SORU 1:
A a daki sigorta türlerinden hangisi sigorta s n fland rmas bak m ndan di erlerine
göre farkl l k arz etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kasko Sigortas
Yang n Sigortas
Nakliyat Sigortas
Makine Montaj Sigortas
Trafik sigortas

SORU 2:
Sigortac tazminat n ödedi i sigortal mal n sahibi olur. Sigortac n n bu ekilde sahip
oldu u mallar n sat

ndan elde etti i gelire ne ad verilir?

A) Rücu geliri
B) Sat geliri
C) Faiz geliri
D) Sovtaj geliri
E) Kira geliri
SORU 3:
Bir sigorta sözle mesinin prim hesab nda a a daki formüllerden hangisi kullan l r?
A) Risk Primi + Giderler + Vergiler + Kâr = Poliçe Primi
B) Risk Primi + Hasar Primi + Azami Teminat + Vergiler = Poliçe Primi
C) (Maliyet + Giderler) * (1 + Hasar Olas l

) = Prim

D) Poliçe Primi + Risk Primi + Giderler + Vergiler= Kâr Pay
E) Risk Primi – Gelirler + Vergiler + Giderler = Prim
SORU 4:
Tar m Ürünleri Dolu Sigortas ’nda a a da verilen seçeneklerden hangisi yanl "t r ?
A) Ba , bahçe ve zeytinliklerin sigortalanmas nda sigorta bedeli, meyve ve
zeytini kapsar.
B) Seralar ve içinde yeti tirilen ürünler teminat kapsam d ndad r.
C) Tarlada b rak lm veya kald r lm ürünlerde meydana gelen hasarlar
teminat kapsam ndad r.
D) Dolunun a açlara verece i hasarlar ek sözle me ile teminat kapsam na
al nabilir.
E) F rt nan n do rudan do ruya meydana getirdi i zararlar, ek sözle me ile
teminat kapsam na al nabilir.

SORU 5:
Mortalite
tablosundaki
tan mlanm "t r?
A)
B)
C)
D)
E)

x

fonksiyonu a"a daki seçeneklerden hangisinde

x ya ndaki ölüm olas l .
x ya nda hayatta olanlar n say s .
x ya nda ya ama ümidi.
x ya ndaki ki inin bir y l içinde ölme olas l
Hiçbiri.

.

SORU 6:
Sigorta ettiren veya sigorta sözle mesinden menfaat sa layan ki iler ile riski üstlenen
taraf aras nda sigorta sözle mesinden do an uyu mazl klar n çözümü amac yla
olu turulmu olan Sigorta Tahkim Komisyonu a a dakilerin hangisi nezdinde faaliyet
göstermektedir?
A) Türkiye Sigorta ve Reasürans ?irketleri Birli i
B) Acenteler Birli i
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i
D) Sigorta Bilgi Merkezi
E) Hazine Müste arl

SORU 7:
A a da verilen seçeneklerden hangisi do rudur?
A) Grup Hayat Sigorta Sözle mesinde Sigorta Ettiren i veren ise k dem
tazminat
teminat kapsam na al nabilir.
B) Grup Hayat Sigorta Sözle mesinde Sigorta Ettiren çal an ise k dem
tazminat
teminat kapsam na al nabilir.
C) Grup Hayat Sigorta Sözle mesinde Sigorta Ettiren i veren ve i sizlik ana
teminat üzerine sözle me düzenleniyor ise, k dem tazminat teminat
kapsam na al nabilir.
D) Grup Sigorta Sözle mesinde k dem tazminat teminat kapsam na al nabilir.
E) Hiçbiri
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SORU 8:
H rs zl k teminat verilen bir i
k rmas ancak h rs zl

yerine girmek için h rs z n i

yerinin pencere cam n

gerçekle tiremeden olay yerinden kaçmas durumunda pencere

cam na verilen hasar n ödenmesi gerekir. Söz konusu husus a a daki sigorta temel
prensiplerinden hangisi ile aç klanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Azami iyi niyet prensibi
Tazminat prensibi
Hasara kat l m prensibi
Yak n sebep prensibi
Teminat prensibi

SORU 9:
A a dakilerden hangisi aksi mukavele ile kararla t r lmad kça sigorta sözle mesinin
sona erme hallerinden biri de ildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sözle me süresinin sona ermesi
Sigorta konusunun ortadan kalkmas
Taraflar n anla malar
Taraflardan birinin fesih hakk n kullanmas
Sigortal mal n sahibinin de i mesi

