
MEDİNE-İ MÜNEVVERE 
P R O G R A M I M I Z  



İLK SELAMLAMA 

Ho aları ız reh erliği de Mescid-I Ne evi’ye 

giderek Efendimiz (s.a.v) büyük bir heyecan ile 

sela la ır. 



Yeşil kubbe karşısı da öncelikle 

dışarıda  selamlama yapılır. 

İLK SELAMLAMA 



MEDİNE TOPLANTISI 

İlk selamlamadan sonraki gün otelde ho aları ız 
tarafı da  Medine topla tısı yapılır. 

Bu topla tıda; 

• Medine nedir? • Ziyaret yerleri nerelerdir? 

• Nelere dikkat edilmelidir? • Medi e’de neler yap alıdır? 

gibi konular a latılır. 



MEDİNE-İ MÜNEVVERE 
YAKIN ZİYARETLER 



GAMAME MESCİDİ 

Efendimizin (s.a.v) bayram 
a azları ı kıldırdığı yer. 



HZ.EBUBEKİR r.a  MESCİDİ 

Efendimizin (s.a.v  ayra  a azı kıldırdığı, 
vefatı da  so ra da Hz. E u ekr’i  (r.a) bayram 

a azları ı kıldırdığı yer. 



HZ.ÖMER (r.a  MESCİDİ 

Efendimizin (s.a.v  ayra  a azı kıldırdığı, 
vefatı da  so ra da Hz. Ö er’i  r.a) bayram 

a azları ı kıldırdığı yer. 



HZ. ALİ r.a  MESCİDİ 

Efendimizin (s.a.v) bayram a azı kıldırdığı, 
vefatı da  sonra da Hz. Ali’nin (r.a) bayram 

a azları ı kıldırdığı yer. 



MEDİNE-İ MÜNEVVERE 
GENEL ZİYARETLER 



UHUD 

Şehidleri  efe disi Hz. Ha za’ ı  (r.a) ve 70 sahabenin 

şehid edildiği Uhud Dağı ve eyda ı. 



KIBLETEYN MESCİDİ 

Kı le i  Mescid-i Hara  tarafı a çevrildiği i 
bildiren ayetin Efendimize (s.a.v  i diği yer 



HENDEK 

Hendek Savaşı’ ı  
yapıldığı yer 



KUBA MESCİDİ 

Efendimizin (s.a.v) ilk yaptırdığı ve 
içinde a az kıl a ı  ir umre 

seva ı a denk geldiği mescid. 



Otelleri izde ho aları ız elirli progra lar 

çerçevesi de ha ıları ıza soh et ederler. 

İRŞAD PROGRAMLARI 



VEDA ZİYARETİ 

Medi e’ i  a evi ikli i i doya doya 
yaşadıkta , Resulullah’ı  (s.a.v) soluduğu 

havayı tü  zerreleri ize kadar hissettikte  
so ra Medi e’ye veda edilir. 

 



MEKKE-İ MÜKERREME 
P R O G R A M I M I Z  



MEKKE TOPLANTISI 

İlk tavaftan sonraki gün otelde ho aları ız  
tarafı da  Mekke topla tısı yapılır. 

Bu topla tıda; 

• Mekke nedir? • Ziyaret yerleri nerelerdir? 

• Nelere dikkat edilmelidir? • Mekke’de neler yap alıdır? 

gibi konular a latılır. 



MEKKE-İ MÜKERREME 
YAKIN ZİYARETLER 



EFENDİMİZ’İN s.a.v) 
DOĞDUĞU EVİN YERİ 

Bugü , Mekke Kütüpha esi olarak kulla ıl aktadır. 



CİN MESCİDİ 

Resulullah Efendimiz (s.a.v)  
Taif’te  dönerken bir grup cinin 
ke disi e i a  ettiği yer. 



CENNET-ÜL MUALLA 

Başta Hz. Hati e a e iz ol ak üzere azı saha e ve  
üyükleri  etfu  olduğu yer 



MEKKE-İ MÜKERREME 
GENEL ZİYARETLER 



SEVR DAĞI 

Hz. Resulullah’ı  (s.a.v , arkadaşı Hz. E u ekir r.a) ile hicret 
es ası da sakla dıkları dağ. 



HİRA DAĞI 

Efendimize (s.a.v  Kur’a ’ı  ilk ayetleri ola  Alak Suresi ilk eş 
ayeti i  i diği Hira Mağarası u dağda ulu aktadır. 



ARAFAT 

Ha ı  e  üyük rük ü ola  Arafat Vakfesi’ i  
gerçekleştirildiği, töv eleri  ka ul edildiği  yer 



MÜZDELİFE 

Bayram gecesinde Müzdelife Vakfesi’ i  yapıldığı 
ve ge e i  zikirle, i adetle geçirildiği yer. 



İ rahi  Aleyhissela ’ı  tesli iyeti i ortaya koyduğu, 
kur a ları  kesildiği ve ü le e iyaları  uğradığı yer 

MİNA 



Şeyta ı  taşla dığı yer. Büyük, orta ve küçük şeytan  

ŞEYTAN TAŞLAMA 



UMRE PROGRAMLARI 

Uygun günlerde  

Ci’ra e, Te ’i  ve Hudeybiye  
umreleri yapılır. 



TOPLU TAVAFLAR 

Grup halinde toplu tavafta bayanlar 
halka ı  içi de yer alır. Erkekler dış 

çe eri oluşturur. 



Otelleri izde ho aları ız elirli progra lar 
çerçevesi de ha ıları ıza soh et ederler. 

İRŞAD PROGRAMLARI 



Teşekkür Ederiz. 


