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Dr. Mücahit Özdemir 
İKSAR Yönetim Kurulu Başkanı

İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) olarak ilk faaliyet raporumuzu 
yayınlamanın sevincini yaşıyoruz. Temel değerlerimizden biri olarak belirlediğimiz 
şeffaflık ilkesi doğrultusunda, derneğimizin faaliyetlerini ve 2019 yılı sonuna kadar 
elde edilen çıktıları paydaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşma imkanına kavuşmuş 
olduk. 

İKSAR, amelsiz ilimin insanın sırtında bir yük olduğunun bilinciyle, İslam iktisadı 
alanında çalışmalar yürüten ve bu alana ilgi duyan akademisyenler tarafından 2018 
yılının Haziran ayında kuruldu. Teorik zeminde ortaya konulmuş bilgilerin pratik hayata 
yansımasını sağlamayı ve uygulamaların işleyişine göre zayıf ve güçlü yanlarının 
tespit edilerek teorik zeminin güçlendirilmesi arzulandı. Ayrıca, İslam iktisadının 
insan odaklı anlayışına uygun olan çalışmaların gerçekleştirilebileceği gösterilmek 
istendi. Bu doğrultuda, ilk olarak yaptığımız uygulamalar ise karz-ı hasene dayalı 
mikrofinans programı ve ikinci el kitap ve kırtasiye ürünlerinin değerlendirilmesine 
yönelik Hayr’ola projesi olmuştur. 

Karz-ı hasen programımız, 2018 yılının Ekim ayında verdiğimiz ilk karz ile birlikte 
başlamıştır. Bu programın temel gayesi, verilmiş olan karzın gelir getirici faaliyetlerde 
kullanılması sayesinde ailelerinin maddi imkanlarını artırma noktasında yardımcı 
olabilmektedir. Yola yeni çıktığımız için kullandırabileceğimiz fon kaynağının kısıtlı 
olması ve mümkün mertebe farklı kişilere bu fırsatı sağlamak adına verilecek karz 
miktarı en fazla 5000 TL ve vade ise en çok 12 ay olarak belirlenmiştir. Çok şükür ki 
aldığımız geri dönüşlerde, bu küçük görünen meblağın bereketine kısa sürede şahit 
olabildik. Ayrıca fonun farklı kullanıcılara tekrar tekrar kullandırılması sayesinde, 
bağışçılarımızın da sadaka-i cariye hükmünde hayra ortak olmalarını sağladık.

Bir diğer projemiz olan Hayr’ola sayesinde ise katılımcılarımıza, evlerinde 
bulundurdukları kitapları ve kırtasiye ürünlerini, ihtiyacı olanların ve dileyenlerin 
daha uygun bir şekilde elde edebilmelerini sağlamak adına bağışta bulunmaları 
imkanı verildi. Diğer taraftan ise bu ürünleri temin etmek isteyenler, karşılığında 
bağışta bulunarak toplanılan paranın burs olarak dağıtılmasına vesile oldular. Yanı 
atıl bir şekilde duran ürünler, ihtiyaç duyanlarla buluştu ve öğrencilere burs olarak 
kazandırılmış oldu. 

Sözlerimizi nihayete erdirirken niyazımız, bugüne kadar yapılmış işlerde hasıl olan 
bereketin ve güzelliklerin, 2020 yılında ve önümüzdeki nice senelerde de devam 
etmesidir. Sahip olduğumuz vizyon ve değerlerimiz gereği sadece Sakarya’ya değil, 
tüm ülkemize bir örneklik teşkil edebilmek için gerekli adımları atma yönünde 
içimizde var olan iştiyak ise ilk günkü gibi çok ve tazedir. Çalışmalarımızdaki halis 
niyetin devamını Cenab-ı Hak’tan diler, tüm paydaşlarımızı en içten samimiyetimizle 
selamlarız.
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Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans 
alanında akademik anlamda birçok çalışma yapılmakta ve gün geçtikçe bu çalışmalar 
daha çok kişilere ulaşmaktadır. Bu teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince yansıtılmasını 
ve toplumda bilinç oluşturularak yaygınlaşmasını, kendisine özel olarak amaç edinen 
İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR), 2018 yılında Sakarya’da bir 
grup akademisyen tarafından kurulmuştur.

