
HAKKIMIZDA 

Şirket ortaklarının 1980’li yıllarda amatör ruhla başlayan Hac 
ve Umre organizasyon tecrübesi 1993 yılında İkram Turizm 
Seyahat Acentası’nın kuruluşu ile bugünlere kadar ulaşan 

ekibin temelleri atılmıştır. Sektörde 24. yılına ulaşan 
acentemizin kuruluşundan bu güne kadar tanıyan birçok 

dostumuzla yine beraber olmanın gururunu yaşamaktayız. Bu 
noktadan hareketle Cenab-ı Hakka ne kadar şükretsek azdır. 

Her yıl gerek Hac organizasyonu, gerekse Umre organizasyonu 
düzenleyen acentalar arasında ön saflarda yer alan acentamız
bu yıl da sizlerin tercihi ile hac kayıtlarında üst sıralarda yer 

almıştır. Sizlerin bu teveccühü bizleri onurlandırmıştır. Elbette 
bizler sizin bu güveninize layık olmak için elimizden geleni 

yapacağız.
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HAKKIMIZDA

Ekrem Turizm, 2005 yılında Umre ve Hac organizasyonlarına yeni 
bir soluk getirmek amacıyla İstanbul’da kuruldu.

Kurulduğu günden bu güne kadar sürekli gelişen, büyüyen ve 
kendisini yenileyen bir firma olarak seyahat acentaları arasında 

müstesna bir yer edinmiştir.

Türkiye geneline yayılmış şubeleri ile sektörde ilk sıralarda yer 
almaya aday olduğunu göstermiştir. Kurulduğu günden bu yana 

güler yüzlü ve samimi hizmet anlayışını kendine ilke edinen Ekrem 
Turizm, umre organizasyonları düzenleyerek başladığı seyahat 
acentacılığı serüvenine Türkiye geneline yayılmış şubelerinden 

aldığı güçle organize ettiği
hac ve umre organizasyonlarında da kendisini ispatlamıştır.

Ekrem Turizm bir İkram Turizm kuruluşudur.

Bugünkü Seminerimizde genel olarak teknik konular ele alınacaktır. 
Lütfen, dikkatinizi bu konulara veriniz.
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GÖREVLİLER

Din Görevlisi ve Kafile Başkanı 

• Diyanet İşleri Başkanlığı, her 45-50 kişi için 1 Din görevlisi
200 kişi için bir kafile başkanı resmi olarak
görevlendirmektedir.

• Her otobüse bir Din Görevlisi sizin dini görevlerinizi yaptırmak
üzere vazife almaktadır.

Acenta (Şirket) Görevlisi

• Diyanet İşleri Başkanlığının tahsis ettiği resmi din görevlileri
dışında şirketimiz tarafından sizlere hizmet edecek görevli
personelimiz olacaktır.

- Görevlilerimiz konaklama otellerinizde sizlere danışma, Bina
Sorumlusu, Hastane Servisi, Emanet Kasa, Bilgi İşlem, görevlerin
de hizmet vereceklerdir.
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SAĞLIK VE İLAÇ
• Tansiyon, şeker hastalığı gibi sürekli ilaç bulundurmayı gerektiren

rahatsızlıkları olan hacı adaylarımızın hac süresince yetecek kadar
ilaçlarınızı yanınıza alınız.

• Bu ve benzeri ilaçlarınızı uçuş ve transferleriniz esnasında el
çantanızda bulundurunuz. Uçağa vereceğiniz valizinize
koymayınız.

• Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç kullanan hacı adayımız var ise
yolculuğumuz başlamadan önce bize başvurun.

• Suudi Arabistan ülkemize göre daha sıcak bir ülke olduğundan
dolayı güneşten korununuz ve bol sıvı içiniz.

• Sağlık Hizmeti Mekke ve Medine de Diyanet işleri başkanlığının
kurmuş olduğu hastane ve sağlık ocakları tarafından ücretsiz
verilmektedir.

