
HAC NOTER MUVAFAKATNAME ÖRNEKLERİ

Sağlık  nedenlerinden dolayı  hacca  gidemeyecek durumda olanların aşağıdaki
örneğe uygun bir şekilde Noterden Muvafakatname almaları hususunda hacca
GİDECEK  /  GİDEMEYECEK olan  kişiyi  bilgilendirmeleri  gereken  dosya
düzeni.

HAC ÜCRET İADELİ VEKALET ÖRNEĞİ

Murisimiz  …………………….  T.C  kimlik  numaralı  ……………..
……………. isimli kişinin ……/……./…….. tarihinde vefatı sebebi ile adımıza
intikal  eden  veya  edecek  olan  murisimiz  adına  çıkan  T.C  Diyanet  İşleri
Başkanlığı 2022 yılı hacca gitme hakkını mirasçılardan ……………………….
T.C  kimlik  numaralı  …………………………………….  isimli  kişinin
kullanmasına, bizim yerimize ve/veya bizim adımıza vekaleten  hacca gitmesine
ve/veya hac yapmasına, murisimiz ………………………. T.C kimlik numaralı
adına yatırılan 2020 yılı hac bedelinin ……………………..T.C kimlik numaralı
…………………………………  namına  aktarılmasına  veya  beyan  ettiği
bankaya havale edilesine noter huzurunda rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu
kabul ve beyan ederiz. 

MUVAFAKAT EDENLER 

T.C ………………………. 

ADI-SOYADI

ADRES 

VEKALET VERİLECEK KİŞİLER: 

EŞ, ÇOCUK, KARDEŞ, DAMAT,GELİN VE TORUN

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER

1-Noterden Muvafakat name

2-Vefat edenin yerine gidiyorsa Ölüm Belgesi

3-Vefat ise Mirasçılık belgesi

4-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi



SADECE ÜCRET  İADELİ VEKALET ÖRNEĞİ

Murisimiz  …………………….  T.C  kimlik  numaralı  ……………..
……………. isimli kişinin ……/……./…….. tarihinde vefatı sebebi ile adına
yatırılan  2020  yılı  hac  bedelinin  ……………………..T.C.  kimlik  numaralı
…………………………………  namına  aktarılmasına  veya  beyan  ettiği
bankaya  havale  edilmesine noter  huzurunda  rıza  ve  muvafakatımızın
bulunduğunu kabul ve beyan ederiz. 

MUVAFAKAT EDENLER 

T.C ………………………. 

ADI-SOYADI

ADRES 

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER

1-Noterden Muvafakat name

2-Vefat edenin yerine gidiyorsa Ölüm Belgesi

3-Vefat ise Mirasçılık belgesi

4-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi

DİKKAT: 
BU ŞEKİLDE MUVAFAKAT VERİLMESİ, ÜCRET İADESİNİN BİR KİŞİ
ADINA HAVELE EDİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

VARİSLER  BU  ŞEKİLDE  MUVAFAKAT  VERMEMESİ  DURUMUNDA
KALAN  MEBLAĞ  EŞİT  MİKTARDA  BÜTÜN  VARİSLER  ADINA
HAVALE EDİLİR. 



      SADECE HAC VEKALET ÖRNEĞİ

Murisimiz  …………………….  T.C  kimlik  numaralı  ……………..
……………. isimli kişinin ……/……./…….. tarihinde vefatı sebebi ile adımıza
intikal  eden  veya  edecek  olan  murisimiz  adına  çıkan  T.C  Diyanet  İşleri
Başkanlığı 2022 yılı hacca gitme hakkını mirasçılardan ……………………….
T.C  kimlik  numaralı  …………………………………….  isimli  kişinin
kullanmasına, bizim yerimize ve/veya bizim adımıza vekaleten  hacca gitmesine
ve/veya hac yapmasına, noter huzurunda rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu
kabul ve beyan ederiz. 

MUVAFAKAT EDENLER 

T.C ………………………. 

ADI-SOYADI

ADRES 

VEKALET VERİLECEK KİŞİLER: 

EŞ, ÇOCUK, KARDEŞ, DAMAT,GELİN VE TORUN

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER

1-Noterden Muvafakat name

2-Vefat edenin yerine gidiyorsa Ölüm Belgesi

3-Vefat ise Mirasçılık belgesi

4-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi


