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SARIYER KAYMAKAMLIĞINA 
(İlçe Müftülüğü)

İlgi      : 07.01.2019 tarihli ve 57580520-774.09-E.4414 sayılı yazı.

            Başkanlığın "Hac ve Umre Hatıraları" konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

            Konunun aylık toplantılarda personele duyurulması, emekli olan personel ile de iletişime 
geçilerek konudan haberdar edilmesi ve üzerinde hassasiyetle durularak söz konusu çalışmaya 
katkıda bulunulması için bütün personelin teşvik edilmesi, ilgililerin yazıda belirtilen kriterlere 
uygun çalışmalarını 10 Nisan 2019 tarihine kadar tamamlamaları ile ilçe müftülüklerimizce 
yazılan hatıralardan uygun olanlarını bir üst yazı ile İl Müftülüğümüze; ayrıca yazının kendisini 
word belgesi formatında hacegitim@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                 
Ömer ERDEN  

Vali a.  
İl Müftü Yardımcısı

Ek: İlgi yazı. 

Dağıtım: 
39 İlçe Kaymakamlığı (İlçe Müftülük)
Din Hizmetleri ve Eğitimi Şubesi Müdürlüğüne
Hac ve Umre Şubesi Müdürlüğüne
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne
Personel Şubesi Müdürlüğüne
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne
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GÜNLÜ EVRAK
Sayı : 57580520-774.09-E.4414 07.01.2019
Konu : Hac ve Umre Hatıraları 

İSTANBUL VALİLİĞİNE 
(İl Müftülüğü)

            Malumunuz olduğu üzere Başkanlığımızın hac ve umre organizasyonu ile alakalı yarım 
asra yakın derin ve engin tecrübeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda hizmet talebinde bulunan 
milyonlarca vatandaşımızın bu talebini Başkanlığımız, organizasyonun her kademesinde görev 
almış ve sayıları yüzbinleri aşan değerli görevlilerimiz vasıtasıyla, vatandaşlarımızın maddi ve 
manevi her türlü maslahatını da dikkate alarak en güzel şekilde karşılamış ve karşılamaya devam 
etmektedir.
            Tüm hizmetlerinde daima en iyiye ve en güzele ulaşmayı gaye edinen Başkanlığımız, hac 
ve umre organizasyonunda diğer ülkelerin gıpta ile bakıp takdir ettikleri bir seviyeye gelmiştir. 
Hizmet kalitesinin bu seviyeye gelmesinde organizasyonun her kademesinde başarılı bir şekilde 
görev yapan fedakâr personelimizin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu katkıların yanında 
şüphesiz pek çok görevlimizin yaşadığı, şahit olduğu veya hac ve umre yolcularından işittiği 
yaşanmış, birbirinden kıymetli hatıralar bulunmaktadır.
            Bidayetinden itibaren hac ve umre organizasyonumuzun her kademesinde görev alan 
personelimizin bir kısmı emekli olurken bir kısmı da hac ve umre hatıraları ile birlikte ahirete 
intikal etmiştir. Bu hatıraların; hac ve umre hizmetlerimiz ile alakalı bir hafıza oluşturabilmek, bu 
konuda tarihe not düşebilmek, organizasyonumuzun hangi seviyelerden ve aşamalardan geçip bu 
düzeye nasıl ulaştığını sonraki nesillere aktarabilmek amacıyla toplanıp kitap haline getirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Başkanlığımızca, yaşanılan bu anıların “Hac ve Umre 
Hatıraları” ismiyle kitaplaştırılması düşünülmektedir. Bu önemli çalışma şüphesiz ki, hac ve umre 
hizmetlerine değerli katkılarda bulunan tüm personelimizin fedakârlığı ile hayata 
geçirilebilecektir.
            Hatıralar aşağıda belirtilen kriterlere göre yazılacak ve müftülüklerimize teslim edilecektir. 
Müftülüklerimiz yazılan hatıralardan kriterlere uygun olanlarını, en geç 19 Nisan 2019 tarihine 
kadar üst yazı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; ayrıca yazının kendisini word 
belgesi formatında hacegitim@diyanet.gov.tr adresine göndereceklerdir.
            Hatıraların yazılmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:
            1. Hatıraların, gözlemler ve izlenimler yerine yaşanmış, tecrübe edilmiş veya hac ve umre 
yolcularından işitilmiş gerçek olaylardan olması,
            2. Din görevlilerimizin fedakârlıklarını ihtiva eden içerikte olması,
            3. Okuyan kişilerin ders ve ibret alabileceği içerikte olması,
            4. Hatıranın, hizmetlerin hangi seviyeden nereye geldiğine dair fikir verecek nitelikte 
olması,
            5. Yazıların mümkünse görsellerle desteklenmesi,
            6. Hakaret içeren, ayrıştırıcı, rencide edici ifade ve içerikte olmaması,
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            7. Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına uygun olarak yazılması,
            8. Her bir hatıraya uygun bir başlık verilmesi ve her bir hatıranın görseller hariç en fazla üç 
sayfadan oluşması,
            9. Hatırayı yazan personelimizin isim, görev yeri ve iletişim bilgileri ile hatıraya ait 
organizasyon bilgilerinin (Örneğin: 1986 Hac/1995 Umre, yer: Medine vs) yazılması,
            10. Gönderilen hatıraların yayınlanıp yayınlanmaması ile ilgili her türlü inisiyatif 
Başkanlığımıza aittir.
            Bu itibarla; konunun aylık toplantılarda personele duyurulması, emekli olan personel ile de 
iletişime geçilerek konudan haberdar edilmesi ve üzerinde hassasiyetle durularak söz konusu 
çalışmaya katkıda bulunması için bütün personelin teşvik edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                                 
Enver GÜNENÇ  

Başkan a.  
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü 

Dağıtım: 
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)


