2014-2015 YILI UMRE KAYDINDA
KKAT ED LECEK HUSUSLAR VE ZLENECEK YOL
Umreye gitmek isteyen vatanda lar z;
1- Umre Bro ürlerimizden, l veya ilçe Müftülüklerimizden veya internet adresimizden
kendilerine uygun Umre Program belirlemeleri gerekmektedir.
2- Seçmi oldu u umre turunda; 2 veya 3 ki ilik oda tercihinin yan nda bulunan BANKA
KODU ile birlikte anla mal bankalardan birine giderek bu tura ait umre ücretini
yat racakt r.
3- Mekke ve Medine’deki otellerin yap gere i 3 ki ilik odalarda k tlama oldu undan
vatanda lar
n ma dur olmamalar için Bankalarada umre ücreti yat rma esnas nda
3 ki ilik oda tercihine ait BANKA KODUnu verdi inizde sizlere TUR DOLU deniliyorsa
lütfen 2 ki ilik oda tercihini deneyiniz. O turda seçti iniz otelin 3 ki ilik oda tercihi
dolmu ama 2 ki ilik oda tercihinde yer bulunma ihtimali yüksektir.
4- Umre ücretini bankaya yat rmayanlar n kay tlar ne müftülüklerce ne de internet
ortam nda al nmayacakt r.
5- Umreye gidecek olan vatanda lar z kendileri, e , çocuk veya di er akrabalar için
ücretlerini TC Kimlik numaras yla birlikte ayr ayr yat rmalar gerekmektedir.
6- Bankaya ücretini yat rd ktan sonra kendisine en yak n müftülü ümüze giderek veya
http://hac.diyanet.gov.tr adresinden nternet ortam nda kayd yapabilecektir.
7- Kay tlar internet ortam nda yapacaklar; TC Kimlik numaralar ile birlikte bankaya
ücretini yat rd klar her bir fert için ayr ayr kay tlar gireceklerdir.
8- nternetten kayd
yapt ran umrecilerimiz son müracaat tarihine kadar internet
ortam nda belirledikleri müftülü e giderek akraba, mahrem ve yak nl k ba lant lar
mutlaka yapt rmalar gerekmektedir.
9- Kay tlar yapt rd ktan sonra umre turlar nda veya oda tercihlerinde de iklik yapmak
isteyen vatanda lar z; kay t yapt rd klar il veya ilçe müftülü üne müracaat ederek bu
de iklikleri gerçekle tirebilirler.
10Kay t yapt rd ktan sonra Müftülüklerden alacaklar “2014-2015 Y Umre Müracaat
ve Kay t Formu” doldurularak a
daki belgelerle birlikte ilgili müftülü e teslim
edilecektir.
a- Geçerlilik süresi en az bir y l olan pasaport,
b- A Kart ,
c- 45 ya ndan küçük olup e leriyle beraber gidecek bayanlardan evlenme cüzdan
fotokopisi,
d- 45 ya ndan küçük bayanlar ile 18 ya ndan küçük erkeklerden birinci derece erkek
akrabas yla gidecek olanlardan refakat belgesi (vukuatl nüfus kay t örne inin asl ),
birinci derecede akrabas olmayanlar n ise müftülüklerden temin edecekleri noterden
al nacak muvafakatname ve taahhütname (Suudi Arabistan Büyükelçili i’nden /
Konsoloslu u’ndan vize almak için geçerlidir.)
Umre ücretini anla mal bankalardan birine yat rm olan vatanda lar z dilemeleri
halinde http://hac.diyanet.gov.tr/eumre/Ekranlar/Kgiris.aspx adresinden internet
üzerinden de kay tlar yapt rabilirler.

