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2022 YILI UMRE ORGANİZASYONU 
 

Danimarka Türk Diyanet Vakfı, Danimarka’dan 2022 yılında umre organizasyonu yapacaktır. 
Düzenleyeceğimiz bu organizasyon ile umre yapmak isteyen kardeşlerimizin aşağıdaki esaslar 
çerçevesinde kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. 

Bunun için; 
1. Danimarka Türk Diyanet Vakfına ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtlar online alınacaktır. Ön 

kayıt için müracaat edenler, 1.000 kr. ön kayıt ücretini Jyske Bank 5078-0001260380 nolu hesaba 
yatırmaları gerekmektir. Ön kayıt ücretini yatırmış olmak Vakfımızca düzenlenecek 2022 yılı umre 
organizasyonu şart ve kurallarının kabul edildiği anlamına gelir. Ön kayıt ücretinin yatırılmadığı 
başvurular işleme alınmayacaktır.   

2. Sağlık yönünden, umre ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların umre 
müracaatları kabul edilmeyecektir. 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 yaşayan toplumumuza sunulacak diğer din 
hizmetlerinde kullanılacaktır.  

4. 2022 Yılı Umre Organizasyonunda umre turları için muhtemel gidiş ve dönüş tarihleri aşağıdaki 
tabloda belirtildiği şekildedir. Umre turu düzenlenebilmesi için asgari 20 kişilik grup oluşturulması 
gerekmektedir.  

5. Umre yapanlara sunulacak hizmetler 

• Din görevlilerimizin refakatinde umre ibadeti, dini rehberlik ve irşat 

• Gidiş-dönüş uçak bileti 

• Umre vize işlemleri 

• Medine-Mekke-Cidde karayolu ulaşımları 

• Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 

• Mekke ve Medine ziyaret programları 
6. 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 
7. Kayıt esnasında istenilecek belgeler 

• Umreye gidecekler tarafından online doldurulacak online kayıt formu  

• Gidiş tarihinden itibaren en az 6 ay süresi bulunan ve 3 sayfası boş olan pasaport 

• Oturum kartı (opholdstilladelse) arkalı-önlü fotokopisi (Danimarka vatandaşı olmayanlar için) 

• Evli olanlar için evlilik cüzdanı (vielsesattest) veya belediye/konsolosluktan evli olduklarına 
dair imzalı belge  

• Menenjit (Meningokok ACWY) aşısı kartı (Sarı renkli aşı kartı) 

• Vize alabilmek için yanında eşi, babası veya evlenmesi dinen caiz olmayan başka bir yakını 
bulunmayan tek bayanların 45 yaşından büyük olması gerekir. 

• 18 Yaşından küçükler velileri ile birlikte gitmeleri gerekir. 
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8. Corona Aşısı 

• Resmi otorite tarafından kabul edilen (2 doz Biontech, AstraZeneca, Moderna veya tek doz 
Johnson&Johnson) Corona aşısı yapılmış olması gerekmektedir. 

• Son aşı dozunun uçuştan 14 gün önce uygulanmış olması ve QR kodlu aşı defteri veya yazılı 
belgesi olması gerekmektedir.  

• Uçuştan 72 saat önce PCR testi yapılması gerekmektedir. (Gidiş ve dönüş için yapılacak PCR 
test ücretleri umreciye aittir.) 

• Tur tarihlerinde, uçakların ve ülkelerin durumuna ve COVID-19 koşullarına göre değişiklik 
olabilir.  

9. Umre gruplarımız için Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliğinden dini rehberlik ve danışmanlık için, 
Vakif Rejser’den planlama, vize işlemleri, konaklama vb. hizmetler için iş birliği yapılacaktır. 

10. İptal durumlarında uygulanacak kriterler 

• Kayıt yaptırmış olan kimse son başvuru tarihinden (ilan edilecek) önce iptal ederse, ödediği 
ücretten 500 DKK işlem ücreti için kesinti yapılır ve kalan miktar iade edilir. 

• Kayıt yaptıran kişi, son başvuru tarihinden sonra iptal ederse ödediği miktardan (vergi hariç) 
kendisine geri iade edilmez. 

• Umreye mani durumu olduğu halde kayıt yaptıranın tespit halinde müracaatı iptal edilir, ücretini 
yatırmışsa bu ücretten 500 DKK kesinti yapılır, kalan meblağ iade edilir. 

• Grup oluşmaması sebebiyle iptal edilen turlar için müracaat edenlerin ücretleri kesinti 
yapılmaksızın iade edilir. 

• Son başvuru tarihi: Daha sonra ilan edilecektir. 

 

10 GÜNLÜK OTEL TİP UMRE PROGRAMLARI 

MUTEMEL GIDIŞ 
TARIHI* 

MUHTEMEL 
DÖNÜŞ TARIHI İKİ KİŞİLİK ODA 

ÜÇ KİŞİLİK 
ODA 

DÖRT KİŞİKİK 
ODA 

13 Ekim 2022 23 Ekim 2022 15.000 kr. dan başlayan fiyatlarla 

23 Aralık 2022 03 Ocak 2022 15.000 kr. dan başlayan fiyatlarla 

*Gidiş ve dönüş tarihleri muhtemel tarihlerdir. Uçak planlamalarına göre uçuş tarih ve saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. 


