
SORU  1:

Sedan şirketçe kabul edilen sigortalar için üst sınırı önceden belirtilmiş olan 
saklama payının (sigorta bedeli veya hasar tazminatı tutarının) aşılması halinde 
uygulanan ve reasürörün anlaşmaya katılma payına göre sedanın saklama 
payının belli bir katına kadar otomatik kabulüne dayanan zorunlu reasürans 
türüne ne denir?

A) Kot-Par (Belirgin Paylı)
B) Excess of Loss (Aşkın Hasar) 
C) Open Cover (Açık Teminat) 
D) Eksedan (Aşkın Paylı)
E) İhtiyari 
 

SORU 2:

Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha 
düşük olursa, yani; gerçekleşen hasar oranı, beklenen hasar oranından 
küçük ise aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? 

A) Toplam net primler, toplam hasar tutarını aştığından sigorta şirketi teknik kâr 
elde etmiştir. 

B) Toplam net primler, toplam hasar tutarının altında kaldığından sigorta şirketi 
için teknik zarar gerçekleşmiştir. 

C) Şirketin kâr ve zararı yoktur. 
D) Şirketin muallak hasarlar karşılığı artmıştır. 
E) Şirketin kazanılmamış primler karşılığı artmıştır. 
 
SORU 3

Tarım Ürünleri Dolu Sigortası’nda aşağıda verilen seçeneklerden hangisi 
yanlıştır ?

A) Bağ, bahçe ve zeytinliklerin sigortalanmasında sigorta bedeli, meyve ve 
zeytini kapsar. 

B) Seralar ve içinde yetiştirilen ürünler teminat kapsamı dışındadır. 
C) Tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana gelen hasarlar 

teminat kapsamındadır. 
D) Dolunun ağaçlara vereceği hasarlar ek sözleşme ile teminat kapsamına 

alınabilir. 
E) Fırtınanın doğrudan doğruya meydana getirdiği zararlar, ek sözleşme ile 

teminat kapsamına alınabilir. 



SORU 4:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kazanılmamış Primler Karşılığı, primlerin dönemsellik ilkesine göre ertesi 
döneme sarkan tutarlardır. 

B) Muallak Hasar Karşılıkları, gelecek yılda ortaya çıkacak hasarlar için ayrılan 
bir karşılıktır. 

C) Muallak Hasar Karşılıkları, hesap kapanış dönemine kadar henüz 
ödenmemiş hasarlar için ayrılan bir karşılıktır. 

D) Kazanılmamış Primler Karşılığı temelde gün esasına göre hesaplanır. 
E) Kazanılmamış Primler Karşılığının hesaplanmasında gün esası dışında 

başka yöntemler de kullanılabilir.  
 

SORU 5 :

Saklama payı oranı (SPO) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Saklama payı oranı ve konservasyon oranı farklı kavramlardır. 
B) Saklama payı oranı aynı zamanda hasar prim oranıdır. 
C) SPO =  (Brüt Primler – Devredilen Brüt Primler) / Brüt Primler      formülü ile hesaplanır. 
D) SPO= Brüt Primler – Devredilen Brüt Primler  formülü ile hesaplanır. 
E) SPO = (Brüt Primler – Devredilen Brüt Primler) / Kazanılmamış Primler Karşılığı formülü ile 

hesaplanır

SORU 6:

Reasürans anlaşması sonlanmasına rağmen, sedan şirketin devrettiği işlerden 
(sesyon) doğan yükümlülükler sona erene kadar reasürörün sorumluluğunu 
devam ettiren sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Kot-Par (Belirgin Paylı)
B) Aşkın Paylı (Eksedan) 
C) Run-Off 
D) Aşkın Hasar (Excess of Loss) 
E) Clean-Cut 
 



SORU 7:

Prim ödeyerek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye ne 
ad verilir? 
 

