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HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ 

BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KARAR 

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 

Hac Ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Sağlık ve 

Ulaştırma Bakanlıklarının müsteşar veya müsteşar yardımcıları” ibaresi “Hazine ve Maliye, İçişleri, 

Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarından birer Bakan Yardımcısı” 

şeklinde, üçüncü fıkrasının (f) ve (j) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Başkanlıkla ve hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine 

uymayan, sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acenteya fiilin ağırlığına göre; 

uyarma, kınama, kontenjan kısıtlaması, 1-3 yıl veya süresiz organizasyondan men, söz konusu acenta 

yetkililerinin bir başka isim altında aynı hizmeti yürüten acentalarda acenta görevlisi olarak 

görevlendirilmemesi müeyyideleri ile birlikte teminatlarından mahsup edilmek ve toplam teminatlarının 

%10 undan az olmamak kaydıyla mali yaptırımlarla ilgili karar vermek” 

“j) Hac mevsiminde çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere Suudi Arabistan’dan tedarik edilecek 

veya Suudi Arabistan’a götürülecek olan vasıflı, vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalarda 

aranacak şartlar ile bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak iş ve işlemlere ilişkin 

esasları düzenlemek.” 

MADDE 2- Aynı Kararın, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“c) Hac ve Umre Hesabından yapılacak hac ve umre hizmetleri, Başkanlığın yurt içi ve yurt 

dışındaki dini, ilmi ve hayri faaliyetleri, eğitim, öğretim, yayın, bilimsel proje ve araştırma faaliyetleri, 

konferans, sempozyum ve benzeri toplantılar ile dini nitelikli diğer hizmet ve faaliyetlerle ilgili 

harcamalara karar vermek; tahmini harcamaların her hac mevsimi sonunda, hangi hizmet ve faaliyetlere 

hangi miktar ve oranlarda ve hangi şartlarda yapılacağına ilişkin kararları bir program çerçevesinde 

belirlemek.” 

MADDE 3- Aynı Kararın, 11 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 

ve “Bakanlar Kurulu Kararları” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanınca” ve “Cumhurbaşkanı Kararları” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- Aynı Kararın, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün 

harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık müfettişleri ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca 

görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenir.” 

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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