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Dr. Salih ÜLEV
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 2021 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 10.000 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, 2023 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.



BİZ KİMİZ
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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  56 Kişi

Kullandırılan Karz-ı Hasen Miktarı  376.900 TL

*Veriler 31 Aralık 2021 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 10000TL’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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KARZ-I HASEN 
PROGRAMI FAALİYET 
SONUÇLARI 2019-2021
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KARZ-I HASEN 
PROGRAMI FAALİYET 
SONUÇLARI 2019-2021

KULLANDIRILAN KARZ 
TUTARI

TOPLAM

376.900TL

 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle toplamda 376.900TL 

karz kullandırılmıştır.

KARZ KULLANDIRILAN 
KİŞİ SAYISI

TOPLAM

56 KİŞİ

 2018 yılı Ekim ayında ilk karzın verildiği karz-ı hasen 

programında 31 Aralık 2021 tarihine kadar toplamda 

56 kişiye karz verilmiştir. 

KARZ GERİ ÖDENME ORANI %97,1
 31 Aralık 2021 itibariyle kullandırılan karzların geri ödenme oranı yüzde 97'dir. 

Bu hesaplama, ödeme vadesi geldiği geldiği halde ödenmeyen borç tutarı, 

toplam verilen borç tutarına bölünmesi ile hesaplanmıştır. 



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



11İKSAR  |  bilgi@iksar.org.tr |   www.iksar.org.tr



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

MEDYADA BİZ 
HAYRETTIN KARAMAN 

İYİLİK VAKFI İKSAR
YENİ ŞAFAK

HAYR’OLA’ İLE GERİ DÖNÜŞÜME 
DEĞER KATIYORLAR

RÖPORTAJ

İLHAM VEREN ÖRNEKLER
GENÇ DERGİSİ

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.



Hesap Adı: İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği
Hesap No: 95258941-1 / Kuveyt Türk Adapazarı Şubesi
IBAN: TR16 0020 5000 0952 5894 1000 01

İKSAR
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