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Mlndde 1- Bu protokoliin amact' Diyanet iqleri Baqkanh[r ile Tiirk Hava yolla'
arasrnda yapiacakiqbirliginin ve ortak hizmetlerin gergevesini belirlemektir.

I(APSAM

Madde 2- Bu protokol, sosyal sorumluluk projeleri kapsamrnd a dezavantajl ve rizelgn'rplarrn inang deperleri ekseninde moral, motivasyon vl hayataba$11kla'm zrtrmak
amacryla 66Diyanet iqleri Bagkantrfr ile Tiirk Hava yollan Arasrnda Dezavantajlve 6zel Gruplarrn umre Programla rf'na yrinelik ulagrm ve diger hizrnetlere dairipbirlifinin usul ve esaslarrm kapsar.

TA]\IMLAR

Madde 3- Bu protokolde gegen;

Baqkanhk : Diyanet igleri Bagkanhprm

THY : Ttirk Hava yollan A.O.

HUITKI DAYANAK

r[r Kurulug ve Gcirevleri
ma Ycinetmeligi ile Ttirk
azrlanmrgtrr.

SORUMLULUK

Madde 5- Bu protokoliin ytirfiltimesinden taraflar
Protokolde yer alan htiktimrerden Diyanet iqleri Baqkanhlr
ve sorumludur.

egit derecede sorumludur.
ile Tiirk Hava yollarr yetkili
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connv ve yUrtinnr, Ur, Uxr,nn
Madde 6- Bu protokohin ' amacrnaulagabilmesi igin taruflarrngrirev ve yrikrimliiliikleri
qunlardrr:

A- Baqkanhfrn Giirev ve yiikiimliiliikleri

1. Dezavantajh ve ozer gruplardan (engelliler, gehit-gazi yakmla',
AMATEM'lerde tedavi gtiren gocuklar, sosyal hizmet kurumlannda kalangocuklar, gengler vb.) sosyo-ekonomik dizeyi drigrik olanlardan programlara
katrlmak isteyenleri belirli bir sistem ve usul gergevesinde tespit edecektir.

2' Umre programmrn yol masrafi drqrndaki iage ve ibate giderlerini karqrlayacaktu.
3' Dezavantajh ve cjzel gruplardan urrue organizasyonuna katrlacaklardan gruplar

olugturacakhr.

4' Yaprlan urme programlannda katrhm ctlara dini damgmanlk ve rehberlik
y ap ac ak personel gcirevlendirecektir.

5' Sosyal sorumluluk projeleri kapsamrnd a yapiacakbu ve benzeri galqmalar igin
e$itim ve tamtrm materyaller i hanrlay acaktr.

B- Tiirk Hava Yollan Giirev ve yiikiimliiliikleri
1' Dezavantajh ve tizel gruplar igin yaprlacak umre programlarrnda gidig ve d<inrig

olmak izere vergi, harc ve biletleme servis ticreti dahil iicretsiz oiarat ugak
biletlerini kargrlayacaktrr.

2' Her sene yrl igerisinde muhtelif zarnanlarda olmak koguluyla maksimum 500
kigilik bir kontenj an saflayacaktrr.

3' 500 kiqilik kontenjan tarifeli IST, SAw ve ESB seferleri ile Diyanet iqleri
Bagkanhlrna tahsis edilen ilave seferlerde gruplar halinde tagrnacaktrr. Tamamr
bu kontenjandan olugan bir grup igin ilave sefer planlanmayacaktrr. THy,nin
uygun grirdii$ti seferlerde uygulanacaktrr.

4' Planlamasr yaprlan seferlere 7 gdrrt kala yaprlan rezervasyon iptallerinde veyatarih deligikliklerinde iptal edilen yolcu saylsr kadar kontenjan senelik
kontenj andan diiqtihir.

5' Umre programma katrlan gruplar igin di$er umre gruplanna da[rtrlan umre
kitleri dalrtrlacaktrr.

C- Ortak Yiikiimliiliik ve Sorumluluklar

1' Yrl igerisinde yaprlacak umre progr amlan, taraflartneggridrimriyle uygun ve cizel
zaman dilimleri dikkate ahnarak planlanacaktrr.

2' Protokoliin yiinirltile girmesinden sonra, <ingcirtilen faaliyetlerin ytirtittilebilmesi
igin ortak faaliyet ve gahgma programl haztlanacak, gahqmalar ve grktrlar
periyodik arahklarra delerlendirilerek raporlanacaktr.



Biletleme ve kontenjan takibi Ankara Satrg Mtidrtuhigii Hac&Umre ofisi ile
Diyanet igleri Baqkanhgr Hac&umre bdhimii sorumluru[undadrr.

Gergekleqtirilecek olan umre programlarrnda yaprlan faaliyetlerin fotograf videove raporlan haztlanarak, taruflarrn uygun gciriigri ve onayl neticesinde
kamuoyuyta p aylagrlabilecektir.

nnGigixr,irr,nn
Madde 7- Tataflardan biri Protokol'de de[igiklik <inerdigi takdirde, bu 6nerisin i yazlr
olarak kargr tarafa bildirir. Protokol degigiklikleri, Bagkanhk ve Tiirk Hava yollarr
tarafindan gergeklegtirilir.

yUniinr,tir

Madde 8- Bu protokol imzalandrlL tarihte nirtirltipe girer ve 5 yrl gegerlidir. 5 yrl
sonunda yiirtirhikten kaldrnlmas rna taraflar birlikte karar verir.
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