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Türkiye Diyanet Vakfı 1000 şubesi ile 

Türkiye'de ve 135 ülkede 41 yıldır İslam’a ve 

insanlığa hizmet ediyor.

Bu güne kadar ülkemizin yanı sıra Asya'dan 

Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, 

Haiti'den Filipinler'e, Filistin'den Arakan'a 

kadar geniş bir coğrafyada mağdur ve 

mazlumların yanında olduk.

2015 yılı Kurban Programında Vakfımıza 

emanet edilen 180.035 kurbanı;

Türkiye'de 195 il ve ilçede, 104 ülkenin 469 

bölgesinde keserek ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırdık.

24 yıldır azimle, sabırla ve şükürle süren bu 

kutlu yolculuk devam edecek… Yolumuz 

uzun yükümüz kardeşlik… 

Dünyanın fakir coğrafyalarından yükselen 

çığlığı duyarak, yeryüzünde iyiliğin egemen 

olması yolunda verdiği destekten dolayı 

bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

kurbanlarımız

için
kardeşlik
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İL ve İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ

CAMİ GÖREVLİLERİ

PTT İŞ YERLERİ

BANKA ŞUBELERİ

BAŞVURULAR 

ZİRAAT BANKASI |  VAKIFBANK |  HALKBANK
GARANT İ  BANKAS I  |  AKBANK |  A LBARAKA
TÜRKİYE FİNANS | KUVEYT TÜRK | YAPI KREDİ BANKASI

* Kurban bedeline tüm masraflar dahildir. Artması halinde artan miktar Vakfımızca hayri hizmetlerde kullanılacaktır.

YURT İÇİ
KURBAN BEDELİ

¨ 690
YURT DIŞI
KURBAN BEDELİ

¨ 500
BAĞIŞ İÇİN 



Yeryüzünde iyiliğin egemen olması adına yüreklerini, 

dualarını, mallarını vakfedenlere hizmetkâr olmak için 

çıktık yola…

Bayramın ruhunu kurbanın çağlar aşan manasını 

ulaştırmaya niyet ettik ümmete, her kurban mevsiminde… 

yeniden…

Bir fedakarlık talimidir kurban, cömertliktir… Hesapsız 

sunmaktır sonrayı düşünmeden… Ahde vefadır kurban, 

ruha şifadır…

Yüklendiğimiz emanetin ve üzerimizdeki vebalinin 

farkında olarak çalıyoruz kapıları… Bugün bayram 

diyoruz… Bizler kardeşleriniz olarak geldik… Sizi 

unutmadık… 

Hiç  tan ımadığ ın ız ,  b i lmediğ in iz ,  görmediğ in iz 

kardeşlerinizin sizin için çarpan yüreklerini getirdik 

diyoruz…

KURBANLARIN KESİMİ VE DAĞITIMI

KURBANLARIMIZ KARDEŞLİK İÇİN… İncitmeden kurban ediyoruz kurbanlarımızı asıl sahibine… 
Ulaştırmaya çalışırken de incinmesin ist iyoruz 
muhtaçların kalbi… Bir iç huzuruyla ayrılıyoruz her 
kapıdan hakkı hak edene teslim etmiş olmanın 
ferahlığıyla… 

Biz aslında kurbanları değil kardeşlerimizin yüreklerinden 
kanatlanan en güzel duaları taşıyoruz kardeşlerimize…  

Vefakâr milletimizin ümmete yolladığı kardeşlik kokan 
mektuplarını taşıyoruz… 

Aşkla, şevkle, iştiyakle atıyoruz adımlarımızı…

Ümmet bilinci kardeşlik ruhu dirilsin istiyoruz…

Vekaletini aldığımız kurbanlar gönüllü ve görevlilerimizin 
denetiminde, dini usullere uygun, hijyen koşullarına riayet 
e d i l e r e k  k e s i l m e k t e  v e  i h t i y a ç  s a h i p l e r i n e 
ulaştırılmaktadır.


