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Konu : 2018 Yılı Vekaletle Kurban 

Organizasyonu Yurt içi Genelgesi 

DOSYA

İlgi       : 18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Kurbanlarını vekaletle  kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olunması amacıyla, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi ilgi yönetmeliğin 7/b maddesine dayanılarak Başkanlığımız ve Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile 2018 yılında da “Vekaletle Kurban Organizasyonu” 
düzenlenmesi uygun görülmüştür.
 
Buna göre organizasyon sürecinde aşağıdaki usul ve esaslar dikkate alınacak ve uygulanacaktır.
 
1) Kurban Organizasyonu İşlerini Yürütme Komisyonu
 
a. Organizasyon ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere il ve ilçe müftülükleri görev 
bölgelerinde “……... Müftülüğü Vekaletle Kurban Organizasyonu İşlerini Yürütme 
Komisyonu” oluşturulacaktır.
 
b. Komisyon, il/ilçe müftülerinin başkanlığında; uygun görülecek müftü yardımcısı, vaiz, şube 
müdürü, uzman, şef, sayman, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip, müezzin kayyım ve vakıf şube 
temsilcilerinden olmak üzere en az 5 asıl ve 3 yedek üye olacak şekilde mülki amirden onay almak 
suretiyle kurulacaktır.
 
c. 2018 Yılı Hac Organizasyonunda görevli veya kurban döneminde izinli olanlar komisyona 
alınmayacaktır.
 
d. Komisyon kuruluşundan itibaren haftada bir gün, kurban bayramına 10 gün kala da her gün 
olmak üzere toplanıp organizasyonla ilgili kararlar alacak ve bu kararları uygulayacaktır.
 
e. Konu ile ilgili yapılacak işlemler, mevzuata uygun olarak yerine getirilecek, dosyalanıp 
müftülükte muhafaza edilecektir.
 
2) Organizasyonun Duyurulması
 
a. Vekaletle Kurban Organizasyonu'nun halkımız nezdinde beklenen teveccühü görmesi için, her 
kademedeki personelimizin tanıtım, teşvik ve yönlendirme vazifesini hakkıyla yerine getirmesi 
gerekmektedir.
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b. Organizasyonun duyurulması için başta il ve ilçe müftülerimiz olmak üzere, vaiz ve imam-
hatiplerimiz tarafından, radyo ve televizyon programları, vaaz ve hutbeler (özellikle bayramdan 
önceki son iki cuma) yoluyla vekaletlerin müftülüklerimiz, din görevlilerimiz ile tanıtım afişlerinde 
yer alan banka şubeleri ve PTT şubeleri yoluyla alınacağı/kabul edileceği hususu ayrıntılı olarak 
işlenecektir.

c. Vatandaşlarımızın https://bagis.tdv.org internet adresinden de kredi kartıyla veya alışverişe açık 
banka kartıyla ödeme yaparak, ayrıca bankaların Web siteleri ve mobil uygulamaları aracılığı ile 
internet bankacılığı bağış menüsünü kullanarak vekaleten kurban bedellerini verebilecekleri de 
hatırlatılacaktır.
 
3) Afiş ve Broşürler
 
a. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tanıtım amaçlı gönderilecek afişler, asılacağı zamana kadar 
muhafaza edilecek; kullanılacağı zaman vatandaşlarımızın görebilecekleri en uygun mekanlara 
(cami, mescit, Kur’an kursu, müftülük, dernek, kıraathane, dükkan, alışveriş merkezi, metro, metro 
istasyonları, tramvay, belediye ve halk otobüsleri, dolmuş, servis araçları vb.) asılması/astırılması 
sağlanacak; broşürlerin hedef kitleye ulaştırılması için önlemler alınacaktır.

b. Organizasyon süresince asılan afişlerin, askıda bulunduğu süre içerisinde tertip ve düzeni 
korunacak; organizasyonun tamamlanmasını müteakip 29.08.2018 tarihine kadar afişlerin 
toplanması sağlanacaktır.
 
4) Kurban Hisse Bedeli ve Ödeme Usulleri
 
a. Kurbanlarını yurt içinde kestirmek isteyen vatandaşlarımız için bir hisse bedeli (masraflar dahil) 
850 TL, yurt dışında kestirmek isteyen vatandaşlarımız için bir hisse bedeli (masraflar dahil) 625 
TL olarak belirlenmiş olup, vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız, kurban hisse 
bedellerini aşağıda belirtildiği tarih ve şekilde ödeyebilecektir.
 
b. Afiş ve broşürlerde belirtilen “Vakıf Katılım, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım ve 
Türkiye Finans Katılım Bankaları ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, 
Akbank ve Yapı Kredi Bankaları'nın" bütün şubeleri ile “PTT şubelerinde” açılan Türkiye 
Diyanet Vakfı Kurban Hesabı'na aşağıda belirtildiği tarih ve şekilde ödeyebilecektir. 

