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T.C.
PARİS 

BÜYÜKELÇİLİĞİ
Din Hizmetleri 

Müşavirliği

2019 YILI HAC 
GENELGESİ

T. C. Paris Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB işbirliğinde düzenlenen 2019 Yılı Fransa Hac 
Organizasyonunun usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

A) 2019 HAC TAKVİMİ VE GENEL BİLGİLER

1. Uzun süreli hacca gidiş tarihleri yaklaşık 24-30 Temmuz günlerinde, dönüşler de 22-25 
Ağustos arasında gerçekleşecek; kısa süreli hac için gidişler ise 03-04 Ağustos, dönüşler de 
18-19 Ağustos arasında planlanmaktadır.

2. Uçuşlar Paris CDG, Bordeaux, Lyon, Basel ve İstanbul 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.

3. İstanbul’dan, önce Mekke’ye gidilecek, Medine’ye ise Bayramdan sonra geçilecektir. Uzun 
süreli hacca gideceklerin Medine’de kalma süresi 4-6 gün arasında, kısa sürelilerinki ise 2-3 gün 
arasında olacaktır.

4. Hacı adaylarımız 2, 3 veya 4 kişilik oda tercihi yapacak ve odada kimlerle kalacaklarını 
kayıt esnasında bildireceklerdir. Kısa süreli haccı tercih edenler ise sadece 2 kişilik oda 
tercihinde bulunabileceklerdir. Hacı adayımız odada kimlerle kalacağını belirtmemişse oda 
yerleşimi Organizasyonumuzca yapılacaktır.

5. Hac ücreti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kurban bedeli ücrete dâhildir. Kısa süreli hac için 
de ücret aynıdır.

6.
Oda Tipi 4 Kişilik 

Odada (kişi 
başı)

3 Kişilik 
Odada (kişi 

başı)

2 Kişilik 
Odada (kişi 

başı)
Yetişkinler 4.700 € 5.150 € 5.850 €

3 – 6 Yaş arası 2.450 € 2.500 € 2.750 €
0 – 2 Yaş arası 1.200 € 1.400 € 1.700 €

7. Hac yolculuğuna Fransa’dan değil de İstanbul’dan başlayacak hacılarımız dönüşte de 
İstanbul’da inecekler; ancak böyle olanlar ücret olarak 100 Avro eksik ödeyeceklerdir.

8. Gidiş ve dönüşü Fransa’dan yazılmakla birlikte, herhangi bir sebeple Fransa-İstanbul 
uçuşunu gerçekleştiremeyenler, dönüşte de İstanbul-Fransa uçuşundan 
yararlanamayacaklardır.

9. Hac dönüşü Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra Fransa’ya dönmek isteyenler, dönüş tarihini 
kayıt esnasında belirtmek ve 150 (yüzelli) Avro ek ödeme yapmak şartıyla, bilet kesim 
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dönebileceklerdir. Ancak bu süre içerisinde kullanılmayan 
biletler geçersiz olacak, ücret iadesi de yapılmayacaktır. 

10. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontenjan vermesi durumunda, Fransa’dan gidecek hacı 
adaylarımız Türkiye’den anne, baba, eş ve çocuklarını da hacca götürebileceklerdir. 
Bunun için, Türkiye’den hacca götürülmek istenenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Hac 
Organizasyonuna kayıtlı olup kur’ada çıkmamış ve daha önce hiç hacca gitmemiş olma 
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şartı vardır. Her bir hacı adayının Türkiye’den götüreceği yakın sayısı iki kişi ile sınırlı 
olacaktır. Bu şekilde yakın kaydı yapılanların "2019 Yılı Hac Kur’a Sonuç Belgesi”ni de 
kayıt görevlisine ibraz etmesi gerekmektedir. Türkiye kontenjanı sınırlı olduğu için, kayıt 
sayısının kontenjanı aşması durumunda 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 kontejandan  yararlandırma imkânı 
bulunmamaktadır.

11. On sekiz yaşından büyük bir mahremiyle (eşi, babası, erkek kardeşi ve oğlu) birlikte kayıt 
yaptırmayan 45 yaşından küçük (01.09.1974 tarihinden sonra doğan) hanımlar için vize 
alınması mümkün olmadığından bu kişilerin kayıtları yapılmayacaktır.

