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İndeksi

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

 Umrenin Faziletleri

Kısaca Umre

Umre

 Temettu haccı
yapan için umre
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Harem’e ulaşım

Haremeyn Treni

Yürüyen Merdivenler

 Harem’e varmadan
önce önemli uyarılar

 Tavaf

 İki Rekâtlı Tavaf
Namazı
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(Sa’y) Sa’y Yerine Erişim

 Safa ve Merve

Sa’y Duası

Sa’y Yapmanın Şekli

Sayılarla Sa’y

Sa’y yerinin katları
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Umre yapanların soru-
larını yanıtlamak

Araba hizmetleri

 Sağlıklı bir tıraş için
tavsiyeler

Berber dükkanları

Umrenin tekrarı

 Sağlık tavsiyeleri
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 Harem çevresindeki
alışveriş merkezleri

Ramazan’da Umre 
Yapmak

Yapılacakların Listesi

Umre İzni

Sizi ilgilendiren 
numaralar

7



Umre, umre yapanın kalbini, dilini ve 
uzuvlarını Rabbinin evine çevirdiği, 
O’nun rahmetini ve hoşnutluğunu 
dilediği, Allah’a yapılan en güzel amel ve 
ibadetlerden biridir.

Umre
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Bu kılavuzda umre seyahatinizde 
ihtiyacınız olan en önemli bilgileri, 
yönlendirmeleri ve talimatları 
bulacaksınız.
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 ¨ Umrenin faziletleri çoktur bunlardan 
bazıları: 

 ¨ Umre günahlardan arındırır, yoksulluğu 
ve muhtaç olmayı azaltır: Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştur: «Hac ile umre yapmayı 
sürdürün, çünkü körük demirin kirini 
giderdiği gibi onlar da fakirliği ve 
günahları giderir.»

Umrenin 
Faziletleri 
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 ¨ Umreyi tekrarlamak, aralarındaki gü-
nahlara kefarettir, Peygamber -sallalla-
hu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuş-
tur: «Umre umreye kadar, arasındaki 
[günaglara] kefarettir.»
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Umre, ihrama girmek, Kabe’yi tavaf etmek, 
Safa ile Merve arasında sa’y yapmak, tıraş ol-
mak veya saçı kesmek ile Allah’a yapılan iba-
dettir.

Kısaca 
Umre
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Şu şekilde tebliye getirir: “Lebbeyke Allâ-
hümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke 
lebbeyk, inne’l-hamde ve’nni’mete leke 
ve’l-mülk, lâ şerîke lek.”
Anlamı: (Allah’ım! Senin emrine uydum ve 
davetine icabet ettim. Allah’ım! Emrine uy-
dum Sen tek ve birsin. Mülk yalnızca Senindir 
ve hamd yalnız Sana mahsustur. Senin orta-
ğın yoktur.)

1
Müslüman şeriatta kendisine gösterilen yer-
den ihrama girer ve ihram esnasında kendi-
sine haram olan mahzurlardan kaçınır.

2

(İhram hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için: İhram Farkındalık Kılavuzunu)

indirin
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Harem’e döner ve Hacer-i Esved hizasından 
başlayıp orada bitirecek şekilde Kâbe’yi 
soluna alarak yedi kez Kâbe’yi tavaf eder. 

3

Tavafı bitirdikten sonra iki rek’at namaz kılar.

4

Safa’ya gider ve oradan Merve’ye doğru sa’y 
yapmaya başlar. Merve’ye ulaştığında, bir 
şavtı (turu) tamamlamış olur. Sonra ikinci 
şavtı tamamlamak için Safa’ya döner ve 7. 
şavtı Merve’de tamamlayana kadar böyle 
devam eder. 

5
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Böylece umre tamamlanmış olur 
ve ihram sona erer.

Erkek saçlarını tıraş eder veya kısaltır. Kadın 
ise saçlarını toplar ve uçlarından bir parmak 
ucu kadar (1-2 cm) keser. 

6
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Temettu, hac yapmak isteyenin önce umre 
için ihrama girip, umresini tamamladıktan 
sonra ihramdan çıkması, ardından Zilhicce’nin 
sekizinci günü hac için ihrama girmesidir. 
Böylece umre ile hac arasını tam olarak 
ayırmış olur.

