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1. Aşağıdakilerden hangisi rezervuarında 
biriken önemli büyüklükteki tasarrufların 

yabrım alanlarına kaydırılması yoluyla 
ekonomide fon sağlayan önemli mali 
kurumların başında gelmektedir? 

Al Banka 
Bl Bankerler 
cı Sigorta 
OL Fon piyasası 
El Broker 

2. Risklerin sigorta şirketleri tarafından 

yönetilebilmeleri için öncelikle 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? 

Al Maliyetinin belirlenmiş olması 
Bl Sigortalayan tarafından arz olunması 
c) Belirsizlikten kurtulmuş olması 
Dl Bir akde bagıı olması 
El Sigortalananın kabul etmesi 

3. Aşağıdakil&rden hangisi bir risk yanıttim türu 
olarak sigortacılığın özelliklerini de belirten 
normlardan biri değildir? 

Al Büyük Sayılar Kanunu 'nun işlerliğinin 

sağlanması 

Bl Tesadüfi risk 
c) Risklerin girişimcinin karannı etkilemesi 
OL Riskin yasalolması 
El Risklerin ölçülebilirliği 

4. Kiş ilerin karşılaştığı sıradan kazalar, hırsızlık 
ya da ölüm gibi riskler hangi gruptadır? 

A} Gerçek riskler 
Bl Fiziksel riskler 
c) Temel riskler 
OL Moral riskler 
El Özel riskler 

5. Sigortahnın aynı riski için her seferinde 
riskinin tam karşılığı olan azami teminat 
değeri kadar sigorta paliçesi sabn almasına 
ne ad verilir? 

A} Çifte sigorta 
Bl Müşıerek sigorta 
C} Hakların devri 
Dl Sigortalanabilir menfaat 
El Riski kabul etme 

A 

6. "Ex -gralia" aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir? 

Al Poliçeye özel bir hüküm eklenerek , tazminat 
ödemesinden önce çalışmalar yapılmasıdır. 

B} Risk gerçekleştiğinde birden çok sigorta 
şirketinden tazminat alınmasıdır. 

c} Azami teminat degerinin sehven ya da 
kasıtlı olarak malın degerinin üstünde 
gösterilmesidir. 

D} Hasarla ilgili rıedenirı sigorta poliçesi ile 
güvence altına alırıan risklerin içinde olup 
olmadıgıdır. 

E} Sigortacının ödemek zorunda olmadığı bir 
hasan , lütuf olarak ödemesidir. 

Zorunlu sigortalar 7. i. 
ii. 
III. 

Kredi ve kefalet kooperatifleri 
Emeklilik örgütleri 

Yukarıdakilerden 

kurumlardır? 

Al Yalnız i 
B} Yalnız ii 
c) i ve ii 
OL i ve iii 
E} ii ve iii 

hangileri yarı 

8. Sigorta sektöründeki geli şmişlik düzeyini 
aşağıdakilerden hangis i belirler? 

A) Prim/GSMH 
B) APrimlAGSMH 
c) GSMH/Prim 
D) AGSMHlprim 
E) APrim/GSMH 

mali 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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•• Sigortanın sosyo-ekonomik çöküntü V& 

kayıpların önlenmesinde etkili olmasına 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

Al Modem büyüme teorilerinin özünde 
yatınmın kapasite yaratıcı etkisi yatar. 

Bl Sigorta işlemleri hasarlan tazmin ederek 
işyerlerinin kapanması ve yatınmlann 

azalmasını önled iği için , ekonomide 
devreden çıkacak yatınmlann doğuracağı 
gelir kaybının önüne geçebilir. 

c) Sigorta işlemleri tasarruflara k.aynak teşkil 

eden vergilere büyük oranda katkıda 

bulunur. 
Dl Kişiler, karşılaşabilecekleri aynı 

karşı birleşerek tek 
taşıyamayacaklan zararlan 
dagıtarak önleyebilirler. 

tür risk.lere 
başlanna 

çoğunluğa 

El Sigorta işlemlerinin uluslararası alanlara 
yayılması nedeniyle, yurtdışı sigorta 
işlemlerinden elde edilen kazançlar ülkelerin 
ödemeler dengesini etkiler. 

10. Taşımacılığın , mal dolaşımını 
hızlandırmasına kar~ın taşıma risklerinin 
giri~imciyi korkutmasının nakliye sigortaları 
ile önlenmesi sigortanın makro i şlevlerinden 
hangisi içinde yer almaktadır? 

