DİYANET CANADA

2019 HAC ORGANİZASYONU
28 TEMMUZ – 20 AĞUSTOS
2019 Diyanet Hac Organizasyonunda müracaat ve kayıtlar; 15 Şubat 2019 – 07 Haziran 2019 tarihleri arasında
yapılabilecektir.

HAC ÜCRETLERİ
Hac kafilesine Toronto veya Montreal şehirlerinden katılıp
yolculuğunu bu şehirlerde sonlandıranlar
Hac kafilesine İstanbul’dan katılıp yolculuğunu İstanbul’da
sonlandıranlar
Akraba kontenjanına dahil olup Hac kafilesine İstanbul’dan
katılıp yolculuğunu İstanbul’da sonlandıranlar

Normal – 4 kişi

Müstakil - 2 kişi

(Kişi Başına Ücret)

(Kişi Başına Ücret)

C$ 8.900

C$ 11,100

C$ 7,900

C$ 10,100

C$ 7,900

C$ 10,100

2019 Hac ücretlerine neler dahil olacak?
Normal Tip ve Müstakil Tip Hac hizmetlerinde hacılarımızdan alınacak ücretlere şunlar dahildir:
• Suudi Arabistan’a Gidiş-dönüş Uçak Biletleri
• Mekke ve Medine’de Konaklama Ücretleri
• Kurban Ücretleri
• Vize İşlemleri
• Dini Rehberlik Hizmetleri
• Sağlık Hizmetleri (Diyanet Hastanelerinde muayene, ilaç, röntgen , tahlil vs.)
• Yemek Hizmetleri ( Sabah kahvaltı, Öğle kumanya, Akşam yemek)
• Mekke’de Harem’e gidiş geliş Servis Hizmetleri, Ziyaret ve İntikal Hizmetleri
• Havalimanı Hizmetleri
• 5 Litre Zemzem
2019 Hac ücretlerine neler dahil DEĞİLDİR?
•
•
•
•
•
•
•

Kanada’daki hacı adaylarının bulundukları şehirlerden Toronto ve Montreal’e ulaşım masrafları kendi
sorumlulukları olup bu fiyatlara dahil değildir.
Türkiye’den kafileye katılacak hacı adaylarının bulundukları şehirlerden İstanbul Atatürk Havalimanına
ulaşım masrafları kendi sorumlulukları olup bu fiyatlara dahil değildir.
Aşı ücretleri kendi sorumlulukları olup bu fiyatlara dahil değildir.
Hacı adayları seyahatleriyle ilgili sağlık, seyahat, kaza gibi özel sigortalarını kendileri yaptıracaklardır.
Kanada Pasaportuna sahip olmayan hacı adaylarımızdan Noter ve Dışişleri Bakanlığında yapılan işlemler
için ilave C$100 ödeyeceklerdir. Eğer hacı adayı bu işlemleri kendisi yapacak ise ilave ücret
ödemeyeceklerdir.
Eğer hacı adayı son beş sene içerisinde hacca gitmiş ise Suudi Arabistan hükümeti 2,000- SAR talep
etmektedir ve bu 2019 hac ücretlerine dahil değildir.
Serbest bagaj hakkının üzerindeki fazla bagajlar için alınacak ücreti hacı adayları ödeyecektir.

Hac ücretleri kesin kayıt yapıldığı anda ödenmek zorundadır. Hac ücretleri iki şekilde ödenebilir:
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1. CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF TURKEY yani Türkiye Cumhuriyeti Toronto
Başkonsolosluğu’nun aşağıda belirtilen banka hesabına direk yatırılabilir.

Scotiabank
Institution Number: 002
Transit Number: 38356
Account Number: 0019712
2. CONSULATE GENEREL OF THE REPUBLIC OF TURKEY adına çek yazılarak bulunduğunuz bölgedeki Diyanet
Din Görevlilerine verilebilir.

KONAKLAMA TÜRLERİ
Bu yıl iki tür konaklama imkanı bulunmaktadır:
1. NORMAL - 4 kişilik oda
2. MÜSTAKİL - 2 kişilik oda
Normal tür Konaklama hizmetinin özellikleri nelerdir?
•
•
•
•

Konaklama Mekke’de Harem’e en fazla 5 km. mesafede, Medine’de ise Mescid-i Nebevi’ye yürüme
mesafesindeki binalarda sağlanacaktır.
Binalardaki yerleşim genelde oda sistemine uygun olup, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı odalarda ve her
odada en fazla 4 kişi birlikte kalacak şekilde ayarlanacaktır.
Odalar karyolalı ve klimalı olup, banyo ve tuvaletler odaların içinde müşterek/ortak kullanılacaktır.
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle yemekleri kumanya şeklinde olacaktır. Otellerde 24
saat çay kahve servisi olacaktır.

