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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve SORUMLULUĞU 

 

Yeminli Mali Müşavirlik mesleği 3568 sayılı meslek yasasında, 

işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini 

sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, 

değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin 

istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak, mesleki standartları uygulamak, mali 

tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve 

benzerlerini düzenlemek tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Yeminli mali müşavirlerin tasdik yetkisi ve sorumluluğu Kanunun 12'inci 

maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna göre; yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan 

sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile 

sınırlı olmak üzere, zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan 

mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali 

müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça 

belirtirler. 

Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin 

sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli 

mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali 

müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali 

müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.   

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer 

kanunlardaki sorumlulukları saklıdır. 

Tasdik Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre; 

tasdik, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli 

mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden 

incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren 

konuların doğruyu yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanılmak 

suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Tasdike esas alınan denetleme ilke ve 

standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz 

önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulacaktır.  

Yeminli Mali Müşavirler inceledikleri ve sonunda tasdik raporu 

düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması 

halinde zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul Kanunu 
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mükerrer 227.madde ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle 

birlikte müştereken ve müteselsilsen sorumludurlar.  

Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanununun "Tam Teselsül" 

hükümleri uygulanır. Tasdik Raporunun düzenlenmesi ve incelemenin yapılması 

sırasında başka bir ildeki bir inceleme ve bilgi işinin, o ilde bulunan bir yeminli 

mali müşavire yaptırılmış olması halinde bu kısmi incelemeden doğan 

sorumluluk incelemeyi yapan yeminli mali müşavire aittir.  

Yeminli mali müşavirler tasdikten doğan sorumluluklarını yerine 

getirebilmeleri için doğabilecek zararların tazmini amacıyla sorumluluk sigortası 

yaptırabilirler.  

Tasdik amacıyla yapılacak inceleme ve denetlemelerde doğacak zararların 

hukuki sorumluluğu yeminli mali müşavire aittir.  

 

Sorumluluk Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 8. Maddesinde 

aşağıda belirtildiği gibi hüküm altına alınmıştır; 

a) Sosyal Sorumluluk: Meslek mensupları mesleği ifa ederken toplum ve 

Devlete karşı sorumluluk taşırlar.  

b) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk: Meslek mensupları 

işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir 

bilgiler sağlarlar. 

c) Meslektaşlara karşı sorumluluk: Meslek mensupları ilgili yönetmelikler 

çerçevesinde ve meslek eğitiminde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve 

aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere 

oturtulması için aralarında dayanışmayı kurarlar. 

Yönetmeliğinin 21. maddesinde ise hukuki sorumluluk açıklanmıştır. Buna 

göre meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında Vergi Usul Kanunlarında yer 

alan iştirak, teşvik ve yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. 

Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır. 

 

VERGİ DAİRELERİNCE SORUMLULUKLA İLGİLİ YAPILACAK 

İŞLEM 

 

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen 

meslek mensupları hakkında vergi dairelerince takibat, vergi ve ceza 

tahakkukunun kesinleşmesinden sonra doğrudan başlatılmakta ve tahakkuku 

kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olmaktadır. Sorumluluğu tespit 

edilen meslek mensupları ile ilgili takibat, bu meslek mensuplarının bağlı 

bulunduğu vergi dairelerince ödeme emri gönderilmek suretiyle yerine 

getirilmektedir.  

Bu şekilde vergi idaresinin yeminli mali müşaviri, takip etmesi adil 

yargılama hukukuna aykırı bulunmaktadır.  

Zira, yeminli mali müşavire son safhada gidilmektedir. Bütün yargı yolları 

tükendikten, sonra bir ödeme emri ile yeminli mali müşavire gidilmesi, yeminli 

mali müşavirin savunma hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir. 

Çünkü ödeme emrine karşı ileri sürülecek defi ve itirazlar sınırlı bulunmaktadır. 
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YMM’lerin Sorumluluklarının saptanmasında, mesleki standartlara uygun 

bir şekilde, gerekli mesleki özen gösterilerek denetimin yapılıp yapılmadığının 

tespiti önem taşımaktadır. Denetim yapılırken sayılan bu hususların yerine 

getirilmesine karşın, kolayca anlaşılmayacak hata ve hilelerden YMM’ler 

sorumlu tutulmamalıdırlar. Mesleki standartlar ve mesleki özen kavramları 

sorumluluğun saptanmasında temel ölçü olmalıdır. Bunun dışında YMM’ler 

ancak tasdik işlemi sırasında kasıt ve ihmaller sonucu bir zarara sebebiyet 

vermişlerse bundan sorumlu tutulmalıdırlar. Sorumluluğun tespiti sonucu 

verilecek cezalar arasında hürriyeti bağlayıcı cezalar yer almamalıdır. 