Temettu haccı 
yapan için umre
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Temettu hacı yapmanın şekli

 ¨ Hac (Şevval - Zilkade - Zilhicce) aylarında 
sadece umre için ihrama girilir.

 ¨ Mekke’ye vardığında tavaf eder, umre 
için sa’yi yapar, saçını tıraş eder veya 
kısaltır ve ihramdan çıkar.

 ¨ Terviye (8 Zilhicce) günü ise, sadece hac 
için ihrama girer ve tüm amellerini yeri-
ne getirir.
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Havaalanından Harem’e gitmek için:
Erişim için farklı yollar vardır:

Harem’e 
ulaşım

Taksiler.

Hac ve umre şirketlerinin 
otobüsleri.

Harem Treni.

Araba kiralama.
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Sahip olduğunuz veya kiraladığınız arabayı 
kullanıyorsanız:
Trafik sıkışıklığını önlemek için Mekke 
mahallelerinin içine girmemeniz gerektiğini 
unutmayın.

Arabanızı kutsal başkentteki otoparklardan 
birine park etmeniz istenecektir:
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Prens Miteb Yolu Otoparkı 
(Masafi Tünelleri)

Kedi Otoparkı

Rasifa Otoparkı

Haremeyn Tren 
İstasyonu Otoparkı

Zahir Otoparkı

Cemreler Otoparkı

Duku’l Veber Otoparkı
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https://goo.gl/maps/b9LWLu66yJE7HeZK7
https://goo.gl/maps/jn8KLpMxdMysuCY88
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Oradan, sizi tüm duraklardan direk Ha-
rem’e götüren, hacılara ve umre yapanla-
ra hizmet veren otobüsler mevcuttur.
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Haremeyn Treni

Hacılara ve umre yapanlara hizmet veren 
hızlı bir trendir. Mekke ve Medine bölge-
lerini, aralarındaki en önemli yerlerden 
geçerek birbirine bağlar. 
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Mekke tren istasyonunun konumu:
İstasyon, Rasifa semtinde, Mekke 
hareminden 3,5 km uzaklıkta yer 
almaktadır.

Mekke-i Mükerreme İstasyonu’ndan 
Harem’e ulaşım için tahsis edilmiş otobüsler 

bulunmaktadır.

İstasyondaki park yeri sayısı 

araçlıktır4750

Umm Al Qura Road,

Makkah Station

Masjid al-Haram
Ar Rusayfah

Ibrahim Al Khalil RD
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Önemli Yönlendirmeler:

Haremeyn Treni web sitesi üze-
rinden bilet rezervasyonu yapa-
bilirsiniz.

Web sitesi üzerinden bagaj 
hakkınızı kontrol edebilirsiniz.

Tren istasyonunda sizi Harem’e 
götüren otobüsler ve taksiler 
vardır.

Tren istasyonuna zamanında 
varmaya dikkat edin.

Rezervasyon ve 
randevu için 

buraya 
tıklayın
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https://sar.hhr.sa/ar/timetable#


Umre yapma zamanının tam olarak 
bilinmesi, ikamet yerinin net bir şekilde 
öğrenilmesi ve ikamet adresinin 
cep telefonuna veya bir kağıda 
kaydedilmesinin öneminden dolayı hacı, 
birlikte geldiği kafilenin yetkilisi ile tam 
bir koordinasyon olmaksızın Harem’e 
gitmemelidir.

Harem’e varmadan önce 

önemli uyarılar
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Harem’e otobüsle geliyorsanız: 
Otobüs durağını ezberleyin ve umreyi 
tamamladıktan sonra buluşma noktasından 
emin olun.
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Harem’in avlularına geldiğinizde, kapıların 
önlerinde, gelenler için kapının giriş ve çıkışa 
uygun olup olmadığını uzaktan gösteren 
panolar bulacaksınız.
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Harem içerisinde, avlularında ve servislerinde 
genellikle yürüyen merdivenlerden inip 
çıkmanız gerekecek ve bunun için en önemli 
uyarılar şunlar:

Yürüyen Merdivenler
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1
Yorgun olsanız bile merdivenlere 
oturmayın.

