
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Başkanlığımızın asli görevlerinden olan, irşat açısından da önemli bir fırsat ve imkân
sunan umre hizmetlerinin uzun yıllardan beri başarıyla yerine getirildiği malumlarıdır. Özverili
gayret  ve  çalışmalarıyla    umre  organizasyonunda  emeği  geçen  tüm  teşkilat2018-2019
mensuplarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiriz.

Umre  hizmetinin  daha  nitelikli  ve  daha  verimli  hale  getirilmesi  müftülükler  ile  her
kademedeki  personelimizin  göstereceği  çalışma  ve  gayretle mümkün  olacaktır.  Bu  itibarla
umre  hizmetlerinde  arzu  edilen  hedeflere  ulaşılabilmesi  için  aşağıdaki  hususların
açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

1. Suudi Arabistan Umre Mevzuatına göre, umre mevsimi hicri  'de 01 Muharrem 1441
  başlamaktadır.  Ancak  vize  sisteminin  açılması  ve  gerekli  hazırlıkların(01 Eylül 2019)

tamamlanabilmesi  için    yılı  umre  organizasyonu  turlarının    yılı    ayı2019-2020 2019 Eylül
ortasında başlatılabileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede tüm turlarda; süre, ücret ve takvim
açısından en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir.

2. 1. dönem umre ücretlerinin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
3.  Vatandaşlarımızın  tercihleri  de  dikkate  alınarak,  Ek-1'de  özellikleri  belirtilen

konaklama türlerinde umre organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.
4.  Oda  tercihli  (yürüme mesafeli/servisli)  konaklama  türlerinde  sabah  kahvaltısı  ve

akşam yemeği tabldot usulü olacaktır. Ayrıca öğle için kumanya verilecektir.
5. Otel konaklama türlerinde ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde

verilecektir.
6.  Oda  tercihli  yürüme  mesafeli  konaklama  türüne  ait  otellerin,  Mekke'de  Haremi

Şerifin avlusuna uzaklığı en fazla   metre olacaktır.1000
7. Oda tercihli servisli konaklama türünde yolcuların Harem-i Şerife ulaşımı otobüslerle

sağlanacaktır.
8. Üniversite öğrencilerine yönelik umre turları düzenlenecektir.
9. Kudüs bağlantılı umre turları düzenlenecektir.
10. Umreye yönelik  irşat, eğitim, seminer, uğurlama, karşılama, görevli  istihdamı ve

sağlık gibi alanlarda gerekli hizmetler verilecektir.
11. Din hizmetleri sınıfında halen görev yapan veya emekli olan personelimizden;
a)  Aynı  turda  en  az    kişilik  grup  oluşturanlar  ile  farklı  turlarda    kişiyi30 30

tamamlayanlar tercihen görevlendirilecektir.
b)  Aynı  turda  en  az    kişilik  grup  oluşturanlar  istemeleri  halinde  gönüllü  olarak20

oluşturdukları grubun başında iaşe, ibate ve diğer masrafları Başkanlığımızca karşılanmak
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kaydı  ile    olarak  görevlendirilebilecektir.  Bu  görevlendirmelerde  kayıt  yapılansorumlu
umrecilerin tamamının   aranacaktır.aynı turda olma şartı

c)  Grup  oluşturanlar,  ayrı  dönemlerde  olmak  kaydıyla  en  fazla  iki defa
görevlendirilecektir. (Emekli personelimizde görevlendirme sınırı gözetilmeyecektir).

d)   kişilik grup oluşturanlara ücretsiz (free) umreci götürme hakkı verilecektir.40
e)  Engelliler  için  düzenlenecek  özel  umre  turlarında    kişilik  grup  oluşturanlar20

tercihen görevlendirilecektir.
12. Söz konusu personel tarafından umreye yönlendirilenlerin isimleri, yönlendiren her

personel için ayrı ayrı oluşturulacak listelerde müftülüklerce kayıt altına alınacaktır.
13. Başkanlığımız ve TDV personelinden çalışanlar ve emekli olanlar; Başkanlığımız

organizasyonu  ile umreye gitmek  istemeleri  halinde kendisi,  eşi,  çocukları,  annesi,  babası,
kayınpederi ve kayınvalidesi için tercih etmiş oldukları umre programı ücreti üzerinden indirim
yapılacaktır.

14. Bayan vaizler ile bayan Kur'an kursu öğreticileri grup oluşturdukları takdirde ihtiyaç
halinde kafilede bayan irşat görevlisi olarak da görevlendirilebileceklerdir.