YMM’lerin tasdik yaptığı ve sonucunda rapor yazdığı konularda ve daha 

sonrasında, mükellefin iflas etmesi ve ortadan kaybolması durumlarında ve 

kamu kurumları ile YMM’nin hiç bir şekilde ulaşamaması hallerinde, YMM’nin 

3568 sayılı yasanın  ilgili maddelerinde ve diğer kanunlarda ve ilgili yonetmelik 

ve tebliğlerde belirtilen müşterek ve müteselsil sorumluluğa tabi tutulmaması 

gerekir.  

 

MESLEKI SORUMLULUK SIGORTASI 

 

Mesleki sorumluluk sigortası yaklaşık on yıldır uygulanmaktadır. 

Uygulama Yeminli Mali Müşavir faaliyetleri için ihtiyari olmakla birlikte 

Bağımsız Denetim için ise zorunlu tutulmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan meslek yasasında mesleki sorumluluk sigortasının yer 

almamış olması bir handikaptır. Meslek yasamızda Mesleki Sorumluluk 

Sigortasını zorunlu kılacak düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 

 

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve 26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayılı 

resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel 

Şartları" ile ilgili Tebliğde meslek sigortasının genel hükümleri belirlenmiş 

bulunmaktadır; 

 

1) Sigortanın Konusu 

 

"Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları"nın A-1 maddesinde 

Sigortanın konusu anlatılırken sigorta şirketlerinin Sigorta sözleşmesini iki 

değişik şartla yapabileceği ifade edilmektedir. 

 

1- Mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarının A-1 maddesinin (a) 

paragrafında, sigorta sözleşmesini, yani poliçeyi, sözleşme süresi içinde ve bu 

süreyle ilgili olarak ileriye doğru 5 yıl (uzatılmış bildirim süresi) içinde 

meydana gelen bir olay sonucu, oluşan hasar için, teminat verilebilmektedir. 

Örneğin (X) Sigorta şirketinde meslek mensubunun faaliyetlerini ifa 

ederken bilgisi dâhilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden 

başlamak üzere poliçe döneminde yaptığı kusur, hatalardan dolayı poliçe 

dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek hasar 

taleplerine karşı teminat verilmektedir.  
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2- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1 maddesinin (b) 

paragrafında ise, sözleşmenin yapıldığı süre ve geriye doğru 5 yıl içinde, 

meydana gelen bir olay sonucu oluşan hasar için, teminat verilmektedir.  

 

5 yıl geriye yürürlük + 5 yıl uzatılan bildirim süresi teminatı: 

 

Örneğin (Y) ve (Z) sigorta şirketlerinde meslek mensubunun faaliyetlerini 

ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden 

önceki ilk 5 yıl içerisinde ve/veya poliçe döneminde yaptığı hatalardan dolayı 

poliçe dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek 

hasar taleplerine karşı teminat verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK 

SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 

 

TEMİNAT KAPSAMI 

 

(X) Sigorta Şirketi sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu 

olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü 

üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin 

sonuçlarına karşı, onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar "Mesleki 

Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" nın A.1. maddesinin (a) bendi hükümlerine 

göre sigorta eder. 

Hatalı eylemin 
gerçekleştiği dönem 

Hasar talebinin sigortacıya 
bildirilmesi gereken dönem 

2015 

Poliçe dönemi 

2016 

Uzatılan Bildirim Süresi 

2020 

Hasar talebinin 
sigortacıya bildirilmesi 

gereken dönem 

2015 
Poliçe Dönemi 2016 

Uzatılan Bildirim Süresi 
2020 2010 

Geçmiş 5 yılda YMM’nin  

farkında olmadığı hatalar 
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Diğer sigorta şirketleri ise yukarıdaki paragrafta geçen "Sorumluluk 

Sigortası Genel Şartları" nın A.1. maddesinin (a) ve (b) bentleri hükümlerine 

göre sigorta eder. 

1- Bu poliçe YMM’nin müteselsil sorumluluğu gereği ödeyeceği Vergi, 

Vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi ve SGK primini temin eder. 

2-Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.4.2 maddesinin (f) 

bendinde manevi tazminat talepleri teminat kapsamında veren sigorta şirketi 

olduğu gibi bu teminatı sağlamayan sigorta şirketi de vardır. 