Müstakil tür Konaklama hizmetinin özellikleri nelerdir?
•
•
•

Konaklama Mekke’de Harem’e en fazla 5 km. mesafede, Medine’de ise Mescid-i Nebevi’ye yürüme
mesafesinde yer alan binalarda sağlanacaktır.
Odalar içinde tuvalet ve banyosu bulunan, karyolalı ve klimalı olup her odada bir aileden 2 kişi kalabilecek
şekilde ayarlanacaktır.
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, çay self-servis usulü verilecektir.

Mekke’de Harem’e nasıl gidip geleceğiz?
Mekke’de 1 km’den fazla mesafedeki binalardan Harem’e gidiş ve dönüşler servis otobüsleriyle sağlanacaktır.
Arafat öncesi (Bayram’dan 4-5 gün önce) ve bayram günlerinde yoğun trafik nedeniyle Mekke’de servislerin
çalıştırılması mümkün olamayacaktır. Hocalarımızın rehberliğinde kendi imkanlarımızla geliş gidiş sağlanacaktır.

HAC SÜRESİNCE VERİLECEK HİZMETLER
Hac süresince verilecek hizmetler nelerdir?
a. Eğitim ve İrșat Hizmetleri
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b.
c.
d.
e.
f.

Dini Rehberlik Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Yemek Hizmetleri
Servis, Ziyaret ve İntikal Hizmetleri
Havalimanı Hizmetleri

Eğitim ve İrşat Hizmetleri nelerdir?
Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüştürebilmek, hac yolcularımızın ibadetlerini usulüne uygun ve
bilinçli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için onlara, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında
eğitim, bilgilendirme ve irşat seminerleri yapılmaktadır.
Dini Rehberlik Hizmetleri nelerdir?
Görevlilerimizin rehberliğinde;
• Hac ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
• Fetva ve İrşat hizmetleri verilmektedir.
• Kurbanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız organizesinde kesilmektedir.
• Mekke-i Mükerreme’de: Peygamber Efendimizin (s.a.s) doğduğu ev, Cin Mescidi, Sevr ve Nur Dağı uzak
mesafeden ziyaret edilecektir.
• Medine-i Münevvere’de: Yedi Mescitler, Kıbleteyn Mescidi, Kuba Mescidi, Cennetü’l Bakî Kabristanı, Uhud
Şehitliği ziyaret edilmektedir.
Sağlık Hizmetleri nelerdir?
•
•
•
•

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de Başkanlığımıza ait, tıbbi ve teknik donanıma sahip
hastane, sağlık merkezleri ve sağlık ocakları bulunmaktadır.
Sağlık hizmetleri Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de Türkiye'den görevlendirilen doktorlar ve
sağlık personeli tarafından verilmektedir.
Tedavilerde Türkiye'den getirilen ilaçlar kullanılmaktadır.
Arafat, Müzdelife ve Mina intikalleri esnasında sağlık hizmetleri verilmektedir.

Yemek Hizmetleri nelerdir?
•
•
•
•

Yemekler Türkiye’den görevlendirilen aşçılar tarafından hazırlanmaktadır.
Yemeklerde taze et kullanılmaktadır.
Hac yolcularımıza, otellerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya verilmektedir.
Otellerde çay ve su ikramı 24 saat self servistir.

Servis, Ziyaret ve İntikal Hizmetleri nelerdir?
•
•
•
•
•

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna tabi hac yolcularının Mekke-i Mükerreme’de, Kâbe-i
Muazzama’ya intikalleri Başkanlıkça temin edilen servis araçlarıyla sağlanmaktadır. Ancak Suudi Arabistan
makamlarınca belirlenen tarihlerde servis hizmeti verilememektedir.
Cidde-Mekke-Medine arasındaki intikaller ile Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’deki ziyaret
programları yeni ve klimalı otobüslerle sağlanmaktadır.
Arafat'tan Müzdelife’ye intikal otobüslerle sağlanmaktadır.
Müzdelife’den Mina’ya intikal yürüyerek yapılmaktadır.
Hacılar, ziyaret tavafı ve Şeytan Taşlama mahalline kendi imkanlarıyla gideceklerdir.
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Havalimanı Hizmetleri nelerdir?
•

Hac yolcularımızın iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında hava limanlarında
personel görevlendirilecek; karşılama ve uğurlama hizmeti verilecektir.

AKRABA KONTENJANI
Bu sene Hacca Türkiye’den akrabamı götürebilir miyim?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kanada Diyanet Vakfına kontenjan verilmesi halinde Kanada’dan hac
organizasyonuna katılan kişiler Türkiye’deki birinci derece akrabalarını iki kişiyi geçmemek şartı ile hacca
götürebilecektir. Ayrıca önceki senelerdeki kontenjan sayısının sınırlı olduğu ve bu sebeple başvuranların tümünün
götürülemediği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kategorideki hacıların işlemleri başvuru sıralamasına göre
yapılmaktadır.
Akraba kontenjanına dahil olabilmenin şartları nelerdir?
•
•
•

Birinci derece akraba olmak
Türkiye’den daha önce hacca gitmek için ön kayıt yaptırmış olmak ama kurada çıkmamış olmak
Daha önce hacca hiç gitmemiş olmak

Birinci derece akrabalar kimler oluyor?
Birinci derece akrabalar; anne, baba, çocuklar ile erkek/kız kardeşler olmaktadır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kanada’da ikamet eden hacı adaylarından istenecek belgeler nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye pasaportunun aslı. Pasaportların hacca gidiş yani 28 Temmuz 2019 tarihi itibariyle en az 6 ay
geçerlilik süresi bulunmalıdır.
2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fonu beyaz Biyometrik vesikalık fotoğraf.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanının) kendi boyutunda kesilmiş önlü ve arkalı
fotokopisi.
Uluslararası Evlilik Cüzdanı.
Menenjit Aşısı Belgesi (Mencevax ACW 135 Y). Bu belge üç yıl geçerlidir.
Hac ücretini ödediğine dair belge.
Hacca yalnız giden bayanlar için ‘’Mahrem Letter’’ Belgesi. Bu belgenin giden bayanın birinci derece
yakını tarafından imzalanmış ve noter tasdikli olması gerekiyor. Mahrem Letter’a ilave olarak bayana
izin veren şahısın pasaportunun fotokopisi.
Çocuk yolculardan Doğum Belgesi. Bu belge anne ve babanın da isimlerinin bulunduğu büyük boy bir
kağıttır. Altı yaşından küçük çocuklar organizasyona katılamayacaktır.
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Kanada’da ikamet eden hacı adayları kesit kayıt belgelerini en son hangi tarihte, kime ve nasıl teslim edecekler?
Kanada’da ikamet eden hacı adayları kesit kayıt belgelerini en son 6 Haziran 2019 tarihine kadar bulundukları
şehirlerdeki Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Görevlilerine ya elden teslim edecekler ya da kurye ile
gönderecekler. Din Hizmetleri görevlilerimiz:
Şehir

Din Hizmetleri Görevlisi

Telefon

Ottawa

Süleyman Aydın

(819) 319-4763

Montreal

Adem Atalay

(438) 927-3419

Toronto

Sabit Kurt

(647) 710-9564

Edmonton

Mustafa Küyük

(780) 690-3458

Vancouver

Ahmet Cazır

(778) 240-3758

Adres
Turkish Association of Canada
2212 Gladwin Cres., Unit C 8 Ottawa, K1B 5N1
Montreal Turkish Community Centre
3791 Rue Villeray, Montreal QC H2A 1G5
Canadian Turkish Islamic Trust (Pape Camii)
336 Pape Ave., Toronto ON M4M 2W7
Turkish Canadian Society
10529 154 St., Edmonton AB T5P 2J1
Canadian Turkish Cultural Education Foundation
312-6211 Gilbert Road, Richmond BC V7C 3V6

Akraba kontentajı dahilinde hacca gideceklerden istenen belgeler nelerdir?
•
•
•
•
•

Türk pasaportlarının asılları. Türk pasaportlarının yeni nesil çipli pasaport olması gerekmektedir.
Pasaportların hacca gidiş yani 28 Temmuz 2019 tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi bulunmalıdır.
2 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf vesikalık fotoğraf. T.C. Kimlik kartının (Nüfus
Cüzdanının) kendi boyutunda kesilmiş önlü ve arkalı fotokopisi.
Menenjit Aşı kartı (Mencevax ACW 135 Y). Bu belge üç yıl geçerlidir.
Evlilik cüzdanının fotokopisi
Türkiye’de bağlı olduğunuz Müftülükten daha önce hacca gitmek için kayıt yaptırdığınıza ve kurada
çıkmadığına dair alacağınız belge.

Akraba kontenjanı dahilinde hacca gidecek hacı adaylarının belgeleri Kanada’ya gönderilecek mi?
Akraba kontenjanı dahilinde hacca gidecek hacı adaylarının belgelerinden sadece 1 fotoğraf Hacı kimliklerinde
kullanılmak için Kanada’ya gönderilecek.

HAC İÇİN ÖN HAZIRLIKLAR
Hacı adaylarına Hac hakkında seminerler verilecek mi?
Hacı adaylarımıza hac yolculuğu hakkında bilgi vermek amacıyla toplam beş şehrimizde “Hac Eğitim
Semineri” yapılacaktır. Hacı adaylarımızın kadın-erkek hepsinin bu seminere katılmaları gerekmektedir. Hac
organizasyonuna Türkiye'den katılacak hacı adayları, kendilerine en yakın müftülüğe başvurup hac eğitim semineri
talep edebilirler.
Hac Eğitim Semineri yer ve tarihleri:
Şehir
Ottawa

Tarih
21 Temmuz 2019, Pazar

Adres
Turkish Association of Canada
2212 Gladwin Cres., Unit C 8 Ottawa, K1B 5N1
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Montreal

21 Temmuz 2019, Pazar

Toronto

14 Temmuz 2019, Pazar

Edmonton

14 Temmuz 2019, Pazar

Vancouver

14 Temmuz 2019, Pazar

Montreal Turkish Community Centre
3791 Rue Villeray, Montreal QC H2A 1G5
Canadian Turkish Islamic Trust (Pape Camii)
336 Pape Ave., Toronto ON M4M 2W7
Turkish Canadian Society
10529 154 St., Edmonton AB T5P 2J1
Canadian Turkish Cultural Education Foundation
312-6211 Gilbert Road, Richmond BC V7C 3V6

NOT: Tarihlerde bir değişiklik olur ise bilgilendirme yapılacaktır.
Hacı adaylarına verilecek malzemeler nelerdir?
Erkekler
Yan çanta
Dua kitabı
Maske
İhram

Bayanlar
Yan Çanta
Dua kitabı
Maske
Başörtüsü

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
Hac kafilesine Türkiye’den katılabilir miyim?
Evet, Hac kafilesine Türkiye’den katılabilirsiniz, ama ancak aşağıdaki şartları yerine getirebilirseniz:
1.

Kanada pasaportunuz varsa ise onunla gidebilirsiniz.

Eğer herhangi bir sebepten dolayı Hacca gitmekten vazgeçersem ne olur?
Herhangi bir sebepten dolayı Hacca gitmekten vazgeçerseniz ödediğiniz Hac ücreti, o tarihe kadar yapılan
masraflar kesildikten sonra size iade edilecektir. Eğer biletiniz Türk Hava Yolları tarafından kesilmiş ise bilet
ücretleri de ödediğiniz miktardan düşülecektir. Eğer biletiniz THY tarafından kesilmemişse fakat
rezervasyonunuzun iptali için THY’ye bir ceza ödenecekse ceza miktarı düşüldükten sonra size ödeme yapılacaktır.

Hac dönüşü bir süre Türkiye’de kalabilir miyim?
İsteyen hacılarımız hac dönüşü Türkiye’de kalabilecekler ve Kanada’dan çıkış tarihinden itibaren 3 ay içinde dönüş
yapabileceklerdir. Hacı adayları dönüş tarihlerini başvuru sırasında merkezimize bildirecek ve biletleme işleminden
sonra bu tarih değiştirilemeyecektir.
Hacdan sonra dönüş tarihlerinde değişiklik isteyen hacılar bu değişikliği ve masraflarını 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.
Hac dönüşü Türkiye’de başka şehirlere gitmek isteyenlerin Uçak biletleri ve transfer esnasında bagaj problemleri
kendi sorumluluğundadır.
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Hac yolculuğunuzla ilgili bilmeniz gereken diğer şeyler
•
•
•
•

Hacı adayları 8 kg. el bagajı ile 40 kg. serbest bagaj hakkına sahiptir.
Uçuşlarla ilgili gecikmeden ve geç gelen veya kaybolan bagajlardan uçak şirketi sorumludur.
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. Cenazenin Türkiye’ye veya Kanada’ya nakil edilmesi mümkün
değildir.

Bütün bu hizmetlerin Suudi Arabistan yerel otoritelerinin kısıtlamaları sebebiyle verilememesi veya kısmen
verilmesi durumunda Diyanet Canada ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
Diyanet Canada’nın T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde düzenlediği 2019 Hac Organizasyonunun tüm
detaylarını ve şartlarını içeren toplam sekiz sayfadan oluşan bu belgeyi okudum ve kabul ettim.

HACI ADAYI

ŞAHİT

İsim ve Soyadı: _______________________________

İsim ve Soyadı: _______________________________

İmza:

_______________________________

İmza:

_______________________________

Tarih:

_______________________________

Tarih:

_______________________________
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