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T.C. 

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ 
Din Hizmetleri Müşavirliği 

 

 

2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ 

USUL VE ESASLAR 

 

Müşavirliğimizce; Diyanet İşleri Başkanlığı, Ataşeliklerimiz ve DİTİB’lerimizle iş birliği yapılarak 

düzenlenen 2017 Yılı Fransa Hac Organizasyonu ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

A) 2017 HAC TAKVİMİ VE GENEL BİLGİLER: 

1) Hacca gidişler takriben 10-20 Ağustos 2017, dönüşler takriben 10-20 Eylül 2017 tarihleri arasında 

planlanmaktadır. Kafilelerin uçuş tarihleri ve saatleri hacı adaylarımıza ayrıca bildirilecektir. 

2) Uçuşlar Paris CDG, Lyon, Basel ve İstanbul (Atatürk veya Sabiha Gökçen) havalimanlarından olacak, 

gerekli hallerde başka havalimanlarından da yapılabilecektir. 

3) Önce Mekke’ye sonra Medine’ye gidilecek, Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün olacaktır. 

4) Daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla bu yıl ‘Oda Tercihli Konaklama’ türüne geçilmiştir. Hacı 

adaylarımız 2, 3 veya 4 kişilik oda tercihi yapacaklar ve odada kimlerle kalacaklarını kayıt esnasında 

belirleyebileceklerdir. Kimlerle kalınacağı belirtilmemişse oda yerleşimi Organizasyonumuz tarafından 

yapılacaktır. 

5) Dört kişilik oda için kişi başı 4500 (dört bin beş yüz), üç kişilik oda için kişi başı 5000 (beş bin) ve iki 

kişilik oda için kişi başı 5500 (beş bin beş yüz) Avro ödenecektir. 

6) Hac dönüşü Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra Fransa’ya dönecek olan hacımız dönüş tarihini 

kayıt esnasında belirtmek ve 100 (yüz) Avro ek ödeme yapmak şartıyla bilet kesim tarihinden itibaren 6 

ay içerisinde dönebilecektir. Süresi içerisinde kullanılmayan biletler geçersiz hale gelmekte ve ilgili 

havayolu şirketi tarafından herhangi bir iade yapılamamaktadır. 

7) Uçağa İstanbul’dan binen hacılarımız dönüşte İstanbul’da inecekler ve Fransa bağlantıları 

bulunmayacaktır. Bunların hac ücretinde 150 (yüz elli) Avro indirim yapılacaktır. 

8) Hac kurban bedeli hac ücretine dâhildir. 

9) Diyanet İşleri Başkanlığının kontenjan vermesi durumunda, Fransa’dan gidecek hacı adaylarımız, 

kendisi de gitmek şartıyla Türkiye’den anne, baba, eş ve çocuklarını, Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 

Hac Organizasyonuna başvurup kurada çıkmamış ve daha önce hacca gitmemiş olması durumunda hacca 

götürebileceklerdir. Türkiye kontenjanı sınırlı olduğundan kayıtlarda; tarih, saat ve dakika esas 

alınacaktır. Kaydını yaptıktan sonra vazgeçenlerin Türkiye’deki yakınlarının kayıtları da iptal 

edilecektir. Türkiye kontenjanından din görevlilerimizin yararlanma imkânı bulunmamaktadır. 

10) On sekiz yaşından büyük bir mahremiyle (eşi, babası, erkek kardeşi ve oğlu) birlikte kayıt yaptırmayan 

45 yaşından genç (01/07/1972 tarihinden sonra doğan) bayanlar için vize alınması mümkün olmadığından 

kayıt yapılmayacaktır. 

11) Son 5 yıl içerisinde hacca gitmiş olanlara vize alınması mümkün olmamaktadır. 

12) Hacı adaylarımız, Suudi Arabistan’a vardığında T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonuna 

dâhil olacaklar ve Türkiye hacılarına verilen hizmetlerin tamamından (sağlık, karşılama, irşat, Arafat, 

Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.) yararlanacaklardır. 

13) Hacı adaylarımızın sayısı Suudi Arabistan tarafından Organizasyonumuza verilen kontenjandan fazla 

olduğu takdirde kayıt sırası dikkate alınacaktır. Bu sebeple, önce kayıt yapılması önem arz etmektedir. 

Vefat veya vazgeçme gibi sebeplerle eksilme olduğunda işlemleri tamamlamak için yeterli süre varsa 

yedek adaylar kayıt sırasına göre değerlendirilecektir. 

14) Hacı adaylarımıza sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulüyle ikram edilecektir. 

15) Vizeler Suudi Arabistan’ın Paris Büyükelçiliği’nden Müşavirliğimiz tarafından alınacaktır. Vizelerin 

verilmesinde pasaport, oturum ve aşı karnelerinin geçerliliği ile Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin 

kriterleri belirleyici olduğundan alınamayan vizelerden Müşavirliğimiz sorumlu değildir. 
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B) KAYIT İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER: 

Kayıtlar Paris, Lyon ve Strazburg’da Müşavirlik, Ataşelik ve DİTİB bürolarında ve DİTİB’e bağlı camilerde 

din görevlilerimiz tarafından internet üzerinden yapılacaktır. 

