KATILIM SİGORTACILIĞI

Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin
taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu
fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans
ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan
sigorta türüdür.
Katılımcı fonunda, yatırım ve sigortacılık faaliyetlerinden kar elde edilmesi durumunda, bu
kar katılımcılara aittir ve belirlenen koşullar çerçevesinde katılımcılara dağıtılır.
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından, katılım sigortasında vekil model uygulanmaktadır.

KATILIM SİGORTACILIĞI ÜRÜNLERİ

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“SİGORTA ŞİRKETİ”(KATILIM OPERATÖRÜ)) ile SİGORTA
ETTİREN (veya Dağıtım Kanalı) ve katılımcılar (“SİGORTALI”) arasında katılım sigortacılığı
(Takaful) sistemine dayalı olarak yapılacak her türlü sigorta sözleşmelerinde vekil model
sistemi uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu modelde, SİGORTA ŞİRKETİ (KATILIM OPERATÖRÜ) vekil, SİGORTALI (Katılımcı) ise
vekâlet veren olarak yer almaktadır. SİGORTA ŞİRKETİ (KATILIM OPERATÖRÜ), katılım
sigortası faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerini yürütecektir.
SİGORTA ŞİRKETİ’ne (KATILIM OPERATÖRÜ), katılım sigortası faaliyetleri ile ilgili masrafları
karşılamak için, Sigorta priminin (katılım miktarı) belirli oranında vekalet ücreti ödenecektir.
SİGORTA ŞİRKETİ’ne (KATILIM OPERATÖRÜ) Katılım Sigortası faaliyetleri karının ve fonun
yatırım gelirlerinin belirli oranında performans payı ödenecektir.
Katılım Sigortası faaliyetleri karından ve fonun yatırım gelirlerinden T.C. Hazine
Müsteşarlığı’nca tasdik edilen tarife teknik esaslarında yazılı esaslar dahilinde belirli
oranında SİGORTALILARA (Katılımcı) kar dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Katılım Sigorta şirketi, her hangi bir seneye ait Dağıtım Öncesi Katılım Kar rakamının negatif
olması yani o döneme ait gelirlerin, giderleri karşılamak için yetersiz kalması durumunda bu
farkı faizsiz bir borç niteliği taşıyan Karz-ı Hasen adı altında karşılamak durumundadır.
Takip eden senelerde Dağıtım Öncesi Katılım Karının pozitif olması durumunda sigorta
şirketi bu karı, o döneme kadar yapılmış Karz-ı Hasen ödemelerinin toplamını geri alana
kadar, sahiplenecektir.

RİSK FONUNUN GELİR VE GİDER KALEMLERİ

Faliyet Karı : İlgili yıldaki faaliyet karı ilgili yıldaki gelir toplamından gider toplamı düşüldükten
sonra bulunan tutardır.




Gelirler: Yıl içinde tahakkuk edilmiş primler (İptal ve iade primleri düşüldükten
sonra) + Geçen yıldan devreden net kazanılmamış prim karşılığı(veya
matematik karşılık) + Geçen yıldan devreden net muallak hasar karşılığı
+Reasürans Komisyonu + Ödenen hasarlardaki Reasürans payı + Muallak
hasar karşılığındaki reasürör payı + net kazanılmamış prim karşılığındaki(veya
matematik karşılıktaki) reasürör payı dır.
Giderler: Yıl içinde ödenen hasarlar + Muallak hasar karşılığı + Kazanılmamış
primler karşılığı (veya matematik karşılık) +Reasüröre devredilen prim +
Ödenen Aracı Komisyonları + Vekil Payı dır.

Yatırım Geliri : Bir takvim yılına ait yatırım geliridir. (Yazılan primler-ödenen hasarödenen komisyon giderleri-vekil payı matrahının yatırıma yönlendirilmesinden elde
edilen gelir)
Katılım Sigorta şirketi, her hangi bir seneye ait Dağıtım Öncesi Katılım havuzu
rakamının negatif olması yani o döneme ait gelirlerin, giderleri karşılamak için yetersiz
kalması durumunda bu farkı faizsiz bir borç niteliği taşıyan Karz-ı Hasen adı altında
karşılamak durumundadır.
Takip eden senelerde Dağıtım Öncesi Katılım havuzu rakamının pozitif olması
durumunda sigorta şirketi bu karı, o döneme kadar yapılmış Karz-ı Hasen ödemelerinin
toplamını geri alana kadar, sahiplenecektir.

KARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DAĞITIM ESASLARI
Dağıtılabilir Katılım Kar Payı Miktarı ; faaliyet ve yatırım karı toplamından, faaliyet karının ve
fonun yatırım gelirlerinin üzerinden alınacak katılım sigortacısı preformans payı ve Karz-ı
Hasen (varsa) düşülerek bulunur.
SİGORTA ŞİRKETİ (KATILIM OPERATÖRÜ), katılım sigortası faaliyetleri ile ilgili masrafları
karşılamak için, Sigorta priminin (katılım miktarı) belirli oranında vekalet ücreti almaktadır.
SİGORTA ŞİRKETİ (KATILIM OPERATÖRÜ) Katılım Sigortası faaliyetleri karının ve fonun
yatırım gelirlerinin belirli oranında performans payı alacaktır.
Katılım Sigortası faaliyetleri karından ve fonun yatırım gelirlerinden T.C. Hazine
Müsteşarlığınca tasdik edilen tarife teknik esaslarında yazılı esaslar dahilinde belirli oranında
SİGORTALILARA (Katılımcı) kar dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Dağıtılacak Kar Miktarı, dağıtılabilir karın bu oran ile çarpılmasından elde edilir. Elde edilen
tutar katılım sigortası poliçelerine, net kazanılan katkı miktarları oranında paylaştırılır

Katılım kar payı dağıtım miktarı, senede bir kez, takvim yılı sonu finansal sonuçları üzerinden
hesaplanacaktır.
Belirlenen katılım kar payı dağıtım miktarı, takvim yılı sonu finansal raporlama dönemini takip
eden 3. Ayın sonunda duyurulacaktır. Duyuruyu takip eden ayın sonu itibariyle tüm katılım
kar payları, ilgili yıl içerisinde yaşamış (iptal/iştira/tenzil olan poliçeler hariç ancak kredisini
erken kapattığı için iptal edilen poliçeler dâhil) ve hasarsız poliçelere aşağıda açıklanan
kurallara göre dağıtılacaktır

YILLAR BAZINDA DAĞITILAN KAR MİKTARI

Hesap Yılı Dağıtım Yılı Dağıtım Yapılan Poliçe Adedi Dağıtılan Katılım Kar Payı (TL)
2015
2016
771
4.346,52
2016
2017
2.580
51.580,97

DANIŞMA KOMİTESİNE AİT BİLGİLER

Kurul Üyelerimiz;
•

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (Kurul başkanıdır):
Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu
burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İlk İmam
Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci dönem
mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsü'nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963'te mezun oldu. İki yıl
İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan
sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. "Başlangıçtan
Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile fıkıh öğretim
üyesi oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te
tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin
İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını
tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Eylül 1976‐
Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında
bulundu. Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve
yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve
görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ
ve irşad faaliyetini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir
adamları olan binlerce öğrenci yetiştirdi. 2001 yılında Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesindeki görevinden ayrıldı. Bir süre Avrupa Uluslararası İslam

Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı, halen özel ve sivil ilmi
çalışmalarına devam etmektedir. 1995 ylından beri Yeni Şafak Gazetesinde köşe
yazıları yayımlanmaktadır.
•

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN :
1943’te Balıkesir’de doğdu. 1955’te İlkokulu, 1958’de hafızlığı, 1965’te Balıkesir
İmam‐Hatip Okulunu, 1966’da Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesini, 1970’te
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü, 1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesini tamamladı. Balıkesir’de kısa bir süre serbest avukatlık yaptı.
Balıkesir Merkez Vaizliği ve Çanakkale‐Bozcaada müftülüğü görevlerinde
bulundu. 1975’te Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ne İslâm Hukuku, Fıkıh Usulü ve
Türk Medeni Hukuku öğretim üyesi oldu, 1978’de Bursa Yüksek İslâm
Enstitüsü’ne geçti. 1983’te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Doktor,
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde 1983’te Yrd. Doçent oldu. 1986’da 6
ay süreyle, Riyad İmam Muhammed Üniversitesi’nde, “Ma’hed Ta’lîmi’l‐Luga
el‐Arabiyye (Arap Dilini Öğretim Enstitüsü)” nin derslerini izledi. İslâm Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Arapça ve Fransızca bilir. Evli ve dört çocuk
babasıdır.

•

Prof. Dr. Arif ERSOY :
Arif Ersoy,1948 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden 1973 yılında mezun oldu. Aynı zamanda
Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü de bitirdi. Cambridge’de İngilizce dil öğrenim
kurslarına katıldı ve Cambridge First Certificate in English belgesini 1975 yılında
aldı. İngiltere’nin Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında
master derecesini 1976'da yaptı. Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Doktora
Derecesini 1979 yılında tamamladı. 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’ne Yardımcı
Doçent olarak 1982'de tayin edildi. Aynı Fakültede 1986'da İktisat Doçenti ve
1992 yılında da İktisat Profesörü oldu.
1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma
Görevlisi, yine aynı üniversite de 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru
görevlerinde bulundu. 1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent, 1982 ve
1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992
yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı
kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulundu. 1990 yılında Çin Halk
Cumhuriyeti başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde dokuz ay misafir
öğretim üyesi olarak bulundu.

Ersoy, 24 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve
Yönetim Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde iktisat Profesörü olarak göreve
başladı. Halen aynı Fakültede İktisat Bölümü Başkanlığı ve Uluslararası İslam
Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini
deruhte etmektedir.
İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Prof. Dr. Arif ERSOY, 15 Nisan 2016 tarihi
itibariyle Rektör Yardımcısı olarak görevlendirildi. Prof. Ersoy’un iktisadi
düşünceler, iktisadi teoriler ve iktisat tarihi hakkında yayınlanmış çok sayıda
kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Çalışmaların bir kısmı İngilizce, Arapça ve
Çince olmak üzere birçok dile çevrildi.