İKSAR’ın amacı sadece İslami mikrofinans programını hayata geçirmek değil bunun 
yanında İslam iktisadının finans dışındaki alanlarıyla ilgili de projeler, uygulamalar 
geliştirmektir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve İslam iktisadının yaşanmasına, 
içselleştirilmesine yönelik faaliyetlerimizin artarak devam etmesi ve olabildiğince 
başka kurumlara da örnek teşkil etmesi hedeflerimiz arasındadır.

Samimiyet: Uygulamalarımızda İslam’ın iktisat ve finans ile ilgili ölçülerini sadece 
şekil olarak değil aynı zamanda öz olarak da benimsemek, her zaman ihlasla hareket 
etmek.

Toplumsal Faydayı Düşünme: Faaliyetlerimizde toplumun tüm kesimlerinin 
faydasını gözetmek.

Şeffaflık: Paydaşlarımızla düzenli bilgi paylaşımına ve kamuyu bilgilendirmeye 
önem vermek.

Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ve sağlam şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek.

Örneklik: En iyi uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmak ve başkalarına örnek teşkil 
ederek tek olmayı değil olabildiğince hayrı yaymayı benimsemek.

İstişare: Faaliyetlerimizi yaygınlaştırıp çeşitlendirirken paydaşlarla istişare içerisinde 
hareket etmek.

Vizyonumuz: Sakarya’da kendi çevremizden başlayarak İslam iktisadının 
uygulanmasına yönelik Türkiye çapında faaliyetlerde bulunmaktır.

Misyonumuz: İslam’ın ekonomik hayat da dahil olmak üzere insanın her alanını 
kapsadığı bilinciyle İslam iktisadının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak 
ve bu uygulamalarımızın toplumda yaygınlaşmasını sağlamak için elimizden 
geldiğince gayret göstermektir.
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KARZ-I HASEN PROGRAMI

Karz-ı Hasen programı çerçevesinde 
bağışçılarımızdan toplanan paralar 
yeni bir iş kurmak isteyen dar gelirli 
ailelere faizsiz bir şekilde karz olarak 
verilmektedir. Burada kişinin kura-
cağı işin uygulanabilirliği, bu işten 
elde ettiği gelirle borcunu geri öd-
eyebilmesi, kişinin o işi yapabilecek 
kabiliyete sahip olması gibi kriterler 
göz önüne alınmaktadır. Karz-ı Hasen 
Programında verilen paralardan her-
hangi bir fazlalık (faiz, enflasyon farkı 
vb.) alınmaz.

HAYR'OLA PROJESİ 

Günümüzde üretim ve tüketimin art-
ması ile birlikte kullanılmayan eşya-
ların yeniden değerlendirilmesi, eko-
nomiye kazandırılması konusu önem 
kazanmıştır. İKSAR bünyesindeki 
Hayr’ola Projesi ile âtıl şekilde duran 
kitap ve kırtasiye ürünlerinin yeni sa-
hiplerine ulaştırılması ve elde edilen 
gelirin hayır faaliyetlerine aktarılması 
amaçlanmaktadır. İslam iktisadının 
önemli sacayaklarından olan israfın 
önlenmesi ve farklı hayır faaliyetlerine 
kaynak oluşturması açısından Hayr’o-
la Projesinin çok daha yaygınlaşması 
ve ürün çeşitliliğinin artmasını amaç-
lıyoruz.

Karz-ı Hasen Kullanıcı Sayısı  39 Kişi

Kullandırılan Karz-ı Hasen Miktarı  210.400 TL

Destekçi Sayısı 65 Destekçi

Bağış Yapılan Kitap Sayısı  19.200

Elde Edilen Gelir   39.500TL

Burs Verilen Öğrenci Sayısı  4

*Veriler 31 Aralık 2019 tarihi itibariyledir. 

*Veriler 31 Aralık 2019 tarihi itibariyledir.

FAALİYETLERİMİZ
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KARZ-I HASEN 
PROGRAMI
Karz-ı hasen programı çerçevesinde bağışçılarımızdan toplanan paralar yeni bir iş kurmak iste-
yen dar gelirli ailelere faizsiz bir şekilde karz olarak verilmektedir. Burada kişinin kuracağı işin 
uygulanabilirliği, bu işten elde ettiği gelirle borcunu geri ödeyebilmesi, kişinin o işi yapabilecek 
kabiliyete sahip olması gibi kriterler göz önüne alınmaktadır. Karz-ı hasen programında verilen 
paralardan herhangi bir fazlalık (faiz, enflasyon farkı vb.) alınmaz.

