
BİYOMETRİK PASAPORT AŞI DEFTERİ

MAVİ KART KAYIT ŞARTLARI

ÖNEMLİ BİLGİLER
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0-17 YAŞ ARASI REFAKATÇİ

MUVAFFAKATNAME

45 YAŞ ALTI KADIN 
HACI ADAYLARI

OTURUM KARTI FOTOĞRAF BİYOMETRİK

Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay 
geçerli ve en az 3 boş vize sayfası olan 
biyometrik pasaport. Çocuk pasaportu 
(Kinderreisepass) geçersizdir. Çocuklar 
için de biyometrik pasaport gerekmek-
tedir.

Dönüş tarihinden itibaren en az 
6 ay geçerli olması gerekmektedir. 

Bir adet biyometrik Fotoğraf. 
Arkasına Ad, Soyad ve Kayıt 
Numarası yazılması 
gerekmektedir.

Uçuştan önce son iki yılda yapılmış “ACW 135Y” 
tip menenjit (Meningokokken) aşısını içeren sarı 
renkli aşı defterinin (İmpfbuch) aslı. 

Türkiye’de aşı yaptırmış ve sarı aşı kartına sahip 
olan hacı adaylarımızın web sitemizde bulunan 
teyit belgesi (İmpfbescheinigung) örneğini 
Almanya’daki doktora onaylatıp aslını bize teslim 
etmeleri gerekmektedir. Türkiye’de ikamet eden 
ve Almanya oturumu olmayan hacı adaylarımız 
da bu şart aranmamaktadır. 

Oturum kartı gerek-
meyen Avrupa 
Birliği’ne üye ülke 
vatandaşlarının 
güncel ikametgah 
belgelerinin (Mel-
debscheinigung) aslı 
gereklidir.

Refakatçi bağlantılarının kayıt esnasında 
akrabalık derecesine göre yapılması gerek-
mektedir. 

18 yaşından küçük hacı adaylarının, 
anne veya babaları ile birlikte 
gitmedikleri takdirde, internet 
sitemizde bulunan, anne ve baba 
tarafından imzalanması gereken 
muvafakatnamenin (Einverständni-
serklärung) aslı gerekmektedir.

Kayıtlar uçuş tarihinden en geç 6 
hafta önce yapılmış olması 
gerekmektedir. Uçuş tarihinden 
en geç 5 hafta önce ödemenin 
banka hesabına eksiksiz yatırılmış 
olması ve istenilen evrakların Hac 
ve Umre Merkezine ulaşmış 
olması gerekmektedir. Aksi 
takdirde kayıtlar iptal edilecektir. 

Kayıt esnasında refakatçi bağlantı-
larının akrabalık derecesine göre 
yapılması gerekmektedir. 
Bu şartı yerine getirmeyen 45 yaş 
altı kadınlara Suudi Arabistan 
tarafından kesinlikle vize verilme-
mektedir. 

Einverständniserklärung des/der Sorgeberech�gten 

Veli’nin/Veli’lerin onay beyanı (Muvafakatname) 

Parental/guardian’s consent 
 

Ich/wir, der/die gesetzliche(n) Vertreter / Yasal vekil olarak ben/biz /  I/we, the legal guardian(s) 

Name, Vorname / Ad, Soyad / First and family name:____________________________________________________ 

Geburtsdatum / Doğum tarihi / Date of birth: __________________________________________________________ 

Adresse / Adres / Address: _________________________________________________________________________ 

Telefonnummer / Telefon numarası / Telephone number: ________________________________________________ 

Reisepass-/Personalausweisnr. / Pasaport/kimlik no. / No. of passport/iden�ty card: __________________________ 

 

ermäch�ge(n) / yetkili / authorize   

Herr/Frau / Bay’a/Bayan’a / Mr/Ms: _________________________________________________________________ 

Geburtsdatum / Doğum tarihi / Date of birth: __________________________________________________________ 

Reisepass-/Personalausweisnr. / Pasaport/kimlik no. / No. of passport/iden�ty card: __________________________ 

 

şit olmayan çocuğum / to accompany my/our minor child (<18) 

Name / Ad, Soyad / First and family name: ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum / Doğum tarihi / Date of birth: __________________________________________________________ 

Reisepass-/Personalausweisnr. / Pasaport/kimlik no. / No. of passport/iden�ty card: __________________________ 

Zum Zwecke / Şu amaçla  / Fort he purpose of : ________________________________________________________ 

 

zu begleiten und / eşliğinde / and to travel 

 

von / şuradan / from: _____________________________ nach/ şuraya / to:_____________________________ 

(über / üzerinden / via): ___________________________ und zurück zu reisen / ve geri yolculuk etmesine 
yetki veriyorum / and back 

 

: _____________________________ : _____________________________ 
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Türk kökenli Alman 
vatandaşlarının Mavi 
Kartları’nın aslı gerek-
mektedir.  
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HİZMETLERİMİZ ÜCRETLER

İPTALLERDE ÜCRET İADESİ
Kayıt olduktan sonra vazgeçenlerin durumu iptal 
zamanına göre belirlenir. 
İptaller yazılı olarak yapılmalıdır.

Ön Kayıt ücreti ödendikten sonra yapılan iptallerde,  
100 € işlem ücreti kesilir.
Kesin Kayıt ücreti ödendikten sonra ve uçuş tarihine 
21 gün öncesine kadar  yapılan iptallerde ise 500 € 
işlem ücreti artı 125 € malzeme bedeli kesilir.
Uçuştan önce 3 haftadan daha az süre kala yapılan 
iptallerde 100€ işlem ücreti artı ödenmiş ve iptali 
mümkün olmayan vize, uçak bileti ve otel masraf-
ları kesilir.

VİZE İŞLEMLERİ

ZİYARETLER

YEMEK: Tabldot usulü kahvaltı
ve akşam yemekleri

ULAŞIM: Uçak biletleri ve 
transferler.

KONAKLAMA: Mevcut şartlara 
göre imkanlar ölçüsünde 2,3 
veya 4 kişilik odalar.

HAC VE UMRE 
HİZMETLERİ MERKEZİ
Subbelrather Str. 17, 50823 Köln 

   0221 2923560
info@hac-umre.eu

 www.hac-umre.eu
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Gidiş-dönüş
10/14.07.2020 - 08/09.08.2020

NORMAL SÜRELİ

4 Kişilik Oda

0-24 Ay 25-72 Ay
4.950 €

1.050 € 3.450 €
73-144 Ay
4.500 €

5.400 € 6.100 €
3 Kişilik Oda 2 Kişilik Oda

Gidiş-dönüş
21/22.07.2020 - 08/09.08.2020

KISA SÜRELİ

4 Kişilik Oda

0-24 Ay 25-72 Ay
4.950 €

1.050 € 3.450 €
73-144 Ay
4.500 €

5.400 € 6.100 €
3 Kişilik Oda 2 Kişilik Oda

Gidiş-dönüş
10/14.07.2020 - 08/09.08.2020

TÜRKİYE’DEN

4 Kişilik Oda

0-24 Ay 25-72 Ay
4.850 €

1.050 € 3.450 €
73-144 Ay
4.500 €

5.250 € 5.950 €
3 Kişilik Oda 2 Kişilik Oda

*Dönüşü açık bırakmak isteyenler, süre belirtmek  şartıyla 100€ ek  
  ücret ödeyeceklerdir. 
*12 yaşına kadar olan çocuklar aileleriyle aynı odada kalacaktır.
*0-6 yaş arası (0-72 ay) çocuklar için hac malzemesi verilmeyecektir.
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