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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
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
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد

 / 18آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشـــان ،آقای علیرضا رحیمی و
خانم فریبا دهقان تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اس ــامی منتخب کشـــور ترکیه اســـت .رتبه باال در رتبهبندیهای
ً
معتبر دنیا در حوزه وقف و امور خیریه ،برخورداری از نظام مدیریت نسبتا ساختاریافته در
میان کش ــورهای اس ــامی ،قانون خیریه و وقف مفصل و جامع و برنامه استراتژیک توسعه
وقف از جمله دالئل انتخاب ترکیه بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور ترکی ــه میباش ــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخ ــی کش ــور ترکیه ،مفهوم وق ــف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
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وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور ترکیه طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور ترکیه شامل اطالعات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی جمع آوری شد .این اطالعات با جستجو در سایتهای اینترنتی و
س ــایر منابع اطالعاتی به دس ــت آمد .برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه و
ش ــاخصهای بخش ــندگی کش ــور ترکیه مقاالت و گزارشهای دیگری بررسی شدند .این
گزارشها شامل برخی پژوهشهای خارجی مربوط به سالهای اخیر است که اطالعات
ارزش ــمندی را در ارتب ــاط ب ــا کش ــور ترکیـــه در اختیـــار قرار میدهـــد .همچنین هـــر یک از
نهاده ــای فع ــال در ترکیه با برخورداری از ســـایتهایی مشـــخص اطالعـــات مفیدی در
زمینه نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه در دسترس عموم قرار میدهند.
در ابت ــدای کار مق ــاالت ،مطالع ــات و ســـایتهای فارســـی که در زمینه کشـــور ترکیه
اطالعات قابلتوجهی داشتند ،بررسی شدند .درمجموع دو مقاله فارسی با عناوین:
_وقف در ترکیه
_نظارت بر وقف در حقوق ایران ،مصر و ترکیه
و پنج مقاله انگلیسی با عناوین:
_ 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 Foundations Law
_ Nonprofit Law in Turkey

یافته شد و موردبررسی قرار گرفتند.
در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات کلی در مورد کشور ترکیه به سایتهای
مختلف فارسی و انگلیسـ ـیزبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت جغرافیایی،
تقسیمات کشوری ،وضعیت فرهنگی ،اوضاع سیاسی -اجتماعی ،ساختار حکومت،
وضعیت اقتصادی و شاخصهای این حوزه به دست آید .دو سایتی که بیشترین کمک
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را کردند عبارتاند از س ــایت دیپلماسی ایرانی که اطالعات مناسبی را در این زمینه دارا
بود و سایت بانک جهانی که شاخصهای اقتصادی و جمعیتی را در بر داشت.
در فصل دوم ،مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ترکیه موردبررسی قرار گرفت .مفهوم
وق ــف از مقاله فارس ــی "وق ــف در ترکی ــه ،فصلنامه میـــراث جاویدان" اســـتخراج گردید و
پـ ـسازآن ،تعریف ــی ک ــه اداره کل اوق ــاف نخســـتوزیری ترکیه از وقـــف ارائـــه داده بود نیز
موردتوجه قرار گرفت .در ترکیه وقف معادل کلمات  vakifو  foundationمیباشد .اولین
مفهوم وقف ،مؤسسات خیریه میباشد که خود به دو دستۀ بنیادهای وقف و انجمنها
تقس ــیم میش ــود .در بخش بنیادهای وقفی ،ســـه مفهوم وقـــف ،انواع بنیادهـــای وقفی و
نیات بنیادهای وقفی بیانش ــدهاند .دومین مفهوم این فصل ،فعالیتهای بشردوستانه
ً
ً
میباشد که فعالیتهای بشردوستانه عمدتا به علل ریشهای مشکالت و غالبا به مقابله
با نابرابری اجتماعی و توزیع قدرت میپردازد.
فصل سوم به مرور روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه ترکیه اختصاص
یافت .در قس ــمت روند توس ــعه ،تغییراتی که در مدیریت اوقاف و مدیریت ریاســـت امور
دین ــی رخداد ،بی ــان گردی ــد .این بخش به بیـــان قانون مدنـــی ترکیه ،قانون اوقاف شـــماره
 5737و دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره  5737میپردازد .همچنین دو
بنیاد وقف بلو و بنیاد بخش سوم وقف ترکیه در قسمت روند توسعه بیان شده است .در
ای ــن فصل وضعی ــت موجود وقف و امور خیریه ،مقایســـه وضعیت کشـــور ترکیـــه در امور
خیریه با دیگر کش ــورها ،و وضعیت موجود مســـاجد و فعالیتهای قرآنی موردبررسی قرار
گرفتند.
فص ــل چه ــارم این گزارش ،به معرفی بازیگران فعال در ســـه حوزه وقـــف و امور خیریه
میپردازد .در ابتدا انواع کنش ــگران فعال در حوزه وقف و امورخیریه مطرح گردید و سپس
توضیح مختصری درباره هر یک بازیگران فعال داده شده است .در ادامه نگاشت نهادی
کلی ــه بازیگ ــران فعال که نش ــاندهندۀ روابط فیمابین آنها اســـت ،ترسیمشـــد و هر یک
نهادها به طور مفصل موردبررسی قرار گرفت.
در حوزه وقف و امور خیریه ،بازیگران فعال در چهار گروه سیاستگذار ،ناظر ،تسهیل
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گر و مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف قرار دارند .سیاستگذار و ناظر وقف و امور
خیریه در ترکیه ،نهاد دولتی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه و وزارت دارایی میباشد.
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه ،وظیفـــه اداره و نظارت بنیادهـــای وقفی را به
عهده دارد .برای بررس ــی این نهاد ،س ــایت  vgm.gov.trموردمطالعـــه قرار گرفت .در این
قس ــمت مأمور ی ــت ،وظایف ،فعالیتهـــا ،درآمدها و مصـــارف ،چارت ســـازمانی ،اداره
خدم ــات خیر ی ــه ،اداره رواب ــط خارجـــی ،قانـــون اوقـــاف شـــمار ( 5737پیوســـت ،)1
دستورالعمل اجرایی س ــازی قانون اوقاف شماره ( 5737پیوست  )2و ادارات عملیاتی
مربوط به اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند.

وزارت دارایی ترکیه یک نهاد دولتی اســـت که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر
بنیاده ــای وقفی را ب ــر عهده دارد .برای بررســـی این نهاد ،ســـایت  maliyr.gov.trو مقاله
انگلیس ــی  Taxation of Charities in Turkeyموردمطالعـــه قرار گرفتند .در این قســـمت
مأمور ی ــت و ش ــرایط معافیت از مالیات بـــرای بنیادهای وقفی موردمطالعه و بررســـی قرار
گرفتند.
گروه سوم بازیگران فعال در این فصل ،نهادهای تسهیل گر میباشند؛ که در این گروه
دو نهاد بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه و بانک اوقاف ترکیه قرار دارند.
بنی ــاد وقف ــی بخش س ــوم ترکیه عضوی از مرکز وقف اروپا 1اســـت و بهعنـــوان یک مرکز
1. EFC
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اطالعات میباش ــد .در این س ــایت ،بانک اطالعاتی اسامی سازمانهای غیرانتفاعی در
موضوع ــات و حوزههای مختلف قرار دارد .البته بانک اطالعاتی مذکور کامل نیســـت و
تعداد محدودی از این س ــازمانها را معرفی کرده اســـت که تعدادی از آنها موردمطالعه
قرار گرفتند.

بان ــک اوق ــاف ترکی ــه یکنه ــاد تس ــهیل گر اســـت که در حـــوزه جـــذب و ســـرمایهگذاری
کمکهای مالی فعالیت میکند و س ــهامدار اصلی این نهاد تسهیل گر ،اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه میباشد.

گروه چهارم بازیگران فعال ،مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف میباشند که در
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این قسمت ،شش مؤسسه خیریه برتر در موضوعات مختلف شناسایی و بررسی شدند.
این س ــازمانها ش ــامل س ــازمان وقف دیانت ترکیه (مذهب) ،ســـازمان وقف وهبی کوچ
(آموزش ،بهداشت و فرهنگ) ،دانشگاه وقف سلطان محمد فاتح (آموزش و پژوهش)،
بنیاد وقف کلیه (سالمت) و بنیاد وقف درختکاری تما (زیستمحیطی) میباشند.
در حوزه مس ــاجد و اماکن متبرکه ،بازیگران فعال در دو گروه سیاســـتگذار و ناظر قرار
دارن ــد .دو نهاد « ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه» و «ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه» به
عنوان سیاسـ ـتگذار و ناظر در حوزه مســـاجد و اماکن متبرکـــه فعالیت میکنند و « اداره
کل اوقاف نخستوزیری ترکیه» به عنوان ناظر در این حوزه فعالیت میکند.
ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه اداره تمامی مســـاجد و امور دینی ترکیه را به عهده
دارد .برای بررس ــی ای ــن متولی ،س ــایت  diyanet.gov.trموردمطالعه قـــرار گرفت .در این
قس ــمت اص ــول و اه ــداف اساس ــی ،تشـــکیالت ،هیئتمدیره بازرســـی و قرائـــت قرآن،
خدمات مس ــاجد و تخصیص بودجه ریاســـت امور دینی جمهـــوری ترکیه موردمطالعه و
بررسی قرار گرفت.

در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی ،بازیگران فعال در ســـه گروه سیاستگذار ،ناظر
ارائهدهن ــده خدم ــات قرآنی قرار دارند « .ریاســـت امـــور دینی جمهوری ترکیـــه» به عنوان

 / 26آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

متول ــی و ناظ ــر در حوزه ق ــرآن و فعالیتهـــای مذهبـــی فعالیت مینماید .از تشـــکیالت
ریاس ــت ام ــور دین ــی جمه ــوری ترکی ــه ،دو ادارۀ «اداره کل خدمـــات آموزشـــی و قرآنی» و
«هیئتمدیره بازرس ــی و قرائت قرآن» فعالیت مینمایند که به ترتیب نقش سیاستگذار
و ناظ ــر را در این حوزه دارا میباش ــد« .ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه» با برگـــزاری دورههای
قرآنی نقش ارائهدهنده خدمات قرآنی در ترکیه را دارا میباشد.
فص ــل پنجم این گ ــزارش ،مربوط به برنامههای آینده این کشـــور میباشـــد که در این
زمینه برنامه اس ــتراتژی  2019-2015اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه در حوزه وقف و
ام ــور خیریه ارائه گردید و فصل شش ــم هم به بیان جمع بنـــدی و تحلیل وضعیت وقف و
امور خیریه ترکیه میپردازد.
در اثن ــاء تهیه ای ــن کتاب ،با رایزنهـــای فرهنگی ایران در ترکیه (در شـــهرهای آنکارا،
اس ــتانبول و ارزروم) ارتب ــاط برقرار ش ــد و مطالبـــی راجع به وقف و امور خیریـــه ترکیه مورد
سؤال قرار گرفت که نتایج حاصل از این مکالمات عبارتاند از:
«باالتر ی ــن ارگان در ح ــوزه مس ــائل دینی ،ریاســـت امـــور دینی جمهوری ترکیه اســـت
(حاکمیت وقف ،ریاست امور دینی جمهوری ترکیه است که وقف را نظارت و مدیریت
میکن ــد البت ــه منظور وقف دینی اس ــت) .باالترین ارگان در حوزه وقـــف ،اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه میباش ــد .دانش ــگاه ســـلطان محمد فاتح هم یک دانشـــگاه وقفی
است».
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
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 |

اطالعات کلی کشور ترکیه

1-1اطالعات کلی کشور ترکیه
1-111مقدمه
اولین گام در مطالعات تطبیقی ،آشنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی ،اقتصادی،
سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشور موردمطالعه اســـت .مقایسه یک کشور با
کشورهای دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت آن ،موجب درک سطحی موضوع و
نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررســـی ویژگیهای بارز کشـــور ترکیه پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالعات فرهنگی -مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی
ترکیه با نام رس ــمی جمهوری ترکیه ،کشـــوری اوراسیایی اســـت که بخش بزرگ کشور
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یعنی آناتولی یا آس ــیایی کوچک در جنوب باختر آســـیا و خاورمیانه واقع اســـت و بخش
کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقهی بالکان (منطقهای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد.
ترکی ــه در خ ــاور با کش ــورهای ایران ،جمهـــوری آذربایجـــان (نخجوان) ،ارمنســـتان و
گرجس ــتان؛ در جنوب خاوری با عراق و ســـوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با
بلغارستان و یونان همسایه است .همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه ،از باختر با دو
در ی ــای کوچک مرمره و اژه ،و از جنوب باختر با دریـــای مدیترانه مرز آبی دارد .دو تنگهی
راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است.
مس ــاحت ترکیه  783.562کیلومترمربع است و مساحت ایران  1.648.000میباشد،
به عبارتی مس ــاحت ترکیه در حدود نصف مســـاحت ایران میباشد [ .]89ترکیه کشوری
ً
کوهستانی و نسبتا پرباران است .شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی
خ ــاور و باخت ــر امتدادیافته اس ــت .ترکیه با قـــرار گرفتـــن در یکی از حســـاسترین مناطق
جهان ،دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بســـیار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر
آسیا و اروپا به شمار میآید و کشورهای بسیاری ،بهویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت
کاال و ان ــرژی اس ــتفاده میکنند .ترکیه از آبوهـــوای خوب و جلگهای برخوردار اســـت و
نه ــای جال ــب و دیدنی دارد ب ــه دلیل همین ســـاالنه تعداد زیادی توریســـت به آنجا
مکا 
مسافرت میکنند.
کشور ترکیه در نیمکره شمالی و نقطه تالقی دو قاره آسیا و اروپا مکانیابی شده است.
این کشور در جنوب شرقی اروپا و غرب آسیای میانه واقعشده است و بین مدار 35درجه
و  50دقیقه الی  42درجه و  6دقیقه عرض شمالی و  35درجه الی  44درجه و  48دقیقه
ط ــول ش ــرقی نصفالنهار گرینویچ قرارگرفته اســـت .این ســـرزمین بهصورت مســـتطیلی
قابلتصور اس ــت که طول آن از ش ــرق تا غـــرب (از ارارات تا چناق قلعـــه) در حدود 1660
کیلومتر و عرض آن بهطور متوسط  550کیلومتر میباشد [.]5
ترکیه ش ــش همسایهی آس ــیایی و دو همسایهی اروپایی دارد .کشورهای هممرز ترکیه
عبارتان ــد از :در خاور با ایران  ۴۹۹کیلومتر ،جمهوری آذربایجان  ۹کیلومتر ،ارمنســـتان
 ۲۶۸کیلومتر ،و گرجستان  ۲۵۲کیلومتر؛ در جنوب خاور با عراق  ۳۵۲کیلومتر و سوریه
 ۸۲۲کیلومتر؛ در شمال باختر با یونان  ۲۰۶کیلومتر و بلغارستان  ۲۴۰کیلومتر.
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ترکیه از س ــه طرف ب ــه دریا راه دارد .دریاهای ســـیاه و مرمـــر ،اژه و مدیترانه از طریق دو
تنگ ــه بس ــفر و داردانل ب ــه دریاه ــای آزاد مرتبط میشـــوند و ازلحـــاظ جغرافیایی موقعیت
مناسبی به این کشور میدهند .بزرگترین و مهمترین شهر آن استانبول میباشد .ترکیه با
کش ــورهای ایران ،جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،گرجستان ،عراق ،سوریه ،بلغارستان
و یونان همسایه است [.]4
در شکل  1-1موقعیت کشور ترکیه در جهان آورده شده است.
ش ــکل هندس ــی خاص ترکیه اثرات بســـیار زیادی در توســـعه اقتصـــادی آن ایفا کرده
است .آس ــیای صغیر یک اصطالح دیگر جغرافیایی است که بیشتر نویسندگان اروپایی
در نوش ــتههای خود راجع به ترکی ــه بکار میبرند .موقعیت جغرافیایی ترکیه باعث شـــده
است حالت پلی میان دو قاره آسیا و اروپا داشته باشد و این کشور بهوسیله گذرگاههای
بس ــفر و داردانل از ترکیه بهمنزله ش ــاهراهی از اروپا به کشـــورهای مســـلمان بوده و عکس

شکل  )1-1موقعیت کشور ترکیه در جهان

ای ــن قضی ــه هم صادق بوده اس ــت .موقعیـــت جغرافیایی ترکیه این مـــکان را به وجود
آورده اس ــت که نقش دروازهبان بخش اروپایی اتحاد شـــوروی سابق را بازی کند و این امر
موجب عضویت این کشور در پیمان دفاعی آتالنتیک شمالی (ناتو) گردیده است [.]6
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1-11111تقسیمات کشوری
کنگ ــره جغرافی ــای اول ک ــه در س ــال  ۱۹۴۱در آنکارا برگزار شـــد ،در پایان بررســـیهای
طوالنی خود ترکیه را به هفت ناحیه جغرافیایی تقسیم نمود .در بررسیهای کنگره نامبرده
ویژگیه ــای مختل ــف جغرافیایی ترکیـــه در نظر گرفته شـــد .هر یک از این نواحی شـــامل
چندین استان میشوند .کشور ترکیه  ۸۱استان دارد .مراکز همه استانها بهجز سه استان
با خود اس ــتان همنام هس ــتند .س ــه اســـتان نامبرده عبارتاند از :ختای (مرکز :انتاکیه)،
قوجاایل ــی (مرک ــز :ایزمیت) ،س ــقاریه (مرکـــز :آداپازاری) .هرکـــدام از اســـتانهای ترکیه به
چندین بخش تقسیمشده است.

شکل  )2-1تقسیمات کشوری ترکیه

1-111اطالعات اقتصادی
اقتصاد ترکیه ،توس ــط صندوق بینالمللی پول ،1بهعنـــوان اقتصاد بازار در حال ظهور
یش ــود .بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،ترکیه ازنظر شاخص
تعریف م 
توس ــعهی انسانی در سال  69 ،2014امین کشور درحالتوسعه دنیا بهحساب میآید [.]7
بر اس ــاس اعالم مجله فوربس ازنظر تعداد میلیاردرها شـــهر استانبول در سال  ۲۰۰۸با ۳۵
نفر میلیاردر پس از مس ــکو( ۷۴میلیاردر) ،نیویـــورک ( ۷۱میلیاردر) ،لندن( ۳۶میلیاردر)
در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شـــهرهایی مانند توکیو ،هنگ کنگ ،لس
آنجلس و داالس پیش است.
)1. International Monetary Fund (IMF
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اقتص ــاد ترکی ــه ترکیبی از صنای ــع بومی و نوین اســـت که روزبهروز بـــر دامنهاش افزوده
یش ــود .اقتصاددانان و سیاس ــتمداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده
م 
طبقهبندی میکنند و آن را جزو  20کشـــور صنعتی جهان میدانند .ترکیه از ســـال 1980
میالدی در تولید محصوالت اساس ــی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پسازآن سال نیز
به رش ــد خود ادامه داده است .تولیدات فراوان کشـــاورزی ترکیه در سال  ۲۰۰۵رتبه هفتم
جهان را به دست آورد و در سال  ۲۰۰۶برای  ٪2.11از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد .بخش
خصوص ــی اقتص ــاد ترکی ــه نی ــز قوی و بهســـرعت در حال رشـــد اســـت و نقـــش مهمی در
بانک ــداری ،حملونق ــل و ارتباط ــات دارد .در ســـالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشـــد خوبی
داش ــته و رش ــد  ٪9.8و  ٪4.7را در س ــالهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۵به دست آورده است .اقتصاد
کالن ترکیه ترکیبی از بخش کش ــاورزی ،صنایع ،پیمانکاری و ساختوســـاز ،ارتباطات،
گردش ــگری و خدمات بانکی و مالی میباشد .بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که
 %16.3کل صنایع ترکیه را ش ــامل میشـــود [ .]8گردشگری یکی از فعالترین بخشهای
اقتصاد ترکیه اس ــت که ب هس ــرعت رش ــد میکند .درآمد حاصل از توریســـم این کشـــور در
ً
سهماهه اول سال  2015به مرز  5میلیارد دالر (تقریبا  154هزار میلیارد ریال) میباشد [.]90
از سال  ،1961ترکیه از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 1است .همچنین
از  31دسامبر  ،1995ترکیه یکبخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا 2است.
بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)3-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 3کشـــور ترکیه
برای سالهای  2014و  2015به ترتیب  %3و  %4است و پیشبینی میشود که برای سال
 ،2017میزان رش ــد تولید ناخالص داخلی این کشـــور برابر با  %3/5باشد که با میزان رشد
تولید ناخالص داخلی جهان برابر اس ــت .رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015
در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت مقایسه سه نمودار ،سال 2014
موردبررس ــی قرار گرفته اس ــت .در س ــال  ،2014میزان رشـــد تولید ناخالـــص داخلی ترکیه
( )%3از جهان ( )%2.6باالتر است و از ایران ( )%4.3پایینتر میباشد [.]9
1. OECD
2. EU Customs Union
3. GDP Growth
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شکل  )3-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )4-1میزان تولید ناخالص ترکیه بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعی ــت 1در س ــالهای  2014و  2015برابـــر بـــا ( $10303/9تقریبا  318میلیـــون ریال) و
ً
( $9130تقریب ــا  282میلیون ریال) میباشـــد .میزان تولیـــد ناخالص داخلی ایران به ازای
س ــرانه جمعیت در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت
مقایس ــه س ــه نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته اســـت .در سال  ،2014میزان تولید
ناخالص داخلی ترکیه بر اس ــاس س ــرانه جمعیت ،از جهان کمتر و از ایران بیشتر است و
تفاوت قابلمالحظهای هم با ایران دارد [.]10

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

بن ــا بر گزارش بان ــک جهانی ،میزان تولیـــد ناخالص داخلی ترکیه بر اســـاس قیمت
بازار 1در س ــالهای  2000تا  2015در ش ــکل  5-1آورده شده است .میزان تولید ناخالص
داخل ــی ترکی ــه در س ــال  ،2015براب ــر بـــا  22( $ 718.221.000.000میلیون میلیـــارد ریال)
میباش ــد .میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار ،در ســـال  2015در ســـایت
بان ــک جهان ــی اع ــام نش ــده اس ــت .بنابرایـــن جهت مقایســـه دو نمـــودار ،ســـال 2014
موردبررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت .در ســـال  ،2014تولیـــد ناخالـــص داخلـــی ترکیـــه
 25( $ 798.797.000.000میلی ــون میلیـــارد ریـــال) و تولیـــد ناخالـــص داخلـــی ایـــران،
 13( $ 425.326.000.000میلی ــون میلیـــارد ریـــال) میباشـــد و همانطـــور که در شـــکل
نمایان است ،تولید ناخالص داخلی ترکیه در حدود دو برابر ایران میباشد [.]11

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

بن ــا ب ــر گزارش بان ــک جهان ــی (ش ــکل  ،) 6-1درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعی ــت  1در س ــالهای  2013و  2014برابـــر بـــا ( $18.840تقریبـــا  582میلیـــون ریال) و
ً
( $19.190تقریب ــا  593میلی ــون ریال) میباشـــد .همچنین میزان درآمـــد ناخالص ملی بر
ً
اس ــاس س ــرانه جمعیت جهان در س ــال ( $15.011 ،2014تقریبا  464میلیون ریال) و این
ً
شاخص برای ایران به میزان ( $17.400تقریبا  573میلیون ریال) میباشد [.]75

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

بن ــا بر گزارش بانک جهانی ،میزان درآمد ناخالص ملی 1در ســـالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  7-1آورده ش ــده اس ــت .میزان درآمد ناخالص ملـــی ترکیه در ســـال  ،2015برابر با
 1523میلیارد دالر ( 47میلیون میلیارد ریال) میباشـــد .میزان درآمد ناخالص ملی ایران
در س ــال  2015در س ــایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت .بنابراین جهت مقایســـه دو
نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014درآمد ناخالص ملی ترکیه
 1488میلیارد دالر ( 46میلیون میلیارد ریال) و درآمد ناخالص ملی ایران 1360 ،میلیارد
دالر ( 42میلیون میلیارد ریال) میباشد [.]76

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

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
نظام سیاسی ترکیه پارلمانتاریستی و الئیک است [ .]3طبق قانون اساسی ،قوه مجریه
توس ــط رئیسجمه ــور و ش ــورای وز ی ــران اداره میگـــردد و رئیسجمهور ،رئیس قـــوه مجریه
اس ــت که از طرف مجلس برای یک دوره  7ســـاله انتخاب میگردد .رئیسجمهور به
عنوان رئیس دولت ،وظایفی چون تعیین نخســـتوزیر را بر عهده دارد .در این کشور تنها
یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی ،مرکب از  450نماینده که برای یک دوره 5
یش ــوند ،وجود دارد و قـــدرت قانونگذاری طبق قانـــون بر عهده مجلس
س ــاله انتخاب م 
ملی میباش ــد و نمایندگان با انجام انتخابات از ســـوی مردم برگزیده میشـــوند .سیستم
قضایی در ترکیه به وس ــیله دادگاههای مســـتقل اداره میشـــود و در امر قضاوت در صدور
اح ــکام آزادان ــه عمل میکنند .آنها بر اســـاس اصول قانون اساســـی ،رویههای قضایی و
تجربیات فردی قضاوت مینمایند.
رئیسجمه ــور ترکی ــه عالیتر ی ــن مقام سیاســـی کشـــور ترکیه اســـت .با توجـــه به نظام
پارلمان ــی در جمه ــوری ترکی ــه مقام ریاســـت جمهوری ترکیه بیشـــتر یک مقام تشـــریفاتی

یکرت روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 39 /

است ،اما قانون اساسی ترکیه اختیاراتی همچون حق وتوی مصوبات پارلمان و انتصاب
مقا مه ــای دولت ــی ازجمل ــه قض ــات و رؤســـای دانشـــگاهها را بـــه او بخشـــیده اســـت .او
درعینحال فرمانده کل قوا نیز محسوب میشود.
انتخاب رئیسجمهوری توس ــط مجلس بزرگ ملی فرآیندی پیچیده دارد و رأیگیری
میتوان ــد تا چه ــار مرحله ادامه داش ــته باشـــد .رئیسجمهوری با رأی دســـتکم دوســـوم
ً
نمایندگان مجلس ملی برای دورهای پنجســـاله انتخاب میشود (قبال این مدت  ۷سال
بود ولی در س ــال  ۲۰۰۷به  ۵س ــال تقلیل یافت) و درصورتیکه هیچیک از نامزدهای احراز
ای ــن س ــمت نتوانن ــد در دو دور اول رأیگیری به این حدنصاب دســـت یابند ،دور ســـوم
رأیگی ــری برگ ــزار میش ــود و دارن ــده اکثریـــت مطلـــق آرا به ریاســـت جمهوری میرســـد.
درصورتیکه حتی در این مرحله نیز هیچیک از نامزدها نتوانند دستکم به اکثریت مطلق
دس ــت یابن ــد ،دور چه ــارم رأیگی ــری برگزار میشـــود و نامـــزد دارای بیشـــترین تعـــداد آرا
رئیسجمهوری ترکیه اعالم میشود [.]4
در جمهوری ترکیه کنونی پارلمان قدرت اصلی کشور محسوب میشود .پارلمان ترکیه
ً
 550کرس ــی دارد .حزبی که در پارلمان مســـتقال یا بهصورت ائتالفی اکثریت را در اختیار
داشته باشد نخستوزیر را مأمور تشکیل کابینه میکند و پارلمان خود صالحیت کابینه
را به رأی میگذارد .از سوی دیگر از سال  2014برای اولین بار رئیسجمهور ترکیه نیز با رأی
مس ــتقیم مردم انتخاب میشود اما در قانون اساســـی فعلی اختیارات رئیسجمهور ترکیه
کمتر از نخستوزیر منتخب پارلمان است .حزب حاکم ترکیه اکنون در پی تغییر سیستم
پارلمانی به ریاس ــتی اس ــت تا بار دیگر اردوغان به شـــخصیت اول ترکیه بدل گردد .وی از
اختیارات کنونی ریاس ــت جمهوری ناراضی اســـت و تمام تالشـــش تغییر قانون اساسی و
ایجاد سیستم ریاست جمهوری و حذف پست نخستوزیری ترکیه است [.]12
دولت ترکیه از 21وزارتخانه تشکیلشدهاند که به شرح زیر میباشند [:]77
1.1وزارت امور اتحادیه اروپا
2.2وزارت فرهنگ و گردشگری
3.3وزارت گمرک و تجارت
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4.4وزارت توسعه
5.5وزارت اقتصاد
6.6وزارت انرژی و منابع طبیعی
7.7وزارت محیطزیست و برنامهریزی شهری
8.8وزارت خانواده و سیاست اجتماعی
9.9وزارت دارایی
1010وزارت غذا ،کشاورزی و دامپروری
1111وزارت امور خارجه
1212وزارت مدیریت آب و جنگل
1313وزارت بهداشت
1414وزارت علوم ،صنایع و فناوری
1515وزارت کشور
1616وزارت دادگستری
1717وزارت کار و امور اجتماعی
1818وزارت دفاع ملی
1919وزارت آموزش ملی
2020وزارت حملونقل ،دریانوردی و ارتباطات
2121وزارت ورزش و جوانان
بنا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشد جمعیت ترکیه بین سالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  8-1نشان دادهش ــده اس ــت .همانطور که در شکل مشـــخص است ،جمعیت
ً
ترکیه در سال  ،2015تقریبا  78.665.830نفر میباشد درحالیکه جمعیت ایران در سال
 ،2015در حدود  79.109.272نفر میباشد [.]8
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شکل  )8-1نمودار رشد جمعیت ترکیه و ایران از سال  2000تا 2015

س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
بودن گرایشهای مذهبی این افراد نس ــبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن
ب ــه پای ــان زندگ ــی و ی ــاد م ــرگ بیش ــتر بـــه دیگـــران فکـــر میکننـــد و بـــه کمـــک بـــه آنهـــا
میاندیشند [.]78
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت
مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و درعینحال
م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمت ــری به کمک کردن ابـــراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخش ــندگی افراد س ــنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر
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سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند.
درصد گروههای س ــنی مختلف در کشـــور ترکیه در ســـال  2014مطابق جدول 1-1
بوده است [.]79
جدول  )1-1درصد گروههای مختلف سنی برحسب جنسیت

ردیف

گروه سنی (سال)

درصد

نسبت مرد به زن

1

14-0

25.5

1.047

2

15.24

16.8

1.041

3

25.54

42.9

1.016

4

55.64

8.1

0.999

5

 65و باالتر

6.7

0.846

6

جمعیت کل

100

0/99

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

1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
نخس ــتین قانون اساس ــی جمهوری ترکیه که در سال  ۱۹۲۴میالدی تهیه شدهاست،
دین رس ــمی ترکیه را اسالم تعیین نمودهاســـت .لیکن در اصالحات قانون اساسی سال
 ۱۹۲۸ای ــن مادهقانون ــی حذف و ب ــا تأ کید بر جدایی دین از سیاســـت ،ترکیه کشـــوری با
دولت و حکومت س ــکوالر(جدایی دین از سیاست) معرفی گردیدهاست [ .]91بر اساس
گزارش س ــایت ایندکس موندی ،1حدود  %99.8جمعیت کشور ترکیه را مسلمان و حدود
 %0.2را مس ــیحیان ،یهودیان و دیگ ــر ادیـــان تشـــکیل میدهند [ .]87از مســـلمانان ترکیه
ً
حدودا  %85 -%75مردم سنی و  %25 -%15درصد هم علوی هستند [.]3
مس ــلمانان ترکی ــه بیش ــتر پیرو مذهب تســـنن میباشـــند کـــه از میان آنهـــا حنفیها
ً
بزرگترین گروه بهشمار میآیند که عمدتا در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند .شافعیها
ً
ب ــا جمعیت ــی کمت ــر در مناطق ش ــرقی ترکیه مســـتقرند و اکثرا کرد هســـتند .شـــمار پیروان
مذاهب دیگر بسیار کم میباشد .رو یهمرفته پیروان ادیان در ترکیه به دو قسمت اصلی
تقسیم میشوند:
الف)پیروان دین اسالم ،که خود به چند مذهب تقسیم میشود و اهم آنها عبارتاند
از:
1.1حنفیها :جمعیت قابلمالحظهای از اهل سنت ترکیه را تشکیل میدهند.
2.2ش ــافعیها :ش ــاخهای از اهل ســـنت اســـت که پیروان آن را بیشـــتر کردها تشـــکیل
میدهند.
3.3پیروان سایر فرق اهل سنت.
4.4علویان
ب)پیروان ادیان دیگر بهجز اس ــام ،که در کل  ۲درصد از جمعیت ترکیه را تشـــکیل
میدهند [.]91
1. Index Mundi

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ترکیه
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور ترکیه بیان شد .پیش از ورود به بررسی
ساختار وقف و امور خیریه در ترکیه ،الزم است مفاهیم اولیه در این حوزه مشخص گردد.
مفاهیم ــی ک ــه در ای ــن فص ــل بی ــان شـــده اســـت در دو بخش کلـــی مؤسســـات خیریه و
فعالیتهای بشردوستانه میباشد.
در بخش مؤسس ــات خیریه ،مفاهیم بنیادهای وقفی و انجمنها بیان شـــده اســـت و
همچنی ــن مفه ــوم وقف ان ــواع بنیادهای وقـــف ذیل بنیادهای وقفی بیان شـــده اســـت.
بنیادهای وقف مهمترین و رایجترین انواع مؤسسات خیریه در ترکیه میباشند که در این
کش ــور بنیادهای وقف در دو دس ــتهی کلی قرار دارند :بنیادهایی که قبل از قانونی مدنی
ترکی ــه تأس ــیس ش ــدهاند و بنیادهای که بعـــد از قانون مدنی ترکیه تأســـیس شـــدهاند .در
گزارش حاضر منظور از کلمه "بنیاد" ،همان "بنیادهای وقفی یا وقفشده" میباشد.

2-222مؤسسات خیریه

1

مؤسس ــات خیریه نقش بس ــیار مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی اقشار
آس ــیبپذیر دارن ــد ،ب ــه گونهای ک ــه این ســـازمانها نقش بازوهـــای قدرتمند دولـــت را در
حمایت از این اقشار ایفا میکنند .مؤسسات خیریه سبب افزایش همدلی و همکاری در
می ــان افراد جامعه میش ــوند .مؤسس ــات خیریه در ترکیـــه به دو دســـتۀ بنیادهای وقف و
انجمنها تقسیم میشوند که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
1. Charitable Institution
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2-22222بنیادهای وقف
نوع اول مؤسس ــات خیریه ،بنیادهای وقف 1هســـتند که از مهمتریـــن و رایجترین انواع
ای ــن مؤسس ــات هس ــتند .این بنیاده ــا بهطورمعمـــول مزایای ناشـــی از داراییهـــا و اموال
خصوص ــی را ب ــه منافع عمومی و به امور مربوط به خیریـــه ،خدمات فرهنگی و اجتماعی
اختصاص میدهند [.]15
2-2222222وقف
ب ــه دنبال تحوالت گس ــتردهای که در خـــال جنگهای جهانـــی اول و دوم پیش آمد و
منج ــر به اضمحالل کامل امپراتوری عثمانی و روی کار آمدن جمهوری ال ئیک به دســـت
آتات ــورک ش ــد ،در همـ ـهی ش ــئون فرهنگـــی ،اجتماعـــی ترکیه تغییـــرات بنیـــادی صورت
پذیرف ــت .ازجمله این تغییرات دگرگون شـــدن فرهنگ وقف در ترکیـــه بود .در نظام جدید
حکومتی ترکی ــه ،کلیه خدمات فرهنگی ،اجتماعی از مدیریت اوقاف منفک و به وزارت
آموزش ملی واگذار ش ــد .بعدها وزارت فرهنگ نیز بخشـــی دیگر از میراث فرهنگی وقف؛
ً
نظی ــر کتابخانهه ــا و موزهها را تصاحب کرد تا آنجا که اوقاف عمال بهصورت یک ســـازمان
خیریه درآمد [.]1
نظام الئیک بهتدریج سعی نمود ،تعریف جدیدی از وقف ارائه کند .توصیف جدید
عبارت بود از کارهای عامالمنفعه که ترکها انجام میدادهاند و اکنون نیز ادامه دارد .آندر
اوا وز ی ــر مش ــاور دولت ترکیه در س ــال  ،1978با تبدیل وقف از یک مســـئلهی اســـامی و
ش ــرعی به یک پدیدهی ملی و نیکوکارانه ،آن را به دو بخش قبل از اســـام و بعد از اسالم
تقس ــیم میکند .محور اصلی سخنرانی نامبرده عبارت است از یک نوع برداشت ال ئیک
از پدیدهی وقف و اوقاف  ...اما مردم ترک که مسلمان هستند و به هر قیمت پایبندی به
مسائل و احکام شرعی را در دلهایشان حفظ نمودهاند ،بهتدریج از وقف فاصله میگیرند
و ایجاد وقفهای جدید ،که بیش ــتر ماهیت سیاســـی و فرهنگی و متفاوت با وقفهای
پیشین دارد ،جایگزین سندهای وقفی شرعی میگردد.3
2

1. Foundations
2. Endowment

 .3سخنرانی شنرییلماز معاون مدیریت اوقاف -نشریه مدیریت وقف.
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ب ــه دنبال تغییرات ــی که در قان ــون وقف پدید آمد ،ایجـــاد بنیاد وقـــف 1تعریف حقوقی
جدی ــدی پیدا ک ــرد و آن عبارت بود از «تأســـیس یک بنیـــاد عامالمنفعه به دســـت فرد یا
سازمان یا جمعیتی که به امور مربوط به خیریه و تعاون اجتماعی بپردازد».2
کلمه وقف ،دارای نامهای متعددی اســـت که در بخشهای مختلف جهان اســـام
شناختهشده است .در ترکیه vakfi ،یا  foundationبر اساس زبان رسمی قانون جمهوری
ترکی ــه شناختهش ــده اس ــت و کلم ــه  foundationمعـــادل مؤسســـه خیریه یا بنیـــاد وقفی
میباش ــد [ .]13وق ــف 3ب ــه معن ــی تخصیص دائمـــی هر نوع امـــوال و دارایی توســـط یک
مسلمان و برای اهداف مذهبی ،مقدس یا خیریه میباشد [.]14
2-2222222انواع بنیادهای وقف
بنیادهای وقف به دو دس ــته کلی تقســـیم میشـــوند :بنیادهای وقفی کـــه قبل از قانون
مدنی ترکیه تأسیسش ــدهاند و بنیادهای وقفی که بعد از قانون مدنی تأسیسشـــدهاند .در
دس ــته اول ،ی ــک تقس ــیمبندی دیگ ــری از بنیادهـــای وقـــف از لحـــاظ ماهیـــت ،امـــوال و
تصرفات ،مدیریت و نحوه استفاده ارائه میشود که در جدول  1-2نشان داده شده است.
الف) بنیادهای وقفی که قبل از قانون مدنی ترکیه تأسیسشدهاند:
1.1از لحاظ ماهیت
_بنیادهای خیریه :4درآمد این دسته از بنیادها به طور کامل یا تا حدودی به خدمات
خیریهای اختصاص داده میشود [.]16
_بنیادهای موروثی (خانوادگی) :5این بنیادها هیچگونه کار خیریهای انجام نمیدهند
و تمام منافع آن به فرزندان بنیانگذار اختصاص داده میشود [.]16
2.2از لحاظ اموال و متصرفات
_بنیاده ــای واقعی :6بنیادهایی هســـتند کـــه تمام امالک و مســـتغالتی که در اختیار
1. Foundation

 .2قانون تأسیس وقف در ترکیه ()Foundation Law

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
_بنیاده ــای غیرواقعی :1بنیادهای هســـتند کـــه تمامی اموال منقـــول و غیرمنقول این
بنیادها برای دولت است و این بنیادها با مجوز دولت تأسیس شدهاند و به عبارتی
بنیادهای دولتی میباشند [.]16
جدول  )1-2انواع بنیادهای وقف در ترکیه

بنیادهای وقفی
طبق قانون
مدنی

انواع بنیادهای وقف
بنیادهای خیریه

 .1از لحاظ ماهیت

بنیادهای موروثی
بنیادهای واقعی

 .2از لحاظ اموال و
متصرفات
الف) بنیادهای
وقفی که قبل از
قانون مدنی
ترکیه تأسیس
شدهاند.

بنیادهای غیرواقعی
بنیادهای ضبطشده
بنیادهای اضافهشده

 .3از لحاظ
مدیریت

بنیادهای جوامع (غیرمسلمانان)
بنیادهای تجار

 .4از لحاظ نحوهی
اجاره

موقتی

بنیادهای خیریه

وقف انتفاع
وقف منفعت

بنیادهای موروثی
دائمی

بنیادهای واقعی
بنیادهای غیرواقعی
1. Non Real (Sahih olmayan) Foundations
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بنیادهای وقفی
طبق قانون
مدنی

انواع بنیادهای وقف

اگر یک نفر درخواست تأسیس یک مؤسسهی خیریه را بدهد ،آن فرد باید
ب) بنیادهایی یک ضمانتنامه در رابطه با درخواستی که دارد ،برای دفتر اسناد رسمی
وقفی که بعد از تنظیم کند .در ادامه موضوعاتی که درباره ضمانتنامه توسط دفتر اسناد
رسمی اتفاق میافتد ،مطرح شده است .1 :هدف بنیاد .2 ،بدنهی بنیاد
قانون مدنی
ترکیه تأسیس (مدیریت و هیئت بازرسی) .3 ،امالک و مستغالت و حقوقی که برای این
شدهاند.
هدف اختصاص داده شده است .4 ،.تشکیالت بنیاد (فرد یا افرادی که
میخواهند بنیاد را اداره کنند .5 ،).آدرس محل اقامت و نام بنیاد.

3.3از لحاظ مدیریت
_بنیادهای ضبطش ــده :1بنیادهـــای وقفی که هیئتامنا یا بنیـــان گذران آن فوت
کردهاند و توسط اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه مدیریت میشوند [.]16
_بنیادهای اضافهش ــده :2بنیادهایی که توســـط فرزندان و وراث افراد وقف کننده
اداره میشوند [.]16
_بنیادهای وقفی جوامع (غیرمســـلمان) :3اداره این دسته از بنیادها توسط جوامع
غیرمس ــلمان اس ــت .اعض ــای آن از شـــهروندان ترکیـــه میباشـــند و دارای ســـند
وقفیاند.4
_بنیاده ــای وقف ــی تج ــار :5ای ــن بنیادها توســـط یـــک هیئتمدیره منتخـــب تجار
مدیریت میشوند.]24[ 6
4.4از لحاظ نحوه اجاره
_بنیاده ــای موقت ــی :بنیادهای ــی که بـــا ارزش مشـــخصی در یکزمـــان معین و به
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 میشـــوند و در ازای اجاره هم پولی گرفته میشـــود .این
بنیاده ــا به دو دس ــتهی بنیادهای خیریه و بنیادهای موروثی تقســـیم میشـــوند.
بنیادهای خیریه بر اس ــاس نحوهی استفاده اشـــان به دودستهی جداگانه تقسیم
میشوند که عبارتاند از:
1.1وق ــف انتف ــاع :افراد جامع ــه از آن بنیـــاد وقفی بهـــره مند میشـــوند و مقصود
تحصیل درآمد مادی نیست .مانند :مدرسه و مسجد.
2.2وقف منفعت :درآمد این بنیادهای وقفی برای ســـایر افراد استفاده میشود.
مانند :امالک و مستغالت.
_بنیادهای دائمی :این نوع بنیادها به صورت دائمی اجاره داده میشوند و در ازای
اج ــاره آن ،پول ــی از افراد گرفته نمیشـــود و در صورت مرگ وی هـــم ،این بنیاد به
وراث آن شخص منتقل میشود و از آنها هم مبلغی دریافت نمیگردد .این نوع
اجاره بنیادهای وقفی در دوران جمهوری ترکیه منسوخشـــده اســـت .بنیادهایی
ک ــه اج ــاره آنها به صورت دائمی میباشـــند ،به دو دســـتهی بنیادهـــای واقعی و
بنیادهای غیرواقعی تقسیم میشوند.
ب) بنیادهای وقفی که بعد از قانون مدنی ترکیه تأسیسشدهاند:
همانطور که در قانون مدنی ترکیه آمده اســـت ،اگر یک نفر درخواســـت تأســـیس یک
مؤسسـ ـهی خیریه را بدهد ،آن فرد باید یک ضمانتنامه در رابطه با درخواســـتی که دارد،
برای دفتر اس ــناد رس ــمی تنظیم کند .در ادامه موضوعاتی که درباره ضمانتنامه توســـط
دفتر اسناد رسمی اتفاق میافتد ،مطرحشده است:
 .1هدف بنیاد
 .2بدنهی بنیاد (مدیریت و هیئت بازرسی)
 .3امالک و مستغالت و حقوقی که برای این هدف اختصاص دادهشده است.
 .4تشکیالت بنیاد (فرد یا افرادی که میخواهند بنیاد را اداره کنند).
 .5آدرس محل اقامت و نام بنیاد [.]16
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2-2222222نیات بنیادهای وقفی
اگرچه یک قانون خاص وجود ندارد که انواع بنیادهای وقفی را برشمارد ،در نظر گرفتن
انواع اساس ــی بنیادهای وقفی با اهداف خاص ،در قوانین مختلفی تنظیمشـــده اســـت و
ممکن است یک طبقهبندی با توجه به اهدافشان ایجاد شود .برخی از این طبقهبندیها،
اگرچه محدود هم نیستند ،شامل موارد زیر میباشند [:]19
_بنیاد وقفی فامیلی (خانوادگی)
_بنیاد وقفی مذهبی
_بنیاد وقفی آموزش عالی
_بنیاد وقفی برای حمایت از کارمندان و کارگران
_بنیاد وقفی همبستگی و کمکهای اجتماعی
_بنیاد وقفی حفاظت از محیطزیست
_و سایر بنیادهای وقفی با منافع عمومی [.]19
2-22222انجمنها
انجمنها بهعنوان نوع دوم مؤسس ــات خیریه در نظر گرفته میشوند .قوانین مربوط به
انجمنها در قانون مدنی ترکیه و قانون انجمنها ارائهشـــدهاند [ .]17انجمنها ،نهادهای
حقوقی هس ــتند که توس ــط حداقل  7نفر از افرادی که دانـــش و فعالیتهای خود را برای
یک هدف غیراقتصادی مشترک و خاص متحد میکنند ،تأسیس میشوند [.]18

2-222فعالیت بشردوستانه

1

بخش ــش برنامهریزیشده و س ــاختاریافته زمان ،اطالعات ،کاال و خدمات ،قدرت و
نفوذ ،و همچنین پول بهمنظور ارتقا سالمت انسانی و جامعه ،فعالیت بشردوستانه تلقی
میشود .شاید در ظاهر فعالیت بشردوستانه و فعالیت خیریه یک مفهوم به نظر برسند اما
در اصل تفاوتهایی دارند.
خیریه در مفهوم سنتی تنها راهحلهای کوتاهمدت برای نیازهای فوری ارائه میدهد،
1. Philanthropy
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درحالیکه فعالیت بشردوس ــتانه به علل ریشـــهای مشـــکالت و اغلب به مقابله با مسائل
نابرابری و توزیع قدرت میپردازد .درحالیکه همیشـــه یک نقش برای فعالیتهای خیریه
بهعنوان یک درمان برای نیازهای فوری و اساســـی وجود دارد ،مشکالت دشوار و ماندنی
مانن ــد فقر و نابرابری ب ــه راهحلها و اســـتراتژیهای جامع نیاز دارند .مؤسســـات خیریه با
منابع خودش ــان که ش ــامل انعطافپذیری ،رهبری و ابتکار عمل اســـت ،قدرت بســـیج
کردن اقدامات جمعی به سمت مصلحت عمومی را دارند.
در ترکیه مطالعهای بر روی فعالیت بشردوستانه انجام شد که مسئلهی موجود در آن؛
بررس ــی انگیزهها و الگوهایی بود که افراد و مؤسســـات خیریه به اعطای منابع میپردازند.
مطالعهی ترکیه پاسخ به این مسئله را در زمینههای زیر محدود میکند:
_فعالیتهای بشردوس ــتانه توسط عموم مردم یک الگویی را به نمایش میگذارند مانند
اینک ــه اهداکنندگان چه کس ــانی اند ،از چه مکانیســـمهایی اســـتفاده میکنند و دلیل
اهدا کردن آنها چه میباشد،
_عوامل نگرش ــی که ب ــر الگوها و تمای ــات افراد اثر میگـــذارد ،میتواند شـــامل مذهب،
کمک و برابری اجتماعی باشد ،و
_مش ــخصات تشکیالت مؤسس ــات خیریه در ترکیه؛ که ساختار مالی و مدیریتی اشان
چه میباشد و چه روابطی با ذینفعان و دولت دارند [.]21

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور ترکیه
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور ترکیه و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور ترکیه
پرداخت ــه میش ــود و پـ ـسازآن به بررس ــی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و
درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در بخش روند تاریخی توسعه ،مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور
اوق ــاف ،قانون هاو دس ــتورالعملهای تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور
مربوط به مساجد بیان شده است.
در بخ ــش وضعی ــت موجود ،وضعیت موجـــود وقف و امور خیریـــه و وضعیت موجود
بق ــاع متبرک ــه ،مس ــاجد و فعالیتهای قرآنی بیان شـــده اســـت .در این قســـمت گزارش
تفکی ــک ان ــواع بنیادهای وقف ــی در انتهای ســـال  2015و حوزه فعالیـــت بنیادهای وقفی
جدید ،دادههای منتخب در مورد بنیادهای وقفی جدید ( ،)2014 -2010توزیع بنیادهای
وقفی جدید مبتنی بر فعالیت آنها در سال ( 2014نیات وقف) ،تعداد وقفهای جدید
از سال  -1980ژانویه  ،2016تعداد موقوفهها در موضوعات مختلف بین سالهای .2009
 ،2014توزیع درآمد اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ( )2013 -2010و هزینههای اداره
کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ( ،)2013 -2010و آمار مربوط به تعداد مساجد و دورههای
قرآنی بیان شده است.

 / 58آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

3-333روند تاریخی توسعه بنیادهای وقفی در ترکیه
دولت ترکیه بهطور کامل نظارت و ادارهی اقســـام مختلف اوقاف را بر عهده داشـــته و
همه تحت "مدیریت اوقاف دولتی" یا " اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه" قرار دارند.
در مورد ادارهی اوقاف ترکیه ،این موارد قابلمالحظه اســـت .اوقاف از دولت عثمانی ،به
دولت جمهوری ترکیه ،بعد از چندین تحول تاریخی منتقل گردید که عبارتاند از:
_لغو وزارت اوقاف و امور شرعیه در سال 1924م؛
_واگذاری اداره و نظارت بر اوقاف به نخستوزیر؛
_تأس ــیس اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه زیر نظر نخســـتوزیر در ســـال 1924م؛
(منظ ــور از اداره اوق ــاف ،اداره کل اوقـــاف نخســـتوزیری ترکیـــه اســـت کـــه در ادامـــه
بهاختصار از عبارت "اداره اوقاف" استفاده میشود).
_تأس ــیس وزارتخانـ ـهی مخصوص ادارهی شـــئون دینـــی؛ (که منظور نهاد ریاســـت امور
دینی جمهوری ترکیه میباشد) [.]2
در دوران عثمانی ،کنترل امور دینی را عالمان دینی به رهبری شیخاالسالم -که خود
او را نی ــز س ــلطان منص ــوب میکرد -ایفـــا میکردند .بـــه دنبال اســـتقرار جمهـــوری ،نهاد
«ریاس ــت امور دین ــی جمه ــوری ترکیه» این نقـــش را اجرا کـــرد [ .]34در راســـتای کنترل
مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال 1923م سرپرستی و انجام امور
دینی و آموزش ــی درزمینهی مذهب و اخالقیات بهطور سیستماتیک تحت نظر سازمانی
به نام «ریاست امور دینی جمهوری ترکیه» قرارگرفته است [.]2
در ترکی ــه ،پس از اس ــتقرار نظ ــام جمهـــوری در ۱۳۰۲ش ،۱۹۲۳ /جهتگیری دولت،
جدای ــی حکوم ــت از نهاده ــای دینی بود کـــه در قلمرو قوانیـــن به حـــذف مجلةاالحکام
العدلی ــة و دیگ ــر مقررات مبتنی بر ش ــریعت انجامیـــد .قانونگذاران ترکیـــه در این دوره با
ً
ش ــتاب به ترجمه و تقلید ِصرف از قوانین غربی پرداختند .مثال قانون مدنی ترکیه ،که از
ً
۱۳۰۵ش ۱۹۲۶/اج ــرا ش ــد ،تقریب ــا ترجمه قانون مدنی ســـویس و قانون تعهـــدات ترکیه،
ترجمه قانون تعهدات سویس است [.]92
در مورد اداره اوقاف ترکیه ،یک قانونی تأســـیس شد به نام قانون اوقاف شماره 5737

هیکرت روشک رد هیریخ روما و فقو دوجوم تیعضو و هعسوت دنور _موس لصف 59 /

ک ــه این قانون ام ــور اوقاف را تنظیم مینمـــود [ .]30قانون اوقاف شـــماره  5737در تاریخ
 2008/2/20به تصویب رسید و در تاریخ  2008/2/27منتشر شد .اصل قانون اوقاف در
س ــال  1935آماده ش ــد و پسازآن  20مرتبه اصالح شـــد .قانون شـــماره  5737را مجلس
ترکی ــه تصو ی ــب کرد و ی ــک اصالحی ــه قابلتوجهـــی در قانون اوقـــاف بـــود [ .]29از جمله
اصالحات قانون جدید این است که محدودیتهای حاکم بر بنیادهای موقوفه را از بین
بب ــرد و ت ــاش نماید ت ــا سرپرس ــتی اداره کل اوقـــاف نخســـتوزیری ترکیه را هـــم از روی
بنیادهای موقوفه ب ــردارد و یکی از عناصر کلیدی این قانون جدید ،حذف محدودیتها
برای افراد خارجی میباشد [.]30
پسازآنک ــه قان ــون جدی ــد اوق ــاف تصویب شـــد ،تمرکز اصلی بایـــد بر روی آمـــاده کردن
دس ــتورالعمل جدی ــدی باش ــد تا چارچوب پیادهســـازی ایـــن قانون جدید را شـــکل دهد.
دس ــتورالعمل اجرایی س ــازی قانون اوقاف شماره  5737توســـط روزنامه رسمی در تاریخ
 2008/9/27و از طرف اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه منتشر شد که شامل یکسری
دستورالعملهایی بر بنیادهای موقوفه است و امور مربوط به اوقاف را تنظیم مینماید [.]30
اولی ــن بنی ــاد وق ــف جامعه ترکی ــه ،بنیاد وقف بلو 1میباشـــد کـــه در ژوئن ســـال 2008
بهصورت قانونی به ثبت رس ــید و در ســـال  2009با یکسری کمیتههای مؤثر برای مشاوره،
جمعآوری اعانه ،حسابرسی و اعطا کمکهزینههایی تبدیل به نمایندهی جوامع گردید.
در سال  ،2010هیئتمدیرهی بنیاد بلو از طریق برگزاری جلساتی ،یک ارتباط اولیهای
را با رس ــانههای محلی ،جامعه کسـ ـبوکار ،ســـازمانهای جامعه مدنی و دانشـــگاههای
محل ــی برقرار ک ــرد .دو برنامه مهم این بنیاد وقفی در ســـال  ،2010برنامـــه آموزش کودکان و
برنامه کمکهزینه تحصیلی میباشد.
در اواخ ــر س ــال  ،2010بنی ــاد وقفی بخش ســـوم ترکیه بـــرای ترویج مدل بنیـــاد جوامع،
یکقدم برداش ــت و با بهرهبرداری از بنیاد وقفی بلو ،یک سری جلسات را بهمنظور ترویج
و تشویق برای تأسیس بنیادهای وقف در سایر استانها برگزار کرد [.]73
در دوران عثمانی مسئولیت تمامی مساجد ،صومعه و خانقاه (و همچنین افرادی که
1. Bolu

 / 60آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

مس ــئولیت اینه ــا را بر عهده داش ــتند) ،بـــر عهده وزارتخانـــه امور مذهبی بـــود .در دوران
جمه ــوری پس از لغ ــو این وزارتخانه در ســـال  ،1924اداره کردن امـــور مربوط به مذهب و
پرستش دین اسالم به نهاد ریاست امور دینی واگذار گردید و کنترل تمام مساجد بزرگ و
کوچک ،خانقاه و صومعهسراها به این ریاست داده شد [.]47

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه ،مساجد و فعالیتهای قرآنی در ترکیه
وضعی ــت موجود در دو بخش ،وضعیت موجود وقف و امور خیریه و وضعیت موجود
بقاع متبرکه ،مساجد و فعالیتهای قرآنی موردبررسی قرار گرفته است.
3-33333وضعیت موجود وقف و امور خیریه
در بخش وضعیت موجود وقف و امور خیریه ،عناوین گزارش تفکیک انواع بنیادهای
وقفی در انتهای سال  2015و حوزه فعالیت بنیادهای وقفی جدید ،دادههای منتخب در
م ــورد بنیاده ــای وقف ــی جدی ــد ( ،)2014 -2010توزیـــع بنیادهـــای وقفی جدیـــد مبتنی بر
فعالیت آنها در س ــال ( 2014نیات وقف) ،تعداد وقفهای جدید از سال  -1980ژانویه
 ،2016تع ــداد موقوفهها در موضوعات مختلف بین ســـالهای  ،2014 -2009توزیع درآمد
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکی ــه ( )2013 -2010و هزینههـــای اداره کل اوقـــاف
نخستوزیری ترکیه ( )2013 -2010موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند.
3-3333333تفکیک انواع بنیادهای وقفی در انتهای سال  2015و حوزه فعالیت بنیادهای جدید
گزارش مربوط به تفکیک انواع بنیادهای وقفی در انتهای ســـال  2015و حوزه فعالیت
بنیادهای وقفی جدید به ترتیب در جداول  1-3و  2-3آمده است [.]74
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جدول  )1-3گزارش تفکیک انواع بنیادهای وقفی در انتهای سال 2015
بنیادهای
وقفی

بنیادهای
موروثی

بنیادهای
جوامع

بنیادهای
تجار

تعداد

264

167

1

بنیادهای خارجی
(بنیادهایی که در خارج
از ترکیه تأسیس
شدهاند)

بنیادهای جدید

5012
بنیادهای کمکهای
اجتماعی و مبستگی

بنیادهای حفاظت از
محیطزیست

سایر بنیادهای جدید
(بنیادهایی با اهداف
چندگانه)

999

21

3992

21

جدول  )2-3حوزه بنیادهای وقفی جدید
بنیادهای
بنیادهای عمومی
کارمندانی که کمک
بنیادهای
دانشگاههای
حوزه بنیادهای
معاف از
(کمکهای
صندوق میکنند این بنیادها بانظم و
وقف
وقفی جدید
مالیات
اجتماعی)
ترتیب ساخته شوند
سرمایهای

تعداد

26

95

551

71

263

سازمانهای
انتفاعی

1409

3-3333333دادههای منتخب در مورد بنیادهای وقفی جدید ()2014 -2010
نط ــور ک ــه در ج ــدول  3-3مشـــخص اســـت ،در ســـال 2013و  ،2014تعداد کل
هما 
بنیادهای وقفی جدید به ترتیب 4.749،و  4.893مورد میباشد [.]74
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جدول  )3-3دادههای منتخب در مورد بنیادهای وقفی جدید ()2014 -2010

2014

2013

2012

2011

2010

الگوی داده

تعداد بنیادهای وقفی جدید
4.506
4.564
4.655
4.749
4.893
داخل
تعداد شعب
1.367
1.473
1.421
1.560
2.877
نمایندگی
تعداد
350
300
300
269
434
کشور
خارج از
تعداد شعب
1
2
4
3
4
تعداد نمایندگی
13
13
14
16
17
کشور
تعداد بنیادهای وقفی دارای معافیت مالیاتی
229
239
246
241
259
تعداد اشخاص حقیقی
1.074.563 1.117.397 1.164.742 1.063.932 1.088.206
عضویت
در
بنیادهای
تعداد اشخاص حقوقی
41.311
19.966
24.644
54.024
59.190
وقفی
تعداد بنیادهای وقفی که اعضا
2.706
2.806
2.875
2.953
3.005
آنها اشخاص حقیقی هستند
تعداد بنیادهای وقفی که اعضا
اعضا بنیاد
179
160
166
148
141
آنها اشخاص حقوقی هستند
وقفی
تعداد بنیادهای وقفی که اعضا
آنها اشخاص حقیقی و حقوقی
579
614
647
627
644
هستند
تعداد کارکنان حقوقبگیر
13.365
13.708
16.031
17.195
16.773
تعداد بنیادهای وقفی دارای کارکنان
1.780
1.812
1.838
1.865
1.884
حقوقبگیر
تعداد کارکنان داوطلب
1.005.887 1.006.478 1.007.155 1.107.845 1.021.801
تعداد بنیادهای وقفی دارای کارکنان داوطلب
633
623
622
611
599
تعداد معافیتهای بینالمللی انجامشده
288
307
353
321
305
توسط اوقاف
تعداد بنیادهای وقفی انجام دهنده فعالیت
112
114
131
129
124
بینالمللی
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
خدمات
853
855
872
840
917
تعداد
تولید
72
75
70
57
69
سازمانهای
انتفاعی در
ساختوساز
28
27
26
26
28
سطح
کشاورزی
22
23
32
27
26
حوزهای
تجارت
440
425
402
390
362
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3-3333333توزیع بنیادهای وقفی جدید مبتنی بر فعالیت آنها در سال ( 2014نیات وقف)
همانط ــور ک ــه در ش ــکل  1-3مشـــخص اســـت ،تعداد وقفهـــای جدید بـــر مبنای
فعالیتش ــان در بخشهای مختلف در سال  2014در قالب یک نمودار آورده شده است.
تع ــداد وقفهای جدی ــد در بخش آم ــوزش  3564مـــورد ،بخش کمکهـــای اجتماعی
 2564مورد ،بخش بهداش ــت و س ــامت  1649مورد ،بخش خدمـــات اجتماعی 1302
م ــورد ،بخ ــش تاریخ فرهنگ ــی -اجتماعـــی  868مورد ،بخش ســـایر  686مـــورد ،بخش
آموزشهای فنی حرفهای  485مورد ،بخش هنر  406مورد ،بخش زیســـتمحیطی 379
مورد ،بخش علم -تکنولوژی  370مورد ،بخش رشد و توسعه  320مورد ،بخش کشاورزی
 302م ــورد ،بخ ــش ورزش  260م ــورد ،بخش قانون ،حقوق بشـــر ،دموکراســـی  244مورد و
بخش کمک به کارمندان  229مورد میباشد.

شکل  )1-3توزیع بنیادهای وقفی جدید مبتنی بر فعالیت آنها در سال ( 2014نیات وقف)
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همانطور که در ش ــکل  1-5مشخص است ،انواع وقف در ترکیه بنا بر فعالیتشان در
 15دسته قرار میگیرند .1 :آموزش .2 ،کمکهای اجتماعی .3 ،بهداشت و سالمت.4 ،
خدم ــات اجتماع ــی .5 ،تاریخ فرهنگـــی و اجتماعی .6 ،ســـایر.7 ،آموزشهـــای فنی و
حرفـ ـهای .8 ،هن ــر .9 ،زیسـ ـتمحیطی .10 ،علـــم -تکنولوژی .11 ،رشـــد و توســـعه.12 ،
کشاورزی .13 ،ورزش .14 ،قانون ،حقوق بشر ،دموکراسی .15 ،کمک به کارمندان [.]74
3-3333333تعداد وقفهای جدید از سال 2015 -1980
ش ــکل  ،2-3تع ــداد وقفه ــا را بین ســـالهای  1980تا  2015به نمایـــش میگذارد که
مجم ــوع بنیادهای وقفش ــده طی این ســـالها 5507 ،مورد میباشـــد .همانطور که در
ش ــکل مش ــخص اس ــت 169 ،مؤسس ــه و نهاد در ســـال  2014و  136مورد در ســـال 2015
وقفشدهاند [.]74

شکل  )2-3سال تأسیس تعدادی از وقفهای جدید ()2015 -1980
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3-3333333تعداد موقوفهها در موضوعات مختلف بین سالهای 2014 -2009
بنا بر گزارش اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه ،تعداد مؤسســـات و نهادهایی که
بین س ــالهای  2009تا  2014وقفش ــدهاند ،در جدول  4-3آورده شده است .همانطور
ک ــه در جدول مش ــخص اس ــت ،بهعنوانمثـــال تعـــداد کتابخانههایی که در ســـال 2009
وقفش ــدهاند 138 ،مورد میباشند و در سال  ،2014تعداد کتابخانههای وقفشده 150
مورد میباشد [.]74
جدول  )4-3تعداد موقوفهها در موضوعات مختلف ()2014 -2009

مؤسسات

سال /تعداد وقف
2010 2009

2014 2013 2012 2011

 .1خوابگاه /کاروانسرا

233

217

213

221

211

207

 .2مهمانخانه

98

106

103

116

113

122

 .3کمپینهای پناهگاه ،اوقات فراغت

17

16

14

13

14

16

 .4مراکز روزانه نگهداری از کودکان

6

7

6

11

10

13

 .5مراکز شبانهروزی نگهداری کودکان و
جوانان

7

8

5

8

8

13

 .6پناهگاه و مهمانخانه بانوان

5

6

8

8

7

5

 .7خانه سالمندان

15

18

17

20

17

14

 .8آشپزخانهها و اطعام فقرا

107

101

94

98

99

95

 .9بیمارستان ،درمانگاه ،بهداشت و
درمان ،مراکز توانبخشی

15

21

19

17

16

13

 .10کتابخانه

138

140

149

153

141

150

 .11اتاق مطالعه

162

154

156

155

141

144

 .12تسهیالت و امکانات آموزشی

98

97

100

102

95

112
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مؤسسات

سال /تعداد وقف
2010 2009

2014 2013 2012 2011

 .13کالسهای تقویتی (خصوصی)

25

23

22

25

18

24

 .14سالن نمایشگاه

39

36

43

41

39

36

 .15تاالر کنفرانس

122

127

129

135

137

142

 .16زمین ورزشی

20

19

24

27

29

31

 .17ورزشگاه و باشگاه

20

23

24

23

22

24

 .18محلی

30

32

28

26

24

33

 .19آموزش مذهب /دورههای قرآن

113

111

119

134

129

135

 .20مدارس ازکارافتادگان /مراکز درمانی
کودکان

7

8

6

5

6

5

 .21مهدکودک /مدارس ابتدایی /دبیرستان 32

30

31

30

31

33

 .22دانشگاه

31

40

43

46

48

47

 .23سایر

138

136

136

165

178

181

مجموع

1595 1533 1579 1489 1476 1478
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شکل  )3-3تعداد موقوفه های در موضوعات مختلف ()2014-2009

3-3333333توزیع درآمد اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ()2013 -2010
درآمد اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه بین ســـالهای  2010الی  2013در جداول
 3.5و  3.6آورده شده است .با در نظر گرفتن توزیع درآمدهای سالهای  2010الی ،2013
رتبه اول مربوط به درآمدهای اجاره اس ــت و نســـبت این درآمدها در سال ،%50.80 ،2010
در س ــال  ،%52 2011در سال  ،%65.52 ،2012در سال  %59.73 ،2013است ،همچنین
درآمد فروش اموال غیرمنقول بنیادهای وقفی ضبطشده که یک منبع درآمد مهم است،
در سال ،%8.16 ،2010،در سال  ،%20.30 ،2011در سال  ،%14.37 ،2012و در سال ،2013
 %18.62بوده است [.]80
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جدول  )5-3توزیع عددی مربوط به درآمدهای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه در سالهای  2010و 2011
(هر لیره ترکیه 10.094 :ریال)

درآمدها

توزیع درآمد
سال 2010
(لیره ترکیه)

نسبت

درآمدهای اجاره

203.412.866.00

%50.80

توزیع درآمد
سال 2011
(لیره ترکیه)

نسبت

252.189.800.00

%52

درآمد فروش اموال غیرمنقول
مربوط به بنیادهای وقفی
ضبطشده

32.667.199.00

%8.16

98.478.387.00

%20.30

کمکها و بخششهای مشروط
و غیر مشروط

1.428.190.00

%0.36

65.248.758.00

%13.45

درآمد مشارکت

95.509.464.00

%23.58

19.239.882.00

%3.97

درآمدهای سود

14.894.191.00

%3.72

17.457.556.00

%3.60

حق امتیاز بنیاد وقفی
ضبطشده

12.699.995.00

%3.17

13.289.181.00

%2.74

درآمدهای مدیریت و نمایندگی
اوقاف

2.148.142.00

%0.54

2.419.212.00

%0.50

سهم بازرسی و تفتیش

413.024.00

%0.10

532.732.00

%0.11

سایر درآمدها

37.261.117.00

%9.31

16.156.688.00

%3.33

کل

400.434.188.00

%100

485.012.196.00

%100
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جدول  )6-3توزیع عددی مربوط به درآمدهای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه در سالهای  2012و 2013
(هر لیره ترکیه 10.094 :ریال)

درآمدها

توزیع درآمد
سال 2012
(لیره ترکیه)

نسبت

درآمدهای اجاره

273.195.718.00

%65.52

توزیع درآمد
سال 2013
(لیره ترکیه)

نسبت

331.163.700.00

%59.73

درآمد فروش اموال غیرمنقول
مربوط به بنیادهای وقفی
ضبطشده

59.907.630.00

%14.37

103.250.806.00

%18.62

کمکها و بخششهای
مشروط و غیر مشروط

11.190.571.00

%2.68

12.007.911.00

%2.17

درآمد مشارکت

21.040.334.00

%5.05

52.552.665.00

%9.48

درآمدهای سود

16.808.820.00

%4.03

15.294.944.00

%2.76

حق امتیاز بنیاد وقفی
ضبطشده

18.741.713.00

%4.50

16.740.441.00

%3.02

درآمدهای مدیریت و
نمایندگی اوقاف

3.394.068.00

%0.81

4.337.728.00

%0.78

سهم بازرسی و تفتیش

425.267.00

%0.10

362.554.00

%0.07

سایر درآمدها

12.261.901.00

%2.94

18.687.557.00

%3.37

کل

416.966.022.00

%100

554.398.306.00

%100
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شکل  )4-3توزیع عددی مربوط به درآمدهای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه در سالهای  2012و 2013
(هر لیره ترکیه 10.094 :ریال)

3-3333333هزینههای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ()2013 -2010
در هزین هه ــای بودجه س ــال ( 2013جـــدول  ،)7-3هزینههای ســـرمایه بـــا %38.56
باالتر ی ــن س ــهم را از هزین ــه کل بودج ــه دارا میباشـــد .در طـــرح هزینـــه ســـرمایه بـــه میزان
 170.044.868.43لیره ترکیه ( 1.716میلیارد ریال)؛ خرید کاال ،هزینههای تولید سرمایه
منق ــول ،خرید حقوق غیرمادی ،هزینههای تولید ســـرمایه غیرمنقـــول ،هزینههای عمده
تعمیرات اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.
مبلغ  78.689.192.88لیره ترکیه ( 794میلیارد ریال) که تشـــکیلدهنده %17.85
هزینه بودجه س ــال  2013میباش ــد ،شـــامل خریـــد خدمات و کاالســـت و این خریدها
شامل خدمات توزیع غذای گرم و مواد غذایی خشک برای نیازمندان ،خریدهای کاال و
لوازم مصرفی و کمکهزینههای سفر میباشد.
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مبل ــغ  29.188.385.42لیره ترکیه ( 295میلیارد ریال) که تشـــکیلدهنده  %6.62از
هزینههای بودجه س ــال 2013میباش ــد ،شـــامل انتقالهای جاری است و هزینه حقوق
پرداختی به معلوالن و یتیمان نیازمند و کمکهزینه تحصیلی به دانش آموزان دبســـتان و
راهنمایی دارای خانوادههای با وضعیت مالی نامناسب را تشکیل میدهد.
هزینهه ــای کارکن ــان در بودج ــه اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه دارای نســـبت
 ،%16.88هزینهه ــای ح ــق بیمه دولتی پرداختی به ســـازمان تأمیـــن اجتماعی  ،%2.61و
وامدهی نیز دارای نسبت  %17.48است [.]80
جدول  )7-3هزینه بودجه اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه مربوط به سالهای  2010الی ( 2013هر لیره ترکیه:
 10.094ریال)
هزینهها

هزینه بودجه 2010
(لیره ترکیه)

هزینه بودجه 2011
(لیره ترکیه)

هزینه بودجه 2012
(لیره ترکیه)

هزینه بودجه 2013
(لیره ترکیه)

هزینههای کارکنان

70.360.535.00

62.208.484.00

69.695.075.00

74.436.532.94

هزینههای حق بیمه
دولتی پرداختی به
سازمان تأمین
اجتماعی

12.192.499.00

9.892.308.00

هزینههای خرید
خدمات و کاال

49.652.096.00

57.497.585.00

انتقالهای جاری

22.130.798.00

24.416.145.00

هزینههای سرمایه

149.728.103.00

347.703.181.00

وامدهی

56.157.791.00

-

کل

360.221.670.00

501.717.703.00

10.808.526.00

11.502.940.61

78.689.192.88 62.767.982.00
27.610.119.00

29.188.385.42

170.044.868.43 155.219.176.00
-

77.071.550.00

440.933.470.28 326.100.878.00

3-33333مقایسه وضعیت کشور ترکیه در امور خیریه با دیگر کشورها
وضعی ــت کش ــور ترکیه از لحاظ شـــاخصها و معیارهـــای مختلف با دیگر کشـــورها
مقایسه شده است که در ادامه به طور مفصل موردبررسی قرار میگیرد.
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3-3333333حجم کمکهای بشردوستانه
بر اس ــاس رتبهبندی گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهـــان ،1از میان دولتهای برتر
اهداکنندهی کمکهای بشردوس ــتانه بینالمللی در سال  ،2014کشور ترکیه رتبه چهارم
را کس ــب کرده اس ــت و این میزان برابر با  1.6میلیارد دالر ( 51هزار میلیارد ریال) است که
در سال  2013این میزان پول را صرف میزبانی از پناهندگان سوری نموده است [.]81
جدول  )8-3دولتهای برتر اهدا کننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال ( 2014هر دالر 30.910:ریال)

کشور

مبلغ اهداشده (میلیارد دالر)

آمریکا

6

انگلستان

2.3

اتحادیه اروپا

2.3

ترکیه

1.6

آلمان

1.2

سوئد

0.933

ژاپن

0.882

نمودار دولتهای برتر اهداکننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال  2014در
شکل  5-3آورده شده است.

)1. Global Humanitarian Assistance (GHA
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شکل  )5-3دولتهای برتر اهدا کننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال ( 2014هر دالر 30.910:ریال)

ته ــای برتـــر اهداکننـــدهی کمکهـــای بشردوســـتانه
در س ــال  ،2015از می ــان دول 
بینالملل ــی رتبه دوم را کس ــب کرده اســـت (جدول  )9-3و این موضوع نشـــان دهنده
رش ــد کشور ترکیه در زمینه کمک های بشردوستانه بین المللی می باشد .میزان کمک
های بشردوس ــتانه بین المللی ترکیه در ســـال  ،2015برابر بـــا  3200میلیون دالر (98.900
میلیارد ریال) است [.]86
نم ــودار هفت کش ــور برتر اهداکننده کمک های مالی در ســـال  2015در شـــکل 6-3
آورده شده است.
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جدول  )9-3هفت کشور برتر اهدا کننده کمک های مالی در سال ( 2015هر دالر 30.910:ریال)

کشور

مبلغ اهداشده (میلیون دالر)

آمریکا

6400

ترکیه

3200

انگلستان

2800

اتحادیه اروپا

2000

آلمان

1500

سوئد

1200

امارات متحده عربی

1100

شکل  )6-3هفت کشور برتر اهدا کننده کمک های مالی در سال ( 2015هر دالر 30.910:ریال)
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از دیگر آمارهای گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهـــان ،میزان هزینههای میزبانی از
پناهن ــدگان و می ــزان کمکهای بشردوســـتانه بینالمللی در ســـال  2013میباشـــد که در
ش ــکل  7-3آورده شده اس ــت .همانطور که در شکل نمایان است ،کشور ترکیه در این
س ــال ،کمک بشردوس ــتانه بینالمللی نداشـــته اســـت و تنها برای میزبانی از پناهندگان
هزینه نموده است که این میزان برابر با  1.659میلیون دالر ( 51هزار میلیارد ریال) میباشد
که این میزان پول را صرف میزبانی از پناهندگان سوری نموده است [.]81

شکل  )7-3میزان هزینههای میزبانی از پناهندگان و میزان کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال ( 2013هر
دالر 30.910:ریال)
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همچنین کشور ترکیه در سال  2015از نظر میزان هزینههای خیرخواهانه پرداختهشده
برای اسکان پناهندگان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است [.]81

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

3-3333333فعالیتهای بشردوستانه فرامرزی کشور ترکیه
ش ــکل  9-3جایگاه کش ــور ترکیه را از نظر کمکهای بشردوســـتانه در میان  20کشـــور
نشان میدهد.
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ترکیه
 3.176میلیون دالر

شکل  )9-3جایگاه کشور ترکیه در دنیا از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015

همانطور که در شکل  9-3مشاهده میشود ،کشور ترکیه از لحاظ میزان بخشندگی
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور رتبه اول را کسب کرده است و میزان
آن در سال  2015برابر با  %0.37تولید ناخالص داخلی ترکیه میباشد [.]81
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ترکیه %0.37

شکل  )10-3جایگاه کشور ترکیه در دنیا از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت درصدی
از تولید ناخالص داخلی در سال 2015

همانطور که در شکل  10-3مشاهده میشود ،کشور ترکیه در سال  2015در میان 20
کش ــور برت ــر دنیا رتب ــه دوم را با می ــزان  3176میلیـــون دالر ( 98هـــزار میلیارد ریـــال) از نظر
کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است [.]81
3-3333333شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه
مرکز پیش ــرفت جهانی در انس ــتیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص
س ــهولت کمکهای بشردوس ــتانه  64کشـــور دنیا ( %81جمعیت جهان) در تمام قارهها
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پرداخته اس ــت و میزان توانایی آنها در ایجاد محیطی برای فعالیتهای بشردوســـتانه را
موردمطالعه قرار داده است.
بر اس ــاس س ــه ش ــاخص می ــزان ســـهولت فعالیـــت بشردوســـتانه کشـــورها رتبهبندی
شده است:
1.1سهولت ثبتنام و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی،
2.2سیاستهای مالیاتی برای کسری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی،
3.3سهولت ارسال و دریافت پول نقد و کاال از مرزها
شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه به کشورها امتیازی بین  1تا  5اختصاص
میدهد که عدد  1معرف فضایی است که مانع فعالیتهای بشردوستانه میشود و عدد
 5مخت ــص به فض ــای حامی فعالیتهای بشردوســـتانه اســـت .هلند بـــا باالترین امتیاز
( )83.4اولین کشور و عربستان سعودی با پایینترین امتیاز ( )69.1آخرین کشور در این
رتبهبن ــدی هس ــتند ،درحالیکه میانگین امتیاز کشـــورها  5.3اســـت و امتیـــاز ترکیه 3.1
میباشد که از میانگین امتیاز کشورها هم پایینتر است [.]82

شکل  )11-3شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه
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3-33333وضعیت موجود مساجد و فعالیتهای قرآنی
در بخش دوم ،با عنوان وضعیت موجود مســـاجد و فعالیتهای قرآنی ،آمار مربوط به
تعداد مساجد ( )2014 -2004و تعداد دورههای قرآنی موردمطالعه قرارگرفتهاند.
3-3333333آشنایی با مساجد و اماکن مذهبی شاخص کشور ترکیه
از زیباترین و مهمترین مس ــاجد کشـــور ترکیه میتوان مسجد ســـاطان احمد ،مسجد
قوجاتپه ،مس ــجد ایاصوفیه ،و مسجد سلیمانیه اشـــاره کرد چراکه هم از لحاظ معماری
وه ــم از نظر هویت فرهنگی در ترکیه شـــاخص هســـتند .به منظور آشـــنایی بیشـــتر با این
مس ــاجد ،در ادامه این بخش به توضیح مختصری در رابطه با ویژگیهای مساجد مذکور
پرداخته شده است.
مسجد سلطان احمد

این مس ــجد طی س ــالهای  ۱۶۰۹تا  ۱۶۱۹به دســـتور ســـلطان احمد اول بنا شـــد و به
همی ــن دلیل پس از مرگ وی مس ــجد را مســـجد ســـلطان احمد نامیدنـــد .وی در همین
مس ــجد دفن شدهاست .این مس ــجد در قدیمیترین بخش اســـتانبول واقعشده که این
منطق ــه در قب ــل از س ــالهای ( ۱۴۵۳میـــادی) مرکـــز قســـطنطنیه ،پایتخـــت امپراتوری
ً
بیزانس ،محسوب میش ــدهاست .ساختار اصلی مسجد تقریبا شبیه مکعب است که
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طول و عرض آن  ۵۳و  ۵۱است .جهتگیری مسجد بهگونهای است که وقتی مسلمانان
نماز به پا میکنند ،رو به س ــمت مکه داشته باشند و «محراب» در روبرویشان قرار داشته
باش ــد .در غرب این مسجد را با نام مسجد کبود میشناسند چراکه در نقاشیهای طرح
داخلی از رنگ آبی استفاده زیادی شده است.
مسجد قوجاتپه

مسجد قوجاتپه نام مسجدی در محله قوجاتپه آنکارا ترکیه است .ساخت این بنا در
سال  ۱۹۶۷آغاز و در سال  ۱۹۸۷به پایان رسید .مسجد قوجاتپه شامل یک گنبد مرکزی
اس ــت ک ــه روی  ۴فیلپای قرار گرفتهاســـت و چهـــار نیمگنبد دور گنبد مرکـــزی قرارگرفته
اس ــت .این مس ــجد چهار من ــاره  ۸۸متـــری دارد و خطاطی داخل مســـجد هم از ســـوی
خوشنویس ــان ترک حمید آیتاچ ،محمود اؤنجو و امین بارین انجام گرفته است .تزئینات
داخلی مس ــجد قوجاتپه به س ــبک تزئینات کالسیک دوره عثمانی است .این بنا یکی از
بناهای دیدنی شهر آنکارا به شمار میرود.
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مسجد ایاصوفیه

پس از تصرف اس ــتانبول توسط ترکان عثمانی در سال  ،۱۴۵۳کلیسای ایاصوفیه ،به
مسجد ایاصوفیه تبدیل گردید .ایاصوفیه یکی از بارزترین و زیباترین نمونههای باقیمانده
معماری دوره بیزانس اس ــت .یکی از باارزشترین هنرهای موجود در این بنا دکوراســـیون
داخلی با موزاییک و ستونهای مرمر آن است .اثرات ساخت چنین بنای باشکوهی چه
ازنقطهنظ ــر معم ــاری و همچنین علم العبادات در تمامـــی فرهنگها منجمله ارتودکس
ش ــرقی ،کاتولیکه ــای رومی و باالخره بر دنیای اســـامی غیرقابلانکار اســـت .بلندترین
ستونها بین  ۱۹تا  ۲۰متر ارتفاع و حداقل  ۱/۵متر قطر دارند ،از سنگ گرانیت ساختهشده
و بزرگترین آنها وزنی در حدود  ۷۰تن دارد.
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مسجد سلیمانیه

مس ــجد سلیمانیه در استانبول از مســـجدهای جامع این شهر است که در سالهای
 ۱۵۵۰تا  ۱۵۵۷ساخته شد .این مسجد را معمار بزرگ عثمانی خواجه معمار سنان آقا به
دستور پادش ــاه عثمانی سلطان سلیمان اول طرح کرد .ارتفاع گنبد این مسجد  ۵۳متر و
قطر گنبد  ۲۷٫۵متر است .بنا به سنت عثمانی این مسجد چهار منار (گلدسته) دارد که
نش ــانه مس ــجدهایی است که به امر شـــاهان ساخته میشد .ســـبک معماری آن ،مانند
دیگ ــر کارهای س ــنان و معماران عثمانی ترکیبی از ســـبک معماری بیزانســـی و اســـامی
است .بر پایه رسم آن دوره این مسجد دارای ساختمانهای جنبی مانند مدرسه و حمام
و کتابخانه و کاروانسرا و بیمارستان و آشپزخانه عمومی نیز بوده است [.]83
3-3333333آمار مربوط به تعداد مساجد ()2014 -2004
در جدول  ،10-3آمار مربوط به تعداد مساجد بین سالهای  2004تا  2014آمده است.
همانطور که در جدول مش ــخص اس ــت ،تعداد مساجد ترکیه در ســـال  2014به 86.101
مورد رسیده است [.]44
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جدول  )10-3تعداد مساجد بین سالهای  2004الی 2014

سال
تعداد
مساجد

2009 2008 2007 2006 2005 2004

2010

2014 2013 2012

2011

86.101 85.412 84.684 82.693 81.984 80.636 80.053 79.096 78.608 77.777 77.151

3-3333333گزارش تعداد دورههای قرآنی
گ ــزارش مربوط به تعداد دورههای قرآنـــی که بهصورت آموزش باز (آموزش مجازی و از
راه دور) و آموزش بس ــته (آموزش به روش ســـنتی و حضوری) برگزار میگردند ،در جدول
 11-3آمده است [.]44
جدول  )11-3تعداد دورههای قرآنی

مراکز استانها و ناحیهها

شهر

روستا

مجموع

آموزش باز

9.067

1.970

4.420

15.457

آموزش بسته

703

142

656

1.501

مجموع

9.770

2.112

5.076

16.958

در جدول  12-3تعداد دورههای قرآنی آموزش باز توسط متولیان و صاحبان مختلف
نمایان است .همانطور که در این جدول مشخص است ،اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکی ــه 348 ،دوره و ریاس ــت امور دینی جمهـــوری ترکیه  2.221دوره برگزار کرده اســـت و
درمجموع تعداد  15.457دوره توسط متولیان مختلف برگزارشده است [.]44
جدول  )12-3تعداد دورههای قرآنی آموزش باز توسط متولیان و صاحبان مختلف
متولی

سایر
اداره کلاوقاف ریاستامور
وزارت
نخستوزیری دینیجمهوری بنیادهای انجمنها افراد
خزانهداری
وقف
ترکیه
ترکیه

شهرداری
ادارات
و مقامات
روستایی
محلی

تعداد

929

3.199

693

348

2.211

306

3.246

1.259

سایر

مجموع

3.266

15.457

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور ترکیه

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه
4-444مقدمه
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه ،قرآن و مساجد در
کش ــورهای مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع
ازآنجهت مورد اهمیت است که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف
و بررس ــی و تحلیل نوع فعالیتهایی که انجام میدهند ،میتوان از دستاوردهای هر یک
از این بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف و امور خیریه،
مس ــاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی ،به شناسایی و تحلیل بازیگران
مختل ــف با توجه به نقش ــی که در این ســـه بخش در کشـــور ترکیه ایفـــا میکنند ،پرداخته
ش ــده اس ــت .س ــپس نگاش ــت نهادی تمامی این بازیگران به همراه نـــوع ارتباطات آنها
ترس ــیم ش ــده اس ــت و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعـــه فعالیتها ،اهداف،
مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.

