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ADINIZ 

 

: 

 

………………………………....... 

SOYADINIZ : ………………………………....... 

T.C. KİMLİK NUMARANIZ : ………………………………....... 

SIRA NO : ………………………………....... 

 

GENEL AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 

 

2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kağıdınızdaki ilgili yere kodlayınız. Bu kodlamayı 

cevap kağıdına yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi 

mümkün değildir.  
 

3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

 

4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap 

yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.  

 

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kağıdında ayrılmış olan 

yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kağıdı üzerine gereksiz hiçbir işaret 

konulmayacaktır.  

 

6. Bu sınavın değerlendirilmesinde, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek ve adayın net 

doğru sayısı buna gore hesaplanacaktır. Her “net doğru” 1 puan değerindedir.  

 

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.  

 

8. Cevap kağıdında yer alan “İl Kodu” bölümüne “34” işaretleyip, “Grup Kodu” kısmını “01” 

olarak kodlayınız.  
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1. Murat ile Serhat, radyonun satışını içeren bir sözleşme 

yapmışlardır. Bu sözleşme gereğince Serhat, satın aldığı 

radyonun bedeli olarak Murat’a 100 lira ödeyecektir. Fakat 

daha sonra taraflar yaptıkları anlaşmada Serhat’ın 100 

liralık borcuna karşılık, Murat’ın işyerinde bir ay (ücretsiz) 

çalışmasını kararlaştırırlar.  

 

Olaya göre, Serhat’ın borcunun sona ermesinde hangi 

hukuki sebep vardır? 

 

A) İbra 

B) İfa yerine edim  

C) İfa amacıyla edim 

D) Yenileme 

E) Borcun üstlenilmesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yangın sigortasında ek 

sözleşme ile teminat altına alınabilecek hallerden biridir?  

  

A) Askeri hareketler  

B) Nükleer yakıttan kaynaklı zararlar 

C) Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde 

yapılacak tasarruflar  

D) Deprem ve yanardağ püskürmesi 

E) Hepsi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yangın sigortasında ek 

sözleşmeye gerek kalmaksızın teminat kapsamında olan 

rizikodur? 

 

A) Fırtına 

B) Kötü niyetli hareketler 

C) İnfilak 

D) Terör 

E) Enkaz kaldırma masrafı 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki hangi durum/durumlarda bir malın mülkiyeti, 

hukuki işlemin (tasarruf işleminin) yapıldığı anda 

iyiniyetle kazanılır? 

I. Hırsız (H)’nin çaldığı parayı, durumdan habersiz annesi 

(A)’ya bağışlaması, 

II. Hırsız (H)’nin çaldığı cep telefonunu bit pazarındaki 

cep telefonu satıcısına bırakması, satıcının da cep 

telefonunu iyiniyetli (B)’ye satması, 

III. Ayırt etme gücüne sahip olmayan (C)’nin maliki 

olduğu evi, tam ehliyetli olduğuna inandırdığı (D)’ye 

tapuda yaptıkları satış ve tescille devretmesi, 

IV. Bisiklet tamircisi (B)’nin, sahibi tarafından kendisine 

tamir için bırakılan bisikleti, durumdan habersiz (Z)’ye 

satıp, teslim etmesi. 

A) II  

B)  III       

C) I ve IV  

D) I ve II   

E) III ve IV  

 

5. Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi Türk Ticaret 

Kanunu’na uygun değildir? 

 

A) “Ali Kaya” isimli gerçek kişi tacirin ticaret unvanının 

“A. Kaya” olması 

B) “Ali Kaya” isimli bir ortağa sahip olan ve ticari işletme 

işleten bir adi ortaklık unvanının “Ali Kaya ve Ortağı 

Adi Şirketi” olması 

C) “Ali Kaya” isimli bir ortağa sahip olan 3 kişilik bir 

kollektif ortaklığın unvanının “Ali Kaya ve Ortakları 

Kollektif Şirketi” olması 

D) “Ali Kaya” isimli bir ortağa sahip olan ve işletme 

konusu taşımacılık olan bir anonim ortaklığın 

unvanının “Ali Kaya ve Ortakları Taşımacılık Anonim 

Ortaklığı” olması 

E) “Ali Kaya” isimli bir ortağa sahip olan ve işletme 

konusu taşımacılık olan bir limited ortaklığın 

unvanının “Ali Kaya ve Ortakları Taşımacılık Limited 

Şirketi” olması 
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6. Türk Ticaret Kanununa göre sigorta sözleşmesinin 

priminin ödenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A) Karada eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta 

primi sözleşmenin yapıldığı anda ödenir. 

B) Denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta 

primi sözleşmenin yapıldığı anda ödenir. 

C) Sigorta priminin tamamının sözleşme yapılır yapılmaz 

ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. 

D) Taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin 

sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi 

karşılığında ödenmesi gerekir. 

E) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı 

hâllerde, riziko gerçekleştiğinde primin kalanı 

istenemez.  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının niteliklerinden 

biri değildir? 