15. Umre organizasyonu düzenleyen  seyahat  acentaları  ile  kişisel  çıkar  sağlayacak
şekilde iş birliği yapan personel hakkında idari ve disiplin işlemi yapılacaktır. Bu itibarla;

a)  Seyahat  acentalarına  umreci  yönlendirme  mukabilinde  kişisel  çıkar  sağlamaya
tevessül edilmemesi, bu  türden  ilişkisi  tespit edilenlere  idari ve disiplin  işlemi yapılacağının
personele yazılı olarak tebliğ edilmesi,

b)  Personelin  mezkûr  hükme  aykırı  davranmamaları  için  müftülüklerce  her  türlü
önlemin alınması, konunun yakından  takip edilmesi, acentalarla çıkar  ilişkisine girdiği  tespit
edilenlerin delilleriyle birlikte Başkanlığımıza bildirilmesi,

c)  Kendi  imkânlarıyla  umreye  gitmek  isteyen  personelin;  Başkanlık  personeline
sağlanan indirimden de bahisle Başkanlığımız organizasyonuna yönlendirilmesi,

d)  Başkanlığımızca  gerekli  denetimin  yapılmasını  teminen  seyahat  acentaları  ile
umreye gidecek personelin isimlerinin Başkanlığımıza bildirilmesi,
Gerekmektedir.
Bu hususlarda yaşanan aksamalardan ilgili müftülükler sorumlu olacaktır.

16.  Müftülükler;  bu  talimatın  ulaşmasından  itibaren,  alacakları  bir  onayla  "Umre
  oluşturacaklardır.  Bürolarda  önceki  yıllarda  çalışmış  tecrübeli  personelin  öncelikliBürosu"

olarak seçilmesine itina gösterilecektir.
17.  Müftülükler,  şimdiden  umre  talebi  olan  vatandaşlarımızla  irtibata  geçerek  umre

hakkında  gerekli  bilgileri  verecek  ve  iletişim  bilgilerini  alarak  müftülüklerle  irtibat  halinde
olmalarını sağlayacaklardır.

18.  Umreye  gitmek  isteyen  vatandaşlarımızın  bilgilendirilmesi  amacıyla,  mahalli
basın-yayın  organlarından  yararlanılacaktır.  Ayrıca,  Başkanlığımızca  umre  hakkında
gönderilen afiş ve broşürler camilere ve uygun görülen diğer yerlere asılacaktır.
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Dr. Selim ARGUN
Başkan a.

Başkan Yardımcısı

19. Vatandaşlarımız Başkanlığımızın umre organizasyonunda taahhüt ettiği hizmetler
doğrultusunda bilgilendirilecek, abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır.

20. 2019-2020 umre organizasyonu ücret tahsilatında Başkanlığımız kurumsal banka
hesabı  kullanılacağından,  müftülükler  ayrıca  hesap  açtırmayacaktır.  Ücretler  Suudi

   olarak tahsil edilecektir.Arabistan Riyali (SAR)
21.  Suudi  Arabistan  Hac  Bakanlığı'nın  alabileceği  yeni  tedbirler  dikkate  alınarak, 

 Umre Organizasyonu Talimatı, umre fiyatları, umre broşür ve afişleri daha sonra2019-2020
gönderilecek, gerekli açıklamalar müftülüklere periyodik olarak ulaştırılacaktır.

22.  Başkanlığımızca,  umre  ibadeti,  irşat  ve  din  eğitiminin  bir  parçası  olarak
görüldüğünden özellikle öğrenci ve meslek grupları için   düzenlenecektir. Buözel umre turları
çerçevede;

a) İlahiyat fakültesi, imam-hatip lisesi ve diğer okul öğrencileri için kendi okullarından
birer  öğretim  üyesi/görevlisi  veya  öğretmen  eşliğinde  özel  umre  turları  düzenlenebilecek;
bunun için Başkanlığımızca mümkün olan kolaylık sağlanacaktır.

b)  Meslek  grupları,  çeşitli  firma/iş  yerlerinin  çalışanlarını  ödüllendirmek  amacıyla
düzenlemek  istedikleri  özel  umre  turu  talepleri  ve  buna  benzer  diğer  taleplerin  imkânlar
ölçüsünde karşılanmasına gayret gösterilecektir.

c) Özel umre turu talep eden kurum, kuruluş ve vatandaşların talepleri müftülüklerce
Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne  bildirilecek  ve  bu  taleplerin  karşılanmasına
gayret gösterilecektir.

23. Bu talimat, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine   olarak gönderilecektir. Ayrıcaivedi
aylık  toplantıyı  beklemeksizin,  özel  bir  toplantı  düzenlenerek  personelin  konu  hakkında
bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

24. Talimatta belirtilen hususlar personele imza karşılığı duyurulacaktır.
 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
 

 

Ek : Umre Konaklama Türleri (1 sayfa)
 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
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