2
Merdivenin üzerinde sağlam bir şekilde 
durun ve elinizi hareketli kayışın üzerinde 
tutun.

3
Merdivenin ucuna takılıp kalmaması için 
kadınlar giysilerine ve çarşaflarına dikkat 
etmelidir.

4
Merdivenin sonuna ulaştıktan hemen son-
ra, arkadan size çarpmamaları için yürüyün.
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5
Yetkili bir kişinin yardımı olmadan arabalarla 
merdivenlere tırmanmayın.

6
Beraberinizde yaşlı veya merdiven çıkmaya 
alışık olmayan biri varsa yanında durun ve 
düşmemesi için onu tutun.

7
Çıkış ve iniş başlangıcında kalabalık varsa iz-
dihama girmeyin, hacılara eziyet etmeyin ve 
kardeşlerinize fırsat verin.

8
Ayağınızı merdivenin altındaki yan fırçanın 
üzerine koymayın, bu sizi yaralayabilir ve 
merdiven temizleme servisini bozabilir.
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Tavaf  Müslümanın Kabe’nin etrafını 
döndüğü, Kabe’nin Rabbine ibadet ettiği 
ve O’nun emrettiği şekilde O’na yaklaştığı 
Allah’a yapılan bir ibadettir.

Tavaf 
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 ¨ Hac veya umre yapan kişi, tavafına Hacer-i 
Esved’in olduğu köşeden başlar. Üst 
katlarda bunu gösteren yeşil bir tabela 
bulunur.

 ¨ Hac veya umre yapan kişi, her tavaf 
şavtında (tur) Hacer-i Esved’in hizasına 
geldiği zaman tekbir getirmelidir. Tekbir 
için, öncesi veya sonrasında tekbir 
getirmenin meşru olmadığı belirli bir 
nokta şartı yoktur, durum daha çok 
takdiridir. Dolayısıyla hac veya umre 
yapan kişi Hacer-i Esved’in hizasına 
geldiğini görürse, tekbir getirir.  

Tavafın başlangıcı ve sonu:
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 ¨ Tekbir getirir ve eliyle Hacer-i Esved’e 
işaret eder. Sonra Kâbe solunda (saat 
yönünün tersine) olacak şekilde tavafına 
başlar. Hacer-i Esved’i öpmek, müyesser 
olanlar için sünnettir, ancak bu hac 
mevsimi günlerinde ve kalabalıktan 
dolayı zordur.
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 ¨ Allah’a dua edip O’na yalvararak ta-
vafına devam eder.

 ¨ Hacer-i Esved’den önce gelen ve 
(Rükn-ü Yemani) denilen köşeye 
ulaştığında, eğer müyesser olursa 
ona dokunması müstehaptır (hac 
mevsimi günlerinde bu zor olur).

 ¨ Sonra tavaf etmeye başladığı yer 
olan Hacer-i Esved’in köşesine varır 
ve eliyle işaret ederek tekbir getirir. 
Böylece bir şavtı tamamlamış olur.

 ¨ Bunu (7) şavtı tamamlayana kadar 
tekrarlar.
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 ¨ Tavas sahasında kalıp izdiha-
ma ve itişmeye neden olma-
yın.

 ¨ Sebebi ne olursa olsun tava-
fın aksi yönüne girmeyin. 

 ¨ Kalabalık ve izdiham yerlerin-
den kaçının.

 ¨ Mutlaka maske takın ve ön-
lem alın.

Tavaf ederken genel nasihatler:

Yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için tavaf 
arabaları mevcuttur. 

detaylarını inceleyebilirsiniz

Buraya tıklayarak

38



İttib’a: Erkekler hakkında Peygamber -salla-
llahu aleyhi vesellem- örnekliğine tabi olarak 
sağ omzun çıkarıldığı rida giymenin özel bir 
şeklidir.

Tavafın sünnetlerinden
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Remel:  Erkekler hakkında adımları birbirine 
yakın atmakla birlikte hızlı ve çalımlı yürüyüş 
demektir (koşmak demek değildir). Mümkün-
se tavafın ilk üç şavtında (tavaf yapanlara ezi-
yet vermeden) yapılır. Sonra kalan dört şavt 
yürüyerek tamamlanır.