1) Ön kayıtlar: 

a) Ön kayıtlar 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak ve 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü 

sona erecektir. 

b) Her hacı adayı tek tek kaydedilecek ve akraba olanların akrabalık dereceleri mutlaka belirtilecektir. 

Kimlik, pasaport, uçuş, adres, telefon, e-posta, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istediği kişinin kayıt 

numarası, odada kimlerle kalmak istediği ve gerekli diğer bilgiler doğru olarak girilecektir. 

c) Bilgilerin doğru olarak girilmesinden kayıt görevlisi ile hacı adayı eşit şekilde sorumludur. Hatalı bilgiler 

sebebiyle vize alınamaması, farklı kafilelere veya odalara düşme gibi aksaklıklardan Müşavirliğimiz 

sorumlu olmayacaktır. 

d) Türk vatandaşlığı ve çifte vatandaşlık (hem Türk hem Fransız vatandaşlığı) olanlar hariç diğer yabancılar 

(Araplar, Fransız Müslümanlar, Türk kökenli olup Fransa dışındaki bir ülkenin vatandaşı olanlar vb) için 

hac vizesi almamız mümkün olmadığından bu kimselerin kayıtları yapılmayacaktır. 

e) Hacı adayımızın, başkalarının yardımı olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olması 

beklenmektedir. Hac farizasını yerine getirmek için başkasının yardımına ihtiyaç duyan bedensel engelli 

hacı adaylarımızın kayıtları, kendileriyle birlikte bir refakatçinin kaydolması şartıyla yapılacaktır. Bu 

tür sağlık sorunları bulunanlar yanlış beyan ile veya gözden kaçma suretiyle hacca gitmiş olsalar bile 

sorumluk kendilerine ait olacaktır. 

f) Hac yapmaya engel teşkil edecek derecede rahatsızlığı olanların kayıtları yapılmayacaktır. 

g) İnternet üzerinden kayıt işlemi tamamlandıktan sonra 2017 Yılı Hac Kayıt Formu 2 nüsha yazdırılıp kayıt 

görevlisi ve hacı adayı tarafından imzalanarak bir nüshası hacı adayına verilecektir. 

h) Bilgilendirme ve iletişim e-posta veya telefonla yapılacağından hacı adayımız kendine ait e-posta adresini 

ve cep telefonu bildirecektir. Din görevlisinin, derneğin veya dernek yöneticisinin e-posta adresi ve 

telefon numarası verilmeyecektir. 

2) Ön kayıt esnasında kayıt yetkilisine teslim edilecek belgeler: 

a) Hacı adayı ve kayıt yetkilisi tarafından imzalanmış 2017 Yılı Hac Kayıt Formu, 

b) 01 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olan ve 3 boş vize sayfası bulunan biyometrik Türk Pasaportunun 

fotokopisi. Fotokopi A4 kâğıda çekilecek ve pasaport boyutuna göre kesilmeyecek. 

c) Çifte vatandaş olan hacı adaylarımızın 01 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olan 3 boş vize sayfası 

bulunan Fransız ve Türk pasaportlarının her ikisinin fotokopileri. Fotokopiler ayrı ayrı A4 kâğıda 

çekilecek ve pasaport boyutuna göre kesilmeyecek. 

d) 01 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olan ve en az bir yıl öncesinden de oturumu olduğunu gösteren 

Fransa Oturum Kartının (Carte de Sejour) veya Fransız Kimliğinin (Carte d’identité) renkli fotokopisi. 

Ön yüz üstte, arka yüzü altta olacak şekilde aynı sayfa üzerine A4 kâğıdına çekilmiş olacak ve kart 

boyutuna göre kesilmeyecek. 

e) Bir yıl geçerli oturum kartına sahip olan hacı adaylarının bir önceki yılın oturum kartının fotokopisini 

de teslim etmeleri gerekmektedir. 

f) T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

g) Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf. Arkalarına mutlaka Adı-Soyadı ve Kayıt 

Numarası yazılacaktır. 

h) Ön ödeme olarak Din Hizmetleri Müşavirliği adına kesilmiş 1000 (bin) Avroluk çek veya havale 

dekontu. Aileler tek bir çekle veya havale ile ödeme yapabilirler. Çekin arkasına ve havalenin 

açıklama/motif kısmına kimler için olduğu ve hac ücreti olduğu mutlaka yazılacaktır. Şirket hesabından 

kesilen çekler ve yapılan havaleler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

i) Menenjit (Méningocoque) ACYW135 aşısının yapıldığını gösteren sarı renkli aşı karnesinin aslı. 

