T.C.
PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
Din Hizmetleri Müşavirliği
2020 YILI HAC GENELGESİ
T. C. Paris Din Hizmetleri Müşavirliği ve Fransa DİTİB’in iş birliğiyle düzenlenen 2020 Yılı Fransa Hac
Organizasyonunun usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.
2020 HAC TAKVİMİ VE GENEL BİLGİLER
a. Uzun süreli hacca gidiş tarihleri yaklaşık 13-14 Temmuz günlerinde, dönüşler ise 14-15 Ağustos arasında
gerçekleşecek; kısa süreli hac için gidişler ise 21-22 Temmuz, dönüşler de 08-09 Ağustos arasında
planlanmaktadır.
b. Uçuşlar THY ile Paris CDG, Liyon, Bordo, Basel ve İstanbul (İstanbul veya Sabiha Gökçen)
havalimanlarından olacak; gerekli hallerde başka havalimanlarından da yapılabilecektir. Kısa süreli haccı
tercih edenlerin sayısı az olduğunda, onların uçuşları tek bir havalimanından olabilecektir. Kafilelerin
kesin uçuş tarihleri ve saatleri hacı adaylarımıza ayrıca bildirilecektir.
c. İstanbul’dan, önce Mekke’ye gidilecek, Medine’ye ise Bayram’dan sonra geçilecektir. Uzun süreli hacca
gideceklerin Medine’de kalma süresi 4-6 gün, kısa sürelilerinki ise 3-4 gün arasında olacaktır.
d. Hacı adaylarımız 2, 3 veya 4 kişilik oda tercihi yapacaklar ve odada kimlerle kalacaklarını kayıt esnasında
bildireceklerdir. Kayıt sırasında odada kimlerle kalınacağını belirtilmemiş ise oda yerleşimi
Organizasyonumuzca yapılacaktır.
e. Hac ücreti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kurban bedeli ücrete dâhildir. Kısa süreli hac için de ücret
aynıdır.
2 KİŞİLİK
3 KİŞİLİK
4 KİŞİLİK
ODA TİPİ
ODADA (KİŞİ
ODADA (KİŞİ
ODADA (KİŞİ
BAŞI)
BAŞI)
BAŞI)
UZUN SÜRELİ HAC
6.100 €
5.400 €
4.950 €
KISA SÜRELİ HAC
6.100 €
5.400 €
4.950 €
TÜRKİYE'DEN
6.000 €
5.300 €
4.850 €
GİDECEKLER İÇİN
73 - 144 AY (EK YATAK

4.500 €

VERİLECEKTİR)

25 - 72 AY (EK YATAK

3.450 €

VERİLECEKTİR)

0 - 24 AY (EK YATAK

1.050 €

VERİLMEYECEKTİR)

SON KAYIT TARİHİ: 04.05.2020
Hac yolculuğuna Fransa’dan değil de İstanbul’dan başlayacak olan hacılarımız dönüşte de İstanbul’da
inecekler; ancak böyle olanlar ücret olarak 100 Avro eksik ödeyeceklerdir.
g. Gidiş ve dönüşü Fransa’dan yazılmakla birlikte, herhangi bir sebeple Fransa-İstanbul uçuşunu
gerçekleştiremeyenler, dönüşte de İstanbul-Fransa uçuşundan yararlanamayacaklardır.
h. Hac dönüşünde Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra Fransa’ya dönmek isteyenler, dönüş tarihini kayıt
esnasında belirtmek ve 100 (yüz) Avro ek ödeme yapmak şartıyla, bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay
içerisinde dönebileceklerdir. Ancak bu süre içerisinde kullanılmayan biletler geçersiz olacak, ücret iadesi
de yapılamayacaktır.
i. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontenjan vermesi durumunda, Fransa’dan gidecek hacı adaylarımız
Türkiye’den anne, baba, eş veya çocuklarını da hacca götürebileceklerdir. Bunun için, Türkiye’den
hacca götürülmek istenenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Hac Organizasyonuna kayıtlı olup
kur’ada çıkmamış ve daha önce hiç hacca gitmemiş olma ve iki kişiyi geçmeme şartı vardır. Türkiye
kontenjanı sınırlı olduğu için, kayıt sayısının kontenjanı aşması durumunda 05 Mayıs 2020 tarihinde
DİTİB merkez binasında vatandaşlarımızın huzurunda kur’a çekilecektir. Fransa’dan gidecek olanlar kayıt
yaptırdıktan sonra vazgeçmeleri halinde yahut herhangi bir sebeple gitmedikleri / gidemedikleri takdirde
Türkiye’den götürecekleri yakınlarının kayıtları da iptal edilecektir. Din görevlilerimizin Türkiye’deki
yakınlarını bu kontenjandan yararlandırma imkânı bulunmamaktadır.
f.
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j.
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l.

m.
n.
o.

p.