1. command and control
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_خ ــود -تنظیم ــی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده میباشد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تشویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای به
کارگی ــری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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عملکرد )PBR(1است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بـــه عالوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگیری ش ــرکت ،که آی ــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد ،را فراهم میکند.
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر
منعط ــف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت ،اشـــاره کـــرد .از مفروضات
ً
اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی اســـت که لزوما در همه موارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار "ب ــد" ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر کـــه قوانین به طور صحیح تنظیم
نشده باشند.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
یش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات میباشـــد .تسهیلگر ،تأمینکنندگان
م 
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمای ــت میکن ــد .کارکر ده ــای دیگـــر تســـهیلگر شـــامل ارزیابی خارجـــی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلگران در نظر گرفت.
1. Performance-based regulation

هیکرت روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 91 /

4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]94
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
ترکی ــه در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،و قـــرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
• اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه زیـــر نظر نخســـتوزیری در جمهـــوری ترکیه و
معاون نخسـ ـتوزیر اس ــت .این نهاد در دو حوزه وقف و امور خیریه ،و مســـاجد و اماکن
متبرکه فعالیت مینماید.
الف)ح ــوزه وق ــف و امور خیر ی ــه :اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیـــه دارای نقش
سیاسـ ـتگذار و ناظر است و ریاست عمومی بنیادهای وقفی و نظارت بر آنها
را بر عهده دارد.
ب) حوزه مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه :اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه به عنوان
ناظر فعالیت مینماید .یکی از خدمات اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه،
بازرس ــی مأموران مس ــاجد اســـت کـــه در مورد امـــوری مانند حفاظت از اشـــیاء
متبرکه مس ــاجد ،نگهداری و نظافت آنها و بررســـی لوازم مازاد یا کسری موجود
در مساجد که مدیریت آنها بر عهده ریاست امور دینی جمهوری ترکیه است،
وظیفه بازرسی را بر عهده دارد.
• ریاست امور دینی جمهوری ترکیه

ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه اســـت به عنوان یک ســـازمان مذهبی وابســـته به
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نخسـ ـتوزیری ،مس ــئولیت اح ــداث و مدیریـــت اماکن عبـــادی و مقـــدس مذهبی را بر
عهده دارد.
الف)حوزه مس ــاجد و اماکن متبرکه :ریاســـت امور دینی جمهوری ترکیه دارای نقش
سیاستگذار و ناظر میباشد .اداره کردن امور مربوط به مذهب و پرستش دین
اسالم در دوران جمهوری ترکیه به نهاد ریاست امور دینی جمهوری ترکیه داده
ش ــده اس ــت و همچنین این نهاد مســـئولیت کنتـــرل تمام مســـاجد کوچک و
بزرگ ،خانقاه و صومع هس ــراها را بر عهده دارد .یکی از تشـــکیالت ریاست امور
دینی جمهوری ترکیه ،اداره کل خدمات مذهبی اســـت که از وظایف این اداره
مدیریت ،هدایت ،ارشاد افراد و آماده کردن مساجد و نمازخانهها برای عبادت
است.
ب) حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی :ریاست امور دینی جمهوری ترکیه سرپرستی
امور دینی ،آموزش قرآن کریم و امور مذهبی را بر عهده دارد .ریاســـت امور دینی
جمه ــوری ترکیه ب ــه عنوان متولی و ناظـــر در حوزه قـــرآن و فعالیتهای مذهبی
فعالیت مینماید .از تشکیالت ریاست امور دینی جمهوری ترکیه ،دو اداره در
این بخ ــش فعالیت مینماینـــد" ،اداره کل خدمات آموزشـــی و قرآنی" که نقش
سیاسـ ـتگذار و متول ــی را در حـــوزه قـــرآن و فعالیتهـــای قرآنی دارا میباشـــد و
"هیئتمدیره بازرسی و قرائت قرآن" که نقش ناظر را در این حوزه دارا میباشد.
• سازمان وقف دیانت ترکیه

اصلیتر ی ــن نه ــاد خیریه در ترکی ــه در موضوع مذهبی ،ســـازمان "وقـــف دیانت ترکیه"
ً
اس ــت که هدف از تأس ــیس آن ،عمدتا در جهت پاســـخگویی به نیازهای «ریاست امور
دین ــی جمهوری ترکیه» در راس ــتای انجام وظایف محوله اســـت .نیازهای برآورده نشـــده
ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه بر اســـاس بودجه ساالنه ،بهواسطه امکانات موجود در
مؤسس ــه پاس ــخ داده میشود و به عبارتی یک سازمان تابعه وابســـته به ریاست امور دینی
جمهوری ترکیه است که جزء مؤسسات خیریه دولتی میباشد.
الف)ح ــوزه وق ــف و ام ــور خیریه :ســـازمان وقـــف دیانـــت ترکیـــه در این حـــوزه نقش
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ارائهدهن ــده خدمات را بر عهده دارد و یک مؤسســـه خیریـــه در موضوع مذهبی
میباشد.
ب)حوزه مس ــاجد و اماکن متبرکه :ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه در ایـــن حوزه دارای
نقش ناظر میباش ــد و خدمات نظارتی در زمینه ساختوساز مساجد را بر عهده
دارد.
ج)ح ــوزه ق ــرآن و فعالیتهای مذهبی :ســـازمان وقف دیانت ترکیـــه وظایفی از قبیل
انجام فعالیتهای پشتیبانی و ارائه خدمات فرهنگی همچون برگزاری دورههای
قرآنی را بر عهده دارد .س ــازمان با برگزاری دورههای قرآنی ،دارای نقش ارائهدهنده
خدمات قرآنی در ترکیه میباشد.
سایر نهادهایی که در ادامه بیان شده است ،تنها به ایفای نقش در حوزه وقف و امور
خیریه میپردازند.
• وزارت دارائی ترکیه

وزارت دارایی ترکیه یکنهاد دولتی اســـت که مســـئولیت نظارت بر بنیادهای وقفی را
ب ــه عه ــده دارد .بنیاده ــای وقفی باید تمام اســـناد حســـابداری خود را مطابـــق با مقررات
مندرج در قانون آئین دادرسی شماره  213مورخ  1961/1/4تنظیم و مستند نمایند.
• بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه

بنیاد وقفی بخش س ــوم ترکیه یک مرکز اطالعات و یک پایگاه اطالعرســـانی میباشد
ک ــه نقش یک نهاد تس ــهیلکننده را بر عهـــده دارد .این بنیاد امکان جســـتجو خیریهها بر
اس ــاس فعالیتی که دارند را فراه ــم مینماید و اطالعات مربوط به آنهـــا را بیان میدارد.
عل ــت تأس ــیس بنی ــاد وقف ــی بخ ــش ســـوم ترکیـــه ،ارتقا توســـعه جامعـــه مدنـــی و جامعه
بشردوستانه و همچنین ترویج بخش سوم به طور بینالمللی میباشد.
• بانک اوقاف ترکیه

بانک اوقاف ترکیه با جذب کمکهای مالی ،به تسهیل فعالیتهای خیریه میپردازد
و در حوزه وقف و امور خیریه ،نقش تســـهیلکننده را بر عهده دارد .هدف از تأســـیس این
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بانک ،بهترین استفاده از وجوهات بنیادهای وقفی میباشد .سهامدار اصلی این بانک،
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکی ــه بـــا ســـهم  %58.45میباشـــد و اداره کل اوقـــاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه دارای اختیاراتی برای تأسیس یک بانک با هدف مدیریت درآمدها
و هزینههای بنیادهای وقفی میباشد.
• مؤسسات خیریۀ ارائهدهندۀ خدمات

در ترکیه پنج مؤسس ــه خیریه در موضوعات مختلف بررســـی شدهاند که عبارتاند از:
"بنیاد وقف درختکاری تما" در موضوع زیســـتمحیطی" ،دانشـــگاه وقفی سلطان محمد
فاتح" در موضوع آموزش و پژوهش" ،س ــازمان 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 میباشند یعنی از بودجه دولتی
اس ــتفاده مینماین ــد و مابقی مؤسس ــات هم جزء مؤسســـات خیریهی مردمی میباشـــند.
تمام ــی این مؤسس ــات در حوزه وق ــف و امور خیریـــه دارای نقش ارائهدهنـــدهی خدمات
میباشند.
در ادامه ،توضیح جامع مربوط به هر یک از نهادهای ذکرشـــده در ســـه حوزه وقف و
ام ــور خیریه ،مس ــاجد و اما کن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهـــای مذهبی به طور جداگانه
بیان میگردد

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزۀ وقف و امور خیریه در کشور ترکیه فعالیت مینمایند؛ در این بخشف ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به این کنش ــگران در ش ــکل  1-4نشان داده شـــده است و سپس نهادهای
سیاسـ ـتگذار ،تنظیمگ ــر ،تس ــهیلگر و ارائهدهنـــدۀ خدمات در موضوعـــات مختلف در
حوزۀ وقف و امور خیریه ،مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
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شکل  )1-4نگاشت نهادی وقف و امور خیریه

4-44444نهادهای سیاستگذار و ناظر
در دوران عثمان ــی اداره اقس ــام مختلف اوقـــاف ترکیه بر عهدهی دولـــت ترکیه تحت
عنوان یک وزارتخانهای به نام وزارت اوقاف و امور شرعیه بوده است که این وزارتخانه در
س ــال  1924لغ ــو گردی ــده اس ــت و در دوران جمهوری ترکیـــه ،اداره و نظارت بـــر اوقاف به
نخستوزیر داده شده است که در همین دوران (سال  )1924ادارهای زیر نظر نخستوزیر
ترکی ــه تأس ــیس گردید؛ به ن ــام اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه که ریاســـت عمومی
بنیادهای وقفی و نظارت بر آنها را عهدهدار میباشد [.]2
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4-4444444اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه
در ترکیه مهمترین نهادی که در حوزه وقف وجود دارد ،اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه است که زیر نظر نخستوزیری در جمهوری ترکیه (داود اوغلو) و معاون نخستوزیر
(یالس ــین آ کدوگان) اس ــت [ .]22ریاســـت عمومی بنیادهای وقفی و نظـــارت بر آنها به
اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه مربوط میشود .2در اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکی ــه ،مدی ــرکل باید دارای اختیاراتی باشـــد و در برابر بازرســـی و حسابرســـی فعالیتها،
عملی ــات و حس ــابهای س ــازمانهای اســـتانی و مرکـــزی و همچنین بـــرای راهاندازی و
تنظیم این وظایف مسئول 3باشد [.]23
1

شکل  )2-4سایت اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه ،یـــک مؤسســـهی دولتـــی اســـت و دارای یک
ش ــخصیت حقوقی مس ــتقل میباش ــد و برای مدیریت و رســـیدگی داراییهای فرهنگی
اوقاف (دارایی فرهنگیهای منقول شـــامل :فرش ،قالیچههای مخصوص نماز ،ســـفال
حه ــای تاریخی مس ــاجد ،درب و پنجرهی مســـاجد ،قرآن ،پوشـــش قرآن،
دستس ــاز ،لو 
پوش ــش کعب ــه ،لوس ــتر و  ...و داراییهای فرهنگی غیرمنقول شـــامل :مـــوزه ایاصوفیه در
بورس ــا ،مدرسه با منارههای دوقلو در ســـیواس ،مجتمع نصوح پاشا در آیدین ،موزه وقف
سلیمیه در ادیرنه و  ،)...حفاظت از آثار هنری اوقاف که ارزش تاریخی و معماری دارند
و پش ــتیانی از بنیادهای موقوفه -که از دوران عثمانی بهجای ماندهاند -در دســـتیابی به
)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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اهدافش ــان ،مسئول میباشد .منظور از داراییهای فرهنگی اوقاف ،داراییهایی هستند
ک ــه در  Art3قان ــون حفاظ ــت از داراییهـــای طبیعـــی و فرهنگـــی شـــماره  2863تاریـــخ
 1983/7/21بیانشدهاند و متعلق به اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه یا بنیادهایی
وقفی هستند که توسط این اداره نظارت میشوند.]24[ 1
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه ،یـــکنهـــاد فرهنگـــی اروپایی اســـت و وظیفه
حفاظ ــت از میراث فرهنگی در ترکیه و خارج از ترکیه ازجمله اروپا را در یک مقیاس بزرگی
دارا است و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است .تا قبل از سال 1924م (1302ش)،
اولی ــن هس ــتهی تش ــکیلدهندهی اداره کل بنیادهای وقفـــی ،وزارت اوقاف بـــود اما در 3
مارس  12( 1924اس ــفند  ،)1302یعنی در یکزمان کوتاهی پس از اعالن جمهوری ترکیه،
این بنیادهای وقفی به نخستوزیری متصل شدند و وضعیت فعلی را به خود گرفتند.
• فلسفه وجودی ،مأموریت و چشمانداز

_فلس ــفه وجودی :احیاء ،توسعه و انتقال اوقاف به نســـلهای آینده طبق خواسته وقف
کنندگان []80
_مأموریت :س ــالم نگهداشتن بنیادهای وقفی مطابق با اهدافی که دارند و اینکه بتوانند
با هوشیاری و آ گاهی نسبت به آینده ،به فعالیتهایشان ادامه دهند.
_چشـ ـمانداز :اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه میخواهد با اســـتفاده از روشهای
معاص ــر خود و ارزشهای جهانی ،به یک مؤسســـه و نهادی که در رأس قرار دارد و رهبر
اس ــت ،تبدیل ش ــود و انس ــانهایی را که پیرامون ایـــن اوقاف قرار دارنـــد را ،باهم متحد
نماید [ .]25س ــازمانی پیش ــرو در ادغام ارزشهای جهانـــی و روشهای مدرن در روح و
تم ــدن وقف .ه ــدف اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه این اســـت که با روشهای
مدرن حول ارزشهای جهانی موردقبول اجتماع (از جمله خیردوستی ،کمکرسانی،
خو ب ــی ک ــردن ،به اش ــتراک گذاش ــتن ،عدالت و حقانیـــت) یک نقش جمـــع کننده را
داش ــته باشد و به این ش ــکل تمام دنیا را با روح و تمدن وقف پیوند زده در کنار آنچه در
داخل و چه در خارج از کشور ،برای مؤسسات و سازمانهای متعددی نقش یک مدل
و پیشرو را داشته باشد [.]80
1. Foundations Regulations, Art3
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• چارت سازمانی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه ،زیـــر نظر نخســـتوزیر ترکیه میباشـــد و باید
شه ــای مربوط ــه را به نخسـ ـتوزیر بدهد .ایـــن اداره دارای یک واحد به نام شـــورای
گزار 
بنیادهای وقف است و شامل سه معاونت میباشد که سازمان استانی و سازمان کل زیر
نظر معاونتها میباشند.

شکل  )3-4چارت سازمانی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه []28
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در ادامه اطالعات مرتبط با واحدها و اداراتی که در چارت سازمانی  3-4ذکر شدهاند
و در حوزه وقف و امور خیریه میباشند ،بیان میگردد.
• شورای بنیادهای وقفی

شورای بنیادهای وقفی باالترین ارگان تصمیمگیری در اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه اس ــت .اعضای این ش ــورا  15نفر میباشـــند که عبارتاند از :مدیر اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه ،سه دس ــتیار برای مدیر ؛ که یکی از آنها مشاور حقوقی میباشد،
انتصاب پنج عضو توس ــط نخسـ ـتوزیر از میان فارغالتحصیالنی کـــه بر روی بنیادهای
وقفی دانش و تجربه دارند ،انتخاب ســـه عضو از میان بنیادهای وقفی جدید ،همچنین
بنیادهای وقفی جدید سه عضو ذخیره هم انتخاب میکنند.]24[ 1
وظایف شورای بنیادهای وقفی

شورای بنیادهای وقفی بر روی موضوعات زیر که توسط اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه مطرح میشود ،تصمیمگیری مینماید:
1.1انج ــام اقداماتی برای تخصی ــص ،فروش و مبادله داراییها و امالک و مســـتغالتی که
متعلق به اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه میباشد.
طش ــده و یا موروثی به خیریهای دیگر که اهدافش مشـــابه و
2.2تبدیل بنیادهای وقفی ضب 
یا نزدیک خیریه قبلی باشد (چنانچه خیریه قبلی دیگر نتواند مورداستفاده قرار گیرد) و
تبدیل کردن امالک و مستغالت به پول نقد.
3.3چنانچه تمام یا بخش ــی از امالک و مســـتغالتی که متعلق بـــه بنیادهای وقفی جوامع
اس ــت ،نتواند ب ــه عنوان یک خیریه مورداســـتفاده قـــرار گیرد ،به بنیادهـــای وقفی دیگر
تخصیص داده میشود و یا اینکه به یک دارایی دیگر تبدیل میشود.
4.4مدت اجاره امالک و مس ــتغالت اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه و یا بنیادهای
وقفی ضبطشده از  20سال تا  49سال میباشد.
5.5حفاظت از امالک و مس ــتغالتی ب ــا ماهیت دارایی فرهنگی وقفشـــده که متعلق به
بنیادهای وقفی ضبطشده میباشند.
1. Foundations Regulations, Art96
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6.6اس ــتفاده از درآمده ــای بدس ــت آم ــده از فـــروش امـــاک و مســـتغالتی کـــه متعلق به
بنیادهای وقفی ضبطش ــده میباشد ،برای ســـرمایهگذاری جهت کسب درآمد و برای
تعمیر و نگهداری داراییهای فرهنگی وقفشده که در ترکیه یا خارج از کشور هستند.
7.7تغییر شرایط سندهای وقفی و ارزش پولی آنها مطابق با درآمد فعلی بنیادهای وقفی
(چنانچه شرایط ذکر شده در سندهای وقفی به لحاظ قانونی و واقعی قابلاجرا نباشد).
8.8حداقل میزان دارایی که باید برای اهداف بنیادهای وقفی جدید که هرســـاله تأسیس
میشوند ،تخصیص داده شود.
9.9انتصاب مدیران بنیادهای وقفی موروثی مطابق با شرایط سندهای وقفی.
1010و مسائل دیگری که توسط اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ضروری میباشد]24[ 1
الف) اداره خدمات خیریه

اداره خدم ــات خیریه ،جزئی از واحدهای اصلی خدمات اســـت که زیر نظر ســـازمان
کل و معاونهای رؤس ــای کل قرار دارد .این واحد مطابق با قانون اوقاف شـــماره ،5737
ماده  522باید در قبال وظایف زیر مسئول باشد [.]23
_ب ــرآورده کردن ش ــرایط و وضعی ــت خیریهای و فراهـــم آوردن خدماتی که در اساســـنامه
بنیادهای وقفی تنظیمشده است.
_انجام تشریفات در رابطه با تخصیص داراییهای غیرمنقول خیریه.
_تأس ــیس و سازماندهی امکانات و تسهیالت آموزشوپرورش در هر سطح ،مؤسسات
خدم ــات اجتماع ــی و بهداش ــت و درمـــان ،آشـــپزخانههای عمومـــی ،خوابگاههـــای
دانش ــجویی و غیره .برای فراهم آوردن خدمات خیریهای و شـــرایط مندرج در منشـــور،
مدیر ی ــت کردن چنی ــن امکاناتی ،حمایـــت از دانش آموزان بـــا کمکهزینه تحصیلی،
حمای ــت از مردم بیبضاعت با کمکهای اجتماعی ،احســـان و کمک به نیازمندان و
ازکارافتادگان.
_همکاری با مؤسسات و سازمانهای خدمات اجتماعی.
1. Foundations Regulations, Art111
2. Foundations Law, Art52
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_توسعه و تحقق بخشیدن سیاستهای اجتماعی و پروژههای کمکرسانی اجتماعی
با همکاری مؤسسات بینالمللی.
_انجام سایر وظایفی که توسط رئیسکل به این اداره واگذارشده است.
ب) اداره روابط خارجی

اداره روابط خارجی ،جزئی از واحدهای اصلی خدمات است که زیر نظر سازمان کل
و معاونه ــای رؤس ــای کل ق ــرار دارد .وظایف این واحـــد مطابق با مـــاده  57قانون اوقاف
شماره  ،15737شامل موارد زیر میباشد [.]23
_مجری روابط اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه و مکاتبات با مؤسسات و نهادهای
بینالمللی
_پیگیری تحوالت بینالمللی در رابطه با بنیادهای وقفی
_مجری رویه و روشهای امالک و مستغالت بنیادهای وقف در خارج از کشور
_هماهنگی با س ــایر بخشهای اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیـــه در فعالیتهای
مرتبط با اتحادیه اروپا
_س ــازماندهی جلس ــات بینالملل ــی در رابطه بـــا موضوعاتـــی بهفرمـــان اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه ،که باید در ترکیه برگزار شـــوند و اداره کـــردن تمام مراحل ضروری
این جلسات.
ج) اداره خدمات بنیاد وقفی

اداره خدم ــات بنی ــاد وقف ــی ،جزئ ــی از واحدهای اصلی خدمات اســـت کـــه زیر نظر
سازمان کل و معاونهای رؤسای کل قرار دارد .وظایف این واحد مطابق با ماده  51قانون
اوقاف شماره  57372شامل موارد زیر میباشد [:]23
_انجام اقدامات و رویههای مربوط بنیادهای وقفی جدید ،ضبطشده ،جوامع و تجار
_اجرای رویه و روشها به بهترین شیوه ممکن اداری
_انجام سایر وظایفی که توسط مدیرکل به این اداره واگذار شده است.
1. Foundations Law, Art57
2. Foundation Law, Art51
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اصول و ارزشهای اساسی

ارزشه ــا و اصولی که منبع چشـ ـمانداز ،فلســـفه وجـــودی و فرهنـــگ منعکسکننده
باورها ،قوانین رفتاری ،و نوع مدیریت اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه هســـتند ،به
همراه تعاریف مربوط به آنها در جدول  1-4مشخصشدهاند [.]80
جدول  )1-4اصول و ارزشهای اساسی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

خیر دوستی

شروط خیریه اوقاف تحت مدیریت خود را به جا میآورد.

جاندارمحوری

دارای یک درک خدمات است که فواید تمام جانداران را در نظر
میگیرد.

مطمئن بودن

در تمامی فعالیتهای خود بدون چشمداشت ،به شکل درست
و مداوم حرکت میکند.

احترام به طبیعت و
محیطزیست

حین خدمترسانی ،از طبیعت و محیطزیست حفاظت
مینماید.

مسئولیت اجتماعی

با حساسیت اجتماعی فعالیت میکند

مشارکت

هنگام تصمیمگیری از عقاید تمام افراد سهیم استفاده میکند.

بیطرفی

در تمام ارائهی خدمات خود با عدالت و حقانیت رفتار میکند.

شفافیت

در معرض بازرسی عموم قرار دارد.

وابستگی به ارزشهای
ملی و معنوی

با در نظر گرفتن ارزشهای اجتماعی ،به ارائه خدمات میپردازد.

قابلیت دسترسی

در برابر اجتماع با روی گشاده و بدون بوروکراسی ارائه خدمات
میکند

• وظایف اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه طبق قانون اوقاف( 1شـــماره  .5737ماده )36
1. Foundations Law, Art36
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وظایف متعددی را به عهده گرفته است .در میان آنها ،مهمترین حوزههای موفقیت در
ذیل آورده شده است:
1.1انج ــام خدمات اقتصادی ،فرهنگ ــی ،اجتماعی و خیریهای که در منشـــور بنیادهای
مش ــده اس ــت و یا اگر منشوری ندارند ،در اساســـنامه جایگزین
وقفی ضبطش ــده تنظی 
منشور آمده است.
2.2ارائه بهتر خدماتی که در منشور شرح دادهشده ،بهرهبرداری و سرمایهگذاری وجوه اداره
کل اوقاف نخستوزیری ترکیه و بنیادهای وقفی ضبطشده و سرمایهگذاری این وجوه
در زمینههایی که بازده و سودش بیشتر است.
3.3محافظت یا تعمیر داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی در داخل یا خارج از کشـــور با
استفاده از ابزارها و وسیلههای تکنولوژیکی معاصر
4.4حسابرس ــی بنیادهای وقفی جدی ــد ،بنیادهای وقفی تجار ،بنیادهـــای وقفی جوامع و
بنیادهای وقفی موروثی.
5.5انجام فعالیتهای آموزش ــی ،تحقیق ،توســـعه ،فرهنگی و انتشـــاراتی در موضوعات
مربوط به بنیادهای وقفی
6.6تشکیل یک سیس ــتم بایگانی به منظور ثبت اطالعات تاریخی و داراییهای فرهنگی
بنیادهای وقفی ،موزهها ،کتابخانهها و مراکز فرهنگی به منظور حفاظت و مرمت آنها.
7.7بروز رسانی سندهای وثیقه و ترجمه کردن اساسنامهها به ترکی امروزی و کامپیوتری کردن
آنها (به دلیل اینکه این اسناد در بایگانیهای مختلف و در شرایط نامرتبی قرار دارند).
8.8پ ــس گرفت ــن داراییه ــای فرهنگ ــی 1اوقـــاف که به خـــارج از کشـــور قاچاق شـــدهاند،
بهوسیلهی ردیابی دقیق آنها
9.9انج ــام خدم ــات و وظایفی که در ایـــن قانون و ســـایر قوانین ،به این اداره واگذار شـــده
است [.]23,26
• خدمات و محصوالت اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

در چارچ ــوب قانون مؤسس ــات و دیگر الزامات قانونی ،زمینـــه خدمات و محصوالت
1. Cultural Properties
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اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه به شرح زیر است [:]80
 .1خدمات حقوق ماهیانه نیازمندان :به منظور تحقق شروط خیریه موجود در سندهای
وقف ــی ،ب ــه اف ــراد دارای معلولیت و یتیمان نیازمنـــد؛ که از مادر یا پدر محروم هســـتند،
معل ــوالن نیازمند باالی  %40درصورتیکه فاقد تأمیـــن اجتماعی ،هرگونه حقوق یا درآمد
باش ــند ،و همچنی ــن دارای هرگونه امـــوال منقول و غیرمنقول که موجب کســـب درآمد
ش ــود ،نباشند و یا میانگین درآمد ماهانه آنها از میزان حقوق ماهیانه نیازمندان که در
قان ــون اوق ــاف ش ــماره  27010تاریخ  2008/9/27تعیین شـــده اســـت ،پایینتر باشـــد،
حقوق ماهیانه به این افراد تخصیص داده میشود.
 .2خدمات مواد غذایی خش ــک و غذای گرم :مواد غذایی خشـــک و غذای گرم به افراد
نیازمن ــدی که دارای تأمین اجتماعی نباشـــند و یا درآمـــد آنها از حداقل میزان خالص
درآم ــد پایینتر باش ــد ،تعل ــق میگیرد و همچنیـــن میتواننـــد از آشـــپزخانههای خیریه
بهرهمند گردند.
 .3خدم ــات آموزش ــی (کمکهزین ــه تحصیلی) :به دانش آموزان و دانشـــجویان ســـطوح
ابتدایی ،متوسطه و عالی که خانوادههای آنها وضع مالی مناسبی ندارند ،کمکهزینه
تحصیلی تعلق میگیرد.
 .4خدم ــات تخصیص ام ــوال غیرمنقـــول خیریه :امـــوال غیرمنقول خیریه کـــه مربوط به
بنیادهای وقفی ضبطشده و اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه میباشند ،میتوانند
اجاره داده ش ــوند و به منظور اس ــتفاده از آنها ،میتوانند طبق دســـتور اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه به س ــازمانها و مؤسســـات دولتـــی ،اوقاف با اهداف مشـــابه و یا
مؤسسات عامالمنفعه اختصاص یابند.
 .5خدمات انتفاعی :در بنیادهای وقفی ضبطشده و موروثی ،یکسری اموال مازاد وجود
دارد که با توجه به مفاد س ــندهای وقفی به افـــراد مربوطه واگذار میگردد .چنانچه فرزند
واقف و یا افرادی که دارای حق تصرف باشـــند ،به دادگاه مراجعه نمایند ،این اموال به
آنها منتقل میشود.
 .6خدم ــات کنترل و نظ ــارت :با کنترل دائمـــی امالک خیریهی تخصیصیافته توســـط
ادارات مناطق ،هر چهار ماه یکبار گزارشی در مورد مطابقت نوع استفاده از این امالک
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با شرایط تخصیص ،تنظیمشده و در پرونده ملک نگهداری میشود.
واج ــد ش ــرایط بودن اف ــرادی که از خدمـــات حقوق ماهیانـــه نیازمندان ،مـــواد غذایی
خش ــک و غذای گ ــرم و کمکهزینـــه تحصیلی اســـتفاده میکنند ،توســـط اداره کل
اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه با استفاده از روشهای مختلف از جمله بازرسی اسناد
و سیستمهای مدیریت اطالعات به طور دورهای کنترل و پیگیری میشوند.
 .7بازرس ــی مأموران مس ــاجد :در مورد اموری مانند حفاظت از اشیاء متبرکه مساجد،
نگهداری و نظافت آنها و بررسی لوازم مازاد یا کسری موجود در مساجد که مدیریت
نه ــا ب ــر عهده ریاس ــت امور دین ــی جمهوری ترکیه اســـت ،وظیفـــه بازرســـی را نیز بر
آ
عهده دارد.
 .8مدیریت خدمات اوقاف :شامل اداره بنیادهای وقفی ضبطشده میباشد .همچنین
بنیاده ــای وقف ــی موروث ــی که در م ــدت  10ســـال مدیری منصـــوب نکنند ،و یـــا ارگان
هدایتکنندهای نداش ــته باشند ،با حکم دادگاه توسط اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه مدیریت میشوند.
 .9خدمات حفاظت و احیا ام ــوال وقفی فرهنگی :اموال غیرمنقول وقفی فرهنگی داخل
کش ــور مربوط به بنیادهای وقفی ضبطشـــده که اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه
مالکی ــت و مدیر ی ــت آنها را بر عه ــده دارد ،با توجه به انجام اموری مانند شناســـایی،
ثبت موجودی ،بایگانی اسناد ،نگهداری ،تعمیر و مرمت ،حفاظت و احیاء میگردند.
در مورد اموال فرهنگی وقفی بدون وارث خارج از کشور نیز ،اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکی ــه ب ــه هم ــراه وزارت ام ــور خارجـــه ،وزارت فرهنگ و گردشـــگری ،ریاســـت آژانس
هم ــکاری و هماهنگ ــی ترکی ــه ،وزارت امـــور مذهبی و ســـازمان هدایـــت و هماهنگی
داراییهای فرهنگی خارج از کشور ،فعالیتهایی از قبیل پشتیبانی فنی ارائه میدهد.
 .10شناس ــایی ،ثب ــت و ضبط موجودی امـــوال فرهنگی وقفی :یکی دیگـــر از خدماتی که
اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه بر عهده دارد ،شناســـایی و ثبت اموال غیرمنقول
فرهنگ ــی وقف ــی بهجامان ــده از دورههای ســـلجوقی و عثمانی میباشـــد .موجودی این
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اموال ثبت و اسناد آنها بایگانی میشود.
 .11خدم ــات فروش محصول :محصوالت زیتون تولیدشـــده توســـط اداره عملیات بنیاد
وقف ــی با غه ــای زیت ــون آیوالی ــک ب ــه صـــورت مســـتقیم در فروشـــگاهها و اینترنـــت بـــه
فروش میرسد.
 .12خدمات مش ــاوره و بازرس ــی :مطابقت نوع بنیاد وقفی جدید ،ضبطشـــده ،موروثی،
جوامع و تجار و همچنین امور اقتصادی آنها با مواد موجود در سندهای وقفی ،توسط
اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه بازرسی میشود.
 .13خدم ــات موزه شناس ــی :داراییهای فرهنگی وقفی منقـــول ،تحت حفاظت ادارات
مناطق ،با اس ــتفاده از تکنیکهای مدرنی برای اســـتفاده عموم در معرض نمایش قرار
داده میشوند.
 .14خدمات نشر :این خدمات به منظور شناساندن تمدن وقف ،توسط اداره کل اوقاف
یگ ــردد .همچنیـــن ایـــن اداره در مـــورد چـــاپ و انتشـــار
نخسـ ـتوزیری ترکی ــه ارائ ــه م 
کتابهایی با موضوعات مربوط به اوقاف ،خدمات اسپانسری ارائه میدهد.
 .15خدم ــات کتابخانه داری :اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه بر اســـاس سیســـتم
اتوماس ــیون اطالعات و بایگانی کتب به صورت کاغذی و دیجیتالی ،به تمامی اقشار
جامعه به ویژه دانشجویان و پژوهشگران ارائه خدمات مینماید.
 .16خدم ــات اس ــتفاده از خان ــه وق ــف :در خانـــه وقـــف واقـــع در آنـــکارا ،بـــه نیازمندان،
دانش ــجویان ،بیم ــاران و همراه ــان آنها بـــه صورت رایـــگان ،و به کارمندان ســـازمان،
کارمندان دولتی خارج از س ــازمان و افراد دیگر با هزینه خدمات مربوط به محل اقامت
افراد و تغذیه ارائه میگردد.
• فعالیتهای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

فعالیتهای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه شامل موارد زیر میباشد:
1.1اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،وظایف (وظایفی که در باال گفته شد) را بهمنظور
شناس ــایی ،ایجاد و ثبت داراییهای منقول و غیرمنقـــول فرهنگی در داخل و خارج از
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کشور با یک مسئولیت نهادی 1انجام داده است.
یه ــای فرهنگ ــی اوقاف ،توس ــط اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیـــه ،آماده و
2.2دارای 
ترمیم میشوند.
3.3داراییهای فرهنگی جاده تاریخی ابریشـــم بهمنظور اینکه دارای یکسری قابلیتها و
کارکردهایی 2شوند و بتوان از آنها استفاده کرد ،موردبازسازی و مرمت قرار گرفتند.
4.4اکثر ی ــت هزینهه ــای مر ب ــوط ب ــه مرمت و تعمیـــر این داراییهـــا توســـط اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه و برخی از آنها هم توسط حامیان (اسپانسرها) تأمین میشوند.
5.5پروژه سیستم مدیریت اطالعات آثار هنری 3طراحیشده است تا یک سیستم بایگانی
منظم را فراهم آورد.
6.6بیش از  10میلیون اس ــناد مکتوب (شـــامل ضمانتنامه ،وثیقههـــا ،گواهیها و غیره)
موردبررسی قرار گرفتند و در سیستم مدیریت بایگانی بنیاد وقفی 4ذخیره شدند .فرض
شده است که این مطالعات به  12میلیون اسناد برسد.
7.7داراییه ــای قابلحمل فرهنگی بهوســـیله ارائه در موزههـــا موردحفاظت قرارگرفتهاند.
عالوه بر  4موزه موجود در اس ــتانبول" ،موزههای اوقاف" بین ســـالهای  2006تا  2010در
ش ــهرهای آن ــکارا ،قونی ــه ،ادیرن ــه ،توقـــات ،قســـطمونی ،اســـتانبول و غـــازی عینتاب
تأسیسش ــده بودند .تصمیمگیری دربارهی تأســـیس یک موزه در هریک از استانهای
َ
س ــیواس ،کایس ــری ،نیغده (نیکده) ،کوتاهیه ،صامســـون ،دیاربکرَ ،ملطیـــه ،ارزروم،
ازمیر ،آنتالیا و بتلیس و  2موزه در استانبول و وظایف آنها برای این موضوع به مرحلهی
اجرا گذاشتهشده است.
8.8داراییهای فرهنگی قابلحمل اوقاف مثل :فرش ،قالیچه ،ســـفال دستساز ،لوحها
(یا ورقههایی) که از مس ــاجد به س ــرقت رفتهاند ،توسط ادارهی مبارزه علیه قاچاق که
وابس ــته ب ــه اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه اســـت با همکاری ســـایر نهادها مثل
وزارت ام ــور خارج ــه ،وزارت کش ــور ،اینترپـــل (پلیـــس بینالمللی) و ژاندارمـــری (اداره
1. Institution Responsibilities
2. Functions
)3. Works of Art Information Management System (WAIMS
)4. Foundation Archive Management System (FAMS
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امنیت) فرماندهی کل ،با جستجو در مزایدههای خارج از کشور ،برگردانده میشوند.
عالوه بر این ،فرشها و قالیچههای تاریخی مساجد در تمام استانهای ترکیه ،توسط
خب ــرگان این نهاد جمعآوری و طبقهبندی شـــدند و آنهایی کـــه تمیز بودند و با دقت
نگهداری شده بودند ،برای ارائه در موزههای اوقاف در سطح خوبی قرار دارند.
 9.9فعالیتهای مربوط به "هفته اوقاف" ،در اولین هفته ماه می هرسال انجام میشوند.
(اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه برای حفاظت از میراث فرنگی و انتقال آنها به
نسلهای بعدی ،کمپینهایی را در سراسر کشور برگزار میکند .هدف از فعالیتهای
"هفته اوقاف" ،معرفی و آ گاهی اوقاف در سطح بینالمللی و ملی است) [.]27
ته ــا ذکرش ــده ،با هماهنگی آژانـــس همکاری و توســـعه بینالمللی ترکیـــه اداره
فعالی 
میشوند.
• درآمدها و مصارف اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

طبق قانون اوقاف ،ماده  391درآمدها شامل:
 .1درآمد اجاره
 .2سودهای تجاری و کسبوکار
 .3درآمدهای حاصل از مشارکت
 .4درآمدهای حاصل از مدیریت و نمایندگی اوقاف
 .5درآم ــد حاص ــل از فروش ام ــوال غیرمنقول که متعلـــق به بنیادهای وقفی ضبطشـــده
میباشد.
 .6درآمدها و عواید بهدستآمده از فروش داراییهایی که تحت مالکیت اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه هستند.
 .7کمکها و بخششهای مشروط و غیرمشروط
 .8حق امتیاز بنیادهای وقفی ضبطشده
 .9سایر درآمدها []80
1. Foundations Law, Art39
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مصارف درآمدهای تعریفشده در فوقالذکر طبق قانون اوقاف ،ماده :401
درآمد تعریفشده در پاراگراف  5و  6از این قانون ،ممکن است برای خرید داراییهای
غیرمنقول بنیادهای وقفشده و برای تعمیر و نگهداری داراییهای غیرمنقول موجود در
فش ــده مورداس ــتفاده قرار بگیرند .مجموع این مبالغ توســـط تصمیم شورا،
بنیادهای وق 
یه ــای فرهنگی داخل و خارج از کشـــور که هیچ منبع
ب ــرای تعمی ــر و نگهداری آثار دارای 
درآمدی از خود ندارند و متعلق به اوقاف هستند ،مصرف میشود.
درآمد حاصل از موقوفات شرطی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه باید در راستای
نیات خیران مصرف شوند [.]23
در مجموع هزینههای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه شامل موارد زیر میباشد:
هزینههای کارکنان ،هزینههای حق بیمه دولتی پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی،
هزینههای خرید خدمات و کاال ،انتقالهای جاری و هزینههای سرمایه .مبالغ تخصیص
و هزینه سالهای  2010الی  2013در فصل چهارم آورده شده است [.]80
• قانون اوقاف شماره 5737

2

قانون اوقاف شماره  5737در  20فوریه  1( 2008اسفند  )1386به تصویب رسید و در
تاریخ  27فوریه  8( 2008اس ــفند  )1386در روزنامه رسمی منتشر شد [ .]23اصل قانون
اوقاف در س ــال  1935آماده ش ــد و پسازآن  20مرتبه اصالح شد .قانون  5737را مجلس
ترکی ــه تصویب کرد و ی ــک اصالحیهی قابلتوجهی در قانون اوقاف بـــود [ .]29این قانون
شامل  4بخش است:
1.1مقررات عمومی؛
2.2مقررات حاکم بر اوقاف؛
3.3اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه ،شـــورای اوقـــاف ،ســـازمان اداره کل اوقـــاف
نخستوزیری ترکیه و استخدام؛
4.4مق ــررات متفرق ــه و گونا گ ــون [ .]23مطابق با مـــاده  82قانون اوقاف ،3ایـــن قانون باید
1. Foundations Law, Art40
2. Foundations Law
3. Foundations Law, Art82
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توسط شورای وزیران اجرا شود [.]23
قانون اوقاف شماره  5737به منظور انجام چهار مورد تهیه و تنظیم شده است:
1.1یکس ــری قوانی ــن و رویههایی را که وابســـته به مدیریت ،عملیـــات و نظارت بنیادهای
وقف است ،تنظیم کند؛
2.2اطمینان حاصل ش ــود که داراییهای لیســـت شـــدهی منقول و غیرمنقول در داخل و
خارج از کشور ثبت ،محافظت ،تعمیر و نگهداری شدهاند؛
3.3اطمینان حاصل ش ــود ک ــه داراییهای اوقـــاف از لحاظ اقتصادی مدیریـــت و به کار
گرفته میشوند؛
4.4تعر ی ــف ک ــردن س ــازمان ،وظای ــف ،اختیـــارات و مســـئولیتهای اداره کل اوقـــاف
نخستوزیری ترکیه (ماده .]23[ )1
هدف قانون جدید اوقاف این اس ــت که محدودیتهای حاکم بر بنیادهای موقوفه را
از بین ببرد .این قانون تالش میکند تا سرپرســـتی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه را
از روی بنیادهای موقوفه بردارد .بهعنوانمثال دیگر نیازی نیست که این بنیادها ،برای به
دس ــت آوردن داراییها از اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه مجوز بگیرند .همچنین
برای فعالیتهایشان در خارج از کشور ،نیازی به مجوز از اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه ندارند .عالوه بر این ممکن اس ــت که این بنیادهای وقف ،بدون تصویب اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه ،دارای یکسری دفاتر شعب و نمایندگیها باشند ،فقط اینکه
اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه باید از این تحوالت آ گاه باشد.
یک ــی از عناص ــر کلیدی این قان ــون جدید ،حـــذف محدودیتها برای افـــراد خارجی
اس ــت .قبل از این قانون جدی ــد ،افراد خارجی اجازهی وقف در ترکیه را نداشـــتند .اما در
حال حاضر مطابق با ماده  5این قانون ،افراد خارجی میتوانند بنیادهایی را وقف کنند یا
در بدنهی اجرایی این بنیادهای وقف مشـــارکت داشته باشـــند .عالوه بر این ،بنیادهای
موقوفـ ـهای که توس ــط اف ــراد خارجی تأسیسشـــدهاند ،میتوانند امالک و مســـتغالت (یا
ام ــوال) به دس ــت آوردند .اما هنوز هم اکثریت افرادی کـــه در بدنهی مدیریت قرار دارند،
باید مقیم ترکیه باشند [.]30
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این قانون جدید ،سازگاری ز یادی با استانداردهای بینالمللی از آزادی انجمنها
دارد و بهب ــود قابلتوجه ــی را در محیط ترکیه برای جوامع مدنی و بشردوســـتانه نشـــان
میدهد [.]31
• دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 5737

1

پسازاینک ــه قانون جدید اوقاف تصویب شـــد ،تمرکـــز اصلی باید بـــر روی آماده کردن
دس ــتورالعمل جدید باش ــد ،که باید ظرف مدت  6ماه منتشـــر شـــود .این دســـتورالعمل،
چارچوب پیادهسازی قانون جدید را شکل میدهند [.]31
دس ــتورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره  5737توسط روزنامه رسمی در 27
سپتامبر  6( 2008مهر  )1387و از طرف اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه منتشر شد
که شامل یکسری دستورالعمل هایی برای بنیادهای موقوفه است و امور مربوط به اوقاف
را تنظیم میکند .این دستورالعمل از چهار بخش تشکیلشدهاند:
1.1مقررات عمومی؛
2.2مقررات بنیادهای وقف؛
3.3تخصیص اموال ،امالک و امور خدماتی خیریهها؛ و
4.4شورای اوقاف ،هدایت ،ریاست و نظارت بر بازرسی ،مهارت و تخصص بنیاد وقف.
تعار ی ــف و مق ــررات مربوط به قانون مدنی ترکیه برای درک تمـــام موضوعات مربوط به
اوقاف مناس ــب نیس ــتند [ .]30به همین دلیل ،این دســـتورالعمل آمادهشـــده تا یکسری
رویههایی را برای س ــازمان ،مدیریت ،فعالیتها و حسابرسی اوقاف جدید و همچنین،
وظای ــف ،اختی ــارات و مس ــئولیتهای شـــورای بنیادهـــای موقوفه ،هدایت ،ریاســـت و
نظ ــارت بر بازرس ــی ،تخصص بنیادهای وقفی و تخصص دســـتیاران تنظیـــم کند (ماده
.]24[ )1
قانونی بودن این دستورالعمل ،توسط ارگانهای مستقل قوه قضائیه کنترل میشوند.
له ــای قضائ ــی دس ــتورالعمل ،یکـــی از ویژگیهـــای قابلتوجـــه حاکمیـــت قانـــون
کنتر 
1. Foundations Regulations
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است [ .]30مطابق با ماده  185دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره ،57371
مفاد این دس ــتورالعمل باید توس ــط وزیر ،کـــه اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه به آن
متصل است ،اجرا شود [.]24
• ادارات عملیاتی (تجاری) اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

الف) اداره عملیاتی درختان زیتون وقفشدهی آیوالیک
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوز یری ترکیـــه ،مناطقـــی را که ز یتون در آن رشـــد میکند به
همراه باغچههای میوه و مرکبات را اداره میکند .بر اســـاس قانون تجاری ســـال  1940و
با اس ــتناد ب ــر قانون ش ــماره  ،3913بنیـــاد وقفشـــدهی اداره عملیاتی درختـــان ز یتون
آیدین  3و آیوالیک تأسیسش ــده و هنوز هم محصوالتی که از کشـــت ز یتون و با مدیریت
وق ــف درختان ز یتون آیوالیک به دس ــت میآید (ازجمله روغنز یتون ،ز یتون آبشـــور و
صابون) ،به فروش میرسد.
مدیر ی ــت ادارهی عملیات ــی بنی ــاد وقفشـــدهی آیوالیـــک در ســـال  2006محصوالت
جدیدی مثل روغنزیتون چکیده با فلفل قرمز ،زیتون پرشـــده از بادام ،پورهی زیتون ســـبز
و س ــیاه و پورهی زیتون سبز تند ،ساالد زیتون و مربای زیتون را در شیشههای زینتی برای
فروش عرضه کرد.
تمامی اراضی اطراف درختان زیتون توسط ادارهی عملیاتی درختان زیتون وقفشده
آیوالیک و طبق مزایدههایی به اشخاص ثالث اجاره داده میشوند.
ب) اداره عملیاتی آبهای منبا 4وقفشده
مطابق با قانون ش ــماره  ،3913بنیاد وقـــف آبهای منبا با جنگلها و درختان زیتون
در سال  1940تأسیسشده است .بنابراین قانون ،اداره عملیاتی آبهای منبا وقفشده،
صاحب دو مورد از بهترین چش ــمههای آب Taşdelenو  Karakulakمیباشد .این اداره
عملیاتی ،در تاریخ  )1385/2/18( 2006/5/8مســـئولیت چشـــمهی آب  Taşdelenو
2

1. Foundations Regulations, Art185
2. Ayvalık
3. Aydın
4. MENBA
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در تاریخ  )1385/11/20( 2007/2/9مسئولیت چشمه آب  Karakulakو فعالیتهای
آن ه ــا را ب ــه عهده گرفت ،از س ــال  ،1998بنیادهای وقفی که موضـــوع قانون مدنی ترکیه
بودند ،مسئولیت چاپ و توزیع سند درآمدها و هزینههای خود را به عهده داشتند.
1
ج) بیمارستان وقفی تحقیق و آموزش ِب ِزم عا ِلم والده سلطان
طب ــق تصمیم ش ــورای وزیران در تاریخ  )1379/5/20( 2000/8/10و مصوبه شـــماره
 ،2000/1331بیمارس ــتان وقفی بزم عالم والده سلطان (اسم بیمارستان) به سازمان بیمه
اجتماعی اختصاص داد هش ــده اس ــت و در تاریخ  )1383/10/17( 2005/1/6برخی از
مؤسس ــات عمومی و واحدهای س ــامت این ســـازمان بـــه وزارت بهداشـــت انتقال داده
ش ــدند و در تار ی ــخ  )1385/5/16( 2006/8/7اداره کل اوقـــاف نخســـتوزیری ترکیـــه
مالک این بیمارستان شد و مدیریت آن شروع شد [.]32
4-4444444وزارت دارایی ترکیه
وزارت دارایی ترکیه یک نهاد دولتی است که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر
بنیاده ــای وقف ــی را به عه ــده دارد .بنیادهای وقفی باید تمام اســـناد حســـابداری خود را
مطاب ــق با مقررات مندرج در قانون آئین دادرســـی شـــماره  213مـــورخ  1961/1/4تنظیم و
مستند نمایند (ماده  50دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره .]24[ )5737
2

• چشم انداز و مأموریت

_چشم انداز :وزارت دارایی ترکیه در چشم انداز خود می خواهد به یک وزارتخانه شفاف،
پاسخگو و پیشگام در ارائه خدمات سریع و با کیفیت باال تبدیل شود [.]93
_مأمور ی ــت :وزارت دارائ ــی ترکی ــه در مأموریـــت خود ،به انجام سیاســـت گـــذاری های
مالیاتی کمک می نماید و مسئولیت اجرا ،نظارت و حسابرسی سیاست های مالیاتی
به منظور دس ــتیابی به اهداف اقتصادی و اجتمای و با در نظر گرفتن اصول حاکمیتی
خوب را بر عهده دارد [.]93
در قان ــون مالی ــات ترکیه هی ــچ قانون خاصـــی وجود ندارد کـــه یک معافیـــت مالیاتی
1. Bezm-i Alem Valide Sultan
)2. Turkey Ministry of Finance (MOF

 / 114آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

عموم ــی را ب ــرای بنیادهای وقفی فراه ــم کند .اما حکم معافیـــت از مالیات [ ،]20ممکن
اس ــت تحت شرایط خاصی به بنیادهای وقفی اعطا شـــود .اگرچه این حکم ،معافیت از
مالی ــات بر درآمد را ایجاد نمیکند و تأثیرش بر دیگر تعهدات ناشـــی از ســـایر مالیاتها و
عوارض محدودشده است .بنیادهای وقفی ای که باهدف صرف کردن دوسوم از درآمد
1
خود ب ــرای خدمات عمومی تأسیسشـــدهاند ،ممکن اســـت حکم معافیـــت از مالیات
توس ــط ش ــورای وزیران به پیش ــنهاد وزارت دارایی ترکیه اعطا شـــود .بر این اســـاس ،برای
حکم معافیت از مالیات ،شرایط زیر باید رعایت شود:
_هدف بنیادهای وقفی باید یکی یا ترکیبی از اهداف ســـامتی ،کمکهای اجتماعی،
آموزش ،تحقیق و توس ــعهی علم ــی ،فرهنگی ،حفاظت از محیطزیســـت و یا احیای
جنگلها باش ــد .فعالیتهای اینچنین بنیادهای وقفی باید یک اثر کاهشـــی بر روی
مسئولیت خدمات عمومی دولت داشته باشد.
_بنیادهای وقفی باید به کار عمومی برای حداقل یک سال قبل از درخواستنامه 2شروع
کرده باشند.
_این بنیادهای وقفی باید با برنامهها و الزامات حسابداری موافق باشند.
_ارزش داراییها و درآمد سالیانهی بنیادهای وقفی باید به ترتیب حداقل  000.735لیره
ً
ً
ترکی ــه (تقریب ــا  5.7میلیارد ر ی ــال) و  71.000لیـــرهی ترکیه (تقریبـــا  735میلیون ریال)
باشد.
_یک س ــال قب ــل از درخواسـ ـتنامه ،مؤسســـات باید دوســـوم از درآمد ناخالـــص را برای
مصارف عمومی که در باال گفته ش ــد ،مصرف کرده باشـــند .این وضعیت باید بهطور
پیوسته در طول حکم معافیت مالیاتی رعایت شود [.]19
4-44444نهادهای تسهیلگر
در ترکیه دو نوع نهاد نقش تسهیل گر را برای امور خیریه ایفا میکنند:
الف)بنی ــاد وقف ــی بخش س ــوم ترکیه 3که بهعنوان 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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اطالعرسانی میباشد.
ب) بان ــک اوقاف ترکیه که با جذب کمکهای مالی ،به تســـهیل فعالیت خیریهها
میپردازد.
4-4444444بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه
بنیاد وقفی بخش س ــوم ترکیه برای ارتقا توســـعه جامعه مدنی و جامعه بشردوســـتانه و
همچنین برای ترویج بخش س ــوم به طور بین المللی تأســـیس شده است .فعالیت های
داخل ــی این بنی ــاد عبارتند از :ایجاد یک مرکز ملی برای تبـــادل اطالعات و همکاری بین
بنیاده ــا و انجمن ها ،اعطای کم ــک های مالی برای پروژه های تحقیقاتی ،ترویج ایجاد
بنیادهای وقفی ،ایجاد یک محیط سیاســـی و قانونی که منجر به توســـعه و بهره برداری از
بنیادهای وقفی ش ــود .فعالیت های بین المللی این بنیاد شـــامل ســـازماندهی جلسات
منطقه ای و بین المللی و نش ــان دادن نقش بخش ســـوم ترکیه در سازمان ها و همچنین
سازمان های غیردولتی بین المللی است [.]84

شکل  )4-4سایت بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه

بنیاد وقفی بخش س ــوم ترکیه در ســـال  1923توسط ســـازمانهای جامعه مدنی ترکیه
تأسیسش ــده اس ــت و امروزه به یک شـــبکهی حمایتی تبدیلشده اســـت که بیش از 100
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ک چشـــمانداز مشـــترکی از تقویت
بنیاد وقف در بخش س ــوم (غیرانتفاعی) ترکیه را که ی 
زیرساختهای حقوقی ،مالی و عملیاتی دارند ،مورد پشتیبانی قرار میدهد .بنیاد وقفی
بخ ــش س ــوم ترکیه عضوی از مرک ــز وقف اروپا 1اســـت [ .]49این ســـازمان نقش کلیدی و
مهمی را در توسعه جامعهی مدنی ترکیه ایفا میکند .جامعهی مدنی یکسری مؤسسات
غیردولتی هس ــتند که حقوق و تمایالت شـــهروندان را آشـــکار میســـازند .این سازمان با
فعالیت در یکس ــری پروژهها و س ــمینارهایی ،اعضا را دربـــاره موضوعاتی از قبیل اصالح
قانون جامعه مدنی ،سرمایهگذاری اجتماعی ،روابط بینالمللی و شبکهای ،و تحقیقات
و انتشارات آ گاه میسازد.
به عبارتی برنامههای بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه در چهار حوزه قرار دارند:
الف) اصالحات قانون جامعه مدنی

از زمان تأس ــیس بنیاد وقفی بخش ســـوم ترکیه ،محور یترین صالحیت و شایستگی
ای ــن نه ــاد ،همین برنامه اول بوده اس ــت و تمرکز بر روی این برنامه در طول ســـالها بهطور
قابلتوجه ــی افزایشیافت ــه اس ــت .فعالیتهای برنامه اول شـــامل .1 :ترویـــج یک محیط
مساعد برای سازمانهای جامعه مدنی در ترکیه ،که هدف اصلی این بنیاد در برنامه اول
اس ــت؛  .2فعالی ــت کردن بهعن ــوان یک منبـــع کلیدی و بهروزرســـانی مســـائل حقوقی و
مالیات ــی ب ــرای بخ ــش س ــوم ترکی ــه؛  .3ترویـــج مکانیســـمهایی بـــرای افزایـــش مشـــارکت
س ــازمانهای جامعه مدن ــی در روند سیاســـتگذاری و همکاری دولت با ســـازمانهای
جامع ــه مدن ــی؛ .4اداره کردن و هدایت تحلیلهای سیاســـت مســـتقلی و دفـــاع کردن از
اصالحات؛  .5تجزیهوتحلیل و نظارت بر پیادهسازی اصالحات.
در برنامه اول ،راجع به مسائلی از قبیل بنیادهای وقف ،شورای بنیاد وقف ،انجمنها،
موان ــع آزادی انجمنه ــا ،مقررات قانون مدنـــی در مورد انجمنها ،برگزاری ســـمینارهایی
در ب ــاره آ گاه س ــاختن اف ــراد در م ــورد قوانیـــن مختلـــف مالیاتـــی و عمومی ،همـــکاری در
پروژ هه ــای عموم ــی جامعه مدنی و نظارت شـــرکا بـــر روی پروژههای توســـعهی جامعهی
مدنی بحث میشود.
)1. European Foundation Centre (EFC
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ب) سرمایهگذاری اجتماعی

در این برنامه بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه به دنبال:
_مطلع کردن سهامداران (موجود و خیران بالقوه) در مورد شیوههای مؤثر و استراتژیک؛
_کم ــک ب ــه ایجاد ی ــک زیرس ــاخت مطلوب بـــرای ســـرمایهگذاری اجتماعـــی اقدامات
بشردوستانه در ترکیه؛
_معرفی و حمایت از تأسیس مکانیسمهای جدیدی که جریان منابع را برای سازمانهای
جامع ــه مدن ــی توانمن ــد میکند ،مثـــل بنیادهای وقفـــی جوامع و مشـــاوره بـــه خیران و
بنیادهای وقفی جدید درباره ارائه دادن استراتژیهای مؤثر.
در برنام ــه دوم ،راجع ب ــه اقدامات بشردوســـتانه ،بنیادهای وقف جامعـــه و کارآفرینی
اجتماعی بحث میشود.
ج) روابط بینالمللی و شبکهای

بنیاد وقفی بخش س ــوم ترکیه از طریق روابط بینالمللی و شبکهای به دنبال ایجاد یک
س ــطح فکر (یا یک سیستمعامل) مشترک اســـت تا بهترین شیوهها و ایدهها تبادل شوند و
همکاری بین سازمانهای جامعه مدنی ترکیه ،همتایان بینالمللی و خیران تسهیل گردد.
در برنامه س ــوم ،راجع به رویدادها و سمینارهایی که این مؤسسه نقش میزبان را بازی
میکن ــد و رویدادهای ــی که این مؤسســـه در آن ها شـــرکت میکند و نقش مهمـــان را دارد
بحث میشود.
د) تحقیقات و انتشارات

هدف بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه در این برنامه ،به عهده گرفتن طرحهای تحقیقاتی
مه ــم ب ــر روی موضوعات مربوط به بخش ســـوم و تولید دادهها و گزارشهـــای مفید برای
سهامداران میباشد.
در برنام ــه چه ــارم ،در ب ــاره موضوعاتـــی همچـــون انتشـــارات آنالیـــن و خبرنامههـــای
الکترونیکی بحث میشود.
اهداف اصلی این سازمان شامل اصالحات قانون غیرانتفاعی ،ترویج سرمایهگذاری
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اجتماعی ،اقدامات بشردوس ــتانه عدالت اجتماعی و تســـهیل همـــکاری در بخشهای
مختلف و در سراسر مرزها میباشد [.]50
• جستجو خیریه ها

یکی از قابلیتهای س ــایت بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه ،امکان جستجو خیریهها بر
اس ــاس حوزه فعالیتش ــان میباش ــد که در شکل  5-4نشان داده شـــده است .این بانک
اطالعاتی تنها به زبان ترکی قابل مشاهده است.

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

حوزه فعالیت بنیادهای وقفی که در این سایت به ثبت رسیده اند عبارتند از :آموزش،
خان ــواده ،کودکان ،بهداش ــت ،پرورش ،کمک هـــای اجتماعی و همبســـتگی ،جوانان،
فرهن ــگ و هنر ،محیط زیس ــت و  ...که یـــک بنیاد وقفی ممکن اســـت در چندین حوزه
فعالیت نماید [.]85
4-4444444بانک اوقاف ترکیه
بانک وقف با سرمایهی اولیهی  50لیره در تاریخ  11ژانویه  1954تأسیس شد و از تاریخ
 13آور ی ــل  1954باهدف بهترین اس ــتفاده از وجوهـــات بنیادهای وقف آغـــاز به کارکرد.
هدف بانک وقف ،کمک بهصرفه جویی کشـــور با استفاده از شیوههای بانکداری مدرن
1

1. VakifBank
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و بهرهبرداری از این منابع مطابق با الزامات توسعه اقتصادی میباشد [.]51

شکل  )6-4سایت بانک اوقاف ترکیه

ای ــن بانک در تار ی ــخ  ،2015/12/13هفتمیـــن بانک برتر ترکیه از لحـــاظ میزان دارایی
میباش ــد .ای ــن بانک از زمان نخس ــتین بنیـــاد وقف به فعالیتهایش به ســـمت رشـــد و
توسعهی اقتصادی کشور ادامه میدهد [.]51
این بانک در چشـ ـمانداز خ ــود میخواهد به بهترین بانک جهـــان و مرجح ترین بانک
تبدیل ش ــود و همچنین میخواهد ارزشهای بیشـــتری را در مناطـــق ایجاد کند [ .]52و
مأمور ی ــت آن ،افزای ــش مس ــتمر ارزش ارائهشـــده برای مشـــتریان ،کارکنان ،ســـهامداران و
جامعه توسط مدیریت کردن داراییها میباشد .عالوه بر این ،مدیریت کردن داراییهای
سپردهش ــده به آنها با ش ــیوهای مؤثر و کارآمد و باقدرتی که این بانک از فرهنگ وقف به
دست آورده است [.]52
• ساختار مالکیت

در تار ی ــخ  ،2015/12/31س ــرمایهی ســـهام بانـــک وقـــف 2.500 ،میلیون لیـــره بود که
متش ــکل از  250میلیارد س ــهم و هر سهم به ارزش اســـمی  %1لیره بود .بانک وقف توسط
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 40.000بنیادهای وقفی که توسط اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،مدیریت میشوند،
کنترل میشود.ساختار سهامداران این بانک در تاریخ  2015/12/31به شرح زیر است:
جدول  )2-4سهام ثبتشده در بانک وقف در تاریخ ( 2015/12/31هر لیره ترکیه10.094 :ریال)

طبقه
سهامداران

سهامداران

ارزش اسمی سهام
(لیره)

A

بنیادهای وقف ارائهشده توسط
اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه

1.075.058.639.562

B

تعداد
درصد
سهامداران

43.00

1

بنیادهای وقف اضافه شده
ارائهشده توسط اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه

386.224.784.722

15.45

1

B

سایر بنیادهای وقفی اضافه شده

558.3.091.996

0.12

264

B

سایر بنیادهای وقفی

460.1.448.543

0.06

197

C

صندوق بازنشستگی بانک وقف

422.402.552.666

16.10

1

C

افراد و نهادهای حقوقی

912.1.532.752

0.06

427

D

سهم شناور آزاد (سهم قابل
معامله)

364.630.090.616

25.20

-

2.500.000.000.000

100

891

مجموع

س ــهامدار اصلی ،اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه میباشـــد که  %58.45سهم
بان ــک وق ــف را مدیر ی ــت میکن ــد (ســـهام طبقـــه  Aو ســـهام طبـــق  .)Bاداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکی ــه در س ــال  1924بـــهمنظـــور اداره و تنظیم بنیادهای وقفـــی موجود و
آین ــدهی ترکی ــه بهعنوان یکنه ــاد دولتی که باید بهطور مســـتقیم به نخســـتوزیر گزارش
سش ــده است .اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه ،تنها نهاد دولتی است
دهد ،تأسی 
ک ــه از خودش بودجه دارد و دارای اختیاراتی برای تأســـیس یـــک بانک ،باهدف مدیریت
کردن درآمد و هزینههای بنیاد وقف میباشد [.]53
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4-44444مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف
4-4444444سازمان وقف دیانت ترکیه در موضوع مذهب
اصلیتر ی ــن نه ــاد خیریه در ترکی ــه در موضوع مذهبی ،ســـازمان "وقـــف دیانت ترکیه"
ً
اس ــت که هدف از تأس ــیس آن ،عمدتا در جهت پاســـخگویی به نیازهای « ریاست امور
دین ــی جمهوری ترکیه» در راس ــتای انجام وظایف محوله اســـت .نیازهای برآورده نشـــده
ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه بر اســـاس بودجه ساالنه ،بهواسطه امکانات موجود در
مؤسس ــه پاسخ داده میشود و به عبارتی یک ســـازمان تابعه وابسته به ریاست امور دینی
جمهوری ترکیه است که از نوع خیریه دولتی می باشد [.]48
• مأموریت ،چشمانداز و اهداف سازمان وقف دیانت ترکیه

_چشـ ـمانداز :تبدی 
لش ــدن به یک الگو در خدمات بشردوســـتانه 1در کشـــور و در ســـطح
جهانی
_مأمور ی ــت :رس ــیدن به خوبیها ب ــر روی زمین برای مردم با اســـتفاده از ارائه کمکهای
مالی ،اخالقی و حمایتهای معنوی

شکل  )7-4سایت سازمان وقف دیانت ترکیه
1. Humanitarian Services
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_شعار :بهترین مردم کسانی هستند که بیشتر برای دیگران مفید هستند [.]54
هم ــکاری و کم ــک به ریاس ــت امور دینـــی جمهوری ترکیه ،در راســـتای شناســـاندن
هو ی ــت حقیقی دین مبین اس ــام ،تنویـــر افکار عمومی مردم در خصوص دین و مســـائل
دینی ،تأس ــیس و تجهیز مساجد در مکانهای موردنیاز ،تأسیس و بهکارگیری مؤسسات
درمان ــی ب ــرای بیماران نیازمند ،و توس ــعه خدمـــات یار یرســـانی بر اســـاس نقلوانتقال و
رس ــاندن اموری از قبیل زکات ،فطریه و مواردی ازایندست که از طرف مردم مسلمان در
شرایط نیاز در نظر گرفته میشوند ،ازجمله اهداف این بنیاد است [.]55
• ساختار و تشکیالت سازمان وقف دیانت ترکیه

شکل  )8-4چارت سازمانی سازمان "وقف دیانت ترکیه" []56
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• واحد مدیریت فعالیتهای خیریه و خدمات اجتماعی

ت خیریـــهای داخلی و
وظیف ــه اصل ــی این واحد ،انج ــام فعالیتهای مربـــوط به خدما 
خارجی س ــازمان وقف دیانت ترکیه است .این مؤسسه کمکهایش را در قالب کمکهای
نقدی و غیر نقدی ش ــامل پول نقد ،زکات ،فطریه ،توزیع بن خرید و بستههای مواد غذایی
و برگزاری س ــفرههای افطار انجام میدهد .این مؤسســـه در عید قربان و همچنین در طول
سال ،مراس ــم وکالتی قربانی کردن حیوانات را انجام میدهد و گوشتهای قربانی نذری را
بدون تبعیض نژادی به میلیون افرادی که در مناطق بحرانی و در داخل کشور و سراسر جهان
زندگی میکنند و از گرسنگی ،زلزله ،سیل ،جنگ و خشونت رنج میبرند ،توزیع میکند.
هرسال ،با همکاری «ریاست امور دینی جمهوری ترکیه» ،مطابق با اصول مذهبی و
ب ــا ش ــعار اعتماد و امنیت ،این مؤسســـه به ســـازماندهی و انجام مراســـم وکالتی قربانی
کردن میپردازد.
سپردههای افراد به این مؤسسه ،به یک طیف گستردهای از افراد در مناطق جغرافیایی
مختل ــف ،از س ــرزمین بالکان تا فلس ــطین ،از حوزه قفقـــاز تا آفریقا ،از جمهـــوری ترکیه تا
آمریکای التین و تا کشورهای شرق دور اهدا میشود.
این مؤسس ــه بی ــن س ــالهای  2010تـــا  ،2014مبلغ  292میلیـــون لیره ترکیـــه (حدود 3
تریلیون ریال) را برای پش ــتیبانی از فعالیتهای بشردوســـتانهی ناشـــی از زلزله ،جنگ و
بحرانهای انسانی که در اطراف ترکیه ،اکستان ،جزیره هائیتی ،سومالی ،آراکان ،مالی،
س ــوریه ،فلسطین ،غزه ،فیلیپین ،بوسنی ،افغانستان ،عراق و بیشتر کشورهای آفریقایی
رخداده است ،مصرف کرد [.]57
• بررسی فعالیتهای اجتماعی (خیریه) سازمان وقف دیانت ترکیه

الف) فعالیتهای آموزشی و پرورشی
_خدمات بورسیه
بخ ــش اعظم ــی از محصلی ــن تحصیالت تکمیلـــی از طبقـــات متوســـط جامعهاند.
هزین هه ــای ماهانه ،بخش اعظم درآمد خانواده را به خـــود اختصاص میدهند .از طرفی،
متأس ــفانه بورسهای اختصاصی مؤسســـات خوابگاهی و اعتبـــاری ،تمامی تحصیالت
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تکمیلی را پوش ــش نمیدهند .در همین زمینه ،هرچند مســـاعدت وقفهای مختلف و
کمکهای اشخاص متمول شایسته تقدیر است ،لیکن این کمکها تنها بخش کوچکی
از نیازه ــا را برآورده مینماین ــد .تخصیص بورس تحصیلی از طرف ســـازمان وقف دیانت
ترکیه برای افراد مستعد و درعینحال نیازمند ،از سوی هر بخشی شایان تقدیر است.
از مهمترین فعالیتهای سازمان کمک به دانشآموزان فقیر دراثنای آموزش داخلی و
خارج ــی ب ــا اختص ــاص بورس ــیه-های بالعـــوض بـــه آنـــان میباشـــد .اولیـــن بورســـیه
اختصاصیافته از س ــوی وقف در س ــال  1975صورت گرفته است .در کنار بورسیههای
مسلمان
داخل کشوری ،اختصاص بورس ــیههای بالعوض بهویژه به دانشآموزان ترک و
ِ
جمهوری ترکیه و جوامع آن میباشد.
__ خدمات خوابگاهی
از ط ــرف س ــازمان تاکن ــون  10مجموعـــه خوابگاهـــی آمـــوزش عالی تأســـیس و جهت
اس ــتفاده جوانان ارائهشده است .دانشآموزان ساکن در سایر خوابگاههای وقف در قبال
هزینه ناچیزی از خدمات خوابگاهی استفاده میکنند.
__ خدمات مدارس خصوصی
توجه به مقولۀ «مدارس خصوصی» بهعنوان راهکاری در جهت پاســـخگویی به یکی
از مش ــکالت آموزش ــی کش ــور که نشئتگرفته از توســـعه و تحول ســـریع و روند رو به رشد
ازدیاد جمعیت است ،قابلتأمل است.
س ــازمان وقف دیانت ترکیه نیز در جهت کمک به معضالت آموزشی کشور ،اقدام به
افتتاح مدرسه خصوصی کرده و بدین منظور در منطقۀ «بورنوای استان ازمیر » مدرسهای
خصوصی افتتاح کرد.
ب) فعالیتهای فرهنگی
مالکیت بر میراث فرهنگی ،از اصول اساسی تضمینکننده حیات یک ملت است.
در همین راس ــتا تصاحب ،حفاظت و توســـعه فرهنگ اســـامی _ ترکی کـــه مظهر اصلی
تمدن ترک-اسالم است ،و انتقال آن به نسلهای آینده در جهت کمک به حفظ حیات
ی ــک ملت و برای نسـ ـلهای آین ــده چراغ راه بـــودن ،بدون شـــک از فعالیتهـــای اصلی
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س ــازمان وق ــف دیانت ترکیه اس ــت و در جهت اجـــرای چنین فعالیتهایی ،ســـازمان با
اس ــتفاده از تجهیزات و ادوات چاپی ،صوتی ،تصویری و  ...فعالیتهای فرهنگی خود
را پیش میبرد .س ــازمان باهدف غنیســـازی زندگی فرهنگی و تنویـــر افکار عمومی مردم
اق ــدام ب ــه برگ ــزاری پانله ــا ،کنفرانسها و ســـمپوزیومهای مختلـــف و تهیـــه برنامههای
گوناگون با محتوای موضوعی دینی و اجتماعی میکند.
__ فعالیتهای نشر
نشریات سازمان وقف دیانت ترکیه با محتوای دینی ،ملی ،علمی ،تاریخی و فرهنگی
در قالبهای چاپی ،صوتی و تصویری برای اســـتفاده خوانندگان خود ،با شاملیت 419
ً
نوع چاپی 37 ،نوع صوتی و  6مورد تصویری مجموعا به  462عنوان نشر میرسد .در بین
نشریات چاپی 9 ،مورد به زبان آلمانی 2 ،مورد فرانسوی ،یک مورد روسی 10 ،مورد عربی
و  30اثر تهیهشده به زبانهای مختلف وجود دارد .تمام فعالیتهای مربوط به چاپ این
آثار در مؤسسات خود سازمان وقف دیانت ترکیه به انجام میرسد.
__ نمایشگاههای فرهنگ و کتاب
سازمان وقف دیانت ترکیه در راستای اجماع خوانندگان و نویسندگان و نیز دسترسی
ارزان مردم به کتاب ،از س ــال  1983به بعد در شـــهرهای اســـتانبول و ترکیه در ماه مبارک
رمض ــان اق ــدام به برگ ــزاری «نمایش ــگاه فرهنـــگ و کتـــاب ترکیـــه» نمـــوده و همچنین در
نمایش ــگاههای داخل ــی و خارجی نیز مشـــارکت فعال دارد .این نمایشـــگاهها که اشـــاعه
دهنده فرهنگ ترکی -اس ــامی بوده و ابزاری برای انتقال اقلیم علمی و فرهنگی ترکیه به
نسلهای آینده است ،همهساله از طرف مردم نیز با استقبال گستردهای مواجه است.
__ دائرهالمعارف سازمان وقف دیانت ترکیه
در راس ــتای حفظ و صیانت از فرهنگ ترکی-اسالمی و همچنین توسعه و انتقال آن
ب ــه نسـ ـلهای آین ــده ،تصمیم-گیریهـــای الزم در خصـــوص آمادهســـازی و چـــاپ
دائرهالمعارف اتخاذ گشته و در سال  1983میالدی اقدامات مربوط به تهیه «دائرهالمعارف
اسالمی» آغاز گردید.
دائرهالمعارف اس ــامی س ــازمان وقف دیانـــت ترکیه که از آن بهعنـــوان مهمترین پروژۀ
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یش ــود ،فعالیتی فراگیر است که کشور ،دنیای اســـام و تمامی حوزههای
مؤسس ــه یاد م 
علمی را مخاطب خود میداند.
ج) خدمات خیریهای -رفاهی
ازجمل ــه اص ــول اجتماعی و وظیفه مهم دولت ،فراهم آوری رفاه و آســـایش در زندگی
مردم اس ــت .ام ــا الزمه چنی ــن کاری ،ارائه خدمت به محرومان و مســـتمندان اســـت که
اغلب اجرای آنگاه توأم با مش ــکالتی فراوان و گاه غیرممکن میگردد .ازاینرو مؤسســـات
خیریه ،س ــازمانهای اوقاف و سایر س ــازمانهای داوطلب با به میدان آمدنشان سعی در
رف ــع چنین کمب ــودی دارند .کمک ب ــه افراد بیبضاعـــت و فقیر ،کمک در رفـــع نیازهای
بیم ــاران نیازمن ــد ،جمـ ـعآوری و رس ــاندن زکات و فطره به دســـت افراد نیازمنـــد ازجمله
فعالیتهای سازمان وقف دیانت ترکیه است .رفع نیازها محرومین و رساندن کمکهای
مادی به دست مستحقان ،ازجمله فعالیتهای اصلی سازمان از بدو تأسیس آن است.
س ــازمان وقف دیانت ترکیه همچون سایر ایام ،در روزهای ویژهای همچون ماه مبارک
رمضان و هفتۀ اوقاف ،در تالش برای رفع نیاز محرومان ،اقدام به رفع احتیاجات پوشاک
و لوازمالتحریر دانشآموزان و احتیاجات غذایی نیازمندان میکند .در راســـتای خدمات
اجتماعی نیز رساندن زکات و فطره و کمکهای نقدی و غیر نقدی هموطنان ،به دست
نیازمندان واقعی ازجمله اصلیترین فعالیتهاست.
د) فعالیتهای مربوط به حوزه زنان ،خانواده و جوانان
«ش ــاخه زنان ،خانواده و جوانان» ســـازمان اقدام به برگـــزاری کنفرانسها ،کارگاههای
آموزش ــی ،گروههای بحث و گفتگو ،دروس قرآنی و دینی ،برنامههای آموزشـــی خانواده و
مناسبتها و اردوهای مختلف اجتماعی میکند.
ه ) خدمات حوزه سالمت و بهداشت
س ــازمان در راس ــتای یک ــی از نمودهـــای اصلـــیاش کـــه همانـــا خدمترســـانی در
قالبس ــازمانی یافته اس ــت ،با راهان ــدازی کلینیک درمان ســـرپایی «ِ 29می» در ســـال
 1998در ش ــهر آنکارا قدمی ارزنده در جهت ارائه خدمات بهداشـــتی برداشـــته اســـت.
ســـازمان وقـــف دیانت ترکیـــه در حال حاضر با دارا بـــودن دو مرکز درمانی  )1بیمارســـتان
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خصوص ــی «ِ 29مـــی» آنکارا و  )2بیمارســـتان خصوصـــی «ِ 29می» اســـتانبول در بخش
سالمت به ارائه خدمات میپردازد [.]48
4-4444444سازمان وقف وهبی کوچ در موضوع آموزش ،بهداشت و فرهنگ
وقف وهبی کوچ 1یکی از بزرگترین سازمانهای خیریه غیردولتی در ترکیه است .این
بنیاد وقفی در سال  1969/1/17توسط وهبی کوچ ( )1996 .1901تأسیسشده بود [.]58
بنی ــاد وق ــف وهبی کوچ ،اولی ــن بنیاد خصوصی وقف ترکیه اســـت که به احیای ســـنت
قدیم ــی موقوف ــات بشردوس ــتانه 2ب ــرای عمـــوم مـــردم میپـــردازد [ .]59هـــدف ایـــن وقف
فعالیتهای انسان دوستانه در زمینه آموزش ،بهداشت و فرهنگ است [ ]58که هر سه
زمینه از اهمیت زیادی برای توس ــعهی رفاه کشـــور و ملت برخوردارند و این بنیاد در این
سه زمینه ،تبدیل به یک مدلی برای افراد خیر و انساندوست 3شده است .موقوفات این
بنیاد شامل تأسیس چندین مدارس ،خوابگاههای دانشجویی ،کتابخانهها و کلینیکها
میباش ــد و بعدها بهعنوان یک پیش ــگام ،تعدادی ســـازمانهای غیرانتفاعی اصلی را در
هریک از سه حوزهی تمرکزش تأسیس و راهاندازی کرده است [.]59
• آموزش

وقف وهبی کوچ ،دانشگاه کوچ ،مدرسه کوچ و مدارس ابتدایی بسیاری را در سراسر
کشور و همچنین یک تعدادی بیمارستان تأسیس کرده است [ .]58وظایف وقف وهبی
ک ــوچ در حوزه آموزش ش ــامل :فراهم آوردن شـــرایط مســـاوی برای افراد جـــوان ،افرادی که
دارای استعداد میباشند اما از لحاظ امکانات مالی محدودشدهاند ،به عهده گرفتن
مس ــئولیتهای جدید برای آینده ترکیه ،غنیسازی حوزه آموزش بهواسطه نوآوری در
استانداردهای جهانی میباشد.