SORU 10:
A a daki ifadelerden hangisi yanl "t r?
A) Kazan lmam

Primler Kar l

, primlerin dönemsellik ilkesine göre ertesi

döneme sarkan tutarlard r.
B) Muallak Hasar Kar l klar , gelecek y lda ortaya ç kacak hasarlar için ayr lan
bir kar l kt r.
C) Muallak Hasar Kar l klar , hesap kapan

dönemine kadar henüz

ödenmemi hasarlar için ayr lan bir kar l kt r.
D) Kazan lmam
E) Kazan lmam

Primler Kar l
Primler Kar l

temelde gün esas na göre hesaplan r.
n n hesaplanmas nda gün esas d

ba ka yöntemler de kullan labilir.
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SORU 11:
Çifte sigorta a a daki seçeneklerden hangisinde tan mlanm t r?
A) Poliçede gerçek de erin üstünde azami teminat gösterilmesi
B) Ayn üniteyi birkaç sigorta irketinin riski payla arak sigortalamas
C) Ayn üniteyi birkaç sigorta irketinin, her birinin bir di erinden ba ms z tümüyle
ayn dönemlerde sigortalamas
D) Bir sigorta irketinin bir riski iki y l üst üste sigortalamas
E) Hepsi
SORU 12:
Primlerin muhasebele mesinde dikkate al nan tarih a a da
hangisidir?

yer alan tarihlerden

A)Tahakkuk tarihi
B)Tanzim tarihi
C)Vade tarihi
D)Poliçe ba lang ç tarihi
E)Tahsil tarihi
SORU 13:
Kara Araçlar Sorumluluk sigortas nda teminat alt na al namayacak risk veya riskler
a a dakilerden hangisidir ?
I.
II.
III.
IV.
V.

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

A) I

B) I,II ve IV

C) II ve IV

D) III ve V

E ) I ve II

SORU 14:
5684 say l Sigortac l k Kanunu’na göre zorunlu sigortalar a a dakilerden hangisi
taraf ndan ihdas edilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hazine Müste arl
Bakanlar Kurulu
Türkiye Sigorta ve Reasürans ?irketleri Birli i
TOBB
SPK
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SORU 15:
Bir hasar an nda sigortac n n sigorta sözle mesinden do an borcunu yerine getirdikten
sonra sigortal dan ald

ve sigortal ya ba ka bir borcunun olmad

n gösteren

belgeye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ebraname
Tecditname
Zeyilname
Poliçe
Ehtarname

SORU 16:
Reasürans anla"mas n n (tretenin) sona ermesine ra men sesyonlardan do an
yükümlülüklerin sona ermesine kadar reasürörün sorumlulu unu devam ettiren
sistem a a dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Run-Off
Eksedan (A k n Payl )
Kot-Par (Belirgin Payl )
Clean-Cut
Excess of Loss (A k n Hasar)

SORU 17:
Devam Eden Riskler Kar l

’n a a daki ifadelerden hangisi do ru aç klamaktad r?

A) Yürürlükte bulunan sigorta sözle meleri için tahakkuk etmi brüt primlerin,
bilanço tarihi itibariyle gün esas na göre ertesi hesap dönemi veya hesap
dönemlerine sarkan k sm d r.
B) Bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan sigorta sözle meleri için beklenen
net hasar prim oran n n mevzuatta belirtilen azami oran a mas halinde, net
kazan lan primler kar l na a an k s m oran nda yap lan ilavedir.
C) Bilançonun ç kar ld
tarih itibariyle meydana gelmi , ancak bu tarihlerden
sonra ihbar edilmi tazminatlar için ayr lan kar l kt r.
D) Bilanço tarihini takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek
tazminat oranlar ndaki dalgalanmalar ve katastrofik riskleri kar lamak üzere
kredi ve deprem teminatlar için ayr lan kar l kt r.
E) Bilanço tarihi itibariyle sigorta irketlerinin üstlendi i riziko için al nan primler
ile sigorta ettirenler ve lehdarlara olan yükümlülüklerin pe in de erleri
aras ndaki farkt r.
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SORU 18:
A a dakilerden hangisi yanl "t r?
A) E veren Mali Sorumluluk sigortas , Genel Sorumluluk Sigortalar
grubundad r.
B) Motorlu Kara Ta tlar Ehtiyari Mali Sorumluluk sigortas , Kara Araçlar
Sorumluluk Sigortalar grubundad r.
C) Kar Kayb sigortas , Genel Zararlar Sigortalar grubundad r.
D) Hayvan Hayat sigortas Genel Zararlar Sigortalar grubundad r.
E) En aat Sigortas Genel Zararlar Sigortalar grubundad r.
SORU 19:
A a dakilerden hangisi hayat sigortalar na ili"kin mevzuata kaynak olu"turmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Türk Ticaret Kanunu
Sigortac l k Kanunu
Borçlar Kanunu
E Kanunu
Bankac l k Kanunu