A) Sigortalı
B) Lehdar 
C) Yükümlü 
D) Sigorta Ettiren 
E) Sigorta Acentesi 

 
SORU 8:

Hayat sigortalarında, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, en az üç yıllık
primi ödenmiş olan sigortanın sigorta ettirenin talebi üzerine sigorta şirketi 
tarafından satın alınması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) İkraz 
B) Tenzil 
C) Fesih 
D) İştira 
E) Vade Gelimi 

 

SORU 9:

Devam Eden Riskler Karşılığı’nı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru 
açıklamaktadır? 

 
A) Yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş brüt 

primlerin, bilanço tarihi itibariyle gün esasına göre ertesi hesap dönemi 
veya hesap dönemlerine sarkan kısmıdır. 

B) Bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için 
beklenen net hasar prim oranının mevzuatta belirtilen azami oranı
aşması halinde, net kazanılan primler karşılığına aşan kısım oranında 
yapılan ilavedir. 

C) Bilançonun çıkarıldığı tarih itibariyle meydana gelmiş, ancak bu 
tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar için ayrılan karşılıktır. 

D) Bilanço tarihini takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek 
tazminat oranlarındaki dalgalanmaları ve katastrofik riskleri karşılamak 
üzere kredi ve deprem teminatları için ayrılan karşılıktır. 

E) Bilanço tarihi itibariyle sigorta şirketlerinin üstlendiği riziko için alınan 
primler ile sigorta ettirenler ve lehdarlara olan yükümlülüklerin peşin 
değerleri arasındaki farktır. 

 



SORU 10:

Sigortalıdan aldığı riskin bir kısmını herhangi bir reasüröre devreden şirkete ne 
ad verilir? 
 

A) Sedan 
B) Reasürans Şirketi 
C) Retrosesyoner 
D) Sesyon 
E) Sigorta Brokeri 

 
SORU 11:

Reasürörün sorumluluğunun, hasar tutarı daha önceden belirlenmiş limiti aştığı 
takdirde başladığı ve sigorta şirketinin risk ve hasar profili göz önüne alınarak 
tespit edilmiş dilimlere göre belirlendiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Bölüşmeli Olmayan Reasürans 
B) Kot-par 
C) Muafiyetli Reasürans  
D) Eksedan 
E) Müşterek Sigorta  

 
SORU 12:

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına (eski adıyla Garanti Fonuna) hangi 
durumlarda başvurulur? 
 

A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen 
bedensel zararlar (tedavi giderleri ve ölüm/sakatlanma durumu) 

B) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden 
olduğu bedensel zararlar 

C) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye 
zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal 
edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu
maddi ve bedensel zararlar 

D) İşletenin sorumlu olmadığı çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araçların
sebep olduğu bedensel zararlar 

E) Hepsi 
 



SORU 13:

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski 
üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü 
amacıyla olşturulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu aşağıdakilerin hangisi 
nezdinde faaliyet göstermektedir? 
 

A)  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
B) Acenteler Birliği
C) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
D) Sigorta Bilgi Merkezi 
E) Hazine Müsteşarlığı 

SORU 14:

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışında yaptırılabilecek sigortalardan değildir? 
 

A) İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat sigortası
B) Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk sigortası
C) Konut sigortaları
D) Hayat sigortaları
E) Tekne sigortaları

SORU 15:

“Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmakta, çöken duvar, binanın elektrik 
kablolarını koparmakta, kopan elektrik kabloları, kısa devre nedeniyle kıvılcım
çıkarmakta, kıvılcımlar, ahşap binada yangına neden olmakta, itfaiyenin yangını
söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki 
yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmaktadır.” 
 
Yukarıda anlatılan zincirleme olaylar sonucunda, yanmış eşya ve komşu
binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi (hakim ve belirleyici sebep) 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yangın
B) Fırtına 
C) Kopan elektrik kabloları
D) Çöken duvar 
E) Hepsi 

 



EKONOMİ

SORU 16:

Bir mala ait talep fonksiyonu PQD 2100 −= ve arz fonksiyonu da PQs +−= 5
şeklindedir. Hükümet bu mal için 40 TL fiyat tabanı belirlerse toplam tüketici 
artığı ne kadar değişir? 
 

A) 125 br azalır. 
B) 100 br azalır. 
C) 90 br azalır. 
D) 70 br azalır. 
E) 50 br azalır. 

