DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
2018 YILI UMRE ORGANİZASYONU
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Danimarka’dan 2018 yılında umre organizasyonu yapılacaktır.
Düzenleyeceğimiz bu organizasyon ile umre yapmak isteyen kardeşlerimizin aşağıdaki esaslar çerçevesinde
kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz.
Bunun için;
1. Din Hizmetleri Müşavirliğine veya Danimarka Türk Diyanet Vakfına “kayıt” için müracaat etmeleri
gerekmektedir. Her aday için ayrı bir Kayıt Formu doldurularak görevlilerimize veya Vakfımıza teslim
edilecektir. Kayıt için müracaat edenler, kişi başı aşağıdaki tabloda belirtilen kayıt ücretini Danske Bank
Reg nr. 4001 Konto nr.: 0011725732 nolu ilgili hesaba yatıracaklardır. Kayıt ücreti havale edilirken
umreye gidecek kişi veya ailenin adı-soyadı yazılacaktır. Kayıt ücretini yatırmış olmak Müşavirliğimizce
düzenlenecek 2018 yılı umre organizasyonu şart ve kurallarının kabul edildiği anlamına gelir. Kayıt
ücretinin yatırılmadığı başvurular işleme alınmayacaktır.
2. Sağlık yönünden, umre ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların umre müracaatları
kabul edilmeyecektir. Umre ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt
yaptıran kişilerin bu durumu tespit edilmesi halinde yapılan müracaatlar iptal edilecektir.
3. Umre Organizasyonu hizmet maksadıyla gerçekleştirilen bir faaliyet olup, kar amacı güdülmemektedir.
Umreye gideceklerin ödedikleri paradan, tüm masraflar çıktıktan sonra artan bir miktarın kalması halinde
bu miktar, Danimarka’da vatandaşlarımıza sunulacak diğer din hizmetlerinde kullanılacaktır.
4. 2018 Yılı Umre Organizasyonunda umre turları için muhtemel gidiş ve dönüş tarihleri aşağıdaki tabloda
belirtildiği şekildedir. Umre turu düzenlenebilmesi için asgari 25 kişilik grup oluşturulması
gerekmektedir. Ayrıca, müstakil grup oluşturulduğu (en az 25 kişi) ve gidiş tarihinden en az 1,5 ay önce
Müşavirliğimize bildirildiği takdirde gidiş ve dönüş tarihleri uçuş durumuna göre isteğe bağlı olarak
düzenlenebilecektir.
5. Suudi Arabistan makamları tarafından vergi vb. (örneğin; son bir hicri yılda umreye gitmiş olup tekrar
gidecekler için 2000 Riyal) herhangi bir ilave ücret talep edilmesi halinde bu ücret umre yolcusundan
ayrıca tahsil edilecektir.
6. Umre yapanlara sunulacak hizmetler;
 Din görevlilerimizin refakatinde dini rehberlik ve irşat
 Gidiş-dönüş uçak bileti
 Cidde-Mekke-Medine-Cidde karayolu intikalleri
 Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği
 Sağlık hizmetleri
Ticari amaç gütmeksizin verilen bu hizmet sağlık ocaklarında (polikliniklerde) verildiğinden programa katılanlara
sağlık sigortası (rejseforsikring) yaptırmalarını tavsiye ederiz.

 Mekke ve Medine ziyaret programları

7. Umreye gidenlere verilecek malzemeler;
 El çantası (maske, para çantası ve kemeri, başörtüsü, temizlik seti, seccade)
 Erkekler için ihram
 Bayanlar için el havlusu
 Umre rehberi ve duaları
8. Kayıt esnasında istenilecek belgeler;
 Umreye gidecekler tarafından doldurulacak kayıt formu
 Gidiş tarihinden itibaren en az 6 ay temdit süresi bulunan ve vize için 3 sayfası boş olan pasaport
 Oturum kartı (opholdstilladelse) arkalı-önlü fotokopisi
 Evli olanlar için evlilik cüzdanı (vielsesattest) veya belediye/konsolosluktan evli olduklarına dair
imzalı belge
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1 adet vesikalık fotoğraf (4x6 ebadında) (Fotoğraflar kimlik kartına yapışacak şekilde olmalı ve
arkasına isimler yazılmalıdır)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya 18 yaşından küçükler için isim ve doğum belgesi (fødselsattest)
Menenjit (Meningokok ACWY) aşısı kartı (Sarı renkli aşı kartı)
Umre ücretini yatırdığını gösteren banka dekontu
İstenmesi halinde umre seyahatine gitmeye mani bir rahatsızlığı bulunmadığını gösteren doktor
raporu
Vize alabilmek için
Yanında eşi, babası veya evlenmesi dinen caiz olmayan başka bir yakını bulunmayan tek bayanlar
için 45 yaşından büyük olmak