Dua: Kendisini ilgilendiren ve kalbini meşgul 
eden şeyler için bolca dua eder ve Allah’a yal-
varır. Tavafın Rükn-ü Yemani ile Hacer-i Es-
ved arasındaki son kısmında şunu söyleme-
si sünnettir: “Rabbimiz! Bize dünyada iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin aza-
bından koru.”
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İki Rekâtlı 
Tavaf Namazı

Hac veya umre yapan yedi şavtı tamamla-
dığı zaman, omzunu örtmelidir. Sonra ilgili 
makamlarca belirlenen yere göre İbrahim’in 
makamı arkasında iki hafif rek’at namaz kıl-
ması sünnettir. Bu sünnet namazı Harem’in 
herhangi bir yerinde de kılabilir. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: «İbrahim’in makamını na-
maz yeri edinin.» [Bakara 2/125]
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İki rekât tavaf sünnetinin yeri:

 ¨ Umre yapan, o zamanki güvenlik göre-
vlilerinin organizasyonuna göre Harem 
alanın herhangi bir yerinde kılabilir.

 ¨ Uzak bir yerden de olsa İbrahim’in 
makamı önünde olacak şekilde kılması 
mümkünse, bu şekilde kılması müste-
haptır, çünkü Allah Teâlâ şöyle buyur-
muştur: «İbrahim’in makamını namaz 
yeri edinin.» [Bakara 2/125]
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İlk rekatta (Kafirun) Suresini, ikin-
cisinde de (İhlas) Suresini okumak 
sünnettir.

 ¨ Tavaf yapanlara eziyet vermekten ve 
tavaflarını bozmaktan sakının, çünkü 
Kâbe’yi tavaf edenler daha öncelikli ve 
daha (saygıya) müstahaktır. Allah Teâlâ 
da kitabında onları öne alarak şöyle 
buyurmuştur: «Evimi ziyaret edenler, 
kendini ibadete verenler, rüku ve sec-
de edenler için temiz tutun.» [Bakara 
2/125]
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 ¨ - Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 
tavafını bitirdikten sonra Zemzem su-
yundan içerdi ve bu hususta ona uymak 
sünnettir. Günümüzde sa’y yapmaya gi-
derken ve sa’y yapılan yerde de bunu 
yapmak mümkündür, çünkü Harem’in 
her tarafında Zemzem suyu için soğu-
tucular bulunuyor. 
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(Sa’y) Sa’y Yerine 
Erişim

 ¨ Tavafınızı tamamladığınızda, Mes-
cid-i Haram’ın içinde sizi sa’y yeri-
ne yönlendiren ve sa’yın başladığı 
Safa’yı işaret eden tabelalar bula-
caksınız. 
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Tavafınızı tavaf sahası içerisinde tamamladık-
tan sonra üst katlardaki sa’y yerine yönelme-
nizi tavsiye ederiz, böylece:

 ¨ Sa’y yerinin zemin katının izdihamından 
kaçınabilirsiniz.

 ¨ Kendinizi ve Müslüman kardeşlerinizi ra-
hatlatabilirsiniz.

46



Sa’y yerinin üst katlarına gitmek için:

Yürüyen merdiven girişlerine yönelin (Sizi 
yönlendirmeleri için güvenlik görevlilerine 
sorabilirsiniz).
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Safa ve 
Merve 

Safa ve Merve,  İsmail aleyhi selam’ın anne-
si Hacer’in yiyecek ve su bulmak için üzerine 
tırmandığı iki küçük tepedir.

Safa:

 ¨ Sa’yın başladığı küçük bir tepedir.

 ¨ Sa’y yerinin zemin katında tepenin ka-
yalıkları hala görülebilmektedir.
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Merve:

 ¨ Sa’yın bittiği küçük bir tepedir.

 ¨ Hac ve umre yapan için sa’yın sona er-
diği yerdir.

Safa ile Merve arasındaki sa’y, hac ve 
umre ibadetlerinden biridir:

  Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: «Şüphe-
siz Safa ile Merve Allah’ın nişanelerin-
dendir.» [Bakara 2/158]
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Umre yapan, Rasûlullah’ın -sallallahu 
aleyhi vesellem- yaptığı gibi, Safa ile Mer-
ve arasındaki mesafeyi 7 defa kat ederek 
Rabbine ibadet eder.

