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Yüce Allah Buyuruyor ki:

Haccı da umreyi de sırf Allah için tam olarak yerine getiriniz.

(Bakara, 2/196)

“Kim Allah için hacceder de (Allah'ın rızasına uymayan) kötü söz ve 

davranıșlardan ve Allah'a karșı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) 

annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmıș olarak 

hacdan) döner.”

(Buhârî, hadis no: 1449. Müslim, hadis no: 1350)
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Hayatınızın dönüm noktası olabilecek müstesna bir yolculuğa adım atmanın 
heyecanını yașıyorsunuz. Sizleri bu tercihinizden dolayı tebrik ederiz.

Diyanet İșleri Bașkanlığı olarak 2017 hac organizasyonumuzla vatandașlarımıza 
hizmet etmenin mutluluğunu yașıyoruz. Uzun yılların tecrübesi ve kaliteli hizmet 
anlayıșımız ile huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir hac organizasyonu için hizmete hazırız.

“Hac" kelimesi saygı duyulan büyük ve önemli bir șeye yönelmek ziyaret etmek, bir 
yere gidip gelmek, imkânı olan Müslümanların belirlenmiș zaman içinde Kâ'be, Arafat, 
ve Mina'da belli dini görevleri șart ve usulüne uygun olarak yerine getirme anlamlarına 
gelir.

Kutsal topraklara yapacağınız bu yolculuk ile kalbinizi yeniden imar etmeyi, manevi 
dünyamızda yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz.

Elinizdeki bu broșürde 2017 hac organizasyonumuzla alakalı ayrıntılı bilgileri ve hizmet 
çeșitlerimizi bulacaksınız.

Cenâb-ı Hak’tan seyahatinizi kolaylaștırmasını, ibadetlerinizi kabul buyurmasını niyaz 
eder, bu yolculuğunuzun hayatınızda dönüm noktası, yeni bir bașlangıç olmasını 
dileriz.

Değerli Hac Yolcusu Kardeșim;
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1. Hac yolcularımızı Allah’ın birer misafiri olarak görüyor ve Allah’ın misafirlerine hizmet 
etmeyi en büyük șeref olarak değerlendiriyoruz.

2.  Hac ibadetinin her așamasındaki hizmetleri “ emanet ve sorumluluk ” bilinciyle 
yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

3. Bașkanlığımız, yurt içinden ve yurt dıșından organizasyonumuza katılan Hac 
yolcularımıza kaliteli hizmeti kendisine șiar edinmiștir.

HİZMET ANLAYIȘIMIZ
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HAC ORGANİZASYONUNUN 

TEMEL NİTELİKLERİ

16-24 Mart 2017 
tarihleri arası

KESİN KAYITLAR

03-13 Mart 2017 
tarihleri arası

EK KAYITLAR

2017 YILI HAC KAYIT TARİHLERİ
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HİZMETLERİMİZ

 a) Eğitim ve İrșat Hizmetleri

fırsatına dönüștürebilmek, hac 
yocularımızın ibadetlerini usulüne 
uygun ve bilinçli bir șekilde yerine 
getirebilmelerini temin edebilmek için 
onlara, yolculuk öncesinde ve yolculuk 
esnasında  eğitim, bilgilendirme ve irșat 
seminerleri yapılmaktadır.

 b) Dini Rehberlik Hizmetleri

yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

organizesinde kesilmektedir.

Efendimizin (s.a.s) doğduğu ev, Cin 
Mescidi, Cennetü’l Mualla Kabristanı, 
Nur Dağı, (Hira Mağrası), Sevr Dağı, 

Kıbleteyn Mescidi, Kuba Mescidi, 
Cennetü’l Bakî Kabristanı, Uhud Șehitliği 
ziyaret edilmektedir.
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HİZMETLERİMİZ

 c) Sağlık Hizmetleri

Mekke-i   Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere'de   Bașkanlığımıza ait, tıbbi 
ve teknik donanıma sahip hastane, sağlık 
merkezleri ve sağlık ocakları bulunmaktadır.

Sağlık hizmetleri Mekke-i Mükerreme 

görevlendirilen doktorlar ve sağlık personeli 
tarafından verilmektedir.

kullanılmaktadır.

Arafat, Müzdelife ve Mina intikalleri 
esnasında sağlık hizmetleri verilmektedir.

 d) Yemek Hizmetleri

tarafından, diyetisyen kontrolünde 
hazırlanmaktadır.

Yemeklerde taze et kullanılmaktadır. 