• Konaklamış olduğunuz oteller de acil durum dışında sağlık
ocaklarına ve diyanet hastanesine günün belirli saatlerinde servis
yapılacaktır.
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MEKKE’DE KÂBE SERVİS ARAÇLARI

• Mekke de Kâbe’ye 1 km. den daha uzaktaki konaklayan
hacılarımız için TÜRSAB’ın organize ettiği ortak servis araçları ile
Kâbe ye ulaşım sağlanacaktır.

• Her bölge ve muhite göre numaralandırılan bu servisler 24 saat
çalışacaktır.

• Servis araçları sizi harem’e 400-500 m. mesafedeki durakta
bırakacak ve yine aynı yerden alacaktır.

• Namaz vakitlerinde çalışmaz.

• Servisler Arafat’a çıkmadan 4 gün önce durdurulacak, bayramın
4. günü akşamı tekrar başlatılacaktır.

• Servis ile ilgili tüm bilgiler ayrıca konaklama otelinizde sizlere
ilan edilecektir.
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YEMEK VE KUMANYA

• Oda Tipi Hacı adaylarına Tabldot usulü Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği,
Öğle yemeği ise kumanya şeklinde günde 3 öğün yemek verilecektir.

• Menüsü Diyanet işleri başkanlığı ve Türsab tarafından ortak
belirlenmektedir. Bu yemekler sıhhî bir ortamda ve devamlı denetlenen
mutfaklarda hazırlanmaktadır.

• Sabah kahvaltısı saat 06.00 – 10.00 arası, Akşam yemeği ise saat 18.00–
22.00 arasındadır. Yemek saatleri sizlere Konaklama otellerinizde ilan yolu
ile duyurulacaktır.

• Arzu edenler Türkiye’den ek olarak yiyebilecekleri zeytin, peynir ve
kavurma gibi yiyecekleri yanlarına alabilirler.

• Otel Tip olarak Swiss ve Zamzam Pullman otellerinde konaklama yapacak
hacı adaylarımız için kaldıkları otellerde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği
açık büfe olarak verilecektir.

• Mina ve Arafat’a çıkarken otobüsünüz de sizlere üç öğünlük kumanya
dağıtılacaktır. Arafat ve Mina’da bu kumanya ile idare edeceksiniz.
Kumanyalar Diyanet’in vermiş olduğu menüye göre hazırlanmaktadır.
Kumanya muhteviyatı sizinle yapılan sözleşmede de yer almaktadır.
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EMANET KASA HİZMETİ

• Yanınıza kişi başı ortalama 500 ila 1000 Dolar alınız.

• Yanınıza alacağınız bu paralar Dolar, Euro veya Riyal olabilir.

• Paranızın bütün ve yeni olmasına dikkat ediniz.

• Paralarınızı otelde bulunan emanet kasa görevlisine teslim ediniz.

• Emanet kasa hizmeti sadece Mekke’de verilmektedir.

• Özellikle tavaf esnasında paralarınızı iyi muhafaza ediniz.

• Her otelimizde Hacı adaylarımızın emanet Kasa'ya para verip
alacağı gün ve saatleri ayrıca belirlenmekte ve bu günlerde para
alınıp verilmektedir.

• Sadece Mekke’ye ilk ulaştığınızda kasa açılacaktır. Kâbe'ye umre
için gitmeden önce paranızı mutlaka kasaya teslim ediniz.

• Siwiss ve zamzam pullman otellerinde konaklama yapan hacı
adaylarımızın odalarında kasa bulunmaktadır.
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KURBAN

• Kurban bedeli hac ücretlerine dahil edilmiştir. Kurban ücretleri diyanet
hesaplarına aktarılmaktadır.

• Kurban kesim makbuzları Suudi Arabistan’da din görevlileriniz
vasıtasıyla sizlere dağıtılacaktır.