SORU 20:
A a dakilerden hangisi Ferdi Kaza Sigortas kapsam nda ana teminat olarak
verilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Gündelik tazminat
Tedavi Masraflar Teminat
Daimi Maluliyet Teminat
Ölüm Teminat
E sizlik Teminat
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SORU 21:
Bir evin tapusu Ali bey ile arkada

Murat bey ad na kay tl d r. Her ikisinin de hisseleri

e ittir. Evin bina de eri 200.000 TL.'dir. Murat bey istememesine kar n, Ali bey evini
sigortalamaya karar veriyor. Ev Ali beyin hissesinin de eri olan 100.000 TL üzerinden
sigortalan yor. Sigorta sözle mesine göre sigorta bedelinin %1'i kadar muafiyet
uygulanmaktad r. Bir süre sonra 80.000 TL tutar nda bir hasar gerçekle iyor. Sigorta
irketinin bu hasar için uygulad
A)
B)
C)
D)
E)

muafiyet tutar ne kadard r?

400 TL
500 TL
800 TL
1000 TL
2000 TL

SORU 22:
A a dakilerden hangisi Hayat sigortalar nda teminat d "

kalan hallerden biri

de ildir?
A) Sigortal n n nükleer t p tedavisi sonras ölümü
B) Sigortadan faydalanan ki inin, hayat üzerine sigorta yap lm

olan ki iyi

öldürmesi
C) Aksine bir sözle me olmad kça sigortal n n sava halinde ölümü
D) Aksine bir sözle me ile süre k salt lm

olmad kça, ilk üç y l içinde sigortal n n

intihar veya intihara te ebbüs sonucu ölümü
E) Hiçbiri

SORU 23:
Sigortac n n rücu hakk a a da verilen sigorta genel prensiplerinden hangisinin
içinde yer al r?

A)
B)
C)
D)
E)

Tazminat
Yak n neden
Azami iyi niyet
Halefiyet ve haklar n devri
Hiçbiri
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SORU 24:
A a dakilerden hangisi sigorta ve reasürans irketleri için sermaye yeterlili i
hesaplamas nda dikkate al nan risklerden biri de ildir?
A) Kur Riski
B) Reasürans Riski
C) A r Prim Art Riski
D) Muallak Tazminat Kar l
E) Dengeleme Riski

Riski

SORU 25:
A a daki sigorta temel prensiplerinden hangisi mebla

sigortalar nda uygulama

alan bulamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Azami iyi niyet prensibi
Tazminat prensibi
Yak n sebep prensibi
Sigortalanabilir menfaat
Hiçbiri

SORU 26:
Saklama pay oran (SPO) için a a daki ifadelerden hangisi do rudur?
A) Saklama pay oran ve konservasyon oran farkl kavramlard r.
B) Saklama pay oran ayn zamanda hasar prim oran d r.
C) SPO = (Brüt Primler – Devredilen Brüt Primler) / Brüt Primler
formülü ile
hesaplan r.
D) SPO= Brüt Primler – Devredilen Brüt Primler formülü ile hesaplan r.
E) SPO = (Brüt Primler – Devredilen Brüt Primler) / Kazan lmam Primler Kar l
formülü ile hesaplan r
SORU 27:
A a dakilerden hangisi Tar m Sigortalar Havuzunun gelirleri aras nda yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Sigorta irketlerinin devretti i primler
Devlet taraf ndan sa lanan prim deste i
Sigortal lardan tahsil edilen primler
Al nan krediler
Genel bütçeden al nacak katk lar
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SORU 28:
A a dakilerden hangisi Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas
(trafik)

kapsam nda teminat alt na al nabilir?

A) E leten taraf ndan ileri sürülecek tazminat talepleri
B) Arac gayrime ru bir ekilde ele geçirerek kullanan ki iler taraf ndan neden
olunan zararlar
C) E letilme halinde olmayan araçlar n neden olaca zararlar
D) Patlay c ve parlay c maddeler ta nmas nedeniyle olu an zararlar
E) Arac n i letilmesi s ras nda üçüncü ki ilere verilen zararlar

SORU 29:
Reasürans anla mas sonlanmas na ra men, sedan irketin devretti i i lerden (sesyon)
do an yükümlülükler sona erene kadar reasürörün sorumlulu unu devam ettiren
sistem a a daki seçeneklerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Kot-Par (Belirgin Payl )
A k n Payl (Eksedan)
Run-Off
A k n Hasar (Excess of Loss)
Clean-Cut

SORU 30:
Sedan taraf ndan kabul edilen bütün sigortalar n, önceden kararla t r lm
dahilinde reasüröre devrini öngören reasürans anla mas
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Eksedan
Excess of Loss
Stop Loss
Kotpar
Ehtiyari reasürans
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bir oran

türü a a dakilerden

CEVAPLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
D
A
C
B
A
E
D
E
B

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
A
B
B
A
A
B
C
D
E

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
A
D
E
B
C
C
E
C
D
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