1-Karz-ı hasen programında derneğimizce verilen borç miktarı en fazla 5.000TL’dir.

2-Karz-ı hasen talep edenlerin Sakarya ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3-Karz-ı hasenin gelir getirici bir faaliyette kullanılmalıdır. Örneğin yeni bir iş kurmak ya da varo-
lan bir işini geliştirmek isteyenlerin talepleri dikkate alınmaktadır. Kredi borcunu kapatmak, ev 
veya araba almak için karz talep edenlerin talepleri kabul edilmemektedir. 

4-Karz-ı hasen programıyla verilen karz kişinin durumuna, aldığı karz miktarına göre taksitlendi-
rilmektedir. Genellikle kullanıcılardan karzın tamamını ödemesi için talep edilen süre 12 aydır. 
Karz geri ödemeleri, karz verilen tarihten 45 gün sonra başlar.

5-Karz başvurusu uygun bulunan kişiden bir kefil getirmesi istenir.

6-Karz başvurusu uygun bulunan kişi ile karz sözleşmesi imzalanır ve bir senet düzenlenerek 
hem başvuru sahibi hem de kefilin imzası alınır.

KARZ-I HASEN BAŞVURU ŞARTLARI
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SORULARLA KARZ-I HASEN PROGRAMI

Herhangi bir fazlalık olmadan aynı miktarda geri almak üzere borç vermektir. Kuran-ı Kerim’de 
övülmüştür. “Kim Allah’a karz-ı hasen verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder” (Bakara, 245). 
Güzel borç, faizsiz borç olarak da ifade edilmektedir. 

Karz-ı Hasen Nedir? 

Hayır. Aylık taksitlerle ödeyebilirsiniz. Örneğin 3.600 TL aldınız, 12 ay taksitle aylık 300 TL öde-
meniz gerekiyor.

Aldığım borcun tamamını bir süre sonra tek seferde mi ödemem lazım?

Hayır. Verdiğimiz karz-ı hasenden herhangi bir fazlalık almıyoruz. Yani komisyon veya hizmet be-
deli gibi bir fazlalık yok.

Karz-ı Hasen aldığımda bir komisyon, faiz veya hizmet bedeli gibi şeyler 
ödemem gerekiyor mu?

Enflasyon farkı da almıyoruz. Kişiye ne kadar karz verdiysek aynı tutarı geri alıyoruz.

Verilen karz-ı haseni enflasyona endeksliyor musunuz? Yani borç geri 
ödenirken enflasyon kadar bir fark alıyor musunuz?

İş planınıza, projenize göre değişmekle birlikte daha fazla kişinin de istifade etmesi için şu an 
5.000 TL’yi üst sınır olarak belirledik.

En fazla ne kadar Karz-ı Hasen alabilirim?

Şu an için maksimum 12 ay. Ancak yapılacak işe göre bu sürede esneklik sağlama imkânımız var.

Geri ödeme vadesi ne kadar?

Fiziki bir teminat istemiyoruz. Bizim için önemli olan sosyal teminat. Çevrenizde güvenilir, iyi ve 
çalışkan bir insan olarak bilinmeniz bizim için yeterli. Bu durumunuza şahitlik eden bir kefilinizin 
olmasını tercih ediyoruz.

Teminat ya da kefil istiyor musunuz?

Eğer 1.000 lira borç alırsam yine 1.000 lira mı ödemem gerekiyor?
Evet. Karz-ı Hasende size ne kadar borç verirsek aynı tutarda geri ödüyorsunuz.

Aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz. 
Hesap Adı : İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği 
Hesap No: 95258941-1 / Kuveyt Türk Adapazarı Şubesi 
IBAN: TR16 0020 5000 0952 5894 1000 01

Karz-ı Hasen programına destek sağlamak istiyorum, ne yapabilirim?
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Hayır, sizin gönlünüzden ne kadar geliyorsa o kadar bağışlayabilirsiniz. 5 lira olsa dahi desteğinizi 
görmek bizi mutlu kılar, motive eder.

Bağışta herhangi bir alt ya da üst sınır var mı?

