2018 YILI HDV HAC ORGANİZASYONU
KESİN KAYIT FORMU
HACI ADAYININ
Kayıt No
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Cinsiyeti*
1.Tabiiyeti
Medeni Hali

Foto

:….......E-mail:………………………………………..
:…………………………………………………..
:......................................................................
:......./......./.............T.C. Kimlik No:…………………………
: Erkek / Kadın*
Ana Adı :...........................Baba Adı:.............................
: Türk / Hollanda*....2.Tabiiyyet : Türk / Hollanda*.
:.Evli / Bekar*Dul Tel. Ev :........-......................Cep :....-...........................

Pasaport Numarası :.........-........................... Verildiği Yer :.........................................
Veriliş Tarihi
:.................................... Geçerlilik süresi :......../......./20....................
Hollanda Adresi
Posta Kodu

:..................................................................................................................
:..................................Şehir :......................................................................

Beraber Hacca gideceği mahremin Adı Soyadı :........................................................................
Yakınlık derecesi*:eşi / kardeşi / oğlu / kızı / baba / anne / amca / dayı / diğer.....
Yürümeye engeli var mı? :.................... Hastalığı var mı?:..................................................
Önemli Not: Yürümeye engeli olanların ve kronik hasta olanların kaydı kabul edilmeyecektir. Gerek
görülmesi halinde kendilerinden sağlık raporu istenecektir.
*Geçersiz olan şıkkı çiziniz.

Tercih Ettiğiniz Dönemi seçiniz:

Uçuş Planını seçiniz:

1.
2.
3.
4.

Amsterdam biniş, Amsterdam dönüş,
Amsterdam-İstanbul-Cidde-İstanbul (izin)-Amsterdam*
İstanbul biniş, Amsterdam iniş,
İstanbil biniş İstanbul iniş

1.
2.

NORMAL DÖNEM (4 hafta)
KISA DÖNEM (2 hafta)

Tercih ettiğiniz Tipi seçiniz:
2 KİŞİLİK ODA
3 KİŞİLİK ODA
4 KİŞİLIK ODA

Tercih ettiğiniz Oda tipine göre ve uçuş planına göre yatıracağınız ücreti, aşağıdaki tablodan tespit ediniz ve ABN AMRO Den
Haag şubesinde Adviseurschap van Religieuze Dienstverlening adına NL87ABNA 047.76.59.780 iban nolu hac hesabına
isminizi yazdırarak havale ediniz. İstanbul’dan binip İstanbul’da inecek hacı adayları da aynı ücreti ödeyecektir.
*Hac dönüşü izin yaptıktan sonra Amsterdam’a dönecek hacı adayları 100 Avro fazladan ödeme yapacaklardır.
ODA TİPLERİNE GÖRE ÜCRETLER
NORMAL VE KISA DÖNEM
2 Kişilik Oda (Kurban dahil)
3 Kişilik Oda (Kurban dahil)
4 Kişilik Oda (Kurban dahil)

Hac Ücretleri
(Kurban dahil)

Birinci Taksit

İkinci Taksit

(30.04.2018 kadar)

(01.06.2018 kadar)

5500 Avro
5000 Avro
4500 Avro

2000 Avro
2000 Avro
2000 Avro

3500-Avro
3000-Avro
2500-Avro

LAHEY DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİNE
(HDV YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA)

Din Hizmetleri Müşavirliğinin denetimi ve gözetimi altında Vakfınızca Mukaddes topraklara yapılacak 2018
Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili bu formun arkasındaki açıklamayı okudum. Bahse konu şartları kabul ediyorum.
Müracaat için gerekli belgeler ekte olup, Organizasyona kaydımın gereğini saygılarımla arz ederim.
Tarih

:...............................................

Şehir

:.................................................

Adı Soyadı

:...............................................

İmza

:...............................................

Bu Forma eklenmesi gerekli olan belgeler:
1. Türk Pasaportunun aslı.( En az bir yıl süresi olacak
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3. Ücretin ilgili hesaba yatırılması.
4. Aşı belgesinin aslı (Mencevax ACW 135 Y).

Hesap No
: NL87ABNA 047.76.59.780
Adviseurschap van Religieuze Dienstverlening
Den Haag ABN-AMRO

Javastr. 2 2585 AM Den Haag, Tel: 070-3624481-Fax: 070-3644565, hac@diyanet.nl

2018 YILI HDV HAC ORGANİZASYONU ŞARTLARI
19)

Hollanda'dan Hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız için düzenlediğimiz Hac
organizasyonu, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı hizmetlerinden
faydalanılarak, T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda
Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

20)

2018 YILI HAC ORGANİZASYONU TİPLERİ
Bu yıl Hollanda’dan hacca gidecek vatandaşlarımız için Diyanet İşleri Başkanlığımız
tarafından yurtdışı için belirlenen aşağıdaki kategorilerde organizasyon düzenlenmiştir.
Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle yurtdışından sadece Oda Tercihli
Konaklama türünde hac organize edilecektir. Bu kategoride fiyat ve şartları aşağıda
belirtilmiş olup, genel özellikleri şunlardır;

21)

Oda Tercihli Konaklama Tipi 4 Haftalık;
Bu tipte iki, üç ve dört kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Odalarda tuvalet ve banyo
bulunmaktadır. Fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil
yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, iki,
üç ve dört kişilik ailelerin birlikte kalacağı, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise
Merkeziye’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, konaklama yaptırılacaktır.