12. 0-6 yaş arası çocuklar anne ve babanın kayıt olmaları halinde götürülebilecek, 7-12 yaş arası 
çocukların kayıtları alınmayacaktır. (Bu karar Suudi Arabistan Hac Bakanlığına aittir).

13. Daha önce hac vazifesini yapmış olanlar ve Fransa’da ikamet etmekle birlikte, Türkiye’deki 
2019 kur’asına katılıp hac çıkmamış olanlar bu sene hac başvurusu yapamayacaklardır.

14. 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.

15. Fransa’dan yapılacak hac başvuru sayısının Suudi Arabistan tarafından Organizasyonumuza 
(Fransa) verilen kontenjandan daha fazla olması durumunda kur’a çekilecektir. Vefat veya 
vazgeçme gibi sebeplerle asıl listede eksilme olduğunda, işlemleri tamamlamak için -yeterli 
süre varsa- kesin listeye girememiş olanlar arasında kur’a çekimi yapılacaktır.

16. Hacı adaylarımıza sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulüyle ikram edilecektir. Ayrıca 
öğle yemeği için kumanya verilecektir.

17. Vizelerin tamamı Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınacaktır. Bunun için; 
T.C. pasaportunun aslı ve renkli fotokopisi, Fransa oturum kartının yahut Fransa kimlik 
kartının renkli fotokopisi, aşı karnesinin aslı ve aile cüzdanının aslı gerekmektedir. Vize 
başvurusunda adı geçen Büyükelçiliğin kriterleri son belirleyici olduğundan, alınamayan 
vizelerden Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

B) KAYIT İŞLEMLERİ, GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1. Kayıt için bilinmesi gerekenler:

a. Paris, Lyon, Strazburg, Bordo Din Hizmetleri Ataşelikleri, DİTİB büroları ve DİTİB 
camilerinde görevlilerimizden hacla ilgili bilgi alınabileceği gibi hac kayıtları da onlar 
tarafından yapılacaktır. Ayrıca hacditib@gmail.com adresinden bilgi alınabilecektir.

b. Kayıtlar 01 Nisan 2019 Pazartesi günü başlayacak, 19 Nisan 2019 Cuma günü mesai 
bitiminde sona erecektir. 22 Nisan 2019 ise, başvuru evraklarının DİTİB merkezine son teslim 
edilme tarihidir. Türkiye’den birinci derece yakın (eş, anne-baba ve çocuk) kontenjanından 
yararlanmak isteyen adayların, kayıtlarını 15 Nisan 2019 Pazartesi gününe kadar yaptırmaları 
gerekmektedir. Diyanet İşlar Başkanlığından gelmesi beklenen 64 kişilik kontenjanın aşılması 
durumunda, 16 Nisan Salı günü kur’a çekilecektir. Türkiye’deki yakınlara ait hacı adayları 
listesi kesinleşinceye kadar, T.C. pasaportunun fotokopisinin sunulması yeterli olacaktır. 
Bunların ödemeleri de adaylıklar kesinleşince yapılacaktır.

c. Kayıt için yapılması gerekenler:
  www.hacditib.com sitesindeki hac duyurusu açılacak;
 “Hac Kayıt Formu” online olarak doldurulacak ve  çıktısı alınıp imzalanacak;
 Kayıt yapıldığı andan itibaren tüm başvuru evrakları, Fransa DİTİB’in Bagnolet’deki 
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adresine gönderilecektir.
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. Bundan dolayı bilgilerin hatalı girilmesinden kaynaklanan 
aksaklıklardan Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

d. 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 
olmadığından bu kimselerin kayıtları yapılamayacaktır.

e. Hac başvuruları her iki ülkeye ait kimlik belgeleriyle yapılacak olmakla birlikte, vizeler 
sadece Türk pasaportu ile alınacağı için, T.C. pasaportu en geç 22 Nisan 2019 tarihinde 
DİTİB-Hac ve Umre Bürosuna teslim edilecek, ancak hac yolculuğu gününde ve Fransa’dan 
hareket edilen havalimanında hacı adaylarına verilecektir. Bu sebeple, hac öncesinde 
Türkiye’ye yapılacak seyahatler buna göre planlanmalıdır.

f. Hacı adayımızın, 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. Hac yapmaya engel teşkil edecek derecede rahatsızlığı 
olanların kayıtları –refakatçisiyle birlikte gitse bile- yapılamayacaktır. Bu tür sağlık 
sorunları bulunanlar yanlış beyan veya gözden kaçma sebebiyle hacca gitmeleri halinde her 
türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