Al Sigorta sosyal refah düzeyini yükseltir. 
Bl Sigorta ekonomide önemli bir sektördür. 
CL Sigorta önemli bir vergi kaynağıdır. 
Dl Sigorta uluslararası ekonomik ilişkileri ve 

ticareti geliştirir. 
El Sigorta ekonominin önemli tasarruf 

kaynağıdır. 

11 . Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesinde 
yer alan bilgilerden biri değildir? 

Al SigortDII kimlik numDmsl 
GL DASK'a ait zorunlu deprem sigortası 

numarası 

CL Nüfus cüzdanı seri noumarası 
Dl Tapu numarası 
El Sigortah vergi numarası 

A 

poliçe 

2 

12. 

A 
Sigortacılığın temeli sayılabilecek 
faaliyetlerle bugünkü müesseseleşmiş 

sigorta üretimi yapan şirketlerin temelini 
aşağıdakilerden hangisi abnıştır? 

Al Bank-ı Dersaadet 
Bl TC Merkez Bankası 
cı Otoman Bank 
OL lIoyd's 
El Impexbank 

13. Aynı riski taşıyan bir sigorta poliçesinde, 
sivil batonarme bina yangın fiyatı 'YoO,03 ve 
azami teminat değeri 30 000 YTL ise, 
vergilendirilmemiş net prim kaç YTL dir? 

Ai 9 
Bl 10 
c) 15 
Di 20 
El 23 

14. Şirket teknisyenlerince hazırlanan , kamu 
kesiminden denetim yetkisi olan otorite bir 
grup tarafından onaylanan ve onaylandığı 
şekliyle kullanılmak zorunda olan prim 
tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Eksik tarife sistemi 
Bl Tasdik tarife sistemi 
cı Fazladan tarife sistemi 
OL Serbest tarife sistemi 
El Tanzim tarife sistemi 

15. Aşağıdakilerden hangisi yıllık düzenlenen 
poliçelerin, kısa dönem olarak diizenlenmesi 
ve kısa dönem priminin daha fazla tahakkuk 
ettirilmesiyle onune geçilebilecek 
durumlardan biri değildir? 

Al Sigortacıilgın yozJaştınlmasl 

Bl Sigorta poliçesinin harcamalarının artması 
cı Prim iadesi hesaplamasında, hesaplann 

saprTl2lslna olanak bırakılrTl2lrTl2ls1 
OL Yıllık prim tutannın 1 yıla yayılarak 

ödenmesi 
El Primlerin daha geç tahsil edilmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Acentalan, prodüktôr ve brokerlardan ayıran 
ve broker ile prodüktörlerin acentalık 
yapamayac akları esasını getiren KHK 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 21 Haziran 1995'te yayımlanan 102 sayılı 
KHK 

Bl 22 Haziran 1994 'te yayımlanan 539 sayılı 
KHK 

cı 10 Ocak 1994 'te yayımlanan 390 sayılı 
KHK 

Dl 11 Nisan 1993 'te yayımlanan 293 sayılı 

KHK 
El 11 Mayıs 1994'te yayımlanan 630 sayılı 

KHK 

17. Sigorta güvences i satın almak isteyeni tems il 
eden, s igorta i ş lemlerinde sigortalıyı, 
rea sürans işlemlerinde de güvence satm 
almak isteyen tarafı temsil eden kişiye ne ad 
verilir? 

Al Komisyoncu 
Bl Acenta 
CL Broker 
Dl Sigortacı 
El Prodüktör 

18. Sigorta poliçesinde malla ilgili azami 
teminatın değerin in 150 000 YTL olduğu ve bu 
poliçede eksik ya da aşk ı n sigorta olmadığı 
varsayımı altında , yangın nedeniyle 50 000 
YTL lik za rar tespit edildiğini ve hasar gören 
maldan kalan kalıntının 7 000 YTL hurda 
olarak satılabileceği bir durumda sigorta 
şirketi ka ç YTL tazminat ödeyecekti r? 

Al 43000 
Bl 57000 
cı 100000 
Dl 150000 
El 200000 

19. Entegre sigorta sistem modeline ilişk in 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Sigortalıyla ilgili bilgiler acentaya , ordan da 
teklif olarak sigorta şir1<etine girdi olarak 
transfer edilir. 

Bl Basit sigorta sisteminin biraz daha gelişmiş 
alanında acentalar yer alır. 

e) Sigorta şirketinden çıkan komisyon 
acentaya gelir. 

Dl Hasar her halükarda reasürans şirketi 
tarafından sigortalıya ödenir. 

El Sigorta şirketinden çıkan poliçe acenta 
aracılığı ile sigortalıya ulaşır. 