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

دانشگاه کوچ به کمک علم و دانش به یک مرکز عالی و به یکقطب در سطح جهانی
لش ــده است .هدف مدرسه کوچ این است که تعداد افرادی که از سنت و فرهنگ
تبدی 
محافظت میکنند و به حقوق بشر احترام میگذارند ،افزایش یابد.

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

م ــدارس ابتدای ــی ک ــوچ در اط ــراف ترکیـــه گســـترشیافتهاند و بـــا مطالعـــات نمونـــه و
برجس ــتهی خودش ــان در دس ــتیابی به اســـتانداردهای معاصر در سیســـتم آموزشی ترکیه
کمک میکنند [.]60
برنامههای بنیاد وقف وهبی کوچ در حوزه آموزش شامل موارد زیر میباشد:
افزایش استانداردهای جامعه به یک سطح باالتر با تأسیس مراکز آموزشی که تمرکزشان
بر روی دستیابی به کیفیت برتر میباشد ،دانشگاه وقف وهبی کوچ ،دبیرستان و مدارس
ابتدای ــی خصوص ــی کوچ و اعط ــا کمکهزینه تحصیلـــی به دانش آموزان بااســـتعداد که
نیازمند حمایتهای مالی میباشند [.]59
• بهداشت و درمان

بیمارس ــتان آمریکایی وقف وهبی کوچ 1توسط وقف وهبی کوچ تأسیسشده است و
بزرگتر ی ــن بیمارس ــتان خصوص ــی غیرانتفاعـــی ترکیه میباشـــد کـــه مجهز بـــه تکنولوژی
پزش ــکی پیش ــرفته است و هرس ــاله خدمات بهداشـــتی با کیفتی را برای بیش از 125.000
بیماری که از سراس ــر ترکیه و جهان میآیند ،ارائه میکند .این بیمارســـتان با فراهم آوردن
پزشکان ،پرس ــتاران ،مراقبان ،تکنولوژ یهای تشخیص درمان و فرآیندها و سیستمهای
باکیفیت؛ اس ــتانداردهای مدرن و جدیدی را پیادهســـازی میکند .بیمارستان آمریکایی
1. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
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وقف وهبی کوچ یک نقش کلیدی را در توسعه صنعت خصوصی مراقبتهای بهداشتی
ترکیه ایفا میکند [.]60
برنامههای بنیاد وقف وهبی کوچ در حوزه بهداشت و درمان شامل موارد زیر میباشد:
ایجاد مدلهایی (تأس ــیس مراکز درمانی) که اســـتاندارد باالیی از بهداشت و درمان را
فراه ــم کن ــد ،ایجاد تس ــهیالت دائم ــی برای بهرهمند شـــدن کشـــور ،خریداری و توســـعه
بیمارس ــتان آمریکای ــی در اس ــتانبول و تأســـیس بیمارســـتان توانبخشـــی و آنکولـــوژی
(تومورشناسی) ایتالیایی و واحد پژوهش و آموزشهای پرستاری "سماهات آرسل "1برای
افزایش س ــطح دانش در حرفه پرس ــتاری و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار به بیمارســـتان
آمریکایی اضافهشده است [.]59
• فرهنگ

وقف وهبی کوچ ،موزههای مختلفی را در سراسر استانبول راهاندازی کرده است و با این
اقدام ،یک چراغی را درگذشته و آینده ما روشن ساخته است .مانند آرتر ،2که یک فضای

شکل  )12-4بیمارستان آمریکایی وقف وهبی کوچ

نمایش ــگاهی هنر معاصر است و در سال  2010تأسیسشـــده است .این فضای چهار
1. Semahat Arsel
2. Arter
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طبقهای در یک س ــاختمان تاریخی در خیابان استقالل با مالکیت عمر کوچ قرار دارد؛ و
همچنین موزه "سدبرک هنیم"  ،1که در عمارت آذریان در منطقه ساریه شمال استانبول
قرار دارد [.]60
برنامههای بنیاد وقف وهبی کوچ در حوزه فرهنگ شامل موارد زیر میباشد:
حف ــظ می ــراث فرهنگی ترکی ــه از طریق مراکـــز تحقیقاتی و حوزههـــای مختلف ،موزه
س ــدبرک هنی ــم ،اولی ــن موزه خصوص ــی ترکیه بـــا یک مجموعهی گســـتردهی وابســـته به
باستانشناسی میباشد ،مرکز تحقیقاتی "سونا و اینان کیراچ"  ،2که یکسری تحقیقاتی را
در ب ــاره فرهنگ بومی و باستانشناس ــی انجـــام میدهد و پشـــتیبانی از پروژههای هنری و
فرهنگی بهمنظور غنیسازی زندگی فرهنگی ترکیه [.]59
وظایف وقف وهبی کوچ در زمینه فرهنگ شامل موارد زیر میباشد:
_یکی کردن زبان جهانی هنر با جامعه؛
_حفاظت از تاریخ تمدن آناتولی و میراث فرهنگی با استفاده از مراکز تحقیقاتی؛

شکل  )13-4موزه سدبرک هنیم

_گش ــودن ب ــاب جدی ــدی بر روی جهـــان هنر ،فرهنـــگ و علم بهواســـطهی پشـــتیبانی از
1. Sadberk Hanım Müzesi
2. Suna ve İnan Kıraç
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پروژههای مختلف [.]60
چشمانداز :هریک از وقفهای مذهبی کوچ با فراهم آوردن مزایایی برای جوامع ترکی،
میخواهند به یک نمونهای از مراکز پایدار و برتر (مراکز قطب) تبدیل شوند.
مأمور ی ــت :ایج ــاد خدم ــات خیر ی ــه نهادینه و پایـــدار برای خدمـــت به مـــردم ترکیه در
زمینههای آموزش ،بهداشت و درمان و میراث فرهنگی [.]59
• ترازنامه

این س ــازمان دارای فعالیتهای اقتصادی اســـت و حسابرسی این سازمان را شرکت
حسابرسی خصوصی وابسته به دولت انجام میدهد و از مالیات هم معاف میباشد [.]59
جدول  )3-4ترازنامه  31دسامبر ،لیره ترکیه (هر لیره ترکیه 10.094 :ریال) [.]61

فعال
2012

2011

افزایش

چرخش دارایی

9.627.757

10.425.997

-%8

موجودی

7.388.025

7.818.593

اوراق بهادار

2.161.234

2.362.410

مطالبات تجاری

1.500

0

سایر مطالبات

12.484

20.936

پیشپرداخت

38.735

223.123

سایر چرخشهای دارایی

25.778

936

داراییهای جاری

24.530.263

22.002.070

داراییهای ثابت مالی

549.998

549.999

داراییهای ملموس

23.922.057

21.393.864

داراییهای ناملموس (نامشهود)

58.207

58.207

%11
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کل دارایی

34.158.020

32.428.066

%5

داراییهای نادیده گرفتهشده

59.474

96.974

-%39

کل دارایی عمومی

34.217.494

32.525.040

%5

منفعل
2012

2011

افزایش

منابع خارجی برای سرمایهگذاری کوتاهمدت

197.869

127.353

%55

قرضهای تجاری

123.047

38.331

سایر قرضها

32.104

48.823

مالیات قابل پرداخت و سایر بدهی

42.718

40.200

منابع خارجی برای سرمایهگذاری بلندمدت

1.200

0

حسابهای پرداختنی تجاری

1.200

0

حقوق صاحبان سهام

33.958.951

32.300.713

مقدار دارایی و اموال

28.649.170

25.901.037

کمکهای مالی مشروط بودجه

4.923.888

6.110.499

درآمد مازاد:
درآمد مازاد کمکهای مالی مشروط بودجه
درآمد مازاد عمومی

385.894
283.765
102.129

289.117
262.254
26.924

کل دارایی

34.158.020

32.428.066

%5

داراییهای نادیده گرفتهشده

59.474

96.974

-%39

کل داراییهای عمومی

34.218

32.525.040

%5

%5
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4-4444444دانشگاه وقفی سلطان محمد فاتح 1در موضوع آموزش و پژوهش
دانش ــگاه وقف س ــلطان محمد فاتح ،یک مؤسســـهی آموزش عالی تازه تأسیسشده
اس ــت و هدف این دانشگاه این اس ــت که در حوزه پژوهش و آموزش ترکیه به عنوان یک
پیشقدم و پیش ــگام باش ــد .دانش ــگاه وقف فاتح یک نقش مؤثری را در زندگی فرهنگی،
مدن ــی و علم ــی دارد .بنیانگ ــذار ای ــن دانشـــگاه ،اداره کل اوقـــاف نخســـتوزیری ترکیه
میباشد که در سال  2010آن را تأسیس کرده است [.]62
_چشمانداز :تبدیلشدن به یک مؤسسهی آموزش عالی که هدف اولیهاش ،آماده کردن
افرادی با آ گاهی و هوش ــیاری حرفهای است و اینکه در پرتو مطالعات علمی در سطح
ملی و بینالمللی ،آن ها را ازنقطهنظر علمی و فرهنگی غنی سازد [.]63
_مأموریت :مأموریت مهم این دانشگاه این است که یک رهبری مهم را هم برای دانش
آموزان و هم برای جامعه فراهم کند تا این رهبری ،برای افزایش و بهبود نیروی انســـانی
واجد ش ــرایط و داراییهای فرهنگی کشـــور که حاصل تاریخ و تمدن هســـتند ،تالش
کن ــد .این امر بهواس ــطهی یک ش ــبکهی آمـــوزش و پژوهش ملـــی و بینالمللی ممکن
خواهد شد [.]64

شکل  )14-4سایت دانشگاه وقف سلطان محمد فاتح

1. Fatih Sultan Mehmet Vakif University
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• اهداف

_انجام خدمات آموزشی ثبتشده در اساسنامههای بنیادهای وقفی ضبطشده،
_تنظیم و اصالح اطالعات س ــنتی کشور با اســـتفاده از اطالعات و تکنیکهای مدرن
برای ارزیابی و تفسیر مجدد،
_به اش ــتراک گذاشتن نتایج علمی بهدستآمده حاصل از تحقیق و بررسی با جامعهی
ترکیه و با جهان،
_آم ــوزش نیروی انس ــانی واجد ش ــرایط بـــرای بنیادهای وقفـــی با یکســـری تکنیکهای
تخصصی،
_گرامی داشتن و حفاظت از ارزشها و کمک به میراث فرهنگی بشریت [.]65

• استراتژی

_شکلگیری دانش ــکدههای فرهنگ ،هنر ،معماری و مهندســـی بر اساس میراث بزرگ
فرهنگی،
ارزیابـــی حفاظت از میـــراث فرهنگی و برای
_اس ــتفاده از روشهای علم ــی مدرن برای
ِ
آموزش دانشمندان و کارشناسان هنر،
_حف ــظ و توس ــعهی میراث غنی باقیمانده از گذشـــته جهت انتقال آن ها به نســـلهای
آینده،
_برگزاری برنامههای بینالمللی برای ترویج چشمانداز سازمان [.]66

4-4444444بنیاد وقف کلیه 1ترکیه در موضوع سالمت
بنیاد وقف کلیه ترکیه در تاریخ  30می  1985تأسیسشده است .تنها  %7بودجه این
بنیاد ،از بودجه عمومی جمهوری ترکیه تأمین میشـــود که این میزان ،بسیار کم و ناکافی
میباش ــد و ب ــرای ارائ ــه خدم ــات بیش ــتر ،به کمـــک مردم نیـــاز دارنـــد .در این راســـتا یک
توافقنامهای را با اعضای هیئتعلمی دانشـــگاه اســـتانبول امضا کردند که این امر باعث
افزایش خدمات ارائ هش ــده و همچنین باعث بهبود کیفیت خدمات شده است .یکی از
این توس ــعهها ،افزایش مراکز دیالیز و افزایش تجهیزات این مراکز در سراســـر ترکیه اســـت.
1. Türk Böbrek Vakfı
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همچنین بیمارس ــتانی مخصوص افرادی با بیماری کلیـــوی راهاندازی کردند و خدمات
جدیدتری در این بیمارس ــتان در شاخههای مختلف ارائه شـــد .این بیمارستان باهدف
انجام  100پیوند کلیه در سال ،تأسیسشده است [.]67
_چشـ ـمانداز :ادغام کیفیت و ایمنی خدمات بهداشـــتی و ارائه منابع داده ملی و انجام
پیون ــد اعض ــا از طریق نوآور یه ــای تکنولوژیکـــی ،آموزشهای حرفهای و دانشـــگاهی
بهمنظور افزایش هوشیاری و آ گاهی جامعه در مورد سیاست بهداشتی کلیه [.]67
_مأموریت :ارائه خدماتی در حوزه سالمت ،با تمرکز بر سالمت کلیه .این بنیاد بهصورت
ی ــک س ــازمان غیردولت ــی و بهمنظ ــور شـــکلگیری و افزایـــش آ گاهـــی جامعـــه دربـــاره
سیاستهای مربوط بهسالمت کلیه فعالیت میکند [.]67
• فعالیت

فعالیتهای این بنیاد در سالهای مختلف ،بر روی حوزههای متفاوتی تمرکز داشته
که در ادامه آورده شده است:
_این بنیاد در سال  2011و  2012بر روی موضوع "کاهش مقدار نمک استفادهشده در نان"
تمرکز داشته است.
_در سال  2013فعالیتهایشان در جهت حفظ منافع عمومی افزایش پیدا کرد و بر روی
"کاهش مصرف نمک بیشازحد" تمرکز داشـــتند .کانون توجه این بنیاد وقفی در ســـال
 ،2013رستورانها با موضوع "گواهی حساسیت نمک" بودند.
_"کاهش مصرف بیشازحد قند یا شکر"
_"اهدا عضو"
_ "حفاظ ــت از س ــامتی کلی ــه" :در رابطه این فعالیـــت ،کمیســـیونی را بهمنظور افزایش
دان ــش و آ گاه ــی اف ــراد با موض ــوع "از دســـت دادن ســـامت بـــا مصرف نمک و شـــکر
بیشازحد" برگزار کردند.
_آموزش دانش آموزان درباره موضوع "از دســـت دادن ســـامت با مصرف نمک و شـــکر
بیشازحد"
_در س ــال  ،2014فعالیته ــای این بنیاد وقفی با موضوع "روز خـــود را با یک فنجان آب
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آغاز کنید" ،میباشد.
_کانون توجه این بنیاد وقفی در س ــال  2014و اوایل ســـال  2015بر روی فوتبالیستها و با
موضوع "سنگ کلیه" و "استفادهی بدون اطالع و آ گاهی از مسکنها" بوده است [.]68
_دیگر برنامهها و فعالیتهای بنیاد وقف کلیه شامل موارد زیر میباشد:
پیش ــگیری از بیمار یهای مزمن نارســـایی کلیوی ،باال بردن کیفیـــت درمان بیماران
بهمنظ ــور طوالنی ک ــردن زندگ ــی آن ها ،پیونـــد کلیه ،راهانـــدازی و بهکارگیـــری تجهیزات
پزشکی و درمانی ،بررسی ارتباط بین بیمار یهای کلیوی و افزایش فشارخون [.]67
4-4444444بنیاد وقف درختکاری تما 1در موضوع زیستمحیطی
بنی ــاد وق ــف تما (وقف مب ــارزه با فرســـایش خاک و درختـــکاری و حفاظـــت از منابع
طبیعی ترکیه) ،در سال  1992میالدی به همت خیرالدین کارها و نیهات گوک ایئیت با
هدف مبارزه با فرسایش خاک و حفاظت از منابع طبیعی از طریق درختکاری و بهعنوان
ی ــک وقف زیسـ ـتمحیطی در ترکیه تأســـیس گردیـــد [ .]69این بنیاد وقفـــی ،بزرگترین و
برجستهترین سازمان غیردولتی زیستمحیطی است [.]70

شکل  )15-4سایت بنیاد وقف درختکاری تما
)1. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA
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دکت ــر خیرالدی ــن کاراجا و نیه ــات گوک ایئیـــت بنیانگذاران بنیاد وقـــف درختکاری
تما [:]71

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

• مأموریت و اهداف

مأموریت بنیاد وقف تما ،مبارزه با تهدید بیابانزایی و فرســـایش خاک ترکیه از طریق
مب ــارزه دس ــتهجمعی مردمی و آ گاهس ــازی افـــکار عمومـــی و تبدیل این مجادلـــه ملی به
سیاست و خطمشی دولتی بوده است.
تما دارای اهداف زیر است:
_افزایش آ گاهی از مشکالت زیستمحیطی
_ارتقا حفاظت از زیس ــتگاههای طبیعی و حفاظت از اکوسیســـتم منابع آب و پوشـــش
گیاهی خاک ،استفاده پایدار از زمینهای کشاورزی و مراتع
_پشتیبانی از سیاستهای ملی برای حفاظت از تنوع زیستی ،استفاده پایدار از سرزمین
و مدیریت منطقی منابع آب
_توس ــعه مدلهایی برای مبارزه با فرســـایش خاک در مناطق روســـتایی و الهام گرفتن از
مدلهای مشابه پیادهسازی شده در سایر نقاط کشور
_تأس ــیس س ــازمان و قانون ضروری با پشـــتیبانی داوطلبان بهمنظور دستیابی به هدف
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توقف فرسایش خاک
تما برای انجام مأموریت خود ،در ســـطح محلی ،ملی و بینالمللی فعالیت میکند.
ای ــن س ــازمان به پیاد هس ــازی فعالیتهای آموزشـــی ،افزایـــش آ گاهی ســـازمان و برگزاری
کمپینهایی برای توانمندسازی و بسیج جامعه میپردازد [.]70
• برخی پروژههای منتخب بنیاد وقف تما

__ پروژه بیشه
این پروژه از س ــال  1992و از بدو تأســـیس بنیاد وقف تما هدفگذاری شـــده اســـت.
هدف از پروژه بیش ــه تبدیل یکمیلیون هکتار از اراضی طبیعی ترکیه به بیشـــهزار از طرق
کاشت درختان و بوته گیاهان میباشد .هزینه این پروژه نزدیک به دو میلیارد دالر (6هزار
میلیارد تومان) میباش ــد که با همکاری وزارت محیطزیست و جنگلداری ترکیه تأمین
میشود.
__ پروژه جنگل خاطره
پ ــروژه جن ــگل خاطره توس ــط وزارت محیطزیســـت و جنگلداری ترکیـــه با همکاری
بنیاد وقف تما اجرا میشود ،در قالب این پروژه تا به امروز حدود چهارصد هزار درخت از
گونههای مختلف و توسط مردم ترکیه در سراسر این کشور کاشته شده است.
__ پروژه تنوع زیستی و کاشت گیاه در بودروم
در قال ــب این پروژه  130هکتار از اراضی شهرســـتان بـــودروم ترکیه باهدف حفاظت از
تنوع زیستی و گونههای گیاهی ،حصار کشی شده و محصور گردید .در این محیط بیش
از  43هزار درخت از انواع مختلفی مثل بلوط ،شـــاهبلوط ،کاج ،بادام ،اقاقیا ،ســـرو و ...
کاشته خواهد شد.
1
__ پروژه درختکاری اتوبان تم
این پروژه توسط وزارت راه ترکیه ،همچنین وزارت محیطزیست و جنگلداری ترکیه
با همکاری بنیاد وقف تما در حال تکامل میباشد .در فاز اول این پروژه  333کیلومتر از
حواش ــی اتوبان تم آنکارا -استانبول درختکاری شده است .در قالب این پروژه تا به امروز
1. TEM
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بیش از  290هزار انواع درختان و درختچههای زینتی و بذر انواع گیاهان وحشی و جنگلی
مثل انواع بلوط کاشته شده است [.]72

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت مساجد و اماکن متبرکه
در ح ــوزه مس ــاجد و اماکن متبرک ــه ،در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شـــکل
 17-4آورده ش ــده است و سپس نهادهای سیاستگذار و ناظر شناساییشدهاند و مورد
تحلیل قرارگرفتهاند .ترس ــیم نگاش ــت نهـــادی ،به درک بهتر جایگاه هر یـــک از بازیگران و
ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.

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

4-44444ریاست امور دینی جمهوری ترکیه
متولی اصلی رس ــیدگی به مس ــاجد و اماکـــن مذهبی ترکیه و همچنیـــن ناظر بر آنها،
ریاس ــت ام ــور دینی جمهوری ترکیه اســـت که به عنوان یک ســـازمان مذهبی وابســـته به
نخسـ ـتوزیری ،مس ــئولیت احداث و مدیریت اماکن عبادی و مقدس مذهبی را بر
1

عهده دارد [.]83
1. Republic of Turkey Presidency of Religious Affairs
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اداره کردن امور مربوط به مذهب و پرستش دین اسالم در دوران جمهوری ترکیه در سال
 ،1924به ریاست امور دینی جمهوری ترکیه داده شده است و همچنین این نهاد مسئولیت
کنترل تمام مساجد بزرگ و کوچک ،خانقاه و صومعهسراها را بر عهده دارد [.]47
• خدمات مسجد

خدم ــات مر ب ــوط به مس ــاجد که نهاد "ریاســـت امـــور دینی جمهـــوری ترکیـــه" انجام
میدهند ،عبارتاند از:
_ادارهی مساجد و مشخص کردن ساعت کاری آنها
_ارائه خدمات رفاهی برای نمازگزاران ،سازماندهی برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و...
مساجد
_ساماندهی و انجام امور مربوط به تعمیرات و نگهداری مساجد []83
یکی از تش ــکیالت ریاس ــت امور دینی جمهـــوری ترکیـــه ،اداره کل خدمات مذهبی
اس ــت ،که از وظای ــف این اداره ،مدیریت ،هدایت ،ارشـــاد افراد و آماده کردن مســـاجد و
نمازخانهها برای عبادت است [.]38
• بخش اداره کل خدمات مذهبی

ته ــای بخ ــش "اداره کل خدمـــات مذهبی" در زمینه مســـاجد و اماکن متبرکه
فعالی 
عبارتاند از:
_خدمات ارشاد و راهنمایی در امور اسالمی

_فعال کردن خدمات مشاوره در مساجد
_سازماندهی کنفرانسها ،سمینارها و برنامههای مذهبی و جلسات علمی در داخل و
خارج از مساجد

_برگزاری مراسمها و اعیاد مذهبی
_تهی ــه و تدوین گزارش در رابط ــه با عملکرد و فعالیتهای دفاتر مفتیها و انتشـــار آن از
طریق رسانههای گروهی
_خدمات مشاورهای در امور خانوادگی مذهبی
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_هدای ــت ،روش ــنگری و آمادهس ــازی پروژههایی در راســـتای حل مســـائل مذهبی برای
خانوادهها ،زنان ،جوانان و سایر اقشار جامعه
_فعال کردن و ارائه خدمات مذهبی در مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرســـت و مراکز
نگهداری از زنان بیسرپرست و...
در ادامه تمامی اطالعات این نهاد بهطور کامل موردبررسی قرار میگیرد:
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه عالیترین مرجع امور دینی ترکیه است که عهدهدار
تنظیم امور دینی ترکیه میباش ــد .این ســـازمان عهدهدار اداره تمامی مســـاجد در ســـطح
ترکیه است [.]33
در دوران عثمانی ،کنترل امور دینی را عالمان دینی به رهبری شیخاالسالم -که خود
او را نی ــز س ــلطان منص ــوب میکرد -ایفـــا میکردند .بـــه دنبال اســـتقرار جمهـــوری ،نهاد
«ریاس ــت امور دین ــی جمه ــوری ترکیه» این نقـــش را اجرا کـــرد [ .]34در راســـتای کنترل

شکل  )18-4سایت ریاست امور دینی جمهوری ترکیه

مس ــلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال 1923م سرپرستی و انجام
ام ــور دینی و آموزش ــی درزمینـ ـهی مذهب و اخالقیـــات بهطور سیســـتماتیک تحت نظر
سازمانی به نام «ریاست امور دینی جمهوری ترکیه» قرارگرفته است [.]2
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متولی اصلی رسیدگی به مساجد و اماکن مذهبی ترکیه ،ریاست امور دینی جمهوری
ترکیه اس ــت که ب ــه عنوان یک س ــازمان مذهبی وابســـته به نخســـتوزیری ،مســـئولیت
احداث و مدیریت اماکن عبادی و مقدس مذهبی را بر عهده دارد [.]83
ً
این نهاد توس ــط دولت ترکیه ایجادشـــده اســـت و در حال حاضر تمامـــا تحت کنترل
رج ــب طیب اردوغان (ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه) اســـت و به یک بوروکراســـی
حکومتی عریض و طویل برای پیشبرد اسالم سنی بدل شده است .سازمان وقف دیانت
ترکیه ایجاد شده است تا بر قلمروی دینی اسالم کنترل داشته باشد .ائمهی تمام مساجد
ترکیه از سوی این نهاد منصوب میشوند و متن خطبههای نماز جمعه را نیز همین نهاد
مینویس ــد [ .]34بر اساس اظهارات ریاســـت امور دینی جمهوری ترکیه ،تعداد کارکنان
این نهاد حدود 100هزار نفر میباشد [.]35
• تشکیالت ریاست امور دینی جمهوری ترکیه
 .1شورای عالی امور دینی (ریاست عالیه امور دینی)

این ش ــورا عالیترین مرجع تصمیمگیری و مشورتی ســـازمان است که از  16عضو و به
تعداد کافی کارش ــناس تشکیل میش ــود .مدت خدمت در شورا  5سال است و یک فرد
حداکثر دو بار میتواند بهعنوان عضو شـــورا انتخاب شـــود .رئیس سازمان از میان  24نفر
نامزد 12 ،نفر را که حداقل دارای لیسانس الهیات یا افراد دینی برجسته در استانها باشند
و نیز 4نفر را از میان اساتید الهیات برمیگزیند.
وظایف شورا:
_تصمیمگی ــری ،اع ــام نظر ،ارائه پاســـخ در امور دینی با در نظر گرفتن منابع اساســـی
دین اسالم ،متدولوژی ،تجربه تاریخی نیازهای روز مردم در امور دینی؛
_تألی ــف ،ترجمه ،بررس ــی و تحقی ــق در زمینههای دینـــی ،ایجاد گروهـــای تحقیقاتی،
بهرهمندی از تشکلهای تحقیقاتی و کارشناسان داخلی و خارجی در زمینههای مذکور،
خرید خدمات در موضوعات تحقیقی و اعالم نتایج آنها به رئیس سازمان؛
_بررس ــی ،ارزیابی ،فعالیت ،برگزاری همایش و جلسات مشورتی در زمینه نگرشها و
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تحلیلهای دینی متفاوت در داخل و خارج از کشور؛
_پیگی ــری و ارزیاب ــی اخب ــار و گزارشهـــای دینـــی ،فعالیتهای علمی ،نشـــریات و
فعالیتهای تبلیغی و عرضه آنها به رئیس سازمان؛
_تصمیمگی ــری در مورد انتش ــار یا عدم انتشـــار کلیـــه آثار مکتوب ،ســـمعی و بصری
ارائهشده از سوی ریاست با در نظر گرفتن نگاه دینی نسبت به آثار مذکور؛
_بررس ــی و مطالعه در مورد انتش ــارات دینی تشـــکلها و شـــخصیتهای حقیقی در
قبال پرداخت هزینههای آن؛
_اجرای فعالیتهای مربوط به تصمیمات شورای دینی؛
_فعالی ــت و اع ــام نظر در س ــایر مواردی که از ســـوی رئیس ســـازمان به شـــورا محول
میشود [.]37
 .2اداره کل خدمات مذهبی

این اداره کل عرضه کلیه خدمات دینی سازمان را عهدهدار است که شامل  4بخش
میباشد:
خدمات ارش ــاد ،خدمات مس ــجد ،خدمات مشـــاوره مذهبی و خانوادگی ،خدمات
مذهبی فرهنگی و اجتماعی
وظایف این اداره شامل:
_مدیریت ،هدایت و ارشاد افراد ،و آماده کردن مساجد و نمازخانهها برای عبادت؛
_برگزاری هیئترئیسه ،کنفرانس ،سمینار ،سمپوزیوم علمی در مسائل دینی؛
_عرضه خدمات دینی به زندانیان ،مراکز اصالح و تربیت کودکان ،مراکز بهداشـــتی و
نظایر آنها؛
_روشنگری دینی مردم از طریق رادیو ،تلویزیون و سایر نهادهای رسانهای؛
_اجرای برنامهها در روزها و شبهای ویژه دینی؛
_هم ــکاری با نهاده ــای مرتب ــط در زمینه اعالم و مشـــخص کردن اوقات نمـــاز ،روزها و
شبهای دینی و انجام اقدامات مقتضی؛
_ارشاد و روشنگری خانواده ،زن ،جوانان و دیگر بخشهای جامعه در مسائل دینی؛
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_اقدام الزم در مورد اجرای مناسب عید قربان؛
_باز کردن سالنهای مطالعه دینی در اماکن موردنیاز؛
_فعالی ــت در خصوص س ــایر نگرشهای دینی،تشـــکلهای دینـــی– اجتماعی و مراکز
دینی -فرهنگی سنتی [.]38
 .3اداره کل خدمات حج و عمره

وظیفه س ــاماندهی کلیه امور مربوط به حج و عمره حجاج بیتا ...الحرام در داخل و
خارج از کش ــور با اداره کل مذکوراس ــت .این اداره کل میتواند در زمینه حج با کشـــورها و
نهادهای مرتبط همکاری نماید [.]39
 .4اداره کل روابط خارجی

عرضه خدمات دینی برای افراد ترک (اعم از اتباع ترکیه و کشورهای ترکزبان) با اداره
کل مذکور است که شامل  5بخش میباشد:
_اداره ترکهای ساکن خارج از کشور
_اداره کشورهای اروپایی و آسیایی
_اداره آموزش و مشاوره در خارج از کشور
_اداره کشورها و جوامع مسلمان
_اداره روابط میان مذهبی و میان فرهنگی
وظایف این اداره کل عبارت است از:
_همکاری با مقامات دینی کش ــورها در چارچوب مقـــررات بینالمللی و روابط متقابل،
تأمین نیازهای آموزش ــی و خدمات دینی اتباع ترکیه و کمک به کشـــورهای ترکزبان و
سایر جوامع مسلمان در زمینههای دینی؛
_برنامهریزی و مش ــخص کردن نیازهای آموزشـــی کارکنان دینی خارج از کشـــور و اعزام
آنان با همکاری با نهادهای مرتبط؛
_ارتقا سطح اطالعات تخصصی کارکنانی که در خارج از کشور انجاموظیفه مینمایند
با همکاری با نهادهای مرتبط داخلی و خارجی؛
_پیگیری ،بررسی و ارزیابی فعالیتهای اسالمی و سایر ادیان در خارج از کشور؛
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_اقدامات مقتضی در زمینه برقراری روابط با سایر نهادها ،تشکالت و اجتماعات دینی؛
_هم ــکاری ب ــا نهادهای مرتب ــط در موضوعات مربوط به ســـازمان وقف دیانـــت ترکیه در
چارچوب روابط با اتحادیه اروپا [.]40
 .5اداره کل خدمات آموزش و قرآنی

اداره کل خدمات آموزش ــی ،وظایف آموزش دینی سازمان را عهدهدار میباشد .چهار
بخش وابسته به این اداره عبارتاند از:
 .1اداره آموزش مذهبی غیررسمی .2 ،اداره آموزش ضمن خدمت و مشاوره .3 ،اداره
توسعهی برنامهها .4 ،اداره مراکز تخصصی مذهبی
وظایف این اداره کل عبارت است از:
_برگ ــزاری کالسه ــای آموزش ــی در زمینههـــای قرائـــت ،درک معنا و حفظ قـــران کریم و
احکام دینی؛
_تأمین خوابگاه و غذای دین آموزان؛
_برنامهر ی ــزی ،اج ــرا ،ایج ــاد مرا ک ــز آموزشـــی و همکاری بـــا مراکز مرتبـــط در موضوعات
آموزشی دینی؛
_ایجاد مراکز تخصصی باهدف ارتقا دانش دینی کارکنان سازمان [.]41
 .6اداره کل انتشارات مذهبی

کلیه امور مربوط به بررس ــی ،آمادهسازی و انتشـــار آثار دینی ،فعالیتهای رسانهای،
انتش ــار مجالت و اخبار دینی در داخل و خارج از کشور به عهده اداره کل مذکور است.
بر اس ــاس ماده  14قانون جدید ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه ،سرمایه تنخواهگردان
انتش ــارات ام ــور دینی 20میلیون لی ــره (حـــدود  207میلیارد ریال) اســـت .هیئتوزیران
میتوان ــد ای ــن مبلغ را تا ده براب ــر افزایش دهد .اداره کل انتشـــارات دینی شـــامل  4بخش
است که عبارتاند از:
 .1اداره انتشارات چاپی .2 ،اداره نشریات دورهای و کتابخانهها .3 ،اداره نشریات به
زبانها و گویشهای خارجی .4 ،اداره رادیو و تلویزیون [.]42
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 .7اداره کل خدمات مدیریتی

اداره کل خدمات مدیریتی شامل  4بخش است:
 .1اداره خدم ــات پش ــتیبانی .2 ،اداره مدیریت و خرید مواد .3 ،اداره ســـرمایهگذاری،
امالک و مستغالت و خدمات فنی .4 ،اداره خدمات اجتماعی [.]43
سایر ادارات و دفاتر سازمان به شرح زیرند:
_اداره کل منابع انسانی
_گروه حسابرسی داخلی
_هیئتمدیره بازرسی و قرائت قرآن
_اداره ارشاد و بازرسی
_اداره توسعه استراتژی [.]44
• اصول و اهداف اساسی

اصول اساسی ریاست امور دینی جمهوری ترکیه ،فعالیت بر روی باورهای اسالمی،
پرستش و اخالق؛ آ گاه ساختن افراد جامعه درباره دین و اداره کردن اماکن مذهبی (ماده
 1قانون ش ــماره  )633را در راس ــتای اصول سکوالریسم ،با دور ماندن از تمام دیدگاههای
سیاس ــی و تفکر و اشتیاق به همبستگی و یکپارچگی ملی (ماده  136در قانون اساسی)
عهدهدار میباشد و اهداف آن شامل:
_به دس ــت آوردن اطالعات قابلتوجهی درباره قرآن و ســـنت که دو منبع اساســـی دین
هستند و بهعنوان مبنایی برای آ گاهی جامعه درباره دین و مذهب به کار میروند.
_بررس ــی کردن مس ــلمانان  14قرن دربارهی تجربهی طوالنی دینی و ارزش زندگی مدرن و
میراث مشترک بشریت.
_ارائه خدمات با توجه به اصول شهروندی ،مطابق با مذهب و بدون فرقهگرایی.
_به اشتراک گذاشتن دانش تولیدشده و اظهارات به موقع در مورد مسائل جاری.
_مراقب ــت و پش ــتیبانی از اف ــراد نیازمند که یک جـــزء جداییناپذیـــر از خدمات مذهبی
میباشند.
_مقام ــات مذهبی باید این موارد را در خودشـــان داشـــته باشـــند :با دین اســـام و اصول
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عملی آن س ــازگار باشند ،از یک س ــطح فرهنگی و آموزشـــی باالیی برخوردار باشند ،با
خودش ــان و جامعه در صلح باشند ،نقش یک پیشگام را در روابط انسانی بازی کنند،
همتایان خود را درک کنند و بتوانند راهحلهای عملی برای مسائل دینی ایجاد کنند،
بتوانند از مذهب و علم در کنار هم بهره ببرند و با رفتاری که دارند و لغاتی که استفاده
میکنند ،بهعنوان یک نمونه و الگو زندگی کنند.
_کم ــک ک ــردن به ترکهای ــی که در خارج از کشـــور زندگـــی میکنند بـــرای اینکه هویت
خودشان را از دست ندهند و درعینحال بتوانند با جامعهای که در آن زندگی میکنند
هماهنگ باشند بدون اینکه شبیه آن جامعه شوند.
_ب ــرای معرف ــی کردن تجارب ترکیه درزمینـــهی مذهبی در خارج از کشـــور ،باید مباحث
مربوط به مذهب در هر دو کش ــور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه بهطور دقیق دنبال شـــود و
اطالعات دقیقی درباره این موضوع به عموم افراد در غرب داده شود [.]36
• خدمات مساجد

در دوران عثمانی ،مس ــئولیت تمامی مســـاجد ،صومعه و خانقاه (و همچنین افرادی
که مس ــئولیت این اماکن را به عهده داشـــتند) ،بر عهدهی وزارتخانه امور مذهبی بود .در
دوران جمه ــوری ،پ ــس از لغ ــو این وزارتخانـــه در ســـال  ،1924اداره کردن امـــور مربوط به
مذهب و پرستش دین اسالم به ریاست امور دینی جمهوری ترکیه واگذار گردید و کنترل
تمام مساجد بزرگ و کوچک ،خانقاه و صومعهسراها به این ریاست داده شد [.]47
مساجد یکی از نهادهایی هستند که نقش مهمی را در جامعهی فرهنگی ،اجتماعی
و مذهبی ایفا میکنند .مساجد یک ساختار معماری از فعالیتهای مذهبی هستند که
خدمات آموزش ــی و عبادت در آن اتفاق میافتد .اوقاف یک جایگاه مهمی در ساخت و
نگهداری مساجد در تمدن اسالمی دارد.
س ــازمان وقف دیانت ترکیه ،این ســـنت مبارک ســـاخت مســـاجد و ســـاختمانهای
آموزش ــی را در کش ــور و خ ــارج از کش ــور ادامه میدهد .ایـــن بنیاد وقـــف ،نیازمندیهای
مساجد را به دلیل افزایش جمعیت ترکیه و مهاجرت به شهرها ،برآورده میکند .این بنیاد
وقف از س ــال  1967به بعد 3421 ،مسجد و ســـاختمانهای آموزشی در ترکیه و خارج از
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کشور ساخته است [.]48
س ــازمان وقف دیانت ترکیه ،با اس ــتفاده از مبلغان دینی موقت در مساجد کشورهای
اروپای ــی فعالی ــت دارد .این مبلغان در کنار امامت نماز و وعـــظ و نصیحت ،در برگزاری
کنفرانسها نیز با ترکان مقیم اروپا همکاری به عمل میآورند [.]48
• تخصیص بودجه ریاست امور دینی جمهوری ترکیه مربوط به سال  2013و 2014

تخصیص بودجه ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه مربوط به ســـال  2013و  2014در
ج ــدول  4-4آورده ش ــده اس ــت .همانطور که در جدول مشـــخص اســـت ،هزینههای
جاری این نهاد ،شامل هزینههای کارکنان و سایر هزینههای جاری میباشد .در مجموع
در س ــال  2014ب ــه میزان  5.727.194.464لیـــره ترکیه (حدود  58هـــزار میلیارد ریال) به
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه ،بودجه تخصیص داده شده است.
جدول  )4-4تخصیص بودجه ریاست امور دینی جمهوری ترکیه مربوط به سال ( 2014 .2013هر لیره ترکیه 10.094 :ریال)

هزینههای جاری
هزینههای کارکنان
سایر هزینههای جاری

تخصیص بودجه سال 2013
(لیره ترکیه)

تخصیص بودجه سال 2014
(لیره ترکیه)

4.518.306.000
3.742.870.000
775.436.000

5.398.069.235
4.384.440.030
1.013.629.205

سرمایهگذاری
64.000.000

74.993.500

نقل و انتقاالت

22.343.000

254.131.729

جمع کل

4.604.649.000

5.727.194.464

4-4444444سازمان وقف دیانت ترکیه
س ــازمان وقف دیانت ترکیه خدمات نظارتی در زمینه ساختوساز مساجد را بر عهده
دارد [ .]83این سازمان ،با هدف حمایت از فعالیتهای انجامشده توسط ریاست امور
دینی جمهوری ترکیه و در جهت پاس ــخگویی به نیازهای ریاســـت امور دینی جمهوری
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ترکیه ،در راس ــتای رس ــیدن به جذب مخاطبان بیشتر در امور مذهبی و تربیت نسلهای
آینده ،تأس ــیس شده است و جزء مؤسســـات خیریه دولتی میباشد .بیشتر فعالیت این
س ــازمان بر ارائه کمکهای مالی و اش ــاعه خدمات معنوی متمرکز است [ .]48از جمله
اهداف این سازمان ،همکاری و کمک به ریاست امور دینی جمهوری ترکیه ،در راستای
شناس ــاندن هویت حقیقی دین مبین اسالم ،تنویر افکار عمومی مردم در خصوص دین
و مسائل دینی ،تأسیس و تجهیز مساجد در مکانهای موردنیاز میباشد [.]55
تمامی اطالعات مربوط به س ــازمان وقف دیانت ترکیه در بخش مربوط به وقف و امور
خیریه ،به شماره  5.2.3.1موردبررسی قرار گرفته است.
4-4444444اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه
اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه به عنوان ناظر در حوزه مســـاجد و اماکن متبرکه
فعالیت مینماید .یکی از خدمات اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،بازرسی مأموران
مس ــاجد اس ــت که در مورد اموری مانند حفاظت از اشـــیاء متبرکه مساجد ،نگهداری و
نظافت آنها و بررس ــی لوازم مازاد یا کســـری موجود در مساجد که مدیریت آنها بر عهده
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه است ،وظیفه بازرسی را بر عهده دارد [.]80
این قس ــمت در بخش قبل به ش ــماره  5.2.2.1و در عنوان خدمات و محصوالت اداره
کل اوقاف نخستوزیری ترکیه بیان شده است.
4-44444تجزیه تحلیل نحوه اداره مساجد و اماکن مذهبی ترکیه
در کش ــور ترکیه بیش از  90هزار مســـجد وجود دارد و در استانبول نزدیک به هفت هزار
مس ــجد کوچک و ب ــزرگ فعالیت میکند که هدایت و سرپرســـتی تمام امـــور آن بر عهده
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه است و هماکنون حدود  ۶۳هزار امامجمعه و جماعت
و مؤذن زیر نظر این سازمان در مساجد این کشور فعالیت دارند.
بر اس ــاس قانون در ترکیه هر روس ــتایی که جمعیتی در حدود  3هزار نفر داشته باشد،
باید مس ــجدی با گنجایش هزار نفر در آنجا احداث شـــود .امـــام جماعت و مؤذن و مکبر
مس ــاجد از سوی سازمان ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه تعیین میشود و هزینههای
برق ،آب و گاز مساجد نیز از معافیت برخوردار است.
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اگرچ ــه تأ کید س ــازمان ریاس ــت امور دینـــی جمهوری ترکیـــه به جلوگیـــری از تفکیک
مساجد مسلمانان شیعه و سنی این کشور است ولی بااینحال شیعیان ترکیه مساجد را
با روحانیون خودشان اداره میکنند.
همچنی ــن در راس ــتای هدف جلب اقشـــار مختلـــف جامعه بهخصـــوص جوانان به
مس ــجد و توجه به رفع نیازهای آنها ،مســـاجد طوری طراحی شدهاند که در کنار اعمال
عبادی و مذهبی از مزایای کتابخانه ،سالن ورزشی و مانند آنها نیز برخوردار باشند.
ر یاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه به عنوان یک ارگان رســـمی دولتی ،وابســـته به
نخسـ ـتوز یری ،سرپرس ــتی ام ــور دینـــی و آموزش قـــرآن کریـــم و امور مذهبـــی و اداره
مس ــاجد ترکیه را به عه ــده دارد و رئیس آن را دولت تعیین میکنـــد .البته رایزنیهایی
برای تغییر ماهیت سازمان از دولتی به خودمختار صورت گرفته که تا کنون نتیجهای
دربر نداشته است.
در چارت این سازمانبخش ــی با عنـــوان اداره کل خدمات مذهبی وجود دارد که خود
ای ــن بخش به چه ــار دپارتمان ب ــا عناوین خدمات ارشـــاد و راهنمایی در امور اســـامی،
خدمات مشاورهای در امور خانوادگی مذهبی ،خدمات اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی و
خدمات مساجد تقسیم میشود.
وظای ــف اصل ــی بخش خدم ــات ارشـــاد و راهنمایـــی در امور اســـامی ،فعـــال کردن
خدم ــات مش ــاوره در مس ــاجد ،برگزاری مراســـم ،اعیاد و ســـمینارهای مذهبـــی و تهیه و
تدوین گزارش در رابطه با عملکرد و فعالیتهای فرهنگی در مســـاجد را شـــامل میشود.
در بخش خدمات مش ــاورهای در ام ــور خانوادگی مذهبی وظیفه ایـــن دپارتمان هدایت،
روشنگری و آمادهس ــازی پروژهها در راستای حل مسائل مذهبی و ارائه خدمات مذهبی
در مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرســـت و مراکز نگهداری از زنان بیسرپرســـت و سایر
مراکز اس ــت و در بخش خدمات اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی ،ســـازمان مســـئول فعال
ک ــردن ام ــور فرهنگ ــی اجتماع ــی در جامعـــه و فعالیت در محافـــل مختلـــف مذهبی در
نهادهای مختلف خیریه کشور است.
در بخش خدمات مساجد نیز ،وظایف سازمان شامل ادارهی مساجد ،ارائه خدمات
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رفاه ــی به نمازگزاران و س ــاماندهی و انجام امور مربوط به تعمیرات و نگهداری مســـاجد
است و نیز تعیین امام جماعت و مؤذن و مکبر مساجد و همچنین نظارت بر فعالیتهای
آنها نیز در این بخش انجام میشود.
ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه همزمان با ایفای نقش در مباحث مطرحشده سه
نه ــاد بنی ــاد مذهبی نماز ،رادی ــو و تلویزیون مذهبی  TRTو بنیاد امـــور مذهبی ترکیه را نیز
مدیریت میکند.
س ــازمان وقف دیانت ترکیه در  13مارس سال  1975توســـط دکتر لطفی دوغان که در
آن زمان رئیس ریاست امور دینی جمهوری ترکیه بود ،تأسیس شد .سازمان وقف دیانت
ترکیه با هدف حمایت از فعالیتهای انجامشـــده توســـط ریاســـت امور دینی جمهوری
ترکیه در راس ــتای رس ــیدن به جذب مخاطبان بیشـــتر در امور مذهبی و تربیت نسلهای
آینده ،تأسیس شده است.
ته ــای س ــازمان وقف دیانت ترکیه بـــر روی حوزههای خیریـــه و امور اجتماعی
فعالی 
متمرکز اس ــت و وظایفی همچون انجام فعالیتهای پشـــتیبانی و ارائه خدمات فرهنگی
همچون برگزاری دورههای قرآنی و خدمات نظارتی در زمینه ساختوساز مساجد را نیز بر
عهده دارد.
یه ــای ب ــارز کش ــور ترکیه عـــزم مردمی و دولتی در ســـاخت و احیای مســـاجد
از ویژگ 
یک ــه بهجرئ ــت میتوان گفت بیشـــترین رشـــد ساختوســـاز مســـاجد در
اس ــت ،بهطور 
کش ــورهای اس ــامی متعلق به ترکیه اســـت ،ترکیه همچون عربســـتان با افزایش حقوق و
مزای ــای خطیب ــان و کارکنان مس ــاجد به دنبال ارتقای ســـطح اماکن مذهبی اســـت .این
سیاس ــت سبب میشود که اماکن مذهبی به ابزاری بسیار قدرتمند جهت فعالیتهای
سیاسی و تحقق وحدت ملی تبدیل شوند [.]83

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت قرآن و فعالیتهای مذهبی
در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی ،در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شکل
 19-4آورده ش ــده اس ــت و س ــپس نهادهای سیاســـتگذار ،ناظر و ارائهدهنده خدمات
قرآنی شناساییش ــدهاند و مورد تحلیل قرارگرفتهاند .ترسیم نگاشت نهادی ،به درک بهتر
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جایگاه هر یک از بازیگران و ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.

شکل  )19-4نگاشت نهادی قرآن و فعالیتهای مذهبی

4-44444ریاست امور دینی جمهوری ترکیه
ریاس ــت ام ــور دینی جمه ــوری ترکیه به عنـــوان یک ارگان رســـمی دولتی ،وابســـته به
نخسـ ـتوزیری ،سرپرس ــتی ام ــور دین ــی ،آمـــوزش قـــرآن کریم و امـــور مذهبی را بـــر عهده
دارد [ .]83ریاس ــت ام ــور دینی جمه ــوری ترکیه به عنـــوان متولی و ناظر در حـــوزه قرآن و
فعالیته ــای مذهب ــی فعالیت مینماید .از تشـــکیالت ریاســـت امور دینـــی جمهوری
ترکیه ،دو اداره در این بخش فعالیت مینمایند؛ "اداره کل خدمات آموزشـــی و قرآنی" که
نق ــش سیاسـ ـتگذار و متول ــی را در حـــوزه قـــرآن و فعالیتهـــای قرآنـــی دارا میباشـــد ،و
"هیئتمدیره بازرسی و قرائن قرآن" که نقش ناظر را در این حوزه دارا میباشد.
تمام ــی اطاعات مربوط به ریاس ــت امور دینـــی جمهوری ترکیه ،در بخـــش اول یعنی
وقف و امور خیریه ،در شماره 2.1.2.5در قسمت تشکیالت ریاست امور دینی جمهوری
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ترکیه موردبررسی قرار گرفته است.
• وظایف هیئتمدیره ریاست امور دینی جمهوری ترکیه

_تصمیمگیری و ارائه مشاوره در امور مذهبی کشور
_اس ــتفاده از گروههای 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
_سازماندهی جلسات علمی و کنفرانسهای دینی و بررسی و ارزیابی نظرات مختلف
ارائ هش ــده توس ــط افراد خبره و باتجربه در مجالس ،محافل ،سمینارها و کنفرانسهای
مذهبی
_تبلی ــغ و نش ــر معارف و عل ــوم مذهبی و انجـــام فعالیتهای دینی در داخـــل و خارج از
کشور و ارائه گزارش به سازمان
_بررس ــی آثار صوتی و تصویری تولیدشـــده از لحاظ محتوای مذهبـــی و تصمیم در مورد
انتشار آنها
_بررس ــی و انتش ــار نش ــریات مذهبی و ارائه ایده و نقطه نظرات موردنظر در جهت رشـــد و
نهادینهسازی عقاید دینی در جامعه []83

• اداره کل خدمات آموزشی و قرآنی

اداره کل خدمات آموزش ــی ،وظایف آموزش دینی سازمان را عهدهدار میباشد .چهار
بخش وابسته به این اداره عبارتاند از:
1.1اداره آموزش مذهبی غیررسمی
2.2اداره آموزش ضمن خدمت و مشاوره
3.3ادارهی توسعه برنامهها
4.4ادارهی مراکز تخصصی مذهبی
وظایف این اداره کل عبارت است از:
_برگ ــزاری کالسه ــای آموزش ــی در زمینههـــای قرائـــت ،درک معنا و حفظ قـــرآن کریم و
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احکام دینی
_تأمین خوابگاه و غذای دین آموزان
_برنامهر ی ــزی ،اج ــرا و ایج ــاد مرا ک ــز آموزشـــی و همکاری بـــا مراکز مرتبـــط در موضوعات
آموزشی دینی
_ایجاد مراکز تخصصی با هدف ارتقا دانش دینی کارکنان سازمان [.]41
• هیئتمدیره بازرسی و قرائت قرآن

هیئتمدی ــره بازرس ــی و قرائ ــت قرآن یـــک واحد بســـیار قدیمی از ریاســـت امور دینی
جمهوری ترکیه اس ــت که در س ــال  1889تأسیسشده است .بهموجب قانون سازمانها
 ،2010/6002ن ــام ای ــن واحد ،هیئتمدیره بازرســـی و قرائت قرآن شـــد .ایـــن هیئتمدیره
متشکل از یک رئیس و هشت عضو است .رئیس و اعضای این واحد باید فارغالتحصیالن
کالجهای مذهبی باش ــند و کارشناس ــی ارشـــد را با عنـــوان حفظ و قرائت قـــرآن گذرانده
باش ــند .ای ــن واحد در قبال حفاظ ــت از قرآن ،دســـتهبندی ،ترجمه کردن ،خوشنویســـی
آیات ،آماده کردن قرآن در محیط کامپیوتر که قابلیت چاپ و انتشار بهصورت سی دی،
نوار و  ...را داشته باشند ،دارای اختیارات و مسئولیتهایی است .هنگامیکه برنامهای
درباره قرآن نوش ــته ش ــود و آمادهی چاپ باشد ،این برنامه توســـط هیئتمدیره بازرسی و
قرائت قرآن مورد ارزیابی قرار میگیرد ،اجازه چاپ آن صادر میشود و از اشتباه در قرائت
و تلفظ آن جلوگیری میشود [.]45
متولی برگزارکننده مس ــابقات قرآن ،ریاســـت امور دینی جمهوری ترکیه میباشـــد .در
تاریخ  ،2014/5/12کمپین جهانی مســـابقات بینالمللی قرائت قرآن در ترکیه برگزار شد
که ریاست امور دینی جمهوری ترکیه جزء هیئت داوری این مسابقات بوده است [.]46
4-44444سازمان وقف دیانت ترکیه
فعالیتهای س ــازمان وقف دیانت ترکیه بر روی حوزههـــای خیریه و امور اجتماعی
متمرکز است و وظایفی همچون انجام فعالیتهای پشتیبانی و ارائه خدمات فرهنگی
همچون برگزاری دورههای قرآنی و خدمات نظارتی در زمینه ساختوساز مساجد را نیز
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بر عهده دارد [.]83
سازمان وقف دیانت ترکیه ،با برگزاری دورههای قرآنی ،دارای نقش ارائهدهنده خدمات
قرآنی در ترکیه میباش ــد .تمامی اطاعات مربوط به ســـازمان وقف دیانت ترکیه ،در بخش
اول یعنی وقف و امور خیریه ،در شماره  1-3-2-5موردبررسی قرار گرفته است.

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه وقف
و امور خیریه در کشور ترکیه

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور ترکیه
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه یک برنامه اســـتراتژیک برای ســـالهای .2015
 2019را ارائ ــه میده ــد .در برنام ــه دوره  ،2019 .2015در مجموع  5موضوع اســـتراتژیک5 ،
اهداف کالن 17 ،اهداف خرد 27 ،استراتژی و  37شاخص عملکرد مطرحشدهاند [.]80
موضوعات استراتژیک و اهداف کالن اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه در جدول
 1-5مشخصشدهاند.
جدول  )1-5موضوعات استراتژیک و اهداف کالن اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه (برنامه استراتژیک )2019 .2015

موضوعات استراتژیک

اهداف کالن

درآمدهای سازمان

تقویت ساختار مالی سازمان

آ گاهی وقف

توسعه و ترویج آ گاهی وقف

داراییهای فرهنگی وقفی
احیاء و حفاظت داراییهای
فرهنگی وقفی
ظرفیت سازمانی

توسعه و تقویت ساختار سازمانی

خدمات خیریه

افزایش کمی و کیفی خدمات خیریه

در ادام ــه ج ــدول مربوط ب ــه اهداف کالن ،اهـــاف خرد و شـــاخصهای عملکرد ارائه
میشود.
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جدول  )2-5اهداف کالن ،اهداف خرد و شاخصهای عملکرد اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه
(برنامه استراتژیک )2019 .2015

اهداف کالن

اهداف خرد

شاخصهای عملکرد

قراردادهای اجاره دادهشده به قیمت
منصفانه و قرا دادهایی که کرایه آن با نرخ
افزایش درامد حاصل از ابزارهای
اجاره آنها با نرخ شاخص قیمت
تقویت ساختار مالی سازمان
موجود
تولیدکننده بهروز شده است.
نرخ درآمدهای اجاره
تعداد فعالیتهای آموزشی برگزارشده
(سمینار ،پنل ،کنفرانس ،جلسه ،فروم،
مناظره ،کارگاه ،کارگاه آموزشی ،گفتگو،
ارائه ،مباحثه و )...
تعداد فعالیتهای هنری برگزارشده (تئاتر،
نمایشگاه ،کنسرت و )...
ترویج معرفی سازمانی و آ گاهی تعداد مواد تبلیغاتی کتبی (کتاب ،بروشور،
مجله و)...
وقف
تعداد مواد تبلیغاتی بصری (رسانههای
عمومی ،برنامههای تلویزیونی ،پروژههای
پخش بصری)

توسعه و ترویج آ گاهی وقف

تعداد برنامههای هفته وقف (فعالیتهای
سینویزیون ،پروموشن ،ساختارهای فنی)
تکمیل (پروژه) فعالیت هویت اجتماعی
اجرای  5برنامه بینالمللی تا
پایان سال 2019

تعداد برنامه برگزارشده
تعداد افراد دعوتشده
تعداد افراد شرکتکننده
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اهداف کالن

اهداف خرد
اشتراک تجربیات با
همکار یهای بینالمللی

شاخصهای عملکرد
تعداد کشورهای تحت کمک
تعداد فعالیت انجامشده
تعداد دفعات نشر

توسعه و ترویج آ گاهی
وقف

معرفی تمدن وقف

تعداد نمایشگاه
تعداد فعالیت
تعداد انتشارات کتابخانه

ارائه خدمات به عموم
توسط داراییهای فرهنگی
وقفی

تعداد موزه بازشده
تعداد کاتالوگ چاپشده

آمادهسازی پروژههای تعمیر و
مرمت و حفاظت از داراییهای تعداد پروژه اموال غیرمنقول فرهنگی وقفی
فرهنگی وقفی برنامهریزیشده
بایگانیشده
تا پایان سال 2019
تعمیر و مرمت و حفاظت از
 1000دارایی فرهنگی وقفی تا
پایان سال 2019
احیاء و حفاظت داراییهای
فرهنگی وقفی

تعداد اموال غیرمنقول فرهنگی وقفی
نگهداری ،تعمیر و مرمتشده

امضای  5پروتکل همکاری در
ارتباط
با تعمیر و مرمت و حفاظت از
داراییهای فرهنگی وقفی
منقول و غیرمنقول تا پایان سال
2019

تعداد کشورهای امضاکننده پروتکل
همکاری

حفاظت از داراییهای فرهنگی
وقفی منقول تا پایان سال

سال تأسیس واحدهای پاتولوژی/
کنسرواسیون و سرعت تکمیل
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اهداف کالن
احیاء و حفاظت داراییهای
فرهنگی وقفی

اهداف خرد

شاخصهای عملکرد

تکمیل ثبت موجودی  5کشور تعداد کشورهایی که ثبت موجودی آنها به
پایان رسیده
تا پایان سال 2019
تعداد صفحات بایگانیشده در محیط
دیجیتال
ایجاد یک بایگانی وقف
مطمئن و قابلدسترسی

نرخ افزایش تعداد افراد استفادهکننده از
سیستم جستجوی بایگانی وقف
تعداد سند وقفی واردشده در سیستم
بایگانی وقف

توسعه و تقویت ساختار
سازمانی

تحلیل و شمارهگذاری
بنیادهای وقفی ضبطشده
ایجاد  10پروژه تا پایان سال برای
استفاده از صندوقهای با
منابع خارجی در جهت
نیازهای سازمان
بهبود کیفیت کارکنان

افزایش کمی و کیفی خدمات
خیریه

افزایش تعداد افراد بهرهمند از
کمکهای اجتماعی

افزایش میزان رضایت از
کمکهای اجتماعی

تعداد اوقافی که برابر سازی آنها با
اسنادشان به پایان رسیده
تعداد سند وقفی تحلیلشده
تعداد پروژه تولیدشده
تعداد سازمان /موسسه فعالیت کننده
داخلی/خارجی
تعداد روز/پرسنل فنی
تعداد روز/پرسنل دیگر
تعداد دانش آموزان بهرهمند از بورس
تحصیلی
تعداد افراد بهرهمند از حقوق نیازمندان
تعداد افراد بهرهمند از خدمات مواد غذایی
خشک
بررسی میزان رضایت از خدمات مواد
غذایی خشک
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در ج ــدول  3-5رابطهی بین اهداف اســـتراتژیک و واحدهایی که با این هدف درگیر
میباشند ،آورده شده است.
جدول  )3-5رابطه اهداف استراتژیک و واحدهای اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه

خدمات پشتیبانی

اداره منابع انسانی

مرکز مشاوره روابط عمومی و مطبوعات

ریاست اداره توسعه استراتژی

ریاست واحد بازرسی داخلی

ریاست هدایت و بازرسی

مرکز مشاوره حقوقی

ریاست اداره روابط خارجی

ریاست اداره فرهنگ و ثبت

ریاست اداره خدمات بهداشتی

ریاست اداره امالک و سرمایه

ریاست اداره آثار هنری و امور ساختمانی

ریاست اداره خدمات خیریه

ریاست اداره خدمات وقف

*

اهداف
خرد -واحد (*)

افزایش درامد
حاصل از ابزارهای
موجود
ترویج معرفی
سازمانی و آ گاهی
وقف

*
*

اجرای  5برنامه
بینالمللی تا پایان
سال 2019

*

اشتراک تجربیات
با همکار یهای
بینالمللی

*

معرفی تمدن وقف

*

ارائه خدمات به
عموم توسط
داراییهای
فرهنگی وقفی
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خدمات پشتیبانی

اداره منابع انسانی

مرکز مشاوره روابط عمومی و مطبوعات

ریاست اداره توسعه استراتژی

ریاست واحد بازرسی داخلی

ریاست هدایت و بازرسی

مرکز مشاوره حقوقی

ریاست اداره روابط خارجی

ریاست اداره فرهنگ و ثبت

ریاست اداره خدمات بهداشتی

ریاست اداره امالک و سرمایه

ریاست اداره آثار هنری و امور ساختمانی

ریاست اداره خدمات خیریه

ریاست اداره خدمات وقف

اهداف
خرد -واحد (*)

*

آمادهسازی
پروژههای تعمیر،
مرمت و حفاظت
از داراییهای
فرهنگی وقفی
غیرمنقول تا پایان
سال 2019

*

تعمیر و مرمت و
حفاظت از 1000
دارایی فرهنگی
وقفی غیرمنقول تا
پایان سال 2019
امضای  5پروتکل
همکاری در ارتباط
با تعمیر ،مرمت و
حفاظت از
داراییهای
فرهنگی وقفی
منقول و غیرمنقول
تا پایان سال 2019

*

*

حفاظت از
داراییهای
فرهنگی وقفی
منقول تا پایان سال
2019

*

تکمیل ثبت
موجودی  5کشور
تا پایان سال 2019
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خدمات پشتیبانی

اداره منابع انسانی

مرکز مشاوره روابط عمومی و مطبوعات

ریاست اداره توسعه استراتژی

ریاست واحد بازرسی داخلی

ریاست هدایت و بازرسی

مرکز مشاوره حقوقی

ریاست اداره روابط خارجی

ریاست اداره فرهنگ و ثبت

ریاست اداره خدمات بهداشتی

ریاست اداره امالک و سرمایه

ریاست اداره آثار هنری و امور ساختمانی

ریاست اداره خدمات خیریه

ریاست اداره خدمات وقف

*

*

*

*

*

ایجاد یک آرشیو
وقف مطمئن و
قابلدسترسی

*

تحلیل و
شمارهگذاری
بنیادهای وقفی
ضبطشده
ایجاد  10پروژه تا
پایان سال برای
استفاده از
سرمایههایی با
منابع خارجی در
جهت نیازهای
سازمان

*

*

*

*

*

*

اهداف
خرد -واحد (*)

*

*

*

*

*

*

بهبود کیفیت
کارکنان

*

افزایش تعداد افراد
بهرهمند از
کمکهای
اجتماعی

*

افزایش میزان
رضایت افراد
بهرهمند از
کمکهای
اجتماعی

* واحدها به ترتیب موجود در قانون شماره 5737اوقاف ذکرشدهاند.
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5-555هدف کالن  :1تقویت ساختار مالی سازمان
بق ــای اموال غیرمنق ــول که موجب تأســـیس وقف شـــدهاند ،اســـتفاده از جریانهای
نقدی بهطور مداوم و با بیش ــترین درآمد ،عملکرد به اقتصادیترین شکل ،تحقق شروط
و خدمات خیریه ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی سندهای وقفی با درآمدهای حاصل،
ترو ی ــج کمی و کیفی ،حفاظت ،تعمیر و مرمت اموال منقـــول و غیرمنقول وقفی فرهنگی
داخل ــی و خارجی ،عالوه بر تعیین کارکرد مال وقفی ،جزء مقاصد اصلی اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه نیز ق ــرار دارند .الگوی وقف حـــول رابطه جریان-خیره قـــرار دارد .با
توج ــه به درآمدهای حاصل ــه از جریانهای نقـــدی ،مقاصد اوقاف محقق میشـــوند .در
مفه ــوم تقو ی ــت س ــاختار مال ــی سازمانی،اســـتفاده مؤثـــر و ســـودآور و اقتصـــادی از اموال
غیرمنقول اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه و اوقاف مضبوط اهمیت بسیاری دارد.
ازاینجه ــت اموال غیرمنق ــول ،بهصورت اجاره بدون اســـتفاده از هرگونه منابع بودجه
س ــازمان به ش ــکل درآمدزا درمیآیند .افزایـــش درآمد اجاره برای این ســـازمان که از لحاظ
اموال غیرمنقول غنی میباشد ،برای تقویت ساختار مالی اهمیت بسیاری دارد.
5-55555هدف خرد  :1افزایش درامد حاصل از ابزارهای موجود
اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه با استفاده از مدلهای موجود اموال غیرمنقول،
هم از اموال غیرمنقول زیادی بهرهبرداری مینماید ،هم آنها را در کل کشور سرمایهگذاری
میکن ــد و هم در س ــایهی این س ــرمایهگذار یها در خوشـــههای شـــغلی بســـیاری ،ایجاد
اش ــتغال میکند .توس ــعه مدلهای اجاره ،ســـاخت طبقه ،مرمت و تعمیر و دنبال کردن
پیش ــرفتهای روز و به حداکثر رس ــاندن درآمدهـــای حاصل از این ابزارهـــا ،برای افزایش
درآمد سازمان اهمیت دارد.
دس ــتیابی به هدف خرد  1با اس ــتفاده از دو اســـتراتژی ممکن میباشـــد که در جدول
 4-5آورده شده است.
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جدول  )4-5هدف کالن  ،1هدف خرد  :1افزایش درآمد حاصل از ابزارهای موجود
واحد
مسئول

ارائهدهنده
داده
2015 2016 2017 2018 2019
شاخص

ریاست
اداره
امال ک و
سرمایه
مدیریت
منطقه

%1

ریاست
اداره
امال ک و
سرمایه
مدیریت
منطقه

%12 %12 %12 %12 %12

%8 %5 %3 %2

EVOS

EVOS

واحد شاخص

شاخص
عملکرد

استراتژی

تعداد
نرخ قراردادهای
افزایش
قراردادهای اجاره
اجاره دادهشده
اجارههایی که
دادهشده به
به قیمت رایج
هزینههای رایج
قیمت رایج که
که اجاره آنها با
آنها مناسب
اجاره آنها با نرخ
نرخ شاخص
نیست بر اساس
شاخص قیمت
قیمت
نرخ شاخص
تولیدکننده بهروز
تولیدکننده
قیمت
شده است/
بهروز شده
تولیدکننده
تعداد کل
است
قراردادها x100
درآمد حاصله
-tدرآمد حاصله
/1-tدرآمد
حاصله t-1
X100

نرخ درآمدهای
اجاره

انجام
سرمایهگذار یهای

جدید

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

سال 2014

ریاست اداره امالک و
)*( %26.42
سرمایه
مدیریت منطقه

واحد شاخص

درآمد حاصله-tدرآمد
حاصله/1-tدرآمد حاصله
t-1
X100

شاخص عملکرد

نرخ درآمدهای
اجاره

استراتژی

انجام
سرمایهگذار یهای
جدید

* از تار ی ــخ  31اکتب ــر  2013مبلغ  235.119.322.34لیره درامد حاصل از اجاره ،با مبلغ اجاره
 297.226.460.97لیره از تاریخ مشابه در سال  2014مقایسه شده است .درآمدهای غصبی
نیز در درآمدهای اجاره لحاظ شده است.
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5-5555555استراتژی  :1افزایش اجارههایی که هزینههای رایج آنها مناسب نیست
بر اساس نرخ شاخص قیمت تولیدکننده
اج ــاره ام ــوال غیرمنقولی که به هر دلیلی اجاره آنها از میزان رایج پایینتر اســـت (نرخ
تغییر بر اس ــاس  12ماه) بر اساس نرخ شـــاخص قیمت تولیدکننده آن سال افزایشیافته و
در طول زمان به سطح میزان رایج رسانده میشود ،و به تبع آن درآمدهای سازمان افزایش
مییابد.
•شــاخص عملکــرد  :1نــرخ قراردادهــای اجــاره دادهشــده بــه قیمــت رایــج کــه اجــاره آنهــا بــا
نرخ شاخص قیمت تولیدکننده بهروز شده است.
نرخ قراردادهای اجاره دادهشده به قیمت رایج که اجاره آنها با نرخ شاخص قیمت
تولیدکننده بهروز ش ــده است ،به عنوان شاخص عملکرد استراتژی  1مورداستفاده قرار
میگیرد.
5-5555555استراتژی  :2انجام سرمایهگذار یهای جدید
ب ــا تحلیل اس ــتفاده مؤث ــر و کارآمد اموال غیرمنقـــول و با انتخاب مدل ســـرمایهگذاری
مناس ــب ،سود حداکثری موردنظر س ــرمایهگذار و اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه به
دس ــت میآید .به این منظور تحقیق در مورد زمینههای سرمایهگذاری جایگزین و اعمال
آن با روشهای موجود ،درآمدهای اجاره افزایش مییابد.
•شاخص عملکرد  :2نسبت درآمدهای اجاره
با مقایس ــه نس ــبت درآمد اجاره س ــال موردبررســـی با ســـال پیش ،افزایش درآمد اجاره
محاسبه میشود.

 5-555هدف کالن  :2توسعه و ترویج آ گاهی وقف
آ گاهی وقف ،به معنای حس انساندوســـتی ،اتحاد ،ســـهیم شـــدن و بخشـــش بدون
چشمداش ــت اس ــت .اوقاف که ش ــکل نهادینهشـــده حس کمک و اتحاد حفظشده در
طول تاریخ هس ــتند ،وظیفه ایجاد ارتباط به کمککننده و نیازمند را دارند و نقش مهمی
ب ــرای ایج ــاد همبس ــتگی اجتماع ــی ،افزایش مشـــارکت ،عدالـــت اجتماعـــی ،آموزش،
اقتص ــاد ،محیطزیس ــت ،س ــامت و بســـیاری زمینههـــای دیگر دارنـــد .اولیـــن و تنها راه
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موفقیتآمیز انتقال این وظیفه به آیندگان نیز ترویج آ گاهی وقف است .به همین دلیل،
شناس ــاندن بیش ــتر اموال منقول فرهنگی وقفی به جامعه ،افزایش همکاری سازمانهای
اوقاف و س ــازمانهای مش ــابه در دنیا و بیشـــتر صاحبنظر شـــدن روزبهروز جامعه مدنی
باعث تأثیر بیشتر اوقاف در دنیای امروز میشود.
5-55555هدف خرد  :1ترویج معرفی سازمانی و آ گاهی وقف
در دنی ــای ام ــروز که اطالعات و تکنولوژی بهصورت مؤثر اســـتفاده میشـــوند ،اهمیت
معرفی برای س ــازمان اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه غیرقابلانکار است .هدف این
سازمان ،جهانی کردن تمدن وقف با فعالیتهای تبلیغاتی ،افزایش شهرت سازمان هم در
سطح داخلی و هم بینالمللی ،ترویج آ گاهی وقف و ایجاد آ گاهی نسبت به فرهنگ غنی
آن است .به این دلیل ،کانالهای ارتباطی کتبی و بصری باید استفاده و ترویج شوند.
دس ــتیابی به هدف خرد  1با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 6-5آورده شده است.
جدول  )6-5هدف کالن ،2هدف خرد  :1ترویج معرفی سازمانی و آ گاهی وقف
واحد مسئول

مرکز
مشاوره
مطبوعات
و روابط
عمومی

2015 2016 2017 2018 2019

1

1

1

1

1

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

جای گرفتن تائید اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه،
مکاتبات درون و
برونسازمانی ،بررسیها،
لیست شرکتکننده -لیست
امضا ،گزارشهای نتایج،
گواهیهای شرکتکنندگان،
قرارداد با شرکتهای
ارائهدهنده خدمات ،اسناد
تنظیمشده و اسناد دستور
پرداخت در رسانههای بصری

تعداد

شاخص
عملکرد

استراتژی

تعداد
فعالیتهای
افزایش
آموزشی
فعالیتهای
برگزارشده روابط عمومی و
(سمینار،
استفاده بیشتر
پنل،
از کانالهای
کنفرانس،
ارتباطی
جلسه ،فروم،
نوشتاری و
مناظره ،کارگاه
بصری
آموزشی،
گفتگو ،ارائه،
مباحثه و )...
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واحد مسئول

تأیید اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه،
مکاتبات درون و
برونسازمانی ،بررسیها،
لیست شرکت کننده-
لیست امضا ،گزارشهای
نتایج ،گواهیهای
شرکتکنندگان ،قرارداد با
شرکتهای ارائهدهنده
خدمات ،اسناد تنظیمشده و
اسناد دستور پرداخت در
رسانههای بصری و
فعالیتهای پس از بررسی

1عدد

تأیید اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه،
مکاتبات درون و
برونسازمانی ،بررسیها،
لیست شرکت کننده-
لیست امضا ،گزارشهای
نتایج ،گواهیهای
شرکتکنندگان ،قرارداد با
2.000
شرکتهای ارائهدهنده
خدمات ،اسناد تنظیمشده و
اسناد دستور پرداخت در
رسانههای بصری
مواد تبلیغاتی(کتاب ،بروشور،
مجله و  )..سایت اینترنتی
سازمان و برنامه اتوماسیون
اطالعات و اسناد
کتابخانهای YORDAM

تعداد

2015 2016 2017 2018 2019

1

مرکز
مشاوره
مطبوعات
و روابط
عمومی

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

1

1

1

2.000

2.000

2.000

2.000

1

1

1

1

1

1

قراردادهای عقد شده با
برنامههای تلویزیونی،
رسانههای عمومی و مدیا با
تأیید اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه،
قراردادهای عقد شده با
شرکتهایی ارائهدهنده
خدمات ،اسناد تأییدیه و
دستورهای پرداخت
تنظیمشده

تعداد

شاخص
عملکرد

استراتژی

تعداد
فعالیتهای
هنری
انجامشده از
قبیل تئاتر،
نمایشگاهها،
کنسرتها و
...

افزایش
فعالیتهای
روابط عمومی و
تعداد مواد
استفاده بیشتر
تبلیغاتی
از کانالهای
بصری
ارتباطی
(کتاب،
نوشتاری و
بروشور ،مجله
بصری
و )..

تعداد مواد
تبلیغاتی
بصری
(پروژههای
رسانههای
عمومی،
برنامههای
تلویزیون و
پروژههای
پخش بصری
و )...
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واحد مسئول

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

1

قراردادهای عقد شده با
شرکتهایی ارائهدهنده
خدمات ،اسناد تأییدیه و
دستورهای پرداخت
تنظیمشده ،سیستم پیگیری
مشاوره روابط عمومی ،انتشار
تصویری و کتبی برنامهها در
رسانهها

تعداد

%100

اسناد تأییدیه و دستورهای
پرداخت تنظیمشده،
محصوالت بهدستآمده در
حیطه پروژه (لوگوی جدید
اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه ،شعار،
آ گهی)

2015 2016 2017 2018 2019

1

1

1

1

مرکز
مشاوره
مطبوعات
و روابط
عمومی
-

-

-

-

سال-
نسبت

شاخص
عملکرد

استراتژی

تعداد
برنامههای
هفته وقف
افزایش
(فعالیتهای
سینویزیون ،فعالیتهای
پروموشن و روابط عمومی و
فعالیتهای استفاده بیشتر
از کانالهای
زیرساختی
ارتباطی
فنی)
نوشتاری و
بصری
تکمیل (پروژه)
فعالیت
هویت
اجتماعی

جدول  )7-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مربوط به هدف کالن  -2هدف خرد  1در سال2014
واحد مسئول

سال
2014

5
مرکز مشاوره
مطبوعات و روابط
عمومی

واحد
شاخص

تعداد

)*( 2

تعداد

)**( 1

تعداد

شاخصهای عملکرد

استراتژی

تعداد فعالیتهای آموزشی برگزارشده (سمینار،
افزایش
پنل ،کنفرانس ،جلسه ،فروم ،مناظره ،کارگاه،
فعالیتهای
کارگاه آموزشی ،گفتگو ،ارائه ،مباحثه و )...
روابط عمومی
و استفاده
تعداد مواد تبلیغاتی بصری (رسانههای عمومی،
بیشتر از
تلویزیون ،و پروژههای پخش بصری)
کانالهای
ارتباطی کتبی
تعداد برنامههای هفته وقف (فعالیتهای
و بصری
سینویزیون ،پروموشن ،ساختارهای فنی)

(*)  )1یک فیلم سینویزیون (بهصورت  100عدد  CDتکثیر و توزیع شد)
 )2یک فیلم کوتاه معرفی به زبانهای ترکی ،انگلیسی و عربی
(**) یک برنامه مربوط به هفته وقف و فعالیتهای فنی زیرساختی
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5-5555555استراتژی :1افزایش فعالیتهای روابط عمومی و استفاده بیشتر
از کانالهای ارتباطی کتبی و بصری
ام ــروزه در س ــایه وس ــایل ارتباط بصـــری در زمان بســـیار کوتاهی میتوان بـــه مخاطبان
وس ــیعی دسترسی یافت و خود این مخاطبان نیز باهم در ارتباط هستند .به همین دلیل
با اس ــتفاده بیشتر از وس ــایلی مانند برنامههای تلویزیونی ،تبلیغات خیابانی و سالنهای
س ــینما هم تش ــکیل افکار عمومی وهم حفاظت ،توسعه و ترویج ارزشهای وقف تحقق
مییابد.
تکرار پخش اطالعات مربوط به فعالیتها و خدمات سازمان در کانالهای ارتباطی
بصری ( مانند برنامههای تلویزیونی ،تبلیغات خیابانی ،سالنهای سینما) نشاندهنده
دستیابی یا عدم دستیابی به هدف ترویج فرهنگ است.
•شــاخص عملکــرد  :1تعــداد فعالیتهــای آموزشــی برگزارشــده (ســمینار ،پنــل ،کنفرانــس،
جلسه ،فروم ،مناظره ،کارگاه ،کارگاه آموزشی ،گفتگو ،ارائه ،مباحثه و )...
برگزاری هرس ــاله  1و در مجموع  5فعالیت آموزشـــی از قبیل سمینار ،پنل ،کنفرانس،
جلس ــه ،فروم ،مناظره ،کارگاه ،کارگاه آموزشـــی ،گفتگو ،ارائه و مباحثه از طرف اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه ،در نقطه دستیابی به هدف خرد به عنوان شاخص عملکرد
استفاده میشود.
•شــاخص عملکــرد  :2تعــداد فعالیتهــای هنــری برگزارشــده از قبیــل تئاتــر ،نمایشــگاهها،
کنسرتها
برگزاری هرس ــاله  1و در مجموع  5فعالیت هنری از قبیل تئاتر ،نمایشگاه و کنسرت از
طرف اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،در دستیابی به هدف خرد به عنوان شاخص
عملکرد استفاده میشود.
•شاخص عملکرد  :3تعداد مواد تبلیغاتی کتبی (کتاب ،بروشور و مجله)
دستیابی به تعداد  2.000عدد مواد تبلیغاتی کتبی از قبیل کتاب ،بروشور و مجله در
س ــال و در مجم ــوع  10.000ت ــا پایان دوره برنامه اســـتراتژیک به عنوان شـــاخص عملکرد
استفاده میشود.
•شــاخص عملکــرد  :4تعــداد مــواد تبلیغاتــی بصــری (پروژههــای رســانههای عمومــی،
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برنامههای تلویزیون و پروژههای پخش بصری و )...

آمادهسازی  15مورد مواد تبلیغاتی بصری از جمله رسانههای عمومی ،برنامههای تلویزیون و
پروژههای پخش بصری تا پایان سال  2019به عنوان شاخص عملکرد استفاده میشود.