 

A) Herkese karşı ileri sürülebilen ve herkes tarafından 

ihlal edilebilen haklardır 

B) Kişi varlığı haklarına dâhildirler 

C) Sınırlı sayı esasına tabidirler 

D) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır 

E) Zamanaşımına uğramazlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sürücü A’nın kullandığı X plakalı araç ile sürücü B’nin 

kullandığı Y plakalı aracın 1.8.2017 tarihinde karıştığı 

trafik kazası sonucunda X plakalı araçta yolcu konumunda 

bulunan C yaralanmıştır. Trafik Kazası Tespit 

Tutanağından sürücü A’nın % 75 kusurlu, sürücü B’nin ise 

% 25 kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. C’nin açacağı 

tazminat davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) C, Y plakalı aracın zorunlu trafik sigortası poliçesini 

tanzim eden sigorta şirketine açacağı dava ile 

tazminatın tamamını alabilir.  

B) Kazanın meydana gelmesinde ve zararın artmasında 

sürücüler yanında C’nin de kusurlu olduğu anlaşılırsa 

C’nin sigorta şirketinden tazminat talep etme hakkı 

sona erer.  

C) C’nin X ve Y plakalı araçların zorunlu trafik sigortası 

poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine birlikte dava 

açması gerekir.  

D) C araçta hatır için taşındığından tazminat talep etmek 

hakkı yoktur.  

E) C’nin kaza tarihinde çalışmaması halinde, tazminat 

hesabında varsa en son çalıştığı işe ait vergilendirilmiş 

geliri dikkate alınır.   

 

9. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğe göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Yapılan ön inceleme sonucunda, dosyanın Komisyon 

tarafından değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılırsa 

durum ilgiliye derhal bildirilir ve başvuru ücretinin 

yüzde doksanı iade edilir. 

B) Raportör incelemeye başlamadan önce başvurunun geri 

çekilmesi halinde başvuru ücretinin yüzde doksanı iade 

edilir. 

C) Raportör dosyaya ilişkin incelemesini onbeş gün içinde 

tamamlamak zorundadır. 

D) Tarafların açık ve yazılı muvaffakatı ile uzatılmadığı 

sürece, hakemler görevlendirildikleri tarihten itibaren 

en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur. 

E) İtiraz hakem heyetinde yer alacaklarda aranacak 

deneyim süresi sigorta hukuku ve sigortacılık için en 

az oniki yıldır. 
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10. İspat kuralları ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden 

hangisi yanlıştır? 

A) İspatın konusunu çekişmeli olgular (vakıalar) oluşturur.  

B) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan 

her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 

yükümlüdür.   

C) Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların 

doğruluğuna kanıt oluşturur. 

D) Resmî sicillerin içeriğinin doğru olmadığının ispatı, 

kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir 

şekle bağlı değildir.     

E) Resmî senetlerin içeriğinin doğru olmadığının ispatı 

resmi şekle bağlıdır.  

 

11. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza 

sigortası ile teminat altına alınan bir kaza, kaza tarihinden 

itibaren kaç yıl içerisinde sigortalının ölümüne yol açtığı 

takdirde sigortalının yardımından mahrum kalan hak 

sahiplerine teminat ödenir?  

 

A) 6 ay 

B) 9 ay 

C) 1 yıl 

D) 2 yıl 

E) 5 yıl 

 

12. Ticaret Sicili konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. 

B) Tacirlik sıfatının kazanılması bakımından ticaret 

siciline tescil kurucudur. 

C) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine 

yapılır. 

D) Ticari temsilcinin ticaret siciline tescili bildiricidir. 

E) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme 

süresi onbeş gündür.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sigorta 

Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik’te 

tanımlanan bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin kurallar 

arasında yer almaz?   

 

A) Bilgilendirme formu verilmesi 

B) Ruhsat iptali, sözleşme yapma yetkisinin iptali gibi 

durumlara ilişkin bildirim yapılması   

C) Şikayet birimi kurulması 

D) Poliçe verilmesi 

E) İnternet sitesi kurulması   

 

14. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda aşağıdakilerden 

hangisine dava şartları arasında yer verilmemiştir? 

 

A) Dava ehliyeti 

B) Taraf ehliyeti             

C)  Kesin hüküm bulunmaması 

D) Yargı yolu                   

E) Taraf sıfatı (Husumet)     

 

15. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ancak A'nın yasal 

temsilcisinin onayıyla geçerli hale gelir? 