Doktor tarafından imzalanıp kaşelenmiş olacak. 3 yıldan eski olan aşı karneleri ile başka formatta olan 

aşı karneleri ve doktorun vereceği aşı yazıları kabul edilmemektedir. 
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3) Kesin kayıtlar 

a) Kesin kayıtlar 01-16 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içerisinde aşağıdaki belgeler 

kayıt yetkilisine teslim edilecek, aksi halde kayıt işlemi iptal edilecektir. Haklı bir gerekçeyle bazı 

belgelerin teslimi gecikecekse hacı adayımız belgeleri bizzat Paris DİTİB Hac Bürosu yetkilisine en geç 

onun belirttiği tarihte kendisi ulaştıracağı hususunda mutabık kalması gerekmektedir. 

 Türk pasaportunun aslı. 

 Çifte vatandaş olan hacı adaylarımızın hem Fransız hem Türk pasaportlarının asılları. 

 Fransa Oturum Kartının (Carte de Sejour) veya Fransız Kimliğinin (Carte d’identité) aslı. 

 Hac ücretinin kalan kısmı için çek veya havale dekontu. 

 Ön kayıt esnasında teslim edilememişse sarı renkli aşı karnesinin aslı. 

b) Kayıt görevlisi teslim aldığı evrakı son güne kadar bekletmeden belli aralıklarla kendi DİTİB Merkezine 

ulaştıracaktır. 

c) DİTİB Merkezleri de kendilerine ulaşan evrakı kontrol ederek teslim alacak ve Paris DİTİB Hac 

Merkezine ulaştıracaktır. 

 

 

C) DİĞER HUSUSLAR: 

1) Fransa’da iken vefat edenlerin ödedikleri hac ücreti, o tarihe kadar yapılan masraflar düşüldükten sonra 

kalan kısım kanunî varislerine ödenecektir. 

2) Suudi Arabistan’da iken vefat edenlerin dönüş bilet bedeli havayolu şirketinden iade alındığı takdirde 

kanunî varislerine ödenecektir. Vefat edenin üzerinden çıkan para ve değerli eşyaları Organizasyonumuza 

intikal ettiği takdirde kanunî mirasçılarına teslim edilecektir. 

3) Kesin kayıt aşamasında kaydı iptal edilen hacı adaylarından masraflar karşılığı 150 (yüz elli) Avro kesilip 

kalan meblağ iade edilecektir. 

4) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra çeşitli sebeplerle vazgeçen veya kaydı iptal edilenlerin ödedikleri ücret, 

vazgeçtiğine veya iptal edildiğine dair dilekçenin/yazının Paris DİTİB Hac Merkezine ulaştığı tarihe 

kadar yapılan masraflar düşülerek kalan meblağ iade edilecektir. Teslim edilen hac malzemesinin iadesi 

mümkün olmamaktadır. 

5) Milyonları aşan hacı adayının aynı zaman ve mekânda hac ibadetini yapma zorunluluğu, bölgenin şartları 

ve benzeri hususlarda verilecek seminerlere hacı adaylarımızın anlatılması önem arz etmektedir. 

6) Hac Organizasyonumuz bir seyahat acentası konumunda olmadığı için havayolu şirketlerinden ve diğer 

kurum ve kuruluşlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir. 

7) Burada belirtilmeyen diğer hususlarda gereken iş ve işlemleri yürütmeye Müşavirliğimiz yetkilidir. 

8) DİTİB Merkezilerinden ve DİTİB’e bağlı camilerde din görevlilerimizden hac ile ilgili ayrıntılı bilgi 

alınabilmekte ve kayıt yapılabilmektedir. Ayrıca hac@ditib.fr adresinden de bilgi alınabilmektedir.  

9) Hacı adaylarımıza aşağıdaki malzemeler verilecektir: 

 Sırt çantası 

 Terlik çantası 

 Seccade 

 Kokusuz sabun 

 Maske (10 adet) 

 Hicaz Albümü 

 Haccı Anlamak 

 Kutsal İklimde Dua 

 Tavaf ve Say Duaları 

 Erkeklere ihram, kadınlara havlu seti 

 Erkeklere ihram kemeri, kadınlara başörtüsü 

 Zemzem (10 litre) 

 Hurma (2+2 kilo

 

Hacı adaylarımıza makbul bir hac yapmalarını diliyoruz. 

Paris DİTİB Hac Merkezi 

58 rue Lénine, 

93170 BAGNOLET 

Tel: 01 43 62 16 16 

www.fransaditib.fr 

Lyon DİTİB Merkezi 

72 rue Paul et Marc Barbezat 

69150 DECINES-CHARPIEU 

Tel: 04 78 94 67 57 

www.lyonditib.com 

Strasbourg DİTİB Merkezi 

3 rue Thomas Mann 

67200 Strasbourg 

Tel: 03 88 330 430 

www.ditibstrasbourg.fr 

 

mailto:hac@ditib.fr
http://www.ditibstrasbourg.fr/