Onsekiz yaşından büyük bir mahremiyle (eşi, babası, erkek kardeşi ve oğlu) birlikte kayıt yaptırmayan
45 yaşından küçük (16.08.1975 tarihinden sonra doğan) hanımlar için vize alınması mümkün
olmadığından bu kişilerin kayıtları yapılmayacaktır.
0-12 yaş arası çocuklar anne ve babanın kayıt olmaları halinde götürülebilecektir.
Hacı adaylarımız, Suudi Arabistan’a vardıklarında T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonuna
dâhil olacaklar ve Türkiye hacılarına verilen hizmetlerin tamamından (sağlık, karşılama, irşat, Arafat,
Mina, Müzdelife hizmetleri, vb.) yararlanacaklardır.
Fransa’dan yapılacak hac başvuru sayısının Organizasyonumuza (Fransa) verilen kontenjandan daha fazla
olması durumunda kur’a çekilecektir.
Hacı adaylarımıza sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulüyle ikram edilecektir.
Vizelerin tamamı Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınacaktır. Vize başvurusunda adı
geçen Büyükelçiliğin kriterleri son belirleyici olduğundan, alınamayan vizelerden Müşavirliğimiz
sorumlu değildir.
Hac kayıtlarında, daha önce Türkiye’den hacca gitmemiş olma ve 2018 ve 2019 dönemlerinde DİTİB’ten
hacca gitmemiş olma şartı aranacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
a. Paris, Liyon, Strazburg, Bordo Din Hizmetleri Ataşelikleri, DİTİB büroları ve DİTİB camilerinde
görevlilerimizden hacla ilgili bilgi alınabilecek, hac kayıtları da bu görevlilerimiz tarafından yapılacaktır.
Ayrıca Hac ve Umre Bürosu (01.43.62.16.16) 09:00-13:00 ile 14:30-17:00 saatleri arasında aranarak
veya hac@ditib.fr adresine e-posta yazılarak bilgi alınabilecektir.
b. Kayıtlar 17 Mart 2020 Salı günü başlayacak, 04 Mayıs 2020 günü mesai bitiminde sona erecektir.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli belgelerin teslimi ve ödeme ise durum ve şartlar
normalleştikten sonra gerçekleştirilecektir. Bunun için gerekli duyuru hacı adaylarına zamanında
yapılacaktır.
c. Türkiye birinci derece yakını (eş, anne-baba ve çocuklar) kontenjanından yararlanmak isteyen
adayların, kayıtlarını 04 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar yaptırmaları gerekmektedir. 64 kişilik
kontenjanın aşılması durumunda 05 Mayıs Salı günü DİTİB merkez binasında vatandaşlarımızın huzurunda
kur’a çekilecektir. Türkiye yakını hacı adayları listesi kesinleşinceye kadar, T.C. pasaportunun
fotokopisinin sunulması yeterli olacaktır. Bunların ödemeleri ile pasaportun aslı ve diğer evraklar adaylık
kesinleşince gönderilecektir.
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HACI ADAYLARININ ONLİNE KAYIT İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE BİLMESİ VE
HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
T.C. pasaportu: Biyometrik T.C. pasaportunun aslı ve renkli fotokopisi. Bu sene tüm vizeler
Türkiye’den alınacağı için, sadece T.C. pasaportu geçerli olacaktır. Pasaportun süresi 15 Mart 2021
tarihine kadar geçerli olacak ve 3 boş vize sayfası bulunacaktır.
Fransız kimliği veya oturum kartının fotokopisi: Vizeler T.C. pasaportu ile alınacak olmakla birlikte,
Fransız kimliğinin veya oturum kartının önlü-arkalı renkli fotokopisi de gerekmektedir. Oturum kartının
dönüş tarihinden itibaren en az 2 ay daha geçerli süresi olacaktır.
T.C. kimlik kartının fotokopisi: T.C. kimlik kartının önlü-arkalı renkli fotokopisi.
Aşı karnesi: Uluslararası aşı karnesi (Certificat Internationale de Vaccination). Uçuştan önceki son üç
yılda yapılmış “ACW 135Y” tip menenjit (Méningite) aşısını içeren sarı renkli aşı karnesinin aslı
gerekmektedir.
Muvafakatname: 13-17 yaş arasındaki hacı adayları, anne veya babaları ile birlikte gitmedikleri
takdirde, internet sitesinde bulunan muvafakatname (autorisation de sortie du territoire) belgesi
doldurulup anne veya baba tarafından imzalanacak ve imzalayan velinin Fransa’ya ait renkli kimlik
fotokopisi ile beraber teslim edilecektir.
Aile veya evlilik cüzdanı: Ailesi ile gidecek olan hacı adaylarımızın uçuş esnasında aile veya evlilik
cüzdanını yanlarında taşımaları gerekmektedir.
Türkiye yakını kontenjanı: Türkiye yakını olarak hac başvurusunda bulunmak isteyenlerin, Diyanet
İşleri Başkanlığı 2020 Hac Organizasyonunda kur’ada çıkmamış olduğunu gösteren 2020 hac
sorgulama belgesinin çıktısını almaları gerekmektedir.
Adres beyanı: Kayıt esnasında belirtilen adrese hac malzemeleri gönderileceği için hacı adayının beyan
edeceği adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Adres bilgileri eksik veya yanlış olan
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hacı adaylarına ulaşmayan kargodan kurumumuz sorumlu değildir. Bu gibi hallerde, tekrar gönderilmesi
talep edildiğinde, kargo masrafı hacı adayı tarafından karşılanacaktır.
Belgelerin postalanması: Evrakların postalamasından hacı adayı sorumludur. Hacı adaylarına,
belgeleri teslim etme tarihi duyurusu yapıldıktan sonra evrakların banka dekontu ile birlikte “DİTİB 58
Rue Lénine, 93170 Bagnolet” adresindeki Hac ve Umre Bürosu’na ulaştırılacaklardır.
Ödemeler sadece havale ile Müşavirlik Hac hesabı’na yatırılacaktır. Açıklama kısmına hacı adayının
Adı-Soyadı ve T.C. no’su yazılacaktır (Örnek; Ahmet Karahan 1777777777).
ONLİNE KAYIT ESNASINDA DİN GÖREVLİSİ TARAFINDAN BİLİNMESİ VE YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER
Din görevlisi, online kayıt öncesinde, hacı adayından talep edilen tüm belgeleri (ödeme makbuzu hariç)
kontrol edecektir. (Belgeleri eksik olan hacı adayının online kaydı yapılamayacaktır).
www.hacditib.com sitesindeki hac duyurusu açılacak, Online Hac Kayıt Formu -eksiksiz olarakdoldurulduktan sonra hacı adayı ve kaydeden görevli tarafından üç nüsha olarak imzalanacak; bir nüshası
hacı adayına verilecek, bir nüshası kaydeden görevlide kalacak, bir nüshası da diğer belgelerle birlikte
kurumumuza gönderilecektir. (Din görevlisi tarafından kaydı yapılan hacı adayı; beklemeden,
belgelerini, ‘DİTİB 58 Rue Lénine, 93170 Bagnolet’ adresindeki Fransa DİTİB Hac ve Umre bürosuna
ulaştıracaktır.)
Bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından kayıt görevlisi ve hacı adayı eşit olarak sorumludur. Zira vize
alımı, uçak ve otel rezervasyonu, kafile ve oda planlaması, hacı adaylarımızın bilgilendirilmesi ve hacla
ilgili tüm işlemler bu bilgilerle yapılacaktır. Bu sebeple kimlik, adres, pasaport ve seyahat bilgileri, oda
tercihi, akraba olanların akrabalık derecesi, refakatçisinin ve birlikte seyahat etmek istediği kişilerin
isimleri ve kayıt numaraları, odada birlikte kalmak istediği kişilerin isimlerinin doğru ve eksiksiz
kaydedilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca hacı adayımızın kendi e-posta adresinin ve cep telefonunun
kaydedilmesi de çok önemli olduğundan, bu alanlara kesinlikle din görevlisinin, derneğin veya dernek
yöneticisinin e-posta adresi ve telefon numarası yazılmayacaktır. Bu nedenle, bilgilerin hatalı
girilmesinden kaynaklanan aksaklıklardan Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
Organizasyonumuz Fransa oturumlu Türk vatandaşı veya çifte vatandaş (Türk ve Fransız) olanlara vize
alabilmektedir. Fransa dışında bir ülkenin oturumuna veya vatandaşlığına sahip Türk vatandaşlarına ve
Arap veya Fransız Müslümanlara hac vizesi almamız mümkün olmadığı için bu kimselerin kayıtları
yapılamayacaktır.
Hac başvuruları her iki ülkeye ait kimlik belgeleriyle yapılacak olmakla birlikte, vizeler sadece Türk
pasaportu ile alınacağı için, T.C. pasaportu en geç 08 Mayıs 2020 tarihinde Fransa DİTİB-Hac ve Umre
Bürosu’na gönderilmek üzere postaya verilecektir. Pasaportlar hac yolculuğu gününde ve Fransa’dan
hareket edilen havalimanında hacı adaylarına teslim edileceği için, hac öncesinde Türkiye’ye yapılacak
seyahatler buna göre planlanmalıdır.
Hacı adaylarımızın, başkasının yardımı olmadan en az 5 km yürüyebilecek durumda olması
beklenmektedir. Hac farîzasını yerine getirmek için başkasının yardımına ihtiyaç duyan bedensel engelli
hacı adaylarımızın kayıtları, kendileriyle birlikte bir refakatçisinin kaydolması şartıyla yapılacaktır.
Refakatçileriyle birlikte gitmek isteseler bile, hac yapmaya engel teşkil edecek derecede rahatsızlığı
olanların kayıtları yapılmayacaktır. Bu tür sağlık sorunları bulunanların yanlış beyan veya gözden kaçma
sebebiyle hacca gitmeleri halinde her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
ONLİNE KAYDI YAPILAN HACI ADAYININ GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER
Online Hac Kayıt Formu: Hacı adayı ve din görevlisi tarafından imzalanmış kayıt formunun aslı,
Ödeme makbuzu (dekont),
Biyometrik Türk Pasaportunun aslı ve renkli fotokopisi,
T.C. nüfus cüzdanının önlü-arkalı renkli fotokopisi,
Fransa oturum veya Fransa kimlik kartının önlü-arkalı renkli fotokopisi,
Sarı renkli menenjit aşı karnesinin (méningite, ACYW135) aslı,
13-17 yaş arasında olanların muvafakatname belgesi ve muvafakatnameyi imzalayan velisinin kimlik
fotokopisi,
Türkiye yakını kontenjanından yararlanmak isteyenlerin 2020 Hac sorgulama belgesi.
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DİĞER HUSUSLAR
a. Kayıt ücreti ödendikten sonra, çeşitli sebeplerle hacca gitmekten vazgeçen veya kaydı iptal edilen hacı
adaylarından 100 Avro işlem ücreti kesilir. Kesin kayıt tarihinin bitmesinden uçuş tarihinin 21 gün
öncesine kadar yapılan iptallerde ise, 500 Avro işlem ücreti, ayrıca 125 Avro malzeme bedeli kesilir.
Uçuştan önce 3 haftadan daha az süre kala yapılan iptallerde de, 100 Avro işlem ücreti, ayrıca, ödenmiş
ve iptali mümkün olmayan vize, uçak bileti ve otel masrafları kesilir, kalan meblağ ise iade edilir.
b. Hac malzemesinin iadesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, başvurusu iptal edilenlerden 125 Avro da
hac malzemesi için kesinti yapılacaktır.
c. Hacı adaylarımızın düzenlenecek seminerlere katılmaları -rahat bir hac vazifesi yapabilmeleri
bakımından- büyük önem arz etmektedir.
d. Havayolu şirketlerinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan
Müşavirliğimiz sorumlu değildir.
e. Başvuru yaptıktan sonra Fransa’da iken vefat edenlerin ödedikleri hac ücreti, o tarihe kadar yapılan
masraflar düşüldükten sonra kalan kısım kanunî varislerine ödenecektir.
f. Suudi Arabistan’da vefat edenlerin üzerinden çıkan para ve değerli eşyalar Organizasyonumuza intikal
ettiği takdirde ve dönüş bilet bedelinin havayolu şirketince iade edilmesi durumunda kanunî mirasçılarına
teslim edilecektir.
g. Bu genelgede belirtilmeyen hususlarda da gereken iş ve işlemleri yürütmeye Müşavirliğimiz yetkilidir.
h. Hacı adaylarımıza hac öncesi aşağıdaki malzemeler verilecektir:
✓
Erkeklere ihram seti, hanımlara ise havlu seti.
✓
Erkeklere ihram kemeri, hanımlara ise başörtüsü.
✓
“Kutsal İklimde Dua” kitabı
✓
“Tavaf ve Say Duaları” kitabı
✓
Seccade
✓
Terlik çantası
✓
Sırt çantası
✓
Kokusuz sabun
✓
Maske (10 adet)
i.

Hacı adaylarımıza hac sonrası aşağıdaki malzemeler verilecektir:
✓
Hurma
✓
Zemzem
FRANSA DİTİB HAC VE UMRE BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİSİ, ADRESİ VE ÇALIŞMA
GÜN VE SAATLERİ

HESAP BİLGİLERİ

DİTİB
58 Rue Lenine,
93170 Bagnolet
01.43.62.16.16
hac@ditib.fr

HESAP ADI: Paris Sosyal Hizmetler
Müşavirliği
BANKA ADI: KT BANK
IBAN: DE96 5023 4500 0283 6800 05
BIC-SWIFT: KTAGDEFF
ADRES: Venloer str.160, 50823 Köln,
Allemagne

Çalışma günleri:
Pazartesi-Cuma.
Çalışma saatleri:
09:00-13:00 ile 14:30-17:00 arası.

Tüm hacı adaylarımıza makbul ve mebrur bir hac temenni ediyoruz.
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