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20l8-20l9 Yılı Umrc Talimatı

DoSYA

BaŞkanlığıınız 2018-20l9 Umre Organizasyoıruııda uvgulanacak usul ye csaslara ilişkin
husus lat aşağıda bcliıtilıni şti r-

ı. MÜRACAAT ve KAY ı,ı, işLevıı,tni
-I- Başkanlığıııız 2Q l8-2() l9 [Jnırc Organiza_s},onııııa katılnıak istcyenler:
Ilır edilen konaklama türlcnndcn binni seçip iicre tini il_sili balıka hesabııra .ı,atırdıktaır sonra
herhangi bir mtittüliiğc ınuracaat ederek ı,c_va hac.diyanet.gov.tr adrcsindeır kayıtlırını
yapabılcceklerdir
2_ Kay ıt ;-aptrrdıkEırı soırra:
a- Doldıırduğu Ek-l ka_v-ıt dilckçel,i,
b- Gcçcrlilik sürcsi en az bir ( l ) yıl oları pasaportu.
c- 4j yaşıııdan küçük kadııılara vc l8 yaşından küçük erkeklere Srıudi Arabistaıı
Koırsolosluğurıdaı-ı vizc alabilırrek için. Ek-2 örncğc uvgun olarak noterden alınacak
ın uvafakatname ve taa]ıh iıtıraıır el,İ,
d- EŞleriy'le birlikte gidccck ola.ıı 45 r,aşındaıı küçük kadınlaırn evlennre ciizdanı fotokopisini;
birinci dcrcccdeır erkek akrüasıyla gidccek olarrlann ıse eş[criııiıı vcrcccği muvafakaDıame_vi
ve vukuatlı nüliıs kavıt önıcğiı,ıin :rslını.
KaYıt _-vaPtırdığı müftü|üğe ya da internet üzcrindcn kay,ıt r.,aptırmış ise tercilı ctmiş olduğıı
nı iıftüliiğc tesliırı edecektir
3- Bu bclgeler nıüft[ilükte ıntılrafaza edilecek. isteınrcsi ha]incle Hıc ve L,ınrc Hizınetleri
Genel Müdürl uğıiııc gönderilecckti r-

4- Uıııre yolcıılarıııın, ay,ııı uçakla gitınc vc a!,nı odada kalına talcpleri "Llmre Prograıırı"
tizcrinden ı'apı[acaktır. Bu ncdeııle uçak. odı vc vize işlcmlcrinde aksaklığa nıc_vclan
verilmenrcsi iç:in ınahrcın, din görcvlisi bağlaııtısı ve aynı oclada kalırra tale bi kayıt tarilıi sütesı
içinde ın üftüliikle nınizcc tamam lanacalıtır
5- Al'nl odada kalma talcbi Ek-J fornra uvgrıır olarak vıpılacaktır, Planlamada ailelerin ar,,nı
oda,va; nıüııt'erit crkck vçr,a kadııılarıır da kend1 aralarırıdı aynı odava ı,crleşinılcri
sağlarıacaktır
6- Uınrc _vcılcusuntın. tıırı ait ticrctini yalıı-ınış olıııesı, kaydınııı tamamlanclığı anlamına
gcImemektedır. Bı.ı scbcpIc umır\c ıııüracaat cdcn kişınin bilgileri, hac.diyanet.gov.tr
adresindeki r,veb savfasında 1,91 alan "Umre ProgrAnıııra" guııltlk olarak giıilccektir.
7- Tunın _çon ıni.iı'acaat tarilrinden bir ( l ) gtiır sonra Uıırre Prlıgı,arırııra kavıt işlcnrleri «ıkımııt_ik
olarak kapanacağıııdaıı bu tanhl; kadar kar,ıtlar cksiksiz bir şckildc vapılacaktır.
8- llçe ınüftüliiklcıi. ka,v,ıtlırrla ilgili iş vc işlernleıi il mtiftültiklcn1,,le koordineli olarak
ı,apacaklardır.
9-Yapılan işlcın soıırısı Umrc Pıngraırıındın alınacak kavıt bclgeısi tasdik cdilcrck mtıhafıza
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lı. PASAPORT ve AŞl İŞLENILERi
A- Pasaport İşleıııleri
l-Umre volçulırı. turtanhi itibanv[ç gcçcrliIık süresi en az bir (l)yıl olan pasaporhıırtı kay,ıt
yaptı rdığı ıntifti.iliiğe teslim edcccktir
2- Pasaportlar tcsliırr alınırkcn: pasaporhuı geçerlilik s(iresi ye pasaporita vize için cn az
karşılık[ı boş iki sa,vfaııııı buluııup bıılunnıadığı koııtrol cdilecektir
3-Pasaport bilgileri. prograılla pasapoıt taıaırıa cihazındaıı a}itarılacak, pı§ırl]ort l_araırrıı cihazı
bı,ıluıınıayaıı ilçe müftiilüklen ise taranrı işlcm|cnı,ıi il ıntıftülüklgrinde yapacal<tır.
4- Uınrç Programından alınacak etikcr döki.inlii, pasaporttın üzerine yapıştırılacak ve pasaport,
turufl son ıııüracaat tanlıinden sonra Ccncl l\{üdürlüğiiıııiizc göndcnl§coktir
5- tlçe miıftüıliiklcri pasapoıtları turuıı soı1 txiiracaat tarihinden en geç bir (t) gün sonra il
mUftulliğlıre tçsliııı edecçktir.
6- Il milftiilüklcn pa_saportlan ödcıırcli olarak kargoyla; pasaportlanıı 50' deıı fazla olnrası
lıalindc görcvlcndireceği bir perscıııelle Gçııç| l\liidürlümilzı: gönderecektir Bıı pcrsonelin
yolluğu görevlendinrıe onı!,ıne istiııaden Cçnel Müdürlüğiiı-ııtzcc lrac ı,c umrc hosabındarı
ödcnccekti r
7- Pasaport işleınlcri içiıı gclcn pcrsoncl. scralıatiıri mutıt olaır vasıta ile _r-apacaktır. Ançak
zoruıılu lıallerdc sc,yahatiııi havay,olu ilc vapması gcrcktiğiı-ıdc GeneI Müdürlüğünıiiz ilc
irtibata geçerek bilct talübiııde bulı.ıııacak. tıçak bileti G«;ncl N'llidürliiğiimiiz tarafıııdaır tcmin
cdilecektir
8- Vize işleırılerı tırrnaıulandıktaJı sonra. umre yolculınna ait pasaport, uçak bileıi ve tıınrc
kjnılik kartlın o turda görevlcndirilcn diıı görcvlisınc vcva ilgili ınüftültiktcn ya da Ccncl
NIildtlrliiğiiıni.izce görevlendirilcn pcrsonele. Başkanlıkta ve}/a müa||iııdc teslirn edilecektir.
Görcvlcndirilcn pcrsoncliıı yolluğu Geırel Müdürlüğtiıırüzcc lıac ve ı.ın-ıre l,ıesabıırdan
ödcııcccktir.
B-Aşı İşlenıleri
Umrc ı,olcusu. baııka dekoııtu ile birlıktc. il sağlık ıııüdürlükleriııçe bçlirlcııcn sağl*
ıııcrkczlerinden [ıirinc giderı:k, Menenjit ACWl35Y aşüsı vaptıracak vc a|acağı aşı kartını
uırrre sıircsı boy uıı ca yaıı ında lıulu ndu racakt ır.
III. UlVlRE ÇlKlŞLARI, Ul\tRE PROGRANI ve TURLARI
A) Umre Çıkışları
l- Çıkışlar, 29 Ekinı 20l8 tanhiııdeır itibırcıı b:ışlayacaktır
2- Uıı,ırc sey ahati lı av ayol u i l e _r apı lac;üt ı r.