Hac yolcularımıza, otellerinde sabah 

kumanya verilmektedir.

Otellerde çay ve su ikramı 24 saat self 
servistir.
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HİZMETLERİMİZ

 e) Kargo Hizmetleri

 Medine-i Münevvere'de kargo hizmeti 
verilmektedir. 

göndermek isteyen hac yolcularımız arzu 
ettikleri takdirde Diyanet İșleri Bașkanlığı, 

ile gerçekleștirilen kargo hizmetinden ücret 
karșılığında faydalanabileceklerdir.

 f) Ulașım Hizmetleri 

 Hacılarımızın, Cidde-Mekke-Cidde ve Mekke-
Medine-Mekke arası intikalleri yeni ve klimalı 
otobüslerle sağlanmaktadır.

 Mekke-i Mükerreme’de Harem-i Șerif’e 
ulașım Bașkanlığımızca temin edilen servis 
otobüsleriyle sağlanmaktadır. Ancak Suudi 
Arabistan makamlarının aldığı karar gereği 

1438) tarihleri arasında servis hizmeti 
verilememektedir.

 Arafat'tan Müzdelife’ye intikal otobüslerle 
sağlanmaktadır.

 Müzdelife’den Mina’ya intikal yürüyerek 
yapılmaktadır.

 Hacılar, ziyaret tavafı ve Șeytan tașlama 
mahaline kendi imkânları ile gideceklerdir.
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HİZMETLERİMİZ

 g) Havalimanı Hizmetleri

hizmeti verilecektir.

Yolları veya özel hava yolu șirketleri ile sağlanacaktır.
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2 Kișilik Oda

3 Kișilik Oda 

4 Kișilik Oda

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

Otel 1/A

Otel 1/B

Otel 1/C

Otel 1/D

Otel 2

Hac yolcularına farklı seçeneklerde hizmet sunmak üzere Bakanlıklararası Hac 
ve Umre Kurulu kararları çerçevesinde așağıdaki konaklama türlerinde hac 
organizasyonu düzenlenecektir.



12



13



14

ODA TERCİHLİ KONAKLAMA

ÖZELLİKLER

3.  İçinde televizyon, banyo/wc bulunan klimalı odalar,

4.  İnternet imkânı,

5.  24 saat sıcak su,

6.  Sabah kahvaltısı, Öğle için kumanya, Akșam yemeği,

7.  Mekke’de Mescid-i Haram’a servislerle en fazla 7 km mesafede oteller,

8.  Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebi’ye en fazla 700 m mesafede oteller,

9.  Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a servislerle ulașım hizmetleri verilecektir.

TERCİH GRUBU 1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

ODA TERCİHLİ 
KONAKLAMA
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ODA TERCİHLİ KONAKLAMA

 KONAKLAMA SÜRESİ

sürenin kısalması hâlinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. 

Medine-i Münevvere ’de konaklama süresi 4 ile 6 gün arasında olacaktır.

 UÇUȘLAR

 Uçuș programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.
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OTEL 1 / A,B,C,D KONAKLAMA
 KONAKLAMA

 ÖZELLİKLER

 KONAKLAMA SÜRESİ 

 UÇUȘLAR

TERCİH GURUBU
1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

2 KİŞİLİK ODA 3 KİŞİLİK ODA
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OTEL 2 KONAKLAMA
 OTELLERİMİZ

 ÖZELLİKLER

 KONAKLAMA SÜRESİ

 UÇUȘLAR

TERCİH GURUBU 1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ 
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Hac Yolcularımız; 

   Kesin kayıt hakkı elde edenler "2017 yılı kesin kayıt yaptırabilir" 
belgelerini internet üzerinden veya Müftülüklerden belge 

talebi esnasında sistemde kayıtlı olan cep telefonuna SMS'te 
belirtilen șifre ile "Diyanet Organizasyonu" veya "Acenta 
Organizasyonu" seçilerek  belirlenen kontenjan oranları 
dâhilinde alabileceklerdir. 

 Diyanet organizasyonunu tercih eden hac yolcularımız 
kayıtlarını müracaat ettikleri İl Müftülüklerinden tercih ettikleri 

hac konaklama türüne göre 2-3 veya 4 kișilik oda tercihlerini 
ve gitmek istedikleri havalimanını seçecek ve ilgili bankalara 

konaklama türüne ait hac ücretini belirtilen süre içerisinde peșin olarak 
yatırarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

ve vade farksız olarak ilk hac çıkıș tarihi (31.07.2017) itibarıyla ödenmesi durumunda 
taksitlendirme imkânı sunulmaktadır.)

