتبا  با  یرانبنابر درخواست مد یدآمد  است، با یهترک

 کنند، یرا ادار  م  ضبط شد  یوقف یادهایبن ینا
کال و   ی و مقررات مربو  باه ادار   یرسداد یینآ ینقوان نویس یش( پص

 شد ، ضبط یوقف یادهایبن
 شود، یم یینکل تع ی مسائل توسط ادار  یر( ساق

 جلسات زمان
انجمن حداقل  یحضار توسط سخنگو یبر اساس فراخوان یدانجمن با ی ( جلسه1) 112 ماد 

 شود. یلدستور آن، تشکدو مرتبه در ما  انجام شود و هر زمان که الزم باشد، با اعالم زمان و 
 به حضار یرسان اطالع ی کار جلسه و نحو  دستور

عضو منتخب آماد  شود. روز، مکان،  یاتوسط سخنگو  ید( دستور کار جلسات با1) 113 ماد 
 ینا ی محاسبه یحداقل پنج روز قبل از جلسه به اطالع اعضا برسد. برا یدساعت و دستور جلسه با
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 تواند یدور  م ینا ی. در زمان اضطرارییدو روز جلسه را حذف نما یسانر روز اطالع یدپنج روز با
ثبات   یکای صورت الکترون که به یآدرس ی از طر یدبه اعضا با یرسان . اطالعیابدروز کاهش  یک به

ارسال دستور جلسه  ی از طر یااند  که ثبت کرد  یمیلیبه آدرس ا یمیلارسال ا ی از طر یااند  نمود 
 جام شود.آن ان یو امضا

پاس از   تواناد  یکه در دساتور کاار گنجاناد  نشاد  اسات ما       ی( هرگونه مسائل2)
 اعضا وارد شود. یرسا یاآراء و توسط فرد سخنگو  یتاکرر ی از طر گیری یمتصم

 ها گیری یمجلسات و تصم یلتشک یبرا حدنصاب
اعضاا   یات از اکرر گیری یمتصم یو برا یلبا دوسوم از کل اعضا تشک ید( شورا با1) 114 ماد 

ساه روز   یاد دوم با ی جلسه حاصل نشد، جلسه یلتشک ی. چنانچه حدنصا  الزم برایداستفاد  نما
 اول در نظر گرفته شود. ی جلسه یلتشک یبرا یدموضوع با ینبعد برگزار شود. ا
در ارتبا   یاها  که مرتبط با آن هایی گیری یدر جلسات و رأ یدشورا نبا ی( اعضا2)
 یاا بساتگان درجاه ساه     یاا اناد(   شد  یشاوندها خو ازدواج با آن ی ها )که از طر آنبا بستگان 

 .یندشرکت نما باشد، یفرزندانشان م
باا توجاه باه قاانون باه       یاد کنناد  در جلساه با   شارکت  یاز اعضا یتعداد ی،موارد ینچن در

 حضورداشته باشند. گیری یمجلسه و تصم یلتشک یبرا یدنحدنصا  رس
 گیری یو روند رأ جلسات

 یلتشاک  یادار  شاود. اگار حدنصاا  الزم بارا     یرکلتوسط مد یدشورا با ین( ا1) 115 ماد 
 یراماون و سااس باه بحاث پ    شاد   یلتوسط فرد سخنگو تشاک  یدجلسه با ینجلسه وجود داشت، ا

 دستور جلسه پرداخته شود.
 یاد جلساه با  یان در جلسه حضور نداشاته باشاد، ا   یو ینجانش یا( اگر سخنگو 2)

کاه   یارشاد برابار اسات، توساط عضاو      یکه تعاداد اعضاا   یدر مواقع یاعضو ارشد توسط 
عضاو خادمات    ینکاه تعاداد ارشادتر    یدر ماواقع  یااست  یعضو خدمات عموم ینارشدتر

 عضو ادار  شود. ینتر برابر است، توسط مسن یعموم
 یرکلماد  یکاه از ساو   یتوساط کارشناسا   ید( مسائل مربو  به دستور جلسه با3)

 یمقاماات رسام   یرساا  یاا بخاش مربوطاه    یسد ، ارائه شود. چنانچه الزم باشد، رئش انتخا 
 مسائل باردازند. ینا یرامونپ یحبه توض ینحاضر یبرا توانند یم

خاود   ی یناد  نما یکهاز کساان  توانناد  یدر جلسات م  ضبط شد  یوقف یادهای( بن4)
ضابط   یوقفا  یادهاای بن یان ا .یرخ یاشرکت بکنند  گیری یاند بخواهند که در رأ نمود  یمعرف
 رو را به دفتر شورا اطالع بدهند. یشِپ ی روز جلسه یدبا  شد 
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صاورت   باه  گیری یرأ یدمسائل مربو  به دستور جلسه با یاست که برا یهی( بد5)
 یی. اعضاا یندنما یخوددار گیری یاز شرکت در رأ یدشورا نبا ی. اعضایردفرد به فرد انجام گ
شاورا   ی. اعضاا ینداعالم نما گیری یمنظر مخالف خود را در تصم ندتوان یکه مخالف هستند م

 خود مسئول باشند. یمو تصم یدر قبال رأ یدبا
 ها گیری یمتصم یرسان و اطالع نوشتن

 یاک توسط اعضا در همان روز امضاء و با  یداتخاذشد  در جلسه با یمات( تصم1) 111 ماد 
 کل ارسال شود. ی نامه به ادار 

 شورا دفتر
 از کارکنان ادار  شود. یو تعداد کاف یرمد یکتوسط  ید( دفتر کار شورا با1) 116 د ما

 دفتر شورا وظایف
 است : یردفتر شورا به شرح ز یف( وظا1) 118 ماد 

 ید،نما یشورا را نگهدار یو خروج ی( سواب  مربو  به اسناد ورودالف
 ید،مربو  به جلسات شورا را ارائه نما های یه( اطالع 
 ی شاد  و باه ادار    شاورا نوشاته   یماتکه تصام  یدحاصل نما یناناطم (ج

 مربوطه ارسال شود،
 ( مکاتبات مربو  به کارمندان را انجام دهد،د

 شد  توسط سخنگو را انجام دهد. ارائه یفوظا یر( ساها
خود در ادار   یطاطالعات و اسناد محرمانه که مربو  به شرا ید( مقامات دفتر نبا2)

 یهاا در راها   از آن یاد نبا ینفاش کنند و همچن یصالحافراد ذ یرازغ به یکسان یا برار باشد یم
 از اهداف شورا استفاد  کنند. یرغ

 امضاء حق
توساط   یاد با شاوند  یمربوطه ارساال ما   یکه توسط شورا به واحدها ییها ( نامه1) 113 ماد 
 عضو منتخب امضاء شوند. یاسخنگو 

 ها برگه
خاود   یها برگه یداند با از شورا شد  یحکم مشترک عضو یککه با  ی( اشخاص1) 120 ماد 

 استفاد  نکنند. ها یترا در جلسات و فعال
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 دوم بخش
 ییو راهنما یبازرس نهاد

 ییو راهنما یو اساسِ کار گروهِ نهاد بازرس پایه
از بازرساان ارشاد، بازرساان،     یو تعداد کاف یسرئ یکشامل  یدبا ی( نهاد بازرس1) 121 ماد 

 در آنکارا باشد. یدبا ییو راهنما یبازرسان و کارمندان بشود. نهاد بازرس یاردست
 یاد گازارش بدهاد. بازرساان با    یرکلباه ماد   یمطور مساتق  به یدبا ی( نهاد بازرس2)

 انجام دهند. یرکلخود را تحت نام مد یفوظا
 ی یلهوسا  به یدبا یمشابه نهاد بازرس یکارها یرو سا یگانی( نوشتن، محاسبات، با3)

نظار   یدکارمندان در دفتر کار، با یریبکار گ یانجام شوند. برا یدفتر متصل به نهاد بازرس یک
 در نظر گرفته شود.  یالزامات بخش بازرس یدبا یناخذشد  و همچن یمواف  نهاد بازرس

 یهاا  گارو   یقاات، و تحق یابیارز ها، یاز تداوم بازرس ینانمنظور حصول اطم ( به4)
. یرندقرار گ یداد و با توجه به حجم کار، موردبررس یلها تشک استان یردر سا انتو یرا م یکار

 ییدیاه و کساب تأ  ینهاد بازرسا  یشنهادبا توجه به پ یدها با گرو  ینبه ا یوستنپ یبازرسان برا
 باشد. ییریافتهتغ ی یو همان ش ی یهبر پا ید. اساس کار بازرسان بایندنما اماقد یرکلمد

و دفتار خادمات و    یتوساط نهااد بازرسا    شد  یینتع یفانجام وظا ( در رابطه با5)
 یاد با یااد از بازرسان ارشد در آن بن یکی ی،کار یها گرو  ینروابط بازرسان با دفتر در ا یمتنظ

 انتخا  شود. یستوسط رئ
 ییو راهنما ینهاد بازرس وظایف

 ی،باه انجاام بازرسا    یاد با ینهاد بازرسا  یرکل،توسط مد یدتائ یا( پس از دستور 1) 122 ماد 
 یها کشور، شرکت یها کل و سازمان یمرکز ی در رابطه با ادار  یقاتیکار تحق یمقدمات های یبررس

 باردازد. کنند، یم یتوابسته و کارمندانشان که تحت نام ادار  کل فعال
 باشد : یرشامل موارد ز یدبا ینهاد بازرس های یتو مسئول وظایف

هاا،   آموزناد  مانناد کنفارانس    هاای  یات المناساب و فع  ی( سازماندهالف
منظاور   باه  یاتبا استفاد  از نشار  ییراهنما ی ارائه یا یر ،تابلوها و غ ینارها،سم

 یهاا  انجمان  ینکال و همچنا   ی و ادار  یسازمان مرکز ینکهاز ا ینانکسب اطم
 یریجلاوگ  حتمالیا یخدمات، مؤثر و کارآمد هستند و از خطاها ی دهند  ارائه

 کنند؛ یم
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امتحاناات و   هاا،  یدر رابطاه باا انجاام بازرسا     ی( اعمال اصاول اصال   
 یساتم کارمنادان باه کاار ماؤثر؛ بهباود س      ی مؤثر و تشاو  ای یو به ش یقاتتحق

 ینا یانپا یبازرسان برا یها تالش یو بررس یو سازمانده یو بازرس ییراهنما
 اند؛ ید د خود آموزش ی بازرسان در حرفه یاراندست ینکهاز ا ینانکار؛ و اطم

هاا   آن یندگیو دفاتر شعب و دفاتر نما  ضبط شد  یوقف یادهای( اگر بنج
شد   اعالم ینمطاب  با قوان ینشد  است، و همچن مطاب  با آنچه در منشور نوشته

مندرج  یطشد  مطاب  با شرا کسب یدرآمدها که یدرصورت یزو ن شوند، یادار  م
 ی شاد   انجام یو بررس یحسابرسهستند،   ضبط شد  یوقف یادهایدر منشور بن