Sa’y Yapmanın 
Şekli
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Sa’ye Safa’dan başlar ve Merve’de bitirir. 

 ¨ Safa’dan Merve’ye kadar olan mes-
afeyi kat etmek bir şavt (tur) olarak 
kabul edilir.

 ¨ Merve’den Safa’ya ikinci şavt sayılır.
Bu şekilde tamamlanır. 
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İki yeşil bayrak:

Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- 
yaptığı gibi, gücü yeten erkeklerin iki yeşil 
bayrak arasında hervele (süratli ve canlı 
yürüyüş) yapmaları müstehaptır.
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Sa’y 
Duası

Sa’yde dua etmek:

Sa’y yapan, sa’y vaktinin tümünü Allah’ı 
anmak, O’na dua et veya Kur’an okumakla 
geçirmelidir.
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Safa ve Merve başlangıcında dua etmek:

Sa’y yapan kişi, her şavtının başında Safa veya 
Merve’nin başlangıcına geldiğinde, yeni bir 
şavta başlamadan önce kıbleye yönelerek 
ellerini kaldırması, Allah’a dua etmesi ve te-
kbir getirmesi sünnettir.

Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve se-
llem- duası:

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ta-
vaftan sonra ilk Safa’ya vardığı zaman Yüce 
Allah’ın şu buyruğunu okur: «Şüphesiz 
Safa ile Merve Allah’ın nişanelerinden-
dir.» [Bakara 2/158] ve «Allah’ın başladığı 
yerden başla.» derdi. 
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Safa’ya veya Merve’ye çıkınca kıbleye yönelir 
ve şöyle derdi: «Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekber. Allah’tan başka ilah yoktur, O 
tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd 
ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah’tan 
başka ilah yoktur, O tektir. Vaadini yerine ge-
tirdi, kuluna yardım etti ve grupları tek başı-
na hezimete uğrattı.» Sonra dilediği duaları 
ederdi, ardından yine bunu tekrarlardı, sonra 
tekrar dilediği duaları ederdi, sonra bunu te-
krarlardı ve sonra sa’y yapmaya devam ederdi.

Sa’y yapan kişi, dua için seyri aksatacak ve 
kalabalığa neden olacak bir yerde durma-
malıdır. Harem’deki güvenlik ve düzen göre-
vlilerinin talimatlarına uymalıdır.
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Sayılarla 
Sa’y

Sa’y yerinin uzunluğu: 

394 m
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Yürüme hızı, devamlılık, boy, kilo, yaş, konum, 
engeller, kalabalık ve dua süresi gibi çeşitli fak-
törlere göre değişir.

Sa’y şavt adedinin ortalama 
toplamı: 

2761.5 m

Sa’yı tamamlamak için ortalama süre

 55-45 dakikadır.
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Sa’y yerinin 
katları

Sa’y yeri 87.000 metrekarelik bir alana sa-
hip katlara ayrılmıştır ve bunlar:

 ¨ Bodrum katı.

 ¨ Zemin katı.

 ¨ Elektrikli arabalar için asma kat.

 ¨ Birinci kat.

 ¨ İkinci kat.
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Umre yapanların 
sorularını yanıtlamak

Mescid-i Harem’in genelinde yedi uluslararası 
dilde umre yapanlar ile ziyaretçilerin soru ve 
sorunlarına cevap vermeye tahsis edilmiş mo-
bil cihazlar bulunmaktadır.
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Araba 
hizmetleri

Ücretsiz araba:

Nereden alınır:

1. Doğu Meydanı (toplu ulaşıma giriş).

2. Güney Meydanı (Kral Abdülaziz Vakfı 
yanı).
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Elektrikli araba:
Hacıların ve umre yapanların ibadetlerini 
icrası sırasında bunlara ihtiyaç duyanların 
rahatını amaçlayan ve birden fazla boyutu 
olan gelişmiş ulaşım aracıdır.
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Umre yapanların ulaşımını kolaylaştırmak için 
5.000’den fazla normal araç ve 3.000’e yakın 
elektrikli araç, ihtiyaç sahibi umre hacılarının 
ve Mescid-i Haram’a gelen ziyaretçilerin hiz-
metindedir.

