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المديرية العامة لألوقاف



 وقفا تم تأسيسه قبل العھد الجمھوري720 ألف و 41ممثلة ً ... 
تعمل على إحياء ھذه األوقاف في يومنا ھذا وتقوم بتحقيق أھدافھا... 
تعمل على نقل اآلالف من اآلثار التي تعود لھذه األوقاف إلى األجيال 

القادمة وتحقيق اھدافھا من عمل الخير واستثمار عقاراتھا بشكل 
 ...فعال

 وقفا جديدا تم تأسيسه 509 آالف و 4تقوم إجراء معامالت تأسيس ً ً
 ...وفق القانون المدني

تقوم بمراقبة جميع األوقاف... 
 وتعمل على نقل حضارة األوقاف والوعي تجاه األوقاف إلى األجيال

 ...القادمة

المديرية العامة لألوقاف



الخدمات الخاصة بمطاعم الفقراء

 2002ضمن تحقيق الشروط الخيرية الواردة ضمن الوقفيات كان عام 
 شخص من خدمات الطعام الساخن الذي كان يتم تقديمه 1000يستفيد 

 مطاعم خاصة بالفقراء إال أنه ومن خالل خدمات تسليم الساتخن 5في 
 إرتفع عدد المطاعم الخاصة بالفقراء 2003إلى المنازل التي بدأت عام 

 وعدد األشخاص الذين يستفيدون من ھذه الخدمات إلى 108إلى الـ 
 .  2009 شخص عام 78.450

 
ريخ ًوأما حزم المواد الغذائية المجففة التي بدأ توزيعھا اعتبارا من تا

 فيتم تسليمھا إلى عناوين األسر المحتاجة بعد تأمينھا عن 1/1/2010
. طريق االتحاد المركزي لجمعيات الزراعة واالستقراض



الرواتب التي يتم تقديمها للمحتاجين   الرواتب التي يتم تقديمها للمحتاجين   

يتم تقديم رواتب محتاجين حسب معامل رواتب         
الموظفين للمعاقين المحتاجين ممن ال يتمتعون بضمانات              

%  40اجتماعية وفقدوا قوة العمل بنسبة تفوق الـ      
.  سنة 18واليتامة الذين ال يتعد عمرهم سن الـ      

 2002 شخص من رواتب المحتاجين عام    1.200لقد استفاد 

 ليرة ترآية 297.39 فيتم تقديم راتبًا شهريًا بنسبة  2009وإعتبارًا من عام   

. شخص  5.000 لـ 
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خدمات المنح الدراسية    

اجين من طالب يتم تقديم منح دراسية من قبل المديرية العامة لألوقاف للطالب المحت
. داء واليتامةالدورة المتوسطة لوزارة التعليم الوطني وتكون األولوية ألوالد الشه

ط منوذلك بهدف تحقيق هدف مساعدة الطالب الذين يكونون في سن الدراسة آشر 
. شروط الخير التي تتضمنها وقفيات األوقاف المضبوطة

 طالب   3.000 لـ 2006 ليرة ترآية شهريًا وألول مر عام   50لقد تم تقديم مبلغ 

 لـ 2008 طالب وإعتبارًا من عام     5.000وخالل الفصل الدراسي الثاني لـ       

. طالب  10.000
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أعمال تحديد وتسجيل  أعمال تحديد وتسجيل  
 الموجودات الثقافية الغير منقولة    الموجودات الثقافية الغير منقولة   

لألوقاف  لألوقاف  

 حسب   483 آالف و 9آان عدد الموجودات الثقافية يقدر بـ 
... 2002سجالت المديرية العامة لألوقاف عام    

: وأما اليوم    

مسجلة ضمن المجال الرقمي من   825825 ألف و    ألف و   1919حاليًا يوجد 
.الموجودات الثقافية لألوقاف



يتم إحصاء وتسجيل الموجودات الثقافية    يتم إحصاء وتسجيل الموجودات الثقافية    
......لألوقاف لألوقاف 