•شــاخص عملکــرد  :5تعــداد برنامههــای هفتــه وقــف (فعالیتهــای ســینویزیون،
پروموشن و فعالیتهای زیرساختی فنی)
دس ــتیابی ب ــه تع ــداد  5ع ــدد فعالیـــت ســـینویزیون ،پروموشـــن و فعالیتهای فنی
زیرس ــاختی انجامش ــده در زمین ــه هفتـــه وقف تـــا پایان ســـال  2019به عنوان شـــاخص
عملکرد استفاده میشود.
•شاخص عملکرد  :6تکمیل (پروژه) فعالیت هویت اجتماعی
برای دس ــتیابی به هدف خرد تکمیل (پروژه) فعالیت هویت اجتماعی تا پایان سال
 2015در نظر گرفته میشود.
5-55555هدف خرد  :2اجرای پنج برنامه بینالمللی تا پایان سال 2019
امروزه حوزه جامعه مدنی با س ــرعت بسیاری درحالتوســـعه و رشد است .همزمان با
این توس ــعه و رشد فعالیتهای انجامشـــده در حوزه ذکرشده بهطور متقابل بین کشورها
در ح ــال افزایش اس ــت .تعقیب تحوالت جدید دنیا و به کار بـــردن آنها در فعالیتهای
س ــازمان با ی ــک رویک ــرد نوآورانه اهمیت بســـیاری دارد .این شـــرایط ،بـــا افزایش کیفیت
خدمات سازمان از آموزش تا فرهنگ ،هنر و معماری ،در توسعه جامعه نقش دارد.
در این زمینه ،در س ــال  2011با همکاری دبیر کل اوقاف کویت و بانک توسعه اسالم،
"س ــمپوزیوم مس ــائل فقه ــی اوق ــاف" بـــه میزبانـــی ریاســـت امـــور دینـــی و اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکیه برگزار ش ــد .در این ســـمپوزیوم مســـائل حقوقی تمـــدن وقف دولت
عثمانی که در نقطه اوج بود موردبحث قرار گرفت و تجربیات مؤسســـات اوقاف سراســـر
دنیا بهطور متقابل به اشتراک گذاشته شد.
سمپوزیوم بینالمللی اوقاف و آثار عثمانی در بالکان بهطور مشترک در سال  2012برگزار
ش ــد .در این س ــمپوزیوم که به موضوعاتی مانند حل مشـــکالت امالک وقفی اقلیتهای
غیرمسلمان کشور با حکم قانون صادرشده در سال  2011میپرداخت ،با یک رویکرد حقوقی
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به مس ــائل ترمیم اموال فرهنگی وقفی عثمانی و مالکیت امالک وقفی جوامع مســـلمان در
بالکان ،سعی شد پیامی به کشورهای موردنظر و اتحادیه اروپا داده شود .در سال  2013در
کنفران ــس ب ــزرگ اوق ــاف دنیا ک ــه با ش ــرکت نماینـــدگان اوقاف و دانشـــگاهیان بســـیاری از
کش ــورهای جهان از جمل ــه ایاالتمتحده آمریـــکا ،آفریقای جنوبی ،انگلســـتان ،زیمباوه،
عربس ــتان سعودی و آلمان برگزار شد ،مفاهیم وقف و موضوعات مشابه به بحث گذاشته
شد ،اطالعات تئوریک در مورد اوقاف و تجربیات فنی اوقاف دنیا به اشتراک گذاشته شد
و شرایط حقوقی اوقاف و همچنین تأثیر آنها بر اقتصاد شرح داده شد.
برای تقویت همکاری با واحدهای تشکیلشده توسط افراد و سازمانهای بینالمللی
خواهان خدمت به مردم با فعالیت داوطلبانه و فعالیتهای خیریه و به این شکل توسعه
روابط کش ــور ترکیه با کشورهای دیگر ،و برقراری و افزایش ارتباط ،کنفرانسها ،انجمنها
و جلسات برگزارشده توسط اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه در گذشته و برنامههای
مشابه برگزارشده در این دوره  5ساله برای سازمان اهمیت بسیاری دارد .به این صورت،
عالوه بر تجربه ملی ،از تجارب بینالمللی نیز اســـتفاده میشود و اعتبار شهرت اداره کل
اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه در عرص ــه وقف بینالملـــل افزایش مییابـــد .در این زمینه،
برگزاری  5برنامه با سازمانهای بینالمللی تا پایان سال  2019در نظر گرفته شده است.
دس ــتیابی به هدف خرد  2با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 8-5آورده شده است.
جدول  )8-5هدف کالن  ،2هدف خرد  :2اجرای پنج برنامه بینالمللی تا پایان سال 2019
واحد
مسئول
ریاست
اداره
روابط
خارجی

2015 2016 2017 2018 2019

1

1

1

1

1

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
500

500

500

500

500

واحد
شاخص

شاخص عملکرد

ارائهدهنده
شاخص

تعداد

تعداد برنامه برگزارشده

ایمیل/دعوتنامه

تعداد

تعداد افراد دعوتشده

تعداد افراد ثبتشده

تعداد

تعداد افراد شرکتکننده

آرشیو کاغذی و
دیجیتالی سازمان

استراتژی

برگزاری برنامه
برای توسعه
مشارکتهای
بینالمللی
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جدول  )9-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -2هدف خرد  2در سال 2014
واحد مسئول

ریاست اداره
روابط خارجی

سال  2014واحد شاخص

*

تعداد

شاخص عملکرد

استراتژی

تعداد برنامههای
برگزارشده

برگزاری برنامه برای توسعه مشارکتهای
بینالمللی

* )1در تاریخهای  2014/5/4در استانبول "سمپوزیوم حفاظت از اموال فرهنگی؛ فعالیتهای مرمت
در ترکیه و ایتالیا" برگزار شد.
 )2در تاریخهای " 2014/09/23-22کارگاه مسائل مرمت و حفاظت اموال فرهنگی دوره عثمانی
در بالکان" در استانبول برگزار شد.

5-5555555استراتژی  :1برگزاری برنامه برای توسعه مشارکتهای بینالمللی
با در نظر گرفتن پیش ــرفتهای مربوط به حوزه وقف در دنیا و احتیاجات ســـازمان ،با
تفکری کارآفرینانه مشارکتها توسعه خواهد یافت و درک و فعالیتهای وقف در کشور
در حوزه بینالمللی به اشتراک گذاشته خواهد شد.
•شاخص عملکرد  :1تعداد برنامه برگزارشده
برگزاری یک برنامه بینالمللی در ســـال و در مجموع پنج برنامه تا پایان ســـال  2019به
عنوان شاخص عملکرد مورداستفاده قرار میگیرد.
•شاخص عملکرد  :2تعداد افراد دعوتشده
دعوت ساالنه  5000و در مجموع  25000نفر بهوسیله ایمیل یا دعوتنامه کتبی برای هر
برنامه به عنوان شاخص عملکرد مورداستفاده قرار میگیرد.
•شاخص عملکرد  :3تعداد شرکتکنندگان
تع ــداد  5000ش ــرکتکننده س ــاالنه و در مجمـــوع  25000نفـــر بـــرای برنامهها بـــه عنوان
شاخص عملکرد استفاده میشود.
5-55555هدف خرد  :3اشتراک تجربیات با همکار یهای بینالمللی
ام ــروزه از جانب بنیادهای اوقاف فعال در کشـــورهای مختلف برای اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکی ــه درخواسـ ـتهایی مبنی بـــر تبادل اطالعـــات و تجربه وجـــود دارد.
بنابراین هدف این س ــازمان ،توس ــعه حوزه وقف در دنیا از طریق توســـعه درک و اقدامات
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مربوط به وقف در عصر حاضر و در دوران عثمانی در سطح بینالمللی میباشد.
دس ــتیابی به هدف خرد  3با استفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 10-5آورده شده است.
جدول  )10-5هدف کالن ،2هدف خرد  :3اشترا ک تجربیات با همکاریهای بینالمللی
واحد
مسئول
ریاست
اداره

2015 2016 2017 2018 2019

2

2

2

2

2

روابط
خارجی

3

3

3

3

3

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

ایمیل /دعوتنامه /تأیید اداره
کل اوقاف نخستوزیری ترکیه
تعیین وظیفه و مکاتبات
درونسازمانی

تعداد

تعداد

شاخص
عملکرد

استراتژی

تعداد کشور

توسعه همکاری

بهرهمند از کمک

و تبادل

تعداد فعالیت
انجامشده

اطالعات در
حوزه فعالیت

جدول  )11-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -2هدف خرد  3در سال 2014
واحد مسئول

ریاست اداره روابط
خارجی

سال 2014واحد شاخص

)*( 3

تعداد

شاخص عملکرد

استراتژی

تعداد فعالیت
انجامشده

توسعه همکاری و تبادل
اطالعات در حوزه فعالیت

(*) )1آموزش تکنیکهای بازس ــازی مجدد (ترمیم) ایتالیایی از طرف  Assorestauroدر اســـتانبول در
غالب پروژه  Med-Artانجام شد.
)2کنفران ــس "تجربه ترکیه در حوزه وقف" از طرف دانش ــگاه وقفی س ــلطان محمد فاتح ،دانشـــگاه
بینالمللی اسالمی مالزی و اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه در استانبول برگزار شد.
)3س ــمیناری با نام "مدل جدید در سرمایههای وقف" در تاریخ  2014/01/27از طرف دکتر هشام
دفتردار متخصص امور مالی اوقاف موسسه وقف اسالمی بینالمللی مالزی برگزار گردید.

5-5555555استراتژی  :1توسعه همکاری و تبادل اطالعات در حوزه فعالیت
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه کـــه در حوزههـــای فعالیتهـــای اوقـــاف در
سالهای اخیر نمونه بوده است ،تجربیات خود را با کشورهایی که همکاری فیمابین با
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آنها درحالتوسعه است ،به تبادل میگذارد.
•شاخص عملکرد  :1تعداد کشور بهرهمند از کمک
در غالب کمک ،با  2کشور در سال و در مجموع با  10کشور تبادل تجربیات خواهد شد.
•شاخص عملکرد  :2تعداد فعالیت انجامشده
در هرس ــال 3فعالی ــت و در مجم ــوع  15فعالیـــت در غالب همکاری با کشـــورها انجام
میشود.
5-55555هدف خرد  :4معرفی تمدن وقف
تمدن وقف ،یک اثر تفکری اس ــت که تمام جانداران و بیجانان جهان را که با شـــعار
"وق ــف کن ،زندگی ببخش ،زندگی کن!" روح مییابند ،در بر میگیرد .به این دلیل تمدن
وقف مهمترین میراث بهجامانده از پدران ماست .افرادی که در خوبی و کمک از یکدیگر
پیش ــی میگرفتند ،سیس ــتم منظمی را به وجود آوردهاند که الگوی وقف کردن را توســـعه
که ــا ت ــداوم بخش ــیده و کارهـــای خیر را گســـترش داده اســـت .هدف این
داده ،ب ــه کم 
سازمان ،معرفی تمدن وقف به جامعه با فعالیتهای مختلف است.
دس ــتیابی به هدف خرد  4با استفاده از چهار استراتژی ممکن میباشد که در جدول
 12-5آورده شده است.
جدول  )12-5هدف کالن  ،2هدف خرد  :4معرفی تمدن وقف
واحد
مسئول

ریاست
اداره
فرهنگ و
ثبت

واحد
 2015 2016 2017 2018 2019ارائهدهنده داده شاخص
شاخص

4

4

4

4

4

بخش موردنظر سایت
اینترنتی سازمانی (سیستم
جستجوی کاتلوگ
کتابخانههای اداره کل
اوقاف نخستوزیری
ترکیه) ،تصمیمات هیئت
پخش ،برنامه اتوماسیون
اطالعات و اسناد کتابخانه
YORDAM

تعداد

شاخص
عملکرد

تعداد دفعات
نشر

استراتژی

انتشار
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واحد
مسئول

ریاست
اداره
فرهنگ و
ثبت

واحد
 2015 2016 2017 2018 2019ارائهدهنده داده شاخص
شاخص

1

1

1

1

1

مکاتبات درو نسازمانی و
برو نسازمانی ،تأییدیه اداره
کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه ،مکاتبات
درو نسازمانی

تعداد

290

280

270

260

250

مکاتبات درو نسازمانی و
برو نسازمانی ،تأییدیه اداره
کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه ،مکاتبات
درو نسازمانی

تعداد

50

50

50

50

50

برنامه اتوماسیون اطالعات
و اسناد کتابخانه
,YORDAM
بخش موردنظر سایت
اینترنتی سازمانی (سیستم
جستجوی کاتلوگ
کتابخانههای اداره کل
اوقاف نخستوزیری
ترکیه)

تعداد

شاخص
عملکرد

استراتژی

تعداد
شرکت در
نمایشگاهی که
نمایشگاههای
در آنها شرکت
انتشارات
میشود

تعداد فعالیت

تعداد
انتشارات
کتابخانه

برگزاری
فعالیتهای
مربوط به وقف

توسعه کتابخانه
اختصاصی
وقف

جدول  )13-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -2هدف خرد  4در سال 2014

واحد مسئول
ریاست اداره فرهنگ و
ثبت

شاخص عملکرد

استراتژی

سال 2014واحد شاخص
5

تعداد

تعداد دفعات نشر

انتشار

300

تعداد

تعداد فعالیت

برگزاری فعالیتهای
مربوط به وقف

5-5555555استراتژی  :1انتشار
در طول سال تعداد  4نشریه از جمله مجله اوقاف ،هفته وقف ،کتابهای سمپوزیوم
یش ــود .از ای ــن طریق ،منابـــع تحقیقات وقف به وجـــود آمده به
و اطالعرس ــانی منتش ــر م 
نسلهای آینده منتقل میشود.
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•شاخص عملکرد  :1تعداد دفعات نشر
ً
در طول  5سال مجموعا  20اثر در مورد اوقاف برای معرفی تمدن وقف منتشر میگردد.
5-5555555استراتژی  :2شرکت در نمایشگاههای انتشارات
معرفی اوقاف و نش ــریات مربوط به اوقـــاف و افزایش توجهات به فعالیتهای وقف با
ش ــرکت در نمایش ــگاههای داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت .این ســـازمان در زمینه
معرف ــی مجل ــه اوقاف که یکی از منابع مهم حوزه وقف اســـت و بهطـــور تخصصی چاپ
میشود پیشقدم خواهد شد.
•شاخص عملکرد  :2تعداد نمایشگاهی که در آنها شرکت میشود.
شرکت در یک نمایشگاه در سال برای سنجش عملکرد هدف به کار میرود.
5-5555555استراتژی  : 3برگزاری فعالیتهای مربوط به اوقاف
با برگزاری مجموعهای از فعالیتها از قبیل نمایشـــگاه ،سمپوزیوم ،کنفرانس ،پنل و
مسابقات با موضوع وقف در موزههای وقف و امالک غیرمنقول فرهنگی وقفی (مدرسه،
کاروانس ــرا ،عمارت و  ،)..این اموال فرهنگی شـــناخته میشـــوند و به این شـــکل آ گاهی
وقف گسترش مییابد.
•شاخص عملکرد  :3تعداد فعالیتها
 1350فعالیتی که در مجموع در طول دوره برنامه استراتژیک انجام میشوند ،به عنوان
شاخص عملکرد به کار میرود.
5-5555555استراتژی  :4توسعه کتابخانه اختصاصی وقف
کتابخان ــه مرک ــزی تح ــت اداره کل اوقـــاف نخســـتوزیری ترکیـــه ،به شـــکل کتابخانه
اختصاصی وق ــف به عنوان محل نگهداری کتاب ،مقاله و پایاننامههای چاپشـــده در
م ــورد وق ــف در خ ــارج و داخل کش ــور در میآید و به اســـتفاده محققان و کارکنان ســـازمان
میرسد.
•شاخص عملکرد  :4تعداد انتشارات کتابخانه
اختصاص  50کتاب در سال و در مجموع  250کتاب به کتابخانه اختصاصی وقف

 / 180آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

به عنوان شاخص عملکرد استفاده میشود.
5-55555هدف خرد  :5ارائه خدمات به عمومی توسط داراییهای فرهنگی وقفی منقول
یک ــی از مهمتر ی ــن وظای ــف اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه ،حفاظـــت از اموال
فرهنگ ــی وقفی منقول و انتقال آنها به نســـلهای آینده اســـت .برای انجـــام این وظیفه،
شناس ــاندن ام ــوال فرهنگی وقفی منقول به مردم نقش مهمـــی دارد .در این زمینه ،هزاران
م ــورد از ام ــوال فرهنگی وقفی غیرمنقول محبوس شـــده در انبارها بـــدون حفاظت ،در ده
س ــال اخیر بیرون آم ــده ،موردحفاظت قرار گرفته و در موزههای وقف به نمایش گذاشـــته
شده است.
هدف این س ــازمان ترمیم ،تعمی ــر و حفاظت از اموال فرهنگـــی وقفی منقول ،نمایش
آنها در موزههای موجود و تازه تأسیس و معرفی آنها به مردم با انتشار کاتالوگ میباشد.
دس ــتیابی به هدف خرد  5با اس ــتفاده از دو اســـتراتژی ممکن میباشـــد که در جدول
 14-5آورده شده است.
جدول  )14-5هدف کالن  ،2هدف خرد  :5ارائه خدمات به عموم توسط داراییهای فرهنگی وقفی منقول

واحد مسئول 2015 2016 2017 2018 2019

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

شاخص
عملکرد

استراتژی

تأییدیه اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه ،تصمیمات
مجلس اوقاف ،اجازه وزارت
ریاست اداره
فرهنگ و ثبت

1

1

0

0

0

فرهنگ و گردشگری ،سیستم
الکترونیک مدیریت اطالعات
دولتی /سیستم ثبت مرکزی
تشکیالت دولت/پایگاه داده
تشکیالت دولت

تعداد موزه
تعداد

افتتاح
شده

افتتاح
موزه
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واحد مسئول 2015 2016 2017 2018 2019

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

شاخص
عملکرد

استراتژی

بخش موردنظر سایت اینترنتی
ریاست اداره
فرهنگ و ثبت

سازمانی (سیستم جستجوی
1

1

0

0

0

کاتالوگ کتابخانههای اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه)،

تعداد
تعداد

کاتالوگ
چاپشده

چاپ
کاتالوگ

تصمیمات هیئت پخش

5-5555555استراتژی  :1افتتاح موزه
موزهها ب ــرای نمایش محصوالت فرهنگی اهمیت بســـیاری دارند .حفاظت ،ترمیم و
تعمیر اموال فرهنگی وقفی منقول و نمایش آنها در موزهها ،در معرفی مراحل سیر فرهنگ
وقف در جامعه و انتقال آن به نسـ ـلهای آینده اهمیت دارند .از این لحاظ ،برای معرفی
ه ــزاران ن ــوع از اموال فرهنگ ــی وقفی منقول به اجتمـــاع و به تمام دنیـــا ،در کنار موزههای
موجود ،موزههای 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 موزههای موجود ،فعالیتهای مختلف انجام
خواه ــد ش ــد و همکار یهای با س ــازمانها مؤسســـات مختلف از جملـــه جامعه مدنی
صورت خواهد گرفت.
•شاخص عملکرد  :1تعداد موزه افتتاحشده
در زمین ــه نمای ــش اموال فرهنگی وقفـــی منقول در موزههای وقف ،افتتـــاح دو موزه در
مدت  5سال به عنوان شاخص عملکرد به کار میرود.
5-5555555استراتژی  :2چاپ کاتالوگ
بهمنظور دسترس ــی به اطالعات اموال فرهنگی وقفی منقول موجود ،استراتژی انتشار
کاتالوگ به کار خواهد رفت.
•شاخص عملکرد  :2تعداد کاتالوگ چاپشده
در مورد اموال فرهنگی وقفی منقول ،انتشار  2عدد کاتالوگ به عنوان شاخص عملکرد
به کار میرود.
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5-555هدف کالن  :3احیا و حفاظت داراییهای فرهنگی وقفی
تم ــدن وق ــف که در ط ــول قرنه ــا در جغرافیای گســـتردهای فعالیت داشـــته اســـت،
بهمنظ ــور ب ــرآوردن بس ــیاری از احتیاجات جامعـــه بهویژه احتیاجات دینـــی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی به وجود آمده اس ــت .اوقاف جهت تحقق این هدف ،اموال منقول
و غیرمنق ــول فرهنگی بس ــیاری را ب ــه نام اموال فرهنگـــی و به عنوان یک میراث مشـــترک
انس ــانیت بهجای گذاشتهاند .اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه ،یک سازمان پیشرو
در احیاء ،حفاظت و انتقال اموال فرهنگی وقفی اســـت که بر اســـاس شروط سند وقفی و
شه ــای مدرن بخش مهم ــی از ثروتهـــای تاریخی موجـــود در کشـــور و جغرافیای
ب ــا رو 
عثمانی را تش ــکیل میدهن ــد .انجام فعالیتهای شناســـایی ،ثبـــت ،تعیین موجودی،
تعمی ــر ،مرم ــت و حفاظت از اموال فرهنگـــی وقفی غیرمنقول داخل و خارج از کشـــور که
حکم پلی زنده بین نسلهای گذشته و امروز را دارند ،یکی از پایههای اصلی فعالیتهای
اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه را تشکیل میدهد .هدف این سازمان دستیابی به
اموال فرهنگی وقفی امپراتوری عثمانی است که امروزه خارج از مرزهای کشور قرارگرفتهاند
و ادامه فعالیتهای شناسایی ،ثبت ،تعیین موجودی ترمیم در دوره آینده میباشد..
همزم ــان با ای ــن فعالیتها ،ه ــدف دیگر ای ســـازمان ایجاد آ گاهی مربـــوط به مبانی
فرهنگ و تمدن در عرصه بینالمللی است .همچنین حفاظت ،بایگانی کردن و انتقال
ام ــوال فرهنگ ــی وقفی منقول به فض ــای دیجیتال و جلوگیری از ســـرقت آنها به خارج از
جش ــده از کشـــور بهصـــورت غیرقانونی هدف دیگر ســـازمان
کش ــور و بازگش ــت موارد خار 
میباش ــد .ع ــاوه ب ــر این ،ایج ــاد و تقویت یک زیرســـاخت علمـــی ،فنی و انســـانی برای
حفاظ ــت از اموال فرهنگی وقفی منقول نیز اهمیت دارد .بخش بزرگی از منابع مالی اداره
کل اوقاف نخستوزیری ترکیه صرف احیاء و حفاظت اموال فرهنگی وقفی میشود.
5-55555هدف خرد :1آمادهسازی پروژههای مربوط به تعمیر ،مرمت و حفاظت
از داراییهای فرهنگی وقفی غیرمنقول تا پایان سال 2019
اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه ،در موردحفاظت ،احیا و انتقال اموال فرهنگی
وقفی غیرمنقول به نسلهای آینده که یکی از اصلیترین وظایف آن میباشد ،پروژههای
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بس ــیاری را به امضا رس ــانده اس ــت .اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول که بـــرای نگهداری،
ترمی ــم و تعمی ــر شناساییش ــدهاند ،قســـمتی از آنها در مرحلـــه تکمیل پروژه و قســـمت
دیگ ــری در حال نگهداری ،تعمیر و ترمیم میباشـــند .هدف این ســـازمان تکمیل پروژه و
بایگان ــی کردن  1000م ــورد از اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول تا پایان دوره  5ســـاله پیش رو
است.
دس ــتیابی به هدف خرد  1با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 15-5آورده شده است.
جدول  )15-5هدف کالن  ،3هدف خرد  :1آمادهسازی پروژههای مربوط به تعمیر ،مرمت و حفاظت
از داراییهای فرهنگی وقفی غیرمنقول تا پایان سال 2019
واحد
ارائهدهنده
واحد مسئول 2015 2016 2017 2018 2019
داده شاخص شاخص

شاخص
عملکرد

استراتژی

ریاست اداره

تعداد پروژه

ایجاد پروژههای کاربردی

اموال فرهنگی

جهت انجام مرمت

آثار هنری و
امور
ساختمانی

200

200

200

200

200

EVOS

تعداد

وقفی غیرمنقول متناسب با اصالت اموال
بایگانیشده

فرهنگی وقفی غیرمنقول

5-5555555استراتژی :1ایجاد پروژههای کاربردی جهت انجام مرمت متناسب با اصالت
اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول
ایجاد پروژههای دقیق ،جامع و عملی شـــامل انواع روشهای مربوط به مرمت با آنالیز
کاف ــی وضع موجود اموال فرهنگی وقف ــی غیرمنقول اهمیت بســـیاری دارد .درعینحال،
ای ــن پروژهها باید ش ــامل روشهایی برای نوع اســـتفاده از اموال فرهنگـــی وقفی غیرمنقول
پس از مرمت باشند.
•شاخص عملکرد  :1تعداد پروژههای بایگانیشده اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول
ش ــاخص عملکردی که آماده شدن یا آماده نشدن ســـاالنه  200عدد و در مجموع 1000
عدد پروژه تا پایان دوره  5س ــاله و همچنین بایگانی شـــدن یا نشـــدن آنها را میســـنجد،
توسط  EVOSقابلپیگیری است.
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5-55555هدف خرد :2تعمیر ،مرمت و حفاظت از  1000دارایی فرهنگی وقفی غیرمنقول
تا پایان سال 2019
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه به عنوان وارث و محافظ ،تـــا به امروز با تعمیر،
مرم ــت و نگهداری بس ــیاری از ام ــوال فرهنگی وقفـــی غیرمنقول ،این امـــوال را به میراث
مش ــترک انس ــانیت تبدیل کرده اس ــت .اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیـــه ،با اجرای
فعالیته ــای تعمیر ،ترمیم و نگهداری در چارچوب پروژههای تأییدشـــده و تصمیمات
بنیادی ،تصمیم به زنده نگهداش ــتن اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول دارد .در راستای این
ه ــدف ،انج ــام تعمیر ،مرمت و نگه ــداری  1000مورد از اموال فرهنگـــی وقفی غیرمنقول تا
پایان سال  2019در نظر گرفته شده است.
دس ــتیابی به هدف خرد  2با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 16-5آورده شده است.
جدول  )16-5هدف کالن  ،3هدف خرد  :2تعمیر ،مرمت و حفاظت از  1000دارایی فرهنگی وقفی غیرمنقول
تا پایان سال 2019
واحد
مسئول

2015 2016 2017 2018 2019

ارائهدهنده

واحد

داده شاخص شاخص

امور
ساختمانی

عملکرد
تعداد اموال

ریاست اداره
آثار هنری و

شاخص

فرهنگی وقفی
200

200

200

200

200

EVOS

تعداد

غیرمنقول تحت
حفاظت ،تعمیر
و ترمیم

استراتژی
زنده نگهداشتن اموال
فرهنگی وقفی غیرمنقول
در چارچوب پروژههای
تأییدشده و تصمیمات
بنیادی و ترمیم آنها
متناسب با اصالتشان
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جدول  )17-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -3هدف خرد  2در سال 2014

شاخص
واحد مسئول سال 2014
عملکرد
ریاست اداره آثار
هنری و امور
ساختمانی

161

تعداد

واحد شاخص

ارائهدهنده داده شاخص

تعداد اموال فرهنگی وقفی

زنده نگهداشتن اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول در

غیرمنقول تحت حفاظت،

چارچوب پروژههای تأییدشده و تصمیمات بنیادی و

تعمیر و ترمیم

ترمیم آنها متناسب با اصالتشان

5-5555555استراتژی :1زنده نگهداشتن اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول در چارچوب پروژههای
تأییدشده و تصمیمات بنیادی و ترمیم آنها متناسب با اصالتشان
از اولویتهای اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه ،زنده نگهداشتن اموال فرهنگی
وقف ــی غیرمنقول در چارچوب پروژههای تأییدشـــده و تصمیمـــات بنیادی و مرمت آنها
بدون تغییر ویژگیها و متناسب با اصالت آنها است.
•شاخص عملکرد  :1تعداد اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول تحت حفاظت ،تعمیر و مرمت
پیگیری انجام تعداد  200موردترمیم در ســـال و در مجموع  1000موردترمیم تا پایان دوره
 5ساله از طریق  EVOSانجام خواهد شد.
5-55555هدف خرد :3امضای  5پروتکل همکاری در ارتباط با تعمیر ،مرمت و حفاظت
از داراییهای فرهنگی وقفی منقول و غیرمنقول تا پایان سال 2019
در دوره مدرن که دوره تغییرات سریع است و جهان با وسایل ارتباطی هرروز کوچکتر
یش ــود ،اس ــتفاده از اندوخته دانش جهانی و تبادل تجارب به شـــکل یک اجبار درآمده
م 
اس ــت .به این دلیل ،توس ــعه همکار یها و مشـــارکتهای جدید با ایجاد کار توأمان یک
نیاز است.
برخی پروتکلهای امضاشده در این زمینه به شرح زیر است:
در س ــال  2013یک پروتکل همکاری با  İtalya Assorestauro Servizi S.R.Lبه امضا
رسید و برگزاری یک پروژه آموزشی جهت حفاظت و ترمیم مسجد شیخ فاتح سلیمان در
اس ــتانبول در نظر گرفته ش ــد .در چارچوب این پروژه آموزشـــی ،بـــه متخصصان اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه در سطوح مختلف آموزش داده خواهد شد.

 / 186آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

در س ــال 2012پروتکلی ش ــامل اصول کلی مربوط به دیجیتالی و رونویسی کردن اسناد
یش ــده موجود در ترکیه و کوزوو ،تحلیل و بررســـی این اســـناد و انتشار اسناد الزم به
بایگان 
شکل کتاب ،بین اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه و سازمان دولتی آرشیوهای کوزوو
امضا شد.
پروت ــکل همکاری مربوط به پروژههای ترمیم ،بازســـازی ،مرمت و تأسیســـات (برقی و
مکانیک ــی) مس ــجد حیدر کادی ،در ســـال  2012بین مرکز حفاظت ملـــی اموال فرهنگی
جمهوری مقدونیه و اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه به امضا رسید.
در این زمینه ،هدف اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،حفاظت از اموال فرهنگی
وقف ــی غیرمنقول خارج از کش ــور و انتقال آنها به نســـلهای آینده با ایجـــاد پروتکلهای
همکاری با کشورهای محل این اموال است.
دس ــتیابی به هدف خرد  3با استفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 18-5آورده شده است.
جدول  )18-5هدف کالن  ،3هدف خرد  :3امضای  5پروتکل همکاری در ارتباط با تعمیر ،مرمت و حفاظت
از داراییهای فرهنگی وقفی منقول و غیرمنقول تا پایان سال 2019
واحد
مسئول

2015 2016 2017 2018 2019

ارائهدهنده داده

واحد

شاخص

شاخص

ریاست
اداره

تعداد کشورهایی ایجاد  5پروتکل همکاری با
1

روابط

شاخص عملکرد

استراتژی

1

1

1

1

پروتکل

خارجی

تعداد

که با آنها پروتکل

کشورهای مالک اموال

همکاری

فرهنگی وقفی برای

امضاشده

حفاظت از این اموال

جدول  )19-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -3هدف خرد  3در سال 2014

سال شاخص
واحد مسئول
 2014عملکرد
ریاست اداره
روابط خارجی

)*( 4

تعداد

واحد شاخص

ارائهدهنده داده شاخص

تعداد کشورهایی که با آنها

ایجاد  5پروتکل همکاری با کشورهای محل اموال

پروتکل همکاری امضاشده

فرهنگی وقفی برای حفاظت از این اموال
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ً
(*) مجموعا  4پروتکل در مورد موارد زیر امضا شد:
)1امضاء پروتکل حفاظت و ترمیم مسجد جامع حیدر کادی مقدونیه با ریاست بنیاد دینی اسالمی
جمهوری مقدونیه در تاریخ 2014/02/11
)2امضاء پروتکل بازس ــازی مس ــجد  Bosna Hersek Foça Alacaبا مدیریت اوقاف ســـارایوو بنیاد
اسالمی جمهوری بوسنی و هرزگوین در تاریخ 2014/03/10
)3امضاء پروتکل حفاظت و ترمیم کتابخانه خواجه سلیمان آقا .مدرسه کوچک جاکووا و مسجد
مصلح الدین کوزوو با ریاست بنیاد اسالمی جمهوری کوزوو در تاریخ 2014/11/14
)4امضاء پروتکل حفاظت و ترمیم اموال فرهنگی وقفی موجود در جمهوری ترک قبرس شـــمالی در
تاریخ  2014/11/14با این کشور

5-5555555استراتژی :1ایجاد  5پروتکل همکاری با کشورهای مالک اموال فرهنگی
وقفی برای حفاظت از این اموال
الزم اس ــت ب ــرای نگهداری ،تعمی ــر و مرمت امـــوال فرهنگی وقفی خارج از کشـــور ،با
کشورهای محل این اموال پروتکل همکاری امضاءشده و همکاری مداوم صورت بگیرد.
•شاخص عملکرد  :1تعداد کشورهایی که با آنها پروتکل همکاری امضاشده
امضاء هرس ــاله  1و در مجموع  5پروتکل همکاری با کشـــورهای محل اموال فرهنگی
وقفی به عنوان شاخص عملکرد مورداستفاده قرار میگیرد.
5-55555هدف خرد  :4حفاظت از داراییهای فرهنگی وقفی منقول تا پایان سال
ه ــزاران مورد از ام ــوال فرهنگی وقفی غیرمنقول در اماکن خیریـــه و درعینحال هزاران
م ــورد از ام ــوال فرهنگی وقفی منقول از قبیل کتاب ،اشـــیاء متبرکـــه ،فرش و گلیم تحت
حفاظت اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه قرار دارند .حفاظت و انتقال این ارزشهای
فرهنگ ــی ب ــه نسـ ـلهای آین ــده از مس ــئولیتهای اداره کل اوقـــاف نخســـتوزیری ترکیه
میباشد.
دس ــتیابی به هدف خرد  4با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 20-5آورده شده است.
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جدول  )20-5هدف کالن  ،3هدف خرد  :4حفاظت از داراییهای فرهنگی وقفی منقول تا پایان سال 2019
واحد
مسئول

2015 2016 2017 2018 2019

ریاست
اداره
%100
فرهنگ
و ثبت

ارائهدهنده داده شاخص

واحد
شاخص

تأییدیه اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه/
/ KAYSIS
/ DETSIS
DTVT-SGB.net

سال و
نسبت

شاخص
عملکرد

استراتژی

نسبت تکمیل
تأسیس
و سال تأسیس
واحدهای
واحدهای
حفاظت/
حفاظت/
آسیبشناسی
آسیبشناسی

5-5555555استراتژی  :1تأسیس واحدهای حفاظت /آسیبشناسی
در مورد سند وقفی پیوست و دیگر اسناد مربوط به اوقاف ،آرشیو سوابق وقف مهمترین آرشیو
ترکیه است .ازآنجاییکه بر روی دفاتر مربوطه سرمایههای مختلف موجود در آن پیش از انتقال به
فضای دیجیتال کار میشود ،به نسبتهای مختلف آسیبدیده است .حفاظت ،ترمیم و
تعمیر این دفاتر و همینطور کتابهای با اهمیت از نظر فرهنگی موجود در کتابخانهمان اهمیت
بسیاری دارد .به همین دلیل ،تأسیس واحدهای حفاظت/آسیبشناسی از طرف اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه در نظر گرفته میشود.

•شاخص عملکرد  :1نسبت تکمیل و سال تأسیس واحدهای حفاظت /آسیبشناسی
تأسیس واحدهای حفاظت/آسیبشناسی حفاظت ،مرمت و تعمیر اموال فرهنگی
وقفی غیرمنقول تا پایان سال  2019پیشبینی میشود.
5-55555هدف خرد  :5تکمیل ثبت موجودی  5کشور تا پایان سال 2019
در دوران امپراتوری عثمانی که اس ــاس آن تمدن وقف اســـت و بر ســـه قاره حکمرانی
میکرده اس ــت ،خدمات بس ــیاری از جمله امـــور عامالمنفعه ،محیطزیســـت ،آموزش،
فرهنگ ،بهداش ــت و ورزش به دس ــت اوقاف ارائه میشد و در این راســـتا آثار بسیاری از
قبیل مس ــجد ،عمارت ،مدرس ــه ،پل ،بازار و دارالشفاء ساختهشده و به روزگار ما رسیده
اس ــت .این آثار ،در جغرافیای وس ــیعی مانند بالکان ،خاورمیانه ،آفریقای شمالی ،جزایر
اژه و آ ک دنیز پخشش ــدهاند .در این زمینه ،این ســـازمان قصد دارد جهت انتقال اوقاف
عثمانی به نسـ ـلهای آینده ،اقدامات شناسایی ،ثبت و استخراج موجودی را هرسال در
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یک کش ــور و در مجموع در  5کشور به اجرا بگذارد .استخراج موجودی در خارج از کشور
ب ــا هماهنگ ــی  TİKAو همکاری اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه ،وزارت فرهنگ و
گردش ــگری ،وزارت ام ــور خارج ــه و ســـازمان تاریـــخ ترکیـــه صـــورت گرفته اســـت .برخی
فعالیتها در زمینه اس ــتخراج موجودی آثار ذکرشـــده انجامگرفته اســـت .در ســـال 2010
فعالیتهای مربوط به شهرهای  Yemenin Sana, Hudeyde, Beyt-ül Fakih, Zebidبه
اتمام رس ــیده است .در سال  2012در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین ،فعالیتهایی
با حضور متخصصان و دانشمندان بومی و خارجی انجام شد و در زمینه شناسایی اموال
فرهنگی موجود در جمهوری کریمه مربوط به دورههای عثمانی و تاتارهای کریمه ،در 11
ش ــهر و روستاهای وابسته به آنها جستجوی اموال فرهنگی انجام شد .در سال  2013در
بوداپس ــت پایتخت مجارس ــتان و  33مرکز شـــهری از جملـــه ،Sigetvar Estergon, Eğri
فعالیتهای شناسایی و استخراج موجودی انجام شد.
دس ــتیابی به هدف خرد  5با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 21-5آورده شده است.
جدول  )21-5هدف کالن  ،3هدف خرد  :5تکمیل ثبت موجودی  5کشور تا پایان سال 2019
ارائهدهنده
واحد
داده
2015 2016 2017 2018 2019
مسئول
شاخص
ریاست
اداره
فرهنگ
و ثبت

1

1

1

1

1

برنامه
1
مریدین

واحد
شاخص

تعداد

شاخص
عملکرد

1

استراتژی

توسعه مشارکت با کشورهای
تعداد
کشورهایی که مالک اموال فرهنگی وقفی و
شناسایی آنها و انجام
ثبت موجودی
همکاری با سازمانها در
آنها به اتمام
سطح ملی برای این امر
رسیده است

5-5555555استراتژی  :1توسعه مشارکت با کشورهای محل اموال فرهنگی وقفی و
شناسایی آنها و انجام همکاری با سازمانها در سطح ملی برای این امر
هدف سازمان ،توسعه همکاری با کشورهای مالک اموال فرهنگی وقفی برای انجام
1. Meridyen
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ته ــای اس ــتخراج موج ــودی ،انجام همـــکاری با ســـازمانها در ســـطح ملی برای
فعالی 
شناسایی این میراث و زنده نگهداشتن آنها بر اساس اصالتشان میباشد.
•شاخص عملکرد  :1تعداد کشورهایی که ثبت موجودی آنها به اتمام رسیده است
تکمیل فعالیتهای اس ــتخراج موجودی در کشورهای محل اموال فرهنگی وقفی به
تعداد یک کشور در سال و در مجموع  5کشور به عنوان شاخص عملکرد به کار میرود.

5-555هدف کالن  :4توسعه و تقویت ساختار سازمانی
نهادینهسازی فرایند مهمی در درک مدیریت امروزه به حساب میآید .اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکی ــه بهمنظ ــور تقو ی ــت و توســـعه ســـاختار ســـازمانی در ایـــن فراینـــد در
زمینههای زیرس ــاخت منابع انس ــانی و زیرســـاخت فنی فعالیت انجـــام میدهد .به این
منظ ــور ،اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه ،در راســـتای احتیاجـــات خود ،توســـعه
سیاس ــت منابع انسانی و پش ــتیبانی خدمات با ســـختافزارها ،نرمافزارها و پروژهها را در
نظر میگیرد.
5-55555هدف خرد  :1ایجاد یک بایگانی وقف مطمئن و قابلدسترسی
نگه ــداری و حفاظ ــت س ــند وقف ــی و اســـناد وقـــف کـــه دارای ارزش اداری و حقوقی
هس ــتند ،از نظ ــر ایج ــاد ی ــک حافظ ــه ســـازمانی و جهـــت انجـــام امـــور اداره کل اوقـــاف
نخستوزیری ترکیه بس ــیار اهمیت دارد .همچنین این اسناد به عنوان منابع دستاول
در زمین هه ــای اجتماعی ،فرهنگی ،معماری و جامعهشناســـی جغرافیای عثمانی به کار
میروند .به این دلیل ،هدف س ــازمان ،ایجاد یک آرشـــیو وقف مطمئن با دسترسی آسان
میباشد.
دس ــتیابی به هدف خرد  1با اس ــتفاده از دو اســـتراتژی ممکن میباشـــد که در جدول
 22-5آورده شده است.
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جدول  )22-5هدف کالن  ،4هدف خرد  :1ایجاد یک بایگانی وقف مطمئن و قابلدسترسی
واحد
مسئول

2016 2017 2018 2019

ارائهدهنده
داده
2015
شاخص

50000 50000 50000 50000 50000
صفحه صفحه صفحه صفحه صفحه

VAYS

شاخص
عملکرد

واحد شاخص

استراتژی

ایجاد
تعداد صفحه سختافزار فنی
تعداد صفحه اسناد انتقالیافته الزم و استخدام
پرسنل
به آرشیو دیجیتال
متخصص
تعداد افراد

ریاست
اداره
فرهنگ و
ثبت

استفاده
نسبت افزایش
کننده( -)Tتعداد
تعداد افراد
صفحه
افراد استفاده استفادهکننده از
جستجوگر
کننده(/)T-1
سیستم
VAYS
تعداد افراد
جستجوی
استفادهکننده
بایگانی وقف

%5

%5

%5

%5

%5

2000

2000

2000

2000

واحد آرشیو
وقف
2000
VAYS

(100x (T-1

تعداد

ورود و ادغام
سند وقفی به
واحد آرشیو
وقف

تعداد سند وقفی
ثبتشده در
سیستم بایگانی
وقف

جدول  )23-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -4هدف خرد  1در سال 2014
واحد
مسئول

ریاست
اداره
فرهنگ و
ثبت

2014

واحد شاخص

35000

تعداد صفحه

%20
(انحراف
منفی)

تعداد افراد استفادهکننده ( -)Tتعداد
افراد استفادهکننده ( /)1-Tتعداد افراد
استفادهکننده (100 x)1-T

شاخص عملکرد

استراتژی

ایجاد سختافزار فنی
تعداد صفحه اسناد انتقالیافته
الزم و استخدام پرسنل
به آرشیو دیجیتال
متخصص
نسبت افزایش افراد
استفادهکننده از سیستم
جستجوی بایگانی وقف

ورود و ادغام سند وقفی
به واحد بایگانی وقف
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5-5555555استراتژی  :1ایجاد سختافزار فنی الزم و استخدام پرسنل متخصص
ب ــرای پیگیری کام ــل اوقاف تأسیسشـــده در جغرافیـــای عثمانی و اســـناد مربوط به
نه ــا ،نرمافزار موج ــود واحد بایگان ــی وقف بهروز خواهد شـــد و پرســـنل متخصص الزم
آ
اس ــتخدام خواهد ش ــد .به این شکل دسترسی محققان به اســـناد توسط سیستم موجود
تسهیل خواهد شد.
5-5555555استراتژی  :2ورود و ادغام سند وقفی به واحد بایگانی وقف
در زمینه پروژه  ،VAYSسندهای وقفی انتقالیافته به اداره کل اوقاف نخستوزیری
ترکیه ،از آرشیوهای عثمانی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه آرشیوهای دولتی ،ثبت
ش ــریعه مفتیهای اس ــتانبول ،و دیگر ســـازمانها و کتابخانهها ،وارد واحد بایگانی وقف
یش ــوند و با اوقاف تطبیق داده میشـــوند .به این شـــکل ،در هرلحظه میتوان به ســـند
م 
وقفی یا اطالعات سند وقفی موردنیاز دسترسی یافت.
•شاخص عملکرد  :1تعداد صفحه اسناد انتقالیافته به آرشیو دیجیتال
تعداد صفحه اس ــناد انتقالیافته به آرشـــیو دیجیتال به عنوان شاخص عملکرد به
کار میرود.
•شاخص عملکرد  :2نسبت افزایش افراد استفادهکننده از سیستم جستجوی آرشیو وقف
سیس ــتم بایگانی دیجیتال از لحاظ دسترسی لحظهای به اطالعات مربوطه در مواقع
الزم دارای اهمی ــت اس ــت .به این دلی ــل ،در نقطه ارزیابی هدف ایجاد یک آرشـــیو وقف
مطمئن و قابلدسترس ــی" ،تعداد افراد اســـتفادهکننده از سیستم جستجوی آرشیو وقف"
به عنوان شاخص عملکرد به کار میرود.
•شاخص عملکرد  :3تعداد سندهای وقفی ثبتشده در سیستم بایگانی وقف
تعداد س ــند وقفی واردشده به واحد آرشیو وقف  VAYSبه عنوان شاخص عملکرد
به کار میرود.
5-55555هدف خرد  :2تحلیل و شمارهگذاری بنیادهای وقفی ضبطشده
تطبی ــق ن ــوع مدیریت و مخارج بنیادهای وقفی ضبطشـــده 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 ضبطشده و شمارهگذاری آنها میباشد.
دس ــتیابی به هدف خرد  2با اس ــتفاده از دو اســـتراتژی ممکن میباشـــد که در جدول
 24-5آورده شده است.
جدول  )24-5هدف کالن  ،4هدف خرد  :2تحلیل و شمارهگذاری بنیادهای وقفی ضبطشده
ارائهدهنده داده واحد
واحد مسئول 2015 2016 2017 2018 2019
شاخص
شاخص
ریاست اداره 200
فرهنگ و
ثبت
ریاست اداره
توسعه
استراتژیک
100

شاخص عملکرد

استراتژی

200

200

200

200

VAYS

تعداد

تعداد بنیادهای وقفی
هماهنگی
ضبطشده که تطبیق
درون و
آنها با اسنادشان به
برونسازمانی
اتمام رسیده است

100

100

100

100

واحد آرشیو
وقف VAYS

تعداد

تحلیل بر
اساس
سندهای وقفی

تعداد سند وقفی
تحلیلشده

5-5555555استراتژی  :1هماهنگی درون و برونسازمانی
جه ــت دسترس ــی ب ــه اطالعات صحیـــح در ارتباط بـــا امـــوال وقفی غیرمنقـــول ،باید
هماهنگیهای الزم بین ریاس ــت اداره امالک ،ریاســـت اداره توسعه استراتژی ،مدیریت
مناطق اوقاف و اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ثبتاسناد ایجاد شود.
•شــاخص عملکــرد  :1تعــداد بنیادهــای وقفــی ضبطشــده کــه تطبیــق آنهــا بــا اسنادشــان
به اتمام رسیده است
طش ــده کـــه در واحد بایگانی وقف وارد شـــده اســـت ،در
تع ــداد بنیاده ــای وقفی ضب 
تطبیق سندهای وقفی اصالحشده با اوقاف خود یک شاخص عملکرد است.
5-5555555استراتژی  :2تحلیل بر اساس سندهای وقفی
با فعالیت جامع انجامش ــده در بایگانیهای وقف با هماهنگی ریاســـت اداره توسعه
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اس ــتراتژیک و ریاس ــت اداره فرهن ــگ و ثبت ،تحلیل ســـندهای وقفی (ســـندهای وقفی
انتفاع ــی به ترتیب اولویت و س ــندهای وقفی ای که اموال غیرمنقـــول آنها امروزه موجود
هس ــتند) انجام خواهد ش ــد ،انواع منقول و غیرمنقول بنیادهای ضبطشـــده مشـــخص
خواهد شد و به سیستم انتقال خواهد یافت.
•شاخص عملکرد  :2تعداد سندهای وقفی تحلیلشده
لش ــده در ســـال در دوره  2019-2015به عنوان شاخص
تعداد س ــندهای وقفی تحلی 
عملکرد در نظر گرفته میشود.
5-55555هدف خرد : 3ایجاد  10پروژه تا پایان سال برای استفاده از سرمایههایی
با منابع خارجی در جهت نیازهای سازمان تا پایان سال 2019
در فعالیته ــای پ ــروژهای ،اس ــتفاده از مهارتهـــای تفکـــر سیســـتماتیک ،فعالیـــت
متدولوژ ی ــک و همفکری برای حل مش ــکالت ،ایدههای پروژه نیز توســـعه مییابند .در این
پروژ هه ــا ،اس ــتفاده از مناب ــع خارجی بیش از منابـــع داخلی ،یک ارزش مازاد برای ســـازمان
است.
دس ــتیابی به هدف خرد  3با استفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 25-5آورده شده است.
جدول  )25-5هدف کالن  ،4هدف خرد  :3ایجاد  10پروژه تا پایان سال برای استفاده از سرمایههایی با منابع
خارجی در جهت نیازهای سازمان تا پایان سال 2019
ارائهدهنده داده
واحد
2015 2016 2017 2018 2019
شاخص
مسئول

ریاست
اداره
روابط
خارجی

واحد
شاخص

2

2

2

2

2

ایمیل/آرشیو
کاغذی و
دیجیتال سازمان

تعداد

3

3

3

3

3

فرم ثبتنام
پروژه

تعداد

شاخص عملکرد

استراتژی

همکاری با
تعداد پروژه ایجادشده سازمانها و
مؤسسات
داخلی و
تعداد سازمانها و
خارجی برای
مؤسسات داخلی و استفاده از منابع
خارجی همکاری کننده برونسازمانی
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5-5555555استراتژی :1همکاری با سازمانها و مؤسسات داخلی و خارجی
برای استفاده از منابع برونسازمانی
بهمنظ ــور توس ــعه ظرفی ــت س ــازمانی ،پیگیـــری منابـــع برونســـازمانی (ســـازمانها و
مؤسس ــات ارائهدهنده کمک مالی از قبیل وزارت اتحادیه اروپا ،خزانهداری ،آژانسهای
توسعه) و مشارکتهای ملی و بینالمللی با ایجاد پروژههای نوآورانه باید به وجود بیاید.
•شاخص عملکرد  :1تعداد پروژه ایجادشده
در  5س ــال آین ــده تعداد پروژه ایجادشـــده بـــا منابع برونســـازمانی به عنوان شـــاخص
عملکرد در نظر گرفته میشود.
•شاخص عملکرد  :2تعداد سازمانها و مؤسسات داخلی و خارجی همکاری کننده
دس ــتیابی به تعداد  15س ــازمان ،موسســـه خارجی و داخلی همـــکاری کننده تا پایان
سال  2019در نظر گرفته شده است.
5-55555هدف خرد  :4بهبود کیفیت کارکنان
به عنوان لزومی برای سیاس ــت منابع انسانی اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،در
کنار استخدام پرسنل جدید ،بهمنظور بهبود کیفیت پرسنل موجود ،برگزاری آموزشهای
موردنیاز پرسنل بر اساس خواستههای واحدها انجام میپذیرد.
دس ــتیابی به هدف خرد  4با اس ــتفاده از دو اســـتراتژی ممکن میباشـــد که در جدول
 26-5آورده شده است.
جدول  )26-5هدف کالن  ،4هدف خرد  :4بهبود کیفیت کارکنان
واحد
مسئول

تمام
واحدها

ارائهدهنده
داده
2015 2016 2017 2018 2019
شاخص

واحد شاخص

شاخص عملکرد

استراتژی

1500 1500 1500 1500 1500

İKYS

تعداد روز x
تعداد پرسنل

تعداد روز /پرسنل
( پرسنل فنی)

آموزش پرسنل
موجود

2500 2500 2500 2500 2500

İKYS

تعداد پرسنل x
تعداد روز

تحلیل پرسنل بر
تعداد روز /پرسنل
اساس شروط سند
( پرسنل دیگر)
وقفی
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جدول  )27-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -4هدف خرد  4در سال 2014
واحد مسئول

تمام واحدها

سال 2014

واحد شاخص

شاخص عملکرد

978

تعداد پرسنل  xتعداد روز تعداد پرسنل -روز ( پرسنل فنی)

İKYS

تعداد پرسنل  xتعداد روز تعداد پرسنل -روز (پرسنل دیگر)

استراتژی

آموزش پرسنل موجود

5-5555555استراتژی  :1آموزش به پرسنل موجود
با ارائه آموزش در موضوعات مختلف کیفیت پرسنل موجود ارتقا مییابد.
•شاخص عملکرد  :1تعداد پرسنل -روز (پرسنل فنی)
تع ــداد پرس ــنل -روز که از حاصلضرب تعـــداد زمینههای آمـــوزش در تعداد روزهای
آموزش داد هش ــده در س ــال به پرس ــنل فنی شاغل در ســـازمان مرکزی و اســـتانی اداره کل
اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه به دس ــت میآید ،به عنوان یک شـــاخص عملکـــرد در نظر
گرفته میشود.
•شاخص عملکرد  :2تعداد پرسنل -روز (پرسنل دیگر)
تع ــداد پرس ــنل -روز که از حاصلضرب تعـــداد زمینههای آمـــوزش در تعداد روزهای
آموزش داد هش ــده در سال به پرسنل غیر فنی شاغل در سازمان مرکزی و استانی اداره کل
اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه به دس ــت میآید ،به عنوان یک شـــاخص عملکـــرد در نظر
گرفته میشود.

5-555هدف کالن  :5افزایش کمی و کیفی خدمات خیریه
بخ ــش مه ــم س ــندهای وقف ــی ک ــه بـــه عنـــوان فعالیتهـــای اصلـــی اداره کل اوقاف
نخسـ ـتوزیری ترکی ــه در نظ ــر گرفته میشـــود ،از شـــروط خیریـــه ،اجتماعـــی ،فرهنگی،
یش ــود .اجرای شـــرایط قابلاجـــرا و بهروز کردن شـــرایط
اقتص ــادی و آموزش ــی تش ــکیل م 
غیرقاب ــل اج ــرا (از لح ــاظ عمل ــی و حقوقـــی) با شـــرایط امـــروزی ،از لحاظ تـــداوم و زنده
نگهداش ــتن اوقافی که هزاران سال پیش تأسیسشده و به نیازمندان اختصاصیافتهاند،
اهمیت حیاتی دارد .حین اجرای ش ــروط خیریه ،بهبود کمی و کیفی خدمات و رساندن
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آنها به بخش وسیعی از جامعه ،از لحاظ میزان رضایت دارای اهمیت باالیی میباشد.
در ای ــن رابط ــه ،اداره کل اوق ــاف نخســـتوزیری ترکیه با اســـتفاده از درآمـــد حاصل از
بنیادهای وقفی که بدون سرپرس ــت ماندهاند ،برای هزاران نیازمند مواد غذایی خشـــک،
غ ــذای گرم ،آم ــوزش و حقوق ماهیانه فراهـــم میآورد و در دوره پیش رو هدف ســـازمان،
افزایش کمی و کیفی این خدمات است.
5-55555هدف خرد  :1افزایش تعداد افراد بهرهمند از کمکهای اجتماعی
یک ــی از مهمتر ی ــن اولویتهای اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیـــه ،ارائه خدمات
خود به بخش وس ــیعی از جامعه اس ــت .بدین منظور ،هدف ســـازمان افزایش تعداد افراد
بهرهمند از خدمات بورسیههای تحصیلی ،حقوق ماهیانه و مواد غذایی خشک است.
دس ــتیابی به هدف خرد  1با اس ــتفاده از یک اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 28-5آورده شده است.
جدول  )28-5هدف کالن  ،5هدف خرد  :1افزایش تعداد افراد بهرهمند از کمکهای اجتماعی
واحد مسئول

2016 2017 2018 2019

واحد
ارائهدهنده
2015
داده شاخص شاخص

HHYS

تعداد

واحد حقوق
ماهیانه
نیازمندان-
HHYS

تعداد

اسناد اداره
خدمات مواد
غذایی
21.000 22.000 23.000 24.000 25.000
خشک-
HHYS

تعداد

21.000 22.000 23.000 24.000 25.000

ریاست اداره
خدمات
خیریه

5.500

5.400

5.300

5.200

5.100

شاخص عملکرد

استراتژی

تعداد دانشآموز
بهرهمند از بورس
تحصیلی
افزایش مبلغ
برداشتهشده
تعداد افراد
از بودجه
بهرهمند از حقوق سازمانی
ماهیانه نیازمندان برای افزایش
تعداد افراد
بهرهمند از
تعداد خانواده
مزایای
بهرهمند از
اجتماعی
خدمات مواد
غذایی خشک
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جدول  )29-5سطح تحقق شاخصهای عملکرد مرتبط با هدف کالن  -5هدف خرد  1در سال 2014
واحد
مسئول
ریاست
اداره
خدمات
خیریه

سال 2014

واحد
شاخص

شاخص عملکرد

استراتژی

)*( 18.776

تعداد

تعداد دانشآموز بهرهمند از بورس تحصیلی

)**( 3.572

تعداد

تعداد افراد بهرهمند از حقوق ماهیانه نیازمندان

)***( 20.215

تعداد

تعداد خانواده بهرهمند از خدمات مواد غذایی
خشک

افزایش مبلغ برداشتهشده
از بودجه سازمانی برای
افزایش تعداد افراد
بهرهمند از مزایای
اجتماعی

(*)در سطح دبستان ،راهنمایی و دبیرستان ،15000در سطح آموزش عالی 3776و در مجموع 18776
دانشآموز و دانشجو از بورس تحصیلی استفاده میکنند.
(**)تع ــداد  2713یتی ــم 1399 ،معلول و در مجموع  3572ش ــهروند حقوق ماهیانـــه نیازمندان را
دریافت میکنند.
(***) در مجموع  20215خانواده از خدمات مواد غذایی خشک استفاده میکنند.

5-5555555استراتژی :1افزایش مبلغ برداشتهشده از بودجه سازمانی
برای افزایش تعداد افراد بهرهمند از مزایای اجتماعی
بهمنظور تحقق این هدف در درجه اول هدف سازمان ،افزایش میزان اختصاصیافته
به کمکهای اجتماعی از بودجه سازمانی است.
•شاخص عملکرد  :1تعداد دانشآموز بهرهمند از بورسیه تحصیلی
تع ــداد دانش آموزان و دانش ــجویان نیازمند در ســـطوح دبســـتان ،دبیرســـتان و آموزش
عال ــی ب ــا خانوادهه ــای نیازمند که از بـــورس تحصیلی ارائهشـــده توســـط اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه استفاده میکنند ،برای سنجش هدف خرد به کار میرود.
•شاخص عملکرد  :2تعداد افراد بهرهمند از حقوق ماهیانه نیازمندان
تعداد کودکان نیازمند بدون مادر و پدر و معلوالن باالی  %40بهرهمند از حقوق ماهیانه
اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،برای سنجش هدف خرد به کار میرود.
•شاخص عملکرد  :3تعداد خانوادههای بهرهمند از خدمات مواد غذایی خشک
تع ــداد خانوادههای نیازمند بهرهمند از خدمات مواد غذایی خشـــک اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه ،برای سنجش هدف خرد به کار میرود.
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5-55555هدف خرد :2افزایش میزان رضایت افراد بهرهمند از کمکهای اجتماعی
بهاندازه افزایش کمی و کیفی خدمات اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،رضایت
اف ــراد بهرهمند از خدمات نیز اهمیت زیادی دارد .یکی از راههای اصلی برای افزایش این
رضای ــت ،در نظر گرفتن نیازهای منطقهای در حین توزیع این کمکها اســـت .از ســـوی
دیگ ــر ،ب ــا در نظر گرفت ــن اینکه یک عامل مهـــم دیگر نظم در این خدمات اســـت ،هدف
س ــازمان ،تهیه یک تقویم زمانی برای ارائه این کمکها اســـت .عالوه بر این ،هدف دیگر
س ــازمان ،افزایش کمی کیفی خدمات حقوق ماهیانه نیازمندان ،بورس تحصیلی و مواد
غذایی خش ــک است که شاخص مهمی در ســـطح رضایت افراد بهرهمند از خدمات به
شمار میرود.
دس ــتیابی به هدف خرد  2با اس ــتفاده از سه اســـتراتژی ممکن میباشد که در جدول
 30-5آورده شده است.
جدول  )30-5هدف کالن  ،5هدف خرد  :2افزایش میزان رضایت افراد بهرهمند از کمکهای اجتماعی
واحد
مسئول

ریاست
اداره
خدمات
خیریه

واحد
ارائهدهنده
2015 2016 2017 2018 2019
داده شاخص شاخص

شاخص
عملکرد

استراتژی
توزیع کمکهای اجتماعی بر
اساس نیازهای منطقهای

95

92

90

87

85

تحلیل و
ارزیابی
نتایج بررسی

امتیاز

بررسی
میزان
رضایت از
تعیین تقویم زمانی برای ارائه
خدمات
خدمات
مواد
غذایی
افزایش محتویات سبدهای
خشک
مواد غذایی خشک

5-5555555استراتژی  :1توزیع کمکهای اجتماعی بر اساس نیازهای منطقهای
بهمنظور افزایش رضایت افراد بهرهمند از خدمات اجتماعی ارائهشده توسط اداره کل
اوق ــاف ،توزیع این خدمات از طریق مدیران منطقه بر اســـاس نیازهـــای منطقهای انجام
خواهد شد.
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5-5555555استراتژی  :2تعیین تقویم زمانی برای ارائه خدمات
ارائ ــه خدمات بورس تحصیلی ،مواد غذایی خشـــک و حقوق ماهیانـــه نیازمندان در
دورههای زمانی منظم ،اهمیت دارد .در این راستا تقویم زمانی برای ارائه خدمات تعیین
خواهد شد.
5-5555555استراتژی  :3افزایش محتویات سبدهای مواد غذایی خشک
گام دیگ ــر در جه ــت افزای ــش کم ــی و کیفی خدمـــات اجتماعی ،افزایـــش محتویات
سبدهای مواد غذایی خشک و برآوردن احتیاجات است.
•شاخص عملکرد  :1بررسی رضایت از خدمات مواد غذایی خشک
بهمنظور سنجش رضایت ،جمعآوری دیدگاه ،پیشنهادات و انتظارات افراد بهرهمند
از خدم ــات م ــواد غذایی خش ــک ب ــرای تحلیل و بررســـی نتایـــج (بازخوردهـــا) در تمامی
س ــالهای دوره دوم برنامه اس ــتراتژیک ،یک نظرســـنجی تهیه و اجرا خواهد شـــد و امتیاز
نظرسنجی برای سنجش شاخص عملکرد به کار خواهد رفت.

5-555ارتباط برنامه استراتژیک  2019-2015با طرحها و برنامههای باالدستی
اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،عالوه بر قوانین مربوطه دارای یکسری وظایف و
مس ــئولیتهایی از نظر اسناد باالدس ــتی میباشـــد .لذا در تهیه برنامه استراتژیک -2015
 ،2019اس ــناد مؤث ــر در تعیین اه ــداف کالن و خرد ،و همچنین برنامهها و اســـتراتژیهای
ملی ،منطقهای و حوزهای مرتبط با زمینههای فعالیت ســـازمان نیز در نظر گرفتهشـــدهاند
و در این زمینه با اسناد باالدستی بهویژه موارد زیر ارتباط برقرار شده است [:]80
1.1برنامه توسعه دهم ()2018-2014
2.2برنامههای تحول دارای اولویت برنامه توسعه دهم ()2018-2014
3.3برنامه میانمدت ()2015-2013
4.4برنامه مالی میانمدت ()2015-2013
5.5برنامه مالی میانمدت ()2016-2014
6.6برنامه دولتی شصت و دوم

هیکرت روشک رد هیریخ روما و فقو هعسوت یاههمانرب و نیناوق _مجنپ لصف 201 /

7.7برنامه دولتی شصت و یکم
8.8برنامه سال 2014
جدول  )31-5ارتباط برنامه استراتژیک  ،2019-2015هدف کالن  1با طر حها و برنامههای باالدستی
هدف کالن  :1تقویت ساختار مالی سازمان
سند

برنامه
میانمدت
(-2013
)2015

موقعیت در بخش مربوطه

بخش مربوطه

اهداف و سیاستهای اقتصاد کالن
 .Bسیاستهای اقتصاد کالن
 .2هزینه عمومی
 .bسیاست سرمایه عمومی

اهداف و سیاستهای اقتصاد کالن
 .Bسیاستهای اقتصاد کالن
 .2هزینه عمومی
 .bسیاست درآمد عمومی

انجام مؤثر و کارآمد سرمایهگذار یهای عمومی و استفاده مؤثرتر از
موجودی سرمایه موجود هدفگذاری خواهد شد.
بر پیشنهاد و تصمیمات سرمایهگذاری عمومی ،استراتژیهای
حوزهای ،سازمانی و منطقهای شامل آنالیزهای نیاز و پاسخ ،و
مطالعات امکانسنجی تکیه خواهد شد.
بهمنظور بهبود اثربخش سرمایهگذار یها ،فعالیتهای نظارتی و
ارزیابی انجام خواهد شد.

در جهت استفاده کارآمد و اقتصادی از اموال غیرمنقول عمومی،
تمامی گزینهها از جمله فروش ارزیابی خواهد شد.

جدول  )32-5ارتباط برنامه استراتژیک  ،2019-2015هدف کالن  2با طر حها و برنامههای باالدستی
هدف کالن  :2توسعه و ترویج آ گاهی وقف
سند

بخش مربوطه

بخش دوم
دهمین برنامه  .2اهداف و سیاستهای برنامه
 .2.1انسان باکیفیت ،جامعه قدرتمند
توسعه
 .2.1.10فرهنگ و هنر
(-2014
 .cسیاستها
)2018
برنامه
میانمدت
(-2013
)2015

موقعیت در بخش مربوطه
بهمنظور افزایش ادغام و همبستگی اجتماعی ،به
سیاستها و اقداماتی که محیط بردباری ،گفتگوی
اجتماعی و فرهنگ مشترک را تقویت میکنند ،اولویت
داده خواهد شد.

فعالیتهای مربوط به شناسایی سازمانهای اشاعه
محورهای توسعه دوره برنامه
دهنده فرهنگ تحمل ،آشتی و همبستگی و تعیین منابع
 .Cتقویت توسعه انسانی و همبستگی اجتماعی
تضعیف این فرهنگ در اولویت قرار خواهد گرفت.
 .5حفاظت و تقویت فرهنگی
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هدف کالن  :2توسعه و ترویج آ گاهی وقف
سند

بخش مربوطه
بخش اول با عنوان "ارائه"

 62امین
برنامه دولتی

بخش سوم با عنوان "توسعه انسانی"

 61امین
برنامه دولتی بخشهای مرتبط با "فرهنگ" برنامه موردنظر
طرح اقدام
استراتژی
انجمن
اطالعات

 .8بخش اصلی با عنوان طرح اقدام
بخش تحول اجتماعی زیر بخش "انگیزه باال و
محتوای غنی"

موقعیت در بخش مربوطه
)1بخش "فرهنگ و تمدن"
)2ترکیه جدید ،انسان باکیفیت
)3چشمانداز توسعه انسانی
)1دولت ترکیه ،با تمام قوا به حفاظت و زنده نگهداشتن
میراث وقف ،توسعه فرهنگ وقف و انتقال این فرهنگ
به جوانان که آیندهساز هستند ،ادامه خواهد داد.
بخش شماره  13به نام پورتال فرهنگ ترکیه
پورتال فرهنگی ترکیه با استفاده از پایگاه داده TRT
محتوای ترکی سایتهای اینترنتی سازمانهای دولتی و
مواد بصری اطالعات فرهنگی ،تاریخی ،هنری و
گردشگری و امکان تعامل به کاربران را ارائه خواهد کرد.

جدول  )33-5ارتباط برنامه استراتژیک  ،2019-2015هدف کالن  3با طرحها و برنامههای باالدستی
هدف کالن  :3احیا و حفاظت داراییهای فرهنگی وقفی
سند

بخش مربوطه
بخش دوم
 .2اهداف و سیاستهای برنامه
 .2.1انسان باکیفیت ،جامعه قدرتمند
 .2.1.10فرهنگ و هنر
 .cسیاستها

موقعیت در بخش مربوطه
موجودیهای میراث فرهنگی در داخل و خارج از کشور
استخراج خواهد شد و به فضای دیجیتال انتقال خواهد
یافت و اقداماتی در جهت حفظ این میراث صورت خواهد
پذیرفت.

برنامه توسعه
دهم
بخش سوم
()2018-2014
 .1برنامههای تحول دارای اولویت
.1.24برنامه تحول شهری توسعهدهنده ماده "احیاء اماکن دارای ارزش تاریخی و فرهنگی در مراکز
شهری"
رقابت و انسجام اجتماعی
.1مؤلفه ،افزایش قدرت رقابت و سطح
قابلیت زندگی در شهرها
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هدف کالن  :3احیا و حفاظت داراییهای فرهنگی وقفی
سند

بخش مربوطه

محورهای توسعه دوره برنامه
برنامه
 .Cتقویت توسعه انسانی و همبستگی
میانمدت
اجتماعی
()2015-2013
 .5حفاظت و تقویت فرهنگ

موقعیت در بخش مربوطه
موجودیهای میراث فرهنگی در داخل و خارج از کشور
استخراج خواهد شد و به فضای دیجیتال انتقال خواهد
یافت و اقداماتی در جهت حفظ این میراث صورت خواهد
پذیرفت.

بخش اول با عنوان "ارائه"
برنامه دولتی
شصت و دوم

بخش سوم "توسعه انسانی"

بخش تمدن و فرهنگ

بخش چهارم با عنوان "مکانهای قابل
سکونت و محیطزیست"

-

فعالیت در زمینههای مرمت ،بازسازی و ساخت در تمام
دنیا و بهویژه در جغرافیایی که ثروتهای فرهنگی و تاریخی
در آنجا واقعشدهاند ،افزایش و تداوم خواهد یافت.
در دوره آینده ،شناسایی مکانهای دارای ماهیت
باستانشناسی ،شهری و تاریخی و ساختمانها و بناهای
برنامه دولتی
بخشهای مربوط به فرهنگ برنامه مذکور
فرهنگی طبیعی ادامه خواهد یافت ،موجودیهای آنها به
شصت و یکم
فضای دیجیتال انتقال خواهد یافت و با اذهان عمومی به
اشتراک گذاشته خواهد شد.
مرمت آثار باستانی ادامه خواهد یافت ،پرورش کارکنان فنی
الزم برای حفاظت از میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

برنامه سال
2014

بخش دوم
 .2.2اهداف و سیاستهای برنامه
.2.2.1انسان باکیفیت ،جامعه
قدرتمند
 .2.2.1.10فرهنگ و هنر
 .cسیاستها

اقدام 97
فعالیتهای مرمت ما برای حفظ میراثمان افزایش خواهد
یافت.
اقدام 98
فعالیتهای مربوط به حفظ آثار کتبی و بررسی محتوای
آنها ادامه خواهد یافت.
اقدام 99
استخراج موجودیهای فرهنگی و دیجیتالی کردن آنها
تکمیل خواهد شد.

هدف  :2.Bحفظ میراث تاریخی و
اقدام .2.1.1.B
استراتژی ملی فرهنگ کشور از زلزله
اقدام .2.1.2.B
زلزله و برنامه استراتژی  :2.1.Bتوسعه و ترویج اطالعات اقدام .2.1.3.B
اقدام 2023 -فنی مربوط به تعیین و تقویت امنیت
اقدام .2.1.4.B
بناهای تاریخی در برابر زلزله
اقدام .2.1.5.B
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هدف کالن  :3احیا و حفاظت داراییهای فرهنگی وقفی
سند

بخش مربوطه

طرح اقدام بخش اصلی اقدامات
پروژه آناتولی بخش توسعه اقتصادی
جنوب شرقی بخش فرهنگ -گردشگری
طرح اقدام
استراتژی
جامعه
اطالعاتی
طرح ملی اقدام
محیطزیست-
حفظ
ارزشهای
طبیعی،
تاریخی و
فرهنگی

 .8بخش اصلی با عنوان طرح اقدام
بخش تحول اجتماعی
بخش انگیزه و محتوای غنی

موقعیت در بخش مربوطه
اقدام 5.1.ED
اموال فرهنگی حفاظت خواهد شد و توسعه خواهد یافت.
بخش شماره  13به نام پورتال فرهنگ ترکیه
پورتال فرهنگی ترکیه با استفاده از پایگاه داده TRT
محتوای ترکی سایتهای اینترنتی سازمانهای دولتی و مواد
بصری اطالعات فرهنگی ،تاریخی ،هنری و گردشگری و
امکان تعامل به کاربران را ارائه خواهد کرد.

