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1. Aşağıdakilerden hangis i temel risklere 
verilebilecek bir örnektir? 

Al Doğal afetler 
Bl Cam kınlması 
c) Araba kazası 
OL Banka soygunu 
El y,ldınm düşmesi 

2. AşağıdakiiBrden hangisi sigortanın genel 
prens iplerinden biri değildir? 

Al Azami iyiniyet 
Bl Sigortalanabilir menfaal 
c) Tazminat sının, azami teminat 
Dl Riskin tesadüfi olması 
El Haklann devri, halefiyat 

3. Hasara katılım prensibi iç inde ele a lınan ve 
birden fazla sigorta şirketinin bir r iski 
mOşterek slgortaladl{J1 uygulama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Eksik sigorta 
Bl Çifte sigorta 
CL Aşkın sigorta 
Dj Halefiyat 
El Birlikte sigorta 

4. Bir tehlike bunu yaşayabilecek tüm objeler için 
ölçülerek hasar olasılığı belirlenmiş bir risk haline 
getirildiğinde , bir birim için belirsiz olan hasar 
oranı, bir çok birim için belirli ve tahmin edilebilir 
hasar oranı haline getirilebilir. 

Buna göre riske maruz birimlerin ve bu riski 
dağıtarak yıkımların önunü almaya çalışan 

sigorta ş irketlerinin guveni iç in gerekli olan 
tehlike denges i s igortalanabilirlik normlarının 
hangisi iç in geçerlidir? 

Al Tesadüfi risk 
Bl Büyük Sayılar Kanunu 'nun işlerliğinin 

sağlanması 

cı Risklerin ölçülebilirliği 
Dl Riskin yasalolması 

El Risklerin para birimi ile değerlend irilebilmasi 

5. Bir olayın olu§masında var o lan belirsizliğe 

ne ad verilir? 

Al Ka" 
Bl Risk 
CL ihtimal 
Dl Sorun 
El Hasar 

A 
, 

6. Aşağıdakilerden hangis i spekülatif riskiere 
örnektir? 

Al Kumar 
Bl Kasko 
c) Sorumluluk 
OL Cam kınlması 
El Yangın 

7. Sigortanın mik ro işlevlerinden biri olan 
"s igortanın gırışımcının ka rarlarını 

etkilernesine" ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangis i yanlıştır? 

Al Küçük sanayi kuruluşlannın o luşumu 
gerçekleşir. 

Bl Belirsizlik ortadan kalktığı için , iş verimi artar. 
cı Girişimci yeni girişimlere sennaye yatınr. 
OL Zarar riski azald ığ ı için , girişimci rekabetten 

çekinmez. 
El Girişimci karar verirken cesur davranır. 

8. Sigorta bir mali kurum olarak aşağıdakilerden 
hangi si i çindeyer alır? 

Al Hizmet gören mali kurumlar 
Bl Para yaratmayaı mali klrUlllar 
CL Para yaratan mali kurumlar 
Dl Emeklilik ÖfgJtleri 
El Yarı mali kurumlar 

9. APrim AGSMH orıını aşağıdakilerden 

hangisini gösterir? 

A) GSMH elastikiyeti 
B) Talep elastikiyeti 
c) Arz elaslikiyeli 
D) Primin gelir elastikiyeti 
E) Gelir elastikiyeti 

10. Sigorta yaptırmanın giriş imcilere 

kredi olanakları ile ilgili 
ifadelerden hangis i doğrudur? 

sağladığı 

aşağıdaki 

Al Sigorta şirketleri kredi kullananlara prim 
indirimi yapar. 

Bl Girişimcinin sigortası için bankaya prim 
ödemesi kredi almasını sağlar. 

cı Girişimcinin teminatlannı sigorta ettinnesi 
bankadan kredi almasını kolaylaştınr. 

OL Bankalar sigorta kuruluşlarına ait 
sigortalanmış deger kayıplannı önlemek için 
kredi verirler. 

El Sigorta şirketi, sigorta yaptıranlara kendisi 
kredi açar. 

izleyen sayfaya geçini z. 
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11, i. 
ii 
iii. 

Tahvil 
Hisse senedi 
ikraz 

Kişilerin kendi gelirlerinden isteyerek 
yapbkları tasarruftarını toplayan kurumlardan 
biri olan sigorta şirketleri elde ettikleri 
primlerle yukarıdakilerden hangilerini satın 
alarak yabrımlara kaynak yarabnaktadırlar? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) Yalnız iii 
ol i ve iii 
El i , ii ve iii 

12. Aşağıdakilerden hangisi sigorta 
işletmelerinin başarıya ulaşmak ve 
amaçlarım gerçekleştirmek ıçın yapmak 
zorunda oldukları arasında ili almaz? 

Al Hasarlan önleme faaliyetlerinde bulunmak 
Bl Büyük Sayılar Kanunu'na uygun rakamlara 

ulaşmak: 

c} Kar edilebilecek konularda uluslararası 

ticaret yapmak 
OL Halkın sigorta bilincinin geliştirilmesine 

katkıda bulunmak 
El Sistemin işleyişini bilimsel çalışmalara 

dayandırmak 

13. Sigorta i şlemlerinde , sigortahyı, reasürans 
itlemlerinde de guvence sabn almak isteyen 
tarafı tems il edenlere ne ad verilir? 