 

SORU 17:

Aşağıdakilerden hangisi iki mal durumunda tüketicinin bütçe doğrusunun 
paralel sağa-sola hareket etmesine neden olur?  
 

A) Zevk ve tercihlerin değişmesi 
B) Mallardan birinin fiyatının değişmesi 
C) Farksızlık eğrilerinin konum değiştirmesi 
D) Parasal gelirin değişmesi 
E) Mallardan birinin fiyatı artarken diğer malın fiyatının düşmesi 

 
SORU 18:

Kısa dönem üretim fonksiyonunda emeğin marjinal ürünü )(MPL  sıfırken emeğin 
ortalama ürünü )(APL  nasıldır? 
 

A) Maksimumdur. 
B) Sıfırdır. 
C) Negatiftir. 
D) Artmaktadır. 
E) Azalmaktadır. 

 
SORU 19:

Klasik iktisatçılara göre faiz oranı nasıl belirlenir? 
 

A) Para arzı ve para talebi tarafından 
B) Toplam talep ve toplam arz tarafından 
C) Para arzı ve yatırımlar tarafından 
D) Yatırım ve tasarruflar tarafından 
E) Emek arzı ve emek talebi tarafından 



SORU 20:

Toplam maliyet fonksiyonu QQTC 205.0200 2 ++= şeklinde iken ortalama 
maliyeti minimize eden satış fiyatı nedir? ( :TC Toplam maliyet ve :Q Üretim 
miktarıdır.) 
 

A) 20 
B) 25 
C) 30 
D) 40 
E) 50 

 

SORU 21:

Tam rekabetçi bir firma için kar maksimizasyonu şartı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Fiyat marjinal hasılata eşit olmalıdır. 
B) Fiyat marjinal maliyete eşit olmalıdır. 
C) Ortalama maliyet minimum olmalıdır. 
D) Marjinal maliyet minimum olmalıdır. 
E) Marjinal maliyet marjinal hasılattan küçük olmalıdır. 

 

SORU 22:

A malının piyasa talep eğrisi denklemi 500 2DQ P= − ve piyasa arz denklemi  

100 4SQ P= − + ’dir. Bu malın satışında birim başına 30 TL spesifik satış vergisi 
uygulanmaktadır. Vergi uygulaması sonrasında oluşan yeni denge durumunda 
toplanan toplam vergi miktarı ne kadardır? 
 

A) 6900 TL 
B) 7200 TL 
C) 7500 TL 
D) 7800 TL 
E) 8100 TL 

 



SORU 23:

Aşağıda “Monopolcü Rekabet Piyasası” için yapılan tanımlardan hangisi 
yanlıştır?   
 

A) Monopolcü rekabet piyasasındaki firmanın talep eğrisi monopolcü 
firmadan daha esnektir. 

B) Malını farklılıaştırmayı başaran firmanının talep eğrisi esnekliği
küçülmektedir. 

C) Monopolcü rekabet piyasasında firmanın kısa dönem dengesi, 
monopolcü firma dengesine benzemektedir. 

D) Monopolcü rekabet piyasasında firmanın uzun dönem dengesi, tam 
rekabet piyasası firma dengesine benzemektedir.  

E) Firma denge durumunda tam kapasite üretimde çalışmaktadır.  
 

SORU 24:

Keynesyen tüketim fonksiyonu DYC 8.0100 += iken yatırımlar 70, devlet 
harcamaları 80 ve vergi oranı %25 iken denge gelir düzeyi ne kadar olur? 
 

A) 550 
B) 600 
C) 625 
D) 650 
E) 700 

 

SORU 25:

Toplam talep-Toplam arz modeline göre para talebinde otonom bir azalma 
olması halinde fiyat düzeyi ve istihdam hacmi nasıl değişir? 
 

Fiyat düzeyi İstihdam hacmi
A) Artar  Azalır
B) Azalır Azalır
C) Değişmez  Değişmez 
D) Artar   Değişmez 
E) Artar  Artar 



SORU 26:

LMIS − modelinde likidite tuzağı durumunda parasal genişleme aşağıdaki 
sonuçlardan hangisini yaratır? 