-

-

جدول  )34-5ارتباط برنامه استراتژیک  ،2019-2015هدف کالن  4با طر حها و برنامههای باالدستی
هدف کالن  :4توسعه و تقویت ساختار سازمانی
سند

بخش مربوطه

بخش دوم
طرح توسعه
 .2.2اهداف و سیاستهای برنامه
دهم
 .2.2.1انسان باکیفیت ،جامعه قدرتمند
(-2014
 .2.2.1.10فرهنگ و هنر
)2018
 .cسیاستها

موقعیت در بخش مربوطه
افزایش سطح اطالعات و مهارت پرسنل دولتی بهصورت
آموزشهای ضمن خدمت ،اصل قرار دادن لیاقت در
فرایندهای منابع انسانی دولتی ،ترویج انواع فعالیت
منعطف با شروع از سازمانهای مناسب و ایجاد یک
سیستم ارزیابی عملکرد عملی
استخدام نیروی انسانی باکیفیت در مشاغل حرفهای مورد
استقبال قرار خواهد گرفت.
اجرای آموزش ضمن خدمت ،دستیابی به یک ساختار
قابلدسترسی با استفاده از سیستمهای آموزش از راه دور،
که مهارتهای اصلی و شغلی کارکنان را توسط سازمانها
و برنامههای معتبر افزایش میدهند.
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هدف کالن  :4توسعه و تقویت ساختار سازمانی
سند

بخش مربوطه

بخش دوم
طرح توسعه
 .2.2اهداف و سیاستهای برنامه
دهم
 .2.2.1انسان باکیفیت ،جامعه قدرتمند
(-2014
 .2.2.1.10فرهنگ و هنر
)2018
 .cسیاستها
برنامه
میانمدت
(-2013
)2015

محورهای توسعه دوره برنامه
 .Eافزایش کیفیت و کارآمدی در خدمات
دولتی
 .2توسعه منابع انسانی در بخش دولتی

برنامه دولتی
 62ام

بخش دوم "دموکراسی پیشرفته"

موقعیت در بخش مربوطه
استفاده مؤثر و کارآمد از کمکهای مالی اتحادیه اروپا به
کشور با در نظر گرفتن اولویتهای ملی و ایجاد مقدمات
استفاده از سرمایههای ساختاری و سرمایه انطباقی پس از
عضویت در اتحادیه اروپا

بهینهسازی مدیریت منابع انسانی دولتی ،ایجاد سیستم
عملکرد ،ترویج آموزش ضمن خدمت
بخش "مدیریت دولتی"

برنامه دولتی بخشهای مربوط به "مدیریت دولتی" برنامه اجرای برنامههای توسعه ظرفیت در جهت ایجاد فرهنگ
مدیریت مدرن برای کارکنان و مدیران
مذکور
 61ام

جدول  )35-5ارتباط برنامه استراتژیک  ،2019-2015هدف کالن  5با طر حها و برنامههای باالدستی
هدف کالن  :5افزایش کمی و کیفی خدمات خیریه
سند

بخش مربوطه

بخش دوم
 .2.2اهداف و سیاستهای برنامه
 .2.2.1انسان باکیفیت ،جامعه قدرتمند
 .2.2.1.10فرهنگ و هنر
طرح توسعه
 .cسیاستها
دهم
(-2014
بخش سوم
)2018
 .1برنامههای تحول دارای اولویت

.1.22برنامه حفاظت خانواده و ساختار
جمعیتی پویا
.1مؤلفه ،افزایش رفاه خانواده و تحمل بین
نسلها

موقعیت در بخش مربوطه

افزایش تأثیر کاهشی محرومیت و نابرابری توزیع درآمد
انتقالهای اجتماعی و مالیاتی

"اجرای خدمات اجتماعی به شکل هماهنگ با دیگر
خدمات دولتی ،خانواده محور و کارامد"
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هدف کالن  :5افزایش کمی و کیفی خدمات خیریه
سند

بخش مربوطه

موقعیت در بخش مربوطه

برنامه میان
مدت
(-2013
)2015

محورهای توسعه دوره برنامه
.Cتقویت توسعه انسانی و تحمل اجتماعی
.3بهبود توزیع درآمد ،فراگیری اجتماعی و
مبارزه با فقر و محرومیتها

تقویت توزیع درآمد با سیاستهای حوزهای وانتقالهای اجتماعی
ارائه کمکهای اجتماعی به افراد محروم دارای تواناییکار و مولد ساختن افراد محروم برای جامعه

بخش اول "ارائه"

برنامه دولتی
 62ام

بخش سوم "توسعه انسانی"

)1بخش "چشمانداز توسعه انسانی"
)2بخش "دولت اجتماعی قدرتمند"
 )3بخش "ترکیه جدید ،انسان باکیفیت"
)4بخش "فرهنگ و تمدن"
)5بخش "دولت در خدمات اجتماعی"

بخش چهارم "مکانهای قابل سکونت و
محیطزیست"

بخش "توسعه منطقهای ،توزیع مکانی رفاه"

بخش پنجم "اقتصاد قوی"

بخش "اقتصاد قدرتمند ترکیه جدید"

برنامه دولتی بخشهای مرتبط با "کمک اجتماعی" برنامه
مذکور
 61ام

برنامه سال
2014

-

بخش دوم
 .2.2اهداف و سیاستهای برنامه
 .2.2.1انسان باکیفیت ،جامعه قدرتمند
 .2.2.1.10فرهنگ و هنر
 .cسیاستها

" )1در دوره آینده ،کمکهای اجتماعی و خدمات
اجتماعی به یکشکل و همزمان ارائه خواهند شد".
 " )2روندترمیم اجتماعی که با سیاستهای اجتماعی
قوی آغاز شده است ،برای مجادله با محرومیت و فقر
ادامه خواهد یافت"
" )3هدف دولت ،ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین صلح
و آرامش در زندگی کاری است"
 ")4سیاستهای اصلی مبنی بر کمکهای آموزشی،
فرهنگی ،بهداشتی و اقامتی ،تمامیت و تقویت خانواده
را ممکن کرده است"
اقدام 82
تکمیل قوانین مرتبط با بهبود توزیع درآمد و کاهش
محرومیت در جهت انتقالهای اجتماعی کارآمد

5-555تعیین درآمد و هزینه در برنامه استراتژیک 2019-2015
برنامه اس ــتراتژیک؛ موجب میشود که ســـازمانها و مؤسسات دولتی بودجه خود را بر
اساس مقاصد و اهداف معینشده تهیه نمایند ،منابع را بر این اساس اختصاص دهند،
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استفاده مؤثر و منطقیتر از این منابع را بررسی کنند و به این شکل شفافیت و پاسخگویی
را افزای ــش دهند .درنتیج ــه تالش تمام واحدهای مســـئول اهداف اســـتراتژیک در برنامه
استراتژیک  2019-2015اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،میتواند از تخمین هزینه بر
اس ــاس اهداف اس ــتراتژیک به هزین ــه هر یک از اهـــداف و از تخمین هزینـــه کل اهداف
حه ــای اس ــتراتژیک آن دوره معطوف شـــود .بهغیـــراز جمع کل
اس ــتراتژیک ب ــه هزینه طر 
هزینههای ،مجموع هزینههای تخمینی ساالنه و پنجسالهی هر یک از مقاصد و مجموع
تخمین هزینه پنجساله هر یک از اهداف مشخص شده است .ارتباط و هماهنگی بین
برنامهه ــای عملک ــرد و بودج ــه س ــازمان کـــه بخشهای ســـاالنه برنامـــه اســـتراتژیک را در
فعالیتهای هزینه بندی تشکیل میدهند ،به شرح زیر است [:]80
"1.1مجم ــوع مناب ــع بودج ــه موردنی ــاز" بـــا در نظـــر گرفتـــن کدهـــای اقتصادی بـــه نامهای
"هزینهه ــای پرس ــنل ،هزینهه ــای بیمـــه دولتـــی ،هزینههـــای خریـــد کاال و خدمات،
هزینههای بهره ،نقلوانتقالهای جاری ،هزینههای سرمایه ،انتقال سرمایه ،وامدهی"،
"2.2مجم ــوع منابع خارجی بودجه موردنیاز" با در نظر گرفتن عناوین "ســـرمایه بازگشـــتی،
موارد دیگر داخل کشور ،موارد خارج کشور" به عنوان منابع خارجی بودجه،
3.3و در مجموع هر دو عنوان نیز با تخمین "مجموع منابع موردنیاز" مشخص شده است.
در مورد س ــالهای بع ــدی ،در ارتباط با ارقام تـــورم ،انتظارات تورم بالقـــوه ،روندهای
اقتصادی و فنی ،سیاسـ ـتهای دولتی و دیگر ریســـکها و نکات مبهم پیشبینیهای
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،
به اش ــتراک گذاش ــته شد ،نظرات و پیشـــنهادات نهایی واحدها دریافت شـــد و با انجام
ترتیب ــات نهایی جدول مربوط به هزینههای تخمینی اهداف و مقاصد اســـتراتژیک تهیه
ش ــد ،که به شرح زیر میباش ــد .توزیع منابع تخصیصیافته از بودجه از سالهای  2015و
 2016ب ــه بع ــد ،با توجه به امکانات بودجه ،مقاصد ،سیاســـتهای اصلی و اولویتهای
نم ــدت ،ش ــاخصهای کالن ،و ســـقف پیشـــنهادی کمکهزینههـــای
برنام ــه میا 
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مشخصشده در برنامه مالی میانمدت  2015-2013و  2016-2014ارائه شد و نیاز منبع
س ــال آینده نیز بهصورت تخمینی با  %10افزایش نسبت به سال بعد در نظر گرفته شد .در
صورت مقایس ــه س ــاالنه و پنجس ــاله جدول تخمینی هزینـــه و جدول منابـــع ،کمتر بودن
میزان هزینهها از میزان منابع تخصیصیافته کنترل خواهد شد .به این دلیل ،الزم است
اهداف و مقاصد اس ــتراتژیک و اس ــتراتژیهای موجود بررســـی شـــوند .برآورد هزینه برنامه
اس ــتراتژیک که پایه آمادهس ــازی بودجه را تشـــکیل میدهد ،در ســـطح مقاصد و اهداف
استراتژیک و جدول منابع مربوط به آنها در ادامه آورده شده است.
جدول  )36-5برآورد هزینه برنامه استراتژیک  2019-2015در سطح اهداف خرد و کالن (هر لیره ترکیه10.094 :ریال)
اهداف
کالن

اهداف خرد

برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه
سال  2015سال  2016سال  2017سال  2018سال 2019
(لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه)

مجموع
هزینههای
اهداف
استراتژیک

 .1تقویت
افزایش درآمد حاصل
ساختار مالی
از ابزارهای موجود
سازمان

8.150.000.00

8.965.000.00

9.850.000.00

10.880.000.00

12.020.000.00

49.865.000.00

مجموع هزینههای اهداف کالن

8.150.000.00

8.965.000.00

9.850.000.00

10.880.000.00

12.020.000.00

49.865.000.00

ترویج معرفی
سازمانی و آ گاهی
وقف

692.000.00

602.000.00

641.000.00

692.000.00

735.000.00

3.362.000.00

اجرای  5برنامه
بینالمللی تا پایان
سال 2019

464.750.00

511.200.00

561.700.00

617.900.00

679.500.00

2.835.000.00

 .2توسعه و
اشتراک تجربیات با
ترویج
همکار یهای
آ گاهی وقف
بینالمللی جدید

10.800.00

11.880.00

13.080.00

معرفی تمدن وقف

862.150.00

926.745.00

995.041.00

ارائه خدمات به
عموم توسط
داراییهای فرهنگی
وقفی منقول

0.00

0.00

0.00

14.300.00

15.800.00

1.145.649.00 1.067.874.00

731.600.00

671.200.00

65.860.00

4.997.459.00

1.402.800.00
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اهداف
کالن

اهداف خرد

مجموع هزینههای اهداف کالن

برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه
سال  2015سال  2016سال  2017سال  2018سال 2019
(لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه)

مجموع
هزینههای
اهداف
استراتژیک

3.247.149.00

12.663.169.00

2.029.700.00

آمادهسازی پروژههای
تعمیر ،مرمت و
حفاظت از
داراییهای فرهنگی
وقفی غیرمنقول تا
پایان سال 2019

36.293.354.00

تعمیر ،مرمت و
حفاظت از
1000دارایی فرهنگی
وقفی غیرمنقول تا
پایان سال 2019

222.293.354.00

 .3احیا و
امضای  5پروتکل
حفاظت از
همکاری در ارتباط با
داراییهای
تعمیر ،مرمت و
فرهنگی
حفاظت از
وقفی
داراییهای فرهنگی
وقفی منقول و
غیرمنقول تا پایان
سال 2019

10.760.00

2.051.825.00

2.210.821.00

3.123.674.00

48.306.454.00 43.914.958.00 39.922.689.00

244.522.689.00

11.830.00

268.974.958.00

13.000.00

295.872.454.00

14.300.00

حفاظت از
داراییهای فرهنگی
وقفی منقول تا پایان
سال

805.600.00

845.880.00

612.549.00

643.176.00

تکمیل ثبت
موجودی  5کشور تا
پایان سال 2019
مجموع هزینههای اهداف کالن

53.137.100.00

325.459.700.00

15.700.00

221.574.555.00

1.357.123.155.00

65.500.00

3.582.540.00 675.335.00

55.950.00

60.370.00

65.100.00

70.300.00

75.900.00

327.620.000

259.459.018.00

285.363.458.00

313.580.565.00

344.906.684.00

379.363.735.00

1.582.673.460.00
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اهداف
کالن

 .4توسعه و
تقویت
ساختار
سازمانی

اهداف خرد

برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه برآورد هزینه
سال  2015سال  2016سال  2017سال  2018سال 2019
(لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه) (لیره ترکیه)

ایجاد یک بایگانی
وقف مطمئن و
قابلدسترسی

964.000.00

تحلیل و
شمارهگذاری
بنیادهای وقفی
ضبطشده

326.088.00

ایجاد  10پروژه تا
پایان سال برای
استفاده از
سرمایههایی با منابع
خارجی در جهت
نیازهای سازمان

25.000.00

886.200.00

342.392.00

930.150.00

359.512.00

977.036.00

377.488.00

1.025.887.00

396.362.00

مجموع
هزینههای
اهداف
استراتژیک
4.783.273.00

1.801.842.00

27.500.00

30.160.00

33.230.00

36.600.00

152.490.00

بهبود کیفیت کارکنان 4.041.520.000

4.445.672.00

4.890.239.20

5.379.263.12

5.917.189.43

24.673.883.75

5.356.608.00

5.701.764.00

6.210.061.20

6.767.017.12

7.376.038.43

31.411.488.75

87.975.688.00

97.091.407.00

106.824.856.00

117.416.921.00

128.851.353.00

538.160.225.00

8.471.228.00

35.379.911.00

مجموع هزینههای اهداف کالن

93.778.723.00

103.469.853.00

113.838.537.00

125.130.442.00

137.322.581.00

573.540.136.00

هزینه کل تخمینی

368.773.549.00

405.551.900.00

445.689.984.20

490.807.817.12

539.329.503.43

2.250.152.753.75

مجموع هزینههای اهداف کالن
افزایش تعداد افراد
بهرهمند از کمکهای
اجتماعی

 .5افزایش
کمی و کیفی
خدمات
افزایش میزان رضایت
خیریه
افراد بهرهمند از
5.803.035.00
کمکهای اجتماعی

6.378.446.00

7.713.521.00 7.013.681.00
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جدول  )37-5برآورد منابع برنامه استراتژیک ( 2019-2015هر لیره ترکیه10.094 :ریال)
منابع

برآورد منابع
سال 2015
(لیره ترکیه)

برآورد منابع
سال 2016
(لیره ترکیه)

برآورد منابع
سال 2017
(لیره ترکیه)

برآورد منابع
سال 2018
(لیره ترکیه)

برآورد منابع
سال 2019
(لیره ترکیه)

بودجه کل

466.737.000.00

507.615.000.00

558.376.500.00

614.214.150.00

675.635.565.00

بودجه
اختصاصی

___

___

___

___

___

مدیریتهای
بومی

___

___

___

___

___

سازمانهای
تأمین
اجتماعی

___

___

___

___

___

سرمایههای
خارج از
بودجه

___

___

___

___

___

سرمایه
برگشتی

___

___

___

___

___

وقف و
مؤسسات

___

___

___

___

___

منبع خارجی

___

___

___

___

___

موارد دیگر

___

___

___

___

___

جمع کل

466.737.000.00

507.615.000.00

558.376.500.00

614.214.150.00

675.635.565.00

| فصل ششم |

جمعبندی

6-6جمعبندی
گ ــزارش حاضر با عنوان «بررس ــی وضعیت وقـــف و امور خیریه کشـــور ترکیه» با هدف
بررس ــی س ــاختار وضعیت وقف و امور خیریه ،مساجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیت
های مذهبی در کشور ترکیه انجام شده است.
جمعیت ترکیه  77میلیون نفر اس ــت و پایتخت آن آنکارا میباشد .نوع حکومت آن،
جمهوری با پارلمان واحد است و دارای مساحت  783.562کیلومترمربع میباشد و در
حدود نصف مس ــاحت ایران است .بر اســـاس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد و
از نظ ــر ش ــاخص توس ــعه انس ــانی ،کشـــور ترکیـــه در ســـال  2014در رتبه 69ام کشـــورهای
درحالتوس ــعه ق ــرار دارد .بزرگتر ی ــن صنعـــت ترکیـــه نســـاجی اســـت و فعالترین بخش
اقتصادی آن ،گردش ــگری میباشد .میزان تولید ناخالص داخلی آن در سال 718 ،2015
میلی ــارد دالر ( 22میلیون میلیارد ریال) و میزان درآمد ناخالص ملی ترکیه در ســـال 2015
برابر با  1.523میلیارد دالر ( 47میلیون میلیارد ریال) میباشد.
عالیتر ی ــن مق ــام سیاس ــی ترکی ــه ،رئیسجمهور اســـت امـــا در قانون اساســـی فعلی،
اختیارات رئیسجمهور کمتر از نخستوزیر است و تمام امور کشور زیر نظر نخستوزیر
ب ــه انج ــام میرس ــد .در ای ــن کش ــور نخســـتوزیر توســـط پارلمـــان انتخـــاب میشـــود و
رئیسجمهور در س ــال  ،2014بارأی مستقیم مردم انتخاب شد .ترکیه دارای  21وزارتخانه
میباش ــد %99.8 .مردم ترکیه مسلمان و  %0.2هم از مسیحیان ،یهودیان و دیگر ادیاناند
و از جمعیت مسلمان ترکیه %85 -%75 ،سنی و  %25 -%15هم علوی میباشند.
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در رتبهبن ــدی کش ــور ترکی ــه در ام ــور وقـــف و خیریه ،این کشـــور بر اســـاس معیارهای
مختلف بشردوس ــتانه و بخشندگی موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است .با توجه به این
که ترکیه در معیارهای موردنظر ،در ردههای باالیی قرار دارد و به عنوان یکی از کشورهای
منطقه و رقیب ایران محس ــوب میش ــود ،الزم اســـت که وضعیت وقف و امور خیریه آن
بررسی گردد.
یکی از مفاهیم وقف ،مؤسسات خیریهای میباشد که به دو دستهی بنیادهای وقف
یش ــود .بنیادهای وقـــف بهطورمعمول مزایای ناشـــی از داراییها و
و انجمنها تقس ــیم م 
ام ــوال خصوص ــی را ب ــه منافع عموم ــی و به امـــور مربوط بـــه خیریه ،خدمـــات فرهنگی و
اجتماع ــی اختصاص میدهند .بنیادهای وقفی بر اســـاس نیاتی که دارند به هفتطبقه
بنیاده ــای وقف ــی خانوادگ ــی ،بنیادهای وقفی مذهبـــی ،بنیادهای وقفی آمـــوزش عالی،
بنیاده ــای وقف ــی ب ــرای حمایت از کارمنـــدان و کارگـــران ،بنیادهای وقفی همبســـتگی و
کمکهای اجتماعی ،بنیادهای وقفی حفاظت از محیطزیست و سایر بنیادهای وقفی
با منافع عمومی تقسیم میشوند.
در خ ــال جنگهای جهان ــی اول و دوم ،تغییرات فراوانـــی در فرهنگ وقف در ترکیه
پدید آمد و منجر به منفک شدن کلیهی خدمات فرهنگی و اجتماعی از مدیریت اوقاف
ً
ش ــد تا آنجا که اوق ــاف عمال بهصورت یک خیریه درآمد .به دنبـــال تغییراتی که در قانون
وق ــف پدی ــد آمد ،ایج ــاد بنیاد وق ــف تعریف حقوقی جدیـــدی پیدا کرد و عبـــارت بود از:
«تأس ــیس یک بنیاد عامالمنفعه به دســـت فرد یا سازمان یا جمعیتی که به امور مربوط به
خیر ی ــه و تع ــاون اجتماعی بپ ــردازد» .در ترکیه معـــادل کلمه وقف vakif ،یـــا foundation
میباشد که بر اساس زبان رسمی قانون جمهوری ترکیه شناخته شده است.
از دیگر مفاهیم وقف در ترکیه ،فعالیت بشردوســـتانه میباشـــد که به معنای بخشش
یش ــده و س ــاختاریافته زم ــان ،اطالعـــات ،کاال و خدمـــات ،قـــدرت و نفوذ ،و
برنامهریز 
همچنین پول بهمنظور ارتقا سالمت انسانی و جامعه تلقی میشود.
در بررس ــی رون ــد تاریخ ــی توس ــعه بنیادهای وقفـــی در ترکیـــه ،میتوان بـــه تغییرات در
مدیر ی ــت وق ــف و امور دینی اش ــاره کرد که تـــا قبـــل از ســـال 1924م و در دوران عثمانی،
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ریاس ــت وقف بر عهده وزارت اوقاف و امور شـــرعیه بوده اســـت که در ســـال  1924اداره و
نظارت بر اوقاف به نخسـ ـتوزیر واگذار شـــده اســـت و برای این منظـــور ،اداره کل اوقاف
نخستوزیری ترکیه زیر نظر نخستوزیری تأسیس شده است.
اولی ــن بنیاد وق ــف جامعهی ترکیه ،بنیاد وقف بلو میباشـــد کـــه دو برنامهی مهم این
بنیاد در سال  ،2010برنامه آموزش کودکان و برنامه کمکهزینه تحصیلی است .در اواخر
سال  ،2010بنیاد بخش سوم وقف ترکیه با بهرهبرداری از بنیاد وقف بلو ،یکسری جلسات
را بهمنظور ترویج و تشویق برای تأسیس بنیادهای خیریه در سایر استانها برگزار گرد.
همچنی ــن در مدیر ی ــت ام ــور دین ــی هـــم تغییراتـــی رخ داده اســـت .در دوران عثمانی
مس ــئولیت تمامی مس ــاجد ،صومعه و خانقـــاه بر عهده وزارتخانه امـــور مذهبی بود که در
دوران جمه ــوری ،پس از لغو این وزارتخانه ،اداره کردن امور مربوط به مذهب و پرســـتش
دین اس ــام و همچنین کنترل تمامی مســـاجد ،خانقاه و صومعهســـراها به ریاســـت امور
دینی جمهوری ترکیه واگذار گردید.
در بررس ــی وضعی ــت موج ــود وق ــف و امـــور خیریـــه ،در انتهـــای ســـال  ،2015مجموع
بنیادهای وقفشده  5.465مورد میباشند که به تفکیک تعداد بنیادهای وقفی موروثی
 ،264بنیاده ــای وقف ــی جوام ــع  ،167بنیادهای تجار  ،1بنیادهای وقفـــی جدید  5.012و
بنیادهای وقفی خارجی (منظور بنیادهایی است که در خارج از ترکیه تأسیس شدهاند)
 21مورد میباش ــند .تعداد بنیادهای وقفی جدید در ســـال  4.893 ،2014مورد میباشد.
مجم ــوع درآمده ــای اداره کل اوق ــاف نخســـتوزیری ترکیـــه در ســـال  ،2013بـــه مقـــدار
 554.398.306لی ــره ترکی ــه (برابر با  5.596میلیارد ریال) میباشـــد .مجموع هزینههای
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه در ســـال  ،2013به مقـــدار ( 440.933.470برابر با
 4.450میلیارد ریال) میباشد.
وضعیت کش ــور ترکیه از لحاظ ش ــاخصها و معیارهایی همچون میزان بخشـــندگی
ب هص ــورت درص ــدی از تولی ــد ناخال ــص داخلـــی ،حجـــم کمکهـــای بشردوســـتانه،
ته ــای بشردوس ــتانه فرام ــرزی کشـــور ترکیـــه ،شـــاخص ســـهولت فعالیتهـــای
فعالی 
بشردوستانه با دیگر کشورها مقایسه شده است.
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می ــزان بخش ــندگی کش ــور ترکی ــه %0.23 ،از تولید ناخالص داخلی اســـت کـــه بهطور
تقریب ــی معادل  51هزار میلیارد ریال میباشـــد .بر اســـاس رتبهبنـــدی گزارش کمکهای
بشردوس ــتانه جه ــان ،1از می ــان دولتهـــای برتـــر اهداکننـــدهی کمکهای بشردوســـتانه
بینالمللی در سال  ،2014کشور ترکیه رتبه چهارم را کسب کرده است و این میزان برابر با
 1.659میلیون دالر ( 51هزار میلیارد ریال) است که در سال  2013این میزان پول را صرف
میزبانی از پناهندگان سوری نموده است .کشور ترکیه در سال  ،2013کمک بشردوستانه
بینالمللی نداشته است و تنها برای میزبانی از پناهندگان هزینه نموده است .همچنین
کش ــور ترکیه در سال  2015از نظر میزان هزینههای خیرخواهانه پرداختهشده برای اسکان
پناهندگان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است .کشور ترکیه در سال  2015در میان
 20کش ــور برت ــر دنیا رتبه دوم را با می ــزان  3176میلیون دالر ( 98هـــزار میلیارد ریال) از نظر
کمکهای بشردوس ــتانه و میزان بخشـــندگی بـــه خود اختصاص داده اســـت .همچنین
کش ــور ترکیه ازلحاظ میزان بخشندگی بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور
رتب ــه اول را کس ــب کرده اس ــت و می ــزان آن در ســـال  2015برابر بـــا  %0.37تولید ناخالص
داخلی ترکیه میباشد .بررسی شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه توسط انستیتو
هادس ــون صورت گرفته اس ــت .میانگین امتیاز کشـــورها در این شـــاخص  5.3میباشد
یک ــه امتی ــاز ترکیه  3.1اس ــت و از میانگین امتیاز کشـــورها هم پایینتر اســـت .این
درحال 
ش ــاخص بر اس ــاس س ــه مؤلفه س ــهولت ثبتنام و فعالیت ســـازمانهای جامعه مدنی،
سیاسـ ـتهای مالیاتی برای کس ــری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی ،و ســـهولت ارسال و
دریافت پول نقد و کاال از مرزها تعیین میشود.
در بررس ــی وضعیت موجود مس ــاجد و فعالیتهای قرآنی ،در ســـال  ،2014تعداد کل
مس ــاجد ترکیه  86.101مورد میباشد و مجموع تعداد دورههای قرآن که بهصورت آموزش
ب ــاز (آم ــوزش مج ــازی و از راه دور) و آموزش بســـته (آموزش به روش ســـنتی و حضوری)
برگزار شدهاند 16.958 ،مورد میباشد.
بازیگ ــران فع ــال در حوزهه ــای وق ــف و امـــور خیریه در کشـــور ترکیه در ســـه دســـتهی
)1. Global Humanitarian Assistance (GHA
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سیاستگذار و ناظر ،نهادهای تسهیل گر و مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف قرار
دارن ــد .نه ــاد متولی و ناظ ــر وقف و امور خیریـــه در ترکیه ،اداره کل اوقاف نخســـتوزیری
ترکیه و وزارت دارایی ترکیه میباشد .همچنین این وزارت مسئولیت نظارت بر بنیادهای
وقفی را هم دارا میباشد.
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه یک مؤسســـهی دولتی اســـت که مســـئولیت
ریاس ــت عمومی مؤسس ــات خیریه و نظارت بر آنها را عهدهدار است ،همچنین وظیفه
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
بنیاده ــای وقفی موروثی) را دارا میباشـــد .این نهاد زیر نظر نخســـتوزیری در جمهوری
ترکی ــه فعالی ــت میکن ــد و تنها نهادی دولتی اســـت که از خـــودش درآمـــد و بودجه دارد.
درآمده ــای اداره کل اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه شـــامل درآمد اجاره ،ســـودهای تجاری
کسـ ـبوکار ،درآمدهای حاصل از مشارکت ،حق عضویت نمایندگیها ،درآمد حاصل از
ف ــروش ام ــوال غیرمنقول ،درآمد حاص ــل از فـــروش داراییهای تحت مالکیـــت اداره کل
اوقاف نخستوزیری ترکیه ،موقوفات شرطی ،موقوفات بدون قید و شرط و سایر درآمدها
میباش ــد و مصارف آن ،خر ی ــد داراییهای غیرمنقـــول ،تعمیر و نگهداری آنها اســـت،
همچنین درآمد حاصل از موقوفات ش ــرطی باید در راســـتای نیات خیران مصرف شوند.
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه دارای اختیاراتی برای تأســـیس یک بانک باهدف
مدیریت کردن درآمد و هزینههای بنیادهای وقف میباشد.
دو قانون درباره اوقاف ترکیه در س ــایت اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه قرار دارد که
ش ــامل قان ــون اوقاف ش ــماره  5737و دســـتورالعمل اجرایی ســـازی قانون اوقاف شـــماره
 5737میباش ــد .قانون اوقاف  5737توسط مجلس ترکیه تصویب شده است و مسئول
اجرای آن ،ش ــورای وزیران است .هدف قانون جدید اوقاف این است که محدودیتهای
حا ک ــم بر بنیاده ــای موقوفه را از بی ــن ببرد .این قانون تـــاش میکند تا سرپرســـتی اداره کل
اوقاف نخسـ ـتوزیری ترکیه را از روی بنیادهای موقوفـــه بردارد؛ بهعنوانمثال ،دیگر نیازی
نیس ــت که بنیادهای وقفی برای بدس ــت آوردن داراییها از اداره کل اوقاف نخستوزیری
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ترکیه مجوز بگیرند و همچنین برای فعالیتهایشـــان در خارج از کشـــور ،نیازی به مجوز از
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکی ــه ندارنـــد .یکی از عناصـــر کلیدی ایـــن قانون جدید،
ح ــذف محدودیتها 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  5این قانون ،افراد خارجی
میتوانند بنیادهایی را وقف کنند یا در بدنه اجرایی این بنیادها مشارکت داشته باشند.
دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره  ،5737چارچوب پیادهسازی قانون
جدی ــد را ش ــکل میدهد که از طرف اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه منتشرشـــده و
ش ــامل یکسری دس ــتورالعملهایی برای بنیادهای موقوفه است و امور مربوط به اوقاف را
تنظیم میکند .قانونی بودن این دستورالعمل توسط ارگانهای مستقل قوه قضائیه کنترل
یش ــوند و مفاد این دس ــتورالعمل باید توســـط وزیر ،که اداره کل اوقاف نخســـتوزیری
م 
ترکیه به آن متصل است ،اجرا شود.
وزارت دارایی ترکیه یکنهاد دولتی اســـت که مســـئولیت سیاستگذاری و نظارت بر
بنیادهای وقفی را به عهده دارد .در قانون مالیات ترکیه هیچ قانون خاصی وجود ندارد که
ی ــک معافیت مالیاتی عمومی قابلاجرا را برای مؤسســـات خیریه فراهم کند .مؤسســـات
خیر یـ ـهای ک ــه ب ــا ه ــدف ص ــرف ک ــردن دوســـوم از درآمـــد خـــود بـــرای خدمـــات عمومی
تأسیسش ــدهاند ،حک ــم معافیت از مالیات توســـط شـــورای وزیران به پیشـــنهاد وزارت
دارایی ترکیه به این مؤسسات اعطا میشود.
در ترکیه دو نوع نهاد نقش تسهیل گر را برای امور خیریه ایفا میکنند :بنیاد بخش سوم
وق ــف ترکی ــه و بان ــک اوق ــاف ترکیه .بنیـــاد بخش ســـوم وقف ترکیـــه 1به عنوان یـــک مرکز
اطالعات و یک پایگاه اطالعرس ــانی میباشد .این بنیاد وقفی عضوی از مرکز وقف اروپا
است و نقش کلیدی و مهمی را در توسعه جامعه مدنی ایفا میکند.
بان ــک اوق ــاف ترکیه ،با ج ــذب کمکهـــای مالی ،به تســـهیل فعالیتهـــای خیریه
میپردازد و هدف آن ،بهترین اس ــتفاده از وجوهات بنیادهای وقف میباشد .سهامدار
اصل ــی این بان ــک ،اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه میباشـــد و این بانک توســـط
1. TUSEV
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 40.000بنیاده ــای خیر یـ ـهای که تح ــت مدیریـــت اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه
یش ــود .این بانک در سال  ،2015هفتمین بانک برتر ترکیه از لحاظ
میباش ــند ،کنترل م 
میزان دارایی میباشد.
ش ــش مؤسس ــه خیریه برتر در ترکیه در موضوعات مختلف شناســـایی و موردبررســـی
قرار گرفتند.
 .1سازمان وقف دیانت ترکیه اصلیترین نهاد خیریه در ترکیه در موضوع مذهبی است که
ً
هدف از تأس ــیس آن ،عمدت ــا در جهت پاســـخگویی به نیازهای «ریاســـت امور دینی
جمه ــوری ترکیه» در راس ــتای انج ــام وظایف محوله اســـت .نیازهای برآورده نشـــدهی
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه بر اساس بودجه ساالنه ،بهواسطهی امکانات موجود
در مؤسسه پاسخ داده میشود و در چشمانداز خود میخواهد بهصورت جهانی به یک
بنی ــاد وق ــف در خدمات بشردوس ــتانه تبدیل شـــود .ســـازمان وقف دیانـــت ترکیه ،یک
س ــازمان تابع ــه وابس ــته ب ــه ریاس ــت امور دینـــی جمهـــوری ترکیه اســـت و جـــزء یکی از
مؤسس ــات خیریه از نوع دولتی میباشد .یکی از واحدهای سازمان وقف دیانت ترکیه،
واحد مدیریت فعالیت خیریه و خدمات اجتماعی اســـت که وظیفه اصلی این واحد،
انجام فعالیتهای مربوط به خدمات خیریهای و خارجی ســـازمان وقف دیانت ترکیه
میباش ــد .این مؤسسه به یک طیف گستردهای از افراد در مناطق جغرافیایی مختلف
کمکهای نقدی و غیر نقدی اهدا میکند.
 .2سازمان وقف وهبی کوچ از بزرگترین سازمانهای خیریه غیردولتی و اولین بنیاد وقف
خصوصی وقف ترکیه اس ــت که به احیای ســـنت قدیمی موقوفات بشردوســـتانه برای
یپ ــردازد و موقوفات آن شـــامل تأســـیس چندین مـــدارس ،خوابگاههای
عم ــوم مردم م 
دانش ــجویی ،کتابخان هه ــا ،کلینیکها ،بیمارســـتان و موزه میباشـــد .این ســـازمان با
ه ــدف انج ــام فعالیته ــای انس ــان دوســـتانه در زمینه آمـــوزش ،بهداشـــت و فرهنگ
تأس ــیس ش ــده اس ــت .از مهمترین برنامههای آن در زمینه آموزش ،فراهم آوردن شرایط
تحصیل ــی برای افراد ناتوان از لحاظ مالی ،در حوزه بهداشـــت و درمان ،تأســـیس مراکز
درمانی و ایجاد تسهیالت دائمی برای افراد و در حوزه فرهنگ ،حفاظت از تاریخ تمدن
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و میراث فرهنگی با استفاده از تأسیس مراکز تحقیقاتی میباشد.
 .3دانش ــگاه وقف س ــلطان محمد فاتح ،یک مؤسســـهی آموزش عالی تازه تأسیسشده
میباش ــد ک ــه بنیانگ ــذار آن ،اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه اســـت .هدف این
دانشگاه این است که در حوزه پژوهش و آموزش ترکیه به عنوان یک پیشگام و پیشقدم
باشد.
 .4بنیاد وقف کلیه ترکیه یک س ــازمان غیردولتی اســـت و بهمنظور شـــکلگیری و افزایش
آ گاهی جامعه درباره سیاستهای مربوط به سالمت کلیه فعالیت میکند .این بنیاد
وقفی با هدف انجام  100پیوند کلیه در ســـال تأســـیس شده است .تنها  %7بودجه این
بنیاد ،از بودجه عمومی جمهوری ترکیه تأمین میشود که این میزان بسیار کم و ناکافی
میباش ــد و برای ارائه خدمات بیشتر ،به کمک مردم نیاز دارد .مأموریت این بنیاد ارائه
خدماتی در حوزه سالمت ،با تمرکز بر سالمت کلیه میباشد.
 .5بنیاد وقف درختکاری تما بزرگترین و برجستهترین سازمان غیردولتی زیستمحیطی
اس ــت ک ــه با ه ــدف مبارزه با فرس ــایش خـــاک و حفاظـــت از منابـــع طبیعـــی از طریق
درخت ــکاری و ب ــه عن ــوان ی ــک وقف زیســـتمحیطی در ترکیه تأســـیس شـــده اســـت.
مأموریت این بنیاد ،مبارزه با تهدید بیابانزایی و فرسایش خاک ترکیه ،از طریق مبارزه
دستهجمعی مردمی و آ گاهسازی افکار عمومی میباشد.
پس از شناس ــایی بازیگران در س ــطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و
امور خیریه نگاش ــت نهادی مربوط به آنان ترســـیم شـــده اســـت که بـــه درک بهتر جایگاه
هریک از بازیگران و ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.
متولی اصلی رسیدگی به مساجد و اماکن مذهبی ترکیه ،ریاست امور دینی جمهوری
ترکیه اس ــت که به عنوان عالیترین مرجع امور دینی ترکیه اســـت که عهدهدار تنظیم امور
دینی و همچنین عهدهدار اداره تمامی مســـاجد ،خانقاه و صومعهســـراها در سطح ترکیه
میباش ــد .این نهاد ،یک سازمان مذهبی وابسته به نخستوزیری ،مسئولیت احداث و
مدیر ی ــت اما ک ــن عبادی و مقدس مذهبی را بر عهده دارد .ریاســـت امور دینی جمهوری
ترکی ــه به عنوان متولی و ناظر در حوزه مســـاجد و اماکن متبرکه فعالیت مینماید .یکی از
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تش ــکیالت ریاس ــت امور دینی جمه ــوری ترکیـــه ،اداره کل خدمات دینی اســـت ،که از
وظایف این اداره ،مدیریت ،هدایت ،ارشـــاد افراد و آماده کردن مســـاجد و نمازخانههای
برای عبادت اس ــت .همچنین متن خطبههای نماز جمعه را نیز همین نهاد مینویســـد.
س ــازمان وق ــف دیانت ترکیه به عن ــوان متولی و ناظر در حوزه مســـاجد و اماکن متبرکه
فعالی ــت مینماید .س ــازمان وقف دیانت ترکیـــه خدمات نظارتی در زمینه ساختوســـاز
مساجد را بر عهده دارد .این سازمان ،با هدف حمایت از فعالیتهای انجامشده توسط
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه و در جهت پاسخگویی به نیازهای ریاست امور دینی
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جمهوری ترکیه ،در راس ــتای رس ــیدن به جذب مخاطبان بیشتر در امور مذهبی و تربیت
نسلهای آینده ،تأسیس شده است.
ای ــن س ــازمان ،ب ــا ه ــدف حمای ــت از فعالیتهای انجامشـــده توســـط ریاســـت امور
جمهوری دینی ترکیه و در جهت پاس ــخگویی به نیازهای ریاســـت امور دینی جمهوری
ترکیه ،در راس ــتای رس ــیدن به جذب مخاطبان بیشتر در امور مذهبی و تربیت نسلهای
آینده ،تأسیس شده است.
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه بـــه عنوان ناظـــر در این حوزه مســـجد و اماکن
متبرکه فعالیت مینماید .یکی از خدمات اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه بازرسی
مأموران مساجد و امور مربوط به مساجد میباشد.
از زیباترین و مهمترین مس ــاجد کشـــور ترکیه میتوان مسجد ســـلطان احمد ،مسجد
قوجاتپه ،مس ــجد ایاصوفیه ،و مسجد سلیمانیه اشـــاره کرد چراکه هم از لحاظ معماری
وهم از نظر هویت فرهنگی در ترکیه شاخص هستند.
نگاشت نهادی مساجد و اماکن متبرکه
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پس از شناسایی بازیگران در سطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام در حوزه مساجد
و اماکن متبرکه نگاش ــت نهادی مربوط به آنان ترسیم شده است که به درک بهتر جایگاه
هریک از بازیگران و ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.
ریاس ــت ام ــور دینی جمه ــوری ترکیه به عنـــوان یک ارگان رســـمی دولتی ،وابســـته به
نخسـ ـتوزیری ،سرپرس ــتی امور دینی و آموزش قرآن کریم و امور مذهبی را بر عهده دارد.
ریاست امور دینی جمهوری ترکیه به عنوان متولی و ناظر در حوزه قرآن و فعالیتهای
مذهبی فعالیت مینماید .از تش ــکیالت ریاست امور دینی جمهوری ترکیه ،دو اداره
در ای ــن بخ ــش فعالی ــت مینماین ــد؛ "اداره کل خدمـــات آموزشـــی و قرآنـــی" کـــه نقـــش
سیاستگذار و متولی را در حوزه قرآن و فعالیتهای قرآنی دارا میباشد ،و "هیئتمدیره
بازرسی و قرائت قرآن" که نقش ناظر را در این حوزه دارا میباشد.
س ــازمان وقف دیانت ترکی ــه ،با برگزاری دورههـــای قرآنی ،نقـــش ارائهدهنده خدمات
قرآنی در ترکیه را دارا میباشد.
نگاشت نهادی قرآن و فعالیتهای مذهبی
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پس از شناس ــایی بازیگران در س ــطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام در حوزه قرآن و
فعالیتهای مذهبی نگاش ــت نهادی مربوط به آنان ترســـیم شـــده است که به درک بهتر
جایگاه هریک از بازیگران و ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.
به دولت ترکیه بهطور کامل نظارت و ادارهی اقســـام مختلف اوقاف را بر عهده داشته
و همه تحت نظر " اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه" قرار دارند .در مورد ادارهی اوقاف
ترکیه ،این موارد قابلمالحظه است .اوقاف از دولت عثمانی ،به دولت جمهوری ترکیه،
بعد از چندین تحول تاریخی منتقل گردید که عبارتاند از:
_لغو وزارت اوقاف و امور شرعیه در سال 1924م؛
_واگذاری اداره و نظارت بر اوقاف به نخستوزیر؛
_تأسیس اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه زیر نظر نخستوزیر در سال 1924م؛
_تأسیس وزارتخانهی مخصوص ادارهی شئون دینی.
سیاسـ ـتگذار و متولی اصلی وقف و امور خیریه ،اداره کل اوقاف نخســـتوزیری ترکیه
میباش ــد .اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیـــه یک مؤسســـه دولتـــی ترکیـــه و دارای یک
شخصیت حقوقی مستقل است و مسئولیت ریاست عمومی بر بنیادهای وقفی و نظارت بر
آنها را بر عهده دارد و همچنین این اداره زیر نظر نخستوزیر در جمهوری ترکیه است.
نهاد دیگری که وظیفه سیاس ــت گذاری و نظارت بر بنیادهای وقفی را دارا میباشـــد،
وزارت دارای ــی ترکی ــه اس ــت .وزارت دارایـــی ترکیه یک نهاد دولتی اســـت که مســـئولیت
سیاس ــت گ ــذاری و نظارت ب ــر بنیادهای وقفـــی را به عهـــده دارد .به عبارتـــی مدیریت و
سیاسـ ـتگذاری در زمینـ ـهی توس ــعه وقف در کشـــور ترکیـــه و همچنین نظـــارت بر روی
بنیادهای وقفی بهصورت یکپارچه و واحد صورت نمیپذیرد.
مس ــئول و متولی حوزه مساجد و اماکن مذهبی چه از لحاظ فرهنگی و مذهبی و چه
از لحاظ مالی و عمرانی بر عهده نهاد "ریاســـت امور دینی جمهوری ترکیه" میباشد؛ این
یکپارچگی قدرت عمل بسیار باالیی به دولت ترکیه در ارتقای سطح اماکن مذهبی داده
اس ــت .به عبارتی " ریاس ــت امور دینی جمهوری ترکیه" و "ســـازمان وقـــف دیانت ترکیه"
مس ــئولیت نظ ــارت ب ــر روی مس ــاجد و اماکـــن متبرکـــه را دارا میباشـــند .بنابرایـــن،
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سیاستگذاری در حوزه مساجد و اماکن متبرکه بهصورت غیرمتمرکز صورت میپذیرد.
همچنین سیس ــتم نظارت هم بهصورت غیرمتمرکز صورت میپذیـــرد .زیرا عالوه بر نهاد
"س ــازمان وق ــف دیانت ترکیه" ،نه ــاد دیگری به عنـــوان " اداره کل اوقاف نخســـتوزیری
ترکیه" مسئولیت بازرسی مأموران مساجد و امور مربوط به مساجد را بر عهده دارد.
در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی " ،ریاســـت امور دینی جمهوری ترکیه" به عنوان
سیاسـ ـتگذار و ناظ ــر ایف ــای نقش مینمایـــد و تنها متولـــی اصلی این نهاد میباشـــد .به
عبارتی سیاستگذاری و نظارت در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی بهصورت یکپارچه
و متمرکز صورت میپذیرد.
با توجه به تعیین بازیگران مختلف و ارتباطات فیمابین آنان در سه حوزه وقف و امور
خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی ،میتوان بیان داشت که
نهاد " اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه" بهطور متمرکز در دو حوزه وقف و امور خیریه،
و مساجد و اماکن متبرکه فعالیت مینماید و در این دو حوزه ،نقش سیاستگذار و ناظر
را ایفا مینماید " .ریاست امور دینی جمهوری ترکیه" در دو حوزه مساجد و اماکن متبرکه،
و قرآن و فعالیتهای مذهبی مش ــارکت دارد و در این دو حوزه ،در نقش سیاســـتگذار و
ناظر میباش ــد" .س ــازمان وقف دیانت ترکیـــه" هم بهطور متمرکز در هر ســـه حوزه فعالیت
مینماید و دارای نقشهای متفاوتی میباشد .در حوزه وقف و امور خیریه ،نقش مؤسسه
خیریه در موضوع مذهب را دارا است .در حوزه مساجد و اماکن متبرکه ،نقش ناظر را ایفا
مینمای ــد و در ح ــوزه ق ــرآن و فعالیتهای مذهبـــی ،در نقش ارائهدهنـــده خدمات قرآنی
فعالیت مینماید.
اداره کل اوق ــاف نخسـ ـتوزیری ترکیه یک برنامه اســـتراتژیک برای ســـالهای -2015
 2019را ارائ ــه میده ــد .در برنامه دوره  ،2019 -2015در مجموع  5موضوع اســـتراتژیک5 ،
اهداف کالن 17 ،اهداف خرد 27 ،اســـتراتژی و  37شاخص عملکرد مطرحشدهاند که
در جدول زیر مطرح شده است و همچنین بیانشده که در اهداف خرد مطرحشده ،چه
واحدهایی درگیر میباشند.
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اهداف کالن

اهداف خرد

 .1افزایش
درآمد حاصل
از ابزارهای
موجود

 .1تقویت
ساختار مالی
سازمان

استراتژی
افزایش اجارههایی که هزینه
رایج آنها مناسب نیست ،بر
اساس نرخ شاخص قیمت
تولیدکننده
انجام سرمایهگذار یهای جدید

شاخصهای عملکرد

واحد مسئول

نرخ قراردادهای اجاره دادهشده به
قیمت رایج که اجاره آنها با نرخ
ریاست اداره
شاخص قیمت تولیدکننده بهروز شده
امال ک و
است
سرمایه
نرخ درآمدهای اجاره
تعداد فعالیتهای آموزشی برگزارشده
(سمینار ،پنل ،کنفرانس ،جلسه ،فروم،
مناظره ،کارگاه آموزشی ،گفتگو ،ارائه
مباحثه و )...

افزایش فعالیتهای روابط
 .2توسعه و  .1ترویج معرفی
عمومی و استفاده بیشتر از
ترویج آ گاهی سازمانی و
کانالهای ارتباطی نوشتاری و
آ گاهی وقف
وقف
بصری

تعداد فعالیتهای هنری انجامشده از
قبیل تئاتر ،نمایشگاه ،کنسرت و ...
تعداد مواد تبلیغاتی بصری (کتاب،
بروشور ،مجله و )...

مرکز مشاوره
روابط
عمومی و
مطبوعات

تعداد مواد تبلیغاتی بصری (پروژههای
رسانههای عمومی ،برنامههای
تلویزیون و پروژههای پخش بصری
و)...

 .2توسعه و
ترویج آگاهی
وقف

افزایش فعالیتهای روابط
 .1ترویج معرفی
عمومی و استفاده بیشتر از
سازمانی و
کانالهای ارتباطی نوشتاری و
آ گاهی وقف
بصری

 .2اجرای 5
برنامه
بینالمللی تا
پایان سال
2019

تعداد برنامههای هفته وقف
(فعالیتهای سینویزیون ،پروموشن و
فعالیتهای زیرساختی فنی)
تکمیل (هویت) فعالیت هویت
اجتماعی
تعداد برنامه برگزارشده

برگزاری برنامه برای توسعه
مشارکتهای بینالمللی

تعداد افراد دعوتشده
تعداد افراد شرکتکننده

مرکز مشاوره
روابط
عمومی و
مطبوعات

ریاست اداره
روابط
خارجی
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اهداف کالن

اهداف خرد

استراتژی

 .3اشتراک
تجربیات با
همکاریهای
بینالمللی
جدید

توسعه همکاری و تبادل
اطالعات در حوزه فعالیت

تعداد کشور بهرهمند از کمک

انتشار

 .2توسعه و
ترویج آگاهی
وقف

 .4معرفی
تمدن وقف

 .5ارائه
خدمات به
عموم توسط
داراییهای
فرهنگی وقفی
منقول

 .3احیا و
حفاظت
داراییهای
فرهنگی

شاخصهای عملکرد

واحد مسئول

تعداد فعالیت انجامشده
تعداد دفعات نشر

تعداد نمایشگاهی که در آنها شرکت
شرکت در نمایشگاههای انتشار
میشود
برگزاری فعالیتهای مربوط به
وقف

تعداد فعالیت

توسعه کتابخانه اختصاصی
وقف

تعداد انتشار کتابخانه

افتتاح موزه

تعداد موزه افتتاحشده

چاپ کاتالوگ

تعداد کاتالوگ چاپشده

 .1آمادهسازی
پروژههای
تعمیر ،مرمت و
ایجاد پروژههای کاربردی
حفاظت از
جهت انجام مرمت متناسب با
داراییهای
اصالت اموال فرهنگی وقفی
فرهنگی وقفی
غیرمنقول
غیرمنقول تا
پایان سال
2019
 .2تعمیر،
مرمت و
زنده نگهداشتن اموال فرهنگی
حفاظت از
وقفی غیرمنقول در چارچوب
1000دارایی
پروژههای تأییدشده و
فرهنگی وقفی
تصمیمات بنیادی و ترمیم آنها
غیرمنقول تا
متناسب با اصالتشان
پایان سال
2019

ریاست اداره
فرهنگ و
ثبت

تعداد پروژه اموال فرهنگی وقفی
غیرمنقول بایگانیشده
ریاست اداره
آثار هنری و
امور
ساختمانی
تعداد اموال فرهنگی وقفی غیرمنقول
تحت حفاظت ،تعمیر و ترمیم
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اهداف کالن

اهداف خرد

استراتژی

 .3امضای 5
پروتکل
همکاری در
ارتباط با تعمیر،
ایجاد  5پروتکل همکاری با
مرمت و
کشورهای مالک اموال فرهنگی
حفاظت از
وقفی برای حفاظت از این
داراییهای
اموال
فرهنگی وقفی
منقول و
غیرمنقول تا
 .3احیا و
پایان سال
حفاظت
2019
داراییهای
فرهنگی
 .4حفاظت از
داراییهای
تأسیس واحدهای حفاظت/
فرهنگی وقفی
آسیبشناسی
منقول تا پایان
سال 2019
توسعه مشارکت با کشورهای
 .5تکمیل ثبت
مالک اموال فرهنگی وقفی و
موجودی 5
شناسایی آنها و انجام
کشور تا پایان
همکاری با سازمانها در سطح
سال 2019
ملی برای این امر
ایجاد سختافزار فنی الزم و
استخدام پرسنل متخصص

 .4توسعه و
تقویت
ساختار
سازمانی

 .1ایجاد یک
بایگانی وقف
مطمئن و
ورود و ادغام سندهای وقفی به
قابلدسترس
واحد آرشیو وقف

 .2تحلیل و
شمارهگذاری
بنیادهای وقفی
ضبطشده

شاخصهای عملکرد

تعداد کشورهایی که با آنها پروتکل
همکاری امضاشده

واحد مسئول

ریاست اداره
روابط
خارجی

نسبت تکمیل و سال تأسیس
واحدهای حفاظت /آسیبشناسی

تعداد کشورهایی که ثبت موجودی
آنها به اتمام رسیده است

تعداد صفحه اسناد انتقالیافته به
آرشیو دیجیتال

ریاست اداره
فرهنگ و
ثبت

نسبت افزایش تعداد افراد
استفادهکننده از سیستم جستجوی
بایگانی وقف
تعداد سند وقفی ثبتشده در سیستم
بایگانی وقف

هماهنگی درون و برونسازمانی

تعداد بنیادهای وقفی ضبطشده که
تطبیق آنها با اسنادشان به اتمام
رسیده است

تحلیل بر اساس سند وقفی

تعداد سند وقفی تحلیلشده

ریاست اداره
فرهنگ و
ثبت
ریاست اداره
توسعه
استراتژیک

 یدنبعمج _مشش لصف 231 /
اهداف کالن

اهداف خرد

 .3ایجاد 10
پروژه تا پایان
سال برای
استفاده از
سرمایههایی با
 .4توسعه و منابع خارجی
در جهت
تقویت
نیازهای
ساختار
سازمان
سازمانی
 .4بهبود
کیفیت کارکنان

 .1افزایش
تعداد افراد
بهرهمند از
کمکهای
اجتماعی
 .5افزایش
کمی و کیفی
خدمات
خیریه

استراتژی

شاخصهای عملکرد
تعداد پروژه ایجادشده

همکاری با سازمانها و
مؤسسات داخلی و خارجی
برای استفاده از منابع
برونسازمانی

ریاست اداره
روابط
تعداد سازمانها و مؤسسات داخلی و
خارجی
خارجی همکاری کننده

آموزش پرسنل موجود

تعداد روز /پرسنل
(پرسنل فنی)

تحلیل پرسنل بر اساس شروط
سند وقفی

تعداد روز پرسنل
(پرسنل دیگر)

افزایش مبالغ برداشتهشده از
بودجه سازمانی برای افزایش
تعداد افراد بهرهمند از مزایای
اجتماعی

تعیین تقویم زمانی برای ارائه
خدمات

تمام واحدها

تعداد دانش آموزان بهرهمند از بورس
تحصیلی
تعداد افراد بهرهمند از حقوق ماهیانه
نیازمندان
تعداد خانواده بهرهمند از خدمات مواد
غذایی خشک
ریاست اداره
خدمات
خیریه

توزیع کمکهای اجتماعی بر
اساس نیازهای منطقهای
 .2افزایش میزان
رضایت افراد
بهرهمند از
کمکهای
اجتماعی

واحد مسئول

بررسی میزان رضایت از خدمات مواد
غذایی خشک

افزایش محتویات سبدهای مواد
غذایی خشک

اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه ،عالوه بر قوانین مربوطه دارای یکسری وظایف و
مس ــئولیتهایی از نظر اسناد باالدس ــتی میباشـــد .لذا در تهیه برنامه استراتژیک -2015

 / 232آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

 ،2019اس ــناد مؤث ــر در تعیین اه ــداف کالن و خرد ،و همچنین برنامهها و اســـتراتژیهای
ملی ،منطقهای و حوزهای مرتبط با زمینههای فعالیت ســـازمان نیز در نظر گرفتهشـــدهاند
و در این زمینه با اسناد باالدستی بهویژه موارد زیر ارتباط برقرار شده است:
1.1برنامه توسعه دهم ()2018-2014
2.2برنامههای تحول دارای اولویت برنامه توسعه دهم ()2018-2014
3.3برنامه میانمدت ()2015-2013
4.4برنامه مالی میانمدت ()2015-2013
5.5برنامه مالی میانمدت ()2016-2014
6.6برنامه دولتی شصت و دوم
7.7برنامه دولتی شصت و یکم
8.8برنامه سال 2014
همچنین اداره کل اوقاف نخستوزیری ترکیه درآمدها و هزینهها را در سطح اهداف
خرد و کالن ،در برنامه استراتژیک  2019 -2015ارزیابی نموده است.
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فصل 1
دستورالعمل عمومی
موضوع
اصل -1این قانون بهمنظور ایجاد قواعد و روشهای مرتبط با مدیریت ،عملیاتها و نظاارت
بر بنیادهای وقفی؛ اطمینان از ثبت ،محافظت ،بازسازی و نگهداری داراییهای منقول و غیرمنقاول
کشور و خارج از کشور؛ اطمینان از مدیریت اقتصاادی و اساتفاد از دارایایهاای بنیااد وقفای؛ و
تعریف سازمان ،وظایف ،اختیارات و مسئولیت های ادار کل بنیادهای وقفی تدوین شد است.
حوزه عمل
اصل -2این قانون بنیادهای وقفی ضبط شد  ،1اضافه شاد  2و جدیاد ،جواما غیرمسالمان و
بنیادهای وقفی صنعتگران و ادار کل بنیادهای وقفی را شامل میشود.
ازاینپس اصل بینالمللی دوسویگی باید در اجرای قانون مد نظر قرار گیرد.
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تعاریف
اصل -3بهمنظور اعمال این قانون
ادار کل یا مقام نظارت به ادار کل بنیادهای وقفی اشار دارد.
ادار کل به ادار کل بنیادهای وقفی اشار دارد.
شورا به شورای بنیادهای وقفی اشار دارد.
بنیادهای وقفی به جوام ضبط شد  ،اضافه شد  ،غیرمسلمان و بنیادهای وقفی صانعتگران ،و
بنیادهای وقفی جدید اشار دارد.
پیماننامه به اسنادی اشار دارد که دارایی ،شرایط بنیادهای وقفی ،خواستههای واقف مؤسس
در خصوص بنیادهای وقفی ضبط شد  ،اضافه شد و همچنین بنیادهای وقفی جواما غیرمسالمان
را شامل میشود.
اظهارنامه  1331به اظهارنامهای اشار دارد که توسط بنیادهای وقفی جوام غیرمسلمان طبا
قانون بنیادهای وقفی شمار  2612تقدیم شد بود.
سند تودی امانت به اسنادی اشار دارد که طب قانون مدنی منسوخ شد ترکیه شمار  643و
قانون مدنی تاریخ  2001/11/22ترکیه به شمار  4621ایجاد شد کاه دارایای و شارو بنیادهاای
وقفی را اعالم میکند.
بنیادهای وقفی ضبط شد به بنیادهای وقفی اشار دارد که طب این قاانون توساط ادار کال
اجرا و ارائه میشود و بنیادهای وقفی که قبل از موعد اجرای قانون مدنی  643منسوخ شد ترکیاه
تأسیس شد باشند و توسط ادار کل بنیادهای وقفی طب قانون بنیادهای وقفی شمار  2612اجارا
شد باشند.
بنیادهای وقفی اضافه شد به بنیادهای وقفی اشار دارد که قبل از موعد اجرای قاانون مادنی
منسوخ شد  643ترکیه آغاز بکار کرد باشد ،و اجرای آن باه نسالهاای بعادی واقاف-مؤساس
واگذار شد باشد.
بنیادهای وقفی جواما غیرمسالمان باه بنیادهاای وقفای اشاار دارد کاه متعلا باه جواما
غیرمسلمان ترکیه بود و اعضای آن شهروندان جمهوری ترکیه بود و طب قاانون  2612بنیادهاای
وقفی فارغ از اینکه پیماننامه باشند یا خیر ،دارای وضعیت نهاد حقوقی باشد.
بنیادهای وقفی صنعتگران باه بنیادهاای وقفای اشاار دارد کاه قبال از اجارای قاانون 2612
بنیادهای وقفی ایجاد شد و توسط هیات مدیران انتخابی صنعتگران مدیریت میشود.
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بنیادهای وقفی جدید به بنیادهای وقفی اشار دارد که طب قانون مدنی منسوخ شاد شامار
 643ترکیه و قانون مدنی شمار  4621قابلاجرای ترکیه آغاز به کار نمایند.
شعبه به واحد فرعی اشار دارد که در سازمانهای جدید ایجاد میشود تا عملیاتهای مربو
به بنیاد وقفی که فاقد وجهه قانونی است و ارگانها را شامل میشود ،پیگیری نماید.
ادار نمایندگی به واحد فرعای اشاار دارد کاه در ساازمانهاای جدیاد ایجااد مایشاود تاا
عملیاتهای مربو به بنیادهای وقفی که فاقد وجهه قانونی اسات و ارگاانی را در بارنمایگیارد،
پیگیری نماید.
مدیریت بنیادهای وقفی به ارگانی اشار دارد که از اختیار نمایندگی و مادیریت بنیااد وقفای
طب پیماننامه ،اظهارنامه  ،1331سند تودی امانت ،قانون مدنی  4621ترکیه ،قانون الحاق ،جواما
غیر مسلمان و بنیادهای وقفی جدید برخوردار است.
مدیر بنیاد وقفی به افارادی اشاار دارد کاه از اختیاار مادیریت و نماینادگی بنیااد وقفای در
بنیادهای وقفی اضافه شد  ،جامعه غیرمسلمان ،صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید طب پیماانناماه،
اظهارنامه  ،1331سند تودی امانت ،قانون مدنی  4621ترکیه و این قانون برخوردارند یا هر فاردی
که از ادار دارای ارگانهای مجاز و دارای صالحیت برخوردار است.
خیریهها به کاالها و خدماتی اشار دارد که مستقیماً توسط بنیادهای وقفی ضبط شد  ،اضاافه
شد  ،جوام غیرمسلمان ،صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید برای استفاد و خدماترسانی جامعاه
تعیین میشوند.
واگذاری اجار ای مستغالت به آن دسته داراییهای منقول و غیرمنقولی اشاار دارد کاه بایاد
برای تولید درآمد استفاد شوند تا اهداف و عملیاتهای بنیاد وقفی تحق یابد.
بنیادهای وقفی دارای زمین اجار ای به ح مالکیت زمینهایی اشار دارد که متعل باه بنیااد
وقفی است که ساختارها و درختان متعل به فردی است که از ح اختیار برخوردار است و اجار
آن بهصورت ساالنه پرداخت میشود.
بنیادهای وقفی اجار ای نرخ دوگانه به آن دسته زمینهای متعل به بنیاد وقفی اشار دارد کاه
از پیش اجاز کاربری تا زمانی نامعین با قیمتی نزدیک باه ارزش آن و اجاار سااالنه باه آن تعلا
گرفته است.
ح امتیاز بهر برداری به مبلغی اشار دارد که درازای مصرف و استفاد مجاانی دارایایهاای
غیرمنقول اجار زمین و اجار ای نرخ دوگانه جم آوری میشود.
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مازاد درآمد به مبلغی اشار دارد که پس از اجرای کارهای تعمیراتای خیریاههاا و مساتغالت
اجار ای بنیاد وقفی و همچنین تدارک خدمات خیریه تعریفشد توسط پیمانناماههاای بنیادهاای
وقفی ضبط شد و اضافه شد معوقه باقی میماند.
ح عماری و رقبای باه حقاوق و ماازاد درآمادی اشاار دارد کاه باه طارفین ذینفا طبا
پیماننامههای بنیادهای وقفی ضبط شد و اضافه شد اعطا میشود.
بخش0
مفاد حاکم بر بنیادهای وقفی
فصل1
وضعیت نهاد حقوقی ،شایستگی ،مدیریت و نمایندگی
وضعیت نهاد حقوقی
اصل -4بنیادهای وقفی از وضعیت نهاد حقوقی خصوصی برخوردارند.
تأسیس ،داراییها ،شعبهها و نمایندگیهای بنیادهای وقفی جدید.
اصل -5بنیادهای وقفی جدید باید طب مفاد قانون مدنی ترکیه تأسیس و را اندازی شوند.
طی تأسیس بنیادهای وقفی جدیاد ،حاداقل مقادار دارایایهاایی کاه بایاد طبا اهاداف آن
تخصیص یابند ،باید ساالنه توسط شورا تعیین گردند.
بنیادهای وقفی جدید ممکن است شعبهها و نمایندگیهایی برای دستیابی به اهاداف موجاود
در سند تودی امانت تأسیس نمایند تا اظهارنامهای در ادار کل بنیادهای وقفی ثبت نمایند .قواعد و
روشهای صدور اظهارنامه توسط آییننامههای مربوطه تنظیم میگردد.
خارجیها میتوانند طب اصل دوسویگی دوژور و دوفاکتو بنیادهاای وقفای جدیاد تأسایس
نمایند.
مدیریت و نمایندگی
اصل -1بنیادهای وقفی ضبط شد باید طب ادار کل مدیریت و نمایندگی شوند.
بنیادهای وقفی اضافه شد باید توسط آن دسته مدیرانی مدیریت و نمایندگی شوند که توسط
شورا طب شرو پیماننامه که نباید مغایر با قانون اساسی باشند ،تعیین شوند .مدیران بنیااد وقفای
میتوانند دستیارانی برای کمک تعیین نمایند .صالحیتهای موردنیاز مدیران بنیادهای وقفی اضاافه
شد و دستیاران آنها باید در آییننامه عنوان گردد .کارهای خیریه باید با وکالت ادار کل انجاام و
اجرا شود تا زمانی که شخصی که به دلیل عدم موفقیات در تحقا شارو پیماانناماه شایساتگی
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جایگا مدیریت را ندارد ،دارای صالحیت شد  ،و افراد جزء یا تحت حمایات سرپرسات قابلیات
حقوقی کسب کرد و جایگا خالی مدیر پر شود.
مدیران بنیادهای وقفی جامعه غیرمسلمان باید توسط اعضای خود انتخاا
روشهای انتصا مدیران بنیاد وقفی باید در آییننامه درج شد باشد.

شاوند .قواعاد و

بنیادهای وقفی صنعتگران باید منو به مفاد بنیادهای وقفی اضافه شد باشند .ایان بنیادهاای
وقفی باید توسط هیات مدیرانی که صنعتگران تعیین میکنند ،مدیریت شوند.
اعضای مدیریت بنیادهای وقفی جدید باید طب سند تودی امانات تعیاین شاوند و اکرریات
احزابی که در بدنه مدیریتی بنیادهای وقفی دارای دفتر میباشند باید مقیم ترکیه باشند.
بنیادهای وقفی که تحت مدیریت و نمایندگی اداره کل میباشند.
اصل -6بنیادهای وقفی اضافه شد که مدیران آن قابل انتصا نیساتند یاا بدناه مادیریتی آن
نمیتوانند طی  10سال تعیین شوند ،باید توسط ادار کل طب تصمیم دادگا مدیریت و نماینادگی
شوند.
مدیر دیگری نباید برای بنیادهای وقفی که قبل از اثرگذاری این قانون یا ازاینپس طبا ایان
قانون در بنیادهای وقفی ضبط شد گنجاند شد اند ،تعیین یا انتخا گردد.
ح عمری و رقبی احزا

مربوطه طب پیماننامههای آنها حفظ میشود.

تکمیل ارگانهای بنیاد وقفی جدید
اصل  -8در مواقعی که به دلیل مرگ ،انتصا مجدد یا غیر جایگا خالی بماند ،ماواقعی کاه
طب قطعنامه مفادی توسط عضو صالحیتدار برای اصالح سند تودی امانت وجود نداشاته باشاد؛
یا چنین عضوی وجود نداشته باشد ،بنابراین طب قطعنامه توسط فردی دارای اختیار بارای اجارا و
بر اساس مشورت ادار کل عضو جدید طب مفاد سند تودی امانت توسط دادگا تعیین میشود.
احزاب غیر صالحیتدار برای مدیریت بنیاد وقفی
اصل  -3کسانی که در زمینه دزدی ،دزدی مشارو  ،چاااول ،غاارت ،غاارت ساازمانیافتاه،
کال برداری ،کال برداری سازمانیافته ،ورشکستگی متقلبانه ،برپایی مزایاد رقاابتی ،نقا اعتمااد،
قاچاق یا هر جرمی علیه امنیت کشور مجرم شناخته شوند شایستگی انتصا به پست مادیریت را
ندارند.
هر فردی که پس از انتصا به مدیریت در زمینه جرائم بااال مجارم شاناخته شاود ،باهطاور
خودکار از موقعیت خود محروم میشود.
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مسئولیتها و عزل مدیران بنیادهای وقفی
اصل-10مدیران بنیادهای وقفی متعهدند همراستا با اهاداف بنیااد وقفای و مطااب باا قاانون
اجرایی عمل نمایند.
مدیر بنیاد وقفی نباید تاب تعهدات پاراگراف  1باشد و بنابراین درصورتیکه :
 )aدر عملکرد مطاب باهدف بنیاد وقفی موف نباشد
 )bاز کاالها و درآمد بنیاد وقفی مطاب هدف آن استفاد نکند
 )cبه دلیل اهمال فاحش و اقدامات عمدی منجر به زیان بنیاد وقفی شود
 )dدر تکمیل یا اصالح خطاها و نکات عنوان نشد در شر مجاز که توسط مقامات نظارت
تعیینشد  ،ناموف باشد یا بر انجام تخلف تأکید داشته باشد.
 )eصالحیت قانونی خود در اجرای حقوق مدنی را از دست دهد یاا مباتال باه بیمااری یاا
ناتوانی باشد که مان انجام وظایف او بهطور دائمی شود.
 )fاعمال جریمه اجرایی دو برابر پیگیرانهتر از اصل 11این قانون
شاید طب حکم دادگا بدوی که بنیاد وقفی در آن قرار دارد ،و بر مبنای تصمیم شورا بر طب
درخواست مقام نظارت عزل شود .در مواردی که منجر به پیامدهای جبرانناپذیر شود ،طب تصمیم
شورا ،دادگا باید از مقام نظارت بخواهد حکم قرار من موقت برای تعلی موقات مادیر از ادار و
مدیریت بنیاد وقفی توسط هیات امنا تا زمان اتمام دعوی دادگا صادر نماید.
هر مدیر بنیاد وقفی که از ادار خود عازل شاد ،صاالحیت عضاویت در شاورا را نداشاته و
شایستگی تأسیس دفتر در همان بنیاد وقفی و هیات حسابرسی را طی مدت سال نخواهد داشت.
مدیر بنیاد وقفی که در زمینههای تعیینشد در پاراگرافهای  c,e,fعزل شاد  ،ازایانپاس از
پست مدیریتی بنیاد وقفی دیگر (در صورت وجود) نیز عازل خواهاد شاد و صاالحیت مادیریت
چنین دفاتر و هیات حسابرسی هر بنیاد وقفی را طی مدت  5سال نخواهد داشت.
هر شخص مرتبط با مدیریت بنیاد وقفی و یا کارمندان بنیااد وقفای مسائول هرگوناه زیاان و
ضرر وارد به بنیاد وقفی به دلیل اهمال فاحش و سوءاستفاد عمدی خواهد بود.
مدیران بنیاد وقفی بدون حکم دادگا نمیتوانند از سمت خود عزل یا تعلی شوند.
جریمه اداری
اصل -11مدیریت بنیاد وقفی که نتواند اظهارنامهها ،اسناد و جزییات درخواست شد در ایان
قانون را علیرغم یادداشت ادار کل بهموق ارسال نماید ،که منجر به این شود ارگانها در خصوص
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نقش پیماننامه یا سند تودی امانت یا ارائه اظهارنامه غلط تشکیل جلسه دهند ،باید برای هر اقدام،
از سوی ادار کل متحمل جریمه  500لیر ترکیه شود .اعتراض طی  15روز از تااریخ حکام طبا
مفاد قانون  5321میسدمینورز تاریخ  2005/3/30قابلارائه است.
فصل0
داراییها و عملیاتهای بنیاد وقفی
تملک دارایی توسط بنیاد وقفی ،جایگزینی واگذاری اجارهای مستغالت
اصل  -12بنیادهای وقفی میتوانند مالک کاالها باشند و هرگونه جابجایی در آن انجام دهند.
شورا از اختیار جایگزینی ،تبدیل به پول نقد و استفاد از مستغالت واگذاری اجار ای یا حا
استفاد از پرکاربردترین مستغالت توسط ادار کل یا بنیادهای وقفی ضبط شد برخاوردار خواهاد
بود.
در رابطه با بنیادهای وقفی اضافه شاد  ،جواما غیرمسالمان ،صانعتگران و بنیادهاای وقفای
جدید ،آن دسته کاالها و حقوقی که در آغاز تأسیس به بنیاد وقفی اختصاصیافته ممکن است طب
تصمیم دادگا با کاالهای سودمندتر جایگزین شود یا به پول نقد تبدیل شود؛ درصورتیکاه دالیال
منطقی متعاقب درخواست هیات مدیر بنیاد وقفی و مشورت با مقام نظارت وجاود داشاته باشاد؛
درحالیکه کاالها و حقوقی که در مرحله بعاد باهدساتآماد ممکان اسات طبا تصامیم ارگاان
صالحیتدار یا بر مبنای گزارش تهیه شد توسط نهادهای کارشناسی مساتقل باا کاالهاا و حقاوق
سودمندتر جایگزین شد یا به پول نقد تبدیل شود.
مدیران بنیاد وقفی باید ادار کل را از داراییهای غیرمنقولی که طی یک ما از ثبات آنهاا در
ثبت دارایی به دست آورد اند یا جایگزین کرد اند ،مطل سازند.
اصل  35قانون شمار  2144ثبت دارایی تاریخ  1334/12/22در خصوص تملک داراییهاای
غیرمنقول توسط بنیادهای وقفی قابلاجرا است ،اکرریت مؤسسان آن خارجیان میباشند.
ثبت غیرمنقوالت به نام بنیاد وقفی
اصل  -13طب درخواست ادار کل ،خیریه غیرمنقول ثبت نشد بنیادهای وقفای ضابط شاد
باید توسط ادار ثبت دارایی به نام بنیاد وقفی مربوطه ثبت گردد.
مقادیر فروش و اعطای داراییهای واگذاری اجار ای غیرمنقاول متعلا باه بنیادهاای وقفای
اضافه شد ( )mulhakو ضبط شد  ،یا کاالهای غیرمنقول خریداری شد  ،مبادله شد یا نوساازی
شد باید در دفتر ثبت دارایی به نام بنیادهای وقفی مربوطه به تناسب ساهامی کاه در اختیاار بنیااد
وقفی است ،ثبت گردد.
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تغییر هدف و کارکرد
اصل -14مواقعی که اجرای شرو بنیادهای وقفی در پیماننامههای آنهاا –عماالً و قانوناا-
غیرممکن باشد ،شورا باید اختیار تغییر این شرو را داشته باشد یاا طبا درآمادهای فعلای بنیااد
وقفی بر اساس پیشنهاد مدیران بنیاد وقفی در بنیادهای وقفی اضافه شد  ،بنیادهای وقفی جوام یاا
صنعتگران و بر اساس ادار کل بنیادهای وقفی ضبط شد مقادیر پولی را با شرایط پیماننامه خاود
مطابقت دهند ،که نباید مغایر با خواسته مؤسس اهداکنند باشد.
کیفیت و استفاده از خیریه غیرمنقول
اصل  -15خیریه غیرمنقول بنیادهای وقفی قابل ودیعه گذاری یا ضامیمه ساازی نمایباشاد؛
آییننامه محدودیتهایی که منجر به مالکیت و ح ارتفاق میشود ،نباید قابلاجرا باشد.
آن دسته از داراییهای غیرمنقول متعل به ادار کل ،بنیادهای وقفی اضافه شد یا ضبط شاد
که بدون نقش قانون یا حکم دولت برای مقاصدی که به آن نسبت داد شدند ،قابل استفاد نباشند،
یا بهصورت جزئی و کلی بهعنوان خیریه غیرقابل استفاد باشاند یاا مجااز باه اساتفاد نباشاند ،را
میتوان به خیریه دارای یک هدف یا هدف مشابه تبدیل کرد یا میتوان به مساتغالت اجاار ای یاا
پول نقد طب قطعنامه شورا در خصوص بنیادهای وقفی ضبط شد یا قطعنامه تصویبشاد شاورا
طب درخواست مدیر بنیاد وقفی در زمینه بنیادهای وقفی اضاافه شاد تبادیل نماود .پاول نقاد را
میتوان به خیریهای دیگر به همین شیو اختصاص داد .برای اختصاص یاا انتقاال در هماان بنیااد
وقفی هزینهای قابل پرداخت نمیباشد.
اختصاص غیرمنقوالت خیریه
اصل  -11وظیفه باید توسط ادار کل به غیرمنقوالت خیریه متعل به بنیادهاای وقفای ضابط
شد همراستا با پیماننامه مربوطه اختصاص یابد .هرگونه غیرمنقوالت خیریه که قابال اساتفاد یاا
بهر برداری توسط ادار کل نبشاد ،اجار داد خواهد شد تا زمانی که بهطور واقعای بارای اهاداف
اصلی خود مورداستفاد قرار گیرند.
برای را اندازی غیرمنقوالت خیریه ،ادار کل مایتواناد غیرمنقاوالت خیریاه را باه نهادهاا و
سازمانهای دولتی ،بنیادهای وقفی دارای اهداف مشابه یا انجمنهایی اختصاص دهد کاه باه نفا
دولت علیه اقدامات تعمیر یا احیای آنها تحت نظارت ادار کل فعالیت دارند تاا از کااربرد آنهاا
برای خدمات تعریفشد پیماننامه بنیاد وقفی اطمینان حاصل گردد.
ادار کل باید در رابطه با اید اختصاص غیرمنقوالت خیریه که به بنیادهای وقفی اضافه شاد
تعل دارند ،مشورت نماید.
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چنانچه مشخص شود کاربرد آن ناقص اهداف تخصیص است ،غیرمنقوالت باید توساط مسائولین
غیرمنقوالت اختصاصیافته نباید برای مقاصد کسب وکار تجاری مورداساتفاد قارار گیرناد؛
اجرایی مدنی مکانی که غیرمنقوالت در آن واق شد است ،طب تقاضای ادار کل خل ید شود.
چنانچه مشخص شود کاربرد آن ناقص اهداف تخصیص است ،غیرمنقوالت باید توساط مسائولین
شود.یریاه
عناوان خ
کل باه
ادار کلی
جزئیی یا
است ،وطببهطور
شد دارند
جوامواق تعل
وقفی
مکانیکهکهبه غبنیادهای
غیرمنقوالتی
خل ید
تقاضا
در آن
یرمنقوالت
اجرایی مدنی
استفاد نمیشوند ،را میتوان بر طب قطعنامه شورا و طب تقاضای مدیریت بنیاد وقفی باه دارایای
غیرمنقوالتی که به بنیادهای وقفی جوام تعل دارند و بهطور جزئی یا کلی باهعناوان خیریاه
واگذاری اجار ای بنیاد وقفی تبدیل نمود ،یا به بنیاد وقفی دیگار کاه عضاو هماان جامعاه باشاد،
استفاد نمیشوند ،را میتوان بر طب قطعنامه شورا و طب تقاضای مدیریت بنیاد وقفی باه دارایای
تخصیص داد.
واگذاری اجار ای بنیاد وقفی تبدیل نمود ،یا به بنیاد وقفی دیگار کاه عضاو هماان جامعاه باشاد،
تخصیص داد.
بازگردانی غیرمنقوالت به بنیاد وقفی
کنندوقفیایمالک بدون تعیین وارث از دنیا رود یا ناپدیاد شاود یاا
مواقعی که
اصل -16
استفادبنیاد
یرمنقوالت به
بازگردانی غ
مکان خود را ترک نماید و یا دستخوش جابجایی جمعیت شود ،ح مالکیت داراییهای اجاار ای
اصل  -16مواقعی که استفاد کنند یا مالک بدون تعیین وارث از دنیا رود یا ناپدیاد شاود یاا
نرخ دو برابر یا اجار زمین باید به نام بنیاد وقفی ثبت گردد.
مکان خود را ترک نماید و یا دستخوش جابجایی جمعیت شود ،ح مالکیت داراییهای اجاار ای
برابربازیایابی
هزینه
اجار زمین باید به نام بنیاد وقفی ثبت گردد.
نرخ دو
دارایی های غیرمنقول تحت مالکیت یا تحت اختیار اشخاص حقیقای یاا نهادهاای
هزینه18
اصل
باز-یابی
حقوقی دارای ثبت بنیاد وقفی اجار زمین یا اجار دو برابر ،ازاینپاس بایاد طبا هزیناه بازیاابی
اصل  -18دارایی های غیرمنقول تحت مالکیت یا تحت اختیار اشخاص حقیقای یاا نهادهاای
معادل 10درصد مقدار مالیات دارایی قابلاجرا در تاریخ معامله بهطور مجانی در اختیار قرار گیرند.
حقوقی دارای ثبت بنیاد وقفی اجار زمین یا اجار دو برابر ،ازاینپاس بایاد طبا هزیناه بازیاابی
بااینحال ،اجار آن دسته زمینهای دولتی که باه خیریاه ویچموکاتاا اختصااص نیافتاه ،پرداخات
معادل 10درصد مقدار مالیات دارایی قابلاجرا در تاریخ معامله بهطور مجانی در اختیار قرار گیرند.
میشود و آن دسته داراییهای غیرمنقولی که هزینهها و عشر به بنیادهای وقفی تعل میگیرد ،نباید
بااینحال ،اجار آن دسته زمینهای دولتی که باه خیریاه ویچموکاتاا اختصااص نیافتاه ،پرداخات
دستخوش هزینه بازیابی شوند.
میشود و آن دسته داراییهای غیرمنقولی که هزینهها و عشر به بنیادهای وقفی تعل میگیرد ،نباید
یابی ،مقدار فروش باید بهعنوان مبناای فاروشهاایی باشاد کاه طبا
ینه باز
محاسبهبازهز
شوند.
یابی
برای هزینه
دستخوش
اجرای الزامی و فسخ شراکت انجامشد است و هزینه مصادر بایاد باهعناوان مبناای مصاادر هاا
برای محاسبه هزینه بازیابی ،مقدار فروش باید بهعنوان مبناای فاروشهاایی باشاد کاه طبا
محسو گردد.
اجرای الزامی و فسخ شراکت انجامشد است و هزینه مصادر بایاد باهعناوان مبناای مصاادر هاا
گردد.که هزینه بازیابی به نام بنیاد وقفی طب مفاد ایان قاانون پرداخات شاود ،اختیاارات
محسوتا زمانی
قابلواگذاری غیرمنقوالت نباید در دفاتر ثبت دارایی ثبت گردد.
تا زمانی که هزینه بازیابی به نام بنیاد وقفی طب مفاد ایان قاانون پرداخات شاود ،اختیاارات
گردد.برای شرو جریمه و تجویزی تعیین
ثبتدیگر
قوانین
ثبت در
دفاتری که
ی ،مفاد
دفاتر ثبت بن
دارایی
وقفدر
یرمنقوالتیادنباید
همانندی غ
قابلواگذار
میشود ،قابلاجرا نخواهد بود.
همانند دفاتر ثبت بنیاد وقفی ،مفادی که در قوانین دیگر برای شرو جریمه و تجویزی تعیین
میشود ،قابلاجرا نخواهد بود.
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جمعآوری هزینه بازیابی
اصل  -13هزینه بازیابی ممکن است از پیش طی  10روز طب اظهارناماه پرداخات شاود یاا
ممکن است با غیرمنقول دیگری مبادله شود و یا نیمی از آن از پیشپرداخت گاردد و نیمای دیگار
طی  5قسط برابر در طول سال پرداخت گردد .در موارد پرداخت اقساطی ،رهن درجه نخستین یاا
مرتبه نخستین به غیرمنقوالت تعل میگیرد .در مواقعی که هیچ مبلغ قساطی در زماان تعیاینشاد
پرداخت نشود ،همه اقسا باقیماند سررسید و قابل پرداخت خواهد بود.
درصورتیکه هزینههای تعیینشد توسط ادار کل طب اظهارنامه مربوطه سر موعد پرداخات
گردد ،باید همرا باا جریماه تاأخیر طبا قاانون جما آوری دریاافتیهاای دولتای شامار 1183
جم آوریشد و در خور اعتبار بنیاد وقفی باشد.
مدت اجاره
اصل  -20مدت اجار داراییهای غیرمنقول متعل به ادار کل و بنیادهای وقفی ضابط شاد
حداکرر سه سال خواهد بود .بهمنظور اجار در مقابل بازسازی و تعمیر بار مبناای ارزش تعمیار و
بازسازی ،مدت اجار تا دو سال طب تائید ادار کل و تاا  43ساال طبا تصامیم شاورا موافقات
خواهد شد.
داراییهای فرهنگی ادار کل و بنیادهای وقفی ضبط شد که تعمیارات بارای آنهاا در نظار
گرفتهشد  ،و غیرمنقوالتی که بر آنها سرمایهگذاری انجام میشود ،باید طبا مادیریت شاهری تاا
اتمام مدت اجار طب درخواست ادار کل بدون حکم دادگا و با اعالمیه یک ما قبل از انقضاای
مدت اجار خل ید شوند.
جنگلهای متعلق به بنیاد وقفی
اصل  -21میتوان جنگلهای اختصاصی برای بنیاد وقفی ایجاد کرد.
حفظ داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی و اظهارنامههای پروژ های توسعه
اصل  -22سازمانها و نهادهای دولتی باید طی آماد ساازی طارحهاای توساعه بارای حفاظ
داراییهای فرهنگی بنیاد وقفی با ادار کل مشورت نمایند.
هرگونه طرح یا بسته توسعه که توسط شهرداریها یا بنیادهای وقفی و نهادهای دولتی دیگار
در رابطه با غیرمنقوالت متعل به ادار کل یا بنیادهای وقفی ضبط شد تهیه میشود ،باید از طریا
آژانس مربوطه قبل از انتشار به بنیاد وقفی اطالعرسانی شود.
برنامههای توسعه غیرمنقوالت بنیادهای وقفی ضبط شد باید به شیو ای تهیه شود که ویژگی
واگذاری اجار ای مستغالت واقعی حفظ شود.
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آن دسته داراییهای غیرمنقولی که به ادار کل و بنیادهای وقفی ضبط شد تعل دارند ،اما در
طرحهای توسعه توسط مدارس ،بیمارستان یا زمینهای ورزشی اشغالشد اند ،ممکن است توساط
ادار کل طب رضایت وزارت مربوطه بهعنوان مدرسه خصوصی ،بیمارستان خصوصی یا تسهیالت
ورزشی مورداستفاد قرار گیرد –با این احتمال که توسط بنیادهای وقفی مربوطاه طای دو ساال از
تاریخ اعتبار دهی طرح توسعه مصادر نشود.
اکتساب از طریق تملک
اصل  -23داراییهای بنیاد وقفی نباید دستخوش اکتسا

از طری تملیک شود.

بیمه
اصل  -24الزامی است که غیرمنقوالت اجار ای یا تخصیصیافته بنیادهای وقفی ضابط شاد
توسط استفاد کنندگان آنها به نام ادار کل در برابر دزدی ،آتش یا حوادث ناگهانی بیمه شوند.
اقدامات بینالمللی
اصل  -25بنیادهای وقفی ممکن است شعبهها یا ادارات نمایندگی در خارج از کشور تأسیس
نمایند؛ یا عملیاتها و همکاریهای بینالمللی انجام دهند؛ نهادهای عالیرتباه تأسایس نمایناد یاا
شاید عضوی از سازمانهایی محسو شوند که طب اهداف و اقدامات آنهاا در خاارج از کشاور
تأسیسشد اند که در سند تودی امانت قیدشد است.
بنیادهای وقفی ممکن است ودیعه مالی یا کمک بالعوض کاال یا نقدی از افراد ،سازمانهاا و
نهادها در داخل کشور یا خارج کشور دریافت نمایند ،و یا کمک بالعوض و اعانه بهصورت کاال یا
نقدی به بنیادهای وقفی و انجمنهای داخل کشور یا خارج کشور با اهادافی مشاابه اعطاا نمایناد.
کمکهای نقدی که از خارج دریافت میشود یا فرستاد میشود باید از طریا باناکهاا ارساال و
دریافت گردد و به ادار کل اطالعرسانی شود .شکل و محتوای اعالمیه باید در آیینناماه گنجاناد
شود.
تأسیس واحدها و شرکتهای تجاری
اصل  -21یک بنیاد وقفی ممکن است واحد یا شرکت اقتصادی تأسیس نماید تا اهداف خود
را گسترش داد و درآمدی برای خود ایجاد نماید و مقررشد که ادار کال اعالمیاه آن را دریافات
نماید .درآمد حاصل از واحدهای اقتصادی شامل شرکتها نباید به اهدافی بهجز اهداف بنیاد وقفی
اختصاص یابد .با توجه به شرکتهایی که توسط بنیادهاای وقفای تأسایسشاد اناد کاه اکرریات
مؤسسان آن خارجی میباشند یا بیش ازنیمای از ساهام در اختیاار چناین بنیادهاای وقفای اسات،
اکتسا دارایی توسط این شرکت ها دستخوش مفاد اکتسا دارایی قابلاجارا در هماان بنیادهاای
وقفی است.
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ادار کل بنیادهای وقفی مجاز است باا درآماد و مساتغالت واگاذاری اجاار ای ادار کال و
بنیادهای وقفی ضبط شد طب تصمیم شورای وزرا،نهادها یا شرکتهای اقتصادی تأسایس نمایاد.
جایگزینی سهام و امتیازات شرکت با سهام و امتیاازات ساودمندتر ،تبادیل آنهاا باه پاول نقاد و
بهر برداری و استفاد از کل حقوق مرتبط با آنها و همچنین بهر برداری از حا ساهام مشاارکت
توسط ادار کل انجام خواهد شد.
حقوق و داراییهای فسخشد یا منقضی شد بنیادهای وقفی جدید
اصل -26هرگونه مستغالت و حقوق باقیماند از تسویهحسا بادهیهاای بنیادهاای وقفای
جدید منحل شد باید به بنیاد وقفی با اهداف مشابه طب مفاد مندرج در سند تودی امانت ،یا طب
تصمیم دادگا پس از مشورت با ادار کل درصورتیکه مفاد خاصی در سند تودیا امانات وجاود
نداشته باشد؛ منتقل شود؛ مشابه مستغالت و حقوق باقیماند از تسویه بدهیهاای بنیادهاای وقفای
جدید منحل شد که باید به بنیادهای وقفی ادار کل منتقل گردد.
فصل 7
داراییهای فرهنگی و طبیعی بنیاد وقفی
شناسایی ،ثبت و نگهداری داراییهای فرهنگی بنیاد وقفی
اصل  -28شناسایی ،موجودی ،ثبت و حفظ ( طب اهداف این شر  ،ویژگیهایی کاه متعلا
به ادار کل و بنیادهای وقفی ضبط شد باشد) داراییهای فرهنگی منقول و غیرمنقول تحت تملک
بنیادهای وقفی داخلی و خارجی و همچنین سلب مالکیت ،استفاد  ،تعمیر ،بازیاابی و در صاورت
نیاز ،بازسازی داراییهای فرهنگی بنیاد وقفی و حوز های نگهداری کاه مالکیات آنهاا تغییریافتاه
است ،توسط ادار کل پیگیری و اجرا خواهد شد.
10درصد مبنای مالیات شرکتی نهادها و مشارکت بیش از  %50سرمایه متعل به ادار کال یاا
بنیادهای وقفی ضبط شد باید به ادار کل واگذار گردد تا برای تعمیر داراییهای فرهنگی متعلا
به بنیادهای وقفی ضبط شد دارای درآمدهای کم استفاد شود.
شورا باید از اختیار حفظ و نگهداری غیرمنقوالتی کاه دارایایهاای فرهنگای تحات تملاک
بنیادهای وقفی ضبط شد دارای مناب درآمدی کمیا محسو مایشاوند ،باهوسایله درآمادهای
بهدستآمد از بنیادهای وقفی با اهداف مشابه برخوردار باشد.
حفظ داراییهای فرهنگی و طبیعی بنیاد وقفی
اصل  -23داراییهای فرهنگی و طبیعی منقول و غیرمنقول تحت مالکیت بنیادهای وقفی باید
توسط ادار کل ،سازمانهای دولتی مرتبط و کاربران آنها حفظ شود.
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واگذاری داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی
اصل  -30داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی ،مالکیت داراییهایی که –به دالیل نامبرد  -باه
خزانه ،ادارات ایالتی ،شهرداریها یا نهادهای حقوقی روستا منتقلشد است ،باید به بنیادهای وقفی
ضبط شد واگذار گردد.
فصل4
حسابداری و حسابرسی بنیادهای وقفی
حسابداری بنیادهای وقفی
اصل  -31بنیادهای وقفی باید دفاتر حسابداری خود را طب قوانین و روشهایی کاه توساط
ادار کل تعیینشد  ،حفظ و نگهداری نمایند .قوانین و روشهای مربو به دفاتر ثبتاسناد باید در
آییننامه مربوطه سازماندهی گردند.
درآمدها و هزینههای هر بنیاد وقفی ضبط شد باید جداگانه موردبررسی قرار گیرد.
بنیادهاای وقفای بایاد باا مشااهد قاوانین و ریساکهاای اقتصاادی بار دارایایهاای خاود
سرمایهگذاری نمایند.
تعهد در ارائه صورتحسابها
اصل  -32مدیریت بنیاد وقفی باید طای  1ماا اول هرساال تقاویمی ،صورتحساابی حااوی
فهرست مدیران یا اعضای هیات مدیر بنیاد وقفی؛ صورتحساا هاای ماالی و بودجاه؛ گازارش
فعالیااتهااا ،جزییااات مسااتغالت ،چااارتهااای مااالی سااال پایش ،اساانادی کااه تائیااد کننااد ایاان
صورتحسا ها از طری رسانههاا یاا ابازار مناساب منتشرشاد باشاند ،صورتحساا هاای ماالی
عملیاتها و شعبات تجاری و همچنین اطالعات قیدشد در آییننامه به ادار کل تقویم نماید.
حسابرسی بنیادهای وقفی
اصل  -33حسابرسی داخلای یاک ضارورت بارای بنیادهاای وقفای اضاافه شاد  ،جواما ،
صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید محسو میشود .بنیاد وقفی ممکن است توسط نهادهای خاود
یا شرکتهای حسابرسی مستقل موردحسابرسی قرار گیرد.
مدیران بنیاد وقفی باید گزارشی از حسابرسی داخلی که حداقل یکبار در سال انجام میشود،
ارائه دهند و نتایج آن را حداکرر طی دو ما پس از تاریخ گزارش به ادار کل تحویل دهند.
ادار کل باید حسابرسی بهمنظور بررسی تطاب بنیاد وقفی با اهاداف آن و قاوانین اجرایای و
همچنین تطاب نهادهای اقتصادی با قوانین و فعالیتهای آن انجام دهد.
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هزینههای مدیریت و نمایندگی
اصل 20 -34درصد درآمدهای خالص ساالنه بنیادهای وقفی ضبط شد تاب حقوق عمری و
رقبی بود و آن دسته درآمدهایی که موقتاً در اختیار ادار کل قارار دارناد ،بایاد باهمنظاور تحقا
هزینههای مدیریت و نمایندگی با بودجه ادار کل اعتبارسنجی شوند.
بخش7
اداره کل بنیادهای وقفی ،شورای بنیادهای وقفی ،سازمان اداره کل و استخدام
فصل1
اداره کل بنیادهای وقفی
اداره کل بنیادهای وقفی
اصل  -35ادار کل بنیادهای وقفی دارای مرتبه شخصیت حقوقی توسط نخستوزیری تعیین
میشود تا وظایف تعیینشد برای آنها را به انجام رساند.
در صورت لزوم ،نخستوزیر میتواند از طری وزیر کشور که نمایند او محسو
اختیاراتی را که در رابطه با مدیریت ادار کل به او واگذار شد را اعمال نماید.