 

A) 15 yaşındaki A'nın 3000 lira değerindeki cep 

telefonunu arkadaşına satması 

B) 40 yaşındaki ayırtım gücüne sahip kısıtlı A'nın, kardeşi 

lehine kefil olması 

C) Ayırtım gücünden yoksun akıl hastası A'nın konut 

olarak kullanmak üzere bir daire kiralaması 

D) 17 yaşındaki A'nın, arkadaşının isteği üzerine, onun 

adına ve hesabına satım sözleşmesi yapması 

E) 19 yaşındaki A'nın vakıf kurması 
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16. Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin 

Yönetmelik (SSBY) ile Bireysel Kredi Bağlantılı Sigorta 

Esasları Yönetmeliği (BKBS) karşılaştırmasında aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Her iki Yönetmelik de sigorta şirketi ve aracılarının 

bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin kuralları belirler. 

B) Her iki Yönetmelikte de sigorta ettirene ve talep 

halinde sigortalıya bilgilendirme yapılır. 

C) Bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin genel hususlar 

SSBY’de düzenlenirken kredi ile bağlantılı sigortalara 

ilişkin özel hususlar BKBS’de düzenlenir. 

D) Her iki Yönetmelik gereğince sigorta ettirene ve/veya 

sigortalıya verilmesi gereken bilgilendirme belgesinin 

asgari içeriği Hazine Müsteşarlığınca tespit edilir. 

E) SSBY’de sigorta ettiren adayının talep ettiği sigorta 

konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. BKBS’de 

kredi kuruluşu tarafından talep edilen sigorta 

konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

17. Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Mevcut bir borç taşınır rehnine bağlanmışsa, 

zamanaşımı kesilir ve derhal yeniden işlemeye başlar.  

B) Üçüncü kişinin borçlunun bilgisi dışında alacaklıya 

ödeme yapması durumunda, zamanaşımı kesilmez. 

C) Velayet süresince çocukların ana ve babalarından olan 

alacakları zamanaşımına uğramaz. 

D) Mevcut bir borç için kefil gösterilince o zamana kadar 

işlemiş olan zamanaşımı kesilir; ancak, yeni işlemeye 

başlayacak olan süre her halükarda on yıldır. 

E) Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli 

olmaması nedeniyle reddedilmiş ve zamanaşımı 

dolmuşsa, alacaklı altmış günlük ek süre içinde 

haklarını kullanabilir. 

 

18. Can sigortaları dışındaki sigortalarda sigorta tazminatı 

 ihbardan ne kadar zaman sonra muaccel olur?  

 

A) 8 gün 

B) 15 gün 

C) 30 gün 

D) 45 gün 

E) 2 ay 

19. İyiniyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı 

durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.  

B) Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni 

göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.  

C) İyiniyetin korunduğu haller kanunlarda gösterilen 

durumlarla sınırlıdır. 

D) Hakkın kazanılması için iyiniyetin arandığı hallerde, 

hem temsilci hem de temsil edilen iyiniyetli olmalıdır.  

E) Korunma isteyenin iyiniyetli olmadığı iddiası hukuken 

def’i niteliği taşır.  

 

20. Aşağıdaki nedenlerden hangisinin sonucunda doğrudan 

veya dolaylı olarak meydana gelen kazalar karayolu 

yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası 

teminatı dışındadır? 

 

A) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman 

hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, 

olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların 

gerektirdiği sıkıyönetim ve askeri hareketler  

B) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk 

hareketlerine, kavgalara katılma 

C) Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikoların ve bunların 

gerektirdiği sıkıyönetim ve askeri tedbirler 

D) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs 

E) Hepsi  

 

21. Kara Araçları Kasko Sigortasında çalınmış olan aracın 

bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar 

kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı durumu 

ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, 

sigortacıya bildirir?   

 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 30 

E) Hiçbiri 
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22. Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hâkimin 

reddi konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Red sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununda sınırlı 

olarak sayılmıştır.  

B) Red sebeplerine dayanılarak sadece taraflar hâkimi 

reddedebilir, hâkimin kendisini reddedebilmesi 

mümkün değildir. 

C) Hakkında red sebebi bulunan hâkim taraflarca 

reddedilmemiş olsa dahi, bu hâkimin verdiği hüküm 

Yargıtay tarafından bozulur. 

D) Red sebepleri hakkında yemin teklifinde bulunulamaz. 

E) Red hakkında merci tarafından karar verilinceye kadar 

hâkim o davaya bakmaya devam eder.  

 

23. Aşağıdaki hallerden hangisi zorunlu trafik sigortası 

poliçesi kapsamında ödemede bulunan sigorta şirketinin 

sigortalıya rücu edebileceği hallerden biri değildir? 