A) Faiz oranı yükselir. 
B) Gelir düzeyi yükselir. 
C) Paranın dolaşım hızı düşer. 
D) Tahvil fiyatları düşer. 
E) Spekülatif amaçlı para talebi düşer. 
 

SORU 27:

Bir ekonomide kişi başı üretim fonksiyonu 4/32ky = biçiminde verilmektedir. 
Nüfus artış hızı %2, teknik ilerleme hızı %2 ve amortisman oranı %6 iken tasarruf 
oranı da %30 ise bu ekonomideki kişi başı tasarruf düzeyi kaçtır?  
 
(Burada, k kişi başı sermaye-emek oranı ve y , kişi başı üretim düzeyidir.) 

 
A) 20,5  B) 16,2 C) 15,4   D) 10,8   E) 5,2 
 

SORU 28:

Paracı görüş ile Yeni Klasik görüş arasında, para arzının kısa dönemli ekonomik 
etkileri bakımında en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Paracı görüşte para arzı, kısa dönemde hem geliri ve hem de fiyatları
etkilemezken, Yeni Klasik görüşte sadece geliri etkiler. 

B) Paracı görüşte kısa dönemde rasyonel bekleyişler nedeniyle para arzı,
hem geliri ve hem de fiyatları etkiler iken, Yeni Klasik görüşte adaptif 
bekleyişler nedeniyle hem geliri vem de fiyatları etkilemez. 

C) Paracı görüşte para arzı kısa dönemde gelir ve fiyatları etkiler, Yeni 
Klasik görüşte eğer para arzındaki değişmeler sürpriz değil ise hem 
fiyatları ve hem de geliri etkiler. 

D) Paracı görüşte kısa dönemde para arzındaki değişmeler, gelir ve fiyat 
düzeyini etkiler, Yeni Klasik görüşte ise sadece para arzındaki 
beklenmeyen değişmeler durumunda hem fiyat hem de gelir etkilenir. 

E) Paracı görüşte de Yeni Klasik görüşte de para arzı kısa dönemde gelir 
ve fiyatları etkilemez. 

 



SORU 29:

Yukarıda verilen tabloya göre, kapalı bir ekonomide 3 farklı mal/hizmet 

üretilmektedir. Bunlar; yiyecek, makine ve  eğlence’dir. Bu malların/hizmetlerin 

1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait birim fiyatları ve bu yıllarda satılan mal/hizmet 

miktarları verilmektedir.  

Buna göre, 1999 yılı baz yılı olarak kabul edildiğinde, 2000 yılındaki GSYİH
deflatörü aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) 100,0 
B) 112,2 
C) 124,7 
D) 133,6 
E) 142,2 
 

SORU 30:

Bir ülkenin 2008 yılına ait makroekonomik göstergeleri şu şekilde ifade 
edilmektedir:  
 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: 5000 
Brüt yatırımlar: 800 
Net yatırımlar: 200 
Net dış alem gelirleri: 400 
Net dolaylı vergiler: 500 
 
Bu durumda söz konusu ekonomideki Milli Gelir ne kadardır ?

A)  4000 B) 4100 C) 4400 D) 4500 E) 4600 
 

Yiyecek Makina Eğlence Hizmeti 
Miktar Fiyat Miktar Fiyat Miktar Fiyat 

1999 200 kg 
 

2 TL 10 makina 200 TL 100 saat 12 TL 

2000 220 kg 
 

2 TL 8 makina 300 TL 110 saat 15 TL 

2001 180 kg 
 

3 TL 11 makina 250 TL 120 saat 20 TL 



SORULARIN CEVAPLARI:

1. D  2. A  3. C  4. C  5. B   
 
6. C  7. D  8. D   9. B  10. A 
 
11. A  12. E  13. A  14. E  15. C 
 
16. A  17. D  18. E  19. D  20. D 
 
21. B  22. D  23. E  24. C  25. E 
 
26. C  27. B  28. D  29. D  30. C 