A 
3 

A 
20. Aşağıdakilerden hangis i firma içi örgütleme 

sisteminde ı!!. almaz? 

Al Firma Eğitim Sistemi 
B) Ortak AR-GE Sistemi 
CL Reasürans Sistem 
Dl Genel Üretim Sistemi 
E) Muhasebe ve Denetim Sistemi 

21 . Sigorta kuruluş u, yabanc ı 
güvenceyi satın alanlarla 
il i şkisinde bul unmuşsa 
hangisin i yapar? 

ülkelerde direkt 
ka rşılıklı üretim 
aşağıdakilerden 

Al Direkt Dış lketim Girdisi olarak direkt prim 
ahr, tazminat ödemeleri ile Direkt Dış ilinler 
çıkışını yapar. 

B) Direkt Dış Ürünler çıkışı yapar, Direkt Dış 
Üretim Girdisi olarak prim öder. 

CL Dış Reasürans Üretim Girdisi olarak dolaylı 
prim ödemesi yapar. 

Dl Komisyon ve Çeşitli Ödemeleri yapar. 
El Komisyon ve Çeşitli gelirleri tahsil eder. 

22. Sigorta şirketinin, şirketin faaliyetini devam 
ettirmesini sağlayacak sayıda s igortalı adayı 

bulma s ına ne ad verilir? 

Al I ş kabulü 
B) Hasar yönetimi 
CL Satış 
OL Üretim 
E) Pazarlama 

23. Sigortaemın elde ettiği primi başka bir 
sigorta şirketine devrettiğinde b ir on .. llye " 
.0 .. k ...... _ .. d .. ~ , 

p , ;,,, .......... 00000 YTL 

M asrana r :.;z 000 ..... TL. 

R .. a s üra n s k o m i " yonu Ş 000 YTL 

B ... onA ~.... karşılaşacağı maliyet kaç YTL 
olacaktır? 

Al 47000 
B) 52000 
c) 53000 
D) 55000 
El 57000 

Izleyen sayfaya geçiniz .. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve satış 
politikalarında geniş anlamda karlılık 

sağlamak için, göz önünde bulundurulması 
gereken noktalardan biri değildir? 

A) Pazann sınırtannın çizilmesi ve satıŞ 

bilgilerinin belirlenmesi 
Bl Pazar değişik olsa bile aynı pazartama 

programının yapılması 

c) Pazartama ve satışın planlı ve programlı 

olması 
Dl Sigortacı ya da aracının samimi ve iyi niyetli 

olması 
El En önce pazartama ve satıŞ yapılabilecek 

olanlann saptanması 

25. 'r030 maliyetli bir poliçede, doktor vizitesi 
limitsiz ve 100 YTL Ise sıgortacı ve sıgortalı 
sırasıyla kaç YTL ödeyecektır? 

Al 80 - 20 
Bl 70 - 30 
c) 50 - 50 
Dl 45 - 55 
El 30 - 70 

26. Sadece yatarak tedavi edilmesi gereken 
hastalık ameliyat gibi riskleri güvence albna 
alan poliçe türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Mutabakatll değer sigortalan 
Bl Paket sigortalar 
c) Yatarak tedavi sigortası 
Dl Değişken sigortalar 
El Ferdi kaza sigortası 

27. Alınan makinelerin montajının bitirilip, 
makineler kurulduktan sonra çalışmaya 

başlamasına kadar geçen süre içinde, 
makinelerle ilgili kar§ıla§ılabilecek tüm 
riskleri güvence albna alan poliçe 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Makine kırılması sigortası 
Bl Sorumluluk sigortalan 
CL Elektronik cihaz ,sigortalan 
Di CAR 
Ei E A.R 

A • 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Mali 

Mesuliyet Sigortalarından biri değildir? 

Al Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
Bl Yaş Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
c) Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza S igortası 

OL Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali 
Sorumluluk Sigortası 

El DASK 

29. Karayollarında işleyen taşıdarın Dlke sınırları 
içinde , kaza , çalınma , yanma vs . nedeniyle 
tüm riskleri kapsamına alan poliçe 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Emniyeti suistimal sigortası 
Bl Ferdi kaza sigortası 
c) Kısmi kasko 
OL Mesuliyet sigorta lan 
El Tam kasko 

30. Aşağıdakilerden hangis i Nakliye 
Sigortalarında amaç ve uygulama şekline 

göre nakliye poliçe türlerinden biri değildir? 

Al Gemi i nşa poliçaleri 
Bl Filo poliçalari 
c) Flotan poliçalar 
OL Abonman poliçeleri 
El Emtea paliçaleri 

TESTBITTı' 