 

A) Üzerinde anahtarı unutulan sigortalı aracın çalınması 

ve kazaya sebebiyet vermesi hali 

B) Sigortalı araç sürücüsünün hafif kusuru sonucu kaza 

meydana gelmişse 

C) İlgili mevzuat ile belirlenen zorunlu haller dışında kaza 

mahallinin terk  edilerek kazaya ilişkin kaza tespit 

tutanağı, alkol raporu vb. belgelerin düzenlenmesine 

katılmama 

D) Sigortalının uyuşturucu madde kullandığının tespiti 

E) Kamyonetin kasasında taşınan yolcunun bu esnada 

meydana gelen trafik kazasında yaralanması halinde 

zarar görene tazminat ödemesi yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. “..Somut olayda davalı, ülkemizde tam ehliyetli 

kişilerin dahi her zaman yararlanma olanağı 

bulamadıkları banka kredisinden yararlanmış, üstelik Polis 

kimliğini de kullanarak aldığı kredi kartını kullanmak 

sureti ile bir menfaat elde etmiştir. Davacı bankanın 

ödeme talebine kadar tam ehliyetli biri gibi hareket edebi-

len davalının, borcun ifası istendiğinde ehliyetsizliğini ileri 

sürerek ifadan kaçınması...tipik bir örneğidir. Bu sebeple 

ehliyetsizlik iddiası dinlenilmemelidir”, (Yarg. 19. HD, 

14.12.2006, 6489/12076). 

Bu olayda bahsi geçen davalının ehliyetsizlik iddiası 

konusu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Davalının işlem ehliyeti bulunmadığından 

ehliyetsizliği ileri sürmesi yerindedir. Yargıtay’ın 

varmış olduğu sonuç bu yönüyle doğru değildir. 

B) Davalının ehliyetsiz olmasında herhangi bir kusuru 

bulunmadığından ehliyetsizliği ileri sürmesi 

yerindedir. Yargıtay’ın varmış olduğu sonuç bu 

yönüyle doğru değildir. 

C) Davalı ayırtım gücüne sahip olduğundan işlem 

ehliyetine de sahiptir, bu sebeple bankaya karşı 

ehliyetsizliği ileri sürememelidir. Yargıtay’ın gerekçesi 

bu yönüyle doğru değildir. 

D) Yargıtay, davalının ehliyetsizlik iddiasının 

dinlenilmemesi şeklindeki sonuca, çelişkili davranış 

yasağı sebebiyle varmış olabilir. Yargıtay’ın varmış 

olduğu sonuç bu yönüyle doğrudur. 

E) Davalı ehliyetsiz olsa da; olayda davalının henüz 

kısıtlanmış olduğuna yönelik bir ilan yoktur, bu 

sebeple iyiniyetli bankaya karşı ehliyetsizlik itirazı 

ileri sürülememelidir. Yargıtay’ın varmış olduğu sonuç 

bu yönüyle doğru değildir. 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin 

üstünde ise, aşan kısım geçersizdir.  

B) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. 

C) Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir 

D) Takseli sigortada taksenin indirilmesi istenemez. 

E) Taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para 

olarak belirlemişlerse, bu para taraflar arasında, sigorta 

değeri için esas olur. 
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26. Sigorta Hakemleri tarafından verilen kararlara ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar 

hakkında verilen hakem kararları kesindir.  

B) Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar 

hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın 

Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on beş gün 

içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon 

nezdinde itiraz edilebilir.  

C) Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar 

hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize 

gidilebilir.  

D) İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren 

iki ay içinde karar verilir.  

E) On beş bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklara 

ilişkin kararlar için Komisyon tarafından heyet 

teşekkülü zorunludur. 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin kapsamına 

dâhil değildir? 

 

A) Hukuki işlem ehliyeti     

B) Tasarruf ehliyeti  

C) Haksız fiil ehliyeti  

D) Taraf ehliyeti    

E) Dava ehliyeti 

 

28. Ticari işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı 

aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerde 

bulunması gerekir. 

B) Ticari işletmenin faaliyetlerinde devamlılık esastır. 

C) Ticari işletmenin ticaret siciline tescili, ticari işletme 

statüsünün kazanılması bakımından etkili değildir. 

D) Bir ticari işletmenin şubeleri de ticari işletme olarak 

kabul edilir. 

E) Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş 

gün içinde, ticari işletmesini işletme merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi 

gerekir. 

 

29. 

I. Belirsiz alacak davası, davacının dava açıldığı 

tarihte talep sonucu alacağın miktarını 

belirlemesinin imkânsız olması veya davacıdan 

beklenemeyecek olması durumunda açılabilir.  

II. Davacı, talep sonucunu artırabilmek için karşı 

tarafın rızasına ihtiyaç duyar. Karşı taraf buna rıza 

göstermezse ıslah yoluyla talep sonucunu 

artırabilir.  

III. Dava sırasında artırılan miktar için zamanaşımı,  

artırıldığı tarihte kesilir.  

IV. Dava açılırken faiz talep edilmişse, sadece geçici 

talep sonucu için değil, alacağın tümü için 

davanın açıldığı andan itibaren faize hükmedilir.  

 

Belirsiz alacak davasıyla ilgili olarak yukarıdaki 

önermelerden hangileri yanlıştır? 

