
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a)22.04.2022 tarihli E.75704976-302.01.02-2400093 sayılı Başkanlık Talimatı.
b)28 Kasım 2019 tarihli VI. Din Şurası Kararı.

 
Ömürlerinde bir defa yaşayacakları hac yolculuğuna vatandaşlarımızı hazırlamak, gerekli eğitim

ve rehberliği sunmak, bu yolculuğu hayatlarında manevi bir milat haline dönüştürmek ve hac
organizasyonlarımızda karşılaşılan problemleri en aza indirebilmek için hac hazırlık kurslarına katılımın
mümkün olduğunca artırılması ve kursların başarılı bir şekilde icra edilmesi önem arz etmektedir.
Buna göre;

1. 2022 yılı haccı için 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kafilelerin gidişine kadar kadın-erkek
ayırımı yapılmaksızın Başkanlığımız ve seyahat acentaları aracılığı ile hacca gidecek bütün
vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde  düzenlenecektir"Hac Hazırlık Kursları"

2. Kurslarda nın hac öncesi ülkemizde icra edilecek 8 ders - 15Hac Yolcuları Eğitim Programı
saatlik bölümü il ve ilçe müftülüklerimizce yerel şartlar dikkate alınarak planlanacak ve belirtilen tarihler
arasında uygulanacaktır.

3.  Kurslarda  ders  verecek  eğitici  isim  listesi  il  müftülüklerince  sisteme  girilecek  olup,  kurslara
katılan hac yolcularının isim listesi sisteme girilecek, katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

4.  Kurslar  il  ve  bütün  ilçe  merkezlerinde  kayıt  yaptıran  hac  yolcusu  sayısına  bakılmaksızın
düzenlenecek, büyük yerleşim birimlerinde ihtiyaç halinde birden fazla noktada kurs planlanabilecektir.

5.  İl  Müftüsü  veya  vekilinin  koordinesinde  öncelikli  olarak  il  müftüsü,  il  müftü  yardımcısı,  ilçe
müftüleri,vaiz, şube müdürü ve bu unvanlarda personel bulunmaması durumunda eğitim uzmanı, din
hizmetleri uzmanı ve murakıp unvanında olanlar ile  tarihleri arasında Ankara'da02 - 04 Haziran 2013
düzenlenen  ve  tarihlerinde"Hac ve Umre Hazırlık Kursları Eğiticisi Seminerine" 05- 06 Nisan 2016
Kızılcahamam'da düzenlenen  katılan personel"Hac ve Umre Hazırlık Kursları Eğiticiler Çalıştayına"
bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilebileceklerdir. Ancak hac yolcu sayısı fazla olan ve söz konusu
eğitici  seminerine  katılmış  personel  sayısı  yeterli  olmayan  müftülükler  ihtiyaç  halinde  bu  sayılanlar
haricinde de görevlendirme yapabileceklerdir.
Görevlendirilen  personel,  Hac  Hazırlık  Kurslarını   kitapçığında''Hac  Yolcuları  Eğitim  Programı"
belirtilen   riayet  ederek  verecektir.  Ayrıca  programın  ders  isimleri  olarak"Uygulama  Esaslarına"
çerçeve-esnek  değil  içerik  olarak  çerçeve-esnek  program  olduğu  eğiticiler  tarafından  göz  önünde
bulundurulacaktır.

6. Kurslara katılımın artırılması amacıyla, düzenlenecek kursların yer ve tarihine dair duyurular
itina ile yapılacak ayrıca· hac ve umre hazırlık kurslarına yönelik duyurular İl ve ilçe Müftülüklerimizin
internet sitelerinde mutlaka yer alacaktır. Kendisine ulaşılmayan hiçbir hac yolcusu kalmayacak, Hac
Hazırlık Kurslarına katılan yolcularımıza  verilecektir.Hac Hazırlık Kursları Katılım Belgesi

7.  İllerinde  hac  yolcusu  kesin  kaydı  yapan  seyahat  acentaları  ile  irtibata  geçilerek  kendilerine
kayıtlı hac yolcularının hazırlık kurslarına katılımı hususunda gerekli duyuruları yapmaları sağlanacaktır.
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8.Kurslarda verimliliği artırmak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan sunumlar 
 https://www.hac.gov.tr/hacdosyalar.zip  adresinden   girilerek  indirilip  kurslar  buşifre  (Hac1453*)

sunumlar çerçevesinde işlenecek, ayrıca sesli ve görüntülü yayınlar da faydanılabilecektir.
9. Hac yolcuları yurt dışı çıkış harcının kendileri tarafından yatırılacağı, kurban ücretlerinin hac

 ücretleri içerisinde tahsil edildiği, emanet para hesabı, sağlık, ayniyat, servis ve otel hizmetleri, Mobil
Hac  ve  Umre  Rehberi,  Eğitim  ve  Ziyaret  Rehberi  Web  sayfası  gibi  hususlarda  bilgilendirileceklerdir.
Gerekirse her ders sonunda soru sorma imkanı tanınacaktır.

