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1. i. 
ii. 
ii i. 

Tehlike 
Tehlikeolasılığı 

Tehlike kcnusu olan ünite 

Yukarıdakilerden hangisi 
kullanım alanına girer? 

risk kelimesinin 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i veli 
ol ii ve iii 
El 1,11 ve III 

2. Katastrofik riskler aşağıdaki risk türlerinden 
hangisi içindesayılabilir ? 

Al Fiziksel riskler 
Bl Temel Riskler 
c) Moral riskler 
OL Spekülatif riskler 
El T esafi riskler 

3. Aşağıdakilerden hangisi 
örnektir? 

Al Deprem 
Bl Savaş 
c) Kasırga 

Dl Tüm doğal afetler 
El Hırsızlık 

özel risklere 

4. Risklwin gwçekleşmesine ııtki eden faktörlEll'"e 
göre sınıflandırma aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir ? 

Al Spekülatif Risk, Gerçek Risk 
Bl TEmel Risk , Özel Risk 
CL TEmel Risk , Moral Risk 
OL Spekülatif Risk , Moral Risk 
El Fiziksel Risk, Moral Risk 

5. Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel Risklerle 
ilgili bilgidir? 

Al Sigortalı binanın yapı malzEmeleri , depreme 
dayaııklılığı 

Bl Sigortalının ahlakı 
CL Sigortalının ruhsal yapısı 
Dl Sig:ırtalının kasıtlı hasar yapmış olması 
El Sigortalının geliri 

6. Risk ile s igorta ara sındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade 
edilmiştir? 

Al Sigorta gerçekleşmiş risklerin güvencesidir. 
Bl Sigorta bir risk yönetim türüdür. 
CL Risk sigortanın bozulrrıası tehlikesidir. 
Dl Sigorta riskin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini gösterir. 
El Sigorta riskin birbaşka adıdır. 
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7. .o.Prim i .o.GSMH oranına ne ad verilir? 

Al GSMH elastikiyeti 
Bl Talep elastikiyeti 
cı Arz elastikiyeti 
OL Primin gelir elastikiyeti 
El Gelir elastikiyeti 

8. i. 
ii. 
iii. 

Hisse senedi 
Tahvil 
ikraz 

Sigorta $irketleri elde eHikleri primlerin bir 
kısmıyla yukarıdakilerden hangilerini satın 
alarak yatırımlara kaynak olmaktadırlar? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) Yalnız III 
Dl i ve iii 
El 1, 11 ve III 

9. Sigorta faaliyııtlwinin ülke 
açısından önemli olmasına ilişkin 

ifadelwden hangisi yanlıstır ? 

ekonomisi 
aşağıdaki 

Al Sigorta ekonomik değerlerin korISlmasını 

organize eder. 
Bl Sigorta şirketleri taşıyanadıkları riskleri 

reasüreederler. 
c) Sigorta u uslar arası ticareti geliştirir. 
Dl Sigorta şirketleri ulusla-arası işlem l er ile 

ülkeye cfiviz girişi kazandırırlar. 
El Sigortatasarrufkaynagdır. 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sigortanın 

mikro işlevlwiyle ilgili olarak bir bireye ya da 
kuruluşa ait değer kayıplarının, aynı riskle 
kar~ kar şıya olan diğer ki şiler arasında 

dağıtılar ak payla§l: ırılmasını açıklar? 

Al Sigorta bir dayanışma işlemleri 

organizasyonudJr. 
Bl Sigorta giri rşimcinin kararia-ını etkiler. 
C) Sigorta girişimei ri n daha ucuz fiyatla yatırım 

sermayesi bulmasını sagar. 
Dl Sig:ırta girişimeiye kred oIarıakları yaratır. 
El Sigorta kıruuşunun kencisine ai t riskleri 

vardı r. 
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11. Sigortanın sosyo-ekonomik çöküntü ve 
kayıpların önlenmesinde etkili olma sına 

ilişkin aşagıdaki ifadelerden hangis i 
dogrudur? 

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

B) Kişiler, karşılaşabilecekleri aynı 

karşı birleşerek tek 
taşıyamayacaklan zararlan 
dagıtarak önleyebilirler. 

tür risklere 
başlanna 

çoğunluğa 

cı Sigorta işlemleri tasarruflara kaynak teşkil 

eden vergilere büyük oranda katkıda 

bulunur. 
D) Sigorta işlemleri hasarlan taımin ederek 

işyerlerinin kapanması ve yatınmlann 

azalmasını önledigi için . ekonomide 
devreden çıkacak yatınmıann doğuracağı 

gelir kaybının önüne geçebilir. 
E) Modem büyüme teorilerinin özünde 

yatınmın kapasite yaratıcı etkisi yatar. 

12. 2002 yılı rakamlarıyla sigorta sektöründeki 
gelişmişlik düzeyi (Prim/GSMH) i.D. yüksek 
olan ülke aşagıdakilerden hangisidir? 

A) Almanya 
B) Belçika 
cı ingiltere 
D) Türkiye 
E) ABD 

13. Sigorta bir mali kurum olarak aşagıdakilerden 
hangisi içindeyer alır ? 

A) Pa-a ya-aan mali kurumla-
B) Hizmet gören mali kll"ln1lar 
C) Yarı mali kurumlar 
D) Para yaramayan mali kurumlar 
E) Emeklilik örgütleri 

14. Aşagıdakilerden hangisi prim saptanırken, 

göz önünde bulundurulması gereken 
kriterlerden biri değildir? 

