2008 AKTÜERL K SINAVLARI
TEMEL S GORTACILIK VE EKONOM SINAVI ÖRNEK SORULARI
SORU 1:
Kara Araçlar Sorumluluk bran
a a dakilerden hangisidir ?
I.
II.
III.
IV.
V.
A) I

alt nda teminat alt na al namayacak risk veya riskler

Genel sorumluluk
Borcun ödenmemesine veya borçlunun aczine ba l tazminat ödemeleri
#ehirler aras otobüs ta y c sorumlulu u
Nehir araçlar na gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
Karayollar motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortas kapsam nda
olu acak hasarlar
B) I,II ve IV

C) II ve IV

D) III ve V

E ) I ve II

SORU 2:
Sigorta de erine bak lmaks z n sigorta bedeli ve hasar de erine göre tazminat ödemesi
yap lan sigorta türü a a dakilerden hangisidir ?
A)
B)
C)
D)
E)

Hiçbiri
Nakliyat Abonman
Deprem
Grup Hayat Sigortas
.lk Ate (.lk tehlike)

SORU 3:
Reasürörün sorumlulu unun, hasar tutar daha önceden belirlenmi limiti a t takdirde
ba lad
ve sigorta irketinin risk ve hasar profili göz önüne al narak tespit edilmi
dilimlere göre belirlendi i anla ma a a dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bölü meli Olmayan Reasürans
Kot-par
Eksedan
Bölü meli Reasürans
Mü terek Sigorta

SORU 4:
Bilançonun ç kar ld tarih itibariyle yürürlükte olan Y ll k poliçeler için Bilanço tarihinden
poliçe bitim tarihine kadar geçecek sürede olu acak hasarlar kar layabilmek üzere
kar l k ayr lacakt r. Gelecek dönem için poliçe primi üzerinden ayr lan risk primi kar l
a a dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Devam Eden Riskler Kar l
Kazan lmam Prim Kar l
Dengeleme Kar l
Muallak Hasar Kar l
Matematik Kar l k

SORU 5:
A a daki ifadelerden hangisi yürürlükte bulunan mevzuat ile birebir örtü mektedir?
A) Sigorta tarifeleri, sigortac l k esas na ve genel kabul görmü aktüeryal
tekniklere uygun olarak sigorta irketleri taraf ndan serbestçe belirlenir.
B) Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas nda Tarife
Uygulama Esaslar Hakk nda Yönetmelik gere i i bu tarife tasdi e tabi olup
haricinde bulunan sigorta tarifeleri sigortac l k esas na ve genel kabul görmü
aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta irketleri taraf ndan serbestçe
belirlenir.
C) Hayat, bir y ldan uzun süreli sa l k, hastal k ve ferdi kaza sigortalar tasdi e
tabi olup haricinde bulunan sigorta tarifeleri sigortac l k esas na ve genel
kabul görmü aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta irketleri taraf ndan
serbestçe belirlenir.
D) Hayat, bir y ldan uzun süreli sa l k, hastal k ve ferdi kaza, Karayollar Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalar tasdi e tabi olup haricinde
bulunan sigorta tarifeleri sigortac l k esas na ve genel kabul görmü aktüeryal
tekniklere uygun olarak sigorta irketleri taraf ndan serbestçe belirlenir.
E) Hiçbiri

SORU 6:
Sigorta faaliyetlerinde fiyat belirlemede a a daki formüllerden hangisi kullan l r?
A)
B)
C)
D)
E)

Risk Primi + Giderler + Vergiler + Kâr = Poliçe Primi
Risk Primi + Hasar Primi + Azami Teminat + Vergiler = Poliçe Primi
Maliyet + Tazminat + Genel Giderler + Hasar Olas l = Prim
Poliçe Primi + Risk Primi + Giderler + Vergiler= Kâr Pay
Risk Primi – Gelirler + Vergiler + Giderler = Prim
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SORU 7:
Bir X mal n n fiyat nda ortaya ç kan art n, ilgili mal n arz edilen miktar n hiç
etkilemedi i görülmektedir. Buna göre X’in arz esnekli'i e’nin de'eri a*a'+dakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

S f rdan küçük
0
S f rdan büyük
1

SORU 8:
A a dakilerden hangisi kamu aç klar n n finansman nda kullan labilecek yöntemlerden
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Para ikamesi
Para arz k s tlamalar
Monetizasyon
Transfer harcamalar nda tasarruf
Kredi taban uygulamalar

SORU 9:
Klasik teoriye göre fiyatlar n temel belirleyicisi a a dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Tasarruflar
Ücretler
Kamu harcamalar
Para arz
D ticaret aç

SORU 10:
A a dakilerden hangisi ekonominin geni*lemesini aç+klar?
A)
B)
C)
D)
E)

.hracat<.thalat
Yat r m>Tasarruf
Kamu gelirleri>Kamu harcamalar
Para talebi>Para arz
Toplam arz>Toplam talep
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SORU 11:
D a aç k bir ekonomide, geni letici maliye politikas uyguland
hangisi beklenir ?

nda a a dakilerden

A) .thalat talebi artar.
B) Döviz talebi ve milli paran n de eri artar.
C) Milli paran n de eri, finansal aktiflere olan talebin faiz dü ü ü nedeniyle
azalmas na ba l olarak dü er.
D) Faiz oranlar yükselir.
E) Faiz oranlar dü er, gelir artar.

SORU 12:
Toplam maliyet fonksiyonu: TC = aq3 + bq2 + dq + e
hangisi marjinal maliyetleri gösterir?
A) aq3 + bq
B) 2aq + bq 2 + e
C) 3aq 2 + 2bq + d
D) 3aq 2 + 2bq 2
E) aq 2 + bq + e

SORULARIN CEVAPLARI:
1. B
4. B
7. B
10. B

2. E
5. C
8. C
11. D

3. A
6. A
9. D
12. C
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eklinde ise, a a dakilerden

