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2019-2020 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ 

USUL VE ESASLAR 

 

Federal Almanya’da ikamet eden ve umre ziyareti maksadıyla Suudi Arabistan’a gitmek isteyen 

din kardeşlerimize bu ziyaretleri esnasında dini rehberlik yapmak, bu ülkede kalınan süre içerisinde 

barınma ve intikaller gibi hizmetleri de kapsayan temel alanlarda hizmet temin etmek üzere, Din 

Hizmetleri Müşavirliğimizce DİTİB’in katkılarıyla “2020 Almanya Diyanet Umre Seferleri” 

düzenlenecektir. Bu seferlere katılarak kutsal topraklara gitmek ve umre yapmak isteyen din 

kardeşlerimize duyurulur. 

 

A. UMRE SEFERLERİ 

 

 

Paskalya Tatili (Ostern) Umre Programları: 

 

 

1. Paskalya (Ostern) tatili 13 günlük (yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 04-05 Nisan 2020 tarihlerinde başlayacak olup, dönüşler takriben 16-17 Nisan 

2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 7 veya 8 gün Mekke, 3 veya 4 gün Medine 

planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüşler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, 

Münih, Nürnberg, Stuttgart ve İstanbul havalimanlarından olacaktır. Umreciler havalimanına kendi 

imkanlarıyla ulaşacaklardır.) 

 

Bu umre programı ile ilgili ücretler bilahare açıklanacaktır. 

 

Umre Tercihi 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda 
25 ay - 15 

yaş arası 

00 – 24 ay 

arası ** 

Paskalya tatili 13 günlük 

 Umre Programı 
1.735 € 1.665 € 1.640 € 1.355 € 300 € 

Paskalya tatili 13 günlük 

Özel Eğitim Umre Programı 
1.485 € 1.415 € 1.390 €   

 

Paskalya (Ostern) tatili umre programları için SON KAYIT tarihi: 

21 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 
 

Paskalya (Ostern) tatili umre programları için SON EVRAK TESLİM tarihi: 

28 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 

 

 

 

2. Paskalya (Ostern) tatili 13 günlük (yol dahil) Hamburg ve çevresi Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 29 Şubat/01 Mart 2020 tarihlerinde başlayacak olup, dönüşler takriben 12/13 

Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir. 7 veya 8 gün Mekke, 3 veya 4 gün Medine 

planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüş Hamburg havalimanından olacaktır. Umreciler havalimanına 

kendi imkanlarıyla ulaşacaklardır.) 
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Umre Tercihi 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda 
25 ay - 15 

yaş arası  

00 – 24 ay 

arası ** 

Hamburg ve çevresi 

13 günlük Umre Programı 
1.735 € 1.665 € 1.640 € 1.355 € 300 € 

Paskalya tatili 13 günlük 

Özel Eğitim Umre Programı 
1.485 € 1.415 € 1.390 € 

  

 

Hamburg ve çevresi umre programı için SON KAYIT tarihi: 

17 Ocak 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 
 

Hamburg ve çevresi umre programı için SON EVRAK TESLİM tarihi: 

24 Ocak 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 

 

 

3. Paskalya (Ostern) tatili 13 günlük (yol dahil) Umre Programı (Bremen ve Niedersachsen): 
 

Gidişler takriben 30-31 Mart 2020 tarihleri arasında başlayacak olup, dönüşler takriben 11-12  

Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 7 veya 8 gün Mekke, 3veya 4 gün Medine 

planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüşler Hannover ve İstanbul havalimanlarından olacaktır. Umreciler 

havalimanına kendi imkanlarıyla ulaşacaklardır.) 

