
MÜSTAKİL SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ SANDIĞI 

“KARZ-I HASEN” FONU
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MÜSİAD, 
Karz-ı Hasen ile
Medeniyetimizin 

Bir Değerini 
İhya Ediyor 
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MÜSİAD üyeleri arasındaki yardımlaşma ve da-
yanışma kültürünü kurumsal bir yapıya dönüş-
türmek ve tüccarımızın ticaretini kolaylaştırmak 
düşüncesi MÜSİAD Sandığının ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur.

MÜSİAD sandığı, medeniyetimizin güzel değerle-
rinden biri olan “Karz-ı Hasen” kavramını, ilkelerini 
günümüz ticaret hayatının gündemine taşımış, 
yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kurumsal-
laştırmıştır. 

“Karz-ı Hasen” Sandığı’nın temel hedefi Allah’ın 
emrettiği bu borç ilişkisini uygulayabilmek ve uy-
gularken bu kurumun toplum hayatında aktif ola-
rak sistemleşmesini sağlamaktır.

Bu sayede ülkemiz ticaretindeki birikim oranını 
artırarak, tüccarın zor günlerinde dayanışma ser-
gilemesini ve ticaretin üzerindeki yüklerden biri 
olan faiz olgusunu “Karz-ı Hasen” mekanizması 
ile tüccarın üzerinden kaldırarak bereketi artırmayı 
amaçlamaktadır.
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“KARZ-I HASEN” NEDiR?

Karz-ı Hasen güzel borç demektir. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de 5 farklı surede; Müzzemmil Suresi 20.Ayet, Baka-
ra Suresi 245.Ayet, Maide Suresi 12.Ayet, Teğabün Suresi 
17.Ayet, Hadid Suresi 11 ve 18.Ayetlerde geçen Karz-ı Ha-
sen, Allah için verilen güzel borç olarak ifade edilmektedir. 
Hz. Peygamber, 4 Halife, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı dö-
neminde ve dolayısıyla medeniyetimizin köklerinde esaslı 
bir yere sahip olan, hâlihazırda uygulamada bir müessese 
olarak sürdürülemeyen Karz-ı Hasen toplumsal bir olgudur. 
Emin ellerde adaletle dağıtılan Karz-ı Hasen, ifsat olmuş 
toplum hayatının ıslahına vesile olabilecek bir kurumdur.   

Karz-ı Hasen, borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye haramlardan 
uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını gide-
recek meblağı faizsiz olarak ve sırf Allah rızasını kazanmak 
için temin etmektir. Günümüzde hayatımızın her alanına 
giren faizli işlemlerden sıyrılarak helal yollardan ticaretin 
geliştirilmesi için hak yol üzerinde olan Karz-ı Hasen uygu-
lamasının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekliliğinden 
hareketle MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı kurulmuştur.
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MÜSİAD “KARZ-I HASEN” 
SANDIĞININ AMACI NEDİR?

Karz-ı Hasen Sandığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği üyesi olan kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışma 
kültürünü sağlamak amacıyla kurulmuştur. Temel hedefi 
Allah’ın emrettiği bu borç ilişkisini uygulayabilmek ve uygu-
larken bu kurumun toplum hayatında aktif olarak sistem-
leşmesini sağlamaktır. Ayrıca ölen üyenin geride kalan eş 
ve çocuklarına da yardım etmek, sosyal ve kültürel her türlü 
ihtiyacıyla ilgilenmek, hak ve çıkarlarının korunmasını sağ-
lamayı da kedine ilke edinmiştir. Üyelerin ihtiyaç maddeleri 
ile diğer mal ve hizmetlerini karşılamak, üyelerine veya ölen 
üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardımlar yapmak da 
Sandığın gerçekleştirmek istediği hedefleri arasındadır. 
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SANDIK BÜNYESiNDE OLUŞTURULAN
FONLAR NELERDiR?

Karz-ı Hasen Sandığı bünyesinde Karz-ı Hasen Karz-ı 
Hasen Sandığı bünyesinde Karz-ı Hasen Fonu, Bireysel 
Karz-ı Hasen Fonu, Sosyal Yardım Fonu ve Zekat Fonu 
olmak üzere dört fon kurulmuştur. 

Karz-ı Hasen Fonu, dernek üyelerinin karşılıksız olarak giriş 
aidatı ve yıllık aidat ödemelerinin %70’i bu fonda toplanır. Bu 
fondaki paralar sandık üyesi ihtiyaç sahiplerine ödünç olarak 
kullandırılmaktadır. Sandıktan ödünç alan üye, Sandık Yöne-
timince belirlenecek sürenin sonunda almış olduğu miktarı 
sandığa geri ödemektedir.

Bireysel Karz-ı Hasen Fonu, sandık üyesi olan veya olma-
yan kişilerin verdiği borçlardan oluşmaktadır. Dernek üyelerinin 
düzenli olarak ödedikleri aidatlar bu fonda değerlendirilmez. Bu 
fondan borç alan kişi sandık yönetimi veya borç veren kişinin 
belirlediği sürenin sonunda almış olduğu miktarı fona geri 
ödeyecektir. Borç veren kişiye, belirlenen süre sonunda ödediği 
miktar fon tarafından geri ödenir.