• Bu ücrete kurban kesimi, muhafazası ve ihtiyacı olan fakir ülkelere
dağıtımı da dâhildir.

• Kurban organizasyonunu İslam Kalkınma Bankası tarafından organize
edilmektedir.
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt Dışına çıkışlarda kanun gereği ödenen  kişi 
başı 15 TL ücret Yurt Dışı Çıkış Pulları hacı 

adaylarımız tarafından ödenecektir. 7 yaşından 
küçük çocuklar bu harçtan istisna olup,  İstanbul 

Atatürk havalimanında bulunan  Maliye 
veznelerinden çıkış esnasında  harç pulu temin 

edebilirsiniz.
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BİNA HİZMETLERİ-1

• Oda tipi konaklayan hacı adaylarımızın Odalarının temizliği için
resepsiyondaki görevli arkadaşlara başvurarak odada
bulundukları bir zamanda odalarını temizlete bilirler. Oda
temizliği otel temizlik görevlileri tarafından yapılacaktır. Odada
bulunmadığınız zaman temizlik hizmeti verilmeyecektir.

• Otel Tip hacı adaylarının temizlik hizmetleri otel personeli
tarafından verilmektedir.

• Odalarda kıymetli eşyalarınızı bırakmayınız.

• Oda tipi konaklama yapan hacı adaylarımızın otellerinde
çamaşırlarınızı yıkamak için otellerinde Çamaşır makinesi
bulunacaktır.

FK10



BİNA HİZMETLERİ-2

• Her otel ve asansörler Suudi Arabistan ve Türk resmi
makamlarının denetim ve kontrolünden geçmiştir. Bu
otellerde yeteri kadar asansör bulunmaktadır. Bu
asansörler özellikle namaz dönüşü ve yemek
saatlerinde yoğunluk göstermektedir. Bu durumlarda
sabırlı olunuz.

• Mekke’de kanalizasyon ve su şebekesi sistemi kısıtlı
olduğundan bu hizmetler taşımalı sistem ile
verilmektedir. Suyu kullanırken iktisat ediniz ve israf
etmeyiniz.

• Araç trafiğinin yoğunlaştığı Arafat ve Bayram
günlerinde su sıkıntısı yaşamamak için tasarrufa riayet
ediniz.
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SUUDİ ARABİSTAN DAHİLİ TRANSFERLERİ-1

• Suudi Arabistan’daki tüm transferler Suudi Arabistan Hac
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Hacılara tahsis edilen
otobüsler eski yıllara nazaran son 2 yıldır standartları daha
da iyileştirilmiştir.

• Oda Tipi hacılarımız için Havalimanı transferi, Medine -
Mekke arasındaki geçiş, Arafat’a çıkış ve iniş esnasında hac
bakanlığı tarafından tarafımıza tahsis edilen otobüsler
kullanılacaktır.

• Otel tipi hacılarımızın transferlerinin nasıl olacağı
hakkındaki detaylı bilgileri bir sonraki seminerimizde
verilecektir.
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TAVSİYELER-1

• Şirketimiz tarafından verilecek hediyelik eşyaları mutlaka yanınıza
alınız.

• Mekke ve Medine’de hac zamanında yazlık elbiseler giyilebilir. Ancak
Medine’nin sabahları serin olduğundan yanınıza hırka, kazak ve ceket
gibi kıyafetler alınız.

• Hac kıyafetlerini bayraklı olarak diktirip öyle giyeceksiniz. Fazla
bayrakları da ikinci olarak en fazla giyeceğiniz kıyafete diktiriniz.

• Çamaşırınızı fazlaca almanızı tavsiye ederiz.

• Hacı Adayları seyahat boyunca havalimanında giderken size teslim
edilecek resimli Kimlik kartını seyahat süresince mutlaka boynunuza
takınız.
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TAVSİYELER-2

• Hac yoğunluğu göz önünde bulundurarak ve ülke yapısı gereği trafik
kurallarına zaman zaman riayet edilmediği görülmektedir. Sizlerden
ricamız; Karşıdan karşıya dikkatli geçiniz , akan trafiğin olduğu
yerlerde mümkünse geçmeyiniz. Işıklarda geçerken bile kontürolü
elden bırakmayız.