9. İptal durumlarında uygulanacak kriterler;
 Kayıt yaptırmış olan kimse son başvuru tarihinden önce iptal ederse, ödediği ücretten 500 DKK
işlem ücreti için kesinti yapılır ve kalan miktar iade edilir.
 Kayıt yaptırmış olan kimse son başvuru tarihinden sonra iptal ederse, ödediği miktardan sadece
bilet ücretinin vergisi iade edilir.
 Grup oluşmaması sebebiyle iptal edilen turlar için müracaat edenlerin ücretleri kesinti
yapılmaksızın iade edilir.
2018 ARALIK DÖNEMİ UMRE TURU ve ÜCRETLERİ (KİŞİ BAŞI DKK)
UMRE TİPİ

GİDİŞ
TARİHİ

DÖNÜŞ
TARİHİ

YÜRÜME MESAFELİ
(15 GÜNLÜK)

14 ARALIK
2018

29 ARALIK
2018

İKİ KİŞİLİK ÜÇ KİŞİLİK
ODA
ODA

DÖRT
KİŞİLİK
ODA

kr.
kr.
kr.
12.000,00 11.500,00 11.000,00

12 yaşından küçük çocukların fiyatları için Müşavirliğimizle iletişime geçebilirsiniz.
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SON
BAŞVURU
TARİHİ

01 ARALIK
2018

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
2018 YILI DANİMARKA UMRE KAYIT FORMU
Vestagervej 16, 2100 København Ø
Tel: 3323 03 13/81 61 62 20
www.danimarkatdv.org e-mail: kopenhag.musavirlik@diyanet.gov.tr

Adı soyadı:
Adres :

Refakatçı (45.
Yaşından
Küçük
Bayanlar için)

Kimlik bilgileri

Tel:

E-Mail:

Baba adı:

Anne adı:

Doğum yeri ve tarihi:
Cinsiyeti :
Kadın ( )

Erkek (

)

Refakatçının adı soyadı :
Yakınlığı
Eşi ( )

Oğlu ( )

Kardeşi ( ) Babası

( ) Diğer ( )........

Refakatçının Telefonu:

Tercih ettiğiniz
Oda, umre tipi
ve havalimanı

T.C. Kimlik ve
Pasaport
Bilgileri

T.C. Kimlik numarası :
Pasaport no:
Pasaportun veriliş tarihi :

Pasaport bitiş tarihi:

Pasaportun verildiği yer :
IKI KIŞILIK ODA

ÜÇ KIŞILIK ODA

Kopenhag

DÖRT KIŞILIK ODA

Billund

Hesap numarası: Danske Bank Reg nr. 4001 Konto nr.: 0011725732

Kaydınızı din görevlileri aracılığı ile mi yaptırdınız?

( ) Evet

( ) Hayır

Cevabınız “evet“ ise din görevlisinin ismini yazınız ……………………………………………….

Aşağıda bulunan imza ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Yılı Umre 1-2 sayfasının kayıt esaslarına ilişkin
duyuru yazısını ve kayıt şartlarını okuduğumu, belirlenen umre ücreti ve diğer şartları, umre ücretinde (henüz
Danimarka´dan ayrılmadan önce) zorunlu nedenlerle meydana gelebilecek değişiklikler doğrultusunda ilave
ödeme yapacağımı kabul ediyorum.

Yer ve Tarih : ………………………………….

İmza:…………………………………………
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