 باشد؛ یاعتماد م قابل  1331منتشرشد  در  یهها با توجه به اعالم آن
 ی،بازرساا یااک ی یجاه عنااوان نت گاازارش توسااط بازرساان بااه  ی ( ارائاه د

با توجه به نظاارت   یرکلبه دفتر مد یدگیو رس یهاول یبررس ی ،تحق یدگی،رس
 شود؛ یانجام م ینهاد بازرس

و   ضابط شاد    یوقفا  یادهاای بن یاقتصااد  یهاا  شارکت  ی( حسابرسا ها
 یبا در نظر گرفتن مواد قاانون  ینها، و همچن آن یرمستقیمغ یا یممشارکت مستق

 شود؛ یانجام م یات،پرداخت مال یبرا
و   ضابط شاد    یوقف یادهایبن یبرا یداخل یگزارش حسابرس یابی( ارزو

 انجام اقدامات الزم؛
نتواند اظهاارات، اطالعاات و     ضبط شد  یوقف یادبن یک یر( چنانچه مدز

 یاا شاد  اسات فاراهم کناد،      اطاالع داد   یکه باه و  یرا درزمان یازاسناد موردن
 ی یمهشد  باشد، مطرح کردن جر اعالم ینمخالف با منشور و قوان یاظهارات و

 باشد؛ یم یرپذ امکان یو یمناسب برا یادار
 یشانهادت شامل پ یدبا یاد،بن یکل یتگزارش از وضع یک یساز ( آماد ک

 یاک عناوان   به ینو همچن یکار نهاد بازرس ی در طول دور  یازموردن شد  یینتع
کال در   ی ادار  ینکهاز ا یناناطم یبرا یساالنه و برنامه کار یگزارش حسابرس

باا قاانون،    طااب  آن م یتشکل عمل نمود  و فعال ینانجام اهداف خود به بهتر
 بود  است، باشد؛ د ش یینتع ی و نقشه یزیر برنامه

مربااو  بااه  یقاااتانجااام تحق یبازرسااان باارا یااینو تع یااد( جهاات تائل
 ارائه شود؛ یرکلبه مد یدها با و آژانس یهمگان یها سازمان
 یفوظا یرو سا یرکلشد  توسط مد داد  یصمشابه تخص یف( انجام وظام

 توسط قانون؛ شد  یینتع
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انجام  یتمسئول یدبا یزشته باشد و نرا دا یبازرس یارو اخت یتصالح یدبا یس( رئ2)
 محوله توسط قانون را داشته باشد. یفوظا

را جهات   ینظارت الزم اسات، بازرساان   ی ینهکه درزم ییتا جا تواند یم یس( رئ3)
عناوان   از بازرساان ارشاد باه    یبه تعداد کاف تواند یم ینو همچن ید،کمک به خود انتخا  نما

 .یدنما یها، معرف نمودن آن یدجهت تائ یرکلبه مد ی،اهداف نظارت یخود برا یاراندست
 یسااز  و آمااد   یاد جهات تائ  یرکل،مسئول ارسال گزارشات باه ماد   یدبا یس( رئ4)
 مسائل باشد. یرو سا یگزارش ده ها، یتعمل در فعال یکنواختیاز  ینانجهت اطم

 بازرسان یاراتو اخت وظایف
تحات   یراموارد ز یدکل باشند و با ی نظر ادار  یرز یمطور مستق به ید( بازرسان با1) 123 ماد 

 انجام دهند : یرکلنام مد
 یادهاای بن های یو حسابرس ها یدگینظارت بر رس یی،راهنما ی ( ارائهالف

 یتشانفعال ینکهاز ا ینانها و اطم آن یندگیو شعبات و دفاتر نما  ضبط شد  یوقف
هاا   کاه آن  یب  با قانونو مطا  ضبط شد  یوقف یادهایمنشور بن یطمطاب  با شرا

ها با توجه به منشور و مطااب    آن یطب  آن عمل کنند و درآمدها و کاالها یدبا
 یر،خ یابود  است  ی،اعتمادساز 1331 یهبا اعالم

در مورد کارمنادان ساازمان    یقات،و تحق ها یدگیرس ها، ی( تمام بازرس 
اهاداف   ی درباار   هاایی  یدگیو رسا  یو ادارات کشور، شاامل بازرسا   یمرکز

 ینو همچن گردد یانجام م یرکلکه توسط مد باشد یشد ، م ضبط یوقف یادهایبن
و  ارناد در آن مشاارکت د  یرمستقیمغ یا یمطور مستق که به یشانها شامل شرکت

 شود، یم باشد، یمتعل  به شرکت و دفاتر شرکت در خارج از کشور م
 ی،در طول بازرس یجلسه آموزش یک یجاد( اج
تخلف محسو   یبازرس ینکه در ح یکنترل داشتن موارد تحت ی( براد

سارعت انجاام شاود و باا توجاه باه روناد         به یو بررس ی تحق یدبا شوند، یم
وجاو   اجرا شد  از افراد مسئول و افراد مطل  در هماان زماان، پارس    یقاتتحق

 یرد،انجام گ
 یدمشاهد  شود، با یاتیحذف یاهرگونه خطا  ی( چنانچه در اثر حسابرسها

 های یتحاصل شود که فعال ینانالزم انجام شود تا اطم های یو بررس یقاتتحق
مقاماات باود     یهاا  تالش ی یجهشد  در خارج از مؤسسه مؤثر بود  و نت انجام
 است.
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 یانجمن عماوم  ی یتهکم یفساد اعضا یتگزارش از وضع یک( نوشتن و
مقررات  تحت یو انجمن همبستگ یرسان اجتماع کمک یکاز  یدر طول بازرس

مااورخ  3234 ی مطاااب  بااا قااانون شاامار    یو همبسااتگ یجاارائم اجتماااع 
 ینکاه از ا یناان اطم یبارا  یاسات باه ر  یگزارشا  ینچنا  ی و ارائه 23/05/1381

 یرسا ی دربار  یدادستان عموم ینو همچن یصالحبه مقام ذ رائمج یناطالعات ا
 .شود یارائه م یر،خ یا باشند یکارمندان، چه مأموران عموم

 یرو ساا  ینارهاهاا، سام   دور  ها، یسیونو شرکت در کم یقاتانجام تحق (ز
هاا   کاه باه آن   یگار خارج از کشاور در ماورد مساائل د    یاجلسات در داخل و 

 اختصاص دارد،
بازرسان همارا  باا خاود بازرساان      یارانحاصل شود که دست ینان( اطمح

 ی حاوز   کاه  یمطااب  باا چاارچوب    یو نوشتن گزارش اند ید د آموزش یخوب به
 شود، یهخواهد نمود، ته یهفته آن را منقض یکظرف مدت  یاستر

در ارتباا  باا    یشانهادات ارائاه پ  یدر محال کاار بارا    یمکاان  ی یه( ته 
 کل، ی مربوطه در ادار  ینقوان یو اجرا یساز آماد 

نتواند اظهارات، اطالعاات و    ضبط شد  یوقف یادبن یک یر( چنانچه مدی
 یاا شاد  اسات فاراهم کناد،      اطاالع داد   یکه باه و  یرزمانرا د یازاسناد موردن
 ی یمهشد  باشد، مطرح کردن جر اعالم ینمخالف با منشور و قوان یاظهارات و

 باشد؛ یم یرپذ امکان یو یمناسب برا یادار
 شد  یینو مقررات تع یدادرس یینکه توسط قانون، آ یمشابه یف( وظاک

 انجام شود. یرکلتوسط مد یدبا
 آن یو اجرا یحسابرس ی برنامه
از  یباا در نظار گارفتن تعاداد     یستوساط رئا   یاد ساالنه با یحسابرس ی ( برنامه1) 124 ماد 

 ی شاد   یحسابرسا  یهاا  برنامه یبررس ینها و همچن آن یتظرف یشو گنجا شد  یبازرس یواحدها
 .یمبرسان یرکلمد یبرا به تصو ها ینا یدانجام شود و با یقبل

کاه   کنناد  یموضوع شروع م ینبا ا پردازند، یهر واحد م یرسکه به بر ی( بازرسان2)
مشاخص گاردد، و    یستوساط رئا   یاد با یختار ینشد  است و ا شروع یخیاز چه تار یبازرس

را مطلا    یفوظاا  یاتو خصوصا  یفکارگرو  با توجه به گزارش بازرس ارشد حاوز  وظاا  
آن  یو اجارا  یحسابرسا  ی روز قبال از آغااز برناماه    15حداقل  یدبا یآگاه ینکه ا شوند یم

شاد    توسط دولات ارائاه   یدبا یبازرس یها برنامه، دستورالعمل ی. در طول اجرایردصورت گ
 باشند.
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 نویسی گزارش
اقادام باه    یار با توجه به موارد ز یدشد ، بازرسان با کار انجام یت( با توجه به ماه1) 125 ماد 

 : یندگزارش نما ی ارائه
 ی،( گزارش حسابرسالف
 سخ گزارش،( پا 
 ی،مقدمات ی( گزارش بررسج
 ی ،( گزارش تحقد

 ( گزارش آزمون،ها
 کارکنان، یابی( گزارش ارزو
 .یعموم یت( گزارش وضعز

 در گزارش در نظر گرفته شوند یدکه با اقداماتی
 یبتصاو  یو برا شد  ینیبازب یستوسط رئ یدبازرسان با ی شد  ( گزارشات نوشته1) 121 ماد 

 شوند.ارسال  یرکلبه مد
 : باشد یم یربه شرح ز یاستگزارش توسط ر یبررس ی یجه( نت2)       

 یسرا کاه رئا   یاصاالحات  یاد با کناد  یم یهکه گزارش را ته ی( بازرسالف
را  یجادشاد ، که در عمال ا  یاشتباهات یاو  ها یمانند حذف بررس کند، یمطرح م

فاق افتاد  و در که در عمل ات یاشتباهات یاحذف  های یبررس ی انجام دهد. همه
 یسرئا  سات توسط باازرس مربوطاه و باه درخوا    یداند با شد  گزارش منعکس

 اصالح شوند.
منتشرشد  در گزارش توساط باازرس    یاتبا نظر یسرئ که ی( درصورت 

 یرکه گزارش را ارائاه داد  باا ساا    یبازرس یننظر ب اگر اختالف یامواف  نباشد 
مارا  باا نظارات موافا  و مخاالف      گزارش ه یدبازرسان وجود داشته باشد، با

 ارسال گردد. یرکلبه مد یدجهت تائ یسبازرسان و رئ
 یباه واحادها   یاد با یرکلماد  ییدیاه آن به همرا  تأ یوستپ های یل( گزارش و فا3)

 مربوطه ارسال گردد.
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 یباه اقادامات   یااز شاد  کاه ن   انجام یقاتو گزارش تحق یمقدمات ی( گزارش بررس4)
جهت  یو قسمت مناب  انسان یبه دفتر مشاور حقوق یددارند با یقو حقو یفریمقاصد ک یبرا

 ارسال گردد. یساطالع به رئ
شاد  توساط    یاد انجاام شاود در گازارش تائ    یدکه با یاقدامات و اقدامات یج( نتا5)

 یافتتوسط سردفتر واحد مربوطه حداکرر تا سه ما  پس از در یسبه اطالع رئ یدکل با ی ادار 
باه نظار    یاقادامات کاه بساتگ    ی یجهدر رابطه با نت بار یکهر چهار ما   دیبا یسآن برسد. رئ

 یاقدامات و اقدامات یرسا ی دارد و دربار  یگریسازمان د یاا هر مؤسسه ی یدادگا  ادار یقاض
 ها بگذرد، مطل  شود. آن ی یجهاز سه ما  از نت یشب یدها نبا آن یجکه نتا

 یبررسا  یستوساط رئا   یدها با آن یجد و نتاان شد  که در گزارش مطرح ی( اقدامات1)
 گردند.