Sosyal Yardım Fonu, dernek üyelerinin karşılıksız olarak 
giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerinin %25’i bu fonda toplanır. 
Sandık üyeleri ve ölümü halinde eş ve çocukları yararlanabilir. 
Bu fondan yararlandırılacak kişilerden geri ödeme alınmaya-
caktır. Yani bu fondan yapılan yardımlar karşılıksızdır.

Zekat Fonu, sandık üyesi olan veya olmayan herhangi bir 
tüzel veya gerçek kişilerin verdiği bağışlardan oluşmaktadır. 
Dernek üyelerinin düzenli olarak ödedikleri aidatlar bu fonda 
değerlendirilmez. Bu fondan sadece İslam Dini Fıkıh Kurul-
ları çerçevesinde zekat alma şartlarına haiz kişilere yardım 
yapılabilir. Bu fondan yararlandırılacak kişilerden geri ödeme 
alınmayacaktır. Yani bu fondan yapılan yardımlar karşılıksızdır.
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SANDIK BÜNYESiNDE OLUŞTURULAN
FONLAR NELERDiR?  MÜSİAD, Karz-ı Hasen Sandığı’nın 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
dört adet fon kurmuştur.

KARZ-I 
HASEN 
FONU

SOSYAL 
YARDIM 
FONU

ZEKAT
FONU

BİREYSEL 
KARZ-I 
HASEN 
FONU
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KİMLER YARARLANIR?

Sandık fonlarından sadece Karz-ı Hasen Sandık Üyeleri 
yararlanabilmektedir.

Karz-ı Hasen 
Fonundan; 

Bir yılını doldurmuş 
Karz-ı Hasen sandığı üyeleri 

yararlanır.

Bireysel 
Karz-ı Hasen

Fonundan; 
İhtiyaç halindeki üyeler, bu fona verilen 

borçtan genel karz-ı hasen şartları 
çerçevesinde yararlanır.

İhtiyaç halindeki üyeler, 
üyenin ölümü halinde eş ve çocukları 

karşılıksız olarak yararlanır.

Sosyal Yardım
Fonundan; 

Bu fona verilen şartlı bağışlardan
zekat alma şartlarına haiz kişiler yararlanır.

Zekat
Fonundan; 
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne üye olan üyelerimiz 
Karz-ı Hasen sandığına üye olabilirler. Bu kapsamda derneğin 
asil ve gençlik kurulu üyeleri sandık üyesi olabilirler. Sandık 
üyeliği isteğe bağlıdır. Derneğe üye olmayan kişiler Sandığa üye 
olamayacaklardır. Sandığa üye olabilmek için öncelikle dernek 
üyesi olmak, Sandık Üye Müracaat Formu ile Sandık Yönetim 
Kurulu’na başvurmak gerekmektedir. 

SANDIĞA KİMLER ÜYE OLABİLİR?

yıllık aidat

1.250
550
700

TL

TL

TL

MÜSİAD asil ve gençlik kurulu 
üyelerinden 

giriş üyelik bedeli

alınır.*
*

*

*Giriş bedeli ve yıllık aidat her yıl sandık yönetim kurulu tara-
fından yeniden belirlenir.
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ÜYELiK ŞARTLARI
MÜSİAD Asil ve Gençlik Kurulu Üyesi olmak

Üye Müracaat Formunu doldurmak

Sandık Yönetim Kuruluna başvurmak

Sandık Giriş Bedeli ve Yıllık Aidatı ödemek

        Giriş Bedeli (550TL)

        Yıllık Aidatı (700TL) 

ÜYELERİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

NELERDİR?
Sandığa üye olan kişiler aidatlarını zamanında ödeyecekle-
rini, Sandığın kuruluş amacına aykırı hareket etmeyecekle-
rini kabul ve taahhüt ederler. Üyeler Sandık bünyesinde var 
oldukları sürece Karz-ı Hasen Sandığının varlığına aykırı 
tutum ve davranış da bulunmayacaklardır.  



MÜSiAD / “KARZ-I HASEN” SANDIĞI / 11

MÜSİAD Genel Başkanı
Abdurrahman KAAN

MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, 
dayanışma ruhunu ve kardeşinin 

derdiyle dertlenme anlayışını 
günümüzde de sürdüren 

kıymetli bir yapıdır. 
Bu yapıyı hakkıyla yaşatmak, 

ecdadımıza, medeniyetimize ve 
geleceğimize borcumuzdur.



Karz-ı Hasen Sandığına üyelik için 
MÜSİAD Çağrı Merkezi İletişim Hattı

444 0 893 
ile temasa geçebilir veya 

Genel Merkez ve Şube sekreteryasının size ulaştıracağı 
Karz-ı Hasen Üye Müracaat Formunu 
doldurarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

SÜTLÜCE MAHALLESİ İMRAHOR CADDESİ NO:28 BEYOĞLU - İSTANBUL / TURKİYEATAKÖY 7-8-9-10 MAH. E5 YANYOL CAD. NO:4 ÇOBANÇEŞME, BAKIRKÖY / İSTANBUL