  Acenta organizasyonunu tercih eden hac yolcuları Bașkanlığımız ile sözleșme 
imzalayan acentalardan birisini seçerek kayıt  süresi  içerisinde  kayıtlarını 
yaptıracaklardır. (Bașkanlığımızca sözleșme imzalayan acentaların listesi 

 http://hac.diyanet.gov.tr  adresinden öğrenebileceklerdir.)

  Yolcular kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri 
teslim alacak ve belirlenen modele uygun elbiselerini hazırlatacaklardır. 

  Kesin kayıt yaptıran yolcular Müftülüklerce düzenlenecek “ Hac Hazırlık Kursu ” na ve 

katılacaklardır.

  Yolcular Müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde menenjit 
așısını yaptıracaklar ve așı kartlarını yanlarında bulunduracaklardır.

KAYITLARLA İLGİLİ BAZI HATIRLATMALAR
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 Hac Yolcuları;

 Yurt dıșı çıkıș harcını kendileri ödeyecekler ve çıkıș esnasında 
ibraz etmek üzere yanlarında bulunduracaklardır.

  Havalimanlarına intikallerin genelde karayoluyla 
yapılacağını dikkate alarak kesin kayıt esnasında uçuș 
için kendilerine en yakın havalimanını tercih etmelidirler.

  Çalınma ve kaybolma ihtimalini dikkate alarak yanlarında 
fazla miktarda para ve değerli eșya bulundurmamalıdır.

  Suudi Arabistan’da özel ihtiyaçları için harcayacakları 

Șubesindeki ilgili Hac Emanet Kurumsal hesabına yatırabilirler. 

yazdırarak bu hesaba para yatırabilirler.

  Kaldıkları otel veya binayı bulamadıkları durumlarda “ Hac Kimlik Kartı ”nın arka yüzünde 
yer alan telefon numaralarını arayarak bulundukları konumu ilgililere bildirmelidirler.

  Uçak veya servis otobüslerine biniș ve inișlerde acele etmemeli, görevlilerin uyarılarına 
dikkat etmelidirler. Özellikle Mescid-i Haram’da namaz çıkıșlarında meydana gelen ve 
servis araçlarında yașanan izdihama maruz kalmamak için Harem-i Șerif’te bir müddet 
daha ibadetle meșgul olmak yerinde olacaktır. 

  Serbest bagaj hakkını așan ağırlıktaki bagajların ücreti havayolu șirketlerince 
yolculardan tahsil edilecektir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
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Kitaplar

Malzemeler

HAC YOLCULARINA VERİLECEK KİTAPLAR VE MALZEMELER
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HAC ÇIKIȘLARI

31 Temmuz 
26 Ağustos 2017

tarihleri arası

5 Eylül 
30 Eylül 2017
tarihleri arası

HAC DÖNÜȘLERİ

2017 YILI HAC ÇIKIȘ VE DÖNÜȘLERİ
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TERCİHE GÖRE BEBEK-ÇOCUK KONAKLAMA ÜCRETLERİ

ODA TERCİHLİ KONAKLAMA TÜRÜ

OTEL TERCİHLİ KONAKLAMA TÜRÜ

TERCİH 
GURUBU

00-02 Yaş arası Bebek 
(0-24 Ay)

03-05 Yaş arası Çocuk 
(25-60 Ay)

06-12 Yaş arası Çocuk 
(61-144 Ay)

2 KİŞİLİK 
ODA 

3 KİŞİLİK 
ODA

4 KİŞİLİK 
ODA

2 KİŞİLİK 
ODA

3 KİŞİLİK 
ODA

4 KİŞİLİK 
ODA

2 KİŞİLİK 
ODA

3 KİŞİLİK 
ODA

4 KİŞİLİK 
ODA

TERCİH 
GURUBU

00-02 Yaş arası Bebek 
(0-24 Ay)

03-05 Yaş arası Çocuk 
(25-60 Ay)

06-12 Yaş arası Çocuk 
(61-144 Ay)

2 KİŞİLİK 
ODA 

3 KİŞİLİK 
ODA

2 KİŞİLİK 
ODA

3 KİŞİLİK 
ODA

2 KİŞİLİK 
ODA

3 KİŞİLİK 
ODA
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İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak 
yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

(Hac, 22/27)

(Allah tarafından) kabul edilmiș haccın karșılığı ancak cennettir.
(Müslim, Hacc, 437)