 

A) I, II 

B) II, III   

C) I, II, III   

D) I, IV   

E) II, IV 

 

30. Ayşe Hanım, X sigorta şirketinden düzenletmiş olduğu 

yangın sigortası poliçesi ile evindeki taşınmaz malları 

ikame değerleri üzerinden teminat altına aldırmıştır. Ayşe 

Hanım’ın düzenletmiş olduğu sigorta sözleşmesinin türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İlk ateş sigortası 

B) Yeni değer sigortası  

C) Mütemevviç sigorta 

D) Abonman sigorta 

E) Ayarlama klozlu sigorta 
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31. Manken Dilek’in, bir reklam ajansına yapmış olduğu 

başvuru sırasında vermiş olduğu resimleri, bir beyaz 

eşyanın gazetelerde verdiği reklamlarda yayınlanmaya 

başlamıştır.  

 

İzni alınmadan resimleri reklam afişlerinde kullanılmakta 

olan Dilek’in başvurabileceği hukuki yollar ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

I. Dilek, saldırıya son verilmesi davası açmak 

suretiyle, resimlerinin reklam afişlerinde 

kullanılmasını engelleyebilir. 

II. Dilek, resminin izni olmadan reklam afişlerinde 

kullanıldığının tespiti için, kusuru olması şartı ile 

reklam ajansına karşı bir tespit davası açabilir. 

III. Dilek, kişiliğin korumasına ilişkin davaları 

yalnızca davalının yerleşim yeri mahkemesinde 

açabilir. 

IV. Dilek, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. 

V. Dilek ayrıca, beyaz eşya firmasının saldırı 

dolayısıyla elde etmiş olduğu kazancın kendisine 

verilmesini vekâletsiz işgörme hükümlerine göre 

isteyebilir. 

 

A) I  

B) I, IV   

C) II, III   

D) II, III, V  

E) V  

 

32. Başkası lehine sigortalarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini sigorta 

ettirebilir.  

B) Sözleşmede, sigortanın kimin menfaati için 

yaptırıldığının açıkça belirtilmesi gerekir.  

C) Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya aittir.  

D) Sigortalı, aksine sözleşme yoksa sigorta tazminatının 

ödenmesini sigortacıdan isteyebilir ve onu dava 

edebilir. 

E) Sigorta sözleşmesi kimin olacaksa onun lehine 

akdedilebilir.  

 

33. İnşaat bütün riskler sigortasında aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Poliçede gösterilen sigorta bedelinin inşaatın nihai 

değerine eşit olması esastır. 

B) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle 

sigortalıya düşen hukuki sorumluluk ek sözleşme ile 

teminat kapsamına dahil edilebilir. 

C) Aşınma, yıpranma teminat dışıdır. 

D) Proje hatasından dolayı sigortalı kıymette meydana 

gelecek zararlar teminat dışıdır. 

E) Hepsi 

 

34. Türk Medeni Kanunu 1/I 'de öngörülen, "Kanun 

sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır" 

hükmünden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi/hangileri 

çıkartılamaz? 

I. Hâkim, önüne gelen olayda kanunu öncelikle sözüyle 

uygulamalı, eğer hükmü sözüyle olaya uygulayamazsa, 

ancak o zaman hükmün özünü dikkate almalıdır.  

II. Hâkim kanun hükümlerini, kanun maddesinin sözünü ve 

özünü gözardı edip, kendi anlayışına göre yorumlayamaz. 

III. Hâkim, bir kanun hükmünü gerektiğinde tüm yorum 

yöntemlerini araştırarak uygulamalıdır. 

IV. Hâkim, önüne gelen olayı çözümlerken kanun 

hükümleriyle bağlıdır. 

V. Hâkim önüne çıkan olayda kanun hükmünü kendisi 

düzelterek uygulayamaz. 

A) I                 

B) I, II  

C) III, IV                 

D) IV, V               

E) III, V 
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35. Can sigortalarında sigortacı sigorta ettirene cayma 

hakkını kullanabileceğine dair bilgilendirme yapmamışsa 

cayma hakkı ne zaman sona erer? 

 

A) Sigorta priminin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren 

on gün içinde 

B) Sigorta priminin ödenmesinden itibaren on beş gün 

sonra 

C) İlk primin ödenmesinden bir ay sonra 

D) İlk primin ödenmesinden itibaren kırkbeş gün  içinde 

E) Hiçbiri 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda 

düzenlenen cari hesapla ilgili doğru bir ifade değildir? 

 

A) Cari hesap yazılı şekilde yapılması gereken bir 

sözleşmedir. 

B) Cari hesap süresince tarafların alacaklı veya borçlu 

sıfatları devam etmektedir. 

C) Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için, 

sözleşme veya ticari teamüller gereğince, kaydolundukları 

tarihten itibaren faiz işler.   

D) Bir ticari senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmış 

olması hâlinde geçerli olmak şartıyla yapılmış sayılır.   

E) Takas edilemeyen alacaklar cari hesaba geçirilemez. 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi ticari hükümler koyan 

kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri ile ilgili doğru 

bir ifadedir? 

 

A) Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile 

değiştirilemez.   