Evet kabul ediyoruz ancak zekâtın kullanım alanları kesin çizgilerle belirli olduğundan karz-ı ha-
sende bu kaynağı kullanmıyoruz.  Bağışçılarımızdan isteğimiz, zekât niyetiyle yaptıkları bağışlar-
da bunu açıklama kısmında “zekât” olarak özellikle belirtmeleridir.

Zekât kabul ediyor musunuz?

Hayır. İKSAR’a zekât olarak verilen paralar karşı tarafın mülkiyetine  geçecek şekilde verilmek-
tedir. Buna temlik denir. “Borçlunun borcunu silmek, zekat olarak verilen parayı borca mahsup 
etmek” gibi bir uygulamaya gidilmektedir. Kişinin halihazırda İKSAR’a borcu varsa bile zekât pa-
rası bu kişinin borcuna sayılmaz. Zekât parası kişiye verilir. Kişi isterse bununla borcunu kapatır, 
isterse başka ihtiyacı için kullanır. 

Zekâtı borca sayıyor musunuz?

Mikro girişimcilerimiz en büyük sıkıntıyı ürünlerini pazarlama konusunda yaşıyorlar. Bu nokta-
da ürünlerini satmaları için onlara bir platform oluşturabilirsiniz. Örneğin bir kıyafet dükkanınız 
varsa, dikim işleri yapan Derneğimizin karz-ı hasen verdiği mikro girişimcilerimizin ürünlerini sa-
tabilirsiniz. Ya da benzer bir sektörde çalışıyorsanız onlarla ürünlerinizi üretmeleri için ortaklık 
kurabilirsiniz.

Bağıştan başka size ne tür destek sunabilirim?

Hayır. Bağışçılar ile İKSAR arasında herhangi bir borç ilişkisi bulunmuyor. İKSAR’a yapılan ba-
ğışlar karz değil, hibe niteliğindedir, karşılıksız verilir. İKSAR olarak biz toplanan bağışları mikro 
girişimcileri desteklemek için karz olarak kullandırıyoruz. Ancak ileride mikro girişimciler ile yatı-
rımcıları bir araya getirecek farklı İslami mikrofinans yapıları kurmak için çalışıyoruz.

Karz-ı Hasen programına yapılan bağışları borç olarak mı alıyorsunuz?

Mevcut/aday mikro girişimcilerin temel ihtiyaçları ya da başlarına gelen beklenmedik bir durum 
için karşılıksız olarak onlara destek sağlamak amacıyla zekâtı kullanıyoruz. Bu durumda da zekat 
parasını verdiğimiz kişilerin  Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen sınıflardan birine giriyor ol-
masına dikkat ediyoruz. Bir başka deyişle zekat verilirken bu kişinin fıkhen zekat almaya uygun 
bir kişi olmasına dikkat ediyoruz.

Zekâtı kimlere veriyorsunuz ve nasıl kullandırıyorsunuz?

Karşılıksız bağış olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir çok kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız var. 
Allah onlardan razı olsun, birçok insana ulaşıp çok önemli bir görev ifa ediyorlar.
Biz ise karz-ı hasen verdiklerimizin bu borcun bilincinde olarak gelir getirmek, üretmek için çaba 
göstermelerini istiyoruz. Emeklerini, kabiliyetlerini, hayallerini ortaya koymaları için teşvik edip, 
bağışlara bağımlı olmadan kendilerine yeter hale gelmelerini temin etmek için karz-ı hasen veri-
yoruz.

Neden topladığınız bağışları siz de ihtiyaç sahiplerine bağışlamayıp 
karz-ı hasen olarak veriyorsunuz?
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KARZ-I HASEN 
PROGRAMI FAALİYET 
SONUÇLARI 2018/2019
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KARZ-I HASEN 
PROGRAMI FAALİYET 
SONUÇLARI 2018/2019

KULLANDIRILAN KARZ 
TUTARI

2018

30.700TL

2019 TOPLAM

179.700TL

210.400TL

 2018 yılı içinde toplam 30.700 TL, 2019 

yılıda ise  179.700 TL karz kullandırılımıştır.  

böylelikle 2018 yılı Ekim ayından itibaren 

ve 2019 yıl sonunu kapsayan 15 aylık 

dönemde toplamda 210.400 TL karz 

kullandırılmıştır. Karz kullandırımı 

aylık dönemler itibarıyla değişkenlik 

göstermekle birlikte ortalama 

olarak her ay 14.026,68 TL/Aylık karz 

kullandırılmıştır.