                                    KURBAN BEDELLERİ ÖDEME KANALLARI TABLOSU
 

 BAĞIŞ KANALLARI SON İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA
1 Bankalar 20 Ağustos 2018 12:00 Bankaların çalışma durumuna göre tarih 

değişebilir.
2 İnternet Bankacılığı 20 Ağustos 2018 12:00 İnternet bankacılığı menülerinden işlem 

yapılabilir.
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3 Online Ödeme
(bagis.tdv.org)

20 Ağustos 2018 23:59 Web sitemiz üzerinden işlem yapılabilir.

4 FYS (İl ve İlçe Şubeler) 20 Ağustos 2018 18:00 Vatandaşlarımız şubelerimizde kurban 
bedelini nakit vererek, makbuz karşılığı 
işlem yapabilirler.

 
5) Kurban Hisse Bedelleri ve Kurban Vekalet Alım Belgesi
 
a. Kurban vekalet alım belgeleri, il ve ilçelerdeki uygun görülecek görevlilere seri numaraları 
yazılarak imza karşılığında teslim edilecektir.
 
b. Görevlilerce kurban vekalet alım belgesi karşılığında alınan kurban bedelleri, kurban vekalet 
alım belgesinin şubede kalan kısmı ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı şube görevlilerine en geç 20 
Ağustos 2018 saat 15.00’a kadar imza karşılığı teslim edilecektir.

c. Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerinin, kurban vekalet alım belgesi karşılığında nakit olarak 
aldıkları kurban bedelleri ve bunlara ait bilgiler, Türkiye Diyanet Vakfı’nın https://fys.tdv.org 
linkindeki web programına her il ve ilçe, FYS kullanıcısı tarafından (kullanıcı adı, Şube Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne iletilen mail adresi olacak ve şifre ise https://fys.tdv.org adresinden kayıt yapılarak 
kullanıcı tarafından oluşturulacaktır.) her bir kurban ayrı ayrı olacak şekilde FYS uygulamasına 
kayıt edilerek, Türkiye Diyanet Vakfı’na iletilecektir.

d. Kurban bedelleri bankaların açık olduğu 20 Ağustos 2018 saat 12.00’ye kadar 
bekletilmeksizin, Türkiye Diyanet Vakfının bu maksatla açmış olduğu T.C. Ziraat Bankası 
Ankara Kamu Şubesi nezdindeki TR05 0001 0025 3307 9673 6652 44 IBAN nolu hesabına, FYS 
sisteminden alınacak havale kodu (TK Kodu) ve Şube Adı belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.

e. Bankaların kapalı olduğu 20 Ağustos öğleden sonra alınan kurban bedellerinin ve vekaleti 
alınan vatandaşlarımıza ait bilgilerin ise, her bir kurban için ayrı ayrı olmak kaydıyla, en geç 20 
Ağustos 2018 tarihi saat 18.00’a kadar, https://fys.tdv.org adresinden girişlerinin yapılması ve 
FYS uygulaması üzerinden alınacak olan Havale Kodu (TK Kodu) ile birlikte bedellerinin de en 
geç 28 Ağustos 2018 salı gününe kadar T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi nezdindeki 
TR05 0001 0025 3307 9673 6652 44 IBAN nolu hesabına gönderilmesi gerekmektedir.

f. Kullanılan veya kullanılmayan “Kurban Vekalet Alım Belgeleri”, denetimlerde ilgililere ibraz 
edilmek üzere TDV şubelerinde muhafaza edilecektir.
 