2. Kayıt esnasında teslim edilecek belgeler:

a. Hac başvuruları sadece internet üzerinden yapılacaktır. Online Hac Kayıt Formu 
doldurulduktan 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 Fransa DİTİB merkezine gönderilecektir.

b. Biyometrik Türk Pasaportunun aslı. Bu sene tüm vizeler Türkiye’den alınacağı için sadece 
Türk Pasaportu geçerli olacaktır. Pasaportun süresi 01 Mart 2020 tarihine kadar geçerli 
olacak ve 3 boş vize sayfası bulunacaktır. 

c. T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi ile Fransa oturum kartı ya da Fransa kimlik kartının renkli 
fotokopisi.

d. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (Arkalarına mutlaka adı-
soyadı ve doğum tarihi yazılacaktır).

e. Ödemeler bizzat banka çeki (cheque de banque) ile yahut havale yoluyla “DİTİB 
VOYAGES” hesabına yapılabilecektir. Şirket veya şahıs çeki kabul edilmeyecek, havale 
yapılması halinde de -mutlaka- şirket değil şahıs hesabından yapılacaktır. Aileler bir tek çek 
veya bir tek havale ile ödeme yapabilirler. Ancak çekin arkasına kimler adına ödeme 
yapıldığı (isim-soyisim ve TC kimlik numarası) yazılacaktır. Havale ile yapılacak 
ödemelerde de, açıklama kısmına hacı adayının adı-soyadı ve TC kimlik numarası 
yazılacaktır. 

f. Menenjit (Méningocoque) ACYW135 aşı karnesinin aslı ibraz edilecek. Uluslararası 
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geçerliği olan sarı renkli aşı karnesi doktor tarafından imzalanıp kaşelenmiş olacak. 3 yıldan 
eski olan veya değişik formatta olan aşı karneleri ile doktorun vereceği farklı şekillerdeki aşı 
yazıları kabul edilmemektedir.

C) DİĞER HUSUSLAR

1. Kayıt işlemlerini yapan görevliler, teslim aldıkları evrakları son kayıt gününe kadar 
bekletmeden “58 Rue Lénine, 93170 Bagnolet” adresindeki Fransa DİTİB’e (Hac ve Umre 
Bürosu) ulaştıracaklardır.

2. Son kesin kayıt tarihi olan 19 Nisandan sonra vazgeçen veya kaydı iptal edilen hacı 
adaylarından işlem masrafı olarak 150 (yüz elli) Avro kesilip kalan meblağ kendilerine iade 
edilecektir.

3. Kesin kayıt dönemi geçtikten sonra çeşitli sebeplerle hacca gitmekten vazgeçen veya kaydı 
iptal edilen hacı adayının vazgeçme veya iptal dilekçesinin/yazısının Fransa DİTİB Hac 
Merkezine ulaştığı tarihe kadar yapılan (bilet ve otel rezervasyonu, vize, harç ve benzeri) 
masraflar düşülerek, kalan meblağ iade edilecektir. Hac malzemesinin iadesi mümkün 
olmadığından 100 Avro da hac malzemesi için kesinti yapılacaktır.

4. Hacı adaylarımızın düzenlenecek seminerlere katılmaları önem arz etmektedir.
5. Havayolu şirketlerinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanabilecek 

olumsuzluklardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.
6. Başvuru yaptıktan sonra Fransa’da iken vefat edenlerin ödedikleri hac ücreti, o tarihe kadar 

yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan kısım kanunî varislerine ödenir.
7. Suudi Arabistan’da vefat edenlerin üzerinden çıkan para ve değerli eşyalar da, 

Organizasyonumuza intikal ettiği ve dönüş bilet bedeli havayolu şirketince iade edildiği 
takdirde kanunî mirasçılarına teslim edilecektir.

8. Bu genelgede belirtilmeyen hususlarda gereken iş ve işlemleri yürütmeye Müşavirliğimiz 
yetkilidir.

9. Hacı adaylarımıza 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)
 Hurma 
 Zemzem

Tüm hacı adaylarımıza makbul ve mebrur bir hac yapmalarını diliyoruz.

Hac (ve Umre) Bürosu iletişim bilgisi ve adresi :
Fransa DİTİB 
(Hac ve Umre Bürosu)
58 Rue Lenine,
93170 Bagnolet
01.43.62.16.16 
hacditib@gmail.com 