 

 

Umre Tercihi 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda 
25 ay - 15 

yaş arası * 

00 – 24 ay  

arası ** 

Paskalya tatili 13 günlük 

 Umre Programı 
1.735 € 1.665 € 1.640 € 1.355 € 300 € 

Paskalya tatili 13 günlük 

Özel Eğitim Umre Programı 
1.485 € 1.415 € 1.390 €   

 

Bremen ve Aşağısaksonya (Niedersachen) ve çevresi umre programı için SON KAYIT 

tarihi: 

14 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 
 

Bremen ve Aşağısaksonya (Niedersachen) ve çevresi umre programı için SON EVRAK 

TESLİM tarihi: 

21 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 

 

 

4. Pfingsten tatili 13 günlük (yol dahil) Umre Programı (Bavyera/Bayern ve Baden-

Württemberg): 
 

Gidişler takriben 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde başlayacak olup, dönüşler takriben 11-12 Haziran 

2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 7 veya 8 gün Mekke, 3 veya 4 gün Medine 

planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüşler Münih ve Stuttgart havalimanlarından olacaktır. Umreciler 

havalimanına kendi imkanlarıyla ulaşacaklardır.) 
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Umre Tercihi 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda 
25 ay - 15 

yaş arası 

00 – 24 ay  

arası ** 

Pfingsten tatili 13 günlük 

 Umre Programı 
1.540 € 1.470 € 1.445 € 1.355 € 300 € 

Paskalya tatili 13 günlük 

Özel Eğitim Umre Programı 
1.290 € 1.220 € 1.195 €   

 

 

Pfingsten tatili umre programı için SON KAYIT tarihi: 

17 Nisan 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 
 

Pfingsten tatili umre programı için SON EVRAK TESLİM tarihi:  

24 Nisan 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar. 

 

 

 

* 25 ay - 15 yaş arası umre paketini seçen umreci adaylarına kalacakları odalarda ilave yatak 

verilecektir. 
 

** 0 – 24 ay arası umre paketini seçen umreci adaylarına kalacakları odalarda ilave yatak 

verilmeyecektir. 
 

*** DİTİB’e bağlı derneklerin yönetim kurulu üyelerine dernek tescili (Vereinsregisterauszug) 

ile belgelendirmek kaydıyla 100 € indirim, ilgili belgenin Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi’ne 

gönderilmesi halinde uygulanacaktır. Söz konusu indirim Eğitim Umrelerinde geçersizdir. 

 

 

B. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 
 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile diğer ülke vatandaşları için, dönüş tarihinden itibaren en 

az 6 ay geçerliliği olan ve 3 boş vize sayfası bulunan biyometrik pasaportun aslı, (Çocuk 

pasaportu / Kinderreisepass geçersizdir! Biyometrik fotoğraflı pasaport gerekmektedir) 
 

2. Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği bulunan oturum kartının (Aufenthaltstitel) 

aslı, 
 

3. Oturum müsadesi bulunmayan AB ülkesi vatandaşları için güncel ikametgah belgesinin 

(Meldebescheinigung) aslı, 
 

4. Doktor tarafından son iki yılda (uçuş tarihinden geriye dönük) imzalanmış ve kaşelenmiş “ACW 

135 Y“ tip menenjit (Meningokokken) aşısının yapıldığını gösteren sarı renkli aşı defterinin 

(Impfbuch) aslı, 
 

Not: Türkiye’de aşı yaptırmış ve sarı aşı kartına sahip olan umreci adaylarımızın web sitemizde 

bulunan teyit belgesi (Impfbescheinigung) örneğini Almanya’daki doktora onaylatıp aslını bize 

teslim etmesi gerekmektedir. Türkiye’de ikamet eden ve Almanya oturumu olmayan umreci 

adaylarımızda bu şart aranmamaktadır. 
 

5. 1 adet biyometrik fotoğraf (arkasına mutlaka umreci adayının adı-soyadı ve kayıt numarası 
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yazılmalıdır), 
 

6. 18 yaşından küçük anne veya babası ile birlikte gitmeyen umreci adayları için, web sitemizdeki 

anne veya baba tarafından doldurulması gereken muvafakatnamenin (Einverständniserklärung) 

aslı. 
 