Araba iticiler servisi:

Servisin bulunduğu yerler: 

1. Zemin tavaf yeri.

2- Zemin sa’y yeri (bölüm 14).

3 - İkinci kat sa’y yeri (Erkam Merdivenleri).

4- Kral Abdülaziz Vakfı.
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Elektrikli araba hizmetine, Mescid-i Ha-
ram’ın dört girişinden erişilebilir, bunlar:

1- Doğu Meydanı (Kaşaşiye üst tavanı).

2- Güney Meydanı (Birinci kata çıkan Ecyad 
Köprüsü).

3- Ecyad Kapısı yürüyen merdiveni.

4- Batı Meydanı (Şebika Köprüsü).

Elektrikli arabalar birinci asma katta yer 

almaktadır.
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Mescid-İ Haram’a gelmeden önce elek-
trikli araba rezervasyonu yaptırmak is-
terseniz:

İntikal uygulaması üzerinden rezervasyon 
yaptırabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek 
için buraya tıklayın

araba aşağıdaki hizmet noktalarında sizi 
bekliyor olacaktır:

 ¨ Sa’yın (Safa) başında.

 ¨ Asma kat (tavaf başlangıcı).
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar


Arabalardan en iyi şekilde yararlanmak için 
şunları yapmanızı öneririz:

Belirtilen girişlerden girin.

Özel yollarda kalın.
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Gözlemcilerin talimatlarını izleyin.

Aracın güvenliğini sağlayın.

Aracı dikkatli ve sakin bir şekilde 
sürün.
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Umre yapanlar ile namaz kılan yaşlıları 
ve özel ihtiyaç sahiplerini Mescid-i Ha-
ram içinde taşımak için ücretsiz golf ara-
bası hizmeti mevcuttur.
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Berber 
dükkanları

 ¨ Mekke haremi çevresinde umre ya-
panlar ile diğer insanlar için tıraş ol-
maya yetkili çok sayıda dükkan bulun-
maktadır.

 ¨ Bunlar sağlıklı bir ortamda güvenli 
tıraş için donatılmıştır. 
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 ¨ Umre yapan, güvenliğini sağlamak için 
bu dükkanlardan birine gitmelidir.

 ¨ Sokak berberlerinden veya haremin 
kutsallığı ve temizliğine uygunsuz bir 
şekilde saçlarını kesmekten kaçınmalı-
dır.

Berber dükkanlarının yerle-
rini öğrenmek için 

buraya tıklayın
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


Sağlıklı bir tıraş 
için tavsiyeler

Berberde şunlara dikkat edin:

 ¨ Tek kullanımlık plastik saplı ustra ku-
llanmalıdır.

 ¨ Bir önceki hacı veya umre ya-
panın tıraşını bitirdikten sonra tıraş 
takımlarını değiştirmeli ve yenilerini 
çıkarmalıdır.

 ¨ Tıraşa başlamadan önce ellerini sabun 
ve suyla yıkamalıdır.
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Umrenin tekrarı

İmkanı olanların zaman zaman tekrar umre 
yapmak için seyahat etmeleri müstehaptır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 
buyurmuştur: «Umre umreye kadar arasın-
daki [günahlara] kefarettir.»
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(Uygulamayı indirmek için: Tevekelna ve İte-

merna buraya tıklayın).

Fakat aynı seferde umreyi tekrarlamak, bir se-
bep olmadan sahabiler tarafından yapıldığı bi-
linmiyor. Onlar umreden sonra Kur’an okumak 
ve namaz kılmak gibi bolca ibadet ederlerdi. 
Bu durum hac ve umre yapanlar için kolaylıktır.

  Bununla birlikte, hac ve umre yapanları kısıt-
lamıyorsa, umreyi aynı seferde kendi veya 
başkası için tekrarlamak caizdir.

Umre yapmak isteyen kişi, belirtilen saatte 
umre yapmak için resmi uygulamalar ara-
cılığıyla izin almalıdır.
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Kim umre yapmak isterse ve onun için resmî 
izin alırsa, ihrama girmek üzere Harem hudud-
larının dışına çıkmalıdır. Örneğin Tenim’deki 
Mescid-i Aişe’ye -Allah ondan razı olsun- gidip 
oradan ihrama girebilir.

