
 
KORGUN MÜFTÜLÜĞÜ 2019 YILI KURBAN BAYRAMI DUYURUSU 

 
 

1   1.Arefe günü sabah namazından başlayıp, bayramın 4. günü ikindi namazı sonrasında bitirilmek 
ü      üzere “Teşrik Tekbirleri” getirilmesi unutulmamalıdır.    

2.Arefe günü ikindi namazından sonra mezarlık ziyaret edilerek, Kur’an-ı Kerim okunup, dua 
yapılacaktır. 
3.Bayram Namazı saat 06:29’da kılınacak olup, namazdan 45 dk. önce tüm camilerimizde 
bayram vaazı başlayacaktır. 

   KURBANLA İLGİLİ HUSUSLAR 
   Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile vekaletle kurban kestirmek 
isteyen vatandaşlarımız için yurtdışı kurban bedeli 725 TL yurtiçi kurban bedeli 890 TL olup, 
vekalet işlemleriniz Müftülüğümüz görevlilerince gerçekleştirilmektedir.  Kurban kesiminden 
hemen sonra Kurban sahiplilerine  SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.                           

     KURBAN KESİMİ: 
 Kurban kesilecek hayvanlar kurbanlık vasfına haiz olmalıdır. Kurbanlık yaşından küçük, 

kurban olamayacak derecede kusurlu,  gebe ve damızlık hayvan olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

 Kurban Hizmetleri Komisyonunca kurban kesim yeri olarak Belediye Makine Park yeri 
tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın Kurbanlarını kesim yapmaya uygun olmayan yerlerde 
kesmemeleri gerekmektedir. 

 Kurbanlarını kesime uygun, kendi mülkünde kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurban 
kanları ve atıklarıyla çevreyi kirletmemeye özen göstermeleri gerekmektedir. 

 Kurban kesmeden önce “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek tekbir getirilmeli, kurbanı 
boğazlarken atar damarlar, yemek ve soluk borusu kesildikten sonra bir müddet kan akışı 
sağlanmalı, daha sonra omurilik kesilerek kafa bedenden ayrılmalıdır. Boğazlama 
işleminde acele edilmemelidir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet 
edilmemelidir.  

 Kurbanın etlik değil, ibadet maksadıyla kesildiği unutulmamalı, etlerinin ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasına özen gösterilmelidir. 

      KURBAN DERİLERİ 
 Kurban derileri, İlçemizde yapımı devam etmekte olan Ilıcakaşı ve 4-6 Yaş Kur’an 

Kurslarımızda değerlendirmek üzere İlçe Müftülüğümüzce talep edilmektedir. Kurban derisi 
bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın, kurban derilerini din görevlilerimize teslim 
edebileceği gibi, Belediye garajına da bırakabilecekler, ayrıca deriler Belediyemiz tarafından 
tahsis edilmiş olan bir araçla Din görevlilerimiz tarafından da toplanacaktır.  
      Deri Bağışı için İrtibat No:  
      Osman KARADENİZ 0532 5830660                        Üzeyir AKTÜRK 0536 4998046 
      KURBANLA İLGİLİ DİĞER İRTİBAT NUMARALARI 

 Kadir DÜNDAR ( imam Hatip)         0530 3243373 

 Salih Zeki GAMZELİ (Veteriner Hek.)            0536 6002400 

 Uğur BUL (Zabıta Memuru)       0541 3619643   

 Ferhat İLASLAN (Zabıta Memuru)      0530 1460651 
 
       Bütün  halkımızın kurban bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz. 

            
                 KORGUN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 