7. ‘Kudüs Bağlantılı Umre’ turlarında İsrail vizesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 

18 yaşından küçük ve yalnız katılımcılarımız (yanında annesi veya babası olmayan) İsrail 

vizesini kendi imkanlarıyla uçuş tarihinden en az beş hafta önce Almanya’daki İsrail 

Başkonsolosluklarından temin etmeleri gerekmektedir. Zira İsrail Başkonsolosluğu 18 

yaşından küçüklerin vizelerini anne ve babalarına vermektedir. Zamanında Almanya’daki 

İsrail Başkonsolosluklarından alınmayan vizelerden müşavirliğimiz sorumlu değildir. 

 
C. KAYIT YAPACAK KİŞİNİN DİKKAT EDECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER 

 

1. Din görevlilerimiz, umre için müracaat eden her bir umreci adayının evrağını kontrol ederek 

eksiksiz olarak teslim alacaklardır. 
 

2. Umre seyahatine katılacak olan 45 yaş altı kadın umreciler ile 18 yaş altı erkek umrecilerin 

refakatçi bağlantılarının mutlaka kayıt esnasında yapılması gerekmektedir. Bu durumda olup 

refakatçisi olmayan bayan umrecilerimiz aynı dernekten kayıt yaptırmak ve aynı grupta umreye 

gitmek şartıyla 18 yaş üstü bir erkek umreciye bağlanabilir. Refakatçi bağlantısı umre kayıt 

programında mevcut olan akrabalık derecesine göre seçilerek yapılmalıdır. Refakatçisi olmayan 45 

yaş altı bayanlara Suudi Arabistan Büyükelçiligi tarafından kesinlikle vize verilmemektedir.  

 

D. UMRECİLERE VERİLECEK HİZMETLER 

 

1. Rehberlik etmek üzere her 40-50 kişi için tecrübeli bir din görevlisi istihdam edilecektir. 
 

2. Suudi Arabistan ve (Kudüs bağlantılı ise) İsrail Büyükelçikleri’nden (18 yaş altı çocuklar ve 

anne babası dahil olmayanlar hariç) umre vizeleri alınacaktır. 
 

3. Uçak bileti temin edilecektir. 
 

4. Kudüs, Mekke ve Medine’de konaklanacak meskenler kiralanacaktır.  
 

5. Eğitim ve normal tipi tercih eden umreci adaylarımıza Mekke ve Medine’de tabldot usulü sabah 

kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir. Tercih edilen hiçbir umre programında oda servisi 

bulunmamaktadır. 
 

6. Umrecilerimiz Suudi Arabistan’da T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonuna dahil 

olacak ve Türkiye’den gelen umrecilere verilen hizmetlerin aynısından yararlanacaklardır. 
 

7. Umrecilerimize umre duaları kitabı, umre rehberi kitabı ile birlikte sırt çantası, 10’ar adet toz 

maskesi, erkeklere ihram, ihram kemeri, bayanlara el ve banyo havlusu verilecektir. 
 

8. Kudüs’te: Mescid-i Aksa, Kubbet’üs Sahra, Burak ve Mervan Mescidi, Eski Kudüs, El-Halil, 

Eriha, Lut Gölü, Akka, Hayfa ve Yafa gibi mekanlar ziyaret edilecektir. 
 

9. Mekke’de: Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğduğu evin yeri, Cennetu’l- Mualla, Cin Mescidi, 

Arafat, Müzdelife, Mina, Hîra Dağı ve Sevr Dağı gibi mekânlar ziyaret edilecektir. 
 

10. Medine’de: Mescid-i Nebî, Kuba Mescidi, Uhut Şehitliği, Kıbleteyn Mescidi, Yedi Mescitler, 

Cennetu’l- Bakî Kabristanlığı gibi mekanlar ziyaret edilecektir. 
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F. ÖNEMLİ NOTLAR 

 

1. İptalde ücret iadesi: Umre organizasyonumuza katılmak için müracaat edip ücretini ödedikten 

sonra, umreye gitmekten vazgeçenler veya çeşitli sebeplerden dolayı gidemeyenler, bu kararlarını 

Suudi Arabistan’a hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar Almanya Hac ve Umre Hizmetleri 

Merkezi Köln’e yazılı olarak bildirirlerse kendilerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. 14 

gün öncesine kadar bildirenlerden ise Suudi Arabistan Hac Bakanlığına taahhüt edilen vize 

bedeli, uçak rezervasyon ile otel ücreti vb. giderlere karşılık 350 € kesildikten sonra kalan 

meblağ bildirecekleri banka hesabına havale edilecektir. Bu süreden daha geç bildirilen 

iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır. 

