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D O S Y A

İlgi : a) 27/10/2016 tarihli ve 12373329-300-50410 sayılı talimat yazısı,
b) 06/10/2016 tarihli ve 12373329-300-46409 sayılı talimat yazısı.

Malum olduğu üzere ilgi (a) talimatın V/p maddesi ile ilgi (b) talimatın II/27. maddesinde "Umre 
organizasyonu düzenleyen seyahat acentaları ile kişisel çıkar sağlayacak şekilde işbirliği yapan 
personel hakkında idari ve disiplin işlemi yapılacağı" hükmü yer almaktadır. Bu tür ilişkilerin 
Başkanlığımız personeline duyulan itibar ve güven duygusunu derinden sarsacağı gibi kurumsal mensubiyet 
ve aidiyet prensibine de aykırı olduğu izahtan varestedir. Buna rağmen bazı personelin mezkûr hükme aykırı 
davrandıkları yönünde Başkanlığımıza bilgiler gelmektedir. 
 
Bu itibarla;
1.  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, 
2.  Personelin mezkur hükme aykırı davranmamaları için Müftülüklerce her türlü önlemin alınması, 
konunun yakından takip edilmesi, acentalarla çıkar ilişkisine girdiği tespit edilenlerin delilleriyle birlikte 
derhal Başkanlığımıza bildirilmesi, aksi takdirde ilgili müftülüklerin sorumlu olacağı,
3.  Kendi imkanları ile umreye gitmek isteyen personelin; Başkanlık personeline sağlanan indirimden de 
bahisle Başkanlığımız organizasyonuna yönlendirilmesi, buna rağmen seyahat acentalarıyla gitmekte ısrar 
eden personelden; acenta ile herhangi bir çıkar ilişkisinin olmadığı hususunda yazılı beyan alınması,
4. Başkanlığımızca gerekli denetimin yapılmasını teminen seyahat acentaları ile umreye gidecek personelin 
isimlerinin derhal Başkanlığımıza bildirilmesi,
5.  İlgili yazının bir suretinin, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılması ve  konudan 
bütün personelin haberdar olmasının sağlanması,
 
Hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Başkan a.
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