3-Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.4.3 maddesinin (a) 

bendi aksine; sigortalının mesleki sorumluluğu gereği üçüncü kişilerin ödemek 

zorunda kalacağı ve sigortalıdan talep edecekleri veya sigortalının müteselsil 

sorumluluk gereği ödeyeceği idari ve adli para cezaları teminat kapsamındadır. 

4- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.4.1 maddesinin (a) 

bendi aksine; herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, 

yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar 

çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, 

gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi 

sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri teminat kapsamındadır. 

5- Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde ön görülen 

zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri teminat 

kapsamındadır. 

6- Bu sigorta, Sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına 

giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya 

rücu etmesi durumunda da poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde sigortalıyı 

korur. 

7- Kesinleşmiş bir idari karar gereğince sigortalının malvarlığı üzerinde bir 

kısıtlama uygulanırsa, Sigorta şirketi, -sigorta teminatına girmeyen haller hariç 

olmak koşuluyla- sigortalının malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için 

gerekli teminat gösterme gibi girişimleri yerine getirecektir.( Diğer Sigorta 

Şirketi‘nde bu husus yoktur.)  

8- Sigortalının ölümü halinde sigortacı, sigortalının sorumlulukları ile ilgili 

olarak bu poliçe çerçevesinde sigortalının kanuni mirasçıları lehine koruma 

sağlayacaktır. Ancak, bunun için söz konusu kanuni mirasçıların mirası 

reddetmemiş olmaları ve kendileri sigortalıymış gibi bu poliçedeki hüküm ve 

şartlara ve istisnalara uymaları ve bunlarla ilgili yükümlülüklerini yerine 

getirmeleri zorunludur.(V.U.K. 372) 

9-Savunma Masrafları: 

 

Herhangi bir tazminat talebine karşı sigortalı adına savunma yapılması 

sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile 

sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki 

masraflara poliçede belirtilen toplam limiti aşmayacaktır.Avukatın seçilmesi ve 

atanması sigortalı YMM’nin sorumluluğundadır. Sigorta şirketi avukat atamaz, 

sadece masrafları ve harcamaları belirtilen limite kadar karşılar. 
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TEMİNAT LİMİTİ 

 

Sigortacının, bir sigorta dönemi ile ilgili olarak, sigortalıya karşı yapılmış 

bütün tazminat talepleri (manevi tazminat talepleri dahil) ve bu taleplerin 

araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh 

anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından bu 

police kapsamındaki toplam sorumluluğu, poliçede yazılı teminat limitini 

aşmayacaktır. 

Poliçede yazılı teminat limiti olay başı ve yıllık toplam olarak 

uygulanacaktır. 

 

a- Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin 

tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler 

veya kaçınmalar,hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir 

eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir) 

b- Aynı zarara yol açan birden fazla eylem ve/veya kaçınma  

c- Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla 

sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması. 

 

MUAFİYET 

 

Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin 

sorumluluğu, tazminat talebine konu tutar ile bu talebin yerinde olup 

olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan tüm giderlerin 

toplamı dahil olmak üzere, poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan 

kısmıyla sınırlıdır. 

Sigortalı tarafından karşılanması gerektiği sonradan belirlenen bir 

harcamanın daha önce sigortacı tarafından yapılmış olması durumunda söz 

konusu masraf tutarı sigortalıdan tahsil edilecektir. 

Sigorta şirketlerinin tamamında bu muafiyet durumu farklılık 

göstermektedir. Değişken minimum tutarlarda ve değişen yüzdelerde muafiyet 

sigortacı ile sigortalı arasındaki sözleşme şartlarınca kararlaştırılabilir. 

 

İSTİSNALAR 

 

Aşağıda belirtilen durumlar bu poliçe kapsamı dışındadır; 

 

a-) Teminat kapsamına dahil edildikleri poliçede özellikle belirtilenler hariç 

olmak üzere, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının'A.4 Aksine 

Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller' ile 'Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk 

Sigortasi Klozu III.Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat 

Talepleri' maddelerinde belirtilen hususlar, 
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b-) Aşağıda tanımlanan tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca öne sürülecek 

olan tazminat talepleri; 

Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişiler veya sigortalının 

çalışanları tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol edilen veya bu 

kişilerin mali menfaatleri bulunan (ana şirket, ortak ofis, bağlı şirket vb.) bir 

şirket, 

Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi bulunan bir şirket (ana 

şirket, ortak ofis, bağlı şirket vb.), 

Çalışanları Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir şirket, 

 

c-) İftira ya da karalama, 

 

d-) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak (doğrudan ya da 

dolaylı) oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri; 

Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, düşmanlıklar ya da savaş benzeri 

operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş 

Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri 

ayaklanma, isyan, devrim, askeri ya da zor güç kullanımı, 

Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden 

kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar 

doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun 

bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir. 

Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya 

hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın 

teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalıya ait olacaktır. 

 

e-) Ticari ve/veya endüstriyel sırların saklanmaması ve/veya kötüye 

kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar, 

 

f-) Sigortalının ve/veya mükelleflerinin bilgisi dahilinde sahte ve/veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması nedeniyle doğabilecek 

sorumluluklar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak mükelleflerin bilgisi 

dahilinde sahte ve/veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması 

nedeniyle ilgili resmi merci tarafından müteselsil sorumluluk nedeniyle 

doğrudan Sigortalıdan talepte bulunulduğu takdirde Sigortalının sahte ve/veya 

yanıltıcı belge kullanıldığından haberdar olmaması kaydıyla bu istisna maddesi 

uygulanmayacaktır. 

 

SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve 

detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve/veya 

temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep 

edebileceği aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri Sigortacı veya onun 

temsilcilerine verecektir. 
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-Sigortalının mükellefi ile arasındaki sözleşme, 

-Sigortalının mükellefe kestiği faturaların kopyaları, 

-Sigortalının yazılı beyanı, 

Mükellefin sigortalıdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge, (Mükellefe 

bir ceza gelmesi durumuda ilgili cezanın YMM’nin hatası kusuru iddası 

sebebiyle talepedilmesi durumunda burada bu belgenin alınması gerekir ancak 

mükellef ortada olmadığı durumlarda gelen taleplerde bu belge talep 

edilmemektedir.)  

-Tahakkuk eden ceza belgesi, 

-İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren ilgili maliye denetçisinden 

temin edilmesi,  

-Vergi teknik raporu / vergi inceleme raporu,(5684 sayılı Sigortacılık 

Kanunu 31/A maddesine göre sigorta şirketi ve ilgili eksperlerin sır saklama 

yükümlülüğü bulunduğundan gönderilen evraklar asla 3.şahıslar ile 

paylaşılmamaktadır.) 

-Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler, 

-Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat 

alınması, 

-Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler. 

 

Sigortalıdan her bir hasarda ilgili maliye denetçisi tarafından hasara konu 

olan incelemenin başlangıç ve bitiş tarihini belirten yazıyı temin etmesi talep 

edilecektir. 

İncelemenin başlangıç tarihinin poliçe başlangıç tarihinden önce olması 

halinde söz konusu olay teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu police ile teminat 

altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum 

ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da durumlara karşı sorumluluğunu tamamen 

veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata 

mahsuben ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı, 

sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç 

bir şekilde yararlanamaz. 

Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili 

olarak, sigortalının malvarlığı üzerine konulan kısıtlamayı kaldırmak koşuluyla, 

kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile 

sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği 

zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde 

söz sahibidir. 

 

BAŞKA SİGORTALAR 

 

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir 

sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla 

beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder. 
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Her halde, X Sigorta Şirketi düzenlenen birden fazla poliçe mevcut 

bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve X Sigorta 

Şirketi bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu 

olur. 

 

DİĞER ŞARTLAR 

 

Bu poliçe Sigortacı ya da Sigortalı tarafından 30 gün önceden yazılı 

ihbarda bulunmak kaydıyla iptal edilebilir. Fesih ihbarı, tarafların en son bilinen 

adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderildiğinde posta ulaşım süresi sonunda 

tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir.    

 

Poliçe, üzerinde  yazılı bitim tarihinde sona erer. Yeni bir devre için sigorta 

teminatı elde edilmesi ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça 

anlaşmaları ile mümkün olacaktır. 

Poliçe Sigortalının TÜRMOB üyesi olması kaydı ile hüküm ifade eder. 

Poliçe, düzenleme tarihi itibariyle Sigortalı hakkında ilgili meslek odası 

tarafından bir disiplin soruşturması açılmadığı ve herhangi bir vergi incelemesi 

ve bu incelemeye ilişkin inceleme tutanağının olmadığı veya sigortalının bilgisi 

dahilinde bu yönde bir gelişme bulunmadığı kabul edilerek düzenlenmektedir. 

Aksi halde, "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" uyarınca Sigortacının 

poliçeyi iptal etme yada police koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı 

kalacaktır. 

 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRIRKEN 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

 

1-Mesleki sorumluluk sigortası soru formu doldurulurken, sorulan sorulara 

mümkün olduğu kadar, eksiksiz ve doğru olarak cevap verilmelidir. Form 

poliçenin temelini teşkil eder. 

2-Mesleki sorumluk sigortası genel şartları, tüm sigorta şirketleri için 

geçerlidir. Burada önemli olan, sigorta şirketinin bu genel şartlara aykırı 

olmamak şartı ile, meslek mensubu lehine, özel şartlar geliştirebilirler. Bu özel 

şartlara çok dikkat edilmesi gerekir. Sorumluk sigortaları çok esnektir, ayrıntılar 

tartışılırken farklı yönlere doğru çekilebiliyor, burada sigorta şirketi ne kadar 

önemli ise, sigorta acentesi de çok önemlidir. Özellikle sorumluk sigortası bir 

uzmanlık işidir. 

3-Sigorta bedelinin tespiti de önemlidir. İş hacmine göre bu bedel 

değişebilir. Bu bedel meslek mensupları tarafından mantıklı olarak 

düşünüldüğünde, tespit edilen bedelin uygun olmasına dikkat etmelidir. Sigorta 

soru formu doldurulup sigorta şirketine gönderildiğinde iş hacmine ve risklere 

göre bu bedel değişebilir. 

4-Bir hasarın gerçekleşmesi durumunda, sigortalının bu haberi sözlü veya 

yazılı öğrendiği tarihten itibaren, 5 gün içinde sigorta şirketine iadeli taahhütlü 
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mektupla veya bir yazı ekinde elde mevcut belge ve bilgilerle birlikte, sigorta 

şirketine veya acentesi aracılığıyla hasar ihbarında bulunmalıdır. 

5-Sigorta şirketinin yazılı onayı olmadıkça, sigortalıdan talep edilen 

tazminat ve sorumluluğun tamamen veya kısmen de olsa kabul edilememesi ve 

ödemede bulunulmaması ve sulh olunmaması gerekir. Aksi takdirde, daha sonra 

sigorta şirketinden talep edilmesi halinde ödenmemesi söz konusu olabilir. 

6-Sigorta poliçesi yokmuş gibi, zararı ve sorumluluğu azaltacak önlemler 

alınmalıdır. Sigortacı ile birlikte hareket edilmesi ve makul talimatlara 

uyuulması önerilmektedir. 

7-Sigorta şirketinin talebi üzerine olay ve zararın nedenleri, tazminat 

yükümlülüğü ve tutarı, rücu hakkının kullanılmasında yararlı bilgi ve belge 

geciktirmeden sigorta şirketine verilmelidir. 

8- Mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında gelinen noktada Yeminli 

Mali Müşavirlerin idarenin ihtarname veya ödeme emrine muhatap olmaları 

halinde mahkeme kararı aranmadan sigorta koruması altına girmeleri 

mümkündür. Meslektaşların mahkeme kararı aranmadan devreye giren poliçe 

satın almaları mümkündür. Bu husus çok önemli görülmektedir. 

9- Kanuni mirasçıları koruyan poliçe söz konusudur. Üçüncü kişilere 

verilen zarar içinde poliçelerin koruyucu olmasına dikkat edilmelidir 

 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ GİDER YAZILMAMA 

SORUNU 

 

Maliye Bakanlığı sigortanın ihtiyari olduğu ve zorunlu olmadığı için gider 

kaydının mümkün olmadığını belirtmektedir. Bu konuda birçok özelge 

mevcuttur. Ancak ifade edilen gerekçenin hukuki ve geçerli olmadığı açıktır. 

Aksi durumda ihtiyari yapılan yangın , kasko vs ihtiyari yapılan sigortaların da 

gider yazılmaması gereklidir oysa bunların gider yazılması ile ilgili bir sorun 

bulunmamaktadır. Esasen mesleki konularda yapılan her türlü harcamanın -

kanunen yasaklanmamış olması şartıyla- indirim konusu yapılması esastır. Öte 

yandan şirket şeklinde çalışan Yeminli Mali Müşavirlerin kurum kazancından 

bu poliçe bedellerini gider olarak indirmeleri mümkün iken serbest meslek 

faaliyetinde bulunan yeminli mali müşavirlerin gider yazmaması anlamsızdır. 

Daha önce platform dergisinde bu konudaki görüşümüz ayrıntılı açıklanmıştır.  