KARZ KULLANDIRILAN 
KİŞİ SAYISI

2018

4 KİŞİ

2019 TOPLAM

35 KİŞİ

39 KİŞİ

 2018 yılı Ekim ayında ilk karzın verildiği 

karz-ı hasen programında aynı yılın kalan 

döneminde 3 kişiye daha karz verilerek 

toplamda 4 kişiye karz verilmiştir. 2019 

yılında ise 35 kişiye karz verilmiştir. 

İKSAR'ın kuruluşundan 31 Aralık 2019 

tarihine kadar toplamda 39 kişiye karz 

verilmiştir. 
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KARZ-I HASEN FONUNA 
KATKILAR VE TÜRLERİ

 31 Aralık 2019 itibariyle karz- hasen 

fonuna yapılan toplam katkı tutarı 

120.198 TL'dir. Bu tutarın 29.100TL'si 

derneğin kuruluş aşamasında  

kurucu üyelerin yapmış olduğu 

bağışlardır. Bu dönemde dernek 

üyelerinin aidatlarından karz-ı hasen 

fonuna aktarılan tutar 2355TL'dir. 

Üyelerin dışında bireysel/kurumsal 

destekçilerden gelen bağışların tutarı 

88.743TL'dir. 

AİDAT

BAĞIŞ

KURUCU 
ÜYELERİN 
BAĞIŞLARI

2.355TL 29.100TL

88.743TL

 31 Aralık 2019 itibariyle kullandırılan karzlarla ilgili olarak toplamda 120.175TL geri 

ödeme yapılmıştır. 

KARZ FONUNA GERİ 
ÖDENEN TOPLAM TUTAR 120.175 TL

120.198 TL
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KARZ GERİ ÖDENME ORANI %97
 31 Aralık 2019 itibariyle kullandırılan karzların geri ödenme oranı yüzde 97'dir. 

Bu hesaplama şu şekilde yapılmıştır. Karz verilen kişilere ait, vadesi geldiği halde 

ödenmeyen taksit tutarlarının toplamı, vadesi gelmiş toplam taksit tutarına 

bölünmüştür. Bu şekilde geri ödenmeyen karz oranı tespit edilmiştir. Bu oran yüzde 

3'dür. Karz verilen bir kişi, vadesi geldiği halde bu taksidini 2 ay ödememişse "vadesi 

geldiği halde ödenmeyen taksit tutarı" olarak kabul edilmiş ve hesaplamalara o 

şekilde dahil edilmiştir. 

 31 Aralık 2019 itibariyle kullandırılan karzlarla ilgili olarak aylık ortalama 8.011 TL geri 

ödenmiştir. Geri ödenen bu miktar ile ayda iki kişiye karz verilebilmektedir. 

AYLIK ORTALAMA GERİ 
ÖDENEN TUTAR 8.011 TL

AYLIK ORTALAMA 
KULLANDIRILAN KARZ TUTARI 14.026 TL

 31 Aralık 2019 itibariyle ayda 14.026 TL karz kullandırılmıştır. Bir başka deyişle ayda 

ortalama 3 kişiye karz kullandırımıştır. 



14 İKSAR  |  bilgi@iksar.org.tr  |   www.iksar.org.tr

KARZ-I HASEN 
KULLANICILARI

2 0 1 8 / 2 0 1 9
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ENES M.CEMAL T.

OĞUZHAN K. ESRA G.

Biz de tezgahta satacağı ürünleri satın alması için 
karz-ı hasen desteği verdik. Enes şimdi Cumartesi 
günleri kurulan pazarda hem harçlığını çıkarıyor, 
hem de okuduğu bölümün pratiğini yapmış oluyor. 

Daha farklı yerlere, civar köylere, ilçelere giderek hurda 
toplarsa daha kaliteli hurda toplayabileceğini ifade 
ederek karz-ı hasen programına başvurdu. Biz de ona 
bir nevi işletme sermayesi desteği verdik. Kendisine 
bereketli kazançlar diliyoruz.  

 Enes işletme birinci sınıf öğrencisi. Babasına 
ait olan pazar tezgahının atıl kalmaması ve 
kendi harçlığını çıkarmak için pazar tezgahını 
kullanmaya karar verdi.

