2018 YILI HAC KAYIT FORMU
Paul Bergsøesvej 14, 2600 Glostrup

Refakatçı (45.
Yaşından
Küçük
Bayanlar için)

Kimlik , adres ve iletişim bilgileri

Tel: 43201051/81616220 Fax: 33210646
www.danimarkatdv.org e-mail: hac@danimarkatdv.org veya kopenhag.musavirlik@diyanet.gov.tr

Adı Soyadı:
Doğum tarihi:

Doğum yeri:

Cinsiyeti :
Kadın ( )
Adres:

Posta kodu:

Telefon:
İş durumu:
Çalışıyor ( )
Emekli ( )
Refakatçının Adı Soyadı :

Diğer ( )

Erkek (
Şehir:

Mail:
Medeni hali:
Evli ( )
Bekar ( )

)

Diğer ( )

Yakınlığı
Eşi ( ) Oğlu ( )
Refakatçı Telefon ve Adresi:

Kardeşi ( )

Babası ( )

Diğer ( )..................

Uçuş Yapmak
İstediğiniz
Havaalanı

Hac Tipi
ve Banka
Bilgisi

Pasaport
Bilgileri

T.C. Kimlik no:
Pasaport Numarası :

Pasaportun Veren Makam :

Pasaportun Veriliş Tarihi :

Pasaport Bitiş Tarihi:

İKİ KİŞİLİK ODA ( )
41.000 DKK (kişi başı)

ÜÇ KİŞİLİK ODA ( )
37.000 DKK (kişi başı)

DÖRT KİŞİLİK ODA ( )
33.000 DKK (kişi başı)

Hesap no: Danske Bank 4001-0011725732
Tahmini Gidiş: 11 Ağustos 2018

Tahmini Dönüş: 08 Eylül 2018

Kopenhag- Medine/Cidde (
Billund- Medine/Cidde
(
İstanbul- Medine /Cidde
(
Cidde/Medine -Kopenhag (
Cidde/Medine -Billund
(
Cidde/Medine-İstanbul
(

)
)
)
)
)
)

Açık (İstanbul-Kopenhag/Billund) Tarih: ...../...../2018

Kaydınızı din görevlisi veya dernek aracılığı ile mi yaptırdınız?

( ) Evet

( ) Hayır

Cevabınız “ evet“ ise din görevlisi veya derneğin ismini yazınız ………………………………………….
Not:

Aşağıda yazılı Diyanetin Hac organizasyonunun kayıt esaslarına ilişkin duyuru yazısını ve kayıt şartlarını
okuduğumu, belirlenen hac ücreti ve diğer şartları, hac ücretinde (henüz Danimarka´dan ayrılmadan önce) zorunlu
nedenlerle meydana gelebilecek değişiklikler doğrultusunda ilave ödeme yapacağımı kabul ediyorum ve aşağıda
bulunan imzam ile tasdik ediyorum.

Yer ve Tarih : ………………………………….

İmza:…………………………………………

DİYANET 2018 HAC ORGANİZASYONU
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 yılında hac organizasyonu yapılacaktır. Düzenleyeceğimiz bu organizasyon ile hac yapmak
isteyen kardeşlerimizin aşağıdaki esaslar çerçevesinde kayıtlarını yaptırarak organizasyonumuza katılmalarını bekliyoruz.
Bunun için;
1. 2018 Hac Organizasyonumuza kayıt için müracaatlar 28.02.2018 -16.04.2018 tarihleri arasında din görevlilerine ya da Danimarka
Türk Diyanet Vakfına müracaatla ”Ön kayıt” uygulaması şeklinde olacaktır. Her aday için ayrı Kayıt Formu doldurularak
Müşavirliğimize, din görevlilerimize veya Vakıftaki görevlilere teslim edilecektir. Kayıt için müracaat edenler, kişi başı 1.000 DKK
ön kayıt ücretini Danske Bank 4001-0011725732 nolu ilgili hesaba yatıracaklardır. Ödeme belgesinin üzerine hacca gidecek
kişilerin isimleri yazılacaktır. Kayıt ücretini yatırmış olmak Diyanetin düzenlemiş olduğu 2018 yılı hac organizasyonu şart ve
kurallarının kabul edildiği anlamına gelir. Kayıt ücretinin yatırılmadığı başvurular işleme alınmayacaktır.
2. 2018 Hac Fiyatları kişi başı 2 KİŞİLİK ODA: 41.000 DKK, 3 KİŞİLİK ODA: 37.000 DKK, 4 KİŞİLİK ODA: 33.000 DKK
olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlara kurban ücreti dahildir. Türkiye’den (İstanbul) binip-inecekler için belirlenen fiyatlar üzerinden
1.000 DKK indirim uygulanacaktır. 13 yaşından küçüklere uygulanacak indirimlerle ilgili Müşavirlik ve Vakıfla irtibata geçilebilir.
3. İstanbul-Kopenhag/Billund dönüşünü farklı bir tarihte yapmak isteyenlerden 750 DKK ek ücret alınacaktır. Hacı adayı dönüş
tarihini kesin kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Dönüş tarihi belirlenen uçuşlarda değişiklik yapılmaz.
4. Sağlık yönünden, hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların hac müracaatları kabul edilmeyecektir. Hac
ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin bu durumu tespit edilmesi halinde yapılan
müracaatlar iptal edilecektir.
5. Hacca Ön Kayıt yaptıran vatandaşlarımızın adreslerine 23 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren posta yolu ile ”Hac Ücretini
Ödeme Belgesi” gönderilecektir. Ödeme Belgesini alan hacı adayı ödenmesi gereken meblağı havale edip, kesin kayıt için istenilen
belgeleri 01 Haziran 2018 tarihine kadar din görevlisine veya Vakıf merkezine elden teslim edeceklerdir.
6. Hac Organizasyonu Diyanet tarafından hizmet maksadıyla gerçekleştirilen bir faaliyet olup, kar amacı güdülmemektedir. Hacca
gideceklerin ödedikleri paradan, tüm masraflar çıktıktan sonra artan bir miktarın kalması halinde bu miktar, Danimarka`da
vatandaşlarımıza sunulacak din hizmetlerinde kullanılacaktır. Organizasyonumuz ile hacca gidecek olanlardan Suudi Arabistan’da ek
bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yukarıda belirtilen hac fiyatlarına ek olarak son beş yıl içersinde hacca giden kişilerden 2.000 SAR (Riyal) alınacaktır.
8. 2018 Yılı Hac Organizasyonu için muhtemel gidiş ve dönüş tarihleri 11 Ağustos 2018 (Gidiş) – 08 Eylül 2018 (Dönüş) şeklindedir.
Muhtemel gidiş ve dönüş tarihleri uçak durumuna göre planlanan tarihten 2-3 gün önce veya sonra olabilecektir.
Hac yapanlara sunulacak hizmetler
Hacca gidenlere verilecek malzemeler

Dini rehberlik ve irşat hizmetleri

Çanta, seccade, temizlik seti

Cidde-Mekke-Medine-Cidde karayolu intikalleri

Para kemeri (erkekler için)

Gidiş-dönüş uçak bileti

Para çantası (bayanlar için)

2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama

Bayanlar için başörtüsü
(Mekke’de uzaklık en fazla 7 km, Medine’de 700 m)

Erkekler için ihram

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği (tabldot)

Bayanlar için havlu seti

Sağlık hizmetleri

Hac rehberi, Hac duaları

Ziyaret mekanlarına gezi

10 lt zemzem (kişi başı)
Kayıt esnasında istenilecek belgeler;
• Hacca gidecekler tarafından doldurulacak kayıt formu
• Hac dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay temdit süresi bulunan ve vize için 3 sayfası boş olan pasaport
• 1 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına hacı adayının ismi yazılmalıdır)
• Türk vatandaşları için hac dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay süresi oturma ve çalışma kartı fotokopisi (opholdstilladelse)
• Eşiyle birlikte giden bayanlar için evlilik cüzdanı (vielsesattest) fotokopisi, ailesiyle (anne, baba, kardeş vb.) birlikte giden
bayanlar için aile toplum kağıdı veya doğum kayıt örneği (navne og fødselattest)
• Menenjit aşısı kartı (Meningokok ACWY)
• İstenmesi halinde hac seyahatine gitmeye engel bir rahatsızlığı bulunmadığını gösteren doktor raporu
• Talep edilmesi halinde Suudi Arabistan Konsolosluğunca belirlenen temsilciliğe şahsen başvuru yapılarak parmak izi verilmesi
Vize alabilmek için
• Yanında eşi, babası veya evlenmesi dinen caiz olmayan başka bir yakını bulunmayan tek bayanlar için 45 yaşından büyük
olmak (1972 ve öncesi doğumlu olmak)
• Kayıt yaptıran hacı adaylarının çifte vatandaş veya sadece Danimarka vatandaş olup Danimarka pasaportu taşıyan kişilerle
ilgili Suudi Arabistan Konsolosluğunun uygulaması doğrultusunda vize işlemelerinin yürütülmesi.
• Vizeler Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından, Suudi Arabistan Krallığı’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nden alınacaktır.
• Vizelerin verilmesinde Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin kuralları ve değerlendirmeleri belirleyici olduğundan, alınamayan
vizelerden Müşavirliğimiz sorumlu değildir.
10. İptal durumlarında uygulanacak kriterler;
• Ön kayıt yaptırmış olan hacı adayı, ön kayıt süresi (16.04.2018) bittikten sonra, kaydını iptal ederse ödediği miktardan 500
DKK kesinti yapılır.
• Türkiye bağlantılı şartlı kayıt yaptıranların hacca gitmesi durumunda ödediği ön kayıt ücreti toplam ücretten düşülür.
Kontenjan çıkmaması veya kayıt sıralamasında yer almaması durumunda 1.000 DKK iade edilmez.
• Kesin kayıt yaptırmış olan hacı adayı, 01 Haziran 2018 tarihinden önce iptal ederse, 1.000 DKK kesinti yapılır.
• Kesin kayıt yaptırmış olan hacı adayı 01 Haziran 2018 tarihinden sonra iptal ederse, ödediği miktardan sadece bilet ücretinin
vergisi iade edilir.
• Kesin kayıt yaptırdığı halde sağlık, cenaze, kaza vb. geçerli mazaretler sebebiyle kaydını iptal ettirmek zorunda kalan hacı
adaylarının durumu Müşavirliğimizce değerlendirilip, o tarihe kadar yapılmış harcamalar düşülerek kalan meblağ iade edilir.
9.