 درخواست اطالعات و اسناد یبازرس برا اختیارات
 ی اجااز   یاد بازرساان با  پردازناد،  یخاود ما   یفها به انجام وظاا  آن که ی( درحال1) 126 ماد 

را کاه   یبرخوردار باشند و بتوانند تمام اطالعاات  یهدفشان از حسابرس یدرخواست از واحدها برا
 یاابی هاا و اساناد، پاول و ارز    کتاا   ینهمچنا  یوتری،مانند سواب  کااما  یند،زم است مشاهد  نماال

هاا   اگار آن  هاا،  یها، و در صورت لزوم اصال گاواه   مربو  به آن های یو رونوشت گواه ها، ییدارا
داخل گاوصندوق، داخال   یبازرس، فهرست موجود یند؛فساد را مشخص نما یکاسناد مربو  به 

و شامارش اقاالم    یو درخواسات کماک در بازرسا    کند یم یها را بررس انبار کاال و مهر آنانبار و 
هاا، اشاخاص    ها، بانک و سازمان یدولت یها مؤسسه یرو درخواست اطالعات و اسناد سا نماید؛ یم

 .نماید یرا در صورت لزوم م یو حقوق یقیحق
س مهر و امضاشد  و توسط بازر شوند، یم یها نگهدار که اصل آن یاسناد ی( کا2)

 ارسال شوند. یواحد مناب  جهت نگهدار یرانبه مد یدبا
 یاد کار توساط بازرساان با   ینانجام ا ی ینهکه آزمون الزم است، هز ی( در موارد3)

در آن انجاام   یا  تحق یاا  یبررسا  ی،که حسابرسا  یا شد  ضبط یوقف یادهایبن یاتوسط واحد 
 پرداخت شود. شود یم
 

 کردن از دفتر یرونب یبازرس برا اختیار
 یدگی،رسا  ی،در طول هرگونه بازرس یکار با خدمات عموم ینکه ا ی( در موارد1) 128 ماد 

صاورت موقات    باه  یاا  جهات احت  توانناد  یاست، بازرسان ما  یازموردن یقاتتحق یا یه،اقدامات اول
 .یندمأموران را از دفتر خارج نما یاکارمندان 

 یباه اقادامات   یااز شاد  کاه ن   انجام یقاتو گزارش تحق یمقدمات ی( گزارش بررس4)
جهت  یو قسمت مناب  انسان یبه دفتر مشاور حقوق یددارند با یقو حقو یفریمقاصد ک یبرا

 ارسال گردد. یساطالع به رئ
شاد  توساط    یاد انجاام شاود در گازارش تائ    یدکه با یاقدامات و اقدامات یج( نتا5)

 یافتتوسط سردفتر واحد مربوطه حداکرر تا سه ما  پس از در یسبه اطالع رئ یدکل با ی ادار 
باه نظار    یاقادامات کاه بساتگ    ی یجهدر رابطه با نت بار یکهر چهار ما   دیبا یسآن برسد. رئ

 یاقدامات و اقدامات یرسا ی دارد و دربار  یگریسازمان د یاا هر مؤسسه ی یدادگا  ادار یقاض
 ها بگذرد، مطل  شود. آن ی یجهاز سه ما  از نت یشب یدها نبا آن یجکه نتا

 یبررسا  یستوساط رئا   یدها با آن یجد و نتاان شد  که در گزارش مطرح ی( اقدامات1)
 گردند.

 درخواست اطالعات و اسناد یبازرس برا اختیارات
 ی اجااز   یاد بازرساان با  پردازناد،  یخاود ما   یفها به انجام وظاا  آن که ی( درحال1) 126 ماد 

را کاه   یبرخوردار باشند و بتوانند تمام اطالعاات  یهدفشان از حسابرس یدرخواست از واحدها برا
 یاابی هاا و اساناد، پاول و ارز    کتاا   ینهمچنا  یوتری،مانند سواب  کااما  یند،زم است مشاهد  نماال

هاا   اگار آن  هاا،  یها، و در صورت لزوم اصال گاواه   مربو  به آن های یو رونوشت گواه ها، ییدارا
داخل گاوصندوق، داخال   یبازرس، فهرست موجود یند؛فساد را مشخص نما یکاسناد مربو  به 

و شامارش اقاالم    یو درخواسات کماک در بازرسا    کند یم یها را بررس انبار کاال و مهر آنانبار و 
هاا، اشاخاص    ها، بانک و سازمان یدولت یها مؤسسه یرو درخواست اطالعات و اسناد سا نماید؛ یم

 .نماید یرا در صورت لزوم م یو حقوق یقیحق
س مهر و امضاشد  و توسط بازر شوند، یم یها نگهدار که اصل آن یاسناد ی( کا2)

 ارسال شوند. یواحد مناب  جهت نگهدار یرانبه مد یدبا
 یاد کار توساط بازرساان با   ینانجام ا ی ینهکه آزمون الزم است، هز ی( در موارد3)

در آن انجاام   یا  تحق یاا  یبررسا  ی،که حسابرسا  یا شد  ضبط یوقف یادهایبن یاتوسط واحد 
 پرداخت شود. شود یم
 

 کردن از دفتر یرونب یبازرس برا اختیار
 یدگی،رسا  ی،در طول هرگونه بازرس یکار با خدمات عموم ینکه ا ی( در موارد1) 128 ماد 

صاورت موقات    باه  یاا  جهات احت  توانناد  یاست، بازرسان ما  یازموردن یقاتتحق یا یه،اقدامات اول
 .یندمأموران را از دفتر خارج نما یاکارمندان 
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باه   یشانهاد پ یاک  ی باا ارائاه   یسرئا  ی از طر نندتوا یبازرسان م ین،( عالو  بر ا2)
 .یندانجمن، اقدام نما یرانمد یکردن موقت یرونقانون به ب 10 ی با توجه به ماد  یرکلمد

 یحسابرس های یتو مسئول تعهدات
 ی،کشاور  یها و سازمان یکل مرکز ی هر کارمند ادار  ی،( در ارتبا  با حسابرس1) 123 ماد 

 توجه کنند : یربه موارد ز یدهمکار در آن هنگام با یواحدها یرو سا  ضبط شد  یوقف یادهایبن
اوراق، پول  ها، یلتمام اسناد، فا ید(  در صورت درخواست بازرس باالف

 نشان داد  شود، یها، کاال و محصوالت به و و اوراق بهادار و صورتحسا 
 یاا ن بازرساا  یااز رونوشت از تمام انواع اسناد و مدارک موردن ی یه( ته 
 ها توسط بازرس مهر و امضا شوند. آن یگواه یها و بازگرداندن کا اصل آن
 یاات عمل یمناسب به بازرسان در طول اجرا یکار یطمح یک ی ( ارائهج

 ی،بازرس
ثبات اطالعاات    یساتم و س یگانیگردش کار، با ها، یتفعال ی( سازماندهد

 ی،بازرس یمناسب برا ای یو به ش یواحد بازرس
 به سؤاالت بازرس. ی ر(  پاسخ سها

 بازرسان یبرا قوانین
 : ید( بازرسان نبا1) 130 ماد 

 یرها را ز آن یا از خود نشان دهند که اعتبار و اعتماد حرفه ی(  رفتارالف
 سؤال ببرد،

 یریتدر پسات ماد   یاا که عضاو هساتند    ییها انجمن، آن ی( حسابرس 
 هستند،
 ( دور زدن قانون،ج
 یاضافه کردن سرفصال و اساناد   یا یه،اصالح یح،هرگونه توض ی ( ارائهد

 بازرس، یو امضا یخجز تار به اند، شد  یکه بررس
انجاام دهناد و    خواهناد  یها که ما  ها، کار آن آن یگا ( آشکار کردن جاها

 از آن باخبر باشند، یدها با که آن یهرگونه راز
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شاد    ارائاه  یشانهادات و پ یرمساتقیم غ یاا  یم( قبول کردن خدمات مستقو
قارض دادن/ قارض    یاا  یازی دادن/ گرفتن چ یا یدر بازرس یروسط افراد درگت

 ها. گرفتن پول از/ به آن
 یبازرس یاریدست یبرا یهمحل آزمون و اطالع الزامات،

 یبه بازرس ادار  کل باشد. برا شدن یلتبد یگام برا یناول یدبازرس با یاری( دست1) 131 ماد 
بتواناد   شاود  یافاراد برگازار ما    ینکه با  یدر آزمون یدابتدا بابازرس،  یارعنوان دست انتخا  شدن به

 رو گ یبرا شود ی( برگزار مKPSS) یکه توسط انتخا  کارمندان عموم یحداقل نمر  را در آزمون
آزماودن   یبارا  یو دوم مهارت زبان است که با توجه به مقررات عموم یدکسب نما A یتبا موقع
 ی با شامار   یرانو توسط انجمن وز شوند یمنتصب م یعموم بار به پست یناول یکه برا یکارمندان
 به دست آورد. شود، یبرگزار م 18/03/2002 یخاز تار 2002/  3365

و هار دو   یو شافاه  یشامل دو بخش باشاد، کتبا   یدبازرس با یاری( آزمون دست2)
 در آنکارا برگزار شود. یدبخش با

 یدشرکت در آزمون هستند با که به دنبال یافراد یو خاص برا یعموم یط( شرا3)
حاداقل   شاود،  یکاار داد  ما   ی  ادار  ی با اجااز   یشغل های یتاز موقع یمطلو  باشد، تعداد

مهاارت زباان مشاخص     یعنای در آزماون دوم   KPSSدر آزماون   یحصاح  یهاا  تعداد پاسخ
که  شوند یاست دعوت م یافراد ی کنند  ، مشخصیهو نمرات پا KPSS ی نوع نمر  شود، یم

 یکار باشد، مهلت و محال اجارا   ی ادار  یشد  از سو اعالم یشغل یتموقع 20از  یشترب یدنبا
اعالم شاود   یرسم ی در روزنامه یدآزمون با یاتمکان، زمان و محتو یاز،آزمون، مدارک موردن

 مرتبه یکدارند، حداقل  یهدر سراسر ترک را یراژت ینکه باالتر یهترک ی از پنج روزنامه یکیو در
درخواسات   ی دور  یاان روز قبال از پا  15کل حداقل  ی ادار  یرسم یترسد و در ساچاپ ب

 منتشر شود.
شود که حداقل  ینمع یطور به یدداوطلبان با ینام برا درخواست و ثبت ی ( دور 4)

 آغاز آزمون به اتمام برسد. یخروز قبل از تار 10
 آزمون  شرایط

 :یردقرار گ ی، موردبررسدرگرفتن آزمون یدبا یرز یط( شرا1)-133 ماد 
 یعموم یتقانون مسئول 48شد  در ماد   مطرح یط( تحق  شراالف
اقتصااد،   یاسای، سااله از دانشاکد  حقاوق، علاوم س     4 یلالتحص ( فارغ 

 یاک  یاا دانشگا   یکاز  یمهندس یا یمعمار ی،و ادار یعلوم اقتصاد یریت،مد
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 یعاال  یئتزش هخارج از کشور که توسط آمو یموسسه عال یا یموسسه داخل
 است. شد  یرفتهپذ

 . ییسال تا روز آزمون نها 30( کمتر از ج
 یریجلاوگ  چیازی  یچها  ینکاه از ا یمکتو  را ارائه کند، حااک  ای یانیه( بد

 انجام دهد. یدرست خود را به یفهاو وظ ینکهاز ا کند ینم
 یااز موردن یمهندس یها و دانشکد  یمعمار یها دانشکد  یالنالتحص ( تعداد فارغ2)

 اعالم شود.  یهشود و به بق یبتصو یرکلو توسط مد یینتع یاستر یشنهادبه پ یدها با حوز 
 گرفتن آزمون یبرا یازموردن مدارک

ارائه دهند کاه در   یربه همرا  مدارک ز یدرخواست یددادن آزمون با ی( افراد برا1) -134 ماد 
 شد  است. ارائه 22 یمهفرم موجود در ضم

  یهترک ی( جمهوریتاز شمار  شناسه)هو یا ( اظهارنامهالف
 قطعه عکس 4(  
 از ادار  کل یلیالتحص فارغ یگواه یکا یا( اصل ج
 از ادار  کل KPSSآزمون  یجهنت یگواه یکا یا( اصل د

آزمون  یاسند  یاکه مشخص شود اطالعات نادرست در فرم درخواست  ی( افراد2)
با توجه باه آزماون    شان، یمهح  جر یدبا یستندن یضرا یطها از شرا آن ینکها رغم یاند عل داد 

 گرفته شود .  یحطور صح به
 یآزمون ورود گواهی

 یگاواه  یاک  یاد با دهندیآزمون م یبازرس یارعنوان دست که به یداوطلبان ی( برا1) -135 ماد 
ورود باه آزماون    یگاواه  یچکه ه یصادر شود. داوطلبان یاستشد  حضور در آزمون، توسط ر ثبت
 شوند.  یرفتهدر آزمون پذ یدرند، نباندا

 آزمون  مواد
 انتخا  شود: یرها( ز موارد)رشته یاناز م یدآزمون با یاردست ی( آزمون رقابت1) -131 ماد 

 یالنالتحصا  فاارغ  یو حقاوق بارا   ی،اقتصااد، اماور ماال    ی،(حسابدارالف
 . یو تجار یعلوم اقتصاد یا یریت،اقتصاد، مد یاسی،دانشکد  حقوق، علوم س
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 یآزمااون باارا یااهمناادرج در اعالم یهااا دربااار  سااازمان ی( اطالعااات 
 .یمهندس یا یمعمار یها از دانشکد  یا مجموعه یالنالتحص فارغ

 یسینو ج( خالصه 
 و روند آزمون یسؤاالت کتب سازی آماده
 یتاه توساط کم  یاد ها، با شد  به آن آزمون و نمر  اختصاص داد  ی( سؤاالت کتب1) -136 ماد 

آزماون امضاا شاود.     یتاه توساط کم  یدسؤاالت با یها شود. برگه یینن برحسب موضوعات تعآزمو
 نمرات سؤاالت و زمان سؤاالت مشخص شود.  یدها با در برگه ینهمچن

 یال شد  تحو مهروموم یها آزمون در پاکت یتهکم یستوسط رئ یدها با ( برگه2)
 داد  شود.

 یاد . پاکت ساؤاالت آزماون با  شد  شروع شود در ساعت اعالم ید( آزمون با3)
باا   یاا کنند  در آزمون باز شود و بعد به داوطلباان داد  شاود    قبل از حضور افراد شرکت

 بلند خواند  شود.  یصدا
 . یسندشد  بنو مهروموم یها پاسخ خود را در برگه ید( داوطلبان با4)
یوع ما آزمون شر کنند،یموق  باز م آزمون برگه سؤاالت را به ی( در برگزار5)

 یاد شد  با استفاد  یها کنندگان در آزمون و تعداد برگه تعداد شرکت یابد، یم یانو پا شود
 با دقت ثبت شود. 

مادرک، مهروماوم    یاک عناوان   باه  یدآزمون با یها ها و برگه جلسه ( صورت1)
 یکدر  یتهکم یسبسته شوند و مهروموم شوند و به رئ یدها با صورت آن ینشوند که در ا

 ارسال شوند. پروتکل 
 آزمون: روند

 توانند ینم رسند، یکه بعد از باز شدن سؤاالت به جلسه م ی( داوطلبانالف
 در آزمون شرکت کنند. 

اجااز  دهناد کاه هرگوناه برگاه،       یدکنندگان در آزمون نبا ( به شرکت 
 . یاورندبا خودشان ب یکیالکترون یها کتا ، تلفن همرا ، و دستگا  یادداشت،

بخاش   یاد پاساخنامه نوشاته شاود. داوطلباان نبا     یتنها رو ید( پاسخ باج
 یاا هرگوناه نوشاته، ماارک     یاد بگذارناد و نبا  یخود را در کاغاذ، خاال   یتیهو

 .یسندبنو یتعنوان هو کاغذ، به یمشابه رو ینمادها
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 کنناد ینم یتدر طول آزمون رعا یاکه از نظم و انضبا  آزمون  ی( افرادد
 شاوند یسر جلسه حاضر م یگریشخص د یجا ای کنندیکه تقلب م یافراد یا
آزمون ثبات   یتهدر همان لحظه توسط کم یدبا یحوادث ینحذف شوند. چن یدبا

 تیاردسا  یدر آزماون رقاابت   یاد که از آزماون حاذف شادند نبا    یشود. داوطلبان
 شوند. یرفتهپذ یبازرس

انجاام   دتوانن یدانشگا  م یاو انتخا  دانشجو  ینی( در صورت لزوم، مرکز کارگز6)
 . یرندپروتکل بر عهد  بگ ینآزمون را در چارچو  قوان

 یجو اعالم نتا یآزمون کتب بررسی
 یتاه توساط کم  یاد هاا با  انجام شاد، پاساخ   یتهتوسط کم یکه آزمون کتب ی( زمان1) -138 ماد 
 . یرندقرار گ یموردبررس

 یااز امت 100از  یااز امت 10حاداقل   یدافراد با ی،در آزمون کتب یتموفق ی( برا2)
 کند.  یافتدر یاز،امت 15نمر   یانگینهر گرو  با م یکامل برا
داوطلبان نوشته  یتوسط اعضا یدبا ی،از داوطلبان موف  در آزمون ورود یستی( ل3)

 دعوت شوند.  یشفاه یها به آزمون یها توسط نام یدو اطالع داد  شود و داوطلبان موف  با
 یججلسه نتا و صورت یابیارز ی،آزمون شفاه فرایند

 هاای شاوند کاه شاامل گارو      یجااد ا یدر مورد موضوعات یدبا ی( آزمون شفاه1) -133 ماد 
ادار  کاردن   یان،ارائه و ب یتشخص داوطلب مانند قابل های یژگیو ین،باشد. عالو  بر ا یآزمون کتب

 در نظر گرفته شود.  یدکردن( و رفتار و منش او با ی)رهبر
از  یشباا با   یارد قارار بگ  یاابی ماورد ارز  یاد ب باداوطل ی،( در آزمون شفاه2)

نمار    یدبا یازهاآزمون. متوسط امت یتهها توسط هر عضو کم کامل در همه گرو  یازامت100
نمار    یانگینم شود،یموف  م یکه در آزمون شفاه یدهد. کس یلداوطلب را تشک یشفاه

 باشد. 15حداقل  یداو با یآزمون شفاه
 یا جلساه  را در صاورت  یو شافاه  یکتبا  یهاا  ونآزما  یجآزمون نتا یته( کم3)

 جداگانه ثبت خواهد کرد. 
 یآزمون رقابت یجنمرات و نتا اعالم
 باشد.  یو شفاه یآزمون کتب یانگینم یدبا ی( نمر  آزمون رقابت1) -140 ماد 
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از  یاب آزماون باه ترت   یتهتوسط کم یدبا یموف  شدگان آزمون رقابت ی( اسام2)
و  ینمرات، نمر  آزماون کتبا   یشود . در مورد برابر یستنمر  ل یننمر  به کمتر ینباالتر

 مالک قرار داد  شود.  یدمهارت زبان دوم با
انتصاا ؛ باا    یبرا ها یتمتناظر با تعداد موقع یدبا یر و ذخ ی( داوطلبان اصل3)

 توجه به نمرات عملکرد اعالم شوند. 
در  یاد از افراد موفا  با  تییساعالم شوند. ل یدبا ی( افراد موف  در آزمون کتب4)

 ادار  کل اعالم شود.  یرسم ینترنتیا یتسا
 یبازرس یاردست انتصاب

 با توجه به نمرات عملکرد باشد . یدبا یبازرس یار( انتصا  دست1) -141 ماد 
کاه در انتصاا     یکساان  یاا که در انتصا  ناموف  بودند  یداوطلبان اصل ی( بجا2)

که آغاز به کارکردند اما از  یکسان یادفتر، شکست خوردند  در شروع به کار یموف  شدند ول
 شوند.   یسال از مدت آزمون فراخوان یک یط یدبا یر داوطلبان ذخ یدند،کار دست کش

 بازرسان یاردست آموزش
 شود: یترعا یدبا یرز یها بازرسان دستورالعمل یار( در آموزش دست1) -142 ماد 

بازرسان، دانش، تجربه و تخصاص   یارحاصل شود که دست ینان( اطمالف
 المللی ینب یحسابرس یمربو  به رشته خود و بر اساس استانداردها یندر قوان

 ها دارد. و روش
و  یقاات و تحق یهاا باه شارکت در مطالعاات علما      کردن آن ی ( تشو 

 یو فرهنگ یاجتماع ی،ا حرفه های یتفعال
 ها یکو تکن یهگزارش د یها ها در روش آن ینکهاز ا ینان( حصول اطمج
 .اند ید د آموزش
 ها تا زبان دوم خود را بهبود دهند. آن یبرا ی( فراهم کردن فرصتد

 یاریساله دسات  3 یها در دور  یرز یها با توجه به برنامه یدبا یبازرس یاران( دست2)
 خودشان، آموزش داد  شوند.

