
KATILIM SİGORTACILIĞI HAKKINDA İKTİSAT DANIŞMA KOMİTESİ FIKHÎ GÖRÜŞÜ
Bu belge ilgili Kanun ve Yönetmeliklerle Zorunlu Deprem Sigortacılığı yapmak üzere kurulmuş olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’ın “Katılım Sigortacılığı Havuzu” bünyesinde 
yürüteceği Katılım Sigortacılığı faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenmiştir. Buna göre DASK’ın;
1.    Bütün katılımcı sigorta şirketlerinin ortak olduğu ve gerektiği taktirde devletin belli oranda katkı sağladığı bir Zorunlu Deprem Sigortaları Katılım Havuzu oluşturması,
2.    Mevzuatta belirlenen şartları taşıyan bir kurumu Havuzu yönetmek üzere Teknik İşletici olarak yetkilendirmesi (Vekil kılması),
33.    Yönetici şirketin (Teknik İşletici) gerektiğinde sisteme üye sigorta şirketlerinden de hizmet alarak tüm sistemin gelir ve giderlerini danışma komitesinin onaylayacağı dağıtım anahtarı  
    zemininde havuz hesabına yansıtmak suretiyle ücretli vekil sıfatıyla Havuzu yönetmesi,
4.    Havuz gelirlerinin primler, devlet katkısı, faizsiz nitelikli yatırım gelirleri ve ihtiyaç duyulması halinde sadece enflasyon farkı ile geri ödenmek üzere alınacak borçlardan;  giderlerin ise  
    tazminat ve tüm masraflar ile alınan borçların anapara ve enflasyon farkından oluşması,
55.    Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve   
    ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenleri deprem    
    nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kayması sonucu oluşan maddi risklere karşı sigorta etmesi,
66.    Tazminat ödemelerinin Katılım Havuzundan gerçekleştirilmesi, yeterli sermaye olmaması durumunda azami enflasyon farkı ile geri ödenmesi kayıt ve şartıyla Katılım Havuzu lehine   
    borç alması,
7.    Katılım Havuzunun maruz olduğu riskleri paylaşmak üzere Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslarda Katılım Reasüransı veya uygun görülecek diğer koruma teminatlarını   
    alması, 
8.8.    Havuzda biriken fonu İslami finans ilkeleri ile şekil ve öz bakımından uyumlu olmak kayıt ve şartıyla, Katılım Finans kuruluşlarında açılacak Katılma Hesapları, İslami finans ilkelerine   
    uygun olarak ihraç edilmiş veya gelecekte ihraç edilecek olan kamu ve özel nitelikli Kira Sertifikası ve diğer ortaklık esaslı menkul kıymetler ve Danışma komitesinin uygun göreceği   
    diğer yöntemlerle değerlendirmesi,
9.    Havuzu işletirken faiz, kumar ve diğer haram nitelikli bütün iş ve işlemlerden kesinlikle kaçınması,
110.  Danışma Komitesinin onayı ile belirlenecek zorunlu haller dışında faiz, kumar ve diğer haram nitelikli anapara ve sermaye garantili, faiz içerikli hiçbir kredi ilişkisinde bulunmaması,
11.   Dönem sonunda Havuzda bakiye kalması durumunda, bu meblağı, iade etmeyip, gelecekteki muhtemel risklerin karşılanması için Katılım Havuzu lehine faizsiz enstrümanlarda     
    değerlendirmesi, İslami Finans ilkelerine uygundur.

Sonuç olarak; DASK’ın Katılım Sigortacılığı Havuzu kurması ve yukarıda belirtilen usul, şart ve kayıtlar çerçevesinde Katılım Sigortacılığı faaliyeti yürütmesi fıkhî açıdan bir mahzur 
içermemektedir.
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