Al Tali Acente 
Bl Prodüktör 
cı Eksper 
OL Acente 
El Broker 

14. Riskin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan 
hasarın değerlendirilmesine ne ad verilir? 

Al Tazminat sının belirlemesi 
Bl Azami teminat belirlemesi 
CL Risk gerçekleşmesi 
OL Ekspertiz 
El Hasar gerçekleşmesi 

15. Primin, şirketteknisyenlerince , teknik bilgiler 
ışığında ve serbest rekabet piyasası 

koşulları göz önunde bulundurularak 
hazırlanması sistemine ne ad verilir? 

Al Serbest tarife sistemi 
GL Serbest rekabet sistemi 
c} Tasdik tarife sistemi 
OL Tanzim tarife sistemi 
El Düzenleme tarife sistemi 

A 7 

A 
16, Sigorta şirketlerinin kendi risklerini 

yönetmesinde etken olan en onemli işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Değişik bölgelerde üretim 
Bl Reasürans 
cı D ış ülkelerde üretim 
OL iş kabulü 
El Fiyatlarıdırma 

17. Mal slgortalarında primler kazamllncaya kadar, 
belirli bir oranda ayrılan karşılıklara ne ad 
verilir? 

Al Cari rizikolar karşılığı 
Bl Saklama payı 
CL Dilim 
OL Plen 
El Muallak hasar karşılığı 

18. Sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, 
sıgorta ettirenln ödedl~1 gOvence satın alma 
fiyatına nead verilir? 

Al Zayi 
Bl Ücret 
C) Poliçe 
OL Prim 
El Ver~ 

19. Sigorta tirketlerinin Yatırım Fonları Tesis ve 
Yönetim Sistemi'n in görevi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Poliçe üretimi 
Bl Hasar yönelimi 
CL Prim tahsilatı 
OL Teminat yapısının ve sair fonların yönetimi 

iş kabulü El 

20. Sigortacımn , sigortahnın risklerini yönetmeyi 
kabul etmesi ile ilgili kavrama ne ad verilir? 

Al Reasürans 
Bl Fiyatlandırma 
CL iş kabulü 
OL Tahsilat 
El Hasar yönetimi 

21. Sigortacımn gerçekleşen hasar 
eksparlik hizmeti vermesi ve 
yapması işlemlerine ne ad verilir? 

Al Hasann ölçülmesi 
Bl Hasar/Prim oranı 
CL Muallak hasarlar 
Dl Hasann yönetilmesi 
El Hasann gerçekleşmesi 

ile ilgili 
ödemeyi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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22, Sigorta işiamlari sırasında sigortalı.sigortacı 
açısından ham içinde bulundukları çevre ham 
de dışında oldukl ... ı ancak ilişki içinde 
olacakl ... ı dış çevre ile birlikte sistamatik 
yaklaşımı ele alan model aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ertege sig:ırta sistem modeli 
Bl Geliştirilmiş bir sig:ırta sistem modeli 
C) Basit bir sigorta sistem modeli 
Dl GenelLretim sistemi modeli 
El Hasar yönetim sistemi modeli 

23. Aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiş bir 
sigorta sistem modelinde firma içi 
örgütlenme sistemlerinden biri değildir? 

Al Genel ürelim sislemi 
Bl Firma egitim sistemi 
c) Operasyon sistemi 
Dl Reasürans sistemi 
El Merkezi üretim sistemi 

24. ı. 

ii. 
ııı. 

EmniyEt 
Ukidite 
Rantabilite 

Yukarıdakilerden hangileri 
i şletmeleri ni n yatırım prensipleridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
C) i veli 
Dl ii ve III 
E) i, ii ve III 

sigorta 

25. Konutların yangın sigortaları hangi risk 
grubuna girmektedir? 

A) Ticari riskler 
B) Hususi fiyatlı r iskler 
C) Sivil riskler 
OL Özel riskler 
El Sınai riskler 

26. Yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü 

ülkelerde, bina ve makinelerin gerçek değeri 
saptanırken yaşanan zorlukların aşılması 
amacıyla düzenlenen poliçe türüne ne ad 
verilir? 

Al Mulabakatlı değer paliçesi 
GL Deği~ken değer poliçeleri 
c) Mulabakatlı poliçe 
Dl Abonman poliçesi 
El Yenileme (eski için yeni) sigorta poliçesi 

A 8 

A 
V. Aynı donatana ait birden çok teknenin 

sigortalanması ile ilgili poliçe türüne ne ad 
verilir? 

A) Abcnman peliçesi 
Bl Donatan paliçesi 
cı Tam zıya peliçesi 
Dl Flotan peliçe 
El Filo paliçesi 

28. AşaQıdakllarden hangisi Türk sigorta 
sektöründe yangın sigorta branşlarından biri 
değildir? 

A) Kızışma 

Bl Seylap 
C) Cam kırılması 
D) 
E) 

Uçak dUşmesi 
Fırtına 

29. Yangın sigortası üretiminde, tümüyle taş bir 
yapıda çıkabilecek bir yangında sadece cam, 
çerçeve ve kapıların zarar görebileceği 
şeklinde bir özelliğin olduğu özel uygulama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Paket sigortalar 
B) ilk ateş sigortaları 
c) Yenileme sigortalan 
D) Abonman ,sigortalan 
E) Değişken sigortalar 

30. A=ıağıdakilerden hangisi Türk sigorta 
sektöründetarım branşı içindeyer alır? 

A) Fırtına 
Bl Kar ağır l ığı 

C) Seylap 
OL Dolu 
El Deprem 

izleyen sayfaya geçiniz. 


