
kurbanlarımız
kardeşlik için

“Yeryüzünde İyiliğin Egemen Olması İçin 

İnsanlara ve Bu Yolda Çaba Sarf Eden Kurumlara 

Maddi ve Manevi Destek Olmak.”

13 Mart 1975 tarihinde kurulan 

Türkiye Diyanet Vakfı,

978 şubesi ile Türkiye'de ve 100'den fazla ülkede 

40 yıldır İslâm'a ve insanlığa hizmet etmektedir.
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* Kurban bedeller�n� �lg�l� banka hesap numarasına yatırdıktan sonra, banka 
dekontunu bağlı bulundukları Müşav�rl�k, Ataşel�kler veya en yakın D�yanet Vakfı 
cam� görevl�ler�ne ya da broşürde bel�rt�len faksa göndermeler� gerekmekted�r.

* Kurban bedel�ne tüm masraflar dah�ld�r. Artması hal�nde artan m�ktar 
Vakfımızca hayr� h�zmetlerde kullanılacaktır.



Bayramlarımız her yıl Müslümanlık bilincimizi yenileyen, 
millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik 
duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu müstesna 
günlerdir.

Ramazan Bayramımız, her yıl bizlere yüce Kitabımız Kur'an-ı 
Kerim'in nazil oluşunu ve İslam'ın doğuşunu yaşatırken, 
Kurban Bayramımız, üç ilahi dinin kendisinde buluştuğu Hz. 
İbrahim'den Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya; Hz. İsmail'den Hz. 
Muhammed (s.a.v)'e uzanan İslam tarihine can verir.

Kurban, Allah'a yüce ve ilahi olan her şeye, hakka, hakikate, 
iyiye, doğruya, güzele, yakın olma arayışıdır. Kurban sevginin, 
vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesidir.

Bayramlar, sevinçleri büyütme mevsimidir. Bu bayramda da 
sevinçleri dünya çapında büyütmeliyiz. Önce kendi 
gönüllerimiz bir sevinç yumağı haline gelmeli, yılda bir defa 
gerçekleşen bu ibadetin coşkusuyla tanıştırmalıyız tüm 
inananları ve insanlığı. Selamlaşarak, musafaha ederek, 
kucaklaşarak, ziyaretleşerek, kurban etlerini dağıtarak, 
ikramda bulunarak; bütün sokakların, bütün komşuların, 
bütün yurdumuzun, İslam coğrafyasının ve bütün dünyanın 
gözlerine sevinç taşımalıyız.

Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı 
hatırlamalıyız; öksüz ve yetimlerin, kimsesiz ve ihtiyaç 
sahiplerinin yüzlerinin gülmesine ve ümitler inin 
yeşermesine vesile olmalıyız.

Kurban ibadetini gerçekleştirirken sevgili peygamberimizin 
“İslam'ın, bütün mahlûkata şefkat, merhamet ve ihsan” 
prensibini unutmamalıyız.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu anlayışla  kurbanlarınızı emanet 
bilip, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde Vekâlet 
Yoluyla Kurban kesme organizasyonu düzenlemektedir. 
Kurbanlarını farklı coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak isteyen kardeşlerimize yardımcı olmaktadır.

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Türkiye Diyanet Vakfı 2013 yılında Türkiye başta olmak üzere 
55 ülkede 165 bölgede 89.011 Hisse Kurban keserek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmıştır. Bu yıl da sizlerden aldığımız maddi 
ve manevi destek ile yine farklı coğrafyalarda kurban keserek 
tüm dünyada İslam'ın insanların gönüllerde yeşermesi ve 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var 
gücümüzle çalışacağız.

Biz biliyoruz ki bu kurban bayramında da bizleri bekleyen çok 
insan var. 

Amacımız bu mübârek günlerde rızâ-yı ilâhîyi üzerimize 
daha çok celbetmek için, dünyanın her yerindeki din kardeş-
lerini kendisine zimmetli bilen, diğergâm insanların desteği 
ile yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçlara, asrımız insanlığının 
zulüm ve vicdansızlığı sebebiyle mağdur olan milyonlarca din 
kardeşimize, kurban vesilesiyle -bir parça kurban etiyle de 
olsa- bir bayram sevinci yaşatabilmektir. 

Cenab-ı Hak'tan, kurbanlarımızı Hz. İbrahim'in gönlündeki 
fedakârlık, teslimiyet, rıza, takva ve muhabbetten hisse 
alarak kesebilmeyi, mazlum ve muhtaç din kardeşlerimize 
ikramlarda bulunarak onların gönüllerine de bayram huzuru 
tevzî edebilmeyi, gerçek bayramların saâdet ve neşeleriyle 
vatanımızın, milletimizin ve tüm İslâm âleminin yüzünü 
güldürmesini temenni ediyoruz.

Kurbanlarınız, yurt içinde ve yurt dışında 
görevlilerimizin denetiminde, dini 
usullere uygun, hijyen koşullarına 
riayet edilerek kesilmekte ve 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmaktadır.

KURBANLARIN KESİMİ VE DAĞITIMI


