Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARININ
SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA TALİMAT
(SHT YDK-S)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)
kapsamında yetkilendirilen denetim kuruluşlarının verdikleri inceleme ve denetim
hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat, SHY YDK Yönetmeliği kapsamında YDK’ların verdikleri
inceleme ve denetim hizmetlerden doğabilecek zararları teminat altına alan sorumluluk
sigortasını, sigortanın asgari teminat tutarlarını, sigortanın yaptırılmamış ya da yaptırılıp da
geçersiz hale gelmiş olması durumlarında uygulanacak yaptırımları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesine ve SHY YDK Yönetmeliğinin 35 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Talimatta yer alan;
a) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
c) YDK: 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık
İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY YDK) kapsamında
yetkilendirilmiş yetkili denetim kuruluşlarını,
ç) SHY YDK Yönetmeliği: 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliğini,
d) Mesleki sorumluluk sigortası: 16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Dair Tebliğ kapsamında yapılan
sigortayı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Sigorta ve Yaptırımlar
Sorumluluk
MADDE 5 - (1) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları, SHY YDK Yönetmeliği
kapsamında icra ettikleri denetim faaliyetleri kapsamında doğabilecek zararların karşılanması
amacı ile 16 Mart 2006 tarihli 26110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk
Sigortası Genel Şartlarına Dair Tebliğ kapsamında mesleki sorumluluk sigortası
yaptıracaklardır.
(2) SHY YDK Yönetmeliği kapsamında verilecek hizmet nedeniyle oluşabilecek
zararların tazminini teminen yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından yaptırılan mesleki
sorumluluk sigortasının teminat limiti poliçe süresince azami 1.000.000 ABD Dolarından az
olamaz.
(3) Bu mesleki sorumluluk sigortası, YDK’ nın, SHY YDK Yönetmeliği kapsamında
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği faaliyetleri kapsayacaktır.
(4) Bu mesleki sorumluluk sigortası, YDK’ nın, SHY YDK Yönetmeliği kapsamında
mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve
tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararları mesleki sorumluluk
sigortası genel şartları A.1.a maddesinde belirlenmiş olan esas kapsamında karşılayacaktır.
(5) Bu mesleki sorumluluk sigortası poliçesinde YDK “sigorta ettiren” unvanını, Genel
Müdürlük “sigortalı” unvanını alacaktır. Sigortanın poliçede sigorta ettiren olarak belirtilen
YDK’nın faaliyetlerinden kaynaklanan yasal sorumlulukları ile sınırlı olduğu belirtilecektir.
(6) YDK, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Dair Tebliğin A.3 maddesinde
sayılan mesleki sorumluluk sigortası teminatı kapsamı dışında kalan haller için tüm zarar ve
ziyanı karşılayacağına dair yazılı teminatı Genel Müdürlüğe sigorta poliçesi ile birlikte
verecektir.
(7) Mesleki sorumluluk sigortası sadece YDK’nın denetlediği sivil havacılık
kuruluşlarının havacılık faaliyetleri ile sınırlı olup, bu kuruluşların havacılık faaliyeti olarak
nitelendirilemeyecek hizmetlerden kaynaklanan sorumlulukları teminat kapsamında değildir.
Sigortanın ispatı
MADDE 6 - (1) Yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının, sigorta yükümlülüğüne
uyulduğunu ispat etmek amacıyla sigorta poliçesinin ya da sigorta sözleşmesinin bir örneğini
denetim yetkisini aldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne
ibraz etmesi gereklidir.
(2) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları, yetkisinin geçerli olduğu süre içerisinde
mesleki sorumluluk sigortasının da geçerli ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür.
(3) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü takdirde ilgili sigorta şirketinden
de, sigorta poliçesinin geçerliliği teyit etmeye yönelik bilgi isteyebilir.
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Yaptırımlar
MADDE 7 - (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yetkili bağımsız denetim
kuruluşlarının bu Talimatta belirtilen sigorta yükümlülüklere uymalarını sağlar.
(2) SHY YDK Yönetmeliği ve bu Talimat ile getirilen yükümlülüklerin karşılandığının
bu Talimatın 6 ncı maddesine göre ispat edilememesi durumunda, yetkili bağımsız denetim
kuruluşlarının denetim faaliyetinde bulunmalarına izin verilmez.
(3) Bu sigorta yükümlülüğünün ihlâl edilmesi durumunda, yetkili denetim kuruluşlarının
denetim yetkileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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