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SFS’den bir ilk daha: Katılım
Sigortacılığı (Tekafül) Çözümü
SFS Grup Müdürü
Ali Sağlamdemir, ilk
prototip tekafül ürünlerini
oluşturduklarının bilgisini
vererek, “Katılım
sigortacılığının tüm
modellerini içinde
barındıran bir ürün ortaya
çıkararak Türkiye’de bu
alanda öncü olmak için
ilk adımımızı attık” dedi.

SFS Grup Müdürü Ali Sağlamdemir,
hem ülkemizde hem de global
piyasada katılım sigortacılığı
sektörüne de katkı sağlamayı
hedeflediklerini ifade etti. Bu sebeple,
Türkiye’de diğer ülkelere göre henüz
tam olarak uygulanmaya başlamamış
bir sigortacılık modelinin daha
öncüsü olmak için ilk adımlarını
attıklarını belirten Ali Sağlamdemir,
“Katılım (Tekafül) Sigortacılığı
alanında duayen isimlerin yer aldığı
Shaw International Firması’ndan
aldığımız eğitim bize katılım
sigortacılığının modelleri, bu
modellerin nasıl işlediği, şirketlerin
çalışma prensipleri ve uçtan uca
yazılım süreçlerinin nasıl olması
gerektiği konularında çok detaylı
bilgiler verdi.
SFS olarak çevik yapımız ile hızlı
ve etkin çözümler üretebilen, çok
hızlı aksiyon alabilen bir şirket
olduğumuzdan, bu eğitimin hemen
sonrasında ilk prototip tekafül
ürününü oluşturduk. Pakistan’ın en
önemli katılım sigortacılığı şirketinin
değerli katkılarını da alarak katılım
sigortacılığının tüm modellerini içinde
barındıran bir ürün ortaya çıkarmış
olduk” ifadelerini kullandı.
Son günlerde sık sık
duyduğumuz “tekafül” nedir?
Bize biraz anlatır mısınız?
Dayanışma anlamındaki Arapça
“ke fe le” kökünden gelen tekâfül
sigortacılığı sistemi, literatürde
“İslami Sigortacılık, Faizsiz
Sigortacılık, Teavün Sigortacılığı,
Katılım Sigortacılığı” gibi isimlerle
biliniyor ve dünya finans sistemi
içerisinde önemini her geçen gün
artırıyor. Ülkemizde de ağırlıklı
olarak katılım sigortacılığı olarak
adlandırılıyor.
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Kısaca özetlemek gerekirse; farklı
kişilerin birleştiği ve içlerinden zarara
maruz kalan katılımcıların zararının
tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir
yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan
paralar yardımlaşma sandığı ya da
risk fonu olarak adlandırılan prim
havuzunda birikir ve katılımcılardan
(poliçe sahipleri) hasara uğrayanların
zararları bu havuzdan tazmin
edilir. Sigorta şirketinin yaptığı iş,
sigortacılık işlemlerini yürütmekten ve
organize etmekten ibarettir. Tazmin
yükümlülüğünü üstlenen aslında
sigorta şirketi değildir. Sigortalılar
kendi aralarında bu sorumluluğu
üstlenmiştir.
Ülkemizde özellikle son yıllarda yerli
ve yabancı yatırımcıların ilgisini
çekmeye başladığı görülen katılım
sigortacılığı geleneksel sigortacılığa
alternatif bir model olarak hızla
büyümektedir.
Nasıl bir büyümeden
bahsediyoruz?
2010 yılı sonunda %0.52 olan katılım
sigortacılığı pazar payı, son açıklanan
veriler çerçevesinde 2018 yılı Kasım
ayı itibarıyla 1 milyar 952 milyon
760 bin lira prim üreterek toplamda
%4’ler seviyesine ulaşmıştır. 35 yılı
aşan katılım bankacılığı tecrübesi
ile kıyaslarsak, yaklaşık 9 yıllık bir
geçmişi olan katılım sigortacılığının
büyüklüğü oldukça başarılı
gözükmektedir.
‘BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR’
Türkiye’nin katılım sigortacılığı
konusunda çok ciddi bir potansiyel
barındırdığını düşünüyorum. Yeni
yasal düzenlemeler, kurulması
beklenen yeni şirketler ve katılım
sigortacılığı sisteminde halihazırda
yer alıp da portföylerindeki ürün
çeşitliliğini artıracak şirketler pazarı
daha da canlandıracaktır. Özellikle

katılım sigortacılığı pazarına yeni
girecek oyuncuları hesaba katarsak
toplam %10 civarında bir pazar payı
öngörebiliriz.
Ayrıca katılım sigortacılığının
çalışma usul ve esasları Hazine
Bakanlığı tarafından yayımlanan
yönetmelikle düzenlendi. Bunu
son derece olumlu bir gelişme
olarak görüyorum. Yönetmeliğin
getirdiği değişiklikler ile katılım
sigortacılığının uygulamasında küresel
piyasa standartlarının yakalanması
hedefleniyor. Bu yaklaşım mali
piyasalar için güven verici bir gelişme
olacaktır. Yönetmeliğin ilgili yabancı
yatırımcının Türkiye’ye gelmesine
de büyük bir katkı sağlayacağına
inanıyorum.
Siz SFS olarak katılım
sigortacılığı konusunda ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
SFS, sigorta sektörünün yeni
trendlerini daima çok yakından
takip eden, bu sayede yeni uygulama
ve teknolojilere kolaylıkla ve
hızlıca adapte olabilen bir şirket.
Tekafül konusunda da Katılım
(Tekafül) Sigortacılığı alanında
duayen isimlerin yer aldığı Shaw
International Firması’ndan aldığımız
“Katılım Sigortacılığı Eğitimi” ile
Türkiye’de diğer ülkelere göre henüz
tam olarak uygulanmaya başlamamış
bir sigortacılık modelinin daha
öncüsü olmak için ilk adımımızı atmış
bulunuyoruz.
'TÜM SFS ÇALIŞANLARI
TEKAFÜL SİSTEMİNE HAKİM'
Verilen hizmet açısından
konvansiyonel sigortadan farkı
olmayan ancak arka planda çalışan
prensipleri ile diğer uygulamalardan
ayırılan tekafül sigortacılığı eğitimine
tüm personelimiz ile katıldık. Katılım
sigortacılığının modelleri (Vekalet,
Muradaba, Hibrit), bu modellerin
nasıl işlediği, şirketlerin çalışma
prensipleri ve uçtan uca yazılım
süreçlerinin nasıl olması gerektiği
konularında detaylı bilgi aldık.
Çevik yapımız ile hızlı ve etkin
çözümler üretebilen, çok hızlı aksiyon
alabilen bir şirket olduğumuzdan,
bu eğitimin hemen sonrasında ilk
prototip tekafül ürününü oluşturduk.
Pakistan’ın en önemli katılım
sigortacılığı şirketinin değerli
katkılarını da alarak katılım
sigortacılığının tüm modellerini içinde
barındıran bir ürün ortaya çıkarmış
olduk.
Bu sayede hem ülkemizde hem de
global piyasada katılım sigortacılığına
da katkı sağlamayı hedefliyoruz.