3- Umre konıklarııı tiirlcrine katılacak ıolcularııı uçıış işlcı-ıılcri. yolcu savlstnın 1,oğunluğu
dikkate alıııarak:
Adaıra. Adıyamaıı. Amas1,,a-Mcrzifbn^ Ankara-Esçııboğa. Aırtalla. Antalva-Gaziptşa. Balıkesır-
Koca Scvi(. Batmaır. Btırsı-Yenişelıir. Bingöl. DcııizliÇardak. Çanakkale. Çorlu_ Diyarbakır.
Dlazığ. Erzunıırı. Eskişclıir_ Erziııcaır, Gıuiıuıtı;p. Hatı1,. lslııırta-Sule_vınaıı Dcnıircl, [stanbıı]
Atattirk ve SabilııCökçı.,n. lzmir-Adnan Mcndorcs. Ka1 scri-Erkilct, Kahrzuııınırraraş. Kastanronı.ı,
Kocacli-C]cırgiz Topcl. Konva- Kiitahl,a-Zafer, Malatva-F,rlıaç, Mardin. Nlıığlı-Dalamaır, Mtış,
Ncvşchir_ Ordıı-Gircstııı. Saııısun_ Sinop, Sivıs. Trabzon- Şaı,ılıuıfa, L]şalt. Vaı-Fcrit Melcır vc
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Zonguldak,
Haval jnıanlaırırdaır y,apı lab ilecckti r.

4- Uçuşlar, katile oluşması lıalindc uınrc ı,olcusunun tercilı ettiği vcya kçndisinc cn yakın
lravaliınaııındaır. buırun ıııün-ıkiin olmanası lrolindo tılaşınıları Gcııcl Müdiirlilğümüzce uygıın
görülcn lravalim aıılarındaıı yapı l acalitır.
5- Umre yolculannın kcsin gidiş ve dönüş tanlr[eri, uçak rczcrvasyoırlan ı,apı[dıktan soırra
bildirilecektir.
B- Umre Program ve Turları
l-Umre turları, ıııüctıir sebcp tılııııulıkçıı tlalra öııce ilan ediIen progranrlar çerçevesinde
ıı_vgulaıacaktır,
2- Müfttitükler, ı_ımre trırlannı vakındaır takip ederek. umrc programını vatarıdaşlarımıza
zıuıraırıırda duvuracak vc konunun sürekli güiııdeı,ııde kalmasını sağla_vacaktır.

J- Koııu. aylık personel toplantılanııda gündcnıe getınlip izah edilccck, umrcye gitnc
arztısı"ıııda olaıı vataırd.,ışlaı-ıınızıır zarıranınd:ı bilgilendirilmclcn sağIaııacaktır
4_tsaşkanhğııııız unırğ orgaırizasyoı-ıu ilc itgıli bilgi vcrilirkeır ulaşıııı. iaşc gİbi tcnıcl
lıizmetIerimizde nrgvcut dunın-ıuıı dışında asla abartılı vaatlerde brılunulmayacaktır.
5-20l8-20t9 yılı Unırc Broşürü. Ktıdüs ve Uııivcrsitc Öğrenci ttırları l,ıakkında detaylı bilgi
wıvw. diy anet.gor..tradre sinde yer alm aktadır.
Iv. üCRETiN öouxıııDSi ve iınasiyı,E iıciı,i işı,Bvıı,gn
A- Ücretin Ödenm esine İllşl..in İşlemter
1-Uırrrı; üçrı.ıtloıi. Vakıfbank, Vakıf Katı!ım Bankası, ZiraıtBankası, Ziraat Katılım Bankası,
Halkbanlı, Albarakı'|'ürk Kıtılım Bankası, Kuveyt Tiirk Katılım Bankası, Türkive Finans
Katılım Bankası'ndan birindc_ kıınıırrsal umrc lrcsabına pcşirı olarak _vatırılacaktır
2-Umrc ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.
3-Uınre Volçularınııı. kavıtlı olduğu ilden havalinıanlna vc lravaliırıarııırda.ıı Suudi Arabista_ıı'a

gidiş_dönüş otobüs vc uçak bilçt üçrtrti. Mekke vç \lcdİnc'clçki iskİ.ıı ve iaşe ücrçlİ.

Başkaıılıkça belirlenen Mekke-Medinc zivaıct 1,erlerinin gezilmesi için kiralaı,ıan otobüs bilet

ücreti, C i d«lç-Mckkc-Medine ka ravol u ticrctİ ı_ınr rc hc.sabından karşılanacaktı r

4- 0810-?/2007 tarihli ve 5597 sal ılı kııruı,ıun dcğişık l'inci maddesi gereğiırce "Yurtdışı Çıkış
Ha r c ı " ttnı re 1,olctı ları tarafı ndaır ödeı ıreceklir.
B-Ücret İadesiyle İlgili İşlemler
l- Uıırrc yoltusunun soı,ı rn[iracaat tanlriııdcıı önce umredeır vazgeçmesİ halındc:

a) Uıırre yolctısu. diltkçc ite nıüfttiliiğg ınüracaat educçktir
b_Kişlniıı_ Uıırre Programındarr bağtaııtıları koırtrol edilerek kaydı silincccktir
c-l1mre Prograırııııdaıı alınacak "Ucrct tade Belgesi" tasdiklencrck ilgili kişiye tesliın dilecektır
d-Bıı kişi ıicrctıni anlaşrnalı barıkalarclaıı 15 giin içinde alabilçccktir.
2- soıı ıllüracaat tarihiırden ve\,a vize ışlcmlcri başladıktaıı soırra vazgeçmcsi lıolindc;

a-Uırrre yolcusu. dilckçc ilc ünüfti.iltiğe ıniiracaat edeççktır.
b_İlgili nııifttiliik, bu clurumu, kişinııı n-ıalırcnı brylantılannı ve kendisıııç nralzeme vcrilip
vcrilıııediğini belirtcn bir iisf ),tızı ilc ccııcl N{i.idtirl[iğıimtızc bildircccktir
c-Kişinin kıı dı Genel Müdürlüğüniüzce siliııcccktir
d_lvliiftailıik taraf'ınclaı LInrre Prograrırıırclaı alınacak tJcret İade Betgesi tasdikleırcrck ilgili kişi1,'c

tçsliın ediIccektir.

lJitgi lçiıı; \ chya \1LDlRlNl
,\PK t_izı
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e-Bu kişi. iicretini anlaşınalı barıkalardaır l5 gün içiırdc alabileccktir.
3-\'ukandak i ııı addelerdc bu li ıtilc n işlc nrlerde ;

Umrc yolcusuna. ırralzemc yc kitap verildiyse 70 (yetmiş) SAR vize alındıysa 270
(ikiyüzyetmiş) SAR iicret kesintisi vapılacaktır
C- Tur ve Oda dcğişikliği ile İlgili İşlemler
l-Son ınüracaat tarilıinden önce tur ve oda değişiklik talebi;
a-Talep edilen tiırda veya odada ycr olnıası duırııırurıda değişiklik, ırrüftüılükçc yapılacak,
değişiktiğc dair Uıırıe Programındarı alınacak çıkh tasdıklcırcrck ılgılı kişiye verilccektir,
tı-İlgillkişi, dcğişiklikten kaynaklanarı ügret farkıııı:ıılaşınalı bzurkalardan birine yatıracak fazla
ödcnı i ş i sc t-azl alığı talısil edebi lccekti r,

2-Son nriiracaat tarihinden sonra yapılan tıır ve oda değişiklik talebi;
a-Umrc Progranıından alınacak fur vıı oda dcğişikliği ilc ilgili çıktı. tasdıkleı,ıerek ilgili kişıl,ı;
venlecektir.
b-Unrıe yolcusu, değişiklikten ka},ırııklaıraır iicret farkını aıılaşınalı bankalardaıı birine
yatıracak; fazla ödenre varsa, f'azlalığı tıhsil edebilecektir
3- Stın miiracaat tarihinden sonra mahrem bağlantıları ve tur değişiklik talebi;
a_Değişiklikler, Geırel tv[iidürlüğümüzüıı LImrc Biirosu ılc irtibata geçilere k yapılacaktır,
b-Vize işlemi başladıktaıı soırra yapılacak mahrenr bağlantısı veya tur dcğişikliği, ycniden vizc
almavı gcrcktirdiğiııdeıı ıize ile itgili nrasraflar ilgililcrdcıı tüsil edilcççktir.
c-Bu dunınrlarda ücrct, Gcııc1 Nliıdürlüğümüız tarafindan vcrilecek "vizg ticrcti" bankakodu ile

aııl aşırralı baııkalara yahn lacaktı r.

d-Tur değişikliğinde, rımre 1,olcusu, vize ücrctı düşüırüldükten sonra oluşan ücret farkıırı
yatırarak kavdını y.,aptıracak, ücret farkı iadcsi alacak ise anlaşmalı bankalardan iade bclgesiylc
işlcmini y,apabilocckti r.

4-Umre yolcusunun Suudi Arabistan'a gitmeden önce vefat etmesi durumunda ücret iadesi;

a-Varisler, veraset ilaını. öltun bclgcsi, vctbt cdcniır vergi borcunuıı olır-ıatlığııra dair yazı, umre

ücrctiy,lc ilgıli banka dekontu ve iban numarest ile ınüftüli'ığc nıtiracaat edeceklçrdir.

b-vcfat edcn kişi nıüftülük tartıflnclirn umrc progr.ımıııdan silinecektir.
c-iıgiıi belgeler F;k-4yazı okınde Gencl Mü<liirli,iğiinüızc göııdcnlccoktir.
d-Umrc licıeti. gerekli işleınler yapıldıktan soırra Gçırcl Nllıdürlüğümuızce varislerin hesabıııa

vatınlacaktır.
S-Umre yolcusunun, Suudi Arabistan'a gittikten sonra vefat etmesi veya erken dönmesi

halinde;
Uınrç ı,olculanı,ıı Suudı Arabistan'a götüriip-getirçcel« l-ıava y,ollan şirketlenndcn temiıı edilen

tıçak biletınin ücret gıderlcri, Mekkc vc Medine'dcki ikan-ıet edilen bina/otellenn kira bedcl

gııierleri. yeırıck ücrct gidcrlcri. şchirlcrarası trarıstbr içiıı kiralanaır araçların gide deri. MÇkkc-
Medıne'<leki gczi vcrlcri için kiralanacak araçların giderleri vc vizc ücrcti giderlcn; bu

lriznıctleri sağlayan kunırna, kişi/kişilcrc ödcınç[er peşıır olarııJ< yapıldığı, bu lıizmctlcri

alamaıJaıı vcfat edeıı uıırre yolcusunun varısleriııc. ttır tırilrındcn erkeıı dönüŞ yaPan

uırırgçiledır kcırctisiııc. bıı hizıııcti sığlal,anlar üırafiırtlaır Başkaıılığınııza lrer hangi bir iade

ödemcsi _vapılmadığıırıian dolı_r-ı vctht cdeııler ile erken dönüş yapanlara hcrhaı'ıgi bir ücrçt

iades i _vapılarnayacaktı r
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a-Umre organizas_vonuııdagörcıvlcndinlccck kafile başkaııı, din görcvlisi, bayaır irşat gorevlisi
ile ekip persoı,ıcli, hiznıctli vc şoförlcr, 2,0l09l2()l7 tanhli ve 9I263902-300-E [il522 sa1,,ılı

1,azıda belirtilcn kriterle r çcrçevesinde seçilecekti r

b-Umırc işlcmtcri_vle ilgili olarak biiıo ve lravaliırıaı-ılarındagöre vleııdirilcır pcrstıırclin başarılı,
livakatli olnıasına özen gösteriIecektir.
c) Din lıiznıctleıi sıırı[ında lıılen görev yapiın voye emekli olan pe rsonelimizdı'ıı;
l- Aynı tırda en az 3() kişilik grup olrışturaıılar ile lark]ı tıırlarda 30 kişiyi tamarrılayaıılar
tercihen görev lı, ırdiri l ecektir.
2- Grup oluşfuranlar, ayn döneırılcrdc olıırali kal,dıyla cn fazla iki deFa görevleudiıilçccktir
(Enıekl i pcrsoııcl i ınizde görcvlendirmc sının gözc ti lmcyecektir. )

3_ 40 kişilik gıup oluştıırurlarır ise uıııre sezt_ıııuırdıı bir defal"a mahsrıs olmak iizcrc a.vnca ( l)
fiee umrcci götünnc ha.l<kı vcrilccektir.
d-Başkan|ığımız vc TDV pcrsoırelinden çalışanlar ve emcklilcr. Başkanlığımız orgarıizasyonu

ilc unrrcyc gitnıck istcmçlcri lıalindc kc.ndısi- cşi, çocııklan, aırnesi, babası, kayınPederi ı'e

kaı,ınvalidesi ıçın tcrcilı etnıiş olduklan [ımre prograını iıcrcti iizerinden indinm yapılccaktır.

"-t.1r,11r" 
sczonu boyuırca 30 kişiyi tauraırı[al,aıı diır lrianrctleri sııııflıııdaki personcl tcrcihcn

görcvlendinlebilecektir Bu pcrsonc[in umreve 1,önlcndirdiği kişilcnn isimleri müftülüklerce

kavıt altuıa alınacaktır
t'_Gıup oluşfuran görevlilcr, vıizlcr ilc cmekli din görcvlilerindc MBSTS şartı aranmal'acaktır,

h_Baı,aıı vaizler ile ba.van kur'arı kursrı öğreticilcrı, gnıp oluşturduklan takdirde ihtiyaç

hal indc kafi tcdc bal,an irşat görcvl is i olarak görevlendirilebilcccklc rdi r

ı-Eıı az 30 kişilik gnıp oluşturarı görevlileriıı bilgilcri müftiilük tarafındaı, trıruıı soıı müracaıt

tarihi itibariyle sistenıe gırilerek, uııırecilgrc ait iınzalı listeler. lıir üst yazı ılc Gunul Müdürlüğe

göndcrilccektir,

l- ıo ı.işııiı. grulı olı_ışfuran vekil diıı görcvlılcri_ geçici öğreticiler ile ktırıını dışıııdaıı öğretınen

ve öğretim goİcvtisi/tıvcsi olaır kişilcr; oluşhırduklan grubuıı başında ücrct ödeıınreksiziıı

sonını [u olarak görcvlcndiri[ebı lecekti r.

Aı,nca. gcçici oğrcticilerç (tblııi) sadccg yarıyıl tatili döııeııriııdc grubuır baŞındı ücrcI

ödeı-ımçks i zi ıı soruınlu olarak gorev!eııdi rilebi lcçckti r.

k_ 30 kişilik grup olıışturan kuıuırı dışı öğrutnıcn vc öğretİn,ı görcvlısİ/tivesİ olanlarda Gl] az

i H.L mczuııJolması ıtc <lini rchberlik 1,eterlitiğiniır bu]unınası şaıtı aranacalitır

l-Teklif edilen vcl.a r,apılacak miilakatta başanlı olaır pcrsoncliıı görevlcndirilmesi. kartcks

bilgilcri cle dikkatc alınarak Gcncl Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

.ıı-tcklif cdilcı.ı vt:\,a },apılacak mtilakatta başanlı olaır pcrsotıel, ihtilaç oraırında. scıııiııcı'c

alııraca-ktır,
n-Peısonelin seıırinerç katılınış vc gereklı betg,;Icri Başkııılığa göndcrmiş olınası mutlalıa

um rc organ i zas1,,oıı u n d ır g(i rcv l cndi n leceği anlam ı na gel ıırcız-

o-iı-,ti_"_oİ dujıılnıası lıalıırdc Başkanlığımız mcrkez/laşıa persoırcliırdcn. Ccıı0l

N,ttıcliirliiğüınr ı_izcc doğnıdan goıevlendinnc yapılabilcccktir.

p_Hizmcİn vcrimliliği 
"ç,r,,ndo,,, 

kıfile başkaırı vc diır görcvlilerinin- ı.ııırrecilçrin buluırduğu il

ve ilçe lcrdcn gö rev le odi ril n,ıç |criııc önccl ik verilecekti r,

r-Ba.skaıılığııııız Lıt.ııtc <ııgaııizas_r-oııııııcla göruvlgndirilcn pers«.ıııı:lc ytırt dlŞı görev Yolluğunun

ıansı Stıudi Arabistaıı'ı gitıı,ıcdcn, ka[aı,ı 1,arısı ise vtırda dönduiktcn soııra ödcnççcktir,

1
1.

1

1

1

Univcrsitolcr \,lıh Dumlup ınır Bulr,
'lcleliııı;0 ]l2 295 84 00

c-Postil:
umreh 2ınctleriıii)di 1,ı nct,goı 1ı

No ]47rA |)680ü] Çınkıylıı;\nkarı
FıLş: 0 3 12 2ü7 ö2 74

lntçnıcl .\ılruşi: ııuıv.ıJiyıncl goı, tı

Rilgi İçin: tıhvı \'lLDIlüNl
,\PK t_fm.

Tcl No: (i 12) 295 84 lj
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s_Başkanlığın,ıız dışındaki unrre accntcleri ilc kişisel çıkar sağlavacak şekilde işbirliğiyaparı
pcrsoncl lıakkında idarı vc disiplin işlcmi yapılacaklır.
Vt. DiĞER HUSUSLAR
[- Unrre _volcuları şalısi eşl.alarıııı vaırlarııra alırken bölge ve kliırı şartlannı dikkate alırıaları
l,ıususuırda bilgilendiri leceklerdir.
2- Umre yolcularına Kuran-ı Keriın, [.Iıııre Yotcusu Rehberi, Kııtsal İl«limde Duı. Tavaf
ve Sıy Duıları adlı kitıplar ile seyahat el çantası, scccadc, tcspih, ipli sırt çantası "Kutlu
Yolculuk Unıre" adlı CD ve bayan için kol çantası verilecektir,
3-Umrc orgzuıizas.vonu lıizmetlen cari l-ıarcaıı-ıalannda kııllaırılması için Ek-5 üabloda

bc[irleııcn ırıiktarın umrc yolcusu kaı,dı vapan ilçe müftülüğiinc aktanlıııak üzere- il
nıüftiilükleı-ınç lıer uıııre y-olcıısu içın 25 TL gönderilecuktir llçc ırıütltilüklı:rine parımın

aktarımı zuırıı,ıı nda yapı lacaktı r
4- Müftülliklcrc göndcnlcn btı ıı-ıcblÇdaır;
a_I\4esai sa.ıti dışında hafta içi vc hafta soırrıııda fiilcn çalışaır pcrsoııcliır yenrek ticretlen,

b-Umrc biirolanna gcleıı umrecilere yapılaır ikram giderleri-
c-Urnrc biirosuırda kullanılnıak üzere alıııarr kıılasiye. fotokopi ıııakillası, bilgisa_var

vazıcı larıı,ı ııı sarf malzeırres i g ide rtcri.

d-Taşıt hariç denrirbaş alıını, nikliyu vç hıurıırliyc gidcrleri,

e-Un-ırc bıirosıında kullanıları tclcfoıı, faks vç intcnıct gidcrlcri.
f-Valilik,4ıayırıakaırrlık oı-ıayıyla ı.ınırc btirolanııa tahsis edilen hizmet araÇlannın bakıın.

onanm. yedek parça vc yalııt gidcrlcn.
Ödenebi]ecektir.
5- Mtiftütüklerin yapacakları lıarca_ıııalarla ilgili olarak illordc ıırüftii vcya yaıdımcısının,

ilçeterde müftiiıriin va da vekiliııin başkanlığında en az tiç kişidcır olı.ışan Harcama KomİsYonu

oltışturulacak, komİsyonda varsa hac ve un-ıre şubc nıiidürünc ycr vcnlecektir

6_ Koınis_voıı tiyclerİ tarafindaır, harcarnalara ilişkiıı bclgclcrin arka kısımlan iınzalaııdıktarı

sonra aktanlan meblağın kuıllanrlmasına dair Ek-6 tablo doldurulup harcama bclgclcri vc umrc

ge lirlerinc daır banka ekstıeleri ile birliktc;
İ-tıçc ınııftulükleri 28 Hnziran 2019 üarihi mesai bitimine kadar il miıftiilüklcriııc.
b-Il nıitttilııkleri de 12 Teııımuz 20l9 Lırıhi ıncsai bİtİmine kadar Gcnol N'liıdürlüğü- müze

göndereccklcrdir,
İ_ U.." yı_,ılcı_ılarını bitgilcnctinnck aırracıvla, her ı.ımrç tunı için "fJmre Eğitinı Programı"

kitapçığıııda ycr alan 1İ saatlik 7 dcrs. ıl nıüftülüklçrincc bclirlcııcn program çcrçcve sindc,

ıııiıçc ıİtittuıüklcrinde ,Juzenleırecek bilgilendirme vc eğitiıır senriııerlerindc işlcncccktir

8- Bu seııriırerleriıı eıı az bir giiııii, ıııiiftü veya ıııü[tü yaıdımcıları. diğcr güulcr isc kal'ılc

başkaııları. din görcvlılcri vc kadıır irşat görcvlılcri taratindarı vaPılacaktır
9_ Scminçrılç durs vcri.:n görcvlilcrc katılımcı sayısıIrın en ıız 5 kişi cılması kaYdıYla saat

başı ııct l5 TL dcrs ücrcti ödcııcccktir.
ıo_ iııiıçc nıiıftütükteri. sayıva bakılmaksızın, umrecilere yönelik karŞılama vc ıığurlanıa

p rogranr ı,ı, apacaklardı r

t l - Haval iınaırlannda görcvlcııdi nlcn

olacaktıı.

pcrsoncl- yapılacak iş ve iştemlerde ı-ımrecilere 1,ardımcı

t2- Bağlantılı tıçtışlar dihil olıııık ıizcrg havaliııranlanııda ekip sorunıltısı,ı olarak

?

ar|ıivqsitğlğr \lrlr. f)umluplnnl Ru]v No

Tclcttın: 0 .1 12 :95 E4 «)
c-Posta:

umrclriznıctleı iiQdivınet,go\ tr

: 147 .\ ()680() (-'ankı"vı/,\nkaıo

Frks: 0 ] l2 267 62 7,1
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görcvlcırdirilen persone Ie, uçaklaıııı gidiş ve doıriiş giinleriı-ıdc görcv y,aptıkları her gün içiıı net
50 TL, idari persoııclç 40 TL. şoför ve hizııretli gibi diğcr pcrsonele ise günlük nel 35 TL
ödenecektir.
l3-Urnre ile ilgili iş vc ışlcmlcrin zamanında ve aksanradan yürutülebilmcsi için ihtivaç olması
hallnde. umrc kaydı yapan il müftülüklcrindo vc it müfti.ilüğlinüıı ııvgııır gördüğü ilçc
ınüfttiltiklcrindc. 01 Kasım 2018-30 Haziran 2019 tarilılcn arasında fazla ça!ışma
.vapılabilcccktir.
Bıına göre;
a-Uırrre bürolaır vc havaliırranlanııda, farklı peısoncl görcvlcndirilecek. birpcrsoııc1 lrcnr tımre

bürosuırda. heın dc havalımanıııda göıevlendirilınevccektir. Ancak. hacdaıı sorumlu müftu
yardımcısı ilc hac vg uınrc şube müdiirii, her iki ı,erde de görevlendirilcbilcccktir.
b-Yctcrli sayıda pcrsoncl olmanıası l,cü,a tçcrübcsirıdcn dola_vı bir pcrsonclin lrcr iki 1,erde
görevlendinlmesi cturumunda. görcvlcudirildiği gün ve tanh aynı olmamak şartı1,,la sadccc bir
görcv ıçin ücrct ödeıriı,
c)-Avnı gün içerisinde bir pcrsoııctc birdcn fhzla iicret taİıakkuk effirilemez.
l4-1Jmre .volculanıırız umrı;dcır d(indüklc,ıinde z,iyarct edilip organizaslonunıuz hakkındaki
kanaatlcri alınacak, umrede iken vefat edeıılerin yakınlanı,ıa tazivcdc buluııulacaktır

_5- İvcdilik içcrcn konulırda aşağıda belirtileır tçlgfo,_!!4lle]4,!![şgg]!!ecı ıktı r

ilac vc Uırıre Hizııretleri Genel
\4i,idürlüğü

felçtbn Fırks

sekreterlik ) 312 29_i 84 00
0]l22865095uırrre Bürosu J317 295 tt4 l4- l5-16_ 17

V zc lşlcnılcri Bürosu ,J3lz 295 84 l l -34

B qi lşlem Bürosu )3 l2 03lz 295 75 2ti__]0-3_]-43

Pır:aport Biirı,ısıı ]3lz 295 84 89-90

Bilct Biirosu )3|2 295 84 20-21-22-23

kimlık Biirosu )3 ı2 295 84 l3-2_5

-{ac ve Uıırre Muh N'lııd. J312 295 84 27--i0-36-_] t--13 0_] ı2 28_i 84 40

16- Bu tıliıııatın bir sureti. il müttiilüklerince ilçe
tal i ııı attaıı tii ın pc rsr,ın e l i n habe rdar olıı-ı a sı sağ laırarak

Bilgilcrini vc gereğiııi önçın[c rica cdçriı-ır

nriiftülüklenııc ivgdiliklc ulaştırılacak vc
kendilennc iııza karşılığı tebliğ edilecektır

Osırraır 'll R^Ş(]I
Başkan a

Başkan Yardınrcısı

Dağıtıın.
8 ü [ı Vaüııiğiııe (il Müfti.itüği.i)
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Fıkq: 0 .] t2 287 tiZ 74
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llgili Valiliklere (Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü)
İıgiıi vaıııiı«lere (Eğitim Nlcrkczi Nlüdürlüğü)
Türkiye Diyanet Vakf'ı Gencl Müdürlügüne

l8.10.20l8 APK Uarı. :YahyaYILDIRIM
18.10.2018 D.Bşk. . Yaşar ÇAPÇt
l8,10.20l8 Gn. Md. V. : Yaşar-ÇAPÇI
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AÇlKLAl/L{.;l..R :

1- Fasaportlar umre yolculaı-ı tarafından çıkartıiacak_,ıiz,eler ise Diyanet İşleri BaŞkanliğınca
alınacaktır.

2- otel 7 güniük korraklama tüı-unde 2 kişiiik o,Jalarda, Otet i L ve 14 $inlülc konaklarna turlerinde

2ve3 kişilik oCalarda" Yürüme Mesatbli 15 ve 2D günlük konak]ama, Servisli |5,20 ve24
günJtrk konaklama ile Üniversite Öğencileri konaklama riirlerini tercih eden umr.e Yolcuların
ikametleri 2,3 ve a kişilik ordalar da sağlanacaktrr.

3_ 45 yaşından ki.ıçük kadınlar ve 18 yaşınclan küçük erkekler Suudi Arabistan Konsolosluğundan

vize alabilınek içiru Ek-2 önreğğ uygun olarak noterden alrnacak muvafakatname vg

taatıhütnameyi,

Eşleriyle birlit<te gidecek olan 45 yaşrndan ki.ıçük kadırılann evlenme qızdarıı tbtokopisini;

birinci dereceden lrkek akrüasıyla gidecek olarüaı-ın ise eşlerinin vereceği muvafakatnameYi

ve vul«ıatlı nüfus kayıt örneğinin aslıru,

Kaylt yaptırdığı müthilüğe, internet i]zerinden kayıt yaptrmlş ise tercih ettiğİ müftüliiğe teslim

edeceklerdir.

4_ Umre yolcularının kesin gidiş ve dönı.iş taritı_leri uçak rezeııasyoırları YaPıldıktan sonra

belirlenecektir.

5_ Umre yolctıları, Başkanlıkça hazırtanaır seyahat programr çerçevesinde hareket edecek]erdir,

6_ yolculuk srasında tarunan yük miktarıruır aşılması halinde, havayollannca flazla Yuk iÇin

alınacak ücret umreci tarafindan ödenecektır_

7_ Seyahat süresince uınre yolcuları.ndan herhangi bir ilave ücret taleP edilmeYecektir

8_ Herhangi bir sebeple umre seyahatinden vazgeçilmesi halinde umre yolcusu, ücret iadesi iÇin

kayıt yiptlrılan mtiftultığe müracaat edecelıtk. Ancık vize a-lrndıkİan sonra vazgeÇilmesi

ha]inde 270._SAR, ,iır".. alrnıp müftiilüğe iaıle edilmemiş ise 70,_sAR Edenen

meblağdan mıhsup edilecektir,g' 
ix-#Hl,JJ,ilI;,l"jitT:'##l,:l
ç hat bağlarıtısı yaprlamamasr halinde

kaıayolu ücreti Başkanhğımızca karşılanacaktır. Bu Ödemenin yapılabiimesi için, kanuni gider

belgelerinin ifatura, yolci taş,ma bileti v.b.) ibraz edifuesi _eerekmektedii,

lO_Unıre yolcuları, Başkantığımızca temin edilen ve il sağiık müdürliiklerine teslim edilen

Menenjit ACw l35 Y kon:yı.ıcu aşsınl ücretsiz olarak yaptıracak Ve aşl kaftını umre yolculuğu

boyunca y aıunda b ulundurac aktır,

1 1_ 08/03/2007 tarihii ve 5597 sayılr Kanunun değişik i inci maddesi gereğinÇe alınan 'oYuı'tdıŞını

Çılrrş Harcı" umrş yoicularr tarafindan ödenecektir

12_Sı_ıudi,A_rabistan'agittiJ<ten sonraherhangi bir sebeple kendi isteği ite enken dönen vtyıvefat

eden urnre yolculırına otel, yenrek, Ü.k, ,ıize ve ıliğer hizmetler için Ödemeler Önceden

y au ıl dığından her!ıaııg.i Lı ıir ücre{. ia,des i y ı gı ıılaırııyaq]aktı r.