  10.  Hac  yolcularımız,  gerek  seyahat  öncesi  gerek  seyahat  esnasında başta  Covid 19  salgını
olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan korunmalarına yönelik olarak Suudi Arabistan'da bulundukları süre
içerisinde temizlik ve hijyen kurallarına riayet etme, maske kullanma, hayvan çiftliklerine gitmeme, çiğ
süt  tüketmeme,  sebze  ve  meyveleri  hijyen  kurallarına  uygun  olarak  tüketme  gibi  koruyucu  önlemler
hakkında bilgilendirilecektir.

11. Yolculuk öncesinde kendilerine verilen kitap ve broşürleri okumaları hususu hac yolcularına
kurslarda önemle hatırlatılacaktır.

  12.  Ayrıca  kafile  başkanı  ve  din  görevlileri  tarafından "Hac  Hazırlık  Kursları" dışında,  uçak
programı  ve  kafile  düzeni  belirlenip  gönderildikten  sonra,  il  müftülüklerinin  koordine  ve  planlaması
çerçevesinde,  ilgili  kafileyi  kapsayacak  şekilde  her  kafile  için  mutlaka  "Tanışma  ve  Bilgilendirme

  Toplantıları" icra edilecektir. Bu toplantılar  çerçevesinde"Hac Yolcuları Eğitim Programı"
yapılacaktır.

 13. 01.06.2016 tarihli ve 774.09-E.29145 sayılı "Din Görevlilerinin Hac Yolcularına Rehberlik
 Etmesi" yazısında belirtildiği üzere hac yolcuları en yakın cami/kur'an kursu din görevlisine

 zimmetlenerek bu görevliler vasıtasıyla "Hac Hazırlık Kursları, Tanışma ve Bilgilendirme
   Toplantılarına" katılımı sağlanacak ve Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim

öğretilerek hac öncesi bu ibadete hazır olması temin edilecektir. Bu konuda il ve ilçe müftülüklerimiz
koordineli  olarak  çalışacak  olup,  il/  ilçelerde  zimmetlenen  hac  yolcusu  ve  din  görevlilerinin  isimleri  il

  müftülüklerinde  tutulacak ve   tablo  doldurularak   e  posta  adresineek-1 hacegitim@diyanet.gov.tr
gönderilecektir.

  14.ilgi (b) VI. Din Şurası Kararları doğrultusunda hac sonrası eğitimlerle ilgili olarak; hacılar ile
  irtibatın devam ettirilmesi, bu çerçevede gerçekleştirilecek programların (toplantı, özel gün, geceler vb.)

   10  Aralık  2022  yılı  sonuna  kadar yapılan etkinlik  çeşidi  ve  katılımcı  sayısı  rapor  edilerek sisteme
girilecektir.

  15. Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya hesabı YouTube'da yayınlanan eğitim videoları ile
Adım  Adım  Hacca  videolarının  hac  yolcularınca  izlemesi  hususunda  gereken  çalışma  yapılacaktır.
Ayrıca  yerel  Tv'lerle  irtibata  geçilerek  söz  konusu  Adım  Adım  Hacca  adlı  CD'lerin  yayınlanması
sağlanarak Başkanlığımıza bilgi verilecektir.

16. 2022 yılı hac organizasyonunda hac ibadetlerini ifa ederek memleketimize döndükten sonra
yolcularımızın  kafile  başkanları  ve  din  görevlileri  ile  yapacakları  toplantıların  Hac  Yolcuları  Eğitim

 Programında yer alan çerçevede gerçekleştirilmesi ve bu toplantıların Genel Müdürlüğümüzce
hazırlanacak modüle girilecektir.

Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere; düzenlenen kurslar hac
yolcularının kafile başkanları ile yapacakları tanışma ve bilgilendirme toplantılarından önce

   tamamlanarak kurslara ilişkin istatistiki bilgiler Hac Programı içinde bulunan Eğitim/Toplantı İşlemleri

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : E-57580520-774.09-2476889 20.05.2022
Konu : 2022 Hac Yolcularının Eğitimleri

2 / 3

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
İletişim : 0312 295 75 36
Fax : 0 312 286 57 82

Bilgi için:Mustafa YAMAN
Veri Hazırlama ve Kontrol

İşletmeni
Telefon No:(312) 295 84 68

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 5DBD32F4-67C1-4E4F-8B6D-06168AF03BA9 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/



Remzi BİRCAN
Başkan a.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü

menüsüne eksiksiz olarak işlenecektir. Ayrıca, bu talimatın bir sureti ilçe müftülüklerine il müftülüklerince
ivedilikle ulaştırılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
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