 

 

2. Vefat edenlerle ilgili eşya ve ücret iadesi: Umre organizasyonumuza katılmak için müracaat 

edip, ücretini de ödedikten sonra, hareket tarihinden önce Almanya’da vefat edenlerin ödedikleri 

ücretlerden yapılan müteferrik harcamalar kesildikten sonra kalan bakiye kanuni mirasçılarına iade 

edilecektir. Umreye gittikten sonra Suudi Arabistan’da vefat eden umrecilerimizin üzerinden çıkan 

ve Müşavirliğimize intikal eden paraları ve eşyaları bu kişilerin kanuni mirasçılarına teslim 

edilecektir.  

 

3. Konaklama yerleri: Tüm umre programlarında Mekke’de İhda Wessam-2, Darul Hadi, Darul 

Bünyan-2, Bedrul Aziziye, Grand Nur, Menar Mina veya aynı standarttaki binaların birinde 

kalınacaktır. Medine’de ise Grand Marmara, Divan Marmara, Bosphorus-2, Darul Naim veya aynı 

standarttaki binaların birinde kalınacaktır. Kudüs’te intikaller kısmen yürüyerek, kısmen 

servislerle, Mekke’de ise Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’deki binalar ise 

Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir. Bu konaklama türündeki kayıtlar 2, 3 ve 4 kişilik 

odalara yapılacaktır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri Kudüs’te açık büfe, Mekke ve 

Medine’de ise tabldot şeklinde ikram edilecektir. 

Kudüs Bağlantılı Umre Programlarını tercih edenler, Kudüs’te Jacir Palace Bethlehem, National, 

Grand Park, St. George, Seven Arches veya aynı standarttaki otellerde konaklayacaklar, otelden 

hareme ulaşım servislerle veya yürüme mesafesinde sağlanacaktır. 

 

 

4. Belirtilen tarihler dışında umre programı talepleri: Yukarıdan belirtilen programların dışında 

umreye gitmek üzere en az 35 umreciden oluşan gruplara, merkezimizle en az 6 hafta öncesinden 

irtibata geçmeleri halinde, alternatif tur düzenlenecektir. Ayrıca, en az 35 ve üzeri umreci grubu 

oluşturan din görevlileri, umre organizasyonunda rehberlik etmek üzere görevlendirilebilecektir. 

 

5. Hac Bakanlığı tarafından daha önce bir yıl içerisinde 2. Kez umreye giden müracaat 

sahiplerinden alınan 500 AVRO ek ücret uygulaması kaldırılmış olup, yerine her umreciden  toprak 

bastı parası olarak 75 € tahsil edilecektir.  

 

6. Hizmetler: Ücretler kişi başına olup, uçak ile Suudi Arabistan’a gidiş geliş, Mekke ve 

Medine’de konaklama, tabldot usulü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, karayolu ile Cidde-Mekke 

ve Medine arası intikaller, Mekke ve Medine’deki ziyaret yerlerine otobüsler ile gidiş geliş ve diğer 

müteferrik harcamaların karşılığıdır. Kudüs bağlantılı seferlerde Kudüs içi otobüs seferleri de 

dahildir. 
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İRTİBAT BİLGİLERİ 
 

Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi 

Subbelrather Str. 17 

50823 Köln 
 

Telefon : +49 221 2923560  

İnternet  : www.ditibhac.de  

E-Posta  : hac@ditib.de 

E-kayıt   : www.ditib-hac.eu 

HESAP BİLGİLERİ 
 

Alıcı : Bot. Rat. F. Rel. Angelegenheiten 

Banka : Commerzbank Köln 

IBAN : DE36 3704 0044 0125 8508 01 

BIC : COBADEFF370 

http://www.ditibhac.de/
mailto:hac@ditib.de
http://www.ditib-hac.eu/