فاراهم شاود تاا ضامن      یشاان فرصات برا  یان ا ید( در مرحله اول باالف
 اطالعات کسب کنند.  یحسابرس های یو و ش یندربار  قوان ی،رسان خدمت
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 ید،بازد ی،بازرس های یتدر فعال یدبا یبازرس یاران( در مرحله دوم دست 
داد  شاوند.   یمتعلا  ی،هاا در کناار بازرسا    آن یو بررسا  یقااتی تحق های یتفعال

موضاوع،  کار، اطالعات خاود را درباار     یدر برابر معاون بازرس یدبازرسان با
مانناد   ناد گازارش ده  یبازرسا  یارانتوسط بازرسان دسات  یشرفتکسب پ یبرا

که در مرحله دوم شکسات   یبازرس یاراننحو  ادار  کردن و رفتار و منش. دست
ها اجاز  داد  شود کاه   به آن یدنبا شودیها داد  نم به آن یاراتاخت یا خورندیم
را باه   یبازرس یارآموزش دست تیمسئول یدکنند. بازرسان با یحسابرس ییتنها به

 . یرندصورت ممکن، بر عهد  بگ ینبهتر
 یاسات موضوع تاز را توساط ر   یدبازرس با یارانج( در مرحله سوم دست

هاا   آماد  کنند و باعث شوند کاه آن  ی خود از تحق های یتمنظور توسعه قابل به
 2 یدبا ییتزها ینموضوع خاص به دست آورند. چن یکدربار   ی اطالعات دق

 یاد تاز با  یداد  شاود . سرپرسات   یاسات باه ر  یدور  آموزش یما  قبل از انقضا
شود و قبل  یابیتن از بازرسان ارز 2و  یاستمتشکل از ر یسیونکم یکتوسط 
در  یاد بازرس مربوطه مورد دفاع واق  شود . تاز با  یارتوسط دست یسیون،از کم

باه   یدنبا یگرید یفهوظ یچ. هیردقرار بگ یابیکامل مورد ارز یازامت 100از  یشب
 داد  شود.  صما  قبل از دفاع تز اختصا 2معاون بازرس در 

   اختیارات
 یهاا  بازرس ممکن است در رقابت مرحله دوم با توجاه باه گازارش    یار( دست1) -143 ماد 

و  یقاات تحق یاه، اول یناه معا ینه،معا ی،ح  بازرس یرکلمد یبو تصو یاستر یشنهادبه پ شد  یابیارز
 دور  مشارکت داشته باشد.   یانخود را توسط بازرس همرا  در پا یتعالف یبررس

 یتشدن قبل از آزمون صالح خلع
 یاا  خورناد  یشکسات ما   یبازرسا  یارانکاه در )مرحلاه( دور  دسات    ی( افاراد 1) -144 ماد 

 یاردسات  هاای  یژگای کاه باا و   ییرفتارها یاممنوع  یرفتارها برند، ی)نادرست( را به کار مییرفتارها
او و  یالتکاه باا ساطح تحصا     شاوند یمنتصب م یگرید یناسازگار بودند، به دفتر بازرس یزرسبا

 متناسب باشد .  یت،او بدون در نظر گرفتن آزمون احراز صالح یشغل یتموقع
 روش آزمون و موضوعات  یت،آزمون صالح کمیته
باشد که شاامل  نفر  5متشکل از  یدآزمون با یتهکم یک یت،آزمون صالح ی( برا1) -145 ماد 

 یبازرسا  یسارشااد و رئا   یاسات ر یرکل،ماد  یبو به تصو یاستتوسط ر شد  ییننفر بازرس تع 4
 است. 



پیوست   /  335

در مورد  یبازرس یارانتا مشخص شود دست شودیانجام م یت( آزمون صالح2)
و  یا  تحق ی،بررس ی،حسابرس ینآن و همچن یخود و اجرا یمربو  به رشته کار ینقوان

 رشته خود رادارند. یها دانش و رفتار الزم برا آن ینکهدارند و ا یاطالعات ی روش تحق
و  یباشاد، کتبا   شاد   یلاز دو مرحلاه تشاک   یاد با یت( آزمون احراز صاالح 3)

 یاز ن یدر آزماون شافاه   توانناد یما  یکنند  در آزمون کتب . داوطلبان موف  شرکتیشفاه
 شرکت کنند.  

 یخباه تاار   یاد با کنناد یشرکت م یتکه در آزمون صالح یبازرس یاران( دست4)
 آزمون دقت کنند.  یخما  قبل از تار 2آزمون، زمان و مکان حداقل 

 یجاعالم نتا ی،سؤاالت آزمون کتب سازی آماده
 . یردصورت گ 138طب  ماد   یدبا یجنتا یابیو ارز ی( به عمل آوردن آزمون کتب1) -141 ماد 

 یال دال یاا بساتگان   از یکای مارگ   یماری،ب یلداوطلب به دل که ی( درصورت2)
 یساند رسام   یاک باا   یاتفاقاات  یندر آزمون شارکت نکناد، اگار چنا     یگرمعتبر مشابه د

کاه آزماون را    یرندبگ یمآزمون ممکن است تصم یتهصورت کم ینمشاهد  باشد در ا قابل
 یاک در  یاد ماورد با  یان کنناد. ا  ربرگازا  یگرد زمان یکداوطلب در  ینچند یمجدداً برا

 توجه کنند.  یآزمون کتب یدجد یخبه تار یدداوطلبان باجلسه ثبت شود و  صورت
 یاد قارار گرفات با   یهاا خواناد  شاد و موردبررسا     همه برگاه  ینکه( بعدازا3)

 داد  شود.  یبترت شودینمر  شروع م یناز نمرات افراد که از باالتر یا جلسه صورت
 یابیو ارز آزمایش

باه   یاد با یناعاالم شاود و همچنا    تییسا صاورت ل  باه  یدبا یآزمون کتب یجه( نت1) -146 ماد 
 شودیموف  شد ، اعالم م یبازرس یارانکه به دست یاعالم شود. آگه یکنندگان در آزمون کتب شرکت

 باشد .  یدهند  روز، ساعت و محل آزمون شفاه نشان یدبا
 انجام شود.  یروز از اعالم آزمون کتب 15 یط یدبا ی(آزمون شفاه2)
 یارانشاد ، شاروع شاود. دسات     روز و ساعت اعاالم در  یدبا ی( آزمون شفاه3)

 موف  شدند.  یطور که در آزمون کتب موف  شوند همان یدر آزمون شفاه یدبا یبازرس
اساتدالل،   ی،مانند فرهنگ عموم یموضوعات آزمون کتب ی( در آزمون شفاه4)

 شود.  یابیارز یدو رفتار با یندگینما یتصالح یان،درک، ب
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 یااز امت 100از  یشاتر نمار  ب  یدبا یتهو هر عضو کم یسئر ی( در آزمون شفاه5)
 یان ا یدر نظر گرفتاه شاوند. بارا    یانگینطور م به یدکامل را کسب کنند و همه نمرات با

 باشد.  60کمتر از  یدنمرات نبا یکه در آزمون شفاه شودیمنظور فرض م
 منظور اجرا ثبت شود . به یا جلسه صورت یط یدبا یج( نتا1)

 یجانجام کار و اعالم نتا یبو ترت آزمون نمره
آزمون  یستباشد. ل یو نمر  شفاه ینمر  آزمون کتب یانگینم ید( نمر  آزمون با1) -148 ماد 

 آزمون امضا شود.  یتهتوسط کم یدآزمون شروع شود و با یانگیننمر  م یناز باالتر یدبا یتصالح
 یبارا  یاد با یبازرس نیاراآزمون، ارشدان دست یانگیننمر  م یفیت( در مورد ک2)

 در نظر گرفته شوند.  یستمحاسبه ل
 شود. یرسان اطالع یدبا یآزمون کتب یج( نتا3)
 یبارا  یرکلآن توساط ماد   یبآزماون را بعاد از تصاو    یجهنت یدبا یاست( ر4)

 مدارک به واحد مربوطه منتقل کند.  یانتصا  و بررس
 شوندینم و در آن موفق شودیها آزمون گرفته نم که از آن افرادی

ح  شرکت  خورند، یشکست م یبازرس یتکه در آزمون احراز صالح ی( افراد1) -143 ماد 
 رادارند.  یتما  از آزمون احراز صالح 1ظرف یگریدر آزمون د

که  یشکست بخورند و افراد یتکه دوبار  در آزمون احراز صالح ی( افراد2)
منتصاب   یگرید یبه دفتر بازرس خورندیمدرک معتبر شکست م یا یلدر آزمون بدون دل

 ها، متناسب باشد.  آن یشغل یتها و موقع آن یالتکه با سطح تحص شوندیم
 یبه سازمان بازرس گزارش

منظاور عملکارد باه     باه  یاد با شاوند یکه در آزمون موف  ما  یبازرس یاران( دست1) -150 ماد 
 . یردصورت گ یازرساز ارشد ب یدآن با یبهستند منتصب شوند که ترت یکه خال ییها بخش

 یا کندیم یریگ به علت اهداف خاص خود کنار  ایبازرس که از ادار  یک( 2)
را به دست آورد، ممکن اسات باه    یبازرس یتاو صالح ینکهبعدازا شود،یمنتقل م ینکها

 منصو  شود.   یاستبا توجه به نظر ر یبازرس یتخاطر عملکرد خود، دوبار  به موقع
 ارتقاء

او و رتبه  یا حرفه ییتوانا یبر مبنا یدبا یبازرس یاستبازرس به ر یک( ارتقاء 1) -151 ماد 
 او باشد.
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بازرس به مدت  یکعنوان  به یدبازرسان با ی،بازرس یاستارتقاء به ر ی( برا2)
 .یبازرس یاراندست یاسترنا سال عمل کنند به 6

 دام کنند. اق یاستر یتحت نظر کتب ید(، مراج  بای ارتقاء)ترف ی( برا3)
  یبازرس ارشد
 یاد دور  با یان حرفه صرف کند. ا ینا یرا برا یدور  زمان یدبا ی( ارشد بازرس1) -152 ماد 

خارج از  یادر داخل  یآموزش های یتو فعال یماریخدمات، ب یشامل برگه موقت مرالً برا ینهمچن
 کشور باشد. 