• Oda tipi hacı adaylarımız konaklama yaptıkları otellerinde dışarı
çıkarken oda anahtarınızı resepsiyona bırakmayı unutmayınız.

• Pasaportlar; Havalimanında pasaportlar ve içinde bulunan belgeler,
hacı adayı kimlik kartları sizlere şirket görevlileri tarafından teslim
edilecektir. Pasaport içinden hiç bir evrak çıkarmayınız. El Çantanızda
muhafaza ediniz. Pasaportlarınız Medine havalimanın da otobüse
binerken Suudi Arabistan hac bakanığı görevlileri tarafından
görevlileri tarafından sizden alınacaktır ve Türkiye’ye dönerken tekrar
teslim edilecektir.

Bütün bu konular sizler ile yapacağımız grup seminerlerinde detaylı olarak bilgi
verilecektir.
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UÇUŞ BİLGİLERİ-1

• Sizlere uçuş bilgileri yapılacak en son hac seminerimizde verilecektir.
Seminerde size detaylı olarak uçuş bilgilerinizin bulunduğu bilgi
formları verilecektir.

• Uçak taleplerimiz hava yollarından yapılmıştır. Muhtemel tarihler belli
olmakla beraber kesinleşen tarih ve saatler önümüzdeki grup
seminerlerimizde duyurulacaktır.

• Havalimanı Buluşma saatlerimiz uçuştan 3 saat önce olacaktır.
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UÇUŞ BİLGİLERİ-2

• Uçaklara verilecek bagaj hakkınız gidiş ve dönüşlerde uçacağımız
havayolları tarafından tespit edilecektir. Bu kilo hakkında
yapacağımız ikinci seminerimizde sizlere detaylı olarak bilgi
verilecektir. Fazla bagaj ücretini ödeseniz dahi havayolu taşımayı
garanti etmemektedir. Kayıplara karşı valizlerinize takmak üzere
şirketimiz tarafından verilecek bagaj etiketlerine isminizi, adresinizi
ve telefonunuzu mutlaka yazınız.

• Tırnak makası, bıçak gibi kesici aletleri el çantalarınıza koymayınız.

• Uçaklar bazen hava koşullarından, teknik bir arızadan veya
havalimanlarındaki yoğunluktan rötar yapabilir, bu tip durumlara
karşı hazırlıklı olunuz.

FK16



HEDİYELİK EŞYALAR

Acentamız tarafından tüm hacı adaylarımıza

• Bayanlar ve Erkekler için elbiselik kumaş,

• 1 adet tekerlekli seyahat çantası ve bir adet el çantası,

• 2 adet Türk bayraklı arma,

• 5 adet hijyenik koruyucu maske,

• Cemarat Taş Kesesi,

• Diyanet İşleri başkanlığı tarafından hazırlanan kitap 
seti,

• Hac ile ilgili CD,

• Terlik Torbası (Heybe) ile Bavul etiketi verilecektir.
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TOPLANTI VE SEMİNERLER

Bu seminerimiz dışında
- Haccın Yapılışı,
- Uçuş bilgileri ve seyahat hakkında,

Seminerlerimiz gruplar halinde Şirketimizin Konferans Salonunda
yapılacaktır.

• Bütün bu seminerlerin tarihi ve zamanı sizlere daha sonra
telefon ve mesaj yolu ile bildirilecektir.
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Bu sunuma

www.ikramturizm.com.tr

Ve 

www.ekremturizm.com.tr

web adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Sizleri Allah’ın selamı ile selamlıyor, sevgi ve 
muhabbetle kucaklıyoruz.

Allah’a emanet olun.
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