22)
23)
24)
25)

Bu tipte oda tercihleri şu şekilde olabilecektir.
A. 2 KİŞİLİK ODA (Kişi Başı 5500 Avro)
B. 3 KİŞİLİK ODA (Kişi Başı 5000 Avro)
C. 4 KİŞİLİK ODA (Kişi Başı 4500 Avro)

26)
27)

Oda tercihi aileye göre yapılacaktır. Odalarda aile fertleri birlikte kalabilecektir. Tek olarak
müracaat edenlerin oda arkadaşı kendileri tarafından bulunacaktır. Oda arkadaşı
bulamayan hacı adayları organizasyonumuz tarafından tespit edilen oda arkadaşıyla
kalacaktır.
Oda Tercihli Konaklama Tipi 2 Haftalık (Kısa Dönem);
Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle aynı olup tek farkı, kısa dönem olmasıdır.
Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam 2 hafta kalacaklardır.
TÜM KATEGORİLERDE HACI ADAYLARINDAN ALINACAK ÜCRETE
KARŞILIK VERİLECEK GENEL HİZMETLER
1.
Kurban ücretleri Organizasyonumuz tarafından ödenecektir.
2.
Suudi Arabistan’a gidiş-dönüş uçak biletleri alınacaktır.
3.
Mekke ve Medine’de ikamet edecekleri otel ve binalar kiralanacaktır.
4.
Suudi Arabistan tarafından istenecek hizmet bedelleri ödenecektir.
5.
Hacı adaylarımızın vize ve uçak bileti işlemleri tarafımızdan yapılacaktır.
6.
Cidde-Mekke-Medine ve Meşair intikalleri ile Mekke ve Medine’deki ziyaret yerleri
için otobüs kiralanacaktır.
7.
Mekke’de Harem’e 1000 m. mesafeden uzak yerlerdeki binalar için servis
konulacaktır.
8.
Dönüşlerde; hacıların Mekke ve Medine’den havalimanlarına eşyalarının nakli
sağlanacaktır.
9.
Hacı adaylarımızın Suudi Arabistan’a gidiş ve dönüşleri hava yolu ile, Cidde'den
Medine’ye, Medine’den Mekke’ye, Mekke’den Arafat, Müzdelife ve Mina’ya, ve
Mekke’den Cidde'ye intikalleri ise otobüslerle gerçekleştirilecektir.
10. Hacı adaylarımıza Medine ve Mekke’de bulunacakları süre içerisinde sabah ve
akşam olmak üzere günlük iki öğün yemek, Arafat’ta iki öğün, Mina’da bir öğün
ayrıca Hac dönüşü Cidde Havalimanı’nda bir öğün kumanya verilecektir.
11. Hacı adaylarımız Medine ve Mekke'de klimalı, asansörlü, karyolalı, duşlu, otellerde
barındırılacaklardır.
12. Hacı adaylarımız ortalama 45 kişilik gruplara ayrılacak ve her bir gruba tecrübeli
birer görevli verilecektir. İbadetler bu görevlilerimizin rehberliğinde topluca
yapılacaktır.
13. Mekke ve Medine'de hastalanan hacı adaylarımız, yataklı ve tam teşekküllü ve
önemli ameliyatları dahi yapabilecek teknik donanıma ve uzman doktorlara sahip
Diyanet Hastanelerinde ücretsiz muayene edilecekler, gerektiğinde yataklı
tedavileri yapılacak ve kendilerine ücretsiz ilaç verilecektir.
14. Hacı adaylarımızın havaalanlarındaki gidiş-dönüş işlemleri ile Suudi Arabistan’daki
her türlü sağlık ve resmi işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığının uzman elemanlarınca
yürütülecektir.
15. Mekke’de bulunulan süre içerisinde, özel seyahat masrafları hacı adaylarının
kendilerine ait olacaktır.
16. Hacı adaylarımıza hac yolculuğu hakkında bilgi vermek amacıyla seyahatten önce
bilahare yazıyla bildirilecek yer ve tarihlerde seminerler yapılacaktır. Hacı
adaylarımızın kadın-erkek hepsinin bu seminere katılmaları gerekmektedir.
17. Herhangi bir sebepten Hacca gitmekten vazgeçenlerin paraları, kendileri için o
tarihe kadar yapılan masraflar kesildikten sonra kalan miktar iade edilecektir.
18. Dönüşü açık bilet uygulaması kaldırılmıştır. Hacdan sonra dönüş tarihlerinde
değişiklik isteyen hacılar bu değişikliği ve masrafını önceden kendileri ödeyerek
yaptıracaklardır. Gitmeden dönüş tarihini sonraya alanlar gruptan çıkarıldıkları için
THY tarafından istenen 100 Avro ek ücreti ödeyeceklerdir. Organizasyonumuzun bu
konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

Dönüşlerde herhangi bir sorundan dolayı yeni bir bilet veya diğer hava
yollarından ayrı bir bilet alınmayacaktır. Alındığı takdirde, hangi sebeple
olursa olsun kullanılmayan bilet için veya alınan başka bir bilet için vakfımız
tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.
Dönüşü açık bilet uygulaması kaldırılmıştır. Hacdan sonra dönüş tarihlerinde
değişiklik isteyen hacılar bu değişikliği ve masrafını kendileri ödeyerek
yaptıracaklardır. Organizasyonumuzun bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.
Dönüşlerde herhangi bir sorundan dolayı yeni bir bilet veya diğer hava
yollarından ayrı bir bilet alınmayacaktır. Alındığı takdirde, hangi sebeple
olursa olsun kullanılmayan bilet için veya alınan başka bir bilet için vakfımız
tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.
Hacı adayları seyahatleriyle ilgili sağlık, seyahat, kaza gibi her türlü
sigortalarını kendileri yaptıracaklardır.
Hacı adayları zemzem dahil 8 kg. el bagajı ile 40 kg. serbest bagaj hakkına
sahiptir.
Serbest bagaj hakkının üzerindeki fazla bagajlar için alınacak ücreti hacı
adayları ödeyecektir.
Uçuşlarla ilgili gecikmeden ve geç gelen veya kaybolan bagajlardan uçak
şirketi sorumludur.
Hacı adayları gerek Mekke ve gerekse Medine’de sebep olacakları her çeşit
zararı tazmin ile yükümlüdür.
Hacı adayları Suudi Arabistan’a girmesi yasak olan yayın ve maddeleri
yanlarında bulundurmayacaktır.
Hacı adaylarından vefat edenlerin cenazeleri vefat ettikleri yerde defnedilir.
Defin işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri tarafından takip edilir.
Bütün bu hizmetlerin Suudi Arabistan yerel otoritelerinin kısıtlamaları
sebebiyle
verilememesi
veya
kısmen
verilmesi
durumunda
organizasyonumuz sorumlu tutulamaz.

28)

HACI ADAYLARINA VERİLECEK MALZEMELER
Erkek için
Kadın için
1. Sırt Çantası
Sırt Çantası
2. Kitap seti
Kitap seti
3. Terlik çantası
Terlik çantası
4. Kemer
Heybe
5. Maske
Maske
6. Seccade
Seccade
7. Kokusuz sabun
Kokusuz sabun
8. Heybe
Havlu
9. İhram
Başörtüsü
SEYAHAT TARİHLERİ
2018 Yılı Hac Organizasyonu gidiş tarihleri uzun dönem, 8/9/10 Ağustos
2018 ile 7/8/9 Eylül 2018 tarihleri arasında planlanmaktadır..
Kısa dönem hac tarihleri ise, gidişler 14-15 Ağustos 2018, dönüşler 30-31
Ağustos 2018 tarihleri arası planlanmıştır. Kesin hareket ve dönüş tarihleri,
oluşturulacak kafilelere göre hacı adaylarına mail veya mektupla daha sonra
bildirilecektir.
Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler www.diyanet.nl internet
adresinden adaylara duyurulacaktır.
MÜRACAATLAR
2018 Yılı Hac Organizasyonumuza müracaatlar ön kayıt ve kesin kayıt olmak
üzere iki şamada yapılacaktır.
1.
Ön kayıtlar
: 01.03.2018-31.03.2018 tarihleri arasında,
2.
Kesin kayıtlar : 01.04.2018-01.06.2018 tarihleri arasında, yapılacaktır.
Ön kayıt yaptıran hacı adaylarına Nisan ayından itibaren kesin kayıt formu
gönderilecektir. Hacı adaylarımız kesin kayıtlarını 1 Haziran 2018 tarihine
kadar istenen belgeleri hazırlayalar teslim etmek suretiyle yapacaklardır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MÜRACAAT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.

Hac Kesin Kayıt Formu (Doldurulup imzalanmış ve fotoğraflı olarak)
Türk Pasaportun aslı
Nüfus Cüzdanının kendi boyutunda kesilmiş önlü arkalı fotokopisi.
Kalan Hac ücretinin ödenmesi. ( son ödeme tarihi 1.06.2018)
Menenjit aşısı olduğuna dair belge (Mencevax ACW 135 Y) Bu belge üç
yıl geçerlidir.

Not Daha fazla bilgi için broşüre bakınız.