میشاود،

ادار کل میتواند شامل سازمانهای مرکزی و استانی باشد.
دفتر اصلی ادار کل در آنکارا واق شد است.
وظایف اداره کل
اصل  -31وظایف ادار کل به شرح زیر میباشد:
 )aتحق و اجرای شرو و خدمات خیریه ،جوام  ،فرهنگای و اقتصاادی کاه در
پیماننامههای بنیادهای وقفی ضبط شد تعیینشد باشد ،و در صورت فقدان پیمانناماه،
در حکم ،سند مالکیت یا ح امتیاز جایگزین پیماننامه عنوان شود.
 )bبهمنظور خدماتدهی بهیناه خادمات فاوقالاذکر ،اساتفاد و سارمایهگاذاری
اعتبارات و کاالهای ادار کل و بنیادهای وقفی ضابط شاد و سارمایهگاذاری آنهاا در
سرمایهگذاریهایی که از بازدهی باال برخوردارند.
 )cتأساایس شاارکتهااا ،مشااارکت در شاارکتهااای در حااال حاضاار فعااال و
تصمیمگیری در خصوص هرگونه سرمایهای که اعتبارات شرکتهای موجود ادار کل و
بنیادهای وقفی ضبط شد را افزایش دهد.
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 )dحفظ و بازگردانی داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی واق در کشور و خاارج
از کشور
 )eحسابرسی بنیادهای وقفی اضافه شد  ،،جوام  ،صانعتگران و بنیادهاای وقفای
جدید.
 )fاجرای اقدامات آموزشی ،تحقی  ،توسعه و اقدامات فرهنگای و انتشاار ماوارد
مربو به بنیادهای وقفی؛ حفظ همکاریهای داخلی و بینالمللی.
 )gایجاد کلکسیون هایی حاوی دارایای هاای فرهنگای بنیادهاای وقفای ،تأسایس
موز ها ،کتابخانهها و مراکز فرهنگی.
 )hانجام خدمات و وظایف منسو

به آن طب این قانون و قوانین دیگر

ادار کل باید با سازمانها و نهادهای دیگر در رابطه با وظایف خود کاه مارتبط باا بنیادهاای
وقفی باشد ،همکاری داشته باشد و از مقیاسهای الزم برای ایان همکااریهاا اساتفاد نمایاد .در
صورت لزوم ،ادار کل میتواند کارشناس ،سازمانها و نهادهای متخصص برای مشاور و نظارات
حقوقی محدود به موضوع مربوطه بدون اینکه تاب قاانون مناقصاات دولتای شامار  4634باشاد،
استخدام نماید.
حسابرسی اداره کل
اصل  -36حسابرسی ادار کل باید در چارچو
مالی دولتی به تاریخ  2003/12/10انجام گردد.

مفاد قانون شمار  5018مادیریت و کنتارل

بودجه اداره کل
اصل  -38بودجه ادار کل باید طب چارچو قانون شامار  5018مادیریت و کنتارل ماالی
دولتی تهیه گردد .این بودجه باید طی مدتی مجاز پس از دریافت تأییدیه شورا به مقامات مربوطاه
تقدیم گردد.
هرگونه درآمد مازاد باید تا سال آیند به تعوی افتد.
درآمدهای اداره کل
اصل  -33درآمدهای ادار کل به شرح زیر است:
 )aدرآمدهای اجار ای
 )bسود تجارت
 )cدرآمدهای شرکتکنندگان
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 )dسررسیدهای مدیریت و نمایندگی
 )eدرآمدهایی که از فروش داراییهای غیرمنقول متعل به بنیادهای وقفای ضابط
شد حاصل میشوند.
 )fهزینههای بازگردانی
کل.

 )gدرآمدها و عایدی های ناشی ازفروش داراییهای غیرمنقول تحت تملاک ادار
 )hوقفهای مشرو
 )iوقفهای غیرمشرو
 )jسایر درآمدها

اصل-40درآمدهای عنوانشد در پاراگرافهای eو fاصل  33این قانون ممکان اسات بارای
خرید داراییهای غیرمنقول برای بنیاد وقفی و تعمیر و نگهداری داراییهای غیرمنقول فعلی بنیااد
وقفی استفاد شود .این مبلغ طب تصمیم شورا ممکن است برای سرمایهگذاریهای بازدهی درآمد
و تعمیر و نگهداری داراییهای فرهنگی واق در داخل و خارج کشور و متعل به بنیادهاای وقفای
بدون منب درآمد هزینه گردد.
وقفهای مشروط اداره کل باید همراستا با خواسته وقف کننده هزینه گردد.
فصل 0
شورای بنیادهای وقفی
تأسیس شورا
اصل  -41شورا باالترین نهاد تصمیمگیری در ادار کل محسو

میشود.

شورا در مجموع باید متشکل از  15عضو باشد که عبارتست از  5عضو ادار کل 3 ،مادیرکل
و یک مشاور حقوقی پایه  1و همچنین  5عضوی باشد که فارغالتحصیالن دانشگا بود و از دانش
و تجربه تخصصی در زمینه بنیادهای وقفی برخوردار باشاند کاه از طریا حکمای مشاترک طبا
پیشنهاد نخستوزیر تعیینشد باشند؛ و همچنین  3عضو که توسط بنیادهای وقفی جدید انتخاا
میشوند و دو عضو که یکی از آنها توسط بنیادهای وقفی اضافه شد و دیگری توساط بنیادهاای
وقفی جوام انتخا میشوند .عالو بر این ،بنیادهاای وقفای جدیاد مایتوانناد  3عضاو ذخیار
انتخا نمایند ،درحالیکه هرکدام از بنیادهای وقفی اضافه شاد و جواما مایتوانناد یاک عضاو
ذخیاار انتخااا نماینااد .انتخابااات جداگانااه طب ا دعااوت ادار کاال و بااا مشااارکت نمایناادگان
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منصو شد هیات مدیران بنیادهای وقفی جدید؛ مدیران بنیادهاای وقفای اضاافه شاد و هیاات
مدیر بنیادهای وقفی جوام برگزار خواهد شد.
مدیرکل ریاست شورا را نیز بر عهد دارد.
مدیرکل از اختیار و مأموریت اجارای تصامیمات اتخاذشاد برخاوردار اسات .ماواقعی کاه
مدیرکل نتواند به دالیل مختلف در مأموریتهای خود حضور یابد ،مدیرعامل کل میتواند ریاست
شورا را بر عهد گیرد.
اصول و روشهای حاکم بر کارکرد شورا باید در دستورالعمل مربوطه درج گردد.
وظایف شورا
اصل  -42عالو بر وظایف تعیینشد برای شورا طبا اصاول دیگار قاانون ماذکور ،شاورا
وظایف زیر را نیز بر عهد دارد:
 )aتصمیمگیاری بارای منفعات عماومی در خصاوص سالب مالکیات و اختیاار
تخصیص اعتبارات ،فروش و معامله مستغالت واگذاری اجار ای و غیرمنقاوالت خیریاه
تحت تملک ادار کل ،مولهاک و بنیادهای وقفی ضبط شد
 )bتائید بودجههای ادار کل و ادارات عملیاتی
 )cتصمیمگیری در خصوص دستورالعمل و آییننامههای پیشناویس مرباو باه
ادار کل و بنیادهای وقفی
 )dتصمیمگیری در مورد اموری که ازنظر ادار کل ضروری به نظر برسند
صالحیت و تصدی اعضای شورا
اصل  -43اعضای شورا باید از صالحیتهای مدنظر کارمندان شاهری کاه در قاانون شامار
 156کارمندان شهری مصو  1315/06/14تعیینشد است ،برخوردار باشند؛ حاداقل ساه نفار از
اعضا تعیینشد طب حکمی مشترک باید دارای حداقل  10ساال ساابقه خادمت در ساازمانهاا و
نهادهای دولتی باشند.
اعضای شورا که مأموران دولتی نیستند ،ممکن است با توجاه باه تخلفااتی کاه در رابطاه باا
وظایفشان مرتکب شد اند و همچنین آن دسته تخلفااتی کاه علیاه وظایفشاان مرتکاب شاد اناد،
بهعنوان مأموران دولتی در نظر گرفته شوند.
مدت تصدی اعضای شورا باید سه سال باشاد .عضاویت مادیرکل ،معااون مادیر و مشااور
حقوقی پایهیک شورا باید محدود به مدت خدمت آنها باشد .بااینحال ،اگار هرکادام از اعضاای
منصو شد نتواند به دلیل بیماری یا ناتوانی وظایف خود را انجام دهد؛ یا اگر صالحیت عضویت
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آنها رد شد باشد ،تصدی طب حکم مشترک مربو به اعضای منصو شد توسط حکم مشترک
و در سایر موارد طب تصمیم شورا و پیشنهاد مدیرکل خاتمه مییابد.
کسانی که بهعنوان اعضای شورا طب حکم مشترک طی مدت خدمت بهعنوان کارمند شاهری
یا دیگر مأمور دولتی منصو شد اند ،باید تا زمانی که در شاورا مشاغولاناد ،از ادار سااب خاود
استعفا دهند .این اعضا ممکن است مجدداً توسط کارفرمایان ساب خود برای منصابی کاه مناساب
صالحیتهای آنها باشند ،استخدام شوند .در مواقعی که ادار آنها به هار دلیلای بجاای اینکاه از
صالحیتهای کارمند دولتی محروم گردد ،منحل شود ،یا از منصب عضویت استعفا دهد یاا مادت
ادار آنها اتمام یابد ،طی  30روز باید درخواستی برای ادار ساب خود ارائه دهند .در این ماوارد،
زمانی را که در ادار کل ساری نمود اند بایاد طاوری محاسابه گاردد کاه انگاار در ساازمانی کاه
منصو شد بودند ،مشغول بکار بودند .مفاد حاکم بر اکتسا عناوین آکادمیاک محفاو اسات و
پرسنل انتقالی دانشگا باید تاب همین مفاد باشند.
جایگزینی اعضای شورا و مبالغ افتخاری
اصل  -44در مواقعی که ادار عضو منصو شد طب حکمی مشترک باه دالیال فاوقالاذکر
خالی بماند ،باید به مدت  3سال طی  30روز مطاب با اصل  43جایگزین گردد.
در مواقعی که ادار عضوی که توسط بنیادهای وقفی انتخا شد  ،خالی بماند ،اعضای ذخیر
برای تکمیل مدت باقیماند تعوی میشوند.
اعضای شورا که دارای ادار دولتی نباشند ،باید به ازای هرروز جلسه مبلغ قادردانی دریافات
نمایند که ممکن است برابر باا ضار عادد شااخص ( )3000در ضاریب حقاوقی پرداختای باه
کارمندان دولتی باشد و مقررشد که نباید بیشتر از  4روز در ما باشد.
جلسات شورا و حدنصاب قطعنامه
اصل  -45شورا باید حداقل دو بار در ما و طب درخواست مدیرکل با حضاور دوساوم کال
اعضا جلسه تشکیل دهد و قطعنامه باید مورد تصدی اکرریت قاط کل اعضای شاورا واقا شاود.
اعضای شورا نمیتوانند آراء ممتن ارائه دهند .اعضای شورا در برابر آراء خود و قطعناماه مسائول
میباشند.
اعضای شورا نمیتوانند در جلسات حضورداشته باشند و در مورد اموری رأی دهند که خاود
و روابط آنها و همچنین فرزندخواند های آنها را تا درجه سوم خویشاوندی و وابساتگی نگاران
سازد.
در جلساتی که آنها را نگران سازد ،بنیادهای وقفی میتوانند نمایند ای را تعیاین نمایناد کاه
ح رأیدهی نداشته باشد.
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قوانینی که اعضای شورا باید از آن پیروی نمایند
اصل  -41اعضای شورا نباید بهطاور مساتقیم یاا غیرمساتقیم مشاارکتی در اجارا ،داللای یاا
نمایندگی با ادار کل و شرکتهای وابسته به آن طی دوران تصدی آنها و  2ساال از اتماام دوران
تصدی آنها داشته باشند.
اعضای شورا نباید اطالعات و اسناد محرمانهای را که طی دوران تصدی در ماورد هریاک از
احزا به دست آورد اند ،افشا سازند ،مگر اطالعاتی که طب قانون مجاز باه افشاای آن باشاند؛ و
نباید از این اطالعات و اسناد به نف شخصی یا به ضرر طرفین ثالث استفاد نمایند .این تعهد حتی
پس از اتمام دوران تصدی نیز همچنان باقی خواهد ماند.
هر عضوی که نتواند سه جلسه متوالی یا بهطورکلی  10جلسه طی سال بدون عذر موجه در
جلسات حضور یابد طب قطعنامه شورا عزل خواهد شد.
فصل 7
سازمان
سازمان مرکزی
اصل  -46سازمان اصلی ادار کل بایاد شاامل واحادهای خادماتی اصالی ،واحاد مشااور ،
واحدهای حسابرسی و واحدهای خدماتی جانبی باشد.
سازمان مرکزی ادار کل در جدول  1نشان داد شد است.
مدیرکل
اصل  -48مدیرکل باالترین مقام است که نمایندگی ادار کل را بر عهد دارد.
مدیرکل باید عهد دار وظایف ادار کل همراستا با شرو و مفاد پیماننامه ،طرحهای توسعه،
برنامههای ساالنه و قانونگذاری باشد و در برابار نخساتوزیار پاساخگو باشاد و تضامینکنناد
همکاری با سازمانهای دیگر در موضوعاتی باشد که در گستر فعالیتها او قرار میگیرند.
مدیرکل باید دارای اختیار و مسئول بازرسی/حسابرسی فعالیتها ،عملیاتها و حساا هاای
سازمان مرکزی و استانی و همچنین بهر برداری از این وظایف باشد.
معاون مدیرکل
اصل  -43سه معاون مدیرکل ممکن است بارای کماک باه مادیرکل جهات همکااری باین
واحدهای اصلی خدماتی ،مشاور  ،حسابرسی و واحدهای خدماتی جانبی منصو گردند .معااون
مدیرکل میتواند وظایف تعیینشد توسط مدیرکل را انجام دهد.
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واحدهای خدمات اصلی
اصل -50واحدهای خدمات اصلی ادار کل عبارتاند از:
 )aوزارت خانه خدمات بنیاد وقفی
 )bوزارت خانه خدمات خیریه
 )cوزارت خانه اقدامات هنری و بازسازی
 )dوزارت خانه سرمایهگذاری و مستغالت
 )eوزارت خانه خدمات بهداشتی
 )fوزارت خانه امور فرهنگی و ثبت
 )gوزارت خانه روابط خارجی
وزارت خانه خدمات بنیاد وقفی
اصل  -51وزارت خانه خدمات بنیاد وقفی مسئول موارد زیر خواهد بود:
 )aانجام اقدامات و پردازشهای مربو به بنیادهای وقفی اضاافه شاد  ،جواما ،
صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید
 )bانجام رویکردهای مربو به جریمههای سازمانی
 )cاجرای سایر وظایفی که توسط مدیرکل تعیین گردد.
وزارت خانه خدمات خیریه
اصل  -52وزارت خانه خدمات خیریه مسئول موارد زیر خواهد بود:
 )aتحق شر های خیریه و ارائه خدمات تعیینشد در پیماننامهها
 )bتحق تشریفات مربو به تخصیص داراییهای غیرمنقول خیریه
 )cتأسیس تسهیالت آموزشی در هر سطح ،سازمانهای مراقبتهاای بهداشاتی و
خدمات اجتماعی ،آشازخانههای عمومی ،خوابگا های دانشجویی و غیار بارای پیشابرد
شرو و خدمات خیریه در پیماانناماههاای مربوطاه؛ مادیریت ایان تساهیالت؛ تاأمین
کمکهزینه برای دانشجویان ،تأمین کمکهای اجتماعی برای افاراد تهیدسات ،پرداخات
سود به افراد نیازمند و ناتوان.
 )dهمکاری با سازمانها و بنیادهای وقفی خدمات اجتماعی
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 )eایجاد و تحق سیاستهای اجتماعی و پروژ های کمکرساانی باه جواما باا
همکاری سازمانهای بینالمللی
 )fانجام سایر وظایفی که توسط مدیرکل تعیین میشود.
وزارت خانه اقدامات هنری و بازسازی
اصل  -53وظایف وزارت خانه امور هنری و بازسازی به شرح زیر است:
 )aمکانیابی و شناسایی ،تأمین موجودی برای داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی
و بایگانی اسناد
 )bارائه پیش نویس یا پیش نویس طرف ثالث ،طرح های انداز گیری ،بازپرداخات،
بازگردانی و پروژ های دیگر به همرا برنامههای  5ساله تعمیرات دارایایهاای فرهنگای
تحت تملک ادار کل و بنیادهاای وقفای ضابط شاد ؛ تعمیار و باازگردانی آنهاا؛ و یاا
استخدام گرو هایی برای انجام این امور؛ طب درخواست و همراستا با شرو و شارایط
پروتکل امضاشد  ،کمیسیون ایان اقادامات باه ساازمانهاا و بنیادهاای وقفای دولتای و
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که ادار کل مسئول کنترل این امور خواهد بود
 )cتدارک تحلیلهای واحد قیمت بارای دارایایهاای فرهنگای بنیادهاای وقفای؛
اطمینان از اینکه پس از تائید ادار کل منتشر خواهند شد.
 )dاجرای رویکردهای الزم در رابطه با پروژ های تعمیر و بازساازی دارایایهاای
فرهنگی تحت تملک ادار کل و بنیادهای وقفی ضبط شد ؛ کشف شرایط فعلی از طری
طرحها و عکسهای انداز گیری شد ؛ اجرای رویکردهای مصاادر دارایایهاا و منااط
حفاظتشد .
 )eانجام امور بازسازی ،تعمیر و مناقصه ساختمانهای جدید و همچنین تعمیرات
داراییهای فرهنگی تحت تملک ادار کل و بنیادهای وقفی ضبط شد .
 )fخریااداری مااواد الزم باارای تعمیاارات دارایاایهااای فرهنگ ای بنیاااد وقف ای و
ساختمانهای جدید؛ ایجاد و بررسی سایتهای ساختوساز.
 )gاجرای آییننامههاا و تشاریفات مرباو باه قاانون شامار  2813حفاظات از
داراییهای طبیعی و فرهنگی مصو .1383/06/21
 )hانجام سایر امور مشابه تعیینشد توسط مدیرکل.
وزارت خانه سرمایهگذاری و مستغالت
اصل  -54وظایف وزارت خانه سرمایهگذاری و مستغالت به شرح زیر است:
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 )aتهیه موجودی و ثبت داراییهای غیرمنقول تحت مالکیت ادار کل یا بنیادهاای
وقفی ضبط شد  ،اضافه شد و بنیادهای وقفی جوام .
 )bتعیین داراییهای غیرمنقولی کاه بایاد طبا ایان قاانون و قاوانین مارتبط باه
بنیادهای وقفی مربوطه بازگرداند شوند و به نام بنیاد وقفی در مرکز ثبات دارایای ثبات
شوند؛ پیگیری مالکیت و تشریفات رسیدگی به داراییهای فرهنگی بنیادهای وقفی .
 )cنظارت و پیگیری روشهای توسعه و امور ثبت امالک دارایایهاای غیرمنقاول
بنیادهای وقفی تحت تملک ادار کل یا بنیادهای وقفی ضبط شدهایگیری مصادر آنهاا
و تشریفات اجار ؛ اجرای روشهایی برای ورود یا خاروج از وضاعیت بنیااد وقفای یاا
ساختمان خدماتی؛ اعالم قوانین و روشهای حاکم بر اجاار هاا؛ اطمیناان از اینکاه ایان
داراییها به ازای هزینههای ساختوساز یا نوسازی یا در برابر آپارتمان اجاار داد شاد
است؛ استفاد از همه مقیاسها برای من هرگونه تخلف؛ تعاوی یاا فاروش آن دساته
داراییهایی که بالاستفاد میباشند؛ و خریداری داراییهایی که ضروری میباشند.
 )dانجام رویکردهای مرتبط با دارایی غیرمنقولی که به ادار کل اعطاشد باشد.
 )eتعیین داراییهای غیرمنقولی که منو باه بازیاابی باشاند و اطمیناان از اینکاه
هزینه بازیابی دریافت شد است.
 )fاستخدام یا بهکارگیری طرف ثالث برای اجرای اقدامات زیرساختی با توجه باه
نیاز به وظایف و عملیاتها
 )gانجام وظایف مشابه دیگری که مدیرکل تعیین نمود است.
وزارت خانه خدمات بهداشتی
اصل  -55وظایف وزارت خانه خدمات بهداشتی به شرح زیر است:
 )aتأمین خدمات بیمارستانی ،سرپایی و سیار بهداشتی و اجارای آیاینناماههاا و
اقدامات مرتبط بهمنظور تحق شرایط خیریه پزشکی که در پیماننامههای بنیادهای وقفی
ضبط شد ( )mazbutعنوانشد است.
 )bسنجش تأمین خدمات مؤثر و کارآمد در تسهیالت بهداشتی
 )cهمکاری با سازمانها و نهادهای تأمینکنند خدمات بهداشتی
 )dاطمینان از اینکه در صورت لزوم توافقاتی باا ساازمان هاا و نهادهاای دولتای،
بنیادهای وقفی امنیت جوام و همچنین شارکتهاای خصوصای بیماه فعاال در بخاش
سالمت به امضا رسید باشد
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 )eاطمینان از اینکه بنیاد وقفی بزمی عالم ولید سلطان بیمارستان گوربا باهعناوان
یک بیمارستان آموزشی همراستا با شرایط درج شد در پیماننامه آن باهطاور کارآماد و
مؤثر عمل میکند.
 )fانجام وظایف مشابه دیگر که توسط مدیرکل تعیینشد است.
وزارت خانه امور فرهنگی و ثبت
اصل  -51وظایف وزارت خانه امور فرهنگی و ثبت به شرح زیر است:
 )aترجمه ،برگردانی ،دستهبندی و بایگاانی پیماانناماههاا ،دساتورات اماراتاوری
عرمانی ،اسناد مالکیت ،احکام و اسناد مشابه در بایگانیهای ادار کل
 )bثبت بایگانیهاای اصالی بنیادهاای وقفای؛ ثبات بنیادهاای وقفای جدیاد در
بایگانیهای مرکزی
 )cپیگیری پیماننامهها و اسناد مشابه ذخیر شد در بایگانی دولتی ،کتابخاناههاا و
موز ها و همچنین بایگانیهای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ،و اطمینان از اینکاه
این اسناد به بایگانی ادار کل منتقل خواهد شد.
 )dثبت و بایگانی نسخههای بهروزرسانی شد امانتها ،حقاوق عماری و رقبای،
گواهینامهها ،اصالحیهها در شرو و شرو خیریه و غیر
 )eاطمینان از اینکه بررسیها و تحقیقات علمی بدون خطر انجامشد است.
 )fتهیه فهرستی از اشیای آنتیک حداکرر هار  5ساال و بررسای انطبااق آنهاا باا
موجودی
 )gارائه انتشارات مربو به بنیادهای وقفی
 )hبازگشایی و بازبینی موز ها ،کتابخانهها و مراکز فرهنگی برای بنیادهای وقفی
 )iسااازماندهی اقاادامات و رویاادادهای علم ای ،فرهنگ ای و اجتماااعی ،و ایجاااد
پروژ هایی با همکاری بنیادهای وقفی و نهادهای برتر آنها در داخل و خارج کشور.
 )jایجاد سیستم مدیریت بایگانی که استفاد از بایگانیها را برای هر نو مطالعات
علمی تسهیل ساخته و سیستم را در شرایط اجرایی مناسبی قرار دهد.
 )kسازماندهی جلسات ،کنفرانس ها ،پنل ها ،سماوزیوم ها ،نمایشگا ها ،بازارهاای
داخلی و بینالمللی و رویدادهای مشابه
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 )lاستفاد از مقیاسهای مناسب برای حفاظات از دارایایهاای فرهنگای منقاول
تحت تملک بنیادهای وقفی و برای جلوگیری از قاچااق آنهاا؛ اجارای آیاینناماههاای
مربوطه برای بازگردانی داراییهای فرهنگی قاچاق شد .
 )mانجام وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیینشد است.
وزارت خانه روابط خارجی
اصل  -56وظایف وزارت خانه روابط خارجی به شرح زیر است:
 )aانجام روابط و مکاتبات ادار کل با سازمانهای بینالمللی.
 )bپیگیری پیشرفتهای بینالمللی مرتبط با بنیادهای وقفی
 )cاجرای آییننامههای مربو به مستغالت بنیادهای وقفی در خارج از کشور
کل

 )dهمکاری با وزارتخانههای دیگر در اقدامات مربو باه اتحادیاه اروپاایی ادار

 )eسازماندهی جلسات بینالمللی با هر موضوع مربو طب حکم ادار کل که در
ترکیه برگزار میشوند و انجام هرگونه اقدامات الزم در این زمینه.
 )fانجام وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیینشد باشد.
واحدهای مشاوره و حسابرسی
اصل  -58واحدهای مشاور و حسابرسی ادار کل به شرح زیر خواهد بود:
 )aواحد مشاور حقوقی
 )bوزارت خانه راهنمایی و بازرسی
 )cوزارت خانه توسعه استراتژی
 )dواحد رسانه و روابط عمومی
واحد مشاوره حقوقی
اصل  -53وظایف واحد مشاور حقوقی به شرح زیر است:
 )aصدور نظرات حقوقی در زمینه امور حقوقی و تعامالت که ممکن است منجار
به اقدامات حقوقی ،مالی یا تنبیهی شود.
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 )bبازبینی قوانین پیشنویس ،قوانین فرعی و آییننامههاا در شارو حقاوقی کاه
توسط نخستوزیر یا دفاتر دیگر بهمنظور تعیین نظر ادار کل ارسال میگردد.
 )cاتخاذ مقیاس های حقاوقی مناساب ،باهموقا جهات حفاظ منااف ادار کال،
جلوگیری از منازعات و تسهیل اجرای توافقات و قراردادها مطاب با مقیاسهای نامبرد .
 )dتهیه فایلهای موردی برای دادخواهیها که در آن ادار کل باهعناوان یکای از
طرفین محسو میشود ،نمایندگی ادار کل در این دادخواهیها ،تبعیت و همکااری باا
دادخواهیهایی که از وکالی خارجی برای نمایندگی ادار کل استفاد شد است.
 )eبازبینی قوانین ،قوانین جانبی و آییننامههاای مرباو باه ادار کال در شارو
حقوقی ،تهیه پیشنویسهای این متون در صورت لزوم ،پیشانهاد تغییار یاا اصاالح ایان
قوانین.
 )fاجرای وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیینشد باشد.
وزارت خانه خدمات راهنمایی و بازرسی
اصل -10وزارت خانه خدمات راهنمایی و بازرسی باید طب دساتورات یاا تائیاد ادار کال،
بازرسی ،تحقی و بررسی از فعالیتهای مربو به سازمانهای اصلی و استانی ادار کال از ساوی
مدیرعامل انجام دهد و همچنین به وظایف زیر باردازد:
 )aبازبینی ،بازرسی و ایجاد خدمات راهنمایی برای بنیادهای وقفای اضاافه شاد ،
جوام  ،صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید برای یافتن اینکه آیاا مطااب باا شارایط درج
شد در پیماننامهها ،سند تودی امانت ،قانونگذاری فعلی و همچنین مطااب باا اهاداف
آنها عمل میکنند یا مدیریت میشوند و اینکه آیا داراییها و درآمدهای آنها مطااب باا
شرایط درج شد در پیماننامهها ،سند تودی امانت ،و اعالمیه  1331استفاد میشوند یاا
خیر.
 )bبازرسی و بررسی بنیادهای وقفی ،نهادهاای اقتصاادی آنهاا و مشاارکتهاای
اقتصادی آنها.
 )cارائه گزارشات صادرشد توساط باازرس هاای بنیااد وقفای پاس از پیگیاری
بازرسیها ،بازبینیها و حسابرسیهاا باه مادیرکل و همچناین ضامیمه سااختن نظارات
وزارت خانه .
 )dبازبینی گزارشات حسابرسی داخلی صادرشد توساط بنیادهاای وقفای اضاافه
شد  ،جوام  ،صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید و اتخاذ اقدامات الزم
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 )eانجام وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیینشد است.
گرو های استانی ممکن است طب تائید مدیرکل در مواقعی تعیین شاوند کاه نیااز باه انجاام
خدمات وزارت خانه خدماترسانی راهنمایی و بازرسی باشد.
قوانین و روشهای حاکم بر وزارت خانه خدمات راهنمایی و بازرسی و همچنین کارگرو ها
باید در آییننامه عنوان گردد.
وزارت خانه توسعه استراتژی
اصل  -11وظایف وزارت خانه توسعه استراتژی به شرح زیر است:
 )aایجاد استراتژیها و سیاستهای میانمدت و بلندمادت بارای ادار کال طبا
طرحها و سیاستهای توسعه ملی ،برنامههای ساالنه و برنامههای دولتی؛ انجاام وظاایف
مربوطه بهمنظور تعیین اهداف.
 )bایجاد معیارهای عملکرد و کیفیت برای موضوعاتی که در زمر احکام ادار کل
قرار میگیرند و انجام وظایف دیگری که در این چارچو تعیین میگردد.
 )cجم آوری اطالعات و داد های مربو به بهبود مدیریت ادار کل و خدمات و
عملکرد آن ،و تحلیل و ارزیابی اطالعات و داد های نامبرد .
 )dبررسی فاکتورهای بیرونی که ممکن است بر خدماتی اثرگذارند کاه در حاوز
اختیارات ادار کل قرار دارند ،انجام مطالعاتی در زمینه ظرفیت درونی ادار کل ،تحلیل و
مطالعه کارایی و بهر وری خدمات و همچنین انجام مطالعات کلی.
 )eتأمین خدمات مربو به سیستمهای مدیریت اطالعات
 )fانجام وظایف تعیینشد برای واحد خدمات مالی توسط قاانون شامار 5018
مدیریت و کنترل مالی.
 )gاجرای آییننامههای مرتبط با سرمایه امانی ادار کل.
 )hبرنامهریزی سرمایهگذاریهایی که توسط ادار کل در زمینه خادمات صانعتی،
بازرگانی ،کشاورزی ،گردشگری ،مراقبتهای بهداشاتی ،آموزشای ،فرهنگای ،جواما و
دیگر حوز ها انجام میشود؛ تأمین یا کمیسیون مطالعات و پروژ های الزم.
 )iانجام مطالعات مالی و تکنیکی بهمنظور افزایش قابلیتهای تولیدی تعهدات در
گستر قوانین اقتصاد ،اجرای آییننامهها و اقدامات مرتبط با تعهدات و شعبههای فرعی.
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 )jحسابداری بنیادهای وقفی ضبط شد  ،اجرای آییننامههای مرتبط با ح عمری
و رقبی.
 )kبررسی و اثبات حسا های مالی ساالنه بنیادهای وقفی اضافه شد
 )lاطمینان از ایجاد و اجرای پروژ هایی که ممکن است از سرمایههاای خاارجی
نف ببرند.
 )mانجام وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیین میشود.
واحد رسانه و روابط عمومی
اصل  -12وظایف رسانه و روابط عمومی به شرح زیر است:
 )aتأمین اطالعاتی در مورد هویت ،مأموریت ،دیدگا  ،احکام و اقدامات ادار کال
به عموم مردم بهمنظور اطمینان از شفافسازی ادار کل.
 )bبرقراری رابطه با رسانهها و جراید برای تأمین اطالعات مربو باه اقادامات و
پروژ های ادار کل به مردم ،تهیه اطالعااتی در ماورد ادار کال ،اطمیناان از اینکاه ایان
اطالعات از طری رسانههای جمعی در میان مردم منتشر میگردد.
 )cایجاد طرحهای رسانهای برای هر نوع اخبار مربو به ادار کل ،کاه باه شاکل
بولتن ،بیانیه و اعالمیه تهیه میگردد و اجرای این طرحها.
 )dایجاد استراتژیهای تبلیغاتی و ترویجی بهمنظور قابلیات رؤیات و تبلیاغ ادار
کل ،اقدامات آن و هویتسازمانی آن توسط مردم و اجرای این استراتژیها.
 )eبرنامهریزی رویادادهای مشاترک و فعالیاتهاای انتشااراتی باا ساازمانهاا و
بنیادهای وقفی دولتی دیگر ،سازمانهای غیردولتی و دانشگا هاا بارای تبلیاغ ادار کال؛
طراحی و چاپ جزوات تبلیغی ،پوسترها و دیگر اطالعات چااپی و توزیا آن در میاان
گرو های هدف.
 )fاتخاذ اقداماتی برای تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات طب قانون شامار
 4382ح دسترسی به اطالعات مصو  ،2003/10/3اقدام بهعنوان هماهنگکنناد باین
واحدهای مربوطه و شهروندانی که مایلاند از حا خاود بارای دساتیابی باه اطالعاات
استفاد نمایند.
 )gانجام وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیینشد است.
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وزارت خانه خدمات جانبی
اصل  -13وزارتخانههای خدمات جانبی ادار کل به شرح زیر است:
 )aوزارت خانه مناب انسانی
 )bوزارت خانه خدمات پشتیبانی
وزارت خانه منابع انسانی
اصل  -14وظایف وزارت خانه مناب انسانی به شرح زیر است:
 )aاجرای فعالیتهایی در زمینه طرحها و سیاستهای ادار کال در حاوز منااب
انسانی ،و ارائه پروپوزالها.
 )bاجرای آیین نامه های مربو به انتصاا  ،ساواب پرسانل ،اقادامات انضاباطی،
بازنشستگی ،واگذاری ،ترویج ،حقوق ،اتحادیه کارگری و تشاریفات دیگار پرسانل ادار
کل.
 )cتهیه ،اجرا و ارزیابی برنامههای آموزش ضمن خدمت برای پرسنل ادار کل
 )dتأمین خدمات حسابرسی داخلی
 )eانجام وظایف دیگری که توسط مدیرکل تعیینشد است.
وزارت خانه خدمات پشتیبانی
اصل  -15وظایف وزارت خانه خدمات پشتیبانی به شرح زیر است:
 )aتأمین تجهیزات ،ابزار ثابت و مواد موردنیاز ادار کال؛ توزیا و تعمیار آنهاا،
ثبت سواب و انجام روشهای افزایش هزینهها
 )bاجار داراییهای منقول و غیرمنقول موردنیاز ادار کل برای ارائه خدمات
 )cانجام خدمات پاکسازی ،نورپردازی ،گرمایشی ،نگهداری ،تعمیر و ارساال باه
ساختمانها و تسهیالت خدماتی ادار کل
 )dتخصیص خانه ،ساختمان و مدیریت مراکز بهداشتی و تسهیالت اجتماعی
 )eارائه خدمات کلی سندسازی و بایگانی
 )fبرنامهریزی و تأمین خدمات دفاعی و تجهیز قوای شهری ادار کل
 )gانجام سایر وظایفی که توسط مدیرکل تعیین میشود.
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سازمانهای استانی
اصل  -11سازمان استانی ادار کل در جدول ضمیمه  2نشان داد شد است .شورای وزیاران،
منو به پروپوزال ادار کل ،از اختیار تأسیس و لغو شعبههای نامبرد در جدول و همچنین تعیاین
مکان مجدد و تغییر آن برخوردار است.
قوانین و روشهای سازمان استانی ادار کل باید در دستورالعمل گنجاند شود.
فصل4
استخدام
برنامه روزانه پرسنل
اصل  -16پرسنل ادار کل باید تاب قانون شمار  156کارمندان دولتی باشند.
افرادی که بهعنوان مدیرکل ،معاون مدیرکل ،عضو شورای بنیادهای وقفی ،مشااور پایاهیاک
حقوقی ،رییس وزارت خانه راهنمایی و بازرسی ،بازرس کل ،باازرس ،کارمناد رواباط عماومی و
جراید ،رییس وزارت خانه ،مدیرکل منطقهای ،مشاور قضایی ،مدیر ،مدیر بخاش ،کارشاناس بنیااد
وقفی ،وکیل ،معمار ،مهندس ،برنامهریز شهری ،محق موز و پزشکان مقیم منصو میشوند بایاد
در پستهای مربوطه بدون تبعیت از قانون  156کارمندان دولتی و مفاد پرسانل قاراردادی قاوانین
اجراشدنی دیگر بهعنوان پرسنل قراردادی استخدام شوند.
به پرسنلی که بهطور قراردادی در ادار کل مشغول بکار است باید مبلغ ناخالصی کاه توساط
شورا تعیین میشود ،پرداخت شود و مقررشد که میانگینی از تخصیصاتی باشد که در زماانبنادی
( )IIIضمیمه قانون درج شد است .پرسنل قراردادی ادار کل باید از همان افزایش حقوق پرسنل
قراردادی سازمان مرکزی نخستوزیری بر مبنای همان قوانین و روش هاا برخاوردار باشاند .ایان
پرسنل باید تحت نظارت صندوق بازنشستگی (امکلی صاندیگ) جمهوری ترکیه باشاند .باه آنهاا
باید مبلغ کمکهزینه تا مقدار حقوق ماهانه متناساب باا روزهاای کااری (ازجملاه مرخصایهاای
استعالجی و ساالنه ) ما های ژانویه ،آوریل ،جوالی و اکتبر پرداخت گاردد .از میاان ایان پرسانل،
میتوان به آن دسته افرادی که در فعالیتهای خود در مقایسه با همکااران عملکارد بهتاری نشاان
دادند ،بن تشویقی طب حقوق ماهانه در ما های جوئن و دسامبر طب پیشنهاد ادار کال ،رضاایت
وزارت مربوطه و تائید نخستوزیر پرداخت نمود .اصول و روشهای مربوطاه طبا اجارای ایان
پاراگراف و همچنین پرداختیهای دیگر به پرسنل فوقالذکر بایاد توساط شاورای وزیاران تعیاین
گردد.
مبلغ اضافهکاری باید برای کارمندان دولتی (بهجز پرسنل قراردادی مرتبط با همان پستهاا )
که در سازمانهای مرکزی و استانی ادار کل مشغول بکار میباشند ،طب اصول و روشهاای درج

 / 268آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

شد در اصال 31قاانون شامار  3051اصاالحیه حکام ساازمان نخساتوزیاری مصاو
 1384/10/10تعیین گردد.

تااریخ

انتصابها
اصل  -18مدیرکل ،معاون مدیرکل ،مشاور پایه یک حقاوقی و مادیران منطقاهای بایاد طبا
حکمی مشترک منصو گردند؛ رییس وزارت خانه راهنمایی و بازرسی و رییس وزارت خانه طب
پیشنهاد مدیرکل و تائید نخستوزیری یا وزیر کشور با اختیار نخستوزیر منصو میشوند و کل
پرسنل دیگر توسط مدیرکل تعیین خواهند شد.
کارشناس بنیاد وقفی و دستیار کارشناس بنیاد وقفی
اصل  -13خدمات کارشناسی کاه بارای انجاام وظاایف ادار کال الزم اسات ،بایاد توساط
کارشناس بنیاد وقفی و دستیار کارشناس بنیاد وقفی تهیه گردد.
دستیار کارشناس بنیاد وقفی باید از صالحیت هایزیر و همچنین صالحیتهای درج شاد در
اصل  48قانون شمار  156کارمندان دولتی برخوردار باشد:
 )aدارای مدرک فارغالتحصیلی دانشکد یا کاالج باا حاداقل  4ساال آماوزش در
داخل کشور ،و افراد تحصیلکرد خارج کشور که مدرک معادل آنها مورد تائید شورای
آموزش عالی باشد.
 )bگذراندن آزمون جام صالحیت کارمندان دولتی
 )cکسب حداقل نمر  Bدر امتحان زبان خارجی کارکنان دولتی
 )dگذراندن امتحانی که توسط ادار کل برگزار میشود.
 )eاز زمان برگزاری امتحانی که توسط  DGبرگزار مایشاود ،حاداکرر  30سااله
باشند.
دستیار کارشناس بنیاد وقفی پس از حداقل  3سال مجاز به شرکت در امتحان صالحیتهاای
کارشناسی بنیاد وقفی ،کسب سواب قابلقبول ،ارائه رساله ،و کسب تائید مربو به رساله موردنظر
است .کسانی که امتحان مذکور را گذراند باشند ،به جایگا کارشناس بنیااد وقفای ارتقاا خواهناد
یافت؛ کسانی که برای بار دوم مردود میشوند ،باید در کادر مناسب منصو گردند.
قوانین و روشهای حاکم بر آزمون صاالحیت دساتیار کارشاناس بنیااد وقفای ،برناماههاای
آموزشی و مدت آنها ،رساله نوشتهشد و آزمون صالحیت حرفهای و همچنین روشهای عملیاتی
باید در آییننامه درج شوند.
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بازرس و دستیار بازرس
اصل  -60دستیار بازرس باید دارای صالحیتهای زیر باشد:
 )aصالحیتهایی که در اصل  48قانون شمار  156کارمندان دولتای عناوانشاد
است.
 )bدارندگان مدرک کارشناسی حقوقی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،مدیریت بازرگاانی،
مدیریت ،معماری یا مهندسی از دانشگا  ،دانشکد  ،کالج یا مادارس آماوزش عاالی کاه
حداقل  4سال آموزشی را گذراند باشند و در ترکیه یا خارج از کشور سااکن باشاند ،و
مدرک تحصیلی خود را از این دانشگا ها ،دانشکد ها یا مدارس واق در خارج کشور به
دست آورد باشند باید منو به تائید هیات آموزش عالی باشند.
 )cسندسازی از طری گزارش شورای ساالمت کاه فارد بارای مساافرت در هار
شرایط اقلیمی و مسافرتی در وضعیت سالمت مناسبی قرار دارد.
 )dگذراندن امتحان جام صالحیت کارمندان دولتی
 )eگذراندن آزمون مقایسهای که توسط ادار کل برگزار میشود
 )fدر موعد آزمون بیشتر از  30سال نباشند.
دستیار بازرس ،که آزمون جام صالحیت را با موفقیت بگذراند ،باه موقعیات باازرس ارتقاا
خواهد یافت و مقرر میشود که دارای سه سال سابقه بهعنوان معاون کارشناس بنیاد وقفی باشاد و
دارای سواب قابل قبولی باشد.
قوانین و روشهای حاکم بر آزمون جام صالحیت فوقالذکر باید در آییننامه درج گردد.
اگر دستیار بازرس که واجد شرایط آزمون جام فوقالذکر شناخته شود ،نتواناد بادون دلیال
موجهی در آن شرکت نماید ،و نتواند مجدداً آزمون را پشت سر گاذارد ،یاا نمار غیرقابال قباولی
کسب نماید ،از ح خود محروم شد و در کادر مناسب دیگر منصو میگردد.
اتمام و ایجاد کادرها
اصل  -61کادرهای توضیح داد شد در زمانبندی ضمیمه  1حکم روشهای جام کاادر در
ادار کل بنیادهای وقفی شمار  130لغو شد و از کادر توضیح داد شد زمانبندی  IVاین قاانون
حذفشد است .کادرهای این فهرست در ضمیمه  1معرفیشد و به زمانبنادی  Iضامیمه حکام
کادرهای ادار کل افزود شد است.
سود سهام و حقالزحمه وکیل
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اصل  -62دارایی در گردش درآمدهای حاصل از خدمات ارائهشد توسط پرسنل بنیاد وقفای
بزم عالم ولید سلطان بیمارستان گوربا باید بهعنوان سود سهام و طب شارایط تعیاینشاد توساط
شورای بنیادهای وقفی با در نظر گرفتن روشها و اصول مندرج در وزارت بهداشت ،بین رد هاای
پرسنل توزی گردد ،و مقرر گردد بیشتر از سقف پیشبینی پستهاای خااص تساهیالت بهداشاتی
وزارت بهداشت نباشد .این سود سهامها باید طب شرایط تاأمین خادمات ،عنااوین ،موقعیاتهاا،
شرایط کاری ،زمان کار ،میزان نقش خدمات ،عملکارد و وضاعیت پرسانل ناامبرد –خاوا خاود
اشتغال باشد یا خیر -و با توجه به ماهیت خادمات ناامبرد ازجملاه آزمایشاات پزشاکی ،عمال،
بیهوشی ،مداخالت تهاجمی ،ریسکهای خاص ناشی از شرایط کار در وزارتخاناههاای پرخطار و
غیر قابل پرداخت باشد.سود سهامی که به این شیو پرداخت میشاود نبایاد بیشاتر از  50درصاد
درآمد دارایی در گردش ایجادشد در سال جاری باشد.
بهکل پرسنل بهجز افرادی که از حقوق عنوانشد در پاراگراف اول برخوردارند ،بایاد مبلغای
طب قوانین ،روشها و نرخی که توسط شورا تعیین میشود ،پرداخت گردد و مقرر گردیاد اسات
که این مقدار بیشتر از  %3درآمدهای اجار ای بنیاد وقفی و یکسوم حقوق آنها نباشاد .ایان ناوع
توزی باید صرفاً تاب تخفیف مالیات تمبر باشد.
در پرداخت ح الزحمه وکالت به وکیل و مسئولین خدمات حقوقی مربو به طرح دعاوی و
اقدامات قابلاجرا ،که به نف ادار کل انجام میشود و از شخص ثالث جم آوری مایگاردد ،مفااد
قانون شمار  1383مصو  1323/2/2پرداخت ح الزحمه به وکیل و مأموران مشابهی که در ارائه
طرح دعوی ایالت حضور دارند ،باید از طری فراسنجی اجرا شود.
بخش4
مفاد متفرقه
وظایف و اختیارات
اصل  -63همه مدیران اجرایی سازمانهای مرکزی و استانی ادار کل متعهد به ارائه خادمات
و انجام وظایف خود طب دستورات و دستورالعمل تعیینشد توسط مدیرکل و منطبا باا قاوانین
اجراشدنی ،رح ها و برنامهها میباشند.
تکامل اختیارات
اصل  -64مدیرکل و همه مدیران اجرایی مجاز میباشند تا بعضای از اختیاارات خاود را باه
زیردستان خود واگذار نمایند ،مقررشد است که محدود این واگذاری دقیقاً مشخص گردد.
انتقال اختیارت باید به تناسب فرد موردنظر اعالم گردد.
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حق عمری و رقبی
اصل -65حقوق فرد موردنظر باید طب شرایط درج شد در پیماننامههای صادر به بنیادهای
وقفی ضبط شد و اضافه شد تعیین گردد .قوانین و روشهای حاکم بر بهر برداری از این حقاوق
باید در آییننامه عنوان گردد.
مدعی علیه مشترک در بنیادهای وقفی مولهاک
اصل  -61در اقامه دعاوی مالکیت و حقوق عمری و رقبای علیاه مادیریت بنیادهاای وقفای
اضافه شد  ،ادار کل و مدیریت بنیاد وقفی باید بهعنوان مدعی علیه مشترک اقدام نماید.
مصونیتها و استثنائات
اصل  -66داراییهای غیرمنقول تحت مالکیت ادار کل یا بنیادهای وقفی ضبط شاد بایاد از
مزیت دارایی دولتی بودن بهر مند گردند ،طوری که در برابر مصاادر یاا پرداخات وثیقاه مصاون
باشند؛ هر نوع معامله مربو به داراییهای مذکور باید معااف از مالیاات ،عاوارض ،جریماههاا و
ح الزحمه باشند.
هیچ وثیقهای برای دعاوی که توسط ادار کل ثبت میشود ،الزم نمیباشد.
طلبهای وصول نشدنی به ادار کل یا بنیادهای وقفی ضبط شاد بایاد طبا قاانون شامار
 1183جم آوری وصول شدنیهای دولت مصو  1353/6/21جم آوری گردد.
اقدامات مربو به تعمیرات و بازسازی داراییهای فرهنگی تحات تملاک بنیادهاای وقفای،
اقدامات ایجاد چشمانداز و سلب مالکیتها نباید تاب حکم شمار  180سازمان و وظاایف وزارت
توسعه و مسکن باشد.
اقدامات مربو به اجار داراییهای فرهنگی در برابر هزینههای بازساازی و تعمیارات نبایاد
تاب قانون شمار  2881مناقصات دولتی مصو  1383/3/10باشد.
قوانین و روشهای حاکم بر هزینهها و عملیاتهای اجار ای فاوقالاذکر بایاد در آیاینناماه
عنوان گردند.
باید به اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی مایل به مطالعه ،بهبود و حمایت از فرهناگ بنیااد
وقفی در داخل و خارج کشور اجاز حمایت مالی از سازمانهاای علمای ،مطالعاات اساتراتژیک،
کنفرانسها ،سماوزیومها و رویدادهای مشاابه فرهنگای داد شاود کاه در گساتر ادار کال قارار
میگیرند و در برنامههای فعالیت و سرمایهگذاری آن عنوانشد اند .اساانسارهای فاردی و شارکتی
باید از اجاز تبلیغات بازرگانی رویدادهایی که تااب قاوانین تعیاینشاد توساط ادار کال باشاند،
برخوردار باشند .کمکهای مالی ،موارد اهدایی و کمکهای مالی این اشخاص حقیقی و نهادهاای
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حقوقی برای نگهداری ،تعمیرات ،بازسازی یاا حفاظ اماوال منقاول و غیرمنقاول تحات مالکیات
بنیادهای وقفی ،و همچنین برای اقدامات مربو به چشمانداز و سلب مالکیات ایان دارایایهاا از
طری کنترل ادار کل باید از درآمد آنها و مبنای مالیات بر شرکت کسر شود.
اموال منقول و غیرمنقول اهدایی به بنیاد وقفی طی تأسیس آن یا پسازآن باید معاف از مالیات
بر ارث باشند.
حق بخشودگی و چشمپوشی
 )aشورای بنیادهای وقفی مجاز است مباحث حقوقی بین ادار کل و ساازمانهاا،
نهادها ،اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی دیگر از طری ماد اضافه شد به قارارداد یاا
توافقنامه ایجاد نماید.
 )bمدیرکل باید از اختیار بخشودگی دعاویها یا اقدامات اجراشدنی که احتماالً به
دالیل مادی و حقوقی یا طی بازنگری توساط دادگاا عاالی منجار باه پیامادهای مفیاد
میشود ،و تائید ح ویژ یا بخشودگی سود ویژ تا  50هزار لیر ترکیه برخوردار باشاد؛
شورای بنیادهای وقفی بایاد از ایان اختیاارات در خصاوص مقاادیر بیشاتر از محادود
تعیینشد  ،برخوردار باشد.
حتی اگر قراردادی وجود نداشته باشد ،مقرر میشود که این تسویهحسا
محافظت نماید.

از مناف ادار کال

مدیرکل میتواند بعضی از اختیارات فوقالذکر یا کال آنهاا را باه معااون مادیرکل ،مشااور
پایهیک حقوقی یا مدیر منطقهای واگذار نماید.
اصول حاکم بر اجرای این بند و مقادیر عنوانشد باید توسط شورا تعیین گردند.
مفاد اصالحی
اصل -63
 )aعبارت " یا ادار کل بنیادهای وقفی " برای پیگیری "شهرداریها" در اصال 4
قانون شمار  1236ساختوساز بنادر مصو  1354/1/26افزود شد است.
 )bقانون کارمندان دولتی شمار  156بهصورت زیر اصالحشد است:
 )1عبارت " دستیار کارشناس بنیاد وقفای " باه اصال  31مفااد عاادی،
پاراگراف ( ،)Aپاراگراف فرعی  11درست پس از عبارت " دستیار کارشاناس
نخستوزیری" افزود شاد  ،و عباارت " کارشناساان بنیااد وقفای "در هماان
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پاااراگراف فرع ای درساات پااس از عبااارت " کارشناسااان نخسااتوزیااری"
افزود شد است.
 )2عبااارت "کارشناسااان بنیاااد وقفاای " در اصاال  152بخااش " -II
مصونیتها" پاراگراف  " Aمصونیت خدمات ویژ " ،پاراگراف فرعای ( )iباه
دنبال " کارشناسان فرهنگی و گردشگری" افزود شد است.
 )3عبارت "کارشناسان بنیاد وقفی " به دنبال " کارشناساان فرهنگای و
گردشگری" طب ضمیمه ،Iزمان بندی " خدمات اجرایای کلای "I-پااراگراف
( )hافزود شد است.
 )4عبارت " رییس وزارت خانه راهنمایی و بازرسی ادار کل بنیادهاای
وقفی " برای پیگیری بخشی باا عناوان " ریایس هیاات بازرسای و بررسای"
ضمیمه  ،IIزمانبندی " سازمانهای قضایی ،هیاات هاای مارتبط و وابساته و
بنیادهای وقفی آموزش عالی " افزود شد است.
 )5اصطالح "رییس وزارت خانه راهنمایی و بازرسی ادار کل بنیادهای
وقفی " بهضمیمه  ،IVزمانبندی " پاداش مدیران اجرایی" خاط  5پااراگراف
( )eافزود شد است.
 )cعبارت " همچنین غیرمنقوالت ادار کل بنیادهای وقفی و بنیادهای وقفی ضبط
شد ( )mazbutکه مدیریت و نمایندگی را به عهد دارد" در ادامه " غیرمنقوالت تحت
مالکیت خصوصی دولت و آن دسته غیرمنقوالتی که تاب تصامیمات و اختیاارت دولات
میباشند" در پاراگراف  1اصل  65طب قانون شامار  2881مناقصاات دولتای مصاو
 1383/3/8افزود شد است.
 )dمااوارد زیاار بااه قااانون تاادارکات عمااومی شاامار  4634مصااو
افزود شد است:
است

2002/1/4

 )1پاراگراف زیر ( )kبه دنبال پاراگراف ( )jطبا اصال  3افازود شاد

" ( )kتدارک کاالها و خدمات مربو به تعمیر ،بازساازی و چشاماناداز
سازی داراییهای فرهنگی بنیاد وقفی "
 )2پاراگراف زیر طب اصل موقت 40
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" اصااول و روشهااای مربااو بااه پاااراگراف ( )kطبا اصاال  3قااانون
ازاین پس باید در دستورالعمل صادر از ادار کل بنیادهای وقفی طب مشورت
با وزارت مالیات و مقامات تدارکات عمومی عنوان شود".
مفاد فسخشده
اصل  -80قانون شمار  2612بنیادهای وقفی ،مفاد قانون وظایف و سازمان ادار کل بنیادهای
وقفی شمار  1610مصو  1351/1/30بهاسترنای اصل  ،11قانون فاروش و اجاار اماوال تحات
مالکیت بنیادهای وقفی شمار  2350مصو  ،1331/4/26قانون شمار  6044واگذاری ساز هاای
باستانی دارای ارزش تاریخی و معماری به ادار کل بنیادهاای وقفای مصاو  ،1356/3/13قاانون
شمار  648زمینها و محوطههاای قابالفاروش توساط بنیادهاای وقفای باه نهادهاای خااص و
شهرداریها مصو  ،1321/3/6قانون شمار  1032فروش درختستانهای زیتون ،انجیار ،فنادق و
مرکبات تحت مالکیت بنیادهای وقفی مصو 1353/6/8؛ حکم شمار  226مربو باه ساازمان و
وظایف ادار کل بنیادهای وقفی مصو 1384/1/18؛ پاراگراف  2اصل  111قانون مدنی ترکیه باه
شمار  4621مصو  2001/11/22به همرا اصالحیهها و موارد افزود شد فسخشد اند.
عبارات "ادار کل بنیادهای وقفی " که در اصل  20حکم شمار  546مصاو  1335/2/23و
پاراگراف اول اصل  3ضمیمه حکم شمار  365مصو  "1383/1/26از متن حذفشد است.
اصل موقت  -1تا زمانی که سازمان ادار کل طب اصول قانون مجدداً سازماندهی گردد ،کادر
موجود بهعنوان تاریخ اجرای این قانون باید همچنان از اعتبار برخوردار باشد.
پرسنلی که کادر ،مقام و عناوین آنها طب این قانون بدون تغییر بااقیماناد  ،بایاد باهعناوان
پرسنلی که در کادرهای جدید منصو شد اند ،در نظر گرفته شوند.
پرسنلی که کادرها ،مقامها و عناوین آنها طب قانون تغییریافته یا فسخشد  ،باید طب درجات
و مدارک آنها توسط ادار کل طی  1ما در کادرهای مناساب منصاو شاوند .تاا زماانی کاه در
کادرهای جدید منصو شوند ،باید کل ح وحقوق مرباو باه دساتمزدها ،شااخصهاای ماازاد،
افزایش حقوق و پاداشها و همچنین دیگر حقوق مالی محفو بماند .زماانی کاه مجماوع مقادار
خالص حقوق ،شاخصهای مازاد ،افزایش حقوق و پاداشها کمتر از مجموع مقدار خالص حقوق،
شاخصهای مازاد ،افزایش حقوق و پاداشها و همچنین حقوق مالی مرتبط با آخرین ماا فعالیات
در کادر قبلی آنها باشد ،مابه تفاوت باید باهعناوان پااداش تاا زماانی کاه در کاادری کاه باه آن
منصو شد اند ،باقی بمانند ،بدون تبعیت از کسر یا مالیات پرداخت گردد.
عالو بر این ،افرادی که در ادار کل مشغول باه کاار مایباشاند و تااب قاانون شامار 156
کارمندان دولتی میباشند باید در آزمون صالحیت که توسط ادار کال برگازار مایشاود ،شارکت
نمایند که مقررشد طی  1ما از اجرای این قانون برگزار گاردد .متقاضایان الزم نیسات از شارایط
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درج شد در پاراگرافهای فرعای () )(c ،bو ( )eطبا پااراگراف دوم اصال  13قاانون ماذکور
برخوردار باشند.
افرادی که در آزمون موف میشوند باید بهعنوان کارشناس بنیاد وقفی منصو

گردند.

اصل موقتی  -2دستورالعمل مندرج در اصول خاص این قانون باید در مجالت رسمی طی 1
ما منتقلشد و چاپ شوند ،تا زمانی که مفاد دستورالعمل موجود مغایر با این قانون نباشد ،اجرای
ان باید ادامه یابد.
اصل موقتی  -3وظایف منتسب به وزارتخانهها یا واحدهایی که تغییریافته یا ایجادشد  ،بایاد
توسط وزارتخانهها یا واحدهایی که قبل از تصویب این قانون آن را اجرا میکردند ،اجرا شود ،مگر
اینکه مجدداً سازماندهی شوند.
اصل موقتی  -4سازمان استانی ادار کل باید به اجرا و تدارک وظایف و خدمات خود اداماه
دهد ،تا زمانی که مجدداً ساختاربندی شود.
اصل موقتی -5در دعاوی جاری مربو به ثبت بنیادهای وقفی ،شارو جریماه و تجاویزی
عنوانشد در قوانین دیگر ازاینپس اجراشدنی نخواهد بود.
اصل موقتی  -1بنیادهای وقفی اضافه شد که ح عمری و رقبی آنها بیشتر از شرایط خیریه
در بنیادهای وقفی خیریه آنها است ،باید به بنیادهای وقفی خانوادگی(موروثی) عنوانشد در اصل
 362قانون مدنی ترکیه به شمار  4621طب تصمیم دادگا  ،درخواست مدیر بنیاد وقفی و مقاماات
مربوطه و بر مبنای تصمیم شورا تبدیل گردد.
اصل موقتی  -6بنیادهای وقفی جوام "
 )aاموال غیرمنقول ثبتشد در اظهارنامه  ،1331که در ادار ثبت دارایی با نامهای
مجازی و جعلی ثبتشد و هنوز تحت کنترل بنیاد وقفی باشد.
 )bاموال غیرمنقولی که اخیراً در ادار ثبت دارایی به نام خزانه ،ادار کل ،وارث یا
واقفی که قادر به تملک دارایی نباشد ،ثبتشد باشد ،علیارغم ایان واقعیات کاه توساط
بنیادهای وقفی جوام خریداری شد باشند ،یا پس از اظهارنامه  1331به بنیادهای وقفی
جوام واگذار یا اعطاشد باشند ،باید توسط ادار ثبت دارایای باه ناام بنیادهاای وقفای
جوام با هماه حقاوق و تعهادات ثباتشاد بارای آنهاا در ادار ثبات دارایای ،طبا
درخواست برای واگذاری طی  18ما از اجرای این قاانون و پاس از تائیاد شاورا ثبات
گردد.
اصل موقتی  -8کادرهای منصو شاد در ادار کال طبا قاانون شامار  4041درخواسات
خصوصیسازی باید اعتبار خود را حفظ نمایند.

 / 276آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ترکیه

اصل موقتی  -3پرسنل تحت نظارت کادرهای وزارت بهداشت ،که طای خدمتشاان در بنیااد
وقفی بزمی عالم ولید سلطان بیمارستان گوربا به کادرهای ادار کل منتقلشد بودند ،باید از مفااد
پاراگراف ششم اصل 5قانون شمار  5283مصو  2005/1/1استفاد نمایند.
بنیاد وقفی درختستانهای زیتون ایوالیک و چشمهها ،و همچنین رسیدگی به بنیاد وقفی بزمی
عالم ولید سلطان بیمارستان گوربا که تحت نظارت ادار کل فعالیت دارد ،میتواند بهعنوان دارایی
در گردش فعالیت داشته باشد تا زمانی که آییننامههای مربو به بازسازی رسیدگیها با دارایی در
گردش طب اصل موقتی  11قانون شمار  5018مدیریت و کنترل مالی دولتی ،اجرایی گردد.
اعتبار
اصل  -81این قانون زمانی که در مجالت رسمی منتشر میشود باید معتبر و اجرایی باشد.
اجرا
اصل  -82این قانون باید توسط شورای وزیران اجرایی گردد.

پیوست  :2دستورالعمل اجراییسازی قانون اوقاف شماره 5737

 -0-8پیوست  :0دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف شماره 7575
دستورالعمل اجرایی سازی قانون اوقاف
شنبه  05سپتامبر  ،0228مجله رسمی ،چاپ 05212

دستورالعمل
از سوی ادار کل بنیادهای وقفی :
دستورالعمل مربو به بنیادهای وقفی
بخش 1
مفاد کلی
قسمت 1
اهداف ،گستره ،زمینهها و تعاریف
اهداف و گستره
اصل  )1( -1این دستورالعمل برای تنظیم روشها و راهکارهاایی بارای ساازمان ،مادیریت،
فعالیتها و حسابرسی بنیادهای وقفی جدید و همچنین وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای شورای
بنیادهای وقفای ،ریاسات راهنماایی و بازرسای ،کارشناساان و دساتیاران کارشاناس بنیااد وقفای
پیشنویس شد است.
زمینهها
اصاال  )1( -2ایاان دسااتورالعمل باار مبنااای قااانون شاامار  5636بنیادهااای وقفای مصااو
 2008/2/20صادرشد است.
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تعاریف
اصل  )1( -3در این دستورالعمل ،اصطالحات زیر دارای معنی است که در زیار علیاه آنهاا
تعریفشد است:
 )aدارایی میتواند به معنی دارایی منقول و غیرمنقولی باشد که به روش درآمادزا
برای انجام اهداف و فعالیتهای بنیاد وقفی استفاد گردد.
 )bادار رییس ستاد ممکن است به معنی ادار ستاد بیمارستان وقفای بزمای عاالم
ولید سلطان برای فقرا و تهیدستان باشد.
 )cاظهارنامه  1331باید به معنی اظهارناماهای باشاد کاه توساط بنیادهاای وقفای
جوام طب قانون فسخشد بنیادهای وقفی به شمار  2612تهیه شد است.
)cادار منطقهای باید به معنی هرگونه ادار منطقهای بنیادهای وقفی باشد
 )dبنیاد وقفی جوام باید به معنی بنیادی متعل به جوام غیرمسالمان باشاد کاه
اعضای آن شهروندان جمهوری ترکیه میباشاند کاه مقاام نهااد حقاوقی را طبا قاانون
فسخشد شمار  2612بنیادهای وقفی فارغ از اینکه دارای سند تودی امانت باشند یا خیر
کسب نمود اند.
 )eبنیاد وقفی صنعتگران باید به معنی بنیاد وقفی باشد که قبال از تااریخ تصاویب
قانون فسخشاد بنیادهاای وقفای باه شامار  2612ایجادشاد و توساط هیاات مادیر
انتخا شد توسط صنعتگران مدیریت شود.
 )fدرآمد باقیماند باید به معنی مقدار درآمد در بنیادهای وقفی ثبتشد و بنیادهای
وقفی اضافه شد باشد که پس از تعمیرات خیریهها و داراییها و اجرای خدمات خیریاه
طب سند تودی امانت باقیماند باشد.
 )gتهیدست به معنی فردی است که هم تنها و هم فقیر باشد.
 )gمدیرکل به معنی مدیرکل بنیاد وقفی خواهد بود.
 )hادار کل یا مقام کنترل به معنی ادار کل بنیادهای وقفی است.
 )iبیمارستان به هر بنیاد وقفی بهداشتی وابسته به ادار کل بنیادهای وقفای اطاالق
میشود.
 )jخیریه به معنی کاالها و خدماتی است که مستقیماً توسط بنیادهای وقفای ثبتای،
اضافه شد  ،جوام و صنعتگری و همچنین بنیادهای وقفی جدید برای استفاد مجانی به
جامعه عرضه میشود.
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 )kخیریه اجار ای به معنی خیریه مستغالت است که به مدت نامشخص باا توجاه
به قیمتی نزدیک به ارزش آن به همرا اجار ساالنه اجار داد میشود.
)lمبلغ موقتی به معنی مقرری است که از درآمد خاالص بنیااد وقفای بارای تعمیار
اموال و خیریههای بنیاد وقفی جدا میشود.
 )mح عمری و رقبی به معنی درآمد مازاد و حقوق بنیادهای وقفی ثبتی و اضاافه
شد است که به اشخاص مربوطه طب شرو پیماننامه آنها واگذار میشود.
 )nقانون به معنی قانون بنیادهای وقفی شمار  5636مصو

 2008/2/20میباشد.

 )oبنیاد وقفی ثبتی به معنی بنیاد وقفی است که توسط ادار کل طب قانون مدیریت
و را اندازی میشود و بنیاد وقفی است که قبل از تاریخ اجرای قاانون مادنی فساخشاد
ترکیه به شمار  643تأسیسشد و توسط ادار کل بنیادهای وقفی طب قانون فسخشاد
بنیادهای وقفی شمار  2612مدیریت شود.
 )pشورا به معنی شورای بنیادهای وقفی است.
 )qوقف ضبط شد به معنی خیریه وقفی مستغالت است که زمین آن به بنیاد وقفی
تعل دارد و هر درخت و ساختمان در آن باه ذینفا تعلا داشاته و اجاار آن سااالنه
جم آوری میشود.
 )rبازرس به معنی بازرس اصلی ،بازرسان و دستیار مجاز بازرس است که در ادار
کل بنیادهای وقفی منصو میگردد.
 )sبنیاد وقفی اضافه شد به معنی بنیاد وقفی است که قبل از تااریخ اجارای قاانون
مدنی فسخشد ترکیه به شمار  643تأسیسشد و توساط کساانی کاه از واقاف بجاای
ماندند ،ادار میشود.
 )tدفتر شعبه به واحدهای فرعی دارای ارگان اطالق میشاود کاه دارای شخصایت
حقوقی نمیباشند و با الحاق به بنیاد وقفی جدید برای اجرای فعالیاتهاای بنیااد وقفای
بازگشایی میشوند.
 )uقیمت امتیاز به معنی قیمتی است کاه بارای توقاف مساتغالت ضابط شاد یاا
اجار ای برای تملک مجانی پرداخت میگردد.
 )vدفتر نمایندگی به معنی واحد فرعی بدون هیچ ارگان است کاه وجهاه حقاوقی
نداشته و از طری ضمیمه شدن به بنیادهای وقفی جدید برای اجرای فعالیاتهاای بنیااد
وقفی بازگشایی میشود.
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 )wپیماننامه به معنی سند مرتبط با ارث ،شرایط وقف و ملزومات واقف در بنیااد
وقفی ثبتی ،اضافه شد یا جوام است.
 )xبنیادهای وقفی به معنی بنیادهای وقفی ثبتای ،جواما و صانعتگری و همچناین
بنیادهای وقفی جدید است.
 )yداراییهای فرهنگی بنیاد وقفی به معنی داراییهایی است که طب اصل  3قاانون
شمار  2813حفاظت از داراییهای فرهنگای و طبیعای مصاو  1383/6/21باهعناوان
داراییهای فرهنگی تعریف میشود که به ادار کل بنیادهای وقفی یا بنیادهای وقفای کاه
از آن طری مدیریت و را اندازی میشوند ،تعل دارد.
 )zسند تودی امانت به معنی سندی مرتبط با بنیاد وقفی است که طب قانون مادنی
فسااخشااد ترکیااه بااه شاامار  643یااا قااانون ماادنی ترکیااه بااه شاامار  4621مصااو
 2001/11/22ایجادشد که شاامل ناام ،اهاداف و کاالهاا و حقاوق محفاو  ،ساازمان،
مدیریت و مکان بنیاد وقفی است.
 )zمدیر بنیاد وقفی به معنی فردی است که از اختیاار مادیریت و نماینادگی بنیااد
وقفی اضافه شد  ،جوام یا صنعتگری یا بنیاد وقفی جدید برخوردار است یا در ارگاانی
شایسته طب پیماننامه ،اظهارنامه  ،1331سند تودی امانت ،قانون مدنی ترکیه باه شامار
 4621و قانون منصو شد است.
 )aaمدیریت بنیاد وقفی به معنی ارگانی است که از اختیاار مادیریت و نماینادگی
سازمان اضافه شد  ،جوام یا صنعتگری یا سازمانی جدیاد طبا پیماانناماه ،اظهارناماه
 ،1331سند تودی امانت ،قانون مدنی ترکیه شمار  4621و قانون برخوردار است.
 )bbسازمان جدید به معنی سازمانی است که طب قانون مدنی منسوخ شد ترکیاه
به شمار  643و قانون مدنی ترکیه به شمار  4621تأسیسشد باشد.
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بخش0
دستورالعمل بنیادهای وقفی
قسمت 1
تأسیس ،مدیریت دستورالعمل بنیادهای وقفی جدید
تأسیس
اصل )1( -4گرایش به تأسیس بنیاد وقفی جدیاد بایاد از طریا ساند رسامی محضاری یاا
درخواست وصیتنامه اعالم گردد .بنیاد وقفی باید از مقام شخصیت حقوقی ثبتی در دادگا داخال
کشور برخوردار گردد.
تأسیس از طریق سند رسمی
اصل  )1( -5تمایل به تأسیس بنیاد وقفی توسط شخص حقیقی یا حقوقی باید از طری ساند
رسمی محضری اعالم گردد .محضر یک نسخه از سند رسمی را باه ادار کال طای  6روز ارساال
مینماید.
( )2درخواست باید توسط واقف پس از اجرای سند رسمی به دادگا ارائاه گاردد.
اگر تأسیس بنیاد وقفی از طری سند رسمی توسط نمایند انجام شود ،اختیار نماینادگی بایاد
از طری گواهی محضری نمایندگی واگذار شود و ایان گاواهی بایاد دربردارناد اهاداف و
کاالها و حقوق اختصاصیافته بنیاد وقفی باشد .اگر مؤسس شخصیت حقوقی باشاد ،اصاول
انجمن شامل مفادی خواهد بود که این شخصیت حقوقی خواهد توانست بنیاد وقفی تأسیس
نماید و دارایی به آن اختصاص دهد یا قطعنامه ارگان مجاز با همان اثرگذاری باید باه همارا
سند تودی امانت در اختیار دادگا قرار داد شود.
( )3اگر در بنیاد وقفی که از طری سندی رسمی تأسیسشاد  ،واقاف از دنیاا رود،
یکی از وراث میتواند درخواست ثبت نماید .اگر درخواستی توسط واقف برای ثبت طی سه
ما از اجرای سند تودی امانت ثبت نشود یا توسط یکی از وراث در شارایطی کاه واقاف از
دنیا رفته یا واقف یک شخصیت حقوقی باشد و این شخصیت حقوقی طی این مدتزمان باه
پایان رسد ،ثبت نشود ،درخواست ثبت بنیاد وقفی باید توسط ادار کل ارائه گردد .هزینههای
درخواست به دادگا دارای صالحیت بر عهد ادار کل بود و پسازآن از بنیاد وقفی مربوطه
باز پس گرفته میشود.
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تأسیس از طریق ارائه وصیتنامه
اصل )1( - 1بنیاد وقفی پس از فوت واقف میتواند از طری ارائاه وصایتناماه درخواسات
ثبت نماید .در رابطه با بنیادهای وقفی که به این شیو تأسیس میشود ،رییس دادگا بخش طای 6
روز نسخهای از سند را برای تأسیس بنیاد وقفی به ادار کل ارسال مینماید.
( )2در مورد بنیادهای وقفی کاه از طریا ارائاه وصایتناماه تأسایس مایشاوند،
درخواست به دادگا باید طب صورتحسابی باشد که توسط شخص مربوطه یا ریایس دادگاا
بخش یا ادار کل از فعالیتهای خاود ارائاه مایگاردد .هزیناههاای درخواسات باه دادگاا
صالحیتدار بر عهد ادار کل است که از بنیاد وقفی مربوطه باز پس گرفته میشود.
( )3تعهدات بنیاد وقفی تأسیسشد از طری ارائه وصیتناماه بارای بادهی وارث
محدود به کاالها و حقوقی اختصاصیافته خواهد بود .حقوق دادخواست وارثان و طلبکااران
واقف بر طب مفاد واگذاری و ارائه وصیتنامه محفو خواهد ماند.
ثبت و محاکمه دادگاه
اصل  )1( -6دادگا باید از طری نظرسنجی ادار کل در خصوص فایل ،شنیدن حارفهاای
واقف در صورت لزوم و مطالعه بررسی کارشناس ،برای ثبت بنیاد وقفی تصمیمگیری نماید.
( )2دادگااا مایتوانااد از مقیاااسهااای الزم باارای محافظاات از کاالهااا و حقااوقی
درخواستهای خود استفاد نماید.
( )3دادگا باید تصمیم خود در زمینه ثبت و رد ثبت را به ادار کل به همارا ساند
رسمی درخواست خود ابالغ نماید.
( )4بنیاد وقفی که از شخصیت حقوقی برخوردار شد باید در دادگا حل اخاتالف
ثبت شود که این ثبت باید نشانگر نام واقف و وقف ،تسویهحساا بنیااد وقفای ،ارگاانهاا،
اهداف و کاالها و حقوقی اختصاصیافته برای تحق اهداف باشد.
( )5اگر تصمیم ثبت توسط دادگا دیگری ارائه گردد ،باید به همرا اساناد مربوطاه
به دادگا حل اختالف داخلی بنیاد وقفی برای ثبت ارسال گردد.
استیناف و ابطال
اصل  )1( -8متقاضی یا ادار کل میتواند علیه هر تصمیم دادگا برای ثبت بنیاد وقفی یاا رد
آن ،درخواست استیناف از تصمیم طی یک ما از تاریخ حکم ارائه دهد.
( )2اگر دالیلی که مان تأسیس بنیاد وقفی شود ،وجود داشاته باشاد ،ادار کال یاا
شخص مرتبط میتواند دادخواست بطالن علیه آن ارائه دهد.
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ثبت در ادار ثبت مرکزی و اظهاریه
اصل  )1( -3طب بیانیه دادگا حل اختالف داخلی ،بنیاد وقفی بایاد در مرکاز ثبات مرکازی
ادار کل ثبت گردد.
( )2ثبت بنیاد وقفی در دفتر مرکزی ثبت در مجالت رسمی اعالم خواهد شد .ایان
اعالمیه باید شامل نام واقف و بنیاد وقفی ،تسویه داخلی بنیاد وقفی ،اهداف ،کاالها و حقوقی،
اطالعات سند مستغالت ،در صورت وجود ،و ارگانهای بنیاد وقفای و تعاداد و موعاد ساند
تودی امانت و همچنین تعداد و موعد و تصمیم صادر دادگا بارای ثبات باشاد .هار هزیناه
مربو به این اعالمیه بر عهد ادار کل بود که بعدها از بنیاد وقفی باز پاس گرفتاه خواهاد
شد.
کاستیها
اصل )1( -10اگر سند تودی امانت بهاناداز کاافی اهاداف بنیااد وقفای و کاالهاا و حقاوق
اختصاصیافته را تعیین ننماید ،کاستیهای دیگر منجر به رد درخواست سرمایهگذاری بنیااد وقفای
دارای مقام شخصیت حقوقی نخواهد شد.
( )2این کاستیها باید قبل از تصمیمگیری برای ثبت توسط دادگا یاا حالوفصال
داخلی طب درخواست کنترل اختیارات پس از تأسیس و در صورت امکاان در نظار گارفتن
نظر واقف اصالح گردد.
( )3اگر کاالها و حقوق به بنیاد وقفی که ثبت در آن از طریا درخواسات وصایت
برای تحق اهداف بنیاد وقفی کافی نباشد ،و تا زمانی که این خواساته توساط واقاف اعاالم
نشود ،این کاالها و حقوق باید از طری کنترل نظر مقام مسئول به بنیاد وقفی با اهداف مشابه
اختصاص یابد.
انتقال کاالها و حقوق اختصاصیافته به بنیاد وقفی
اصل  )1( -11با اکتسا مقام شخصیت حقوقی ،مالکیت کاالها و حقوق اختصاصیافتاه باه
بنیاد وقفی به بنیاد وقفی واگذار خواهد شد.
ثبت مستغالت در دفتر ثبت مستغالت
اصل  )1( -12دادگا تصمیمگیرند ثبت نسخهای از سند تودیا اماانتی کاه بایاد مساتغالت
وقفی را به نام شخصیت حقوقی بنیاد وقفی ثبت کند را به دفتر ثبت مستغالت توصیه مینماید.
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( )2طب این توصیه ،دفتر ثبت مستغالت به نام بنیاد وقفی ثبات انجاام مایدهاد.
مدیران بنیاد وقفی مسئولیت این ثبت را بر عهد خواهند داشت.
مدیریت بنیادهای وقفی جدید
اصل  )1( -13ارگانهای مدیریتی بنیادهای وقفی جدید باید طب سند تودی امانات ترکیاب
شوند .اکرریت مدیران باید مقیم ترکیه باشند.
( )2اگر به علت مرگ ،استعفا یا علل دیگر پست ارگان بنیاد وقفی خالی بماند،
این پست خالی باید طب مفاد سند تودی امانت جایگزین شود .اگر هیچ مفاد اجرایی در
سند تودی امانت وجود نداشته باشد ،این پست خالی باید ابتدا با تغییر سند تودی امانت
جایگزین شود .بااینحال ،اگر:
 )aحدنصا تصمیمگیری به دلیل پستهای خالی در ارگاان مجااز باه ایان
تغییر ،برای تغییر سند تودی امانت فراهم نباشد.
 )bهیچ ارگان مجاز برای تغییر سند تودیا امانات وجاود نداشاته باشاد یاا
عضوی باقی نماند
 )cحدنصا
نداشته باشد.

تصمیمگیری به دلیل پست خالی در ارگان مجاز به اجرا وجاود

بنابراین،درخواست باید طب به ترتیب ( )aتصمیم ارگان مجاز به تغییار ساند تودیا امانات
بدون توجه به حدنصا تصمیمگیری )b( ،تصمیم ارگان مجاز باه اجارا )c( ،تصامیم اتخاذشاد
بدون در نظر گرفتن حدنصا برای تصمیمگیری به دادگا ارائه گردد.
( )3متعاقب تصمیم دادگا  ،تغییرات الزم در سند تودی امانت برای جاایگزینی پسات خاالی
ارگان مربوطه انجام میشود.
تغییر شکل مدیریت و اجرا
اصل  )1( -14اگر دلیل موجه وجود داشته باشد و طب درخواست ارگان مدیریت بنیاد وقفی
یا ادار کل ،دادگا میتواند پس از مکتو سااختن نظار قبلای تغییراتای در ساازمان ،مادیریت و
کارکرد بنیاد وقفی ایجاد نماید.
( )2در بنیادهای وقفی که برای کمک به کارمندان و کارگران تأسیسشد است ،هر
تغییر در مفاد سند تودی امانت مربو به شرایط ذینفعان برای نفا باردن از بنیااد وقفای و
مشارکت آنها در مدیریت با تصمیم دادگا طب اظهارنامه ارگان مجاز بر اساس ساند تودیا
امانت و مکتو ساختن نظر ادار کل انجام خواهد شد.
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( )3هر تغییر در سند تودی امانت بنیاد وقفی کاه طبا اصال  418قاانون تجاارت
ترکیه تأسیس شود و منو به اصل  20قانون بیمههای جوام به شمار  501باشد ،با تصامیم
دادگا حلوفصل داخلی با در نظر گرفتن نظر مکتو ادار کل و به دنبال تائید وزارت کار و
امنیت اجتماعی انجام خواهد شد.
تغییر آدرس و مدیران بنیاد وقفی
اصل  )1( -15هر تغییر آدرس در همان تسویه که مستلزم تغییر در سند تودی امانت نباشاد،
و هر تغییر نام و آدرس اطالعرسانی اعضای ارگان مدیریت طی  15روز از موعد انتخابات باید باه
ادار منطقهای طی  15روز از تاریخ تغییر اعالم گردد.
استفاده از داراییهای بنیاد وقفی
اصل  )1( -11بنیادهای وقفی باید با مشاهد قوانین و ریسکهای اقتصاادی از دارایای خاود
بهر برداری نمایند و پول خود را در بانکهای تأسیسشد در ترکیه سرمایهگذاری نمایند.
افتتاح دفاتر شعبه و دفاتر نمایندگی توسط بنیادهای وقفی جدید
اصل  )1( -16بنیادهای وقفی جدید میتوانند دفااتر شاعبه و نماینادگی بارای دساتیابی باه
اهداف خود افتتاح نمایند و مقررشد است که پیماننامه آنها دارای مفاد مرباو باه ایان اهاداف
باشد .آنها باید قبل از افتتاح دفتر شعبه یا دفتر نمایندگی به دنبال تصمیم اتخاذشد توساط ارگاان
مجاز ،اظهارنامه ضمیمه  1را فراهم نمود و بهطور الکترونیکی به ادار منطقاهای حاوز اختیاارات
مکانی که دفتر اصلی بنیاد وقفی در آن واق است ،انتقال دهند .در شرایطی که دفتر شعبه یاا دفتار
نمایندگی توسط بنیاد وقفی تعطیل شود ،باید طی  30روزبه همان شایو باه ادار منطقاهای اعاالم
گردد.
( )2مدیرانی که در دفتر شعبه یا دفتر نمایندگی منصو میشوند نباید طب اصل 3
قانون مرتکب هیچ جرمی شد باشند و اکرر آنها باید مقیم ترکیه باشند.
نمایندگی شعبه یا دفتر نمایندگی و روش کار آنها
اصل  )1( -18دفاتر شعبه و نمایندگی فعالیتهای خود را به نام بنیاد وقفی مادر انجام داد و
در مکانی که واق شد اند ،نمایندگی یکسانی دارند.
( )2روشها و راهکارهای کاری دفاتر شعبه و نماینادگی توساط دفتار اصالی
بنیاد وقفی تنظیم میشود.
( )3دفاتر شعبه و نمایندگی:

ترکیه امانت و قانون مربو به تحق اهداف
کشورتودی
خیریه در سند
یتوهاامورباید طب
مدیریتفعال
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وقف
بنیاد وقفی انجام شود.
 )aفعالیتها باید طب سند تودی امانت و قانون مربو به تحق اهداف
شود .دفتر اصلی با ادار کل مرتبط باشد.
انجام طری
وقف)یباید از
بنیاد b
وقفبایید از طری دفتر اصلی با ادار کل مرتبط باشد.
تاریخ انقضای بنیاد )b

یابی به هدف بنیاد وقفی غیرممکن باشاد و اگار امکاان تغییار وجاود
اگریاددست
انقضا)1
تاریخ( -13
اصل
وقفی
ی بن
نداشته باشد ،این بنیاد وقفی خودبهخود متوقف میشود .اگر در ارگان مدیریت یا ازنظر ادار کال،
دفتروجاود
درییار
یت تغ
امکاان
وقفباییدغیرممکن
هدفهربنیاد
اگر غدستیابی
هدف13بن-یاد()1
تحق اصل
ثبات
اگارموقع
باشادیوثبت
درخواستی برا
عضو
یرممکنبهباشد،
وقفی
درخو کال،
ازنظر ادار
یریت
مد مد
ارگان
نظر در
شود.یا اگر
متوقف
درخود
خودبه
دادگاوقفی
ید.بنیاد
نماین
باشد ،ا
ندا
اسات
در یاماورد
یریت
ارگان
ادارمیکل
یافت نظر
پس از
شته ارائه
دادگا
دفتر ثبات
تصمییمثبت
درخواست وی برا
عضو باید
انحالل هر
یرممکن باشد،
وقفی غ
تحق
ثبات،
یتدردردفتار
موقعرا
انحالل
خواهد گرفت
تصمیم
ادغام هیات
هدف بنوقفیادی یا
انحالل بنیاد
دادگا ارائه نماید .دادگا پس از دریافت نظر ادار کل یا نظر ارگان مدیریت در ماورد درخواسات
درج خواهد نمود .هویت و قابلیت بنیاد وقفی منقضی شد طی انحالل ،اگرچه محدود به انحاالل
انحالل بنیاد وقفی یا ادغام هیات انحالل تصمیم خواهد گرفت و تصمیم انحالل را در دفتار ثبات،
باشد ،ادامه خواهد داشت.
درج خواهد نمود .هویت و قابلیت بنیاد وقفی منقضی شد طی انحالل ،اگرچه محدود به انحاالل
باشد ،ادامه خواهد داشت.
انحالل بنیاد وقفی

ی هدف بنیاد وقفی طب
یاد)1وقفاگر
انحالل20بن( -
اصل
عنوانشد باشد ،باید درخواساتی توساط ادار
گردد .هدف بنیاد وقفی طب
ارائه )1اگر
اصلدار( -20
صالحیت
عنوانشد باشد ،باید درخواساتی توساط ادار
گردد .وقفی
انحالل بنیاد
اعالمدار ارائه
صالحیت

آخارین پااراگراف اصال  101قاانون مادنی ترکیاه
کال بارای انحاالل بنیااد وقفای باه دادگاا مادنی
آخارین پااراگراف اصال  101قاانون مادنی ترکیاه
کال بارای انحاالل بنیااد وقفای باه دادگاا مادنی

ییاد وقفی باید توسط ادار کل در دفتر ثبت درج شود و در نشاریات
وقف بن
انقضای
اعالم1( -21
اصل
انحالل)بنیاد
رسمی اعالم گردد.
اصل  )1( -21انقضای بنیاد وقفی باید توسط ادار کل در دفتر ثبت درج شود و در نشاریات
حقوق بنیاد وقفی منحل شده یا متوقفشده جدید
کاالها
الم وگردد.
رسمی اع

ید بنیاد وقفی جدیاد منحال شاد
های
پسیااز تسو
حقوقی
کاال و
کاالها22و)1( -
اصل
بدهیجد
یهشده
متوقف
منحلکهشده
وقفی
حقوقهربنیاد
باقیماند است ،باید به بنیاد وقفی با همان اهداف منو به تصمیم دادگا طبا مفااد ساند تودیا
شاد
منحال
نداشته جد
یاد وقفی
های بن
یه بدهی
سندتسو
پس از
اگرکاال
گردد)1و هر
منتقل( -22
امانتاصل
ادار کال
یادنظر
باشد،
وجود
امانت
تودی
حقوقییدرکهزمینه
مفادوخاص
ساند تودیا
دادگاو طبا
مدنظرتصم
منو به
اهداف
یادیوقفبهیآنبا همان
ید به بن
وباقی
حقاوق
مفاادکااال و
هرگوناه
قراریمگیارد
گیرد،
صورت می
واگذار
است،یباکه
ماندیاد وقف
نظر بن
گردد .کال
نظر ادار
نداشتهکلباشد،
سندیدتودی
گردد و
منتقل
واگذار
وجود ادار
امانتباید به
منحل شد
ینهجد
زمی
خاص بنییاددروقف
مفادیهای
اگربده
تسویه
پس از
امانتماند
باقی
و نظر بنیاد وقفی که واگذاری به آن صورت میگیرد ،مدنظر قرار گیارد و هرگوناه کااال و حقاوق
باقیماند پس از تسویه بدهیهای بنیاد وقفی جدید منحل شد باید به ادار کل واگذار گردد.
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قسمت دو
مدیران بنیاد وقفی اضافه شده و مسئولیتهای آنها
مدیران بنیاد وقفی اضافه شده
اصل  )1( -23بنیادهای وقفی اضافه شد باید توساط مادیرانی ادار و نماینادگی شاود کاه
توسط شورا طب شرایط پیماننامه منصو میشاوند .تاا زماانی کاه طبا پیماانناماه افاراد غیار
صالحیتدار برای مدیریت به صالحیت الزم برسند ،یا افراد کمتر از سن قانونی یاا ولخرجای کاه
شرایط مدیریت را به دست آورند یا درصورتیکه پست خالی جایگزین گاردد ،کسابوکاار بنیااد
وقفی با نمایندگی ادار کل انجام خواهد شد.
شرایط موردنیاز مدیران
اصل  )1( -24شرایط زیر باید در مورد اشخاصی که به مدیریت منصو
نماید:

مایشاوند ،صادق

 )aقابلیت اجرای حقوق مدنی
 )bبرخورداری از حداقل تحصیالت ابتدایی
 )cعدم ارتکا
اسناد و درخواستنامه برای انتصا

هیچ نوع جرمی که در اصل  3قانون عنوانشد است
یک مدیر

اصل  -)1( 25اشخاصی که بهعنوان مدیر منصو
که در زیر عنوانشد است ،به ادار کل ارائه دهند.

میشوند باید درخواستی به همرا اسنادی

 )aتصمیم نهایی دادگا کاه توساط دادگاا مادنی صاالحیتدار بارای
بررسی صالحیت مدیر طب شرایط پیماننامه صادرشد است،
 )bمدرک تحصیلی
 )cسابقه محکومیت
 )cگزارش سالمت
( )2ادار منطقااهای بایااد درخواساات و پیوساات بااه ادار کاال ارسااال نمایااد کااه
بررسیهای الزم انجامشد و پروند ایجاد شود و پروند مورد تائید شورا برای انتصا قارار
گیرد.
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( )3اگرچند درخواست برای مدیر وجود داشته باشد ،شورا بایاد باا توجاه باه اوالً
شرایط پیماننامه و ساس ترتیب ارائه درخواست ،قابلیت بنیاد وقفی در اجرای کسبوکاار و
عملیاتها ،سطح تحصیل و محل استقرار کاندیدها تصمیمگیری نماید.
شرایط موردنیاز معاون مدیران
اصل  )1( -21مدیران میتوانند معاونینی منصو نمایند که دارای شرایط زیر باشند و بتوانند
آنها را برای ارتبا با ادار کل به ادار منطقهای معرفی نمایند.
 )aمقیم ترکیه باشند.
 )bتوانایی اجرای حقوق مدنی را داشته باشند.
 )cحداقل تحصیالت ابتدایی را به پایان رسانید باشند.
 )dمرتکب هیچکدام از جرائم عنوانشد در اصل  3قانون نشد باشند.
وظایف و مسئولیتهای مدیران
اصل  )1( -26مدیران باید عالو بر مسئولیتهای درج شد در اصل  ،10باید به ماوارد زیار
توجه داشته باشند:
 )aتوجه به داراییها و خیریهها ،بهویژ داراییهای فرهنگی وقفی ،تعمیر
داراییهایی که نیاز به تعمیرات داشته باشند.
 )bارائه پروپوزالهایی برای تغییر هرکدام از شرو پیماننامه کاه انجاام
آن ازلحا قانونی و در واقعیت امکانپذیر نباشد.
 )cارائه پروپوزالهایی در خصوص تغییر درآمادهای بنیااد وقفای بارای
کاربرد ارزش پولی شرایط خیریه در درآمدهای واقعی بنیاد وقفی .
طرفین مخالف در بنیاد وقفی اضافه شده
اصل  )1( -28در دادخواستهایی که علیه بنیااد وقفای در خصاوص حا مالکیات و حا
عمری و رقبی بنیاد وقفی اضافه شد ارائه میشود ،مدیریت بنیاد وقفی و ادار کل بهعنوان طارفین
مخالف معرفی میشوند.
( )2در این دادخواستها ،هزینههای دادگا بر عهد بنیاد وقفی خواهد بود.
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قسمت7
انتخاب مدیران بنیادهای وقفی جوامع
حوزه انتخابات
اصل  )1( -23شهرستانی که خیریه بنیاد وقفی جوام در آن واق است ،حوز انتخابات بنیاد
وقفی خواهد بود .بااینحال اگر درنتیجه پژوهش انجامشد توسط ادار منطقهای طبا درخواسات
بنیاد وقفی جوام  ،گردهمایی کافی در شهرستان بنیاد وقفی جوام وجود نداشته باشاد ،اساتان آن
شهرستان میتواند توسط ادار کل بهعنوان حوز انتخابات اعالم شود و اگار گردهماایی کاافی در
استان نیز وجود نداشته باشد ،استان مجاور که گردهمایی در آن زیاد است ،مایتواناد توساط ادار
کل بهعنوان حوز انتخابات بنیاد وقفی اعالم گردد.
ترکیب هیات مدیره و زمان در انتخابات
اصل )1( -30در انتخابات هیات مدیر بنیاد وقفی جوام :
 )aاعضای گردهمایی ذینف وقف یا خیریه باید واجد شرایط انتخاباات
هیات مدیر بنیاد وقفی باشند.
 )bهیات مدیر جداگاناه بایاد بارای هار بنیااد وقفای انتخاا شاود و
انتخابات هیات های مدیر باید هر  4سال برگزار شود .بااینحاال،مواقعی کاه
گردهمایی کافی نباشد ،هیات مدیر ممکن است متشکل از حداقل  3نفر باشد.
هرگونه عضویت هیات مدیر که به دلیل استعفا ،مرگ ،عازل و ماوارد مشاابه
خالی بماند ،باید توسط اعضای ذخیر جایگزین شود .باااینحاال ،اگار تعاداد
اعضا کمتر از سه نفر باشد ،هیات مدیر جدید باید طی سه ما انتخاا شاود.
در مواردی که بیش از  6عضو برای را اندازی بنیااد وقفای نیااز باشاد ،تعاداد
اعضای هیات مدیر میتواند منو به نظر مربت ادار کل دو ما قبل از تااریخ
انتخابات افزایش یابد.
شرایط رأیدهی
اصل  )1( -31رأیدهندگان باید:
 )aشهروندان جمهوری ترکیه باشند
 18 )bسال تمام باشند
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 )cساکن حوز انتخابات باشند
شرایط انتخابات
اصل  )1( -32اشخاصی که برای عضویت هیات مدیر بنیاد وقفی نامنویسای مایکنناد بایاد
عالو بر شرایط درج شد در اصل ،31دارای شرایط زیر باشند:
 )aحداقل اتمام تحصیالت ابتدایی
 )bمرتکب جرایم عنوانشد در اصل  3قانون نشد باشند.
روال انتخابات
اصل  )1( -33انتخابات بنیادهای وقفی جوام باید در چارچو

روال زیر انجام شود:

 )aهیات مدیر فعلی باید فهرست رأی دهندگان ،اعضای کمیته انتخاباتی
سازمان ،تاریخ انتخابات ،مکان و ساعت رأیگیاری ،مکاان صاندوق آرا را باه
همرا دادخواستی حداقل  15روز قبل از روز انتخابات به ادار منطقهای ارائاه
دهد .در مواقعی که انتخاباتی برای هیات مدیر علیرغم به پایان رسیدن مادت
فعالیت هیات مدیر فعلی وجود نداشته باشد ،کمیته انتخاباات ساازمان کاه از
میان اعضای گردهمایی توسط ادار منطقهای مربوطه انتخا میشاود ،وظیفاه
اجرای انتخابات را به عهد میگیرد.
 )bانتخابات هیات مدیر در یک روز انجام میشود.
 )cدر فهرست رأیدهنادگان و در صاندوق آرا ،هایچ عباارتی مشااهد
نمیشود بهجز" :انتخابات هیات مدیر بنیاد وقفی " که باید از نام بنیااد وقفای
استفاد شود.
 )dفهرست رأیدهندگان باید پس از اتخاذ اقادامات الزم توساط کمیتاه
انتخابی سازمان بر مبنای مناط  ،محلهها ،خیابانها و جاد ها باه ادار مرکازی
بنیاد وقفی انتخابات ارسال گردد .تاریخ درج فهرست رأیدهندگان را میتاوان
در روزنامههای مربو به جوام و محلی اعالم کرد.
 )eفهرست رأی دهندگان باید طی  15روز ارسال گردد .هرگونه اعتراض
در این مدت طب تصمیم کمیته سازمان ارائه میشود.
 )fدر انتخابات هیات مدیریت بنیااد وقفای جواما  ،هیاات دساتهبنادی
صندوق آرا میتواند شامل کمیته سازمان باشد.
 )gرأیدهندگان میتوانند شخصاً رأی خود را به صندوق بیاندازند.
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 )hانتخابات بنیادهای وقفی جوام در صندوق مخفی و روش دستهبندی
آزاد در محضر انجام خواهد شد .انتخابات ممکن است با نظر مربت ادار کال
از سوی کمیته سازمان دو ما قبل از تاریخ انتخابات در محضار انجاام نشاود.
کاندیدها باید برحسب رأیهای دریافت شد از یکدیگر فهرست گذاری شوند
و رییس هیات مدیریت بنیاد وقفی و اعضای ذخیر در اعالمیه انتخابات ،تعیین
میشوند.
 )iامنیاات انتخابااات هیااات ماادیریت بنیاااد وقف ای جوام ا توسااط ادار
فرمانداری استانی و شهرستانی مربوطه تأمین میشود.
 )jادار کمیته انتخابات ساازمان باا ارساال فهرسات اشاخاص منتخاب،
نسخههای شناسنامه و مدرک اقامت و نسخه اعالمیه انتخا به ادار منطقاهای
طی  10روز پس از اتمام انتخابات به کار خود پایان میدهد.
 )kهزینههای انتخابات از بودجه بنیاد وقفی مربوطه تأمین میگردد.
 )lاعضای منتخب جدید هیات مدیریت بنیاد وقفی پس از بررسی توسط
ادار کل برای تائید اینکه آیا روند و نتایج انتخابات و همچنین مطاب بودن آن
با مفاد این دستورالعمل انجامشد یا خیر ،گواهی صالحیت صادر مینماید.
 )mنتااایج انتخابااات و اعضااای هیااات ماادیریت صااادرکنند گااواهی
صالحیت باید توساط ادار منطقاهای باه ادار کال و ادار فرماناداری اساتان
مربوطه گزارش شود.
( )2ادار فرمانداری استان مربوطه باید قبال از انتخاباات توساط ادار منطقاهای از
اطالعات مربو به حوز انتخاباتی و انتخابات هر بنیاد وقفی جوام مطل گردد.
بخش 4
اظهارنامهها و صورتحسابهای بنیادهای وقفی
اختیار ارائه اظهارنامه
اصل  )1( -34مدیران بنیاد وقفی باید اظهارنامه ضمیمه  2را کامالً تکمیل نماود و همچناین
بهطور الکترونیک آن را دریافت و به ادار منطقهای طی  1ما اول هرسال تقویمی ارسال نمایند.
( )2بنیادهای وقفی جدید باید اطمینان حاصل نمایناد کاه چاارت حساابداری
حسا های ادارات شعبات آنها با ادار مرکزی منطب باشد ،پایان سال مالی حسا های
آنها نشانگر درآمدها و هزینههای ساالنه آنها باشد ،اطالعات رسید وصول با آغاز سال

جدید تغییر یابد و پول موجود هرسااله باه ادار مرکازی بنیااد وقفای ارساال گاردد ،و
ادار اصلی بنیاد وقفی تحکیم گردد.
شعبهها
ادارامورشعبه و
مدیریتمالی
نظام های
صورتحسا
کشوریترکیه
خیریه در
وقف و
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بالعوض
کمکها
اهدایی
موجود هرسااله باه ادار مرکازی بنیااد وقفای ارساال گاردد ،و
یابدیو پول
جدهایدوتغییر
هاایگردد.
تحکیم
اصلی
شعبهها
شعبه و
یادهایمالی
صورتحسا بن های
بالعاوض
یادهاوقفویکمک
اهدابنیی
اداریافت
برای در
بانکها
ادارباید از
وقفی
اصل )1( -35
بالعوضسازمانهای خارج و تأمین اهداییها و کماکهاای بالعاوض
یادهای وقفی و
اشخاص ،بن
نقدی از
کمکهای
اهداییها و
نقدی به بنیادهای وقفای و جواما خاارجی دارای هادف مشاابه کماک گیرناد و طای یاک ماا
بانک.ها برای دریافت اهداییها و کمکهاای بالعاوض
منطقهاییباید
یادهای وقف
صورتحسا -35
اصل
ارائهازنمایند
آن(1را)بهبن ادار
نقدی از اشخاص ،بنیادهای وقفی و سازمانهای خارج و تأمین اهداییها و کماکهاای بالعاوض
ماای
خاارج
هادفهاای
ی کماک
دارا و
ییهاا
جوامای که اهدا
یادهای وقف
یادهای )2بن
(
کشاورهایی یاک
بالعاوضگازیرناد و طا
مشاابه کماک
خاارجی
وقفای و
نقدی به بن
کمکهای بالعوض و اهادایی در کشاورهای خاارجی
که
ی
وقف
یادهای
بن
و
کنند
ی
م
یافت
در
صورتحسا آن را به ادار منطقهای ارائه نمایند.
ایجاد میکنند باید در دو نسخه به ترتیب فرم ضمیمه  3و  4را پرکرد و طی یک ما به ادار
منطقهای ()2
یادهای وقفی که اهداییهاا و کماکهاای بالعاوض از کشاورهای خاارجی
ارسالبن نمایند.
دریافت میکنند و بنیادهای وقفی که کمکهای بالعوض و اهادایی در کشاورهای خاارجی
ادارو
مسائول
صادر
نسخه
بهیدترتبهیبهمرا
نسخه با
صورتحسا
کنند) بافرم
ایجاد می (3
ارگان ما به
سوطیی یک
پرکرداز و
تصمویم 4را
یمه 3
فرم ضم
ید در دو
صادر و قرارداد و اسناد مشابه دیگر باشد.
پروتکلی کاربرد
ارسالینمایند.
منطقها
باناک
ارسال به
تصمیممنطقها
ید ادار
مورد تائ
یک نسخه از
مسائول و
صادری باازیدسوبراییارگان
نسخه
صورتحسابه همرا
صورتحسا باید
(( ))43فرم
شود.
مربوطه
قرارداد و اسناد مشابه دیگر باشد.
ارائه و
متقاضییصادر
پروتکل بهکاربرد

باه
منطقهای
توسطیادار
یمهیدهای
باناک
ارسال به
یافتیهاباییدباید برا
اداردرمنطق
ضم تائ
ومورد

از صورتحسا
نسخه از
یک نسخه
صورتحسا
(( ))54یک
گردد.
کلبهارسال
ادار
ارائه شود.
متقاضی
مربوطه
مستغالت
ضمهای
صورتحساب
یافتی باید توسط ادار منطقهای باه
یمههای در
( )5یک نسخه از صورتحسا و
گردد.
اظهارات ارسال
ادار کل
مستغالت
امالک و

هایو مستغالت
صورتحساب
مستغالت حقیقای در دفتار ثبات اماالک؛
ملک
ماد  )1( -31در عرض یک ما از ثبت هر
اطالعاتی را در رابطه با آن ،بهوسیله پر کردن فارمهاای موجاود در
شد باید
ی ضبط
بنیادهای وقف
مستغالت
امالک و
اظهارات
ضمیمه  5و ارائه آن به ادار اطالعات منطقه ،فراهم کنند.
ماد  )1( -31در عرض یک ما از ثبت هر ملک و مستغالت حقیقای در دفتار ثبات اماالک؛
بنیادهای وقفی ضبط شد باید اطالعاتی را در رابطه با آن ،بهوسیله پر کردن فارمهاای موجاود در
ضمیمه  5و ارائه آن به ادار اطالعات منطقه ،فراهم کنند.
ایجاد یک بنگاه اقتصادی یا شرکت
ماد  )1( -36بنیادهای وقفی ضبط شد سازماندهیشد یا شرکتکنند در گرو یا تشکیالت
قرار دارد پر کنند و آن را به ادار منطقاه در عارض  1ماا
اقتصادیضمیایمه 1
بنگاهرا که در
یکفرمی
ایجادباید
اقتصادی،
شرکت
ارسال کنند .بنیادهای وقفی ضبطشد ای که سهم خودشان را از شرکت بهصورت یکجا میفروشند
ماد  )1( -36بنیادهای وقفی ضبط شد سازماندهیشد یا شرکتکنند در گرو یا تشکیالت
اقتصادی ،باید فرمی را که در ضمیمه  1قرار دارد پر کنند و آن را به ادار منطقاه در عارض  1ماا
ارسال کنند .بنیادهای وقفی ضبطشد ای که سهم خودشان را از شرکت بهصورت یکجا میفروشند
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و همکاری با شرکت را لغو میکنند باید بیانیهای را بهعنوان تسویهحسا
اعالم کنند.

خطاا

باه ادار منطقاه

بررسی اعالمیهها و بیانیه
ماد  )1( – 38در مواردی که اعالمیههاا و بیانیاههاا ،تهیاه نشاد اناد یاا در مادت کوتااهی
تهیهشد اند ،یک مجری خو باید ماد  11قانون را به کار بگیرد .یک کای از بیانیههاا و اظهاارات
باید توسط ادار منطقه به مدیرکل ارسال شود.
بخش پنجم
بررسی بنیادهای وقفی ضبط شده
حسابرسی بنیادهای وقفی ضبط شده
ماد  )1( – 33بنیادهای وقفی ضبط شد باید با توجه به فرم موجود در ضمیمه  ،6گزارشای
ارائه بدهند و نتایج حسابرسی داخلی را ظرف  1ما تا پایان سال ارائه کنند و آن را ظرف دو ما از
تاریخ گزارش به ادار منطقه مربوطه ارسال کنند.
( )2بنیادهای وقفی ضبطشد ی جدید نیز باید شعبههای خود و دفاتر نماینادگی را
حسابرسی کنند و باید اطالعاتی را دربار چنین زیر واحدهایی طی گزارش ساالنه باه آنهاا
ارائه دهند.
( )3حسابرسی بنیادهای وقفی ضبط شد و شعبهها و دفاتر نمایندگی آنهاا ،بارای
مطاب بودن با اهداف و قوانین و حسابرسی بنیادهای وقفای ضابط شاد اقتصاادی سارمایه
گذاری و مشارکت برای مطابقت با اهداف فعالیت و قوانین ،باید توسط مدیرکل انجام شاود.
راهنمایی و نظارت رییس مدیرکل باید حسابرسی شود طوری که بنیادهای وقفی ضبط شد :
الف ) بر اساس اهاداف منادرج در منشاور (اساسانامه) و ساند اعتمااد
(اعتمادسازی) عمل کنند .
) مطاب با قوانین معتبر مدیریت کنند.
ج ) از کاالها و درامد آنها مطااب باا نیازمنادیهاای انجمنشاان؛ طبا
اظهارنامه  1331و سند اعتماد ،استفاد ببرند.
د) همچنین باید کسبوکار و عملیات اقتصادی سرمایهگذاری بنیادهاای
وقفی ضبط شد را حسابرسی کنند و در صاورت لازوم باا دیگار شارکتهاا
مشارکت کنند.
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حسابرسی شعبهها و دفاتر نمایندگی
ماد  )1( – 40برای فعالیتهای انجامشد توسط یاک شاعبه یاا دفتار نماینادگی ،مادیریت
بنیادهای وقفی ضبط شد  ،باید بهانداز مدیریت شعب اداری یا نمایند  ،مسئول باشد.
( )2درهرصورت اگر نتیجه حسابرسی شعب یا دفاتر نماینادگی نشاان دهاد کاه
دفتر (ادار ) در رابطه با انجاام اهاداف بنیادهاای وقفای ضابط شاد و انجاام اقادامات،
برخالف سند اعتماد با شکست مواجه شد است یا اگر یاک شاعبه یاا دفتار نماینادگی
بدون اعالم ،آغاز به کار کند در این صورت به رئیس دفتر بنیادهاای وقفای ضابط شاد
توصیه میشود که دفتر را ببندد.
اهداف حسابرسی داخلی
ماد  )1( -41هدف حسابرسی داخلی ،ایجاد اطمینان در فعالیت بنیادهای وقفی ضابط شاد
است که فعالیتها را طب قوانین پیش ببرند و برنامهریزی استراتژیک بنیادهای وقفی ضابط شاد ،
بهطور مؤثر ،اقتصادی و کارآمد مورداستفاد قرار گیرد و همچنین قابلیات اطمیناان ،یکااارچگی و
بهموق در دسترس بودن اطالعات حاصل شود.
( )2حسابرسی داخلی ،به بنیادهای وقفی ضبط شد دررسیدن به اهدافشان باا یاک
رویکرد سیستماتیک و منظم کمک میکند و اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک و کنترل را
ارزیابی میکند.
(دامنه) حدود حسابرسی داخلی
ماد  )1( -42تمامی اعمال و فعالیتهای بنیادهای وقفی ضبط شد باید شامل حدود (دامنه)
حسابرسی داخلی باشد.
( )2فعالیتهای حسابرسی داخلی ،فراتر از کتا هاا ،اساناد و مادارک اسات و در
صورت لزوم توافقی حسابی را با اشخاص ثالث دیگر با در نظر گرفتن موارد زیر ایجااد مای
کند:
الف) درهرصورت بنیادهای وقفی ضبط شد طب شرایط نوشتهشاد در
منشور ( اساسنامه) بنیادهای وقفی ضبط شد ؛ اعالمیه  1331و ساند اعتمااد و
همچنین قوانین نیروها مدیریت شوند.
) تحات هاار شاارایط ،کاالهااا و درامااد بنیادهااای وقفای ضاابط شااد ،
بهصورت مؤثر و کارآمد با توجه به شرایط مندرج در منشاور بنیادهاای وقفای
ضبط شد  ،اعالمیه  1331و سند اعتماد مورداستفاد قرار بگیرند.
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ج) تحت هر شرایط ،بنیادهای وقفی ضابط شاد  ،عملیاات و مشاارکت
داشته باشند ازجمله عملیات و مشارکتهاایی کاه مطااب باا اصاول صانعتی،
اصول اقتصادی و تجاری و الزامات و مدیریت عقالنی انجام می-شوند.
د) تحت هر شرایط ،معامالت ،حسا ها و صاورتهاای ماالی از تماام
واحدهای بنیادهای وقفی ضبط شد شامل حسابرسی باا اصاول پذیرفتاهشاد
حسابداری و روشها و رهنمودهای ارائهشد توسط مدیرکل مطاب باشند.
حسابرسان داخلی
ماد  )1( -43در بنیادهای وقفی ضبط شد که سند اعتماد آنها شامل یک ارگان حسابرسای
است ،حسابرسان داخلی میتوانند بهطور مستقیم توسط چنین ارگانی راهنمایی شوند یا در عاوض
میتوانند توسط سازمان حسابرسی مستقل دیگری ادار شوند.
( )2ارگانهای مجاز بنیادهای وقفی ضبط شد یا یک ساازمان حسابرسای مساتقل،
تنها میتواند با استفاد از افرادی که گواهی حسابرسی دارند مدیریت یا حسابرسی شوند.
الزامات برای صدور گواهینامه
ماد  )1( -44بهمنظور دریافت گواهی حسابرسی ،افرادی که دارای گواهینامه مشااور ماالی/
حسابرسی عمومی یا گواهی(تأییدیه) مشاور مالی خبر  ،تحت عنوان حسابداران عمومی /مشاوران
مالی و مشاوران مالی خبر  ،طب قانون شمار  3518از  1/1/1383هستند و افارادی کاه باهعناوان
وکیل در ادار کل ،مدیر یا رئیس بخش ،به مادت حاداقل  5ساال کاار مایکنناد بایاد در آزماون
ارائهشد توسط مدیرکل پس از آموزش ،برای صدور گواهینامه موف شوند.
( )2عالو بر این افرادی که به مدت حداقل  5سال در ادار کل بهعناوان باازرس،
حسابرس داخلی ،کارشناس بنیادهای وقفی ضبط شد  ،مشاور حقوقی ،رئیس بخش یا مادیر
منطقه کار میکنند و افرادی که بهعنوان مدیرکل ،عضو شورای بنیادهاای وقفای ضابط شاد ،
دستیار مدیرکل ،رئیس ارشاد و بازرسی ،مشاور حقوقی پایه  1کار میکنند بارای هار دور از
زمان باید گواهی حسابرسی را بنا به درخواست آنها بدون بررسی موضوع ،صادر کنند.
برونسپاری خدمات سازمان حسابرسی مستقل
ماد  )1( -45سازمان حسابرسی مستقل ،باید توسط ارگان قانونی بنیادهای وقفی ضبط شد ،
برای حسابرسی انتخا شود.
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گزارش حسابرسی داخلی
ماد  )1( -41یک گزارش حسابرسی داخلی ،متنی است که شامل اظهارنظر حسابرس بعد از
حسابرسی است .گزارش صورتهای مالی محصورشد .
( )2گزارش باید توسط مدیریت بنیادهای وقفی ضابط شاد باه همارا یاک ناماه
امضاشد توسط افرادی که برای ارائه گزارش نمایند هستند و با ارگانهای حسابرسی یاا باا
سازمان حسابرسی به طور مستقل ،مطاب فرم موجود در ضامیمه  6در ارتباا هساتند ،ثبات
شود.
( )3در چارچو قوانین اساسی ،صحت ،شفافیت ،انداز گیری ،سازندگی ،انطبااق،
کامل بودن و قطعیت گزارشات باید بهصورت زیر ارائه شوند:
الف) اظهارنظر حسابرس
) شامل عبارات درست ،بیطرف ،واضح و مختصر باشد.
دهد.

ج) مرالهایی از تمرینهای خو

و مشخص در طول حسابرسی را نشان

( )4حسابرس باید گزارشات تمام اسنادی را کاه مبناایی بارای توساعه عقیاد اش
تشکیل میدهند ضمیمه کند.
( )5حسابرسی بنیادهای وقفی ضبط شاد کاه مادارک را طبا سیساتم دفتار کال
حفاظت میکنند ،نباید توسط حسابرسان تأییدشد  ،انجام شوند .بااینوجود ،گزارشهایی کاه
بهعنوان نتیجهای از حسابرسی انجامشد صادر میشوند ،باید از گزارش موجود در پیوست 6
پیروی کنند.
اعتبار حسابرسی داخلی
ماد  )1( -46برای اینکه حسابرسی معتبر باشد ،باید مطاب باا روشهاا و دساتورالعملهاای
مندرج در آئیننامهها باشد و بهطورکلی باید با استانداردهای حسابرسی پذیرفتهشد که در آن حا
ادار کل حسابرسی و بازرسی محفو است مطاب باشد.
آزمون صدور گواهی حسابرسی مستقل
ماد  )1( -48محتویات آزمون گاواهی حسابرسای مانناد روشهاا و دساتورالعملهاا بارای
کاربردها و آزمون ،باید توسط مدیرکل تعیین شود و در سایت اینترنتی رسمی اعالم گردد.
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سایر مقررات قابلاجرا
ماد  )1( -43در مواردی که هیچ مقررات قابلاجرایی در ایان دساتورالعملهاا در رابطاه باا
حسابرسی مستقل وجود نداشته باشد مفاد قانونی باید بارای حسابرسای مساتقل و اساتانداردهای
حسابرسی مستقل قابلاجرا باشد.
بخش ششم
حسابرسی بنیادهای وقفی ضبط شده
ماد  )1( -50بنیادهای وقفی ضبط شد همانند بنیادهایی که اضافهشد اند ،جوام و بنیادهای
وقفی ضبط شد صنعتگران ،باید سواب حسابداری خود را با توجه به سیستم حسابداری بنیادهای
وقفی ضبط شد  ،به سایتهای اینترنتی رسمی صادر کنند و باید ترازنامه و اظهارات درآمدی خود
را با توجه به فرم اظهارات موجود در پیوست ارائه کنند.
( )2بنیادهای وقفی ضبط شد با درامد خالص ساالنه باالتر از مجموعه مجموعهای
مندرج در ماد (166 )2قانون آئین دادرسی مالیااتی ،شامار  213از  ،4/1/1311کاه توساط
وزارت مالیه هرساله تعیین میشوند و بنیادهای وقفی ضبط شد با معافیت مالیاتی ،تشکیالت
اقتصادی ،انجمن ،شعب یا دفاتر نمایندگی باید مطاب با روش ترازنامه ،دفترداری کنند.
( )3بنیادهای وقفی ضبط شد که نیاز نیست طب ترازنامه دفترداری کنند ،میتوانند
با توجه به سیستم دفتر کل رفتار کنند.
( )4بنیادهای وقفی ضبط شد باید سواب حسابداری خود را ،با توجه باه مقاررات
قانون آئین دادرسی مالیاتی شمار 213حفظ و نگهداری کنند.
( )5بنیادهای وقفی ضبط شاد اضاافه شاد  ،بایاد عاالو بار آن ،جادول سااالنه
حسا ها را که در ضمیمه  8موجودند پیشنویس کنند و به ادار منطقه طای شاش ماا اول
هرسال تقویمی ارائه کنند .حسا نهایی باید توسط مدیر منطقه بار اسااس اساناد تولیدشاد
توسط مدیریت بنیادهای وقفی ضبط شد اضافه شد و هیئاتامناای ساازمان خیریاه اضاافه
شد  ،بررسی شوند و باید برای تصویب به ادار کل فرستاد شوند.
دفاتر ثبت
ماد  )1( -51بنیادهای وقفی ضبط شد باید موارد زیر را حفظ(نگهداری) کنند:
الف) یک دفتر تصمیمگیری ،دفتر عملیااتی کال و دسترسای (ورود) باه
رسیدهای اهدایی مطاب با سیستمعامل دفتر کل.
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) یک دفتر تصمیمگیری ،یک مجلاه ،یاک دفتار عملیااتی کال ،دفتار
موجودی و دسترسی( ورود) به رسایدهای سیساتم باا توجاه باه روش(ناوع)
ترازنامه.
حفظ اسناد و رسیدهای اهدایی (کمکهای مالی)
ماد  )1( -52بدون تعصب نسبت به دور های مندرج در قوانین مشخصشد از قبال ،دفااتر
باید توسط بنیادهای وقفی ضبط شد توسط رسیدهای اهدایی ،اسناد هزینهها و دیگر اسناد به کاار
گرفتهشد  ،به مدت  10سال از ساال تقاویمی پاس از ساال ماالی کاه آنهاا باه آن تعلا دارناد،
موردحمایت واق شوند.
( )2بنیادهای وقفی ضبط شد باید رسیدهای اهدایی را مورداستفاد قارار دهناد و
اسناد موردنیاز دیگر را از ادار کل تهیه نمایند.
بخش هفتم
مازاد درامد بنیادهای وقفی ضبط شده و اضافه شده
روش کاربردی
ماد  )1( -53فرزندان بنیادهای وقفی ضبط شد و اشخاص مرتبط ،باید درخواساتی ترتیاب
دهند که شامل تصمیم دادگا باشد و اثبات کند که فرزندان وقفی یا شاخص مارتبط ،تحات(طب )
منشور بنیادهای وقفی ضبط شد و مح درآمد اضافی هستند ،که در این صورت باید درخواسات
دهند به:
الف) مدیر بنیادهای وقفی ضبط شد  ،چنانچه فرزند یا شخص مارتبط از
بنیادهای وقفی ضبط شد اضافه شد ؛ باشد.
) مدیر منطقه؛ چنانچه فرزند یا شخص مرتبط ،از بنیادهای وقفی ضبط
شد باشد که اساسنامه پرداخت مازاد بر درآمد را قید میکند یا اینکه بنیادهای
وقفی ضبط شد اضافه شد  ،در نمایندگیها توسط ادار کل مدیریت شوند.
( )2فرزندان اشخاصی که بر مبنای رأی دادگا ثابت میشود که یک فرزناد وقفای
یا شخص ذیح مشمول درآمد اضافی تحت اساسنامه بنیادهای وقفی ضبط شاد هساتند،
نباید ملزم به ارائه تصمیم دادگا باشند زمانی که عملیات باید بر اساس سابقه تولد باا وقاای
انجام شود.
( )3اگر اساسنامه شامل ترتیبی از نسلهاا یاا شارایط مشاابه دیگار باشاد ،چناین
شرایطی باید توسط دادگا تصمیمگیری اثبات گردد.
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محاسبه مازاد درامد
ماد  )1( -54بنیادهای وقفی ضبط شد که فرزند وقفی یا شاخص ذیحا مشامول درآماد
اضافی ،تحت تصمیم نهایی دادگا دارند ،میزان درآمد ماازاد قابال پرداخات باه کودکاان وقفای و
اشخاص مرتبط با آن باید با کسر درامد ناخالص واقعی بنیادهای وقفای ضابط شاد از 15درصاد
مجموع موقت ،هزینههای خیریه ،مدیریت و سهام نمایندگی ،هزینههای دولت و سایر هزیناههاای
ایجادشد برای بنیادهای وقفی ضبط شد تعیین شود.
باشد.

( )2محاسبه مازاد درامد باید شامل ارائه گزارشاات تماام درامادهای آن ساال

( )3اگر امالک و مستغالت بنیادهای وقفی ضبط شاد نیااز باه تعمیار داشاته
باشند ،باقیماند درامد ناخالص واقعای بارای آن ساال بعاد از کسار ساهام مادیریت و
نمایندگی و یا هزینههای دولتی و هزینههای قانونی ،باید برای تعمیرات ذخیر شود.
پرداخت درامد مازاد
ماد  )1( -55تاریخی را که فرزندان وقفی یا اشخاص مارتبط ،محا دریافات دراماد ماازاد
هستند باید تاریخ تصمیمگیری دادگا بدوی باشد و پرداختها باید بعاد از نهاایی شادن تصامیم
دادگا دربار درامد مازاد ،انجام شود.
( )2درامد مازاد باید بهصورت ساالنه در  15روز پاس از تصاویب آن توساط ادار
کل بهوسیله بنیادهای وقفی ضبط شد ثباتشاد و پاس از تائیاد حساا نهاایی باهوسایله
بنیادهای وقفی ضبط شد اضافه شد  ،پرداخت شود.
( )3متقاضیانی که برای اولین بار خواهان پرداخت بدون تملک هستند ،بعدازاینکاه
پرداختهای ح استفاد (ح عمری و رقبی) بدون تملک انجام شد ،نباید مح پرداخت آن
سال باشند .بههرحال سهم محقی بچهها باید بعد از تصمیم نهایی دادگا پرداخت شود.
حسابها برای نظارت درامد مازاد
ماد  )1( -51درصورتیکه تصمیم دادگا بدوی برای درامد مازاد در ادار منطقه مربوطاه ،یاا
ادار بنیادهای وقفی ضبط شد اضافه شد  ،به کار گرفته شود ،باید روی دراماد ماازاد در حساا
بهادار از تاریخ تصمیم تا تاریخ زمانی که باید به ذینف پرداخت شود ،نظارت شود.
حسا

( )2جم موقت منقط از درامد ناخاالص سارانه بنیادهاای وقفای ضابط شاد در
جداگانه بنیادهای وقفی ضبط شد  ،تحت نظارت خواهد بود.
( )3نسبت مجموع موقت میتواند توسط قطعنامه شورا تغییر کند.
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عدم تقاضا نسبت به درامد مازاد
ماد  )1( -56درصورتیکه هرگونه درامد مازاد قرار داد شد در یاک حساا توقیافشاد ،
ظرف مدت  5سال از زمان قابل پرداخت ،مطالبهای نداشته باشاد ،چناین دراماد ماازادی بایاد باه
بنیادهای وقفی ضبط شد جریمه بدهند.
بخش سوم
تخصیص اموال خیریه و خدمات خیریه
بخش اول
تخصیص اموال خیریه
ماد  )1( -58ساختمانهای موسسه خیریه مانند مدارس الهیات ،مدارس ابتدایی ،خاناه هاای
بهداشت ،تیمارستانها ،امکانات رفاهی ،کتابخانهها و غیر  ،همانند امالک و مساتغالتی کاه بعاد از
ارزیابی فرهنگی تبدیل به یک طرح شدند ،به دالیل گوناگون ویران شادند و سااختمانهاایی مای
تواند به آنها اختصاص داد شود.
تخصیص خدمات خیریه
ماد  )1( – 53انجمن باید قدرت تخصیص خدمات خیریه را داشته باشد.
( )2سازمانهای خیریه متعل به ادار کل هستند و بنیادهای وقفی ضابط شاد
باید وظیفهای را در راستای قرارداد بنیادهای وقفی ضبط شد تعیین کنند.
( )3امالک و مستغالت میتوانند به نهادهاای دولتای و ساازمانهاا ،بنیادهاای
وقفی ضبط شد که هدفی مشابه دارند یا جوام عملیاتی ،جهت مناف عمومی بهمنظاور
استفاد از عملکردهای گماشته شد در راساتای قارارداد بنیادهاای وقفای ضابط شاد ،
اختصاص داد شوند.
( )4اگر تعمیر یا ترمیم نیاز باشد ،تخصیصاتی(اختیاراتی) باید برای ارائه تعمیر
و مرمت ایجاد شود .
( )5سازمانهای امالک خیریه که نمیتوانند مورد بهر بارداری قارار گیرناد یاا
عملکردهایی را توسط مقام مدیریت کل تعیین کنند ،میتوانناد بارای یاک دور موقات
اجار داد شوند ،از همان زمان تا زمانی که آنها مطاب با اهداف اصالی باه کاار گرفتاه
شوند.
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( )1امالک و مستغالت که به یک طرح تبدیلشد اند ،بعدازاینکاه دارایایهاای
فرهنگی به دالیل گوناگون ویران شدند ،میتوانند در راساتای وظاایف بنیادهاای وقفای
ضبط شد با در نظر گرفتن وضعیت آنها برای توسعه(رشد) فیزیکی به کار گرفته شوند.
مدتزمان تخصیص
ماد  )1( -10مدتزمان تخصیص خدمات خیریه باید توسط ادار کل با در نظر گرفتن نیااز
آنها برای تعمیر و ترمیم و هدف تخصیص تعیین شود.
درخواست برای تخصیص و عملیات
ماد  )1( -11درخواست برای تخصیص باید توساط ادار منطقاهای ایجااد شاود کاه محال
امالک و مستغالت را پوشش میدهد .بعد از ارائه درخواست ،ثبت ساواب محال ،اعطاای ساواب
ورود ،وضعیت فعلی امالک و مستغالت برای تخصیص ،موردنیاز است ،همچناین بارای تعمیار و
وضعیت آن از داراییهای فرهنگی وقفی باید تعیین شود و طرحی کشید شود و گزارشای مفصال
توسط پرسنل فنی همرا با عکسهای گرفتهشد از زوایای مختلف ،داخلی و خارجی گزارش شود
و آخرین وضعیت امالک و مستغالت باید به ادار کل ارسال شود.
( )2درخواست برای تخصیص برای اهداف شرایط قرارداد ،بایاد توساط ادار کال
مورد ارزیابی قرار گیرد .اگر درخواست مناسب به نظر برسد عملیات تخصیص بایاد شاروع
شود .
عملیات تخصیص و قیمت کاربردی
ماد  )1( -12عملیات تخصیص به شرح زیر انجام میشود:
الف) برای تعمیر و ترمیم موسسه امالک خیریه ،برآورد هزینه باید توسط
ادار منطقهای ایجاد شود.
) با توجه به موقعیات مکاانی ،شارایط و هادف اساتفاد از اماالک و
مستغالت ،قیمت فعلی مورداستفاد باید توسط ادار منطقاه مرباو باه آنهاا
تعیین شود .در تعیین قیمت باید همچنین حسا هزینههای هر تعمیر و ترمیم
نیز در نظر گرفته شود.
ج) قیمت مورداستفاد  ،برای سازمان امالک خیریاه دریافات نمایشاود،
بلکه برای اختصاص دادن به نهادهای دولتی و سازمانهاا در راساتای اهاداف
مندرج در قرارداد مورداستفاد قرار میگیرند.
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د) پس از اتخاذ تصمیمی برای تخصیص ،یک پروتکل باید با درخواست
سازمان یا آژانس امضا شود و به ادار کل ارسال شود ،کاه ایان پروتکال بایاد
طرحهای ترمیمی که باید در آن قرار گیرند ،در کمتار از  1ماا فاراهم کناد و
توسط داراییهای فرهنگ منطقهای و طبیعی تائید شود که مان از آن میشاوند
که هیئتمدیر در عرض یک سال ،آن را تعمیر یا تارمیم کنناد و در عارض 3
سال از تاریخ تخصیص باید کامال شاود و بایاد همچناین شاامل روشهاا و
دستورالعملهای دیگر باشد.
ر) پروتکل امضاشد توسط طرفین ،باید در انجمن برای اتخااذ تصامیم،
ثبت شود.
ز) بعدازاینکه تصمیمگیری برای اتخاذ یک تخصیص انجام شد ،امالک و
مستغالت باید آن را به نهاد مربوطه یا آژانس به همارا یاک پروتکال پاس از
نصب و را اندازی یک سیستم امنیتی و اجرا کاردن حا بیماه وابساته باه آن،
تحویل دهند.
استفاده از امالک و مستغالت تخصیص دادهشده
ماد  )1( -13امالک و مستغالت نباید برای هدف دیگری غیر از تخصیص استفاد شوند.
( )2بدون اجاز تاییدکتبی ادار کل :
شود.

الف) هیچ تعمیر یا افزودنی نباید روی اموال تخصایص داد شاد انجاام

) قساامتی یااا کاال امااالک و مسااتغالت ،نبایااد منتقاال شااوند و نبایااد
مورداستفاد دیگران قرار گیرند.
تخلیه امالک و مستغالت
ماد  )1( -14اگر در رابطه با امالک و مستغالت اختصاص داد شد :
الف) مشخص شاود کاه اساتفاد از آن علایرغام اینکاه تخصایص آن
باطلشد است یا مدت تخصیص آن تمامشد است ،ادامه دارد،
) یکی از موارد مندرج در ماد  13تعیین شود،
ج) مشخص شود که تعهادات تحات پروتکال در زماان مشاخصشاد
انجامنشد اند،
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و ضمناً اگر فعالیتهای انجامشاد اماالک و مساتغالت ،توساط دادگاا
ممنوع باشد ،در این صورت امالک و مستغالت توسط فرماندار محلی ،بناا باه
درخواست مدیریت منطقه تخلیه میشوند.
نظارت بر امالک و مستغالت اختصاص دادهشده
ماد  )1( -15امالک و مستغالت اختصاص داد شد به خیریه بایاد باهطاور مساتمر توساط
مدیریت منطقه بررسی شوند و گزارشی باید هر  4ما بهمنظاور بررسای اینکاه شارایط تخصایص
قابلمشاهد است ،تهیه شود و در پروند ای مربو به موسسه امالک خیریه نگهداری شود .
بخش دوم
خدمات غذایی آشپزخانه
افتتاح غذای آشپزخانه
ماد  )1( -11بهمنظور انجام شرایط خیریه مندرج در قارارداد بنیادهاای وقفای ضابط شاد ،
تعداد افراد نیازمند ،باید توسط ادار کل برای ارائه غذای گرم ،غذای خشک و غاذاهای آشاازخانه
برای توزی به آنها مشخص شوند.
بهرهمندی از غذاهای آشپزخانه
ماد  )1( -16افرادی که دارای امنیت اجتمااعی نیساتند یاا کساانی کاه درامدشاان بیشاتر از
حداقل دستمزد خالص نیست میتوانند از غذای آشازخانه بهر مند گردند.
( )2افرادی که تحت قانون حقوقی شمار  2022از  1/6/1361در رابطه باا اهادای
حقوق به نیازمندان ،ضعفا و شهروندان ترکیهای تنهای بااالی  15قارار مایگیرناد ،همچناین
میتوانند از خدمات آشازخانه بهر مند گردند.
کاربردها
ماد  )1( -18افرادی که تمایل به استفاد از خدمات آشازخانه دارناد بایاد فارم موجاود در
ضمیمه  3را برای درخواست دادن به ادار منطقه پر کنند.
باید به افراد موردبررسی واجد شرایط اجاز داد شاود کاه از خادمات آشاازخانه بهار مناد
گردند.
( )2درصورتیکه سهمیهبندی تمام نشود خدمات آشازخانه مایتواناد ،باا در نظار
گرفتن لیست در نظر گرفتهشد توسط نهاد به کودکان مؤسساات آموزشای ،کودکاان معلاول
داد شود.
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نظارت بر نیازمندیها
ماد  )1( -13در مورد درامد و میراث افرادی که از خدمات آشازخانه استفاد میکنناد بایاد
اطالعاتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط مدیریت منطقه فراهم شود.
افرادی که بعد از بررسی برای بهر مندی از خدمات آشازخانه واجاد شارایط نیساتند ،اجااز
استفاد از آن را ندارند.
چک کردن
ماد  )1( -60افرادی که از خدمات آشازخانه بهر مند میکردند باید یک ساند چاک کاه در
پیوست  10آمد است در ما نوامبر هرسال پر کنند و بهطور رسمی از خدمات آشازخانه بهار مناد
گردند.
( )2افرادی که موف به ارائه سند چک در مدت  15روز نمیشوند نبایاد باه آنهاا
اجاز داد شود تا از خدمات آشازخانه بهر مند گردند.
خاتمه خدمات آشپزخانه
ماد  )1( -61درصورتیکه فرد نیازمند :
الف) بمیرد
) حالت نیازمندی را از دست دهد یا تحت مراقبت قرار گیرد
ج) نتواند وعد های غذایی را باه مادت  10روز بادون ارائاه اطالعاات
دریافت کند
در این صورت ارائه خدمات به شخص خاتمه مییابد.
بخش سوم
حقوق ماهانه برای نیازمندان
ماد  )1( -62بهمنظور انجام شرایط خیریه مندرج در قارارداد بنیادهاای وقفای ضابط شاد ،
حقوق ماهانه به افراد معلول نیازمند و کودکان یتیم اعطا میشود.
مشمولیت حقوق برای نیازمندان
ماد  )1( -63کودکان نیازمند بدون پدر و مادر و افراد معلول40درصد یا باالتر ،میتوانناد از
حقوق و دستمزد ماهانه استفاد کنند به شرطی که آنها نباید هیچ حقوق اجتماعی ،درامد ،حقاوق
ماهانه داشته باشند و نباید تحت مراقبت یک دادگا تصمیم یا قانون باشند یا نبایاد هایچ محصاول

منقول یا غیرمنقول کسب درامد یا متوسط درامد ماهانه از چنین کاالهایی داشته باشند ،در صاورت
وجود هم نباید از حقوق ماهانه تعیینشد توسط این دستورالعملها برای نیازمندان ،بیشتر
شود305.
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ماهیانه عمومی و شاخص  ( 422درصد) محاسبه میشود.
ماد  )1( -66حقوق ماهانه قابل پرداخت ،مقداری است که از ضریب پایه حقاوق ماهاناه و
دستمزد مشخصشد در قانون عمومی شامار  156از  14/6/1315قابالاجارا بارای پایاه حقاوق
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( )2تعداد نیازمندان برای اعطای حقوق و دستمزد ماهانه باید توسط ادار کال
تعیین شود.
پرداخت حقوق ماهانه و نظارت بر نیازمندیها
ماد  )1( -68حقوق ماهانه باید بهصورت نقدی به ذینف یا آژانس یا قیم از آغاز ما پس از
تصویب توسط ادار کل پرداخت شود.
( )2افراد اعطای حقوق ماهانه توسط ادار منطقه باید شمار حسا
اعالم کنند و حقوق ماهانه آنها در حسا بانکیشان سارد شود.

بانکی خاود را

( )3افرادی که آدرس آنها در حال تغییر است ،حقوق و دستمزد باید ادامه یاباد .
آنها میتوانند به ادار منطقه مربوطه سهم خود را واگذار کنند اگر یک جای خالی در سهمیه
آنها وجود داشته باشد.
( )4برای افرادی که مشخص شود مشامول مااد  63نیساتند ،پرداخات حقاوق و
دستمزد باید خاتمه داد شود.
بررسی
ماد  )1( -63در ما نوامبر هرسال گیرند حقوق و دستمزد ماهانه باید سند چک موجاود در
ضمیمه  14را پر کند و آن را به ادار منطقه ارائه کند تا پرداخت حقوق و دساتمزد باه او صاورت
گیرد.
( )2برای کسانی که موف به ارائه سند چک نمیشوند پرداخت حقاوق و دساتمزد
به حالت تعلی درمیآید و اگر آنها ظرف مدت  3ماا ساند را ارائاه دهناد حقاوق ماهاناه
تعلیقی آنها بهطورکلی به آنها پرداخت میشود.
پایان پرداخت حقوق و دستمزد
ماد  )1( -80در بعضی موارد اگر دریافتکنند حقوق و دستمزد:
الف) بمیرد
) حالت نیازمندی را از دست دهد یا تحت مراقبت قرار گیرد
ج)  18سال را بهعنوان یک فرزناد یتایم یاا  25ساال را باهعناوان یاک
دانشآموز در کالج یا دانشگا به پایان برساند.
د) نتواند حقوق ماهانه خود را بهصورت  3ما متوالی دریافت کند
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یابد.

پرداخت حقوق و دستمزد او باید از آغاز ما پس از تعیین هر یک از موارد فوق خاتمه مای
تعهد به اعالم کردن

ماد  )1( -81نیازمندان درصورتی که مستلزم فسخ پرداخت حقاوق و دساتمزد شاوند ،بایاد
بهصورت کتبی آن را به ادار منطقه کمتر از یک ما بعدازآن اطالع دهند.
( )2هرگونه پرداخت اضافی بعد از حذف شرایطی انجام میگیرد که الازام اعطاای
پرداخت حقوق و دستمزد از طرف شخص مربوطه با توجه به مقررات عمومی فراهم شود.
بخش 4
کمکهای آموزشی
ماد  )1( -82بهمنظور انجام شرایط خیریه شامل قرارداد بنیادهای وقفی ضبط شاد  ،وساایل
کمکآموزشی را میتوان به دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه از خانواد هاایی کاه وضاعیت
اقتصادی مناسبی ندارند برای انجام این کار داد.
() 2فقط به یک نفر از یک خانواد باید وسایل کمکآموزشی داد شود.
( )3هیچ کمکهای آموزشی نباید به افرادی کاه باهعناوان نیازمناد ،حقاوق و
دستمزد به آنها پرداخت می-شود یا تحت مراقبت توسط یک موسسه عمومی یا آژانس
هستند یا کمکهزینه تحصیلی به آنها پرداخت میشود ،داد شود.
( )4تعداد دانشآموزانی که کمکهای آموزشی دریافت میکنند بعاالو مقادار
کمکهزینه ،افزایش ساالنه آن ،زمان پرداخت آن و پخش آن توسط استان باید باهوسایله
ادار کل تعیین شود.
کاربردها
ماد  )1( -83دانشآموزانی که میخواهند از کمکهای آموزشی بهر ببرند ،باید باه ریاسات
منطقه مربوطه در عرض یک ما از آغاز ثبتنام سال تحصیلی جاری درخواست دهند.
( )2درصورتیکه یک جای خالی در سهمیه موجود باشد ادار منطقه مربوطاه بایاد
اطالعرسانی کند و درخواستها را دریافت نماید.
مدارک موردنیاز
ماد  )1( -84مدارک زیر برای متقاضیان موردنیاز است:
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الف) فرم درخواست در ضمیمه 15
) گواهی دانشآموز
ارزیابی کاربردها
ماد  )1( -85اطالعات در فرم درخواست دانشآموز باید توساط ادار منطقاه باا توجاه باه
معیارهای موجود در ضمیمه  11ارزیابی شود ،یک لیست مرتب از نمرات و اصال آن و لیساتی از
نامهای آماد باید ارائه شود .پسازاینکه لیستها توسط مدیرکل تائید شدند ،دانش آموزان متقاضی
موف شد  ،باید توسط ادار منطقه آگا شوند و همچناین ناام حساا باانکی بااز خاود را بارای
پرداخت کماکآموزشای اعاالم کنناد .اگار جاای خاالی در لیسات اصالی وجاود داشاته باشاد،
کمکآموزشی باید با توجه به نامهای موجود در لیست اعطا شود.
طول مدت کمکآموزشی
ماد  )1( -81دانشآموزانی که مح دریافت کمکآموزشی هساتند در سراسار طاول فرایناد
تحصیل خود تا زمانی که دوران دانشآموزی آنها ادامه دارد آن را دریافت میکنند و درصورتیکه
چیزی برای جلوگیری از آن موجود نباشد از ح کمکآموزشی بهر مند میگردند .اگر دانشآماوز
به مدرسه دیگری منتقل شود ح کمکآموزشی او باید توسط ادار همان منطقه پرداخت شود.
نظارت بر وضعیت دانشآموز و پایان پرداخت کمکآموزشی
ماد  )1( -86هرسال ادار منطقه باید وضعیت دانشآموزانی را که همچنان کمکآموزشی باه
آنها تعل میگیرد ،مشخص کند.
( )2در بعضی موارد اگر وضعیت دانشآموز بهبود یابد یا اگر دانشآماوز شکسات
بخورد ،پرداخت کمکآموزشی باید خاتمه یابد .درهرصورت اگر بااینحاال ،گازارش نشاان
دهد که دور تحصیل به سبب مشکالت سالمتی تولیدشاد طاوالنی شاد اسات ،پرداخات
کمکآموزشی باید ادامه یابد.
کمکآموزشی ویژه
ماد  )1( -88به دانش آموزان نیازمند ممکن است برای یکبار کمکآموزشی ویژ اعطا شود،
که این کمکها نباید بهطور ساالنه از  5بار کمکهزینه آموزشی تحت این دساتورالعملهاا تجااوز
کند.
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بخش پنجم
کمک درمان به بیماران ضعیف و تنها
معاینات و خدمات درمانی به بیماران فقیر و تنها
ماد  )1( -83بیمااران فقیار و تنهاا ،بایاد باه هماان اناداز و هماان کیفیات ساایر بیمااران
سرویسدهی شوند که تعداد آنها توسط امکانات بیمارستان محدود میشوند.
( )2برای بیماران فقیر و تنها ،انواع مواد پزشکی طب شرایط موجود در قرارداد باید
فراهم شود ،به شرطی که شرایطشان تائید شود .مواد پزشکی که در بیمارستان قابل تهیه کردن
نیست باید از خارج آن تهیه شوند.
بیماران در معرض بررسی و درمان
ماد  )1( -30بیمارانی که دارای یکی از مدارک زیر باشند تحت درمان با هزینه رایگان قارار
میگیرند:
کل.

الف) یک سند معرف ح پرداخت حقوق و دساتمزد نیازمنادان ،از ادار

) یک سند معرف ح پرداخت حقاوق و دساتمزد نیازمنادان ،تحات
قانون شمار .2022
ج) یک حکم دادگا برای کودکان نیازمند به حفاظت تحت قانون شمار
.2828
د) یک سند معرف ح استفاد از خدمات آشازخانه
ر) سندی برای یک عضو از خانواد شهید یا جانباز
( )2سندی برای افراد فقیر و تنهاا کاه توساط فرمانادار محلای یاا ریایس روساتا
مشخصشد اند ،مانند فرم موجود در پیوست  16و فرم تعهد در پیوسات  ،18از افارادی کاه
نمیتوانند یکی از اسناد موجود دربند یک را ارائه کنند.
کاربرد در بیمارستان و درمان
ماد  )1( -31بیماران باید به یک دفتر مشخصشد توسط رئیس ستاد بیمارستان درخواسات
دهند .پسازاینکه اسناد توسط افسر مربوطه موردبررسی قرار گرفت ،بیمار باید به کلینیک مربوطاه
اعزام شود  .این افراد بهصورت سرپایی درمان میشوند و برای آنهاا نساخه صاادر خواهاد شاد.
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چنانچه بیمار باید در بیمارستان بستری شود ،کارشناس پزشکی مربوطه باید فرمی را پر کند و فرم
پذیرش را امضا کند و باید آن را به معاون رئیس ستاد ارائه دهد .برای بساتری بایاد یاک گاواهی
نقص برای مشخص کردن وضعیت شخص فقیر یا تنها ارائه شود.
درمان در مواقع ضروری
ماد  )1( 32چنانچه یک فرد فقیر و تنها در شرایط اضطراری باه بیمارساتان مراجعاه نمایاد،
اظهاراتی که وی بیان میکند ،مورد تائید میباشد و او بایستی مورد معاینه و درمان قرار بگیارد .در
صورت لزوم وضعیت این افراد بعداً موردبررسی قرار خواهد گرفت.
چنانچه خالف آنچه اظهارشده ثابت شود
ماد  )1( 33گواهیای که ثابت میکند اظهارات افراد حقیقات نداشاته اسات منجار باه لغاو
پرداخت هزینهها شد و باید تمامی هزینههای مربو به دارو و درمان از آنها دریافت شود.
سایر مزایا برای بیماران تنها و فقیر
ماد  )1( 34سفر ،مراسم تشیی جناز و سایر هزیناههاای مشاابه بارای بیمااران فقیار و تنهاا
میتواند در صورت لزوم انجام شود.
درمان افراد خارجیای که فقیر هستند
ماد  )1( 35خارجیهای فقیری که سااکن ترکیاه هساتند مایتوانناد از خادمات درماانی و
معاینهی رایگان بهر مند شوند.
بخش چهارم
انجمن بنیادهای وقفی ضبط شده ،نهاد بازرسی و راهنمایی ،بنیادهای وقفی ضبطشدهی
تخصصی
بخش اول
انجمن بنیادهای وقفی ضبط شده
ساختار انجمن
ماد  )1( 31انجمن باید باالترین عضو تصمیمگیری در ادار کل باشد.
( )2انجمن باید از پانزد عضو ،از جمله یک مدیرکل ،سه دساتیار مادیرکل و یاک
مشاور حقوقی تشکیل شود؛ با پیشنهاد نخستوزیار پانج عضاو بارای اظهاار نظار بار روی
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طرحهای سهگانه پیشنهادی از میان فارغالتحصیالن آموزش عالی کاه دارای داناش و تجرباه
کافی هستند ،منصو میشوند؛ سه عضو جدید توسط بنیادهای وقفای ضابط شاد انتخاا
میشوند؛ یک عضو توسط بنیادهای وقفی ضبط شد و اضافه شد و جوام بنیادهاای وقفای
ضبط شد  ،انتخا میشود .عالو براین ،بنیادهای وقفی ضبط شد ی جدید سه عضو ذخیار
انتخا میکنند ،بنیادهای وقفی ضبط شد ی اضافه شد و جوام بنیادهای وقفی ضبط شاد
هر کدام یک عضو انتخا خواهند نمود.
( )3مدیرکل نیز باید سخنگوی انجمن باشد.
( )4در مواردی که به هر دلیلی از وظایف مدیرکل محسو نمیشاود؛ فاردی کاه
وظایف مدیرکل را انجام میدهد باید وظایف مربو به سخنگوی انجمن را هم انجام دهد.
( )5در مواردی که به هر دلیلی از وظایف دساتیار مادیرکل و یاا مشااور حقاوقی
محسو نمیشود؛ افرادی که این وظایف را انجام میدهند باید در جلسات انجمان حضاور
داشته باشند.
شرایط گزینش یک فرد برای پیوستن به انجمن
ماد  )1( 36شرایط زیر باید برای گزینش فردی که میخواهد به عضویت در بنیادهای وقفی
ضبط شد ی جدید ،بنیادهای وقفی ضبط شد ی اضافه شد و جوام بنیادهای وقفای ضابط شاد
درآید ،در نظر گرفته شوند.
الف) مطاب با قوانینی باشد که توسط مأموران دولت تعیینشد اند،
) فارغالتحصیالن آموزش عالی،
باشد،

ج) توسط یک مدیر بنیادهای وقفی ضبط شد یا قاضی دادگا رد نشاد
د) مرتبط با موضوع ماد  10قانون نباشد.

کمیته انتخابات و وظایف
ماد  )1( 38برای انجام این روش و به نتیجه رسیدن انتخابات ،کمیته انتخابات باید از اعضاا
و کارکنان کافی تشکیل شد باشد.
( )2کمیته انتخابات باید مسئول انجام انتخابات و مرتبسازی برگههای رأی باشاد
و باید این وظیفه را به طور مستمر تا پایان انتخابات ،انجام دهد.
زمان و مکان برگزاری انتخابات
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ماد  )1( 33فعالیت اعضای انجمن برای انتخابات از سه ما قبل با توجه به شرایطی که پانج
عضوِ منتخب مشخص میکنند ،آغاز میشود.
( )2انتخابات باید در آنکارا انجام شود.
( )3آدرس ،تاریخ و ساعت انتخابات و همچنین الزامات موردنیاز برای یک نمایند
باید در سایت اینترنتی رسمی ادار کل اعالم شود .عالو براین ،این آگهیها باید دو مرتباه در
یکی از پنج روزنامهی ترکیه که باالترین تیراژ را دارند ،به چاپ برسد ،یک نوبت از آن بایاد
حداقل دوما قبل از انتخابات برای بنیادهاای وقفای ضابطشاد ی جدیاد ،بنیادهاای وقفای
ضبطشد ی اضافه شد و جوام بنیادهای وقفی ضبطشد  ،برای شناساندن نمایناد ی خاود،
انجام شود.
انتخابات و اطالعرسانی از نمایندگان
ماد  )1( 100نمایند ی یک بنیاد وقفی ضبط شد باید یکی از تصمیمهای زیرا بگیرد :
الف) عضو مجاز برای مدیریت و نمایند بنیادهاای وقفای ضابط شاد ،
برای بنیادهای وقفی ضبطشد ی جدید،
) عضو هیئتمدیر  ،برای بنیادهای وقفی ضبط شد و بنیادهای وقفای
ضبط شد صنعتگران،
ج) مدیر بنیادهای وقفی ضبطشد  ،بارای بنیادهاای وقفای ضابطشاد ی
اضافه شد ،
( )2هر یک از بنیادهای وقفی ضبط شد میتواند یک نمایند معرفای نمایاد .یاک
فرد ممکن است نمایند ی چندین بنیاد وقفی ضبط شد بشود و نمایناد ی هار بنیااد وقفای
ضبط شد باید یک رأی داشته باشد.
( )3هر بنیاد وقفی ضبط شد باید فرم موجود در ضمیمهی  13را برای نمایناد پار
نماید و همان فرم را حداقل یک ما قبل از روز انتخابات به مدیر منطقه تحویل دهد .ادار ی
منطقهای باید گواهی یک نمایند را که در ضمیمه  20عنوانشد است ،برای نمایناد ی بنیااد
وقفی ضبط شد صادر نماید.
نامزدی اعضای انجمن
ماد  )1( 101نامزدها باید فرم ضمیمهی  21را برای ارسال به کمیته انتخابات پر نمود و باید
همان فرم را به ادار ی کل نیز ارسال نمایند و یا همان فرم را حداقل پانزد روز قبال از انتخاباات،
شخصاً ارائه نمایند.
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اطالعیه نامزدها برای نمایندگان و اعضای شورا
ماد  )1( 102باید یک لیست پیشنویس از نمایندگان و یک لیست از نامزدهای اعضای شورا
توسط مدیر منطقهای بر روی سایت اینترنتی رسمی ادار ی کل منتشر شود و همچنین باید در یکی
از پنج روزنامهی ترکیه که باالترین تیاراژ را در سراسار ترکیاه دارناد ،حاداقل هفات روز قبال از
انتخابات به چاپ برسد.
( )2جهت اعتراض نسبت به لیست اعالم شد توسط ادار کل تا ساه روز پاس از
انتشار میتوان اقدام نمود.
( )3لیستهایی که نسبت به آنها اعتراض نشد است یا اعتراض شد اند ولی پاس
از اعتراض تصمیم به حذف آن نمود اند باید به ترتیب حروف الفبا و براساس نام خاانوادگی
مرتب شوند.
راهنما و دستورالعمل انتخابات
ماد  )1( 103صندوق های رأی انتخابات برای بنیادهای وقفی ضبطشد ی جدیاد ،بنیادهاای
وقفی ضبطشد ی اضافه شد و جوام بنیادهای وقفی ضبطشد ی باید از یکدیگر تفکیاکشاد و
متمایز از هم باشند و در همان روز تحت نظارت کمیتهی انتخابات و از طری ورقهی رأی رمازدار
انجام شود.
( )2تجهیزات مورداستفاد در انتخابات و خدمات دبیرخانه انتخاباات بایاد توساط
بخش خدمات بنیادهای وقفی ضبط شد تأمین شود.
( )3کمیتهی انتخابات باید در هر شاعبهی رسامی کاه صاندوق رأی در آن وجاود
دارد ،در دسترس باشد.
دستورالعمل رأیگیری
ماد  )1( 104افرادی که نام آنها در لیست نمایندگان وجود ندارد ،نباید در صندوقهای رأی
ریخته شود .گیرندگان رأی باید پس از بررسی کارت شناسایی افراد رأیدهند و گواهی نمایند و
امضاء در مقابل نام وی بر روی لیست ،اجاز ی رأی دادن را به رأیدهند  ،بدهند .نمایندگان ممکن
نیست به نمایندگی از دیگران رأی دهند.
( )2رأیگیری باید از ساعت  08 : 00تا سااعت  16 : 00در روز انتخاباات انجاام
شود .باوجوداینکه ساعت  16 : 00است ،چنانچه نمایندگان هناوز هام در کناار صاندوقهاا
منتظر جم آوری رأیها هستند ،این نمایندگان باید این رأیها را پسازاینکاه رأیهاا توساط
کمیته انتخابات شمارش شد ،جایگزین نمایند .هرگونه تغییر در رابطه باا ایان موضاوع بایاد
توسط کمیته انتخابات در همان روز برگزاری انتخابات اعالم گردد.
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( )3رأیها باید در مکانهایی که صندوقهای رأی قارار دارناد ،در روز و سااعات
اعالمشد جم آوری شوند.
( )4برای رأی دادن ،باید پاکت مهروموم شد که توسط کمیته انتخابات ارائاهشاد
است ،مورداستفاد قرار گیرد.
( )5نمایندگان بنیادهای وقفی ضبط شد باید در محل رأیگیری برای رأی دادن از
یک ورقهی رمزگذاری شد و یا استفاد از یک برگهی چااپشاد در یاک پاکات ،اساتفاد
نمایند .رأیها باید در یک پاکت گذاشتهشد و در یک فضای بسته قرار داد شوند.
( )1نباید هیچگونه اقدامی جهت محادود کاردن حا رأی نمایناد انجاام شاود و
همچنین نباید هیچگونه تعهدی پسازآن انجام گیرد.
( )6نامزدها نباید با ارائه دادن پیشنهاد یا توصیهی نمایند ای هیچگونه مداخلهای در
امر انتخابات داشته باشند ،همچنین در زمان انداختن رأی در درون صندوقهای رأی نباید در
اطراف صندوقهای اخذ رأی باشند و نیز هیچ نمایند ای نباید پسازاینکه فردی رأی خاود را
داد در اطراف صندوقهای رأی حضورداشته باشد.
باز کردن صندوقهای رأی و مرتبسازی رأیها
ماد  )1( 105در پایان انتخابات ،صندوقهای رأی باید توسط کمیتهی انتخابات قبل از اینکاه
افراد حاضر در محل رأیگیری بروند (افراد مسئول برگزاری انتخابات) در همان محال رأیگیاری
بازشوند و پاکتهای اخذ رأی شمارششد و در همان لحظه ثبت شوند.
( )2تمام پاکتهای خارجشد از صندوق باید یکبهیک بررسی شوند .درنتیجه ،هر
یک از پاکتها که دارای امضاء یا ظاهری نامعتبر دارد باید از دیگر پاکتها جدا شود .تعاداد
پاکتهایی که باقیماند اند باید با شمار ی نمایند ی موردنظر مقایساه شاود .چنانچاه تعاداد
پاکتهای خارجشد از تعداد رأیهای نامزدها بیشتر باشاد ،رئایس کمیتاهی انتخاباات بایاد
بهطور تصادفی تعداد بیشتری از پاکتها را انتخا نمود و آنها را از تعداد مشابه باقیماناد
جدا نماید.
( )3پاکت نامههایی که بیشازحد بود و جداشد اند بایاد در هماان لحظاه ثبات و
فوراً بدون اینکه بازشوند ،امحاء شوند .ساس پاکتهای معتبر باید شمارششد و در صندوق
قرار داد شوند و بالفاصله مرتبسازی شد و بازشوند.
( )4اوراق رأی باید بدون وقفه شمارش و ثبت شوند .هرگونه اعتراضی نباید منجر
به توقف روند انتخابات بشود.
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( )5رئیس کمیته انتخابات یا عضو منتخب کمیته انتخاباات بایاد مراقاب سافارش
فردی خاص یا مدیریت روند مرتبسازی انتخابات باشد .پس از تکمیل مرتبسازی ،تعاداد
رأیها باید با تعداد پاکتها برابر باشد و نتیجه باید در همان لحظه ثبت شود.
( )1پسازاینکه آراء جم آوریشد برای هر نامزد مشاخص شاد ،نامزدهاا بایاد از
کمترین رأی تا بیشترین رأی مرتب شوند و عضو اصلی و عضو ذخیر باید مشخص شوند و
شمارش از نامزدی که باالترین رأی را دارد آغاز شود.
( )6چنانچه در لیستی کاه اساامی کاندیاداها نوشاتهشاد اسات ،تعاداد رأیهاای
کاندیداهایی برابر شود ،بیشترین رأی باید توسط رئایس کمیتاه انتخاباات و قبال از ثبات در
لیست کمیته انتخابات مشخص شود.
( )8لیست اعضای اصلی و اعضای ذخیر باید به طور جداگانه مشاخص و اساامی
آنها باید در همان لحظه نوشته شود.
برگههای رأی نامعتبر
ماد  )1( 101در زمان مرتبسازی ،هر رأیای که :
الف) در پاکتی غیر از پاکت مهرومومشد قرار دارد،
) دارای هرگونه طرح یا مارک،
ج) خوانا نباشد،
د) در هر پاکت بیش از یاک پاکات وجاود داشاته باشاد ،ظااهری
متفاوت داشته باشد و یا اسامی دیگری در آن باشد،
ها) حاوی نام دیگری غیر از نام کاندیداها باشد،
و) در هر پاکت بایش از یاک رأی وجاود داشاته باشاد ،رأیهاای
اضافی باید نامعتبر تلقی شوند.
( )2رأیهایی که نامعتبر تلقی میشوند بایاد بالفاصاله امحااء شاوند ،و ایانگوناه
رأیها باید در همان لحظه ثبت شوند.
صورتجلسات
ماد  )1( 106صورتجلسات باید در پایان انتخابات نوشتهشد و حاوی موارد زیر باشند :
الف) تاریخ انتخابات و ساعت باز کردن صندوق،
) تعداد نمایندگان در لیست،
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ج) تعداد رأی نمایندگان،
د) تعداد پاکت رأیهای معتبر و نامعتبری که از داخل صندوق خارجشد
و تعداد پاکتهای امحاءشد ،
ها) تعداد آرایی که معتبر تلقی شد اند،
و) تعداد آرایی که به هر دلیلی نامعتبر شناختهشد اند،
ز) تعداد آرایی که نسبت به آنها اعتراض شد ولی معتبر شناختهشد اند،
ح) نام ،نام خانوادگی و تعداد آراء کسبشد هر نامزد و نام عضو اصالی
و عضو ذخیر منتخب شورا در زمان اخذ آراء کسبشد ،
) بیانیهای که نتیجهی مرتابساازی را اعاالم مایکناد و اعاالم آن باه
حاضرین،
ی) اعالم هرگونه انتخاا (در صاورت ایجااد) از طریا انتخاا
نامزدهایی که دارای آراء مساوی بود اند و نام نامزد برند ،