 Geçimin hurcacılıkla sağlıyor. Her zaman cebinde 
yeterli nakit olmadığından hurda toplamak için 
dolaştığı yerler daha dar bir çevreyi kapsıyor.

 Genç girişimci adayı Oğuzhan kardeşimize al-
götür tarzında hizmet veren mütevazi kafesini 
açması için destek verdik. Verdiğimiz karz-ı hasen, 
kafenin tadilat/restorasyonunda kullanıldı.

 Küçük bir ilkokul kantinin işletme hakkını alan 
Esra Hanıma kantinde satacağı kırtasiye ve gıda 
malzemelerinin alımı için karz-ı hasen desteği 
verdik 
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MEHMET B.YUSUF S. 

LEVENT E. SAMET G.

 Akyazı’nın bir köyünde ikamet eden Mehmet 
Bey’e büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde 
kullanması için karz-ı hasen desteği verdik. 

 Doğalgaz tesisatı, doğalgaz petek temizleme 
ve tadilat tamirat işlerine başlamaya karar veren 
Yusuf Bey’e işinde kullanacağı makineleri alması 
için karz-ı hasen desteği verdik.

 Sakarya’nın merkez ilçelerinden birinin köyünde 
ikamet ediyor. Akşamları köyün kahvesinde 
çalışıyor. Ayrıca iki ineğinden elde ettiği sütü 
satarak geçimini sağlıyor. Levent Bey’e üçüncü 
ineğini alması için destek olduk.

 Erenler ilçesinin bir köyünde ikamet ediyor. 
Asgari ücretle bir fabrikada çalışıyor. Aynı 
zamanda büyükbaş hayvan bakarak gelirini 
artırmaya çalışıyor. Samet Bey’e karz-ı hasen 
desteği vererek bir büyükbaş hayvan alımı ve 
ahırını onarmasına yardımcı olduk. 
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AYŞE K. SUNA G.

AYŞE A. GÖNÜL S.

Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ayşe Hanım, aynı 
zamanda kendi çevresine ve Akyazı’nın köylerine 
penye, çorap, iç giyim, kozmetik vb. ürünler sata-
rak ailenin gelirini artırmaya çalışıyor. Ayşe hanım, 
yeterli sermayesi olmadığından ürün çeşidini artıra-
madığını, biraz daha sermayesi olursa ürün çeşidini 
artırabileceğini, böylece daha fazla ürün satabile-
ceğini söyleyerek İKSAR’ın karz-ı hasen programına 
başvurdu. Biz de Ayşe Hanıma sermaye desteği ver-
dik. 

Diktiği ürünlerde polyester /pes /akrilik kumaşlar yerine, 
doğal, pamuklu kumaşları ve rahat kalıp modelleri 
tercih ediyor. Satışlarını instagram üzerinden yaptığı 
için ürünlerinde kullanılan kumaşların gerçeğe en 
yakın biçimde sunmanın önem arz ettiğini ifade ediyor. 
Mevcut durumda ürünlerini istediği gibi sunamadığını 
profesyonel bir fotoğraf makinesiyle ürünlerini gerçeğe 
daha yakın sunabileceğini belirterek, bir fotoğraf 
makinesi alımı için İKSAR’ın karz-ı hasen programına 
başvurdu. 

Adapazarı depreminden sonra bu işlerini bırakmak 
zorunda kaldılar. Şu an çalışmayan Ayşe Hanım, evinde 
isme özel bebek pikeler tulum battaniye işlemeleri 
yapmak istiyordu. Bu ürünleri yapabilmek için evinde 
olan dikiş makinesinden çok daha kapsamlı bir 
makineye ihtiyacı vardı. Bu makinenin alımı için Ayşe 
Hanıma karz-ı hasen desteği verdik. 

Evinin altında yer alan dükkanı atölye olarak 
kullanıyordu. Atölyesini aynı zamanda dükkan haline 
getirerek diktiği ürünlerini sergileyebileceği bir hale 
getirmek istiyordu. Bunun için bir vitrin ve dükkanın 
içerisinde bazı tadilatlar yapmaya ihtiyacı vardı. Bu 
tadilatları yapabilmek için İKSAR’a başvurdu. Biz de 
ona karz-ı hasen desteği verdik.