در نظار گرفتاه    یزرسارشدها در با یبرا یبرابر یزمان یکه مبنا ی( در حالت2)
و طبا    یبازرسا  یاردسات  یبرا یعملکرد آزمون رقابت یببا توجه به ترت یدها با شود رتبه

 شود.  یینعملکرد آزمون بازرسان تع
انتصاا    یخمبنا تاار  یدبازرسان ارشد، با یانم یبند رتبه یبترت یینتع ی( برا3)

باشد و منظور از  یخان تارشد  در هم منصو  یبازرس یسانرئ یبرا یرتبه بازرس یاست،ر
 یدر بازرسا  یکساان بازرسان ارشد، داشتن رتبه  یبرا یتعملکرد در آزمون احراز صالح

 است. 
 یباه بازرسا   یبازرس یسعنوان راهنما و رئ به یفهوظ که بعد از انجام ی( افراد4)

ورد خاود داشاته باشاند. در ما     هاای  یا دور  هم یانرتبه را در م ینباالتر یدبا گردند یبرم
 باشد.  یرتبه در بازرس یدمبنا با هایی، یتوضع ینبازرسان متعدد در چن

 یندر اولا  یکاه شاروع باه دفتاردار     یبازرساان، کساان   یار( در رابطه با دست5)
هاا باه    رتبه انتصاا  آن  یخ،شد  در همان تار انجام یبعد از آزمون ورود کنندیوزارت م

 ور  ارائه شود. بازرسان د یربعد از سا یدبا یسازمان بازرس
متعاقباً  گردند، یبرم یاز سمت خود، به بازرس یریگ که بعد از کنار  ی( افراد1)

خاود،   هاای  یا دور  کاار هام   یاان بعاد از پا  یاد بازرساان با  یهدر ساهم  یریکاارگ  به یبرا
در وزارت  یاز سمت خاود باه بازرسا    یریگ که بعد از کنار  یکارگماشته شوند. افراد به

 یخدمات واقع یدها با آن یبند و اساس رتبه یهپا گردند، یبرم ی،دفاتر عموم یگرد یاخانه 
 ها در وزارت باشد.  آن

  یبازرس یاستراهنما و ر گمارش
عنوان بازرس ارشاد در ادار    که به یافراد یناز ب یدبا یبازرس یس( راهنما و رئ1) -153 ماد 

 یجاه اماور خارجاه درنت   یار زو یاا  یار وز و توساط نخسات   یرکلساال توساط ماد    5کل به مادت  
 کارگماشته شوند.  اند به شد  انتخا 
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 یادار های یتو انتصاب موقت به موقع یتیامن بازرسی
 یتصاالح  یاا داشاته باشاند    یال که بازرساان خودشاان تما   یجز در موارد ( به1) -154 ماد 

 یچباشند هشد  داشته  مشخص ینامتناسب با الزامات خدمات حسابرس یا حرفه یا یاخالق ی،پزشک
کارگماشته شاود. ماوارد عادم     به یگرید یدر هر دفتر ادار یداز کاربر کنار شود و نبا یدنبا یبازرس
 یسیونگزارش منتشرشد  توسط کم یامانند حکم دادگا ، گزارش سالمت  یبا اسناد باید یتصالح

 . هاست، مشخص شود از آن یکیتن از بازرسان که شامل ارشد بودن  2متشکل از حداقل 
بازرساان ممکان اسات در هار ساازمان       ی،ح  خود در بازرس ( بدون تعصب به2)

 کارگماشته شوند .  طور موقت به به یگرید یادار
 شده و برگه مهروموم یبازرس ییشناسا کارت

 یرکلامضاشد  توسط ماد  ییکارت شناسا یک یدبازرسان با یار( بازرسان و دست1) -155 ماد 
 ها باشد.  آن ییها، عنوان و اطالعات شناسا آن یار  اختدهند داشته باشند که نشان
ناماه و برگاه    اجااز   یاک  یاد شاد  با  انتخاا   یبازرس یاران( بازرسان و دست2)

از  یریجلاوگ  یبارا  یاد شاد  با  ناماه و برگاه مهروماوم    شد  داشته باشند. اجااز   مهروموم
 یرساان  آن اطاالع  دربار  گم کردن یدبا یاستداشته شود و ر نگه یگران،تصاحب توسط د

 کند.  
برگاه   یاد با کناد  یما  یاری گ باازرس کناار    یاردست یابازرس  یککه  ی( زمان3)

 بدهد.  یلتحو یاستخود را به ر یتیشد  و کارت هو مهروموم
 سوم بخش

 متخصص یارضبط شده و دست یوقف یادهایبن تخصص
 متخصص دستیار

متخصص آغاز  یاردست یته موقعضبط شد  با توجه ب یوقف یادهای( تخصص بن1) -151 ماد 
 یافاراد  یندر آزمون رقابت موف  شود از با  یدنفر با یکمتخصص،  یارانتصا  دست ی. براشودیم

 Aگارو    هاای  یات موقع یبارا  kpssادار  کل در آزمون  یلهوس که به یا که حداقل نمر  را از نمر 
 . کنندیکسب م است شد  یینتع

 یرقابت آزمون
و  یطباا توجاه باه شارا     یاد متخصاص با  یاردسات  یتموقع یبرا ین رقابت( آزمو1) -156 ماد 

باار باه    یناولا  یکاه بارا   یافاراد  یشآزماا  یبارا  یعموم یها الزامات در چهارچو  دستورالعمل
از  یتعاداد  یاان از م یاد برگازار شاود کاه در آن، انتخاا  با     شاوند، یگماشته م یعموم یها پست
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انتصا  باشد  یمجاز برا های یتبرابر تعداد موقع 20از  یشترب یدشود و نبا یینداوطلبان مشخص تع
و مرکز گمارش و بار   یانتخاب یتوسط دانشجو یجادشد ا kpssحاصل از آزمون  یجطب  نتا یدو با
 شود.  یجادآزمون ا یهمندرج در اطالع یهحداقل نمر  پا یمبنا

 مطلوب شرایط
 مطلو  باشد: یدبا یرز یطشرا ی،بودن در آزمون رقابت یطواجد شرا ی( برا1) -158 ماد 

 صدق کند.  یقانون ادارات عموم 42مندرج در ماد   یط( در شراالف
از مجماوع نمارات منادرج در     kpss( کسب حداقل نمر  در آزماون   

 یآزمون رقابت یهاطالع
 یاز زبانهااا یکاایدر  Bبااه هماارا  داشااتن حااداقل نماار   یاات،( موفقج

 .  kpdsسطح  یینشد  توسط ادار  کل در آزمون تع مشخص
 آزمون یسال تمام، در زمان برگزار 30( سن کمتر از د
کاالج   یاا خارج از کشاور   یاداخل  یها شدن از دانشگا  یلالتحص ( فارغر

آماوزش   مادیر   یئات توساط ه  یدسال، که مدرک معادل دوم، با 4حداقل  یبرا
 شود.  یدتائ یعال

 یو مدارک درخواست یآزمون رقابت یبرا درخواست
را به فرم درخواسات   یرمدارک ز یدبا یشرکت در آزمون رقابت ی( داوطلبان برا1) -153  ماد

 کنند.  یمهشد  توسط ادار  کل ضم ارائه
 یه( ترکیتیشمار  شناسه)هو یعموم یه( اعالمالف
 عنوان مدرک قطعه عکس به 4(  
 یلیالتحص فارغ یگواه یکا یا( اصل ج
  kpssآزمون  یجهنت یگواه یکا یا( اصل د
  kpdsآزمون  یجهنت یگواه یکا یا( اصل د

باشند و  یازآزمون موردن یممکن است تحت آگه 1اسناد ذکرشد  در بند  یگر( د2)
مهلات درخواسات ارساال     یساعت کاار  یانتا پا یبه بخش مناب  انسان یصورت دست به یدبا

همانناد   یمساتق طاور م  باه  یدهستند مدارک با یمیلصورت ا که به ییها درخواست یشوند. برا
شاوند ناه بعاد از مهلات      یافات در یتوسط بخش مکاتبات عماوم  1،مورد اشار  شد  در بند

 . شودیدر نظر گرفته نم یپست یرآزمون. تأخ یهمندرج در اطالع
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 یرفتاه پذ یدر آزمون رقاابت  یدنبا کنندیرا اعالم م یکه اطالعات نادرست ی( افراد3)
ناامعتبر   یاد عملکرد آزمونشان با شودیبرگزار م یشانراکه آزمون ب یافراد ینچن یشوند و برا

هاا   انتصاا  آن  یاد اگر منصو  شوند با یگماشته شوند، حت یبه سمت یدها نبا شود و آن یتلق
ها  دربار  آن یاقدام قانون یبرا یبه دفتر دادستان عموم یدبا یتجرم و جنا اتلغو شود. اطالع

 ارائه شود. 
 رود به آزمونو یآزمون و گواه سازی آماده
ها  و درخواست آزمون آماد  باشند اگر آن یآزمون رقابت یبرا یدبا ی( مناب  انسان1) -110ماد 

 آزمون باشند. یطشرا یدارا
در صورت لزوم بازگشات   یستندالزم را دارا ن یطکه شرا ی( مدارک داوطلبان2)

 داد  خواهد شد. 
دار توساط ادار  منااب     عکس یهگوا یدورود داوطلبان به آزمون رقابت با ی( برا3)

و محال و   یات اطالعات مربو  به هو یدارا یدورود به آزمون با یصادر شود . گواه یانسان
آزماون   یبارا  یاد نبا یساتند ورود باه آزماون ن   یگواه یکه دارا یآزمون باشد. داوطلبان یختار
 شوند.  یرشپذ

 آزمون کمیته
 یروساا  یاان از م یرکلماد  یبتصاو  یخااب انت یاز اعضاا  یاد آزماون با  یته( کم1) -111 ماد 

 یناه زم یان پرسانل نهااد در ا   یرساا  یاضبط شد   یوقف یادهایواحد، کارشناس بن یراندانشکد ، مد
کاه وابساته    یکس یرکل،توسط معاون مد یدشد  با انتخا  یعضو اصل 5 ینکهشود ازجمله ا یلتشک

 یممصورت ماکس ین. در ایر ذخ یضانفر از اع 3 ینشوند و همچن ییناست تع انسانیبه ادار  مناب  
 آزمون منصو  شوند.  یتهکم یاصل یعنوان اعضا به توانندیدانشگا  م یاعضا یاننفر از م 2

 یآزمون رقابت اعالم
هاا،   شد  مستقل و رتبه آن مشخص یها انتصا  یمجاز برا های یت( تعداد موقع1) -112 ماد 

شارکت در   یبارا  یااز ها، الزاماات موردن  آن یهموپرورش و سه آموزش یها و نمرات، شاخه ینعناو
نمارات   یاب کاه باا توجاه باه ترت     یو حداقل نمر ، تعداد داوطلبان kpssانواع نمر   ی،آزمون رقابت

درخواسات، مکاان، زماان،     یبارا  یازمهلت و مکان درخواست، مدارک موردن شوند،یم د فراخوان
و در  یدر روزناماه رسام   یاد مصاحبه با یراب یازدر امتحان و مدارک موردن یابیمحتوا و روش ارز

 باار  یاک  یحداقل بارا  شودیم ی توز یهشمار  در سراسر ترک یشترینروزنامه برتر که با ب 5از  یکی
 روز قبل از مهلت درخواست منتشر شود .  15ادار  کل حداقل  یرسم یتشود و در سا  اطالع داد
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سانجش   یبرا یدکارشناس با رانیاکند که دست یانوضوح ب به یدآزمون با ی( آگه2) 
در آزماون   یها به ترک و ترجمه آن یو مواد چاپ یخط یها ها از خواندن نسخه آن های ییتوانا

 . یرندقرار بگ یابیمورد ارز یتاحراز صالح
هر شاخه از  یمتخصص برا یاردست یتموقع بندی یهسهم ی( درهرصورت اگر برا3)

توساط ادار ،   شد  بینی یشپ یآزمون رقابت یباشند برااز داوطلبان موجود ن یآموزش تعداد کاف
 شود.  یجادمواض  و الزامات ا یطبا توجه به شرا یلیتحص یها ممکن است در شاخه ییراتیتغ

آزماون   یاابی و روش ارز یشافاه  یا ی( موضوعات آزمون، طرز عمل آزمون کتب4)
 شاوند  یر آزماون موفا  ما   کاه د  یداوطلباان  یبارا  یرقبل از آزمون اعالم شود. مدارک ز یدبا

 است:  یازموردن
 آن توسط ادار  کل یدتائ یکا یا یلیالتحص فارغ ی( گواهالف
 )عملکرد درست( یحادار  کردن صح ی( گواه 
  یاز تعهد خدمت نظام یصترخ ی( گواهج
 .شودیشخص م یفهوظ که مان  انجام یماریاز هر نوع ب ی( اعالم بهبودد
 قطعه عکس 4( ر

 یجو اعالم نتا یرقابتآزمون  نمرات
 یو شفاه ینمرات آزمون کتب یحساب یانگینم یدبا ی( نمر  عملکرد آزمون رقابت1) -113 ماد 

 کامل را کسب شود.  یازامت 100از  یازامت 15که حداقل  یباشد به شرط
آماوزش   یها شاخه یبرا یاز عملکرد آزمون رقابت یستیل یدآزمون با یته( کم2)

از  یروز کار 5ظرف مدت  مدیر  یئته یمعاون برا یارز داوطلبان دستا یستیکند و ل یهته
از  یساتی اعالم شوند. ل یصورت کتب به یدکند. داوطلبان موف  با یهته یاتمام آزمون شفاه

 ادار  کل اعالم شود.  ینترنتیا سمیر یتدر سا یدافراد موف  با
 کارشناس، گمارش و انتصاب یاراندست یفهوظ مدت
با توجاه باه ساطح عملکارد      یدمتخصص با یارعنوان دست ( انتصا  داوطلبان به1) -114 ماد 

 کارشناس باشد.  یاردست یسال برا 3حداقل  یدبا یفهداوطلبان انجام شود. مدت وظ
 موضوع تز تعیین
 یاک دارا بودن عملکارد مربات کارکناان،     یبررس یسال برا 2( بعد از گذشت 1) -115 ماد 

تاز خاود در رشاته     یرا بارا  یموضاوع  یدمتخصص، با یارکه دست گیردیاز آنان صورت م یابیارز
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ماا  ارائاه دهاد.     یاک در عرض  یکند و آن را به مناب  انسان یینشد  توسط ادار  کل تع ارائه یکار
 شود و به شخص مربوطه ابالغ شود.  ییتوسط ادار  کل نها یدموضوع تز با

 باشد.  یدور  خدمت سرباز یا نشد  شامل برگه پرداخت یدساله نبا 2( دور  2)
 تز یهته یبرا دستورالعمل

سال از اطالع شاخص مربوطاه از موضاوع تاز،      یکظرف  ید( تز متخصص با1) -111 ماد 
انجام ندهد.  یگریکار د یچاساساً ه یدمتخصص با یاردور ، دست ینما  آخر ا 3آماد  شود. در طول 

 ان دوم باشد . شد ، به زب آماد  ید بخش چک یک یدارا یدتز با
و  یارد قارار گ  یموردبررسا  یاد تز، موضاوع تاز نبا   یساز ( در رابطه با آماد 2)

تحات ناام تخصاص،     گیری، یجهازنظر محتوا و نت یگرد یها سازمان یاصورت موسسه  به
کارشاناس   یارشد  توسط دسات  شود. تز آماد  یفتعر یگرد یزهایچ یاارشد، تز  نامه یانپا
 ارائه شود.  یمطالعات علم یها باشد و طب  اصول اخالق ات آنو نظر یدشامل عقا یدبا

منادرج   یفیتکه ک یافراد یاضبط شد   یوقف یادهایبن ینمتخصص یان( از م3)
 یاربه هر متخصص دسات  یدمشاور تز با یک کنندیم یه( قسمت )د( را ته1)-158در ماد  

 متخصص نظارت کند. یاربر کار تز دست یدتوسط ادار  اختصاص داد  شود. مشاور تز با
 آزمون  یسیونکم صالحیت

توساط   شد  یینتع یعضو اصل 5شامل  یدبا یتآزمون احراز صالح کمیسیون( 1) – 116 ماد 
 یار  ذخ ینفر از اعضاا  3طور که  وابسته هستند باشد، همان یکه به ادار  مناب  انسان یرکلمعاون مد
 یافاراد دانشاگاه   یاان نفر از م 2 یممکه ماکس مطلو  است ین. بنابراشوندیم یینتع یرکلتوسط مد

 آزمون منصو  شوند.  یسیونکم یاصل یعنوان اعضا به انندبتو
 یباا رأ  یاد با هاا  گیاری  یمبا همه اعضا مالقات کند و تصام  یدبا یسیون( کم2)

 شود.  یممتن  خوددار یاز رأ یدانجام شود و با یتاکرر
 تز تحویل

دهاد و   یال تحو یتز آماد  شد  را به بخش مناب  انساان  یدمتخصص با یار( دست1) -118 ماد 
گازارش خاود را    یدروز مشاور تز با 15به مشاور تز بدهد. ظرف مدت  یزاز آن را ن یکا یک یدبا

 یتاز را باه اعضاا    یاد با یدربار  تز ارائه دهد و به بخش مربوطه ارسال کناد. بخاش منااب  انساان    
 گزارش ارائه دهد.  یکهمرا   به یسیونکم

متخصص نتواند تز را در زمان مشخص ارائه دهد ممکن است به او  یار( اگر دست2)
 ادار  کل داد  شود.  یب( به تصویدر مواق  فورس ماژور)ضرور یزمان اضاف
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 تز  ارزیابی
 یاد متخصص با یاردست یرکل،توسط مد یابیارز یشد  برا ( در روز مشخص1) -113 ماد 

توساط   یاد با یاابی د و به سؤاالت اعضا پاسخ دهد. روز ارزکن یفتعر یصورت شفاه تز خود را به
 متخصص اعالم شود.  یارما  قبل از آن به دست یکحداقل  یوزارت مناب  انسان

 یمآرا در ماورد آن تصام   یات خواهد کرد و با اکرر یابیتز را ارز یسیون،( کم2)
در  یاد با یسات کاه موفا  ن   یتاز  هاای  ینه . کاست یاکه آن موف )مناسب( است  گیردیم

 آن مشخص شود.  یلها به همرا  دال گرو 
به آن حا  دوم)امتحاان    یدکه تز آن موف  نشد  است با یمتخصص یار( دست3)

که قابالً   یاصالح تز یلهوس ح  دوم را به یدمتخصص با یاربار دوم( اعطا شود. دست یبرا
شاد    تاز اصاالح  به کار ببرد که در آن  یجه،ما  از اعالم نت 3آماد  شد  است ظرف مدت 

 .یردگ قرار یابیتوسط همان روش مورد ارز یدبا
 یطور کامل برا به یدبار دوم موف  نشود با یکه تز او برا یمتخصص یار( دست4)

 یالتدر ادار  کل متناسب با سطح تحصا  یباردازد و کار یمهجر یتآزمون احراز صالح
 به او داد  شود.  یو درجه شغل

 آزمون یتصالح اعالم
شاود و در   یاین آزماون تع  یسایون توسط کم یدبا یتآزمون احراز صالح یخ( تار1)-160 ماد 

ماا  از   یاک توسط ادار  کل ناه بعاد از    یدبا یتما  قبل از آن اعالم شود. آزمون صالح یکعرض 
 انجام شود.  یتاطالع آزمون موفق

 یتآزمون احراز صالح یبرا یازموردن موارد
سال کار کند، تاز او   3 یدمتخصص با یاردست یت،زمون صالحمنظور احراز آ ( به1) -160 ماد 

 مربت باشد.  یداو با یاعضا یابیشود و نمر  ارز یموف  تلق یدبا
 یابیو ارز یتصالح آزمون

 یدر آزمون شفاه یدبا شودیم یتلق بخش یتکه تز او رضا یکارشناس دستیار( 1) – 162 ماد 
 شرکت کند: یرز

 یا ( دانش حرفهالف
 ادار  کل یفهمربو  به حوز  وظ ین( قوان 

کامل را توسط  یازامت 100از  یشترنمر  ب یدهر داوطلب با ی( در آزمون شفاه2)
 باشد.  یحساب یانگینم یدآزمون کسب کند و نمر  آزمون با یتههر عضو کم
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 باشد. 60حداقل  یدنمر  آزمون با یدر آزمون شفاه یتموفق ی( برا3)
 شوندی( استخدام م2)-112ماد   ی که ط یکارشناس نیارادست ین( عالو  بر ا4)

هاا   آن یتا مهاارت زباان ترکا    یرندقرار گ یآزمون کتب یکتحت  یژ جلسه و یکدر  یدبا
کساب   یااز امت 100را از  60حداقل  یدمتخصص با یاردست یآزمون ینشود. در چن یابیارز

 کند.  
 یتآزمون احراز صالح یجهاز نت رسانی اطالع

توساط   یاد با یجاز نتاا  یساتی ل یروز از اتماام آزماون شافاه    5( ظارف مادت   1) -163 ماد 
 به افراد مرتبط اطالع داد  شود.  یدبا یجبه ادار  کل ارسال شود و نتا یبتصو یبرا یسیونکم

 متخصص یارعنوان دست به انتصاب
 یاک عناوان   باه  یاد با شاود یما  یکه در آزمون، موفا  تلقا   یمتخصص یار( دست1) -164 ماد 

 یطشارا  یرسا که یکارگماشته شود درصورت ضبط شد ، توسط ادار  کل به یوقف یادهایص بنمتخص
صاورت   یان کارگماشاته شاوند در ا   کارشاناس باه   یارمطلو  باشد. اگر چند دست یزاو ن یکارشناس