A) Primin işletme giderlerine yetmesi 
Bl Primin hasarödemelerine yetnıesi 
C) Sigorta piyasasında rekabet edebilecek 

düzeyde bir fiyat olması 
Dl Primin tüm diğer sigorta şirketlerinin 

fiyatlannın altında olması 

El Sigorta şirketinin kar etmesini sağlaması 
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15. Sigorta acentelerinin, acentelik faaliyetleriyle 

ilgili olarak tayin ettikleri gerçek '18 tüzel kişi 
acent9lere nead verilir? 

A) Reasürör 
B) Tali kente 
CL Broker 

Eksper 
Pn)cUc:ltir 

ol 
El 

16. Sigorta aracılarının yaptıkları üretim nedeniyle 
sigortacıdan aldıkları gelire ne ad verilir? 

A) Maaş 

B) ücret 
CL ü retim Komisyonu 
D) Gider Vergisi 
E) Prim 

17. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini 
yönetmesinde etken olan iD. önemli işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Degişik bölgllerde üretim 
B) Reasürans 
CL Dış ülkelerde üretim 
D) iş kaWü 
E) Fiyatlarıdırma 

18. Sigorta şirketinin üst lendigi riske karşılık, 

sigorta ettirenin Ödedigi güvence satın alma 
fiyatına ne ad verilir ? 

Al Zayi 
B) ücret 
cı Poliçe 
D) Prim 
E) Vwgi 

19. Primin, şirket teknisyenlerince, teknik bilgiler 
ışıgında ve serbest rekabet piyasas ı 

koşulları gÖz önünde bulundurularak 
hazırlanmas ı s istemine ne ad verilir? 

A) Tasdik tarife sistemi 
Bl Tanzim tarifa sistemi 
cı Serbest tarife sistemi 
OL Serbest rekabet sistemi 
El Düzenleme tarife sistemi 

20. Sigorta faaliyetlerinde şirket tarafından direkt 
yapılan ve i çinde acente komisyonu 
bulunmayan üretimler aşagıdaki sistemlerden 
hangisinin üretimidir? 

Al Alt ve Ara üretim Sisteminin 
Bl 
CL 
ol 
El 

Muhasebave Derstim Sisteminin 
Merkezi üretim Sisteminin 
Araştırma ve Geliştirme Sisteminin 
Reasürans Sisteminin 
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21. Sigorta şirketlerinin, sigortaıldan aldıkları 

primlere nead verilir ? 

Al Alınan prim 
Bl Reasürcns primi 
c) Direkt prim 
Dl Aracı primi 
El üretim komisyonu 

22. I. 
ii. 
II I. 

Emniyet 
Likicite 
Rantabilite 

Yukarıdakilerden hangileri 
i şletmelerinin yatırım prensipl .... idir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i veli 
ol ii ve iii 
El 1,11 ve III 

sigorta 

23. Aşağıdakilerden hangi si sigorta teknik 
işleml .... i yürütülürken sigortacı i ç in önemli 
konulardan biri değildir ? 

Al Şirket yönetimi 
Bl iş kabulü 
c) Paıarlarna ve satıŞ 
OL Hasar yönetimi 
El üretim dUzayi 

24. Sigortacıya leldil edilen riskler arasından 

şirket amaçlarına uygun bir seçim yapma ile 
ilgili tüm faaliyetlere ne ad verilir ? 

Al istatistiksel kontrol 
Bl Fiyatlandırma 
CL iş kabulü 
OL üretim 
El Pazarlama ve satıŞ 

25. i. Güvence satımı ile ilgili olarak yapılan 

teknik işlemler 
ii Teminat sennayesi ve çeşitli rezervlerin , 

ihtiyatlann değerlendirilmesi amacıyla 

yapılan yatınm faaliyetleri 
iii. Borç vemıe gibi bankacılık işlemleri 

Yukarıdakilerden hangileri sigorta faaliyetleri 
olarak gruplandırılabilir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
Dl ii ve iii 
El 1,11 ve iii 
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A 
2ti. Aşağıdakil .... den hangisi ayaktatedavi poliçesi 

ile teminat altına alınan riskl .... den biri 
değjldir ? 

Al Ri:irıtgırı 
Bl Dokta muayene 
CL ilaç 
OL Doktor takibi 
El Tatiil 

27. Aşağıdakilerden hangisi kaza 
poli çeleri nden biri deği Idir? 

Al Hırsızlık 
Bl Cam kırılması 
CL Oto kasko 
Dl Deprem 
El Zorunu karayol l arı trafik sig:>rtası 

branşı 

28. Bireysel Emeklilik Sistemi i çinde üretim 
yapma yetkisi verilen sigorta şirketl .... i 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Hayat üretimi yapan sigorta şirkeııeri 
Bl Hayat dışı üretim y~n sig:ırta şirketleri 
cı Sermayeleri en fazla olan ilk 10 şirket 
OL Hastalık branşı üretimi yapaı sig:>rta şirkeııeri 
El Sorumluluk sig:>rtası yapan sigorta şirkeııeri 

29. Büyük ve çeşitli yapıda üniteleri olan sanayi 
ünitelerinin yangın sigortaları hangi risk 
grubuna girmektedir? 

Al Husus! fiyatlı riskler 
Bl Sivil riskler 
CL 
ol 
El 

Ticari riskler 
Kompleks riskler 
Büyük riskler 

30. Aşağ ıdakilerden hangisi Zorunlu Mali 
Mesuliyet Sigortalarından biri değildir? 

A) Yaş Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
Bl Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
cı Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
Dl DASK 
El Zorunlı Karayolu Taşımacılık Mali 

Sorumluluk Sigortası 
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