 Ayşe Hanım ailesi Akyazı’da yaşıyor. Eşi 
hastalığından dolayı çalışamadığından, evin 
geçimini Ayşe Hanım sağlıyor.

 Suna Hanım Adapazarı’nda yaşıyor. Geçen sene 
Mart ayında BAF giyimi kurarak, kendi diktiği 
ürünleri instagram üzerinden satmaya başladı.

 Ayşe Hanım, uzun yıllar mefruşat işi yapmış 
eşiyle beraber mefruşat dükkanı çalıştırmıştı.

 Gönül Hanım, Adapazarı’nda yaşıyor. Gelinlik, 
kına kıyafetleri, abiye elbiseler dikiyor. 
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ZAFER A. YASİN Ş.

MELEK A. 

Yeni mal alarak ürün çeşitlerini artırmak, böylelikle 
yaklaşan Ramazan bayramında daha iyi satış yap-
mayı hedefliyorlardı. Dükkanlarına yeni mal alabil-
mek için İKSAR’ın karz-ı hasen programına başvur-
dular. Biz de onlara karz-ı hasen desteği verdik. 

Şensöz Yapı isimli işletmesi ile daha çok cam balkon 
sistemleri üzerine yoğunlaşıyor. İşinde kullandığı 
eski kamyonetin yerine işletmesinin süreçlerini daha 
iyileştirmek için yeni bir kamyonet almak istedi. Biz de 
kamyoneti alabilmesi için gereken miktarın eksik kalan 
kısmını karz-ı hasen olarak verdik.  

Melek Hanım, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşıyor. Üç 
çocuğu var. Çocuklarından ikisi lisede, biri ilkokulda 
okuyor. Tekstil fabrikasında elde ettiği kabiliyetleri 
kullanarak bir dikiş atölyesi kurmak istiyor fakat 
makineleri temin etmek için gerekli olan sermayeye 
ulaşamıyordu. İksar olarak Melek Hanıma dikiş 
atölyesini kurması için destek verdik.; İKSAR’ın verdiği 
karz-ı hasenle bu planını hayata geçirdi.  

 Zafer Bey, ayakkabı dükkanı işletiyor. 
Yaşadıkları nakit sıkışıklığından dolayı yeni mal 
alma konusunda sıkıntılar yaşıyorlardı.

 24 yaşındaki Yasin Bey, PVC pencere sistemleri 
yapan bir firmadaki 11 yıllık çalışma tecrübesinden 
sonra Karasu’da kendi işini geçen yıl kurdu.

 Melek Hanım uzun yıllar tekstil fabrikasında 
çalışmış. Halen bir fabrikada asgari ücretle 
çalışıyor. 

AHMED H.

Kağıt toplama işine başlamadan önce inşaatlarda 
yevmiye ile çalışmış ancak birçok kez ödemesini 
alamamış. Bu nedenle, günlük kiraladığı bisikletle 
kağıt toplamaya çalışıyordu ancak bisikletle 
toplamak hem fiziken yıpratıcı hem de çok az 
miktarda kağıt toplamaya imkan sağlıyordu.İKSAR 
olarak Ahmed’in hem daha da çok kağıt toplamasına 
yardımcı olabilecek bir motorsiklet alabilmesi için 
karz-ı hasen verdik.

 Suriye’den ülkemize ailesi ile birlikte gelen 
Ahmed H.’nin üç çocuğu bulunuyor ve geçimini 
kağıt toplayarak sağlıyor.
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MEDYADA BİZ 
1 MART 2019, HAYRETTIN KARAMAN 

İYİLİK VAKFI İKSAR
YENİ ŞAFAK

16 OCAK 2019

HAYR’OLA’ İLE GERİ DÖNÜŞÜME 
DEĞER KATIYORLAR

MAYIS 2019, RÖPORTAJ

İLHAM VEREN ÖRNEKLER
GENÇ DERGİSİ

3 MART 2019, 

İKİNCİ EL EŞYALAR HAYR'OLDU
YENİ ŞAFAK

 Toplumda bilinç oluşturarak yaygınlaşmasını 
kendisine amaç edinen İKSAR, İslam iktisadı 
alanındaki teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince 
yansıtılmasını sağlamak için 2018 yılında 
Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından 
kurulmuştur.”

 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir 
grup akademisyen tarafından geri dönüşümü 
insanların istifadesine sunmak amacıyla başlatılan 
"Hayr'ola" projesiyle ihtiyacı olan öğrencilere burs 
sağlanıyor.

