2019 YILI HAC KESİN KAYITLARI
1- 2019 yılı hac kuraları, 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00’de Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans
Salonunda çekilmiştir.
2- Kura sonuçları aynı gün saat:21:30’dan itibaren T.C. kimlik numaralarıyla www.hac.gov.tr adresinden
sorgulanmıştır.
3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi”ni
www.hac.gov.tr adresinden 02 Ocak 2019 Salı günü saat 14.00’den itibaren internet ortamından veya
Müftülüklerden almış ve kesin kayıtlarını 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında yaptırmışlardır.
4- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda oluşan boşluklara ise
kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlar alınmıştır.
5- Hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda oluşan boşluklara kura sırası gözetilerek kayıtlar
alınacaktır.
A- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH
EDEN VATANDAŞLARIMIZ:
1- Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı İl Müftülüğüne “Kesin Kayıt Belgesinde”
belirtilen tarihler arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (iki kişilik, üç kişilik) ve havalimanı
tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır.
2- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi,
%50’sini Kesin Kayıt Belgesi’nde belirtilen tarihte; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar
T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk
Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat
Katılım bankalarından birine yatırabilecektir.
3- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac
ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların
kayıtları silinecektir.
4-

İl Müftülükleri hac büroları tarafından verilen form dilekçe, ekinde yer alan açıklamalar dikkatlice
okunduktan sonra doldurulacaktır.

B- BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN
VATANDAŞLARIMIZ:
1- Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın da 2019 yılı hac ücretlerini Başkanlığımızla anlaşmalı
Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım
Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırmaları
gerekmektedir. Başka bankalara veya acente hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.
2- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği
gibi, %50’sini Kesin Kayıt Belgesi’nde; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik
numarası ve cep telefonu bilgisi ile yukarıda zikredilen bankalardan birine yatıracaklardır.
3- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac
ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların
kayıtları silinecektir.
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HAC KONAKLAMA TÜRLERİ:
Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve
otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve
verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Oda Tercihli Konaklama Türü:
1- Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi,
müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda
kapasitelerine ve belirli oranlarda 2 veya 3 kişilik odalarda,
2- Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye
en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,
3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü
sağlanacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 5-16 Ağustos (04-15
zilhicce) tarihleri arasında verilememektedir.)
4- Yemekler; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabildot, öğle için kumanya verilecektir.
5- Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.
6- Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1- Kayıt yaptıracakların pasaportlarının en az 10 Şubat 2020 tarihine kadar geçerlilik süresi olması
gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 10 Şubat 2020’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacaktır.
2- İlk defa pasaport çıkaracakların, pasaport müracaatlarını 11.02.2019 tarihinden sonra yapmaları
gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi müftülüklerden veya acentalardan öğrenilebilecektir.
3- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir vatandaşın hac kaydı
yapılmayacaktır.
4- Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek
isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.
5- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan; kayıtlarını yaptırdıktan sonra sağlık durumu ve
yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilenler; noterden vekalet vermek
suretiyle 65 yaşından küçük olan birini yerlerine vekaleten gönderebilirler.
6- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kesin kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresini
geçirenlere bir daha kayıt hakkı verilmeyecektir.
7- Hac Konaklama türleri ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere www.hac.gov.tr adreslerinden
ulaşılabilecektir.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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