در دور   یارد توساط ادار  کال صاورت گ    هاایی  یاابی ارز یدها با آن یکار ردعملک یمنظور بررس به
 شود.  یینباهم تع یدها با تز آن یابیارز یجنتا متخصص و یاردست

  خورند یو در آزمون شکست م دهند یکه آزمون نم افرادی
 خورناد یمتخصص شکسات ما   یاردست یتکه در آزمون احراز صالح ی( افراد1) -165 ماد 

 ما  از آزمون داد  شود.  1ها در ظرف  به آن یح  دوم یدبا
پاس از آن دور    خورناد یشکست م یتحکه در آزمون احراز صال ی( افراد2)
در  یهیتاوج  یچمساتند و ها   یال که بدون دل یافراد یا( شوند یم یت)ترب بینندیآموزش م

هاا   به آن یو درجه شغل یالتادار  متناسب با سطح تحص یکبه  کنندیآزمون شرکت نم
 . شودیداد  م

 کارشناس)متخصص( یاردست وظایف
 کند: یترا رعا یرموارد ز یدضبط شد  با یوقف یادهاینکارشناس ب یار( دست1) -161 ماد 

 اجرا، انجام دهد. قابل ینرا تحت قوان یف( وظاالف
هاا   کند و آن یتضبط شد  را هدا یوقف یادهایمتخصص بن ین( محقق 
 کند. یابیادار  کل، ارز یفوظا یکار ینهرا در زم
 توسط ادار  کل را انجام دهد.  شد  یینتع یفوظا یر( ساج
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 کارشناسان ظایفو
 کند: یترا رعا یرموارد ز یدضبط شد  با یوقف یادهای( کارشناس بن1) -166 ماد 

 اجرا تحت قانون قابل یف( انجام وظاالف
هاا در   و توساعه پاروژ    یاد هاا، تول  آن یاابی و ارز ینمحققا  یی( راهنما 

 و اهداف ادار  کل.  یفمحدود  وظا
 ادار  کل یتعالف ینهمربو  به زم ی( کمک به کار قانونج
 شد  توسط ادار  کل انجام یفوظا یر( انجام ساد

 
 چهارم بخش

 ینقوان ینگوناگون و آخر مقررات
   یوقف یفرهنگ های ییدارا واگذاری

 شاوند یم یجادضبط شد  ا یوقف یادهایبن ی از طر یوقف یفرهنگ های یی( دارا1) -168 ماد 
باه   ای یلهو به هر وس ییروستا نهاد یک یا یخصوص یها دولت ی،شهردار ی،دار و در وزارت خزانه

 .  شوندیضبط شد  اضافه شد ، در ادار  امالک و مستغالت ثبت م یوقف یادهاینام بن
 یوقفا  یادهاای بن یا  چند مدرک از طر یا یکبا  یفرهنگ های ییدارا یین( تع2)
 یادهاای ر بنضبط شد ، ثبات د  یوقف یادهایاساسنامه بن یلاز قب شودیم یجادضبط شد  ا

 شاد ،  یاین تع یثبت امالک و مستغالت، اسناد مربو  به امالک مزروع یاضبط شد   یوقف
ساواب    ها، یبهسواب ، کت یبررس یمی،قد ا حس حاکمان، صورت یسفارش کتب یا یگواه
 ی،جداسااز  ی،حساا  باده   صورت یت،نام، اسناد مالک سواب  موز ، سواب  ثبت یخی،تار

 نظام.  ابزار سوار  یات،مال یمانکارامانت، پ ی،خصوص یدار وزارت خزانه
عناوان   باه  2شد  در بناد   توسط اسناد اشار  یمیقد ی( درهرصورت اگر کار3)

ضبط شد  و بنا به درخواست  یوقف یادهایبن ی شود که از طر یینتع یفرهنگ ییدارا یک
 ثبت شود.  یبیضبط شد  ترک یوقف یادهایبه نام بن یداست، با یجادشد ادار  منطقه ا

 شده وقف یفرهنگ های ییدارا تخلیه
 ای یلهباه هار وسا    یاا باشاند   یا شاد  اجاار    وقاف  یفرهنگا  هاای  یی( اگر دارا1) -163 ماد 

 یچکناد و متعلقاات آن را بادون ها     یاه حتماً آنجا را تخل یداشغالگر با یاشد  باشند، مستأجر  اشغال
 دهند.  یلدرخواست تحو یخز از تاررو 30و به همان صورت به ادار  کل ظرف مدت  ییریتغ
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توساط   یاد امالک و مستغالت با یردصورت نگ یهزمان، تخل ین( اگر در چند2)
 شود.  یهروز پس از درخواست توسط ادار  منطقه تخل 15تا  یفرماندار محل

 توسعه های یوهاز ش یرسان و اطالع یفرهنگ های ییاز موسسه)بنگاه(، دارا حفاظت
 یاد هاا با  و ساازمان  یدولت یها، نهادها هنرستان یا توسعه یها برنامه یمتنظ ( در1) -180 ماد 

 جلب کنند.  یوقف های یینظر مربت ادار  کل را در مسائل مربو  به دارا
 هایو تالش کندیکار م یا صورت توسعه ها که به هنرستان یا ( طرح توسعه2)

 کند.  یرویپ یا نطقهم یاستطور منظم از نظرات ر به یدبخش؛ با یرز یها طرح
 یاد ضابط شاد  با   یوقفا  یادهاای بن یها ( امالک و مستغالت متعل  به بنگا 3)

( حفاظ  یژگای هاا )و  آن یعای طب یتماه که یطور باشند به یا توسعه یریتتحت کنترل مد
 یکاه دارا  یعناوان امالکا   باه  یاد نبا یعی،طب یتماه یدارا یشود. امالک و مستغالت وقف

 ین،پاارک ماشا   یعات، پارک طب یدان،م  ،فرض شوند مانند جاد دیستنن هایی یژگیو ینچن
منطقاه   ی،مدرسه، منطقه خادمات عماوم   یس،پل یستگا سبز، مسجد، ا یمهدکودک، فضا

. درهرصورت اگر مشخص شود که هرگونه اماالک و مساتغالت   یر و غ یخدمات شهر
دم حفاظ  باه خااطر عا    ینقارار دارناد بناابرا    یا ( توسعهیب)ترتیشآرا یکتحت کنترل 

شاد    اصاالح  یا طرح توساعه  یکخود، موسسه مربوطه موظف است  یعیطب های یژگیو
 کند.  یجادا یعیامالک و مستغالت طب های یژگیو یمناسب، برا

 یانحصار یازامت بهای
منطقاه   یاسات توسط ر یدهستند با یکه وقف یامالک و مستغالت یبرا یات( عمل1) -181 ماد 

 انجام شود. 
هااا از امااالک و  هسااتند اگاار آن یوقفاا یسااتغالت در صااورت( امااالک و م2)

منطقه جداگاناه اختصااص داد     یکاز  یبیترک یریهموسسه خ یکباشند که به  یمستغالت
 یدبا یینیتع یندارند، نباشند. چن یوقف یاتکه مال یشامل امالک و مستغالت یانشد  باشند 

 نجام شود. ا یو ثبت هنگیمتشکل از افراد متخصص فر یسیونیتوسط کم
از معاامالت   شوندیم یینتع یسیونکه توسط کم یامالک و مستغالت ین( چن3)

 . شوندیرها م یازیآزاد بدون ح  پرداخت امت
 اداره کل  نمایندگی

و مقامات  یگرادار  کل، در برابر دادگا ، مراج  د یند نما تواندیمنطقه م یر( مد1) -182 ماد 
 کند. یینعنوان مشاور خود تع را به یگرصب، افسران دمن ینتواند در ا-یم یاباشد 
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 منسوخ های دستورالعمل
ضبط شد  در مورد حقاوق   یوقف یادهایبن یها دستورالعمل مدیر ، یئت( مقام ه1) -183 ماد 

 1383/12/28از  20381باه شامار     یرا در روزنامه رسم یو وقف یازمندن یریهخ یها ماهانه سازمان
را در روزنامه  مدیر  یئته یها ضبط شد  دستورالعمل یوقف یادهایبن یل بازرسمنتشر کرد. ادار  ک

اماالک و   یصتخصا  یهاا بارا   منتشار کارد. دساتورالعمل    1333/3/5از  21183باه شامار     رسمی
منتشرشاد    1338/1/4از  23312باه شامار     یدر روزنامه رسم یریهخ یها سازمان یمستغالت وقف

و تنهاا در   یرو درمان افراد فق یصمربو  به تشخ یها و راهکارها روش یها برا است. دستورالعمل
به شمار   یدر روزنامه رسم یازمندانفقرا و ن یبرا Bezm-i Âlem  یدسلطان ول قفیو یمارستانب

در  یاد ضابط شاد  جد   یوقفا  یادهاای بن یها منتشرشد  است. دستورالعمل 2001/3/20از  24348
 یادهایجوام  بن یها منتشرشد  است. دستورالعمل 2001/6/28از  24461به شمار   یروزنامه رسم

حذف امالک و مستغالت و ثبت باه هماان    یبرا یاتیو انجام عمل حصولضبط شد ، جهت  یوقف
 مادیر ،  یئات منتشرشاد  اسات. مقاام ه   2003/1/24از  25003باه شامار     ینام در روزناماه رسام  

 21283به شمار   ی  را در روزنامه رسمضبط شد یوقف یادهایبن یلیبورس تحص یها دستورالعمل
 منتشر کرد  است.  2001/3/8از 

 شورا یاعضا یبرا یهاول انتخابات
 یانتخاا  اعضاا   یناد مقررات، فرا ینا یما  از ثبت اجبار یک( در کمتر از 1) -1موقت  ماد 

 . شودیآغاز م ینقوان ینموجود در ا یها ها و دستورالعمل شورا مطاب  با روش
  یفعل مدیره یئته اعضای

ضابط شاد  کاه     یوقفا  یادهایبن مدیر  یئتجامعه ه یاعضا یکار یط( شرا1) -2موقت  ماد 
 . یابدادامه  یدتا انتخابات جد یدبا یستقانون ن 3ها ثبت مقررات است و برخالف ماد   آن یفهوظ

 یداخل یحسابرس گزارش
توساط   یاد ، نبا2008ضابط شاد     یوقفا  یادهاای بن یداخلا  ی( گزارش حسابرسا 1) -3 ماد 

ها و  صادر شوند و مطاب  با روش یدبا حال ینباا یگزارشات ینشد  صادر شود. چن یدحسابرسان تائ
 موجود در مقررات ارسال شوند.  یها دستورالعمل

  یافتن رسمیت
 . یابندب یتدر زمان انتشارشان رسم یدها )مقررات( با دستورالعمل ین( ا1) -184 ماد 

  



کشور ترکیه 348  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 اجرا
ضابط شاد     یوقفا  یادهاای ادار  کال بن  یار توساط وز  یدمقررات با ین( مفاد ا1) -185 ماد 

 اجرا شود.  شد ، یمهضم
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