B) Taraflar diledikleri her durumda sözleşme ile kanunda 

öngörülen zamanaşımı süresini kısaltabilir. 

C) Taraflar diledikleri her durumda sözleşme ile kanunda 

öngörülen zamanaşımı süresini sadece uzatabilir. 

D) Taraflardan her biri zamanaşımı süresinin kısaltılması 

için yetkili mahkemeye gidebilir. 

E) Bir ticari teamülde izin verildiği takdirde, tacirler için 

zamanaşımı süreleri işlemeyebilir. 

 

 

 

 

 

38. Sigorta tazminatına ve bedeline ilişkin istemler 

herhalde rizikonun gerçekleşmesinden itibaren kaç yıl 

sonra zamanaşımına uğrar?  

 

A) 2 

B) 6 

C) 8 

D) 10 

E) 15 

 

39. Sigorta kuruluşlarının sigorta tahkim sistemine 

üyelikleri konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla 

uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu 

sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim 

usulünden faydalanabilir.  

B) Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim 

sistemine üye olmak isteyenler durumu yazılı olarak 

Komisyona bildirmek zorundadır.  

C) Zorunlu sigortalarla ilgili uyuşmazlıklarda, 5684 sayılı 

Kanun’un 30uncu maddesinde yapılan değişiklikten 

sonra ortaya çıkmış olmak kaydıyla, hak sahiplerine 

sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olup 

olmadığına bakılmaksızın Komisyona başvuru hakkı 

tanınmıştır.  

D) Sigorta tahkim sistemine üye olmayan sigorta 

kuruluşları ile zorunlu sigortalar dışında meydana 

gelen uyuşmazlıklara ilişkin başvurular Komisyon 

tarafından yapılan ön inceleme sonucunda kabul edilir.  

E) Sigorta tahkim sistemine üye olmayan kuruluşlar 

bakımından Sigorta Tahkim Komisyonu giderlerine 

katılım Hazine Müsteşarlığınca ayrıca belirlenir.  

 

40. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk sebebi 

değildir? 

 

A) Kanunun verdiği yetkinin, sınırları dâhilinde 

kullanılması 

B) Zorda kalma hali  

C) Üstün nitelikte özel veya kamusal yararın varlığı 

D) Haklı savunma 

E) Zarar görenin sonraki rızası 
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41. Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak 

isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı 

şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız 

davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve 

menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki 

hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde 

sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde 

yardımcı olmayı meslek edinen kişi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Aktüer 

B) Sigorta acentesi 

C) Broker 

D) Prodüktör 

E) Sigorta eksperi 

 

42. 

I. İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesi için yaklaşık 

ispat yeterlidir. 

II. Karşı taraf dinlenilmeden ihtiyatî tedbir kararı 

verilemez. 

III. Kural olarak para alacaklarına ilişkin ihtiyatî tedbir 

kararı verilemez. 

 

İhtiyatî tedbirle ilgili yukarıdaki önermelerden 

hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

A) II 

B) I, II 

C) I, III   

D) II, III   

E) I, II, III 

 

43. Sigorta poliçesinin geç teslim edilmesinden Türk 

Ticaret Kanununa göre kim sorumludur? 

 

A) Sigortalı 

B) Sigortacı 

C) Acente 

D) Broker 

E) Eksper 

 

 

44. Birden çok sebepten her birinin zararlı sonucu aynı 

zamanda birbirinden bağımsız olarak tek başına meydana 

getirmeye elverişli olduğu durum aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Ortak illiyet 

B) Tamamlayıcı illiyet  

C) Farazi illiyet 

D) Seçimlik illiyet 

E) Yarışan illiyet 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’na göre vekile özel yetki verilmesini gerektiren 

hallerden birisi değildir?  

 

A) Sulh olmak 

B) Tahkime gitmek               

C) Ahzu kabz yetkisi (verileni, hükmedileni alma)   

D) Davayı kabul etmek       

E) Haczin kaldırılmasını istemek 

 

46. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi medeni yargı 

alanındaki özel mahkemelerden birisi değildir? 

 

A) İş mahkemesi            

B) Tüketici mahkemesi        

C) Deniz ihtisas mahkemesi   

D) Aile mahkemesi                                

E) Fikri ve sınai haklar mahkemesi 

 

47. Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz 

yapılan sözleşme hangi durumda temsilci adına yapılmış 

sayılır? 

 

A) Temsilcinin izin vermesi durumunda 

B) Temsilcinin sonradan yetki vermesi durumunda 

C) Temsilcinin rızasının bulunması durumunda 

D) Temsilcinin menfaatinin bulunması durumunda 

E) Hiçbir şekilde temsilci adına yapılmış sayılmaz 
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48. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından 

biri değildir? 

 

A) Tacirler arasında ayıp ihbarı şekle bağlı olarak 

yapılmak zorundadır. 

B) Tacirler basiretli bir iş adamı gibi davranmakla 

yükümlüdür. 

C) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidirler. 

D) Ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan 

tacirin ücret isteme hakkı mevcuttur. 

E) Borçlu tacir, aşırı ceza koşulunun indirilmesini 

mahkemeden isteyemez. 

 

49. Can sigortalarında lehtar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Lehtar atanması ve lehtar değişiklikleri sigortacının 

iznine bağlıdır. 

B) Sigortacıdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksi 

kararlaştırılmadıkça lehtara aittir. 

C) Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehtar 

belirtilmemişse, sözleşmenin sigorta ettirenin 

mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılan 

sigortalarda ise sigortalı lehine yapıldığı kabul edilir. 

D) Sigorta ettiren, atadığı lehtarı sigortacıya bildirir. 

E) Lehtarın sigortacıya karşı istem hakkını kazanamaması 

halinde, bu hak sigorta ettirene, onun da ölmüş olması 

halinde mirasçılarına geçer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Türk Ticaret Kanununa göre sigorta sözleşmesinin 

priminin ödenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A) Sigorta primini ödemeyen sigorta ettiren mütemerrit 

olur. 

B) Primin tamamı veya taksitle ödenmesi 

kararlaştırılmışsa ilk taksidi zamanında ödenmemişse, 

sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç 

ay içinde cayabilir. 

C) Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay 

içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması 

hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. 

D) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı 

hâllerde izleyen primlerden herhangi biri zamanında 

ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, normal posta 

yoluyla borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, 

sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. 

E) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar 

gönderilmişse sigortacı, sigorta döneminin sonunda 

hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshedebilir. 

 

51. Hukuki işlemde yanılma konusu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Yanılanın yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması 

ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük 

kurallarına uygun olması halinde, karşı tarafça durum 

bilinebilir olmasa dahi, saikte yanılma esaslı 

yanılmadır. 

B) Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci 

veya çevirmen gibi bir aracı tarafından yanlış iletilmiş 

olması halinde de yanılma hükümleri uygulanır. 

C) Karşı tarafın, sözleşmenin yanılanın kastettiği anlamda 

kurulmasına razı olduğunu bildirmesi halinde artık 

yanılma ileri sürülemez. 

D) Yanılan yanılmasında kusurlu ise yanılan yanılmayı 

bilmedikçe veya bilmesi gerekmedikçe, sözleşmenin 

hükümsüzlüğünden doğan zararı gidermekle 

yükümlüdür.  

E) Yanılanın sözleşmenin konusunu oluşturan edimin 

miktarına ilişkin olarak yaptığı basit hesap 

yanlışlıkları, yanılma hükümlerinin uygulanmasını 

gerektirmez. 
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52. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin 

sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü 

sigortacıya aittir. 

B) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten 

gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu 

değildir. 

C) Aksine sözleşme yoksa kural olarak sigortacının 

sorumluluğu primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile 

başlar. 

D) Sigortacının tazminat borcu muaccel olunca, sigortacı, 

sigortalının ihtarını müteakip 8 işgünü sonrasında 

temerrüde düşer. 

E) Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, 

sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut 

durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını 

etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz. 

 

53. Türk Ticaret Kanunu kapsamında sözleşmenin 

yapılması sırasında beyan yükümlülüğüyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen 

hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik 

şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli 

kabul edilir.  

B) Bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da 

olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından bilinse 

bile, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş 

olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayabilir. 

C) Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği 

veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya 

bildirmekle yükümlüdür.  

D) Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular 

içeren bir liste vermişse ve liste dışında öğrenmek 

istediği hususlar varsa, bunlar hakkında da soru 

sorabilir. 

E) Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan 

hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 

 

 

 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda 

sayılan haksız rekabet hâllerinden biri değildir? 

 

A) Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara 

sahipmişçesine hareket etmek 

B) Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri 

ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak 

C) Gereksiz yere incitici açıklamalarda bulunmak  

D) Saldırgan satış yöntemlerinde bulunmak  

E) Ek edimlerin bulunması halinde, müşteriye sunumun 

gerçek değerini vermek   

 

55. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde alacaklı temerrüdü 

ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, 

teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan 

kurtulabilir. 

B) Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Fakat ticari 

mallar, hâkim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi 

edilebilir. 

C) Alacaklı, tevdi edilen şeyi kabul ettiğini açıklamış veya 

tevdi bir rehnin ortadan kaldırılması sonucunu 

doğurmuş olmadıkça borçlu, tevdi edilen şeyi geri 

alabilir. 

D) Sözleşmenin konusu olan şeyin niteliği tevdi 

edilmesine uygun düşmez ise, borçlu, alacaklıya 

önceden ihtarda bulunmaksızın, hâkimin izniyle onu 

açık artırma yoluyla sattırıp bedelini tevdi edebilir. 

E) Teslim edilecek şey borsada kayıtlıysa, satışın açık 

artırma yoluyla yapılması zorunlu değildir.  