Mescid-i Aişe’ye -Allah ondan razı olsun- ulaşmak 

için

buraya tıklayın.
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


Hac mevsimlerinde ve kalabalık günlerinde 
bir umre ile yetinmek izdihamı azaltmakta 
ve umre yapamayan diğer umre hacılarına 
gönül rahatlığıyla umre yapma fırsatı ver-
mektedir.
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Sağlık tavsiyeleri 

Vücut ısısını düzenlemek, yorgunluğu ön-
lemek ve vücut sıvılarının kaybını telafi et-
mek için:

Daha fazla Zemzem suyu, şişelenmiş su ve mey-
ve suları içmenizi öneririz.
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Fayans üzerinde yürürken ayakları koru-
mak için:

 ¨ Yorgun hissettiğinizde mola verin.

 ¨ Uzun süre çıplak ayakla yürümekten 
kaçının.

 ¨ Dış mekan karoları üzerinde çıplak 
ayakla yürümeyin.
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Kendimi cilt soyulmalarından nasıl koru-
yabilirim?

 ¨ Umre öncesi temizlik ve duş alın.

 ¨ Uyluk soyulması merhemi kullanın (ec-
zanelerde vardır).

 ¨ Mantar önleyici pudra sürün.
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 Harem çevresindeki
 alışveriş

merkezleri

Harem’in yakınında birçok alışveriş mer-
kezi ve restoran bulunmaktadır, bunlardan 
bazıları:

Kral Abdülaziz 
Vakfı.

Cebel Ömer 
Kuleleri.

Mekke 
Kuleleri.

Halil Meydanı.
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Umrenin her zaman büyük faziletleri var-
dır. Peygamber Efendimizin -sallallahu 
aleyhi ve sellem- buyurduğu gibi günahla-
ra kefarettir, ancak Ramazan ayında özel 
bir fazileti vardır. 

 Ramazan’da
Umre Yapmak
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Ramazan’da umre yapmanın sevabı:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
şöyle buyurmuştur: «Ramazan umresi bir 
haccı kaza eder.»
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Umre yapmak isteyen, umre yapmak için 
seyahat etmeden önce umre izni alma 
zorunluluğunun bulunup bulunmadığı-
na bakmalıdır. (İtamerna) ve (Tevekelna) 
uygulamaları aracılığıyla izin alabilir ve 
onaylayabilir.

Umre 
İzni
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


Umre izni almak için yapmanız gereken 
tek şey şu adımları takip etmektir:

2
Kimlik doğrulaması yapılacaktır.

3
Bundan sonra, uygun tarihe göre izin 

verilecektir.

1
İstediğiniz hizmeti belirleyin ve gün ile saati 
seçin.
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Umre ibadetlerini kolayca tamamlayabil-
mesi için, umre iznini aldığı zaman izinde 
belirtilen zamanda gerçekleştirmesi 

gerekir.

Kalabalığın daha az olduğu zamanları seç-
mek, umreyi huşu ve sükûnet içerisinde 
tamamlamaya yardımcı olur.
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 Yapılacakların
Listesi

Umre izni aldınız.

Bir miktar dinlenin.

Her zamanki ilaçlarınızı aldınız.

İhtiyaç duymanız halinde acil 
ilaçlarınızı yanınızda taşıyın.
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Sizi ilgilendiren numaralar

911

937

1966

920002814

Acil durumlar ve güvenlik 
hizmetleri için

Tıbbi danışma ve soruları için

Mescid-i Haram ve Mescid-i 
Nebevî hakkındaki sorularınız için

Hacıların sorularını yanıtlamak 
için Hac ve Umre Bakanlığı’nın 

çağrı merkezi
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Diğer farkındalık kılavuz ve rehberle-
rine Hac ve Umre Bakanlığı’nın web 
sitesini ziyaret ederek (buraya tık-
layarak) ulaşabilirsiniz. Bu rehber-
lerde, hac ibadetlerini kolaylıkla ve 
güven içerisinde gerçekleştirmenizi 
kolaylaştıracak tüm talimat ve yön-
lendirmeleri bulacaksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

https://guide.haj.gov.sa/es.html


Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal medya 

hesabımızdan 
takip edin