Uçak biletin de yazıhcönıiş taihierj dışıncla biı:arilrte.Jöııırıek isteyenler üÇrtt iarknl, i)rkll bir

irava,vcılu şirke tİ iie ,lı)nenler ise bilçı LiGrJtini.r, t,]nıaıiln. k,:ndiier: [<ırsıla'ia']aklar'Jır,

t] - Limre yolcı-ıiarimiz;ir t.erci1"

ıinıaılasi iı-ıı,.ı nıl,ıda um-i',J ıl

7o lı:ı_,
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YALNIZ ctnncnr 45 YAŞINDıN ıtüÇÜK Ia\DNtırr tı,n ts YAŞINDıN xÜçÜx
ERI<EKLf,n iciş NoTER.DEN ALINACAK BELGc öni.ınĞ.t

MU\,,AFAKATNAME

Eşim, (Bekar ise Krzım) TR - .., . ... ,.. nolu pasaport hamili ,. '. üyısı
ile umreye gitmesine muvafakat veriyorum.

Taahhüt Eden ; iVluy4fakat Veren :

Dayısı Babası veya Eşi
Adı Soyadı Adı Soyadı

lıııg,a Imza

TAAEEÜTNA§İE

19.... doğumlu .. .. l<uı TR- ,. nolu pasaport hamili yeğenim ...,..', urıre
ziyareti için Suudi Arabistan'a göhinip getirmeyi taahhüt ediyorum.

Taühut Eden : Muvafakat Veren :

Dayısı Babası veya Eşi
Adı Soyadı Adı Soyadı

imza imza

NOT:
l-Noterden alınacak taahhütname ve muvat'akatname içinde. yukarıdaki cümlenin (özellikle
yeğenim ve dayısı ifadesinin) aynen geçmesi gereklidir
2- Bu belge Suııdi Aıabistan BüyükelçiliğindeniKonsolosluğtındanvize almak için gereklidir,
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OTEL 7, [ [ ve 14 günlük umre organizasyonıına kntılacak urnreciler için kullanılacak ıııla
yeı,ieşim plını

ir-i :

Konaklıma Türü :

yÜırÜ,vrE MESAFELi (15 ve 20 günlük), SERVtSLİ 1ıs, 2o ve 24 günlük), YARIrIL
TATİLİ, RAı\IAZAN ve ŞEVVAL ayr umre organizasyonuna katılacak uınreciler için

kullaııılacak oda yerleşim planı

ir-i :

Konalılama'Iürü :

NOT:
t- Unıre pr,Ogrıru!ınıIırı, yukırıdaki örııeğe uyglılı oflarık odıı yerleşimi yapıldıktan sonra

raporiır bölünıiindeıı çıktı alınacak ve birim ıırıiri tarafıırdaıı tısdik edildikten sonrıı
nıüftütüktt mutııthza ed,ilecek, isteıı,rrıesi hırlind+ }ıiı, nüstııısı Başkııılığa gönderilecekttı,.

z- odı ;rerleşinıi yııpılırken ıileltriıı ııynı o<lır,rır, nıiint'erit eıkek ve kadınlırııı da ktncti
ft rıı i jt rı Jxd:ı ıvri ı ııdaü ıı ;v tritst i ri l aııtie ri ;ı ıtp ıiat ;ıktl r,

TC No

J
+E
^x

z

a

AOı, soYADI

ri

iA2
Ç

UçMAK
lsrrntĞi

ttAYALİiltANr

,-<
c\ (l- 

^.Zg

l

.r.7

1

1

3.

TC No

f
Jz
Eoı

H

z

v)

ADI soYADI
Fl
(Az
Q

UÇI}IAK
isrr»iĞi

İİAV.4JhtANt

1.1
rA"')

I

a

l.
,1

J

l

|4
Jd

I

:+



T.C.
vALiLİĞi

h ırıimiıtga

Sayı :

Konu : Vefat nedeniyle unıreye
gidemeyenlerin ücret iadesi

Ek-4

D irANET işınni BAşKANLIĞıN.q.
(Hac ve Umre Eizmctleri Genel Müdürlüğü)

llgi : . .../ ../20.. tarihli dilekçe

Başkanlığımızca dizenlenen 20[8-20|9 yrlı umre organizasyonunda. konaklama nirü
tur urnre oıganizasyonuna katrlmak üzere müracaat eden ve . ... tarihinde vefat

ettiği ilgi dilekçeden anlaşılan . ...'a üt gerekli bilgi ve belgeler
ekte gonderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Vali a

EKLER:
1- Dilekçe
2- Dekont
3 - Veraset llamı
4- veraset .ıe Intikal vergisinin ödenmiş olduğ,-ına dair vergi dairesinden verilıniş yazı.

s-
No

T.c_
Kilvtı.ıK

No

ADI
soYADI

KoNAKLA}IA
TuRt]

oDEDIGI
ToPLAl{
UCRET

II4ALZEML ALIP
.{L$4ADIGI

UCR-ETIN iADE
toir ncnĞinzw

NO:
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vıürrüı-üKLERE veRiucrr uıvıneci BAşı HEsApıAMA TABLosu/rL

9/. t0 AZA[|Ş
urvıRecisıvısı

(z017-18 urvınrci
SAYlS|):10O

%10 ARTiş %20 ART|ş %30 ARnŞ %4o ART|Ş

UMREcl BAş|
öoııvrctr TUTAR 20b 25b 30 r. 35h 40& 45 *,

KAYIT YAPAN
ınürrüı_ü«ı-ınr
VERİIECEK PAY

LL*, 15ğ t9t 23t 25 +, 30b

ıL
ıvıüçrüı-üxı-çniııp

VER|tEcEK PAY
9t, LOb LLL t2+, L4l, ı.5 ü
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