 

56. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, 

verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren kaç gün 

içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş 

sayılır? 

 

A) 7 gün 

B) 15 gün 

C) 30 gün 

D) 45 gün 

E) 60 gün 
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57. Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin sona 

ermesi ile ilgili doğru bir ifade değildir? 

 

A) Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme 

ilişkisinin sona ermesinden sonrası için sınırlandıran bir 

rekabet yasağı anlaşması yapılabilir. 

B) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra şartları 

bulunduğu takdirde acente müvekkilinden denkleştirme 

isteminde bulunabilir. 

C) Bir yıllık ihbar süresine uymaksızın belirsiz süreli 

sözleşmeyi fesheden taraf, başlanmış işlerin 

tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı 

tazmin etmek zorundadır. 

D) Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin, 

süre dolduktan sonra uygulanmaya devam edilmesi 

hâlinde, sözleşme belirsiz süreli hâle gelir.   

E) Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik 

sözleşmesini, taraflardan her biri üç ay önceden ihbarda 

bulunmak şartıyla feshedebilir.   

 

58. Kaza sigortası aşağıdaki hangi hâller için teminat 

sağlar? 

 

A) Ölüm 

B) Geçici sakatlık 

C) Sürekli sakatlık 

D) İşgöremezlik 

E) Hepsi 

 

59. Tüzel kişilerin ehliyetleriyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Tüzel kişiler cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği 

insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün 

haklara ve borçlara sahiptirler. 

B) Tüzel kişiler, organlarının, tüzel kişinin işlerini 

görürken işledikleri haksız fiillerinden sorumludurlar.  

C) Tüzel kişiler mirasçı olabilir; ama miras bırakamazlar.  

D) Tüzel kişiler zorunlu organları teşekkül ettiği andan 

itibaren fiil ehliyetine sahip olurlar.  

E) Tüzel kişiler gerçek kişilerden farklı olarak onur ve 

saygınlıklarının ihlali nedenine dayanarak manevi 

tazminat davası açamazlar. 

 

 

60. Prim daha kısa zaman dönemlerine göre 

hesaplanmamış ise Türk Ticaret Kanununa göre sigorta 

dönemi ne kadardır? 

 

A) 15 gün 

B) 1 ay 

C) 3 ay 

D) 6 ay 

E) 1 yıl 

 

61.  
I. Tahkim yargılaması sırasında taraflar sulh olursa 

tahkim yargılamasına son verilir. Talep ahlaka 

veya kamu düzenine aykırı değilse ya da tahkime 

elverişli olmayan bir konuya ilişkin değilse sulh, 

hakem kararı olarak tespit edilir.  

II. Tahkim yargılamasında taraflar aksini 

kararlaştırmamışsa iddia ve savunmalarını 

değiştirip genişletemezler.  

III. Davacı geçerli bir mazeret sunmaksızın dava 

dilekçesi vermezse, dilekçesinde usulî eksiklik 

olup bu eksiklik hakem tarafından belirlenen 

sürede giderilmezse hakem tahkim yargılamasına 

son verir. 

IV. Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem taraflardan 

birinin talebi üzerine ihtiyatî tedbir ve delil 

tespitine karar veremez.    

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunda düzenlenen tahkimle ilgili 

olarak yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri 

doğrudur? 

 

A) I, II 

B) I, III 

C) II, III 

D) II, IV 

E) I, III, IV 
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62. Aşağıdakilerden hangisi senede karşı senetle ispat 

zorunluluğunun istisnalarından birisi değildir? 

 

A) Senedin bir mücbir sebep dolayısıyla kaybolması       

B) Senet almada manevi imkânsızlığın bulunması            

C) Delil başlangıcı bulunması               

D) Delil sözleşmesi           

E) Hukuki fiiller 

 

63. Hangisi “Eksik Sigorta” tanımını yansıtmaktadır? 

 

A) Sigorta bedelinin sigorta değerinden fazla olması 

B) Sigorta değerinin sigorta bedelinden fazla olması 

C) Zararın sigorta bedelinden az olması   

D) Sigorta sözleşmesinde bulunan bilgilerin, mevzuatla 

belirlenen asgari bilgilendirme koşullarına göre eksik 

olması 

E) Sigorta sözleşmesinde ek teminat sağlanmaması 

 

64. Acenteyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Aracı veya sözleşme akdeden olmak üzere iki türlüdür. 

B) Bir acentenin müvekkili adına sözleşmeler 

akdedebilmesi için, müvekkil tarafından kendisine özel 

ve yazılı yetki verilmelidir. 

C) Acentelik sözleşmesinin yazılı olarak yapılması 

zorunludur. 

D) Acentelik sözleşmesinin sonrası için yapılan rekabet 

yasağı anlaşmasının yazılı olması zorunludur. 

E) Acentenin tekel hakkının kaldırılmasına ilişkin 

anlaşmanın yazılı yapılması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Ahmet Bey 17 yaşındaki oğlu Ