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ÜCRETİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR  

Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bank,  Albaraka Türk  
Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası.  

VERİLECEK HİZMETLER :  

✓ Kudüs - Mekke - Medine Otel ve Ev Kirası  

✓ Sabah Kahvaltısı, Akşam Yemeği (Tabldot)  

✓ Cidde - Mekke -  Medine arası ulaşım  

✓ UçakBiletÜcreti 

✓ VizeÜcreti 

✓ MekkeveMedineZiyaretYerleri 

VERİLECEK MALZEMELER :  

✓ Kur’an-ı Kerim,  

✓ UmreYolcuRehberi, 

✓ Kutsal İklimde Dua,  

✓ Tavaf ve Say Duaları,  

✓ Seyahat El Çantası,  

✓ Seccade, 

✓ Tesbih, 

✓ İpli Sırt Çantası,  

✓ KutluYolculukUmreCD’si, 

✓ Bayanlar İçin Omuz Çantası.  

Ayrıca her umre yolcumuza 5 litre zemzem verilecektir.  
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KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL VE İSTENEN BELGELER :  

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız ilan edilen Kudüs bağlantılı umre konaklama türüne ait banka  
kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan  
umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra müracaatlarını kendisine en yakın  

il  veya  ilçe  müftülüğüne  veya  elektronik  ortamda  hac.diyanet.gov.tr adresinden kendileri 
yapabileceklerdir. 

Vatandaşlarımızdan isteyenlere Başkanlığımızın protokol düzenlediği  Albaraka Türk Katılım Bankası 
ile Vakıf Katılım Bankası 6 taksit  imkanı sunacak ve bu işlemden dolayı umre yolcusundan herhangi  

bir ücret ve vade farkı alınmayacaktır. 

Kayıt  yaptırdıktan  sonra,  müftülüklerden  alacakları  2017-2018   umre  kayıt  form dilekçeyi 2 nüsha 

halinde doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edecekler ve ayrıca  
kendilerinden; 

1. Katılacağı  tur  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi  en  az  bir  yıl  olan  pasaport   ( Pasaportu  kişiler  
çıkartacaklardır.)  

2. Seyahat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,  

3. 45  yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek kadınlardan  evlenme cüzdanı fotokopisi,  

4. 45  yaşından küçük kadınlar ile  18  yaşından küçük erkekler için, birinci derece erkek akrabasıyla gidecek  
olanlardan akrabalık belgesi  (vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı) birinci derecede akrabası olmayanların  
ise müftülüklerden temin edilebilecek örneğe uygun olarak  noterden alacakları muvafakatname ve  
taahhütname ( Bu belge Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan vize almak için  
gereklidir) 

NOT:1- Umre yolcusu, banka dekontu ile birlikte,  il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık         
merkezlerindenbirinegiderek, MenenjitACW135Y aşısı yaptıracak ve alacağı aşı kartını umre  

süresi boyunca yanında bulunduracaktır.  

2- Kontenjanlar1.turda40 kişi, 2. turda 50 kişi, 3-10. Turlarda ise 80 kişi  ile sınırlıdır. Kayıt yapılan  
turlarda umre yolcu sayısı yeterli sayıda olmaması durumunda bir sonraki tura aktarılabilecek  
veyaiptaledilebilecektir. 
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Kudüs Programı  
3 Gün/3Gece 

1. Gün/Elhalil–Beytlahem-Eriha 

✓ Sabah Namazı için Mescid-i Aksa Camiine gidiş ve otelimize dönüş  

✓ Erken alınacak kahvaltının ardından El Halil şehrine hareket  

✓ Hz.  İbrahim,  Hz.  İshak,  Hz.Yakup  ( a.s)  peygamberlerimiz  ve  zevcelerinin  kabirlerinin  bulunduğu  
külliyeninziyareti 

✓ Beytlahem’e transfer. Beytlahem de öğle yemeği  

✓ Hz. İsa’nın doğduğu yer olarak inanılan yerin görülmesi  

✓ Kudüs’e geri dönüş  

✓ Akşam yemeği ve geceleme otelimizde  

2. Gün/Kudüs 

✓ Sabah Namazı için Mescid-i Aksa Camiine gidiş ve otelimize dönüş. Otelde kahvaltı  

✓ Zeytin Dağına hareket ve Selman-ı Farisi, Rabiatül Adeviyye hazretlerinin kabir ziyaretleri  

✓ Hz. İsa’nın gökyüzüne yükseldiği yer olarak inanılan yerin görülmesi  

✓ Zeytin dağından eski Kudüs şehrinin ve Mescid-i Aksa’nın panoramik olarak görülmesi  

✓ Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya hareket  

✓ Öğlen yemeği otelimizde   

✓ Eski Kudüs’te Hz. Ömer Camiinin ziyaret edilmesi, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanılan yerin  
görülmesi 

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş namazın ardından otelimize dönüş  

✓ Akşam yemeği ve geceleme otelimizde  

3. Gün/TelAviv-Amman 

✓ Sabah Namazı için Mescid-i Aksa Camiine gidiş ve otelimize dönüş  

✓ Otelimizde sabah kahvaltısının alınması  

✓ Zion tepesine gidiş, Hz. Davud’un kabrinin ziyaret edilmesi  

✓ Eriha şehrine hareket, Hz. Musa’nın kabrinin bulunduğu külliyenin ziyaret edilmesi  

✓ Nebi Musa da öğle namazı  

✓ Lut kavminin helak edildiği yer olan Lut gölünün (Ölü Deniz) görülmesi  

✓ Eriha da öğle yemeği ve İkindi Namazı  

✓ Yafa’ya transfer, Mahmudiye Camii’nde Akşam Namazının kılınması  

✓ Tel Aviv Havalimanına transfer  

✓ Güvenlik, check-in ve pasaport işlemleri  

✓ Amman’a uçuş  