 Genç Dergisinin Mayıs ayı sayısında İKSAR 
üyeleri ile yapılan röportaj yayınlandı. “İLHAM 
VEREN ÖRNEKLER” başlığı taşıyan sayfada İKSAR’ın 
kuruluşu ve karz-ı hasen çalışmaları anlatılıyor.

 Bünyamin Kayalı projenin ikinci el eşyalardan 
oluşan bağışların kabul edilmesi ve düşük 
bir ücretten fiyatlandırılarak yeniden bağış 
karşılığında satışa sunulması gibi bir işleyişe sahip 
olduğunu söylüyor.



Proje hayr'ola, kullanılmayan eşyaların geri 
dönüşümünü hedefleyen, İKSAR Derneği ile 

İSEFAM işbirliğinde, Sakarya Üniversitesi'nden bir 
grup akademisyen ve öğrenci tarafından yürütülen 

bir sosyal sorumluluk projesidir. 

PROJE HAYR'OLA

Kullanılmayan 
eşyalar toplama 

kutuları, dükkanlara 
bağış ve kargo 

aracılığı ile toplanır 

Eşyalar elden 
geçirilir, hazır 

hale getirilir ve 
dükkanlara 
yerleştiririlir

Her biri için 
asgari bağış 

bedeli belirlenir. 
Ürünlerin bedeli 

dükkanlardaki 
kutulara atılır

Projenin 
geliştirilmesi için 

proje ekibi 
önderliğinde 
araştırmalar 

yapılır

Projenin 
sürdürülebilmesi için 

bağışların devam 
etmesi sağlanmaya 

çalışılır 

1

2

3

6

5 4

Kullanmadığınız eşyaları 
bağışlayın!
(Mutfak gereçleri, oyuncak, 
aksesuar, kitap ve kırtasiye)

Sakarya Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi veya İlahiyat 
Fakültesi'nde bulunan uygulama 
alanlarımızda sunalım. 

Eşyalar düşük bir bedel ile 
ihtiyacı olanlara, elde edilen 
gelir de öğrencilerimize burs 
olarak geri dönsün.

BBiizzee  uullaaşışınn::  wwwwww..hhaayyrroollaa..oorrgg
SSoossyyaall  mmeeddyyaa  hheessaappllaarrıımmıızz::  @@pprroojjeehhaayyrroollaa

Kullanılmayan 
eşyaların geri 
dönüşümü ile 

ekonomiye ve çevreye 
katkı sağlanır

Bağışlarınızı PTT-SAÜ anlaşmalı tarifesiyle 
veya "kitap kargo" olarak Proje Hayrola adına 
"Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Serdivan/SAKARYA" adresine gönderin,
siz de projeye destek olun!
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HAYROLA PROJESİ 
Proje Hayr'ola İKSAR Derneği ile İSEFAM işbirliğinde Sakarya 
Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir sosyal sorumlu-
luk projesidir.

Hayrola projesesi öğrenci ve proje gönüllülerinden oluşan bir ekip tarafından yürütülmekte-
dir. Projenin amacı, kullanılmayan eşyaları yeni sahipleri ile buluşturarak ekonomiye ve çev-
reye katkı sağlamaktır. Bunu yaparak toplumumuzda bir taraftan ikinci el eşya dönüşümünü 
sağlarken diğer taraftan hayır faaliyetleri için kaynak oluşturabilecek bir yapının kurulma-
sını temin etmek istiyoruz. Böylece modern dünyanın gereksinimleri içinde kaçınılmaz ola-
rak doğan ihtiyaç fazlasının geri kazanımı sağlanacak ve insanlar yalnızca kullanmadıklarını 
elden çıkararak öğrenci bursu gibi önemli bir hayır faaliyetine destek vermiş olacaklardır. 

Projemiz 2016 yılında bir fikir olarak başladı ve araştırma, yayın, farkındalık oluşturma 
gibi çalışmalar ile devam etmektedir. Şu an Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve 
İlahiyat Fakültesi olmak üzere iki uygulama alanı ile projemizin uygulama aşamasını yürüt-
mekteyiz. Projenin sürdürülebilir olması ve ülkemizde ikinci el eşya dönüşümü kültürünün 
yaygınlaşması birincil hedefimizdir.
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