 تسجيل وأرشيف الموجودات   –يتم تشكيل نظام فيديو    
.  الثقافية لألوقاف 

حيث يتم تصوير وتسجيل واحصاء جميع الموجودات الثقافية       
.  لألوقاف على شكل فيديو وصور 

إذ يتم تحديد الوضع الحالي لآلثار من خالل هذا المشروع           
ويتم إعداد مصادر يتم الرجوع إليها أثناء إعداد مشاريع       

متطابقة وإعادة ترميمها طبق األصل في حال تخريبها في       
. المستقبل  

وتم اإلنتهاء من اآلثار الموجودة في محافظة اسطنبول في     
.   هذا اإلطار







 مليون ليرة ترآية نقدًا للسوق من قبل مؤسستنا رغم األؤمة          350لقد تم إدخال مبلغ   
2009اإلقتصادية التي واجهها العالم عام    

عدد اآلثار التي تم ترميمها      
ما بين 

وهذه بعض النماذج



) ) 13201320(( بولفادين مسجد السوق   بولفادين مسجد السوق  ––عفيون  عفيون  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



القرن الـ القرن الـ ( (  إحسانية مرقد باقشي ده ده    إحسانية مرقد باقشي ده ده   ––عفيون  عفيون  
1313   (   (

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) تبسي دليكتبسي دليك(( اوراسين خان    اوراسين خان   ––آآساراي  آآساراي  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 17081708(( آلية ناصوح باشا   آلية ناصوح باشا  ––آيدين آيدين 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 1616القرن الـ القرن الـ ) () (األمان  األمان  (( خان رهوة   خان رهوة  ––بدليس  بدليس  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



القرن الـ  القرن الـ  (( اورخان غازي مسجد قرية آورله  اورخان غازي مسجد قرية آورله ––بورصا بورصا 
1414 ( (

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 14701470(( مسجد طاشليك المرآزي   مسجد طاشليك المرآزي  ––ادرنه ادرنه 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 1919القرن الـ القرن الـ (( قصر دايي أحمد باشا  قصر دايي أحمد باشا ––غازي عنتاب  غازي عنتاب  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 1212القرن الـ القرن الـ ( (  خان أجدر  خان أجدر ––ايغدير ايغدير 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 15221522(( مسجد السلطان ياووز سليم    مسجد السلطان ياووز سليم   ––اشطنبول     اشطنبول     

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 15731573( (  جامع بياله باشا  جامع بياله باشا ––اسطنبول     اسطنبول     

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 16251625(( مسجد غجور    مسجد غجور   –– تيره  تيره ––إزمير  إزمير  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 15191519(( مسجد الخاتونية    مسجد الخاتونية   ––قهرمان مرعش   قهرمان مرعش   



) ) 15221522) ( ) ( بمبه خان بمبه خان (( خان بالكاباني   خان بالكاباني  ––قسطمونو  قسطمونو  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 14441444( (  ويزة مسجد حسن بيك    ويزة مسجد حسن بيك   ––آيرآالرايلي  آيرآالرايلي  

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 15861586(( اسكي آديك حمام غزنفر آغا    اسكي آديك حمام غزنفر آغا   ––آوتاهية آوتاهية 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



)   )   15661566( (  مسجد اوزون حسن  مسجد اوزون حسن –– يازيخان  يازيخان ––ماالطية ماالطية 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



 آلية السلطان شيخ موسى     آلية السلطان شيخ موسى    –– مازيداغي   مازيداغي  ––ماردين ماردين 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 19141914(( آاراصو مسجد العزيزية    آاراصو مسجد العزيزية   ––ساآاريا ساآاريا 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



) ) 12381238(( خان ماهبري خاتون   خان ماهبري خاتون  ––طوقاط طوقاط 

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   



مسجد حاجي طورخان مسجد حاجي طورخان ––القضاء المرآزي  القضاء المرآزي  ––طوقاططوقاط
))14811481 ( (

الوضع القديم الوضع القديم  الوضع الجديد   الوضع الجديد   





 امين اونو     امين اونو    ––اسطنبول     اسطنبول     
مسجد السليمانيةمسجد السليمانية



 آآساراي     آآساراي    ––اسطنبول     اسطنبول     
نيال والدة سلطان  نيال والدة سلطان  مسجد برتومسجد برتو



اسطنبول     اسطنبول     
مسجد فاتحمسجد فاتح





الوقفيات تحتوي على قيمة أثريةالوقفيات تحتوي على قيمة أثرية



الوحيدة التي تم إعتمادها آما آان “ الرسمية” الوثائق الوقفياتآانت 
ثة الوضع خالل اإلنتقال من اإلمبرطورية العثمانية إلي الجمهورية الحدي 

... وهي الوثائق التي تتضمن معلومات عن هدف تأسيس األوقاف وتوليتها

الصفحة األخيرة من الوقفية التي تعود           
 شريفة خديجة خاتون بنت السيد     لوقف

) هـ 1258(محمد 

الصفحة األولى من الوقفية التي تعود        
لوقف مدرسزاده حجي مصطفى 

)  هـ 1216(



الماليين من الوثائق التي آانت متروآة وراء      الماليين من الوثائق التي آانت متروآة وراء      
......األبواب المغلقة ترى الضوء   األبواب المغلقة ترى الضوء   

(VAYS)(VAYS)نظام إدارة أرشيف األوقاف  نظام إدارة أرشيف األوقاف  

كلبهدف حماية الصور األصلية لكافة الوثائق المتعلقة باألوقاف التي تش            
أساس وجود المديرية العامة لألوقاف وتأمين انتقالها إلى األجيال             

القادمة دون أن تتشوه وتقاسم المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق              
عن طريق المجال اإللكتروني وإتاحة اإلستفادة منها في الساحة         

:   العلمية  

لقد بدأ  
مشروع تدوين المعلومات المتعلقة باألوقاف ونقلها           ” 

.   “إلىالمجال اإللكتروني    



ما الذي سوف يوفره وايس؟  ما الذي سوف يوفره وايس؟  



سوف يتم نقل اآلثار أو الوثائق األصلية إلى  
المايكروفيلمالمايروفيلم عن ءريق آالت تصوير 

ويصبح المايكروفيلم  ويصبح المايكروفيلم  
جاهزًا لإلستعمال جاهزًا لإلستعمال 

صورة رقميةصورة رقمية وحدة تخزين وحدة تخزين 
معطيات خارجية   معطيات خارجية   

أساسيةأساسية

تتم معالجة المايكروفيلم   تتم معالجة المايكروفيلم   
عن طاريق جهاز المعالجة   عن طاريق جهاز المعالجة   

ويتم الحصول على نسخ رقمية ويتم الحصول على نسخ رقمية 
من المايكروفيلم من خالل نظام  من المايكروفيلم من خالل نظام  

مسح المايكروفيلممسح المايكروفيلم

اآلثار أو الوثائق األصلية 

آيف نقوم بذلك؟ آيف نقوم بذلك؟ 



.. ... .حاليًاحاليًا

تم مسح تم مسح 
... ...  مليون وثيقة     مليون وثيقة    1212  





آالف اآلثار المتروآة داخل المستودعات المغلقة   آالف اآلثار المتروآة داخل المستودعات المغلقة   
ألعوام طويلة دون أية صيانة أصبحت اآلن في    ألعوام طويلة دون أية صيانة أصبحت اآلن في    

المتاحفالمتاحف

اآلثار المنقولة المتروآة داخل المستودعات المغلقة أصبحت ترى          
. الضوء

وتمت صيانتها في مختبرات اآلثار القديمة         

ويتم عرضها في المتاحف بتقنيات العرض الحديثة وتتم حمايتها            





������  ����������  2525  ������������  ����  
����  ������  ����������  ��������������......



متحف آثار األوقاف في أنقرة متحف آثار األوقاف في أنقرة 



قونيةقونية
متحف وقف صاحب عطاءمتحف وقف صاحب عطاء

الوضع القديم الوضع القديم 

بعد 
76

 عاماً 
 . ..



متحف وقف المولوي خانة في طوقاط   متحف وقف المولوي خانة في طوقاط   

الوضع القديم الوضع القديم 



51

مستشفى مستشفى 
 نجوم للمحتاجين      نجوم للمحتاجين     55  

وقف غرباء  وقف غرباء  
 نجوم   5يتم تقديم خدمات صحية بمستوى    
للمواطنين المحتاجين      

. في المستشفى الذي آان قد تم إنشاءه من قبل بزم عالم والدة سلطان      

وأما إيرادات المستشفى    
 فيتم الحصول عليها من حقول الزيتون        
. التي آان قد تم وقفها من قبل والدة سلطان        





استثمار عقارات األوقاف    استثمار عقارات األوقاف    

وبدأ العمل بنظام المعلومات الجغرافية            
)CBS  . . . (

ومن خالل نظام المعلومات الجغرافية              
)CBS  . . . (

     تم مسح آافة سجالت الشهر العقاري في ترآيا
     تم تصوير الوضع الحالي
    تم استخراج الخرائط الحالية ومخططات اإلعمار وخرائط

...المسح  



استثمار عقارات األوقاف    استثمار عقارات األوقاف    

لم يكن لدى المديرية العامة لألوقاف سجالت أمالك سليمة      
... 2003عام 

... ولم يكون معلومًا ما الذي تمتلك المديرية العامة وأين يقع       
وآان هناك اآلالف من الدعاوي المستمرة منذ سنين بين      

...المديرية العامة والمواطنين    
آما آانت عقارات األوقاف في وضع غير فعال وال أحد يهتم          

... بها 



آيف يعمل نظام معلومات األوقاف    آيف يعمل نظام معلومات األوقاف    





نتائج المشروعنتائج المشروع

 عقارًا لم تكن ترد إطالقًا ضمن سجالت 27.403لقد تم تحديد  
bu yazının efekti yazıyı)...المديرية العامة لألوقاف  bozuyor, dikkat!)

Proje Öncesi : قبل المشروع Proje Sonrası:   بعد المشروع 

176.811
204.214



لقد تم إنقاذ عقارات األوقاف من الوضع الغير فعال الذي           
استمر سنين طويلة نتيجة الجهود المبذولة؛  

: حيث يتم استثمارها بالطرق التالية    

مقابل طوابق  مقابل طوابق  --
 إعادة تسليم  إعادة تسليم –– استثمار     استثمار    ––إنشاء  إنشاء  --
 إعادة تسليم  إعادة تسليم –– استثمار     استثمار    ––ترميم ترميم --



( طوابقطوابق    مقابلمقابل   )  20032003    --  20092009   (   (

 2002 – 1998 عقار مقابل طوابق خالل فترة  18آان قد تم استثمار  
 عقارًا وإنم إلى إدارتنا؛ 299 فتم استثمار 2009 – 2003وأما خالل فترة 



) ) 20092009  --  20032003(( إعادة تسليم     إعادة تسليم    –– استثمار   استثمار  ––إنشاء  إنشاء  
 باإلستفادة من هذه الطريقة 2002 – 1998لم يكن قد تم استثمار أي عقار خالل فترة 

 وحتى يومنا هذا تم استثمار  2003إال أنه وبفضل الجهود المبذولة إعتبارًا من عام    
حيث بقى   إعادة تسليم    – استثمار  –إنشاء  عقارًا باالستفادة من نموذج 112

:لإلدارة المنشآت التالية من هذه العقارات 





) ) 11    --فورموال   فورموال   ((اسطنبول بارك    اسطنبول بارك    



نقوم بإحياء طريق الحرير من جديد  نقوم بإحياء طريق الحرير من جديد  

نهدف إلى إعادة إعمار الخانات والمحطات والحمامات الواقعة 
 استثمار –على طريق الحرير التاريخي من خالل نموذج ترميم 

 إعادة تسليم على شكل؛–

فنادق فنادق --
مطاعم مطاعم --
نقاط استراحة نقاط استراحة --
مراآز بيع الهدايا مراآز بيع الهدايا --

وتحويلها إلى مراآز سياحية من خالل منحها هذه الصفاة
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) ) 20092009  --  20032003(( إعادة تسليم     إعادة تسليم    –– استثمار   استثمار  ––ترميم ترميم 

��� �� �� ������� 8������ ��� �� 
����� 

����� ���� ���� 1998 – 2002
 

���� ���� ���� 2003 – 2009 �� ��� 
��� �� ��� 39 ���� �� ��� �������� 



 مبنى مقر المديرية العامة لألوقاف القديم     مبنى مقر المديرية العامة لألوقاف القديم    ––أنقرة  أنقرة  

لقد تم إيجاره مقابل ترميمه    



 مبنى مقر المديرية العامة لألوقاف القديم     مبنى مقر المديرية العامة لألوقاف القديم    ––أنقرة  أنقرة  
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 2009 – 2003ما تم إنجازه خالل فترة        

ونتيجة هذه اإلستثمارات          

لقد تم توفيرلقد تم توفير
 فرصة عمل فرصة عمل

 ألآثر  ألآثر 
 شخص   شخص  5555من من 

إيرادات إيجار     إيرادات إيجار     
سنوية سنوية 

 مليون  مليون 3030بنسبة بنسبة 
ليرة ترآيةليرة ترآية

سوح يتم تحقيق سوح يتم تحقيق 
 مجموع مجموع

 إيرادات إيجار    إيرادات إيجار   
 مليون   مليون  340340بمبلغ  بمبلغ  

ليرة ترآية ليرة ترآية 

ديرية  وأما ما تم تقديمه من نفقات من أجل هذه اإلستثمارات من ميزانية الم 
ليرة ترآية“ 0”العامة فهو 

 بليار 1.75لقد تم إنجاز استثمارات بمبلغ 
ليرة ترآية عن طريق النماذج التالية؛  

مقابل طوابق   
 إعادة تسليم– استثمار –إنشاء 
 إعادة تسليم– استثمار –ترميم 





الميزانية الميزانية 

   لقد تم إنجاز جميع هذه األعمال التي تم إنجازها من
قبل المديرية العامة لألوقاف دون الحصول حتى على 

. . . ليرة واحدة من الدولة

   لقد آانت المديرية العامة لألوقاف المديرية العامة
 4 ضعفًا خالل 15الوحيدة التي ضاعقت ميزانيتها بنسبة  

.. . أعوام





Dikkat bu sayfadaki Arapça İbareler alınıp
yerine yerleştirildikten sonra sayfa
silinecektir!!!

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ الدفعات األولية    :
EK ÖDENEK :  الدفعات اإلضافية



نشاطات أسبوع األوقاف    نشاطات أسبوع األوقاف    

      التعريف عن األوقاف وخدمات األوقاف
       اإلسهام في إعادة ترتيب ثقافة األوقاف آي تصبح ثقافة المجتمع

من جديد،    
      العمل على تربية أطفالنا على مباديء األوقاف وبطريقة تمكنهم

من التحلي بوعي األوقاف،  
        تقاسم الدراسات التي تتم في المحافل العلمية واإلسهام في

زيادة عدد هذه الدراسات،   

من أجل الوصول إلى هذه األهداف وخالل األسبوع الثاني من شهر     
“ أسبوع األوقاف  ”أيار من آل عام يتم اإلحتفال بـ   



... ... وشكرًا لكموشكرًا لكم

إن األوقاف ألمانة وإن األوقاف لخدمة         إن األوقاف ألمانة وإن األوقاف لخدمة         