باین

ک) اعتراضات و شکایاتی که نسبت به روند برگزاری انتخابات بود و یا
خالف قانون و مقررات بود است.
( )2صورتجلسات باید در پنج نسخه تهیه شد و توسط تمامی اعضاای کمیتاهی
انتخابااات امضاااء شااوند .نتیجااهی موقاات انتخابااات بایااد از طری ا ارسااال یااک نسااخه از
صورتجلسهای که در محل انتخابات وجود دارد در یک روز کامل کاری اعالم شود و همان
نسااخه در سااایت اینترنتاای رساامی ادار کاال منتشاار شااود .همچناین ایاان اعالمیااه بایااد در
صورتجلسات نیز آورد شوند.
( )3ورقههای رأی و سایر اسناد ،همرا با یک کای از آنها باید به ادار ی کال داد
شود و برای مدت سه ما در دفتر انجمن نگهداری شوند.
اعتراضات و بررسی آنها
ماد  )1( 108نمایندگان و نامزدهایی که نسبت به رأی خود اعتراض دارند باید اعتراض خود
را نسبت به نتایج موقت انتخابات یک روز پس از تاریخ اعالم نتایج ،اعالم نمایند .اعتراضات بایاد
موردبررسی قرارگرفته و در همان روز نسبت به آنها تصمیمگیری شود .هر تصمیمی که درباار ی
اعتراضات گرفته میشود باید بهطور نهایی باشد و برای اهداف مدیریتی انجامشد باشد .بالفاصاله
پس از حلوفصل شدن هر یک از اعتراضات یا در مواردی که اعتراضی وجود نداشته اسات ،یاک
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روز کامل پس از اعالم نتایج موقت انتخابات ،نتایج نهایی باید توسط ادار ی کل در یک روز کاری
اعالم شود و همان اطالعیه در سایت اینترنتی رسمی ادار ی کل منتشر گردد.
( )2هرگونه شکست انتخاباتی نامزد منتخب بنیادهای وقفی ضبط شد در انتخابات
نباید موضوع اعتراض باشد.
اطالعیه
ماد  )1( 103کمیتهی انتخابات باید فوراً یک اطالعیه به افرادی که به عضویت نهایی انجمن
رسید اند ،بدهد.
لغو انتخابات
ماد  )1( 110درصورتیکه کمیتهی انتخابات به دلیل وجود بینظمی که مایتواناد منجار باه
تحت تأثیر قرار دادن نتایج انتخابات بشود و یا هرگونه عمل خالف قانون تصمیم به لغو انتخاباات
بگیرید ،باید یک روز را برای تکرار انتخابات در نظر بگیرد که نباید زودتر از یک هفته و بیشاتر از
یک ما باشد و به اطالع مقامات رسانید شود.
( )2انتخابات باید با همان نمایندگان و نامزدها تکرار شود.
( )3در دور ای که باید ساری شود تا انتخابات مجدداً برگزار شود ،اعضاای فعلای
شورا باید به وظایف خود ادامه دهند.
وظایف شورا
ماد  )1( 111برای تصمیمگیری در موارد زیر ،که توسط ادار ی کل ارائه میشود،
الف) اعمال برای تخصیص ،فروش و مبادلهی خصوصیات و سازمانهای
واقعی خیریه متعل به ادار ی کل یا ضبط شد و بنیادهای وقفی ضابطشاد ی
اضافه شد و همچنین سلب مالکیت برای مناف عمومی،
) جایگزینی با آنهایی که مفیدتر هستند ،نقد نمودن پول یا اساتفاد از
اموال و حقوق متعل به ادار کل و انجمنهای ضبط شد ،
ج) تبدیلشدن به مؤسسهی خیریه دیگر با همان ناام یاا اهاداف مشاابه،
انتقال مالکیت یا نقد کردن پول ،با توجه به درخواست ادار ی کل بارای بنیااد
وقفی ضبط شد و توسط مدیر بنیادهای وقفی ضبط شد برای یک بنیاد وقفی
ضبطشد ی اضافه شد  ،امالک و مستغالت متعلا باه ادار کال یاا بنیادهاای
وفقی ضبط شد و بنیادهای وقفی ضبطشاد ی اضاافه شاد بارای اساتفاد از
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هدف آنها و اختصاص قوانین خالف نظم عمومی و یا از دست دادن اهادافی
که نمیتواند در یک مؤسسه خیریه گنجاند شود،
د) بنابر درخواست مدیر بنیاد وقفی ضبط شد  ،واگذار نماودن اماالک و
مستغالت متعل به جوام بنیادهای وقفای ضابط شاد کاه باا عناوان خیریاه
استفاد نمیشوند به یک بنیاد وقفی ضبط شد دیگر یا تبدیل به ویژگایهاای
یک بنیاد وقفی ضبط شد دیگر،
ها) زمان اجار ی امالک و مستغالت متعل باه ادار ی کال و بنیاادهاای
وقفی ضبط شد  ،جهت تعمیر یا ساختوساز ،از بیست سال به چهل و نه سال
افزایش یافته است،
و) حفاظت و نگهداری از ماهیت فرهنگی داراییها ،امالک و مساتغالت
وقفشد برای بنیادهای وقفی ضبط شد خالی از درآمد کافی هساتند ،درآماد
بنیاد وقفی ضبط شد نیز دارای اهداف مشابه میباشد،
ز) استفاد از درآمد و سرقفلی بهدستآمد از فروش امالک و مساتغالت
متعل به بنیادهای وقفی ضبط شد برای کسب درآمد از سرمایهگذاری و برای
تعمیر و بازسازی داراییهای فرهنگی اعطاشد به بنیادها در ترکیه یا خاارج از
کشور عاری از هرگونه درآمد هستند،
ح) تغییر شرایط منشور و اقتباس از ارزشهای پولی تحت شرایط خیریه
برای درآمدهای بنیادهای وقفی ضبطشد ی فعلی ،چنانچه این شرایط واقعااً از
منظر قانونی غیر ممکن باشند ،با توجه به درخواست ادار ی کل برای یک بنیاد
وقفی ضبط شد و توسط مدیر یک بنیاد وقفی ضبطشد ی اضافه شد  ،جوام
یا بنیاد وقفی ضبط شد صنعتگران امکانپذیر خواهد بود ،اماا باه شارطی کاه
خالف خواستهی فرد وقف کنند نباشد،
) حداقل کاالهایی که میتوانند برای اهداف بنیادهای وقفی ضبط شاد
تخصیص یابند ،هرسال تخمین زد میشوند،
ی) با توجه به شرایط موجود در منشور ،انتصا
وقفی ضبطشد ی اضافه شد  ،وض میشوند،

مدیران بارای بنیادهاای

ک) برای عزل مدیران بنیادهای وقفی ضبطشد از ادار کردن بنیااد بایاد
بر اساس ماد ی  10قانون باشد و توسط دادگا انجام شود ،و تا مشخص شدن
نتیجهی این درخواست باید ادار ی بنیاد به یک متولی سارد شود،
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ل) لغو عضویت هر یک از اعضای بنیادهای وقفی ضبطشد  ،در مواردی
که وی در انجام وظایف خود کوتاهی نمود و یا به دلیل عدم توانایی کافی در
انجام وظایف محوله به وی ،همچنین عدم حضور موف در سه جلسهی پیااپی
یا درمجموع د جلسه در یک سال ،شایستگی عضویت ایشان از بین میرود ،و
بدون پذیرفتن هیچ بهانهای ،لغو عضویت او انجام میشود.
م) خاتمه دادن به اختالفات حقوقی از طری تواف دوطرفاه و یاا بساتن
قرارداد مطاب با ماد  68قانون و نیز از طریا چاارچو تعیاینشاد توساط
انجمن ،همچنین لغو دادخواسات حقاوقی و اجارای توافقاات و باه رسامیت
شناختن حقوق و لغو عالی  ،امکانپذیر میباشد،
ن) دستمزد ناخالص قابل پرداخت به کارکنان حقیقی کاه در ادار ی کال
کار میکنند بهصورت قرارداد ماهیانه پرداخت میشود،
س) روش ،اساس و درصد پرداختها باید مطاب با مااد  )1( 62و ()2
قانون باشد،
ع) بودجهی ادار ی کل و ریاست کل شرکت،
ف) انتقال بنیادهای وقفی ضبطشد ی اضافه شاد کاه بیشاتر قاوانین آن
شامل منشور ح استفاد ی عینی میشود ،و ساس شرایط خیریه بار آن حااکم
میشود ،به یک بنیاد وقفی ضبطشد ی خانوادگی که در ماد  362قانون مادنی
ترکیه آمد است ،باید بنابر درخواست مدیران و در ارتبا با افرادی باشاد کاه
این بنیادهای وقفی ضبط شد را ادار میکنند،
ص) پیشنویس قوانین آیین دادرسی و مقررات مربو باه ادار ی کال و
بنیادهای وقفی ضبطشد ،
ق) سایر مسائل توسط ادار ی کل تعیین میشود،
زمان جلسات
ماد  )1( 112جلسهی انجمن باید بر اساس فراخوانی حضار توسط سخنگوی انجمن حداقل
دو مرتبه در ما انجام شود و هر زمان که الزم باشد ،با اعالم زمان و دستور آن ،تشکیل شود.
دستور کار جلسه و نحو ی اطالعرسانی به حضار
ماد  )1( 113دستور کار جلسات باید توسط سخنگو یا عضو منتخب آماد شود .روز ،مکان،
ساعت و دستور جلسه باید حداقل پنج روز قبل از جلسه به اطالع اعضا برسد .برای محاسبهی این
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پنج روز باید روز اطالعرسانی و روز جلسه را حذف نمایید .در زمان اضطراری این دور میتواند
به یک روز کاهش یابد .اطالعرسانی به اعضا باید از طری آدرسی که بهصورت الکترونیکای ثبات
نمود اند یا از طری ارسال ایمیل به آدرس ایمیلی که ثبت کرد اند یا از طری ارسال دستور جلسه
و امضای آن انجام شود.
( )2هرگونه مسائلی که در دساتور کاار گنجاناد نشاد اسات مایتواناد پاس از
تصمیمگیری از طری اکرریت آراء و توسط فرد سخنگو یا سایر اعضا وارد شود.
حدنصاب برای تشکیل جلسات و تصمیمگیریها
ماد  )1( 114شورا باید با دوسوم از کل اعضا تشکیل و برای تصمیمگیری از اکرریات اعضاا
استفاد نماید .چنانچه حدنصا الزم برای تشکیل جلسه حاصل نشد ،جلسهی دوم بایاد ساه روز
بعد برگزار شود .این موضوع باید برای تشکیل جلسهی اول در نظر گرفته شود.
( )2اعضای شورا نباید در جلسات و رأیگیریهایی که مرتبط با آنها یا در ارتبا
با بستگان آنها (که از طری ازدواج با آنها خویشاوند شد اناد) یاا بساتگان درجاه ساه یاا
فرزندانشان میباشد ،شرکت نمایند.
در چنین مواردی ،تعدادی از اعضای شارکتکنناد در جلساه بایاد باا توجاه باه قاانون باه
حدنصا رسیدن برای تشکیل جلسه و تصمیمگیری حضورداشته باشند.
جلسات و روند رأیگیری
ماد  )1( 115این شورا باید توسط مدیرکل ادار شاود .اگار حدنصاا الزم بارای تشاکیل
جلسه وجود داشت ،این جلسه باید توسط فرد سخنگو تشاکیلشاد و سااس باه بحاث پیراماون
دستور جلسه پرداخته شود.
( )2اگر سخنگو یا جانشین وی در جلسه حضور نداشاته باشاد ،ایان جلساه بایاد
توسط عضو ارشد یا در مواقعی که تعاداد اعضاای ارشاد برابار اسات ،توساط عضاوی کاه
ارشدترین عضو خدمات عمومی است یا در ماواقعی کاه تعاداد ارشادترین عضاو خادمات
عمومی برابر است ،توسط مسنترین عضو ادار شود.
( )3مسائل مربو به دستور جلسه باید توساط کارشناسای کاه از ساوی مادیرکل
انتخا شد  ،ارائه شود .چنانچه الزم باشد ،رئیس بخاش مربوطاه یاا ساایر مقاماات رسامی
میتوانند برای حاضرین به توضیح پیرامون این مسائل باردازند.
( )4بنیادهای وقفی ضبط شد در جلسات میتوانناد از کساانیکه نمایناد ی خاود
معرفی نمود اند بخواهند که در رأیگیری شرکت بکنند یا خیر .ایان بنیادهاای وقفای ضابط
شد باید روز جلسهی پیشِ رو را به دفتر شورا اطالع بدهند.
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( )5بدیهی است که برای مسائل مربو به دستور جلسه باید رأیگیری باهصاورت
فرد به فرد انجام گیرد .اعضای شورا نباید از شرکت در رأیگیری خودداری نمایند .اعضاایی
که مخالف هستند میتوانند نظر مخالف خود را در تصمیمگیری اعالم نمایند .اعضاای شاورا
باید در قبال رأی و تصمیم خود مسئول باشند.
نوشتن و اطالعرسانی تصمیمگیریها
ماد  )1( 111تصمیمات اتخاذشد در جلسه باید توسط اعضا در همان روز امضاء و با یاک
نامه به ادار ی کل ارسال شود.
دفتر شورا
ماد  )1( 116دفتر کار شورا باید توسط یک مدیر و تعداد کافی از کارکنان ادار شود.
وظایف دفتر شورا
ماد  )1( 118وظایف دفتر شورا به شرح زیر است :
الف) سواب مربو به اسناد ورودی و خروجی شورا را نگهداری نماید،
) اطالعیههای مربو به جلسات شورا را ارائه نماید،
ج) اطمینان حاصل نماید که تصامیمات شاورا نوشاتهشاد و باه ادار ی
مربوطه ارسال شود،
د) مکاتبات مربو به کارمندان را انجام دهد،
ها) سایر وظایف ارائهشد توسط سخنگو را انجام دهد.
( )2مقامات دفتر نباید اطالعات و اسناد محرمانه که مربو به شرایط خود در ادار
میباشد را برای کسانی بهغیراز افراد ذیصالح فاش کنند و همچنین نبایاد از آنهاا در راهای
غیر از اهداف شورا استفاد کنند.
حق امضاء
ماد  )1( 113نامههایی که توسط شورا به واحدهای مربوطه ارساال مایشاوند بایاد توساط
سخنگو یا عضو منتخب امضاء شوند.
برگهها
ماد  )1( 120اشخاصی که با یک حکم مشترک عضوی از شورا شد اند باید برگههای خاود
را در جلسات و فعالیتها استفاد نکنند.
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بخش دوم
نهاد بازرسی و راهنمایی
پایه و اساسِ کار گروهِ نهاد بازرسی و راهنمایی
ماد  )1( 121نهاد بازرسی باید شامل یک رئیس و تعداد کافی از بازرساان ارشاد ،بازرساان،
دستیار بازرسان و کارمندان بشود .نهاد بازرسی و راهنمایی باید در آنکارا باشد.
( )2نهاد بازرسی باید بهطور مساتقیم باه مادیرکل گازارش بدهاد .بازرساان بایاد
وظایف خود را تحت نام مدیرکل انجام دهند.
( )3نوشتن ،محاسبات ،بایگانی و سایر کارهای مشابه نهاد بازرسی باید بهوسایلهی
یک دفتر متصل به نهاد بازرسی انجام شوند .برای بکار گیری کارمندان در دفتر کار ،باید نظار
مواف نهاد بازرسی اخذشد و همچنین باید الزامات بخش بازرسی در نظر گرفته شود.
( )4بهمنظور حصول اطمینان از تداوم بازرسیها ،ارزیابی و تحقیقاات ،گارو هاای
کاری را میتوان در سایر استانها تشکیل داد و با توجه به حجم کار ،موردبررسی قرار گیرند.
بازرسان برای پیوستن به این گرو ها باید با توجه به پیشنهاد نهاد بازرسای و کساب تأییدیاه
مدیرکل اقدام نمایند .اساس کار بازرسان باید بر پایهی همان شیو ی تغییریافته باشد.
( )5در رابطه با انجام وظایف تعیینشد توساط نهااد بازرسای و دفتار خادمات و
تنظیم روابط بازرسان با دفتر در این گرو های کاری ،یکی از بازرسان ارشد در آن بنیااد بایاد
توسط رئیس انتخا شود.
وظایف نهاد بازرسی و راهنمایی
ماد  )1( 122پس از دستور یا تائید توسط مدیرکل ،نهاد بازرسای بایاد باه انجاام بازرسای،
بررسیهای مقدماتی کار تحقیقاتی در رابطه با ادار ی مرکزی کل و سازمانهای کشور ،شرکتهای
وابسته و کارمندانشان که تحت نام ادار کل فعالیت میکنند ،باردازد.
وظایف و مسئولیتهای نهاد بازرسی باید شامل موارد زیر باشد :
الف) سازماندهی مناساب و فعالیاتهاای آموزناد مانناد کنفارانسهاا،
سمینارها ،تابلوها و غیر  ،یا ارائهی راهنمایی با استفاد از نشاریات باهمنظاور
کسب اطمینان از اینکه سازمان مرکزی و ادار ی کال و همچناین انجمانهاای
ارائهدهند ی خدمات ،مؤثر و کارآمد هستند و از خطاهای احتمالی جلاوگیری
میکنند؛
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) اعمال اصاول اصالی در رابطاه باا انجاام بازرسایهاا ،امتحاناات و
تحقیقات به شیو ای مؤثر و تشاوی کارمنادان باه کاار ماؤثر؛ بهباود سیساتم
راهنمایی و بازرسی و سازماندهی و بررسی تالشهای بازرسان برای پایان این
کار؛ و اطمینان از اینکه دستیاران بازرسان در حرفهی خود آموزشدید اند؛
ج) اگر بنیادهای وقفی ضبط شد و دفاتر شعب و دفاتر نمایندگی آنهاا
مطاب با آنچه در منشور نوشتهشد است ،و همچنین مطاب با قوانین اعالمشد
ادار میشوند ،و نیز درصورتیکه درآمدهای کسبشد مطاب با شرایط مندرج
در منشور بنیادهای وقفی ضبط شد هستند ،حسابرسی و بررسی انجامشاد ی
آنها با توجه به اعالمیه منتشرشد در  1331قابلاعتماد میباشد؛
د) ارائاهی گاازارش توسااط بازرساان بااهعنااوان نتیجاهی یااک بازرسای،
رسیدگی ،تحقی  ،بررسی اولیه و رسیدگی به دفتر مدیرکل با توجه به نظاارت
نهاد بازرسی انجام میشود؛
ها) حسابرسای شارکتهاای اقتصاادی بنیادهاای وقفای ضابط شاد و
مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم آن ها ،و همچنین با در نظر گرفتن مواد قاانونی
برای پرداخت مالیات ،انجام میشود؛
و) ارزیابی گزارش حسابرسی داخلی برای بنیادهای وقفی ضابط شاد و
انجام اقدامات الزم؛
ز) چنانچه مدیر یک بنیاد وقفی ضبط شد نتواند اظهاارات ،اطالعاات و
اسناد موردنیاز را درزمانی که باه وی اطاالع داد شاد اسات فاراهم کناد ،یاا
اظهارات وی مخالف با منشور و قوانین اعالمشد باشد ،مطرح کردن جریمهی
اداری مناسب برای وی امکانپذیر میباشد؛
ک) آماد سازی یک گزارش از وضعیت کلی بنیاد ،باید شامل پیشانهادت
تعیینشد موردنیاز در طول دور ی کار نهاد بازرسی و همچنین بهعناوان یاک
گزارش حسابرسی ساالنه و برنامه کاری برای اطمینان از اینکه ادار ی کال در
انجام اهداف خود به بهترین شکل عمل نمود و فعالیت آن مطااب باا قاانون،
برنامهریزی و نقشهی تعیینشد بود است ،باشد؛
ل) جهاات تائیااد و تعیااین بازرسااان باارای انجااام تحقیقااات مربااو بااه
سازمانهای همگانی و آژانسها باید به مدیرکل ارائه شود؛
م) انجام وظایف مشابه تخصیص داد شد توسط مدیرکل و سایر وظایف
تعیینشد توسط قانون؛
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( )2رئیس باید صالحیت و اختیار بازرسی را داشته باشد و نیز باید مسئولیت انجام
وظایف محوله توسط قانون را داشته باشد.
( )3رئیس میتواند تا جایی که درزمینهی نظارت الزم اسات ،بازرساانی را جهات
کمک به خود انتخا نماید ،و همچنین میتواند به تعداد کافی از بازرساان ارشاد باهعناوان
دستیاران خود برای اهداف نظارتی ،به مدیرکل جهت تائید نمودن آنها ،معرفی نماید.
( )4رئیس باید مسئول ارسال گزارشات باه مادیرکل ،جهات تائیاد و آمااد ساازی
جهت اطمینان از یکنواختی عمل در فعالیتها ،گزارش دهی و سایر مسائل باشد.
وظایف و اختیارات بازرسان
ماد  )1( 123بازرسان باید بهطور مستقیم زیر نظر ادار ی کل باشند و باید موارد زیرا تحات
نام مدیرکل انجام دهند :
الف) ارائهی راهنمایی ،نظارت بر رسیدگیها و حسابرسیهای بنیادهاای
وقفی ضبط شد و شعبات و دفاتر نمایندگی آنها و اطمینان از اینکه فعالیتشان
مطاب با شرایط منشور بنیادهای وقفی ضبط شد و مطاب با قانونی کاه آنهاا
باید طب آن عمل کنند و درآمدها و کاالهای آنها با توجه به منشور و مطااب
با اعالمیه  1331اعتمادسازی ،بود است یا خیر،
) تمام بازرسیها ،رسیدگیها و تحقیقات ،در مورد کارمنادان ساازمان
مرکزی و ادارات کشور ،شاامل بازرسای و رسایدگیهاایی درباار ی اهاداف
بنیادهای وقفی ضبطشد  ،میباشد که توسط مدیرکل انجام میگردد و همچنین
شامل شرکتهایشان که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن مشاارکت دارناد و
متعل به شرکت و دفاتر شرکت در خارج از کشور میباشد ،میشود،
ج) ایجاد یک جلسه آموزشی در طول بازرسی،
د) برای تحت کنترل داشتن مواردی که در حین بازرسی تخلف محسو
میشوند ،باید تحقی و بررسی به سارعت انجاام شاود و باا توجاه باه روناد
تحقیقات اجرا شد از افراد مسئول و افراد مطل در هماان زماان ،پارسوجاو
انجام گیرد،
ها) چنانچه در اثر حسابرسی هرگونه خطا یا حذفیاتی مشاهد شود ،باید
تحقیقات و بررسیهای الزم انجام شود تا اطمینان حاصل شود که فعالیتهای
انجام شد در خارج از مؤسسه مؤثر بود و نتیجهی تالشهاای مقاماات باود
است.
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و) نوشتن یک گزارش از وضعیت فساد اعضای کمیتهی انجمن عماومی
در طول بازرسی از یک اجتماع کمکرسانی و انجمن همبستگی تحت مقررات
جاارائم اجتماااعی و همبسااتگی مطاااب بااا قااانون شاامار ی  3234مااورخ
 1381/05/23و ارائهی چناین گزارشای باه ریاسات بارای اطمیناان از اینکاه
اطالعات این جرائم به مقام ذیصالح و همچنین دادستان عمومی دربار ی سایر
کارمندان ،چه مأموران عمومیباشند یا خیر ،ارائه میشود.
ز) انجام تحقیقات و شرکت در کمیسیونها ،دور هاا ،سامینارها و ساایر
جلسات در داخل و یا خارج از کشاور در ماورد مساائل دیگار کاه باه آنهاا
اختصاص دارد،
ح) اطمینان حاصل شود که دستیاران بازرسان همارا باا خاود بازرساان
بهخوبی آموزشدید اند و نوشتن گزارشی مطااب باا چاارچوبی کاه حاوز ی
ریاست ظرف مدت یک هفته آن را منقضی خواهد نمود ،تهیه شود،
) تهیهی مکاانی در محال کاار بارای ارائاه پیشانهادات در ارتباا باا
آماد سازی و اجرای قوانین مربوطه در ادار ی کل،
ی) چنانچه مدیر یک بنیاد وقفی ضبط شد نتواند اظهارات ،اطالعاات و
اسناد موردنیاز را درزمانی که باه وی اطاالع داد شاد اسات فاراهم کناد ،یاا
اظهارات وی مخالف با منشور و قوانین اعالمشد باشد ،مطرح کردن جریمهی
اداری مناسب برای وی امکانپذیر میباشد؛
ک) وظایف مشابهی که توسط قانون ،آیین دادرسی و مقررات تعیینشد
باید توسط مدیرکل انجام شود.
برنامهی حسابرسی و اجرای آن
ماد  )1( 124برنامهی حسابرسی ساالنه بایاد توساط رئایس باا در نظار گارفتن تعادادی از
واحدهای بازرسیشد و گنجایش ظرفیت آنها و همچنین بررسی برنامههاای حسابرسای شاد ی
قبلی انجام شود و باید اینها را به تصویب مدیرکل برسانیم.
( )2بازرسانی که به بررسی هر واحد میپردازند ،با این موضوع شروع میکنناد کاه
بازرسی از چه تاریخی شروعشد است و این تاریخ بایاد توساط رئایس مشاخص گاردد ،و
کارگرو با توجه به گزارش بازرس ارشد حاوز وظاایف و خصوصایات وظاایف را مطلا
میشوند که این آگاهی باید حداقل  15روز قبال از آغااز برناماهی حسابرسای و اجارای آن
صورت گیرد .در طول اجرای برنامه ،دستورالعملهای بازرسی باید توسط دولات ارائاهشاد
باشند.
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گزارشنویسی
ماد  )1( 125با توجه به ماهیت کار انجامشد  ،بازرسان باید با توجه به موارد زیار اقادام باه
ارائهی گزارش نمایند :
الف) گزارش حسابرسی،
) پاسخ گزارش،
ج) گزارش بررسی مقدماتی،
د) گزارش تحقی ،
ها) گزارش آزمون،
و) گزارش ارزیابی کارکنان،
ز) گزارش وضعیت عمومی.
اقداماتی که باید در گزارش در نظر گرفته شوند
ماد  )1( 121گزارشات نوشتهشد ی بازرسان باید توسط رئیس بازبینیشد و برای تصاویب
به مدیرکل ارسال شوند.
( )2نتیجهی بررسی گزارش توسط ریاست به شرح زیر میباشد :
الف) بازرسی که گزارش را تهیه میکناد بایاد اصاالحاتی را کاه رئایس
مطرح میکند ،مانند حذف بررسیها و یا اشتباهاتی که در عمال ایجادشاد  ،را
انجام دهد .همهی بررسیهای حذف یا اشتباهاتی که در عمل اتفاق افتاد و در
گزارش منعکسشد اند باید توسط باازرس مربوطاه و باه درخواسات رئایس
اصالح شوند.
) درصورتیکه رئیس با نظریات منتشرشد در گزارش توساط باازرس
مواف نباشد یا اگر اختالفنظر بین بازرسی که گزارش را ارائاه داد باا ساایر
بازرسان وجود داشته باشد ،باید گزارش همارا باا نظارات موافا و مخاالف
بازرسان و رئیس جهت تائید به مدیرکل ارسال گردد.
( )3گزارش و فایلهای پیوست آن به همرا تأییدیاه مادیرکل بایاد باه واحادهای
مربوطه ارسال گردد.
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اقاداماتی
( )4گزارش بررسی مقدماتی و گزارش تحقیقات انجامشاد کاه نیااز باه
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که نتایج (
گردند )1( .اقداماتی که در گزارش مطرحشد اند و نتایج آنها باید توساط رئایس بررسای
گردند.
اختیارات بازرس برای درخواست اطالعات و اسناد

یف اسناد
اطالعات و
درخواست
بازرس
خاود مایپردازناد ،بازرساان بایاد اجااز ی
انجام وظاا
درحالبراییکه آنها به
اختیارات ()1
ماد 126
کاه
اطالعااتی را
بتوانند تمام
باشند و
حسابرس
درحالی
واحدها برا
درخواست از
اجااز ی
بازرساان بایاد
پردازناد،
برخوردار مای
ییف خاود
وظاا
هدفشان بهاز انجام
یکه آنها
)1( 126
ماد
یاابی
ارز
و
پاول
اساناد،
و
هاا
کتاا
ین
همچنا
یوتری،
کااما
سواب
مانند
یند،
نما
مشاهد
است
الزم
درخواست از واحدها برای هدفشان از حسابرسی برخوردار باشند و بتوانند تمام اطالعااتی را کاه
هاا
ارزآن
پاول واگار
اساناد،یهاا،
اصال گاواه
یوتری،و در
کااماآنها،
مربو به
گواهی
رونوشت
زمییها،
الدارا
یاابی
لزوم هاا و
صورتکتاا
همچناین
هایسواب
مانند
نمایند،
است ومشاهد
داخال
گاوصندوق،
اصالداخل
موجودی
بازرس،درفهرست
مشخص
رونوشتفساد
مربوو به یک
اگار آنهاا
گاواهیهاا،
صورت لزوم
یند؛آنها ،و
مربونمابه
گواهرایهای
اسنادییها،
دارا
اقاالم
شامارش
و
ی
بازرسا
در
کماک
درخواسات
و
کند
ی
م
ی
بررس
را
ها
آن
مهر
و
کاال
انبار
و
انبار
اسناد مربو به یک فساد را مشخص نمایند؛ بازرس ،فهرست موجودی داخل گاوصندوق ،داخال
اشاخاص
بانکهاا،
سازمان
درخواساتدولتی
کندیرومؤسسههای
اسنادیسا
اطالعات و
نماید؛
می
شامارش اقاالم
ها،ی و
بازرسا
کماکو در
بررسی م
درخواستآنها را
انبارو کاال و مهر
انبار و
نماید.
لزوم می
در صورت
نماید؛ وحقوقی را
ییقی و
محق
یر مؤسسههای دولتی و سازمانها ،بانکهاا ،اشاخاص
اسناد سا
اطالعات و
درخواست

نماید.
لزوم می
ها نگهداری میشوند ،توسط بازرس مهر و امضاشد و
اصل آن
صورتی که
ی)2را کادری اسناد
حقیقی و حقوق (
شوند.
نگهدار
جهت
شوند ،توسط بازرس مهر و امضاشد و
ارسالی می
هاینگهدار
اصل آن
منابی که
واحداسناد
یران کای
باید به مد ()2

نگهدار
جهت
واحد
شوند .انجام این کار توساط بازرساان بایاد
ارسالهزینهی
الزمیاست،
آزمون
منابی که
موارد
یران در
باید به مد ()3
انجاام
یا در آن
بررسایکاریاا تحق
حسابرسای،
الزمای که
ضبطشد
یادهاییوقف
بازرساان بایاد
توساط
انجام این
است ،هزینهی
کهیآزمون
واحد)3یادربن موارد
توسط (
پرداختبن شود.
می
یادهای وقفی ضبطشد ای که حسابرسای ،بررسای یاا تحقیا در آن انجاام
شودواحد یا
توسط

میشود پرداخت شود.

اختیار بازرس برای بیرون کردن از دفتر
کردن از
بازرسدربرای ب
دفترخدمات عمومی در طول هرگونه بازرسی ،رسایدگی،
کار با
یرونکه این
مواردی
اختیار)1( 128
ماد
رساموقات
صاورت
هرگونه باه
طول احتیاا
توانناددرجهات
بازرسان
است،
تحقدریقات
ماد اولیه،
اقدامات
یدگی،
بازرسی،
مایعمومی
خدمات
کار با
موردنکهیازاین
مواردی
 128یا()1
خارج نما
یقاتدفتر
تحقرا از
مأموران
کارمندان یا
یند.بازرسان مایتوانناد جهات احتیاا باهصاورت موقات
است،
موردنیاز
اولیه ،یا
اقدامات
کارمندان یا مأموران را از دفتر خارج نمایند.
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( )2عالو بر این ،بازرسان میتوانند از طری رئایس باا ارائاهی یاک پیشانهاد باه
مدیرکل با توجه به ماد ی  10قانون به بیرون کردن موقتی مدیران انجمن ،اقدام نمایند.
تعهدات و مسئولیتهای حسابرسی
ماد  )1( 123در ارتبا با حسابرسی ،هر کارمند ادار ی کل مرکزی و سازمانهای کشاوری،
بنیادهای وقفی ضبط شد و سایر واحدهای همکار در آن هنگام باید به موارد زیر توجه کنند :
الف) در صورت درخواست بازرس باید تمام اسناد ،فایلها ،اوراق ،پول
و اوراق بهادار و صورتحسا ها ،کاال و محصوالت به وی نشان داد شود،
) تهیهی رونوشت از تمام انواع اسناد و مدارک موردنیااز بازرساان یاا
اصل آنها و بازگرداندن کای گواهی آنها توسط بازرس مهر و امضا شوند.
ج) ارائهی یک محیط کاری مناسب به بازرسان در طول اجرای عملیاات
بازرسی،
د) سازماندهی فعالیتها ،گردش کار ،بایگانی و سیساتم ثبات اطالعاات
واحد بازرسی به شیو ای مناسب برای بازرسی،
ها) پاسخ سری به سؤاالت بازرس.
قوانین برای بازرسان
ماد  )1( 130بازرسان نباید :
الف) رفتاری از خود نشان دهند که اعتبار و اعتماد حرفهای آنها را زیر
سؤال ببرد،
هستند،

) حسابرسی انجمن ،آنهایی که عضاو هساتند یاا در پسات مادیریت

ج) دور زدن قانون،
د) ارائهی هرگونه توضیح ،اصالحیه ،یا اضافه کردن سرفصال و اسانادی
که بررسیشد اند ،بهجز تاریخ و امضای بازرس،
ها) آشکار کردن جایگا آنها ،کار آنها که مایخواهناد انجاام دهناد و
هرگونه رازی که آنها باید از آن باخبر باشند،
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و) قبول کردن خدمات مستقیم یاا غیرمساتقیم و پیشانهادات ارائاه شاد
توسط افراد درگیر در بازرسی یا دادن /گرفتن چیازی یاا قارض دادن /قارض
گرفتن پول از /به آنها.
الزامات ،محل آزمون و اطالعیه برای دستیاری بازرسی
ماد  )1( 131دستیاری بازرس باید اولین گام برای تبدیلشدن به بازرس ادار کل باشد .برای
انتخا شدن بهعنوان دستیار بازرس ،ابتدا باید در آزمونی که باین افاراد برگازار مایشاود بتواناد
حداقل نمر را در آزمونی که توسط انتخا کارمندان عمومی ( )KPSSبرگزار میشود برای گرو
با موقعیت  Aکسب نماید و دوم مهارت زبان است که با توجه به مقررات عمومی بارای آزماودن
کارمندانی که برای اولین بار به پست عمومی منتصب میشوند و توسط انجمن وزیران با شامار ی
 2002 / 3365از تاریخ  2002/03/18برگزار میشود ،به دست آورد.
( )2آزمون دستیاری بازرس باید شامل دو بخش باشاد ،کتبای و شافاهی و هار دو
بخش باید در آنکارا برگزار شود.
( )3شرایط عمومی و خاص برای افرادی که به دنبال شرکت در آزمون هستند باید
مطلو باشد ،تعدادی از موقعیتهای شغلی با اجااز ی ادار ی کاار داد مایشاود ،حاداقل
تعداد پاسخهاای صاحیح در آزماون  KPSSدر آزماون دوم یعنای مهاارت زباان مشاخص
میشود ،نوع نمر ی  KPSSو نمرات پایه ،مشخصکنند ی افرادی است دعوت میشوند که
نباید بیشتر از  20موقعیت شغلی اعالمشد از سوی ادار ی کار باشد ،مهلت و محال اجارای
آزمون ،مدارک موردنیاز ،مکان ،زمان و محتویات آزمون باید در روزنامهی رسمی اعالم شاود
و دریکی از پنج روزنامهی ترکیه که باالترین تیراژ را در سراسر ترکیه دارند ،حداقل یکمرتبه
چاپ برسد و در سایت رسمی ادار ی کل حداقل  15روز قبال از پایاان دور ی درخواسات
منتشر شود.
( )4دور ی درخواست و ثبتنام برای داوطلبان باید بهطوری معین شود که حداقل
 10روز قبل از تاریخ آغاز آزمون به اتمام برسد.
شرایط آزمون
ماد  )1(-133شرایط زیر باید درگرفتن آزمون ،موردبررسی قرار گیرد:
الف) تحق شرایط مطرحشد در ماد  48قانون مسئولیت عمومی
) فارغالتحصیل  4سااله از دانشاکد حقاوق ،علاوم سیاسای ،اقتصااد،
مدیریت ،علوم اقتصادی و اداری ،معماری یا مهندسی از یک دانشگا یاا یاک
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موسسه داخلی یا موسسه عالی خارج از کشور که توسط آموزش هیئت عاالی
پذیرفتهشد است.
ج) کمتر از  30سال تا روز آزمون نهایی .
د) بیانیهای مکتو را ارائه کند ،حااکی از اینکاه هایچچیازی جلاوگیری
نمیکند از اینکه او وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.
( )2تعداد فارغالتحصیالن دانشکد های معماری و دانشکد های مهندسی موردنیااز
حوز ها باید به پیشنهاد ریاست تعیین و توسط مدیرکل تصویب شود و به بقیه اعالم شود.
مدارک موردنیاز برای گرفتن آزمون
ماد  )1( -134افراد برای دادن آزمون باید درخواستی به همرا مدارک زیر ارائه دهند کاه در
فرم موجود در ضمیمه  22ارائهشد است.
الف) اظهارنامهای از شمار شناسه(هویت) جمهوری ترکیه
)  4قطعه عکس
ج) اصل یا کای گواهی فارغالتحصیلی از ادار کل
د) اصل یا کای گواهی نتیجه آزمون  KPSSاز ادار کل
( )2افرادی که مشخص شود اطالعات نادرست در فرم درخواست یا سند یا آزمون
داد اند علیرغم اینکه آنها از شرایط راضی نیستند باید ح جریمهشان ،با توجه باه آزماون
بهطور صحیح گرفته شود .
گواهی آزمون ورودی
ماد  )1( -135برای داوطلبانی که بهعنوان دستیار بازرسی آزمون میدهند بایاد یاک گاواهی
ثبتشد حضور در آزمون ،توسط ریاست صادر شود .داوطلبانی که هیچ گاواهی ورود باه آزماون
ندارند ،نباید در آزمون پذیرفته شوند.
مواد آزمون
ماد  )1( -131آزمون رقابتی دستیار آزمون باید از میان موارد(رشتهها) زیر انتخا

شود:

الف)حسابداری ،اقتصااد ،اماور ماالی ،و حقاوق بارای فاارغالتحصایالن
دانشکد حقوق ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،مدیریت ،یا علوم اقتصادی و تجاری.

تسویپ 331 /

) اطالعاااتی دربااار سااازمانهااای مناادرج در اعالمیااه آزمااون باارای
فارغالتحصیالن مجموعهای از دانشکد های معماری یا مهندسی.
ج) خالصهنویسی
آمادهسازی سؤاالت کتبی و روند آزمون
ماد  )1( -136سؤاالت کتبی آزمون و نمر اختصاص داد شد به آنها ،بایاد توساط کمیتاه
آزمون برحسب موضوعات تعیین شود .برگههای سؤاالت باید توساط کمیتاه آزماون امضاا شاود.
همچنین در برگهها باید نمرات سؤاالت و زمان سؤاالت مشخص شود.
داد شود.

( )2برگهها باید توسط رئیس کمیته آزمون در پاکتهای مهرومومشد تحویال

( )3آزمون باید در ساعت اعالمشد شروع شود .پاکت ساؤاالت آزماون بایاد
قبل از حضور افراد شرکت کنند در آزمون باز شود و بعد به داوطلباان داد شاود یاا باا
صدای بلند خواند شود.
( )4داوطلبان باید پاسخ خود را در برگههای مهرومومشد بنویسند.
( )5در برگزاری آزمون برگه سؤاالت را بهموق باز میکنند ،آزمون شروع مای
شود و پایان مییابد ،تعداد شرکتکنندگان در آزمون و تعداد برگههای استفاد شد بایاد
با دقت ثبت شود.
( )1صورتجلسهها و برگههای آزمون باید باهعناوان یاک مادرک ،مهروماوم
شوند که در این صورت آنها باید بسته شوند و مهروموم شوند و به رئیس کمیته در یک
پروتکل ارسال شوند.
روند آزمون:
الف) داوطلبانی که بعد از باز شدن سؤاالت به جلسه میرسند ،نمیتوانند
در آزمون شرکت کنند.
) به شرکت کنندگان در آزمون نباید اجااز دهناد کاه هرگوناه برگاه،
یادداشت ،کتا  ،تلفن همرا  ،و دستگا های الکترونیکی با خودشان بیاورند.
ج) پاسخ باید تنها روی پاساخنامه نوشاته شاود .داوطلباان نبایاد بخاش
هویتی خود را در کاغاذ ،خاالی بگذارناد و نبایاد هرگوناه نوشاته ،ماارک یاا
نمادهای مشابه روی کاغذ ،بهعنوان هویت بنویسند.
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د) افرادی که از نظم و انضبا آزمون یا در طول آزمون رعایت نمیکنناد
یا افرادی که تقلب میکنند یا جای شخص دیگری سر جلسه حاضر میشاوند
باید حذف شوند .چنین حوادثی باید در همان لحظه توسط کمیته آزمون ثبات
شود .داوطلبانی که از آزماون حاذف شادند نبایاد در آزماون رقاابتی دساتیار
بازرسی پذیرفته شوند.
( )6در صورت لزوم ،مرکز کارگزینی و انتخا
آزمون را در چارچو قوانین پروتکل بر عهد بگیرند.

دانشجو یا دانشگا میتوانند انجاام

بررسی آزمون کتبی و اعالم نتایج
ماد  )1( -138زمانی که آزمون کتبی توسط کمیته انجام شاد ،پاساخهاا بایاد توساط کمیتاه
موردبررسی قرار گیرند.
( )2برای موفقیت در آزمون کتبی ،افراد باید حاداقل  10امتیااز از  100امتیااز
کامل برای هر گرو با میانگین نمر  15امتیاز ،دریافت کند.
( )3لیستی از داوطلبان موف در آزمون ورودی ،باید توسط اعضای داوطلبان نوشته
و اطالع داد شود و داوطلبان موف باید توسط نامهای به آزمونهای شفاهی دعوت شوند.
فرایند آزمون شفاهی ،ارزیابی و صورتجلسه نتایج
ماد  )1( -133آزمون شفاهی باید در مورد موضوعاتی ایجااد شاوند کاه شاامل گارو هاای
آزمون کتبی باشد .عالو بر این ،ویژگیهای شخص داوطلب مانند قابلیت ارائه و بیان ،ادار کاردن
(رهبری کردن) و رفتار و منش او باید در نظر گرفته شود.
( )2در آزمون شفاهی ،داوطلب بایاد ماورد ارزیاابی قارار بگیارد باا بایش از
100امتیاز کامل در همه گرو ها توسط هر عضو کمیته آزمون .متوسط امتیازها باید نمار
شفاهی داوطلب را تشکیل دهد .کسی که در آزمون شفاهی موف میشود ،میانگین نمار
آزمون شفاهی او باید حداقل  15باشد.
( )3کمیته آزمون نتایج آزماونهاای کتبای و شافاهی را در صاورتجلساهای
جداگانه ثبت خواهد کرد.
اعالم نمرات و نتایج آزمون رقابتی
ماد  )1( -140نمر آزمون رقابتی باید میانگین آزمون کتبی و شفاهی باشد.
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( )2اسامی موف شدگان آزمون رقابتی باید توسط کمیته آزماون باه ترتیاب از
باالترین نمر به کمترین نمر لیست شود  .در مورد برابری نمرات ،نمر آزماون کتبای و
مهارت زبان دوم باید مالک قرار داد شود.
( )3داوطلبان اصلی و ذخیر باید متناظر با تعداد موقعیتها برای انتصاا ؛ باا
توجه به نمرات عملکرد اعالم شوند.
( )4افراد موف در آزمون کتبی باید اعالم شوند .لیستی از افراد موفا بایاد در
سایت اینترنتی رسمی ادار کل اعالم شود.
انتصاب دستیار بازرسی
ماد  )1( -141انتصا

دستیار بازرسی باید با توجه به نمرات عملکرد باشد .

( )2بجای داوطلبان اصلی که در انتصا ناموف بودند یاا کساانی کاه در انتصاا
موف شدند ولی در شروع به کار دفتر ،شکست خوردند یا کسانی که آغاز به کارکردند اما از
کار دست کشیدند ،داوطلبان ذخیر باید طی یک سال از مدت آزمون فراخوانی شوند.
آموزش دستیار بازرسان
ماد  )1( -142در آموزش دستیار بازرسان دستورالعملهای زیر باید رعایت شود:
الف) اطمینان حاصل شود که دستیار بازرسان ،دانش ،تجربه و تخصاص
در قوانین مربو به رشته خود و بر اساس استانداردهای حسابرسی بینالمللی
و روشها دارد.
) تشوی کردن آنهاا باه شارکت در مطالعاات علمای و تحقیقاات و
فعالیتهای حرفهای ،اجتماعی و فرهنگی
ج) حصول اطمینان از اینکه آنها در روشهای گزارش دهی و تکنیکها
آموزشدید اند.
د) فراهم کردن فرصتی برای آنها تا زبان دوم خود را بهبود دهند.
( )2دستیاران بازرسی باید با توجه به برنامههای زیر در دور های  3ساله دساتیاری
خودشان ،آموزش داد شوند.
الف) در مرحله اول باید ایان فرصات برایشاان فاراهم شاود تاا ضامن
خدمترسانی ،دربار قوانین و شیو های حسابرسی اطالعات کسب کنند.
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) در مرحله دوم دستیاران بازرسی باید در فعالیتهای بازرسی ،بازدید،
فعالیتهای تحقیقااتی و بررسای آنهاا در کناار بازرسای ،تعلایم داد شاوند.
بازرسان باید در برابر معاون بازرسی کار ،اطالعات خاود را درباار موضاوع،
برای کسب پیشرفت توسط بازرسان دساتیاران بازرسای گازارش دهناد مانناد
نحو ادار کردن و رفتار و منش .دستیاران بازرسی که در مرحله دوم شکسات
میخورند یا اختیارات به آن ها داد نمیشود نباید به آنها اجاز داد شود کاه
بهتنهایی حسابرسی کنند .بازرسان باید مسئولیت آموزش دستیار بازرسی را باه
بهترین صورت ممکن ،بر عهد بگیرند.
ج) در مرحله سوم دستیاران بازرس باید موضوع تاز را توساط ریاسات
بهمنظور توسعه قابلیتهای خود از تحقی آماد کنند و باعث شوند کاه آنهاا
اطالعات دقی دربار یک موضوع خاص به دست آورند .چنین تزهایی باید 2
ما قبل از انقضای دور آموزشی باه ریاسات داد شاود  .سرپرساتی تاز بایاد
توسط یک کمیسیون متشکل از ریاست و  2تن از بازرسان ارزیابی شود و قبل
از کمیسیون ،توسط دستیار بازرس مربوطه مورد دفاع واق شود  .تاز بایاد در
بیش از  100امتیاز کامل مورد ارزیابی قرار بگیرد .هیچ وظیفه دیگری نباید باه
معاون بازرس در  2ما قبل از دفاع تز اختصاص داد شود.
اختیارات
ماد  )1( -143دستیار بازرس ممکن است در رقابت مرحله دوم با توجاه باه گازارشهاای
ارزیابیشد به پیشنهاد ریاست و تصویب مدیرکل ح بازرسی ،معاینه ،معایناه اولیاه ،تحقیقاات و
بررسی فعالیت خود را توسط بازرس همرا در پایان دور مشارکت داشته باشد.
خلع شدن قبل از آزمون صالحیت
ماد  )1( -144افارادی کاه در (مرحلاه) دور دساتیاران بازرسای شکسات مایخورناد یاا
رفتارهایی(نادرست) را به کار میبرند ،رفتارهای ممنوع یا رفتارهایی کاه باا ویژگایهاای دساتیار
بازرسی ناسازگار بودند ،به دفتر بازرسی دیگری منتصب میشاوند کاه باا ساطح تحصایالت او و
موقعیت شغلی او بدون در نظر گرفتن آزمون احراز صالحیت ،متناسب باشد .
کمیته آزمون صالحیت ،روش آزمون و موضوعات
ماد  )1( -145برای آزمون صالحیت ،یک کمیته آزمون باید متشکل از  5نفر باشد که شاامل
 4نفر بازرس تعیینشد توسط ریاست و به تصویب مادیرکل ،ریاسات ارشااد و رئایس بازرسای
است.
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( )2آزمون صالحیت انجام میشود تا مشخص شود دستیاران بازرسی در مورد
قوانین مربو به رشته کاری خود و اجرای آن و همچنین حسابرسی ،بررسی ،تحقیا و
روش تحقی اطالعاتی دارند و اینکه آنها دانش و رفتار الزم برای رشته خود رادارند.
( )3آزمون احراز صاالحیت بایاد از دو مرحلاه تشاکیلشاد باشاد ،کتبای و
شفاهی .داوطلبان موف شرکت کنند در آزمون کتبی مایتوانناد در آزماون شافاهی نیاز
شرکت کنند.
( )4دستیاران بازرسی که در آزمون صالحیت شرکت میکنناد بایاد باه تااریخ
آزمون ،زمان و مکان حداقل  2ما قبل از تاریخ آزمون دقت کنند.
آمادهسازی سؤاالت آزمون کتبی ،اعالم نتایج
ماد  )1( -141به عمل آوردن آزمون کتبی و ارزیابی نتایج باید طب ماد  138صورت گیرد.
( )2درصورتیکه داوطلب به دلیل بیماری ،مارگ یکای از بساتگان یاا دالیال
معتبر مشابه دیگر در آزمون شارکت نکناد ،اگار چناین اتفاقااتی باا یاک ساند رسامی
قابلمشاهد باشد در این صورت کمیته آزمون ممکن است تصمیم بگیرند کاه آزماون را
مجدداً برای چندین داوطلب در یکزمان دیگر برگازار کنناد .ایان ماورد بایاد در یاک
صورتجلسه ثبت شود و داوطلبان باید به تاریخ جدید آزمون کتبی توجه کنند.
( )3بعدازاینکه همه برگاههاا خواناد شاد و موردبررسای قارار گرفات بایاد
صورتجلسهای از نمرات افراد که از باالترین نمر شروع میشود ترتیب داد شود.
آزمایش و ارزیابی
ماد  )1( -146نتیجه آزمون کتبی باید باهصاورت لیساتی اعاالم شاود و همچناین بایاد باه
شرکتکنندگان در آزمون کتبی اعالم شود .آگهی که به دستیاران بازرسی موف شد  ،اعالم میشود
باید نشاندهند روز ،ساعت و محل آزمون شفاهی باشد .
()2آزمون شفاهی باید طی  15روز از اعالم آزمون کتبی انجام شود.
( )3آزمون شفاهی باید در روز و ساعت اعاالمشاد  ،شاروع شاود .دساتیاران
بازرسی باید در آزمون شفاهی موف شوند همانطور که در آزمون کتبی موف شدند.
( )4در آزمون شفاهی موضوعات آزمون کتبی مانند فرهنگ عمومی ،اساتدالل،
درک ،بیان ،صالحیت نمایندگی و رفتار باید ارزیابی شود.
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( )5در آزمون شفاهی رئیس و هر عضو کمیته باید نمار بیشاتر از  100امتیااز
کامل را کسب کنند و همه نمرات باید بهطور میانگین در نظر گرفتاه شاوند .بارای ایان
منظور فرض میشود که در آزمون شفاهی نمرات نباید کمتر از  60باشد.
( )1نتایج باید طی صورتجلسهای بهمنظور اجرا ثبت شود .
نمره آزمون و ترتیب انجام کار و اعالم نتایج
ماد  )1( -148نمر آزمون باید میانگین نمر آزمون کتبی و نمر شفاهی باشد .لیست آزمون
صالحیت باید از باالترین نمر میانگین آزمون شروع شود و باید توسط کمیته آزمون امضا شود.
( )2در مورد کیفیت نمر میانگین آزمون ،ارشدان دستیاران بازرسی بایاد بارای
محاسبه لیست در نظر گرفته شوند.
( )3نتایج آزمون کتبی باید اطالعرسانی شود.
انتصا

( )4ریاست باید نتیجه آزماون را بعاد از تصاویب آن توساط مادیرکل بارای
و بررسی مدارک به واحد مربوطه منتقل کند.

افرادی که از آنها آزمون گرفته نمیشود و در آن موفق نمیشوند
ماد  )1( -143افرادی که در آزمون احراز صالحیت بازرسی شکست میخورند ،ح شرکت
در آزمون دیگری ظرف 1ما از آزمون احراز صالحیت رادارند.
( )2افرادی که دوبار در آزمون احراز صالحیت شکست بخورند و افرادی که
در آزمون بدون دلیل یا مدرک معتبر شکست میخورند به دفتر بازرسی دیگری منتصاب
میشوند که با سطح تحصیالت آنها و موقعیت شغلی آنها ،متناسب باشد.
گزارش به سازمان بازرسی
ماد  )1( -150دستیاران بازرسی که در آزمون موف مایشاوند بایاد باهمنظاور عملکارد باه
بخشهایی که خالی هستند منتصب شوند که ترتیب آن باید از ارشد بازرسی صورت گیرد.
( )2یک بازرس که از ادار ای به علت اهداف خاص خود کنار گیری میکند یا
اینکه منتقل میشود ،بعدازاینکه او صالحیت بازرسی را به دست آورد ،ممکن اسات باه
خاطر عملکرد خود ،دوبار به موقعیت بازرسی با توجه به نظر ریاست منصو شود.
ارتقاء
ماد  )1( -151ارتقاء یک بازرس به ریاست بازرسی باید بر مبنای توانایی حرفهای او و رتبه
او باشد.

تسویپ 337 /

( )2برای ارتقاء به ریاست بازرسی ،بازرسان باید بهعنوان یک بازرس به مدت
 6سال عمل کنند بهاسترنای دستیاران بازرسی.
( )3برای ارتقاء(ترفی ) ،مراج باید تحت نظر کتبی ریاست اقدام کنند.
ارشد بازرسی
ماد  )1( -152ارشد بازرسی باید دور زمانی را برای این حرفه صرف کند .ایان دور بایاد
همچنین شامل برگه موقت مرالً برای خدمات ،بیماری و فعالیتهای آموزشی در داخل یا خارج از
کشور باشد.
( )2در حالتی که مبنای زمانی برابری برای ارشدها در بازرسی در نظار گرفتاه
شود رتبهها باید با توجه به ترتیب عملکرد آزمون رقابتی برای دساتیار بازرسای و طبا
عملکرد آزمون بازرسان تعیین شود.
( )3برای تعیین ترتیب رتبهبندی میان بازرسان ارشد ،باید مبنا تااریخ انتصاا
ریاست ،رتبه بازرسی برای رئیسان بازرسی منصو شد در همان تاریخ باشد و منظور از
عملکرد در آزمون احراز صالحیت برای بازرسان ارشد ،داشتن رتبه یکساان در بازرسای
است.
( )4افرادی که بعد از انجاموظیفه بهعنوان راهنما و رئیس بازرسی باه بازرسای
برمیگردند باید باالترین رتبه را در میان همدور ایهاای خاود داشاته باشاند .در ماورد
بازرسان متعدد در چنین وضعیتهایی ،مبنا باید رتبه در بازرسی باشد.
( )5در رابطه با دستیار بازرساان ،کساانی کاه شاروع باه دفتارداری در اولاین
وزارت میکنند بعد از آزمون ورودی انجامشد در همان تاریخ ،رتبه انتصاا آنهاا باه
سازمان بازرسی باید بعد از سایر بازرسان دور ارائه شود.
( )1افرادی که بعد از کنار گیری از سمت خود ،به بازرسی برمیگردند ،متعاقباً
برای بهکاارگیری در ساهمیه بازرساان بایاد بعاد از پایاان کاار هامدور ایهاای خاود،
بهکارگماشته شوند .افرادی که بعد از کنار گیری از سمت خاود باه بازرسای در وزارت
خانه یا دیگر دفاتر عمومی ،برمیگردند ،پایه و اساس رتبهبندی آنها باید خدمات واقعی
آنها در وزارت باشد.
گمارش راهنما و ریاست بازرسی
ماد  )1( -153راهنما و رئیس بازرسی باید از بین افرادی که بهعنوان بازرس ارشاد در ادار
کل به مادت  5ساال توساط مادیرکل و توساط نخساتوزیار یاا وزیار اماور خارجاه درنتیجاه
انتخا شد اند بهکارگماشته شوند.
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بازرسی امنیتی و انتصاب موقت به موقعیتهای اداری
ماد  )1( -154بهجز در مواردی که بازرساان خودشاان تمایال داشاته باشاند یاا صاالحیت
پزشکی ،اخالقی یا حرفهای نامتناسب با الزامات خدمات حسابرسی مشخصشد داشته باشند هیچ
بازرسی نباید از کاربر کنار شود و نباید در هر دفتر اداری دیگری بهکارگماشته شاود .ماوارد عادم
صالحیت باید با اسنادی مانند حکم دادگا  ،گزارش سالمت یا گزارش منتشرشد توسط کمیسیون
متشکل از حداقل  2تن از بازرسان که شامل ارشد بودن یکی از آنهاست ،مشخص شود.
( )2بدون تعصب بهح خود در بازرسی ،بازرساان ممکان اسات در هار ساازمان
اداری دیگری بهطور موقت بهکارگماشته شوند .
کارت شناسایی بازرسی و برگه مهرومومشده
ماد  )1( -155بازرسان و دستیار بازرسان باید یک کارت شناسایی امضاشد توسط مادیرکل
داشته باشند که نشاندهند اختیار آنها ،عنوان و اطالعات شناسایی آنها باشد.
( )2بازرسان و دستیاران بازرسی انتخاا شاد بایاد یاک اجااز ناماه و برگاه
مهرومومشد داشته باشند .اجااز ناماه و برگاه مهروماومشاد بایاد بارای جلاوگیری از
تصاحب توسط دیگران ،نگهداشته شود و ریاست باید دربار گم کردن آن اطاالعرساانی
کند.
( )3زمانی که یک بازرس یا دستیار باازرس کناار گیاری مایکناد بایاد برگاه
مهرومومشد و کارت هویتی خود را به ریاست تحویل بدهد.
بخش سوم
تخصص بنیادهای وقفی ضبط شده و دستیار متخصص
دستیار متخصص
ماد  )1( -151تخصص بنیادهای وقفی ضبط شد با توجه به موقعیت دستیار متخصص آغاز
میشود .برای انتصا دستیار متخصص ،یک نفر باید در آزمون رقابت موف شود از باین افارادی
که حداقل نمر را از نمر ای که بهوسیله ادار کل در آزمون  kpssبارای موقعیاتهاای گارو A
تعیینشد است کسب میکنند.
آزمون رقابتی
ماد  )1( -156آزمون رقابتی برای موقعیت دساتیار متخصاص بایاد باا توجاه باه شارایط و
الزامات در چهارچو دستورالعملهای عمومی بارای آزماایش افارادی کاه بارای اولاین باار باه
پستهای عمومی گماشته میشاوند ،برگازار شاود کاه در آن ،انتخاا بایاد از میاان تعادادی از
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داوطلبان مشخص تعیین شود و نباید بیشتر از  20برابر تعداد موقعیتهای مجاز برای انتصا باشد
و باید طب نتایج حاصل از آزمون  kpssایجادشد توسط دانشجوی انتخابی و مرکز گمارش و بار
مبنای حداقل نمر پایه مندرج در اطالعیه آزمون ایجاد شود.
شرایط مطلوب
ماد  )1( -158برای واجد شرایط بودن در آزمون رقابتی ،شرایط زیر باید مطلو

باشد:

الف) در شرایط مندرج در ماد  42قانون ادارات عمومی صدق کند.
) کسب حداقل نمر در آزماون  kpssاز مجماوع نمارات منادرج در
اطالعیه آزمون رقابتی
ج) موفقیاات ،بااه هماارا داشااتن حااداقل نماار  Bدر یکاای از زبانهااای
مشخصشد توسط ادار کل در آزمون تعیین سطح . kpds
د) سن کمتر از  30سال تمام ،در زمان برگزاری آزمون
ر) فارغالتحصیل شدن از دانشگا های داخل یا خارج از کشاور یاا کاالج
برای حداقل  4سال ،که مدرک معادل دوم ،باید توساط هیئاتمادیر آماوزش
عالی تائید شود.
درخواست برای آزمون رقابتی و مدارک درخواستی
ماد  )1( -153داوطلبان برای شرکت در آزمون رقابتی باید مدارک زیر را به فرم درخواسات
ارائهشد توسط ادار کل ضمیمه کنند.
الف) اعالمیه عمومی شمار شناسه(هویتی) ترکیه
)  4قطعه عکس بهعنوان مدرک
ج) اصل یا کای گواهی فارغالتحصیلی
د) اصل یا کای گواهی نتیجه آزمون kpss
د) اصل یا کای گواهی نتیجه آزمون kpds
( )2دیگر اسناد ذکرشد در بند  1ممکن است تحت آگهی آزمون موردنیاز باشند و
باید بهصورت دستی به بخش مناب انسانی تا پایان ساعت کااری مهلات درخواسات ارساال
شوند .برای درخواستهایی که بهصورت ایمیل هستند مدارک باید باهطاور مساتقیم همانناد
مورد اشار شد در بند 1،توسط بخش مکاتبات عماومی دریافات شاوند ناه بعاد از مهلات
مندرج در اطالعیه آزمون .تأخیر پستی در نظر گرفته نمیشود.
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( )3افرادی که اطالعات نادرستی را اعالم میکنند نباید در آزمون رقاابتی پذیرفتاه
شوند و برای چنین افرادی که آزمون برایشان برگزار میشود عملکرد آزمونشان بایاد ناامعتبر
تلقی شود و آنها نباید به سمتی گماشته شوند ،حتی اگر منصو شوند بایاد انتصاا آنهاا
لغو شود .اطالعات جرم و جنایت باید به دفتر دادستان عمومی برای اقدام قانونی دربار آنها
ارائه شود.
آمادهسازی آزمون و گواهی ورود به آزمون
ماد  )1( -110مناب انسانی باید برای آزمون رقابتی و درخواست آزمون آماد باشند اگر آنها
دارای شرایط آزمون باشند.
( )2مدارک داوطلبانی که شرایط الزم را دارا نیستند در صورت لزوم بازگشات
داد خواهد شد.
( )3برای ورود داوطلبان به آزمون رقابت باید گواهی عکسدار توساط ادار منااب
انسانی صادر شود  .گواهی ورود به آزمون باید دارای اطالعات مربو به هویات و محال و
تاریخ آزمون باشد .داوطلبانی که دارای گواهی ورود باه آزماون نیساتند نبایاد بارای آزماون
پذیرش شوند.
کمیته آزمون
ماد  )1( -111کمیته آزماون بایاد از اعضاای انتخاابی تصاویب مادیرکل از میاان روساای
دانشکد  ،مدیران واحد ،کارشناس بنیادهای وقفی ضبط شد یا ساایر پرسانل نهااد در ایان زمیناه
تشکیل شود ازجمله اینکه  5عضو اصلی انتخا شد باید توسط معاون مدیرکل ،کسی کاه وابساته
به ادار مناب انسانی است تعیین شوند و همچنین  3نفر از اعضای ذخیر  .در این صورت ماکسیمم
 2نفر از میان اعضای دانشگا میتوانند بهعنوان اعضای اصلی کمیته آزمون منصو شوند.
اعالم آزمون رقابتی
ماد  )1( -112تعداد موقعیتهای مجاز برای انتصا های مشخصشد مستقل و رتبه آنهاا،
عناوین و نمرات ،شاخههای آموزشوپرورش و سهمیه آنها ،الزاماات موردنیااز بارای شارکت در
آزمون رقابتی ،انواع نمر  kpssو حداقل نمر  ،تعداد داوطلبانی کاه باا توجاه باه ترتیاب نمارات
فراخواند میشوند ،مهلت و مکان درخواست ،مدارک موردنیاز بارای درخواسات ،مکاان ،زماان،
محتوا و روش ارزیابی در امتحان و مدارک موردنیاز برای مصاحبه بایاد در روزناماه رسامی و در
یکی از  5روزنامه برتر که با بیشترین شمار در سراسر ترکیه توزی میشود حداقل بارای یاکباار
اطالع داد شود و در سایت رسمی ادار کل حداقل  15روز قبل از مهلت درخواست منتشر شود .
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( )2آگهی آزمون باید بهوضوح بیان کند که دستیاران کارشناس باید برای سانجش
تواناییهای آنها از خواندن نسخههای خطی و مواد چاپی و ترجمه آنها به ترکی در آزماون
احراز صالحیت مورد ارزیابی قرار بگیرند.
( )3درهرصورت اگر برای سهمیهبندی موقعیت دستیار متخصص برای هر شاخه از
آموزش تعداد کافی از داوطلبان موجود نباشند برای آزمون رقابتی پیشبینیشد توساط ادار ،
تغییراتی ممکن است در شاخههای تحصیلی با توجه به شرایط مواض و الزامات ایجاد شود.
( )4موضوعات آزمون ،طرز عمل آزمون کتبی یا شافاهی و روش ارزیاابی آزماون
باید قبل از آزمون اعالم شود .مدارک زیر بارای داوطلباانی کاه در آزماون موفا مایشاوند
موردنیاز است:
الف) گواهی فارغالتحصیلی یا کای تائید آن توسط ادار کل
) گواهی ادار کردن صحیح (عملکرد درست)
ج) گواهی ترخیص از تعهد خدمت نظامی
د) اعالم بهبودی از هر نوع بیماری که مان انجاموظیفه شخص میشود.
ر)  4قطعه عکس
نمرات آزمون رقابتی و اعالم نتایج
ماد  )1( -113نمر عملکرد آزمون رقابتی باید میانگین حسابی نمرات آزمون کتبی و شفاهی
باشد به شرطی که حداقل  15امتیاز از  100امتیاز کامل را کسب شود.
( )2کمیته آزمون باید لیستی از عملکرد آزمون رقابتی برای شاخههای آماوزش
تهیه کند و لیستی از داوطلبان دستیار معاون برای هیئتمدیر ظرف مدت  5روز کاری از
اتمام آزمون شفاهی تهیه کند .داوطلبان موف باید بهصورت کتبی اعالم شوند .لیساتی از
افراد موف باید در سایت رسمی اینترنتی ادار کل اعالم شود.
مدت وظیفه دستیاران کارشناس ،گمارش و انتصاب
ماد  )1( -114انتصا داوطلبان بهعنوان دستیار متخصص باید با توجاه باه ساطح عملکارد
داوطلبان انجام شود .مدت وظیفه باید حداقل  3سال برای دستیار کارشناس باشد.
تعیین موضوع تز
ماد  )1( -115بعد از گذشت  2سال برای بررسی دارا بودن عملکارد مربات کارکناان ،یاک
ارزیابی از آنان صورت میگیرد که دستیار متخصص ،باید موضاوعی را بارای تاز خاود در رشاته
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کاری ارائهشد توسط ادار کل تعیین کند و آن را به مناب انسانی در عرض یاک ماا ارائاه دهاد.
موضوع تز باید توسط ادار کل نهایی شود و به شخص مربوطه ابالغ شود.
( )2دور  2ساله نباید شامل برگه پرداختنشد یا دور خدمت سربازی باشد.
دستورالعمل برای تهیه تز
ماد  )1( -111تز متخصص باید ظرف یک سال از اطالع شاخص مربوطاه از موضاوع تاز،
آماد شود .در طول  3ما آخر این دور  ،دستیار متخصص باید اساساً هیچ کار دیگری انجام ندهد.
تز باید دارای یک بخش چکید آماد شد  ،به زبان دوم باشد .
( )2در رابطه با آماد سازی تز ،موضاوع تاز نبایاد موردبررسای قارار گیارد و
بهصورت موسسه یا سازمانهای دیگر ازنظر محتوا و نتیجهگیری ،تحات ناام تخصاص،
پایاننامه ارشد ،تز یا چیزهای دیگر تعریف شود .تز آماد شد توسط دساتیار کارشاناس
باید شامل عقاید و نظرات آنها باشد و طب اصول اخالقی مطالعات علمی ارائه شود.
( )3از میان متخصصین بنیادهای وقفی ضبط شد یا افرادی که کیفیت منادرج
در ماد  )1(-158قسمت (د) را تهیه میکنند یک مشاور تز باید به هر متخصص دساتیار
توسط ادار اختصاص داد شود .مشاور تز باید بر کار تز دستیار متخصص نظارت کند.
صالحیت کمیسیون آزمون
ماد  )1( – 116کمیسیون آزمون احراز صالحیت باید شامل  5عضو اصلی تعیینشد توساط
معاون مدیرکل که به ادار مناب انسانی وابسته هستند باشد ،همانطور که  3نفر از اعضاای ذخیار
توسط مدیرکل تعیین میشوند .بنابراین مطلو است که ماکسیمم  2نفر از میاان افاراد دانشاگاهی
بتوانند بهعنوان اعضای اصلی کمیسیون آزمون منصو شوند.
( )2کمیسیون باید با همه اعضا مالقات کند و تصامیمگیاریهاا بایاد باا رأی
اکرریت انجام شود و باید از رأی ممتن خودداری شود.
تحویل تز
ماد  )1( -118دستیار متخصص باید تز آماد شد را به بخش مناب انساانی تحویال دهاد و
باید یک کای از آن را نیز به مشاور تز بدهد .ظرف مدت  15روز مشاور تز باید گازارش خاود را
دربار تز ارائه دهد و به بخش مربوطه ارسال کناد .بخاش منااب انساانی بایاد تاز را باه اعضاای
کمیسیون به همرا یک گزارش ارائه دهد.
( )2اگر دستیار متخصص نتواند تز را در زمان مشخص ارائه دهد ممکن است به او
زمان اضافی در مواق فورس ماژور(ضروری) به تصویب ادار کل داد شود.
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ارزیابی تز
ماد  )1( -113در روز مشخص شد برای ارزیابی توسط مدیرکل ،دستیار متخصص بایاد
تز خود را بهصورت شفاهی تعریف کند و به سؤاالت اعضا پاسخ دهد .روز ارزیاابی بایاد توساط
وزارت مناب انسانی حداقل یک ما قبل از آن به دستیار متخصص اعالم شود.
( )2کمیسیون ،تز را ارزیابی خواهد کرد و با اکرریات آرا در ماورد آن تصامیم
میگیرد که آن موف (مناسب) است یا نه  .کاستیهاای تازی کاه موفا نیسات بایاد در
گرو ها به همرا دالیل آن مشخص شود.
( )3دستیار متخصصی که تز آن موف نشد است باید به آن حا دوم(امتحاان
برای بار دوم) اعطا شود .دستیار متخصص باید ح دوم را بهوسیله اصالح تزی که قابالً
آماد شد است ظرف مدت  3ما از اعالم نتیجه ،به کار ببرد که در آن تاز اصاالحشاد
باید توسط همان روش مورد ارزیابی قرار گیرد.
( )4دستیار متخصصی که تز او برای بار دوم موف نشود باید بهطور کامل برای
آزمون احراز صالحیت جریمه باردازد و کاری در ادار کل متناسب با سطح تحصایالت
و درجه شغلی به او داد شود.
اعالم صالحیت آزمون
ماد  )1(-160تاریخ آزمون احراز صالحیت باید توسط کمیسایون آزماون تعیاین شاود و در
عرض یک ما قبل از آن اعالم شود .آزمون صالحیت باید توسط ادار کل ناه بعاد از یاک ماا از
اطالع آزمون موفقیت انجام شود.
موارد موردنیاز برای آزمون احراز صالحیت
ماد  )1( -160بهمنظور احراز آزمون صالحیت ،دستیار متخصص باید  3سال کار کند ،تاز او
باید موف تلقی شود و نمر ارزیابی اعضای او باید مربت باشد.
آزمون صالحیت و ارزیابی
ماد  )1( – 162دستیار کارشناسی که تز او رضایتبخش تلقی میشود باید در آزمون شفاهی
زیر شرکت کند:
الف) دانش حرفهای
) قوانین مربو به حوز وظیفه ادار کل
( )2در آزمون شفاهی هر داوطلب باید نمر بیشتر از  100امتیاز کامل را توسط
هر عضو کمیته آزمون کسب کند و نمر آزمون باید میانگین حسابی باشد.
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( )3برای موفقیت در آزمون شفاهی نمر آزمون باید حداقل  60باشد.
( )4عالو بر این دستیاران کارشناسی که طی ماد  )2(-112استخدام میشوند
باید در یک جلسه ویژ تحت یک آزمون کتبی قرار گیرند تا مهاارت زباان ترکای آنهاا
ارزیابی شود .در چنین آزمونی دستیار متخصص باید حداقل  60را از  100امتیااز کساب
کند.
اطالعرسانی از نتیجه آزمون احراز صالحیت
ماد  )1( -163ظارف مادت  5روز از اتماام آزماون شافاهی لیساتی از نتاایج بایاد توساط
کمیسیون برای تصویب به ادار کل ارسال شود و نتایج باید به افراد مرتبط اطالع داد شود.
انتصاب بهعنوان دستیار متخصص
ماد  )1( -164دستیار متخصصی که در آزمون ،موفا تلقای مایشاود بایاد باهعناوان یاک
متخصص بنیادهای وقفی ضبط شد  ،توسط ادار کل بهکارگماشته شود درصورتیکه سایر شارایط
کارشناسی او نیز مطلو باشد .اگر چند دستیار کارشاناس باهکارگماشاته شاوند در ایان صاورت
بهمنظور بررسی عملکرد کاری آنها باید ارزیاابیهاایی توساط ادار کال صاورت گیارد در دور
دستیار متخصص و نتایج ارزیابی تز آنها باید باهم تعیین شود.
افرادی که آزمون نمیدهند و در آزمون شکست میخورند
ماد  )1( -165افرادی که در آزمون احراز صالحیت دستیار متخصص شکسات مایخورناد
باید ح دومی به آنها در ظرف  1ما از آزمون داد شود.
( )2افرادی که در آزمون احراز صالحیت شکست میخورناد پاس از آن دور
آموزش میبینند (تربیت میشوند) یا افرادی که بدون دلیال مساتند و هایچ تاوجیهی در
آزمون شرکت نمیکنند به یک ادار متناسب با سطح تحصیالت و درجه شغلی به آنهاا
داد میشود.
وظایف دستیار کارشناس(متخصص)
ماد  )1( -161دستیار کارشناس بنیادهای وقفی ضبط شد باید موارد زیر را رعایت کند:
الف) وظایف را تحت قوانین قابلاجرا ،انجام دهد.
) محققین متخصص بنیادهای وقفی ضبط شد را هدایت کند و آنهاا
را در زمینه کاری وظایف ادار کل ،ارزیابی کند.
ج) سایر وظایف تعیینشد توسط ادار کل را انجام دهد.

تسویپ 345 /

وظایف کارشناسان
ماد  )1( -166کارشناس بنیادهای وقفی ضبط شد باید موارد زیر را رعایت کند:
الف) انجام وظایف تحت قانون قابلاجرا
) راهنمایی محققاین و ارزیاابی آنهاا ،تولیاد و توساعه پاروژ هاا در
محدود وظایف و اهداف ادار کل.
ج) کمک به کار قانونی مربو به زمینه فعالیت ادار کل
د) انجام سایر وظایف انجامشد توسط ادار کل
بخش چهارم
مقررات گوناگون و آخرین قوانین
واگذاری داراییهای فرهنگی وقفی
ماد  )1( -168داراییهای فرهنگی وقفی از طری بنیادهای وقفی ضبط شد ایجاد میشاوند
و در وزارت خزانهداری ،شهرداری ،دولتهای خصوصی یا یکنهاد روستایی و به هر وسیلهای باه
نام بنیادهای وقفی ضبط شد اضافه شد  ،در ادار امالک و مستغالت ثبت میشوند .
( )2تعیین داراییهای فرهنگی با یک یا چند مدرک از طریا بنیادهاای وقفای
ضبط شد ایجاد میشود از قبیل اساسنامه بنیادهای وقفی ضبط شد  ،ثبات در بنیادهاای
وقفی ضبط شد یا ثبت امالک و مستغالت ،اسناد مربو به امالک مزروعی تعیاینشاد ،
گواهی یا سفارش کتبی حاکمان ،صورتحسا قدیمی ،بررسی سواب  ،کتیبهها ،ساواب
تاریخی ،سواب موز  ،سواب ثبتنام ،اسناد مالکیت ،صورتحساا بادهی ،جداساازی،
وزارت خزانهداری خصوصی ،امانت ،پیمانکار مالیات ،ابزار سوار نظام.
( )3درهرصورت اگر کاری قدیمی توسط اسناد اشار شد در بناد  2باهعناوان
یک دارایی فرهنگی تعیین شود که از طری بنیادهای وقفی ضبط شد و بنا به درخواست
ادار منطقه ایجادشد است ،باید به نام بنیادهای وقفی ضبط شد ترکیبی ثبت شود.
تخلیه داراییهای فرهنگی وقفشده
ماد  )1( -163اگر داراییهاای فرهنگای وقافشاد اجاار ای باشاند یاا باه هار وسایلهای
اشغالشد باشند ،مستأجر یا اشغالگر باید حتماً آنجا را تخلیاه کناد و متعلقاات آن را بادون هایچ
تغییری و به همان صورت به ادار کل ظرف مدت  30روز از تاریخ درخواست تحویل دهند.
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( )2اگر در چندین زمان ،تخلیه صورت نگیرد امالک و مستغالت بایاد توساط
فرماندار محلی تا  15روز پس از درخواست توسط ادار منطقه تخلیه شود.
حفاظت از موسسه(بنگاه) ،داراییهای فرهنگی و اطالعرسانی از شیوههای توسعه
ماد  )1( -180در تنظیم برنامههای توسعهای هنرستانها ،نهادهای دولتی و ساازمانهاا بایاد
نظر مربت ادار کل را در مسائل مربو به داراییهای وقفی جلب کنند.
( )2طرح توسعهای هنرستانها که بهصورت توسعهای کار میکند و تالشهای
طرحهای زیر بخش؛ باید بهطور منظم از نظرات ریاست منطقهای پیروی کند.
( )3امالک و مستغالت متعل به بنگا های بنیادهاای وقفای ضابط شاد بایاد
تحت کنترل مدیریت توسعهای باشند بهطوریکه ماهیت طبیعای آنهاا (ویژگای) حفاظ
شود .امالک و مستغالت وقفی دارای ماهیت طبیعی ،نبایاد باهعناوان امالکای کاه دارای
چنین ویژگیهایی نیستند فرض شوند مانند جاد  ،میدان ،پارک طبیعات ،پاارک ماشاین،
مهدکودک ،فضای سبز ،مسجد ،ایستگا پلیس ،مدرسه ،منطقه خادمات عماومی ،منطقاه
خدمات شهری و غیر  .درهرصورت اگر مشخص شود که هرگونه اماالک و مساتغالت
تحت کنترل یک آرایش(ترتیب) توسعهای قارار دارناد بناابراین باه خااطر عادم حفاظ
ویژگیهای طبیعی خود ،موسسه مربوطه موظف است یک طرح توساعهای اصاالحشاد
مناسب ،برای ویژگیهای امالک و مستغالت طبیعی ایجاد کند.
بهای امتیاز انحصاری
ماد  )1( -181عملیات برای امالک و مستغالتی که وقفی هستند باید توسط ریاسات منطقاه
انجام شود.
( )2امااالک و مسااتغالت در صااورتی وقف ای هسااتند اگاار آنهااا از امااالک و
مستغالتی باشند که به یک موسسه خیریه ترکیبی از یک منطقه جداگاناه اختصااص داد
نشد باشند یا شامل امالک و مستغالتی که مالیات وقفی دارند ،نباشند .چنین تعیینی باید
توسط کمیسیونی متشکل از افراد متخصص فرهنگی و ثبتی انجام شود.
( )3چنین امالک و مستغالتی که توسط کمیسیون تعیین میشوند از معاامالت
آزاد بدون ح پرداخت امتیازی رها میشوند.
نمایندگی اداره کل
ماد  )1( -182مدیر منطقه میتواند نمایند ادار کل ،در برابر دادگا  ،مراج دیگر و مقامات
باشد یا می-تواند در این منصب ،افسران دیگر را بهعنوان مشاور خود تعیین کند.

تسویپ 347 /

دستورالعملهای منسوخ
ماد  )1( -183مقام هیئتمدیر  ،دستورالعملهای بنیادهای وقفی ضبط شد در مورد حقاوق
ماهانه سازمانهای خیریه نیازمند و وقفی را در روزنامه رسمی باه شامار  20381از 28/12/1383
منتشر کرد .ادار کل بازرسی بنیادهای وقفی ضبط شد دستورالعملهای هیئتمدیر را در روزنامه
رسمی باه شامار  21183از  5/3/1333منتشار کارد .دساتورالعملهاا بارای تخصایص اماالک و
مستغالت وقفی سازمانهای خیریه در روزنامه رسمی باه شامار  23312از  4/1/1338منتشرشاد
است .دستورالعملها برای روشها و راهکارهای مربو به تشخیص و درمان افراد فقیر و تنهاا در
بیمارستان وقفی سلطان ولید  Bezm-i Âlemبرای فقرا و نیازمندان در روزنامه رسمی به شمار
 24348از  20/3/2001منتشرشد است .دستورالعملهای بنیادهاای وقفای ضابط شاد جدیاد در
روزنامه رسمی به شمار  24461از  28/6/2001منتشرشد است .دستورالعملهای جوام بنیادهای
وقفی ضبط شد  ،جهت حصول و انجام عملیاتی برای حذف امالک و مستغالت و ثبت باه هماان
نام در روزناماه رسامی باه شامار  25003از 24/1/2003منتشرشاد اسات .مقاام هیئاتمادیر ،
دستورالعملهای بورس تحصیلی بنیادهای وقفی ضبط شد را در روزنامه رسمی به شمار 21283
از  8/3/2001منتشر کرد است.
انتخابات اولیه برای اعضای شورا
ماد موقت  )1( -1در کمتر از یک ما از ثبت اجباری این مقررات ،فرایناد انتخاا
شورا مطاب با روشها و دستورالعملهای موجود در این قوانین آغاز میشود.

اعضاای

اعضای هیئتمدیره فعلی
ماد موقت  )1( -2شرایط کاری اعضای جامعه هیئتمدیر بنیادهای وقفای ضابط شاد کاه
وظیفه آنها ثبت مقررات است و برخالف ماد  3قانون نیست باید تا انتخابات جدید ادامه یابد.
گزارش حسابرسی داخلی
ماد  )1( -3گزارش حسابرسای داخلای بنیادهاای وقفای ضابط شاد  ،2008نبایاد توساط
حسابرسان تائید شد صادر شود .چنین گزارشاتی بااینحال باید صادر شوند و مطاب با روشها و
دستورالعملهای موجود در مقررات ارسال شوند.
رسمیت یافتن
ماد  )1( -184این دستورالعملها (مقررات) باید در زمان انتشارشان رسمیت بیابند.
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اجرا
ماد  )1( -185مفاد این مقررات باید توساط وزیار ادار کال بنیادهاای وقفای ضابط شاد
ضمیمهشد  ،اجرا شود.