ÖNEMLİ NOT: Yukarıda 4. maddede belirtildiği şekilde kurban ücretini doğrudan bankalara 
yatıran vatandaşlarımıza ait bilgiler, TDV Genel Merkezi tarafından takip edildiğinden, bu 
bağışçılarımıza ait dekontlar TDV şubesi tarafından alınmayacak ve FYS uygulamasına bağış 
girişi yapılmayacaktır! Yapılması durumunda sistemde çift kayıt oluşmasına neden olacağından, 
bu konuya azami dikkat edilmesi gerekmektedir.
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6) Şube İstasyon Modeli

a. Şube istasyon modeli, iş akış ağının genel merkez’den illere, illerden ilçelere, gerektiği 
durumlarda da aynı iş akışının ters yönde işletilmesini ifade etmektedir. Kurban organizasyonu 
kapsamında iletişimin ahengini sağlamak, yönetim/kontrol/mutabakat sürecini kolaylaştırmak 
maksadı ile bu model kullanılacak, FYS üzerinden de söz konusu iş süreci işletilecektir.

b. Diyanet Vakfı İl temsilcilerinin FYS ekranları, kendi ilçelerinin kurban kayıtlarını canlı şekilde 
takip etmeleri açısından özelleştirilmiş olarak kendilerine sunulacaktır.

c. Buna göre Diyanet Vakfı il şube temsilcileri;
 

· Bu süreç kapsamında; İlçelerdeki şube temsilcilerince/muvazzaflarınca, fys kayıtları ve 
kurban bedellerinin, zamanında, doğru bir şekilde ve FYS kayıtları dahilinde 
oluşturacakları Havale Kodu (TK Kodu) ve şube adı ile birlikte T.C. Ziraat Bankası 
Ankara Kamu Şubesi nezdindeki TR05 0001 0025 3307 9673 6652 44 IBAN nolu hesabına 
gönderilmesi ve alınan dekonta ait Dekont Numarası ve Tarihinin FYS uygulamasına 
girişinin sağlanmasından sorumlu olacaklardır.
 

· Diyanet Vakfı İl şube temsilcisi hem il merkezindeki kayıtları giren, hem de ilçeleri 
koordine ve kontrol eden kişi olarak iki rol üstleneceği için, şubedeki diğer işleri, kurban 
sürecini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

7) Hesap Kontrolü ve İadeler

a. TDV Şubelerine ait tüm banka hesapları mutlaka kontrol edilecek; şube hesaplarına 
yatırılmış kurban bedeli varsa, bu vekalete ait bilgiler en geç 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü 
saat 12:00’a kadar FYS uygulamasına girilecek; buna ait vekalet ücreti, Havale Kodu (TK Kodu) 
oluşturularak, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi nezdindeki 
TR05 0001 0025 3307 9673 6652 44 IBAN nolu hesabına gönderilecektir.

b. Belirtilen tarihten sonra Türkiye Diyanet Vakfı şube hesaplarına kurban bedeli yatırılmış ise, 
bedeli ilgili vekalet sahibine iade edilecektir.

c. 4. ve 5. maddelerde belirtilen tarihlerden sonra isimleri bildirilen kişilerin ve farklı bir 
bankaya/hesaba kurban bedeli yatıranların kurbanları kesilemeyeceğinden, bu kişilerin 
yatırdıkları paralar şube aracılığı ile ilgili kişiye iade edilecektir.
 
8) Şubelere Tahsis Edilen Yüzdelik Bedel

a. Geçmiş yıllarda şubelere, gönderdikleri kurban bedeli üzerinden tahsis edilen %3 şube payı, 
2017 yılından itibaren %5’e yükseltilmiştir. Buna göre her il ve ilçeden sadece FYS uygulaması 
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üzerinden gelecek, 10 ve üzeri hisse kurban bedelinin % 5’lik kısmı, telefon, faks, kırtasiye, 
reklam giderleri (banka masrafları hariç) gibi çalışmalara ait masraflar karşılığında harcanmak 
üzere Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerine gönderilecektir.
 
b. İlgili ildeki bağışçı tarafından doğrudan web sitesi, internet bankacılığı veya banka şubeleri 
üzerinden (Kurumsal Bağış Kanalları) gönderilen kurban bedelleri %5 şube payı hesaplamasına 
dahil edilmeyecektir.
 
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
 

                                                                                                                 
Osman TIRAŞÇI  

Diyanet İşleri Başkanı V.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İRTİBAT TELEFONLARI
 
Çağrı Merkezi : 0 (312) 416 90 00
 
Faks : 0 (312) 416 90 90

Web Sitesi 1 : kurban.diyanet.gov.tr

Web Sitesi 2 : tdv.org

Bağış Sayfası : bagis.tdv.org

E-Mail : kurban@tdv.org

Dağıtım: 
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne

16.07.2018 İ.H. (Gör.) : Ali H. ŞİRİN 
17.07.2018 D.Bşk. : Mustafa BÜLBÜL 
18.07.2018 Gn. Md. : Bünyamin ALBAYRAK 
19.07.2018 Bşk.Yrd. : Prof. Dr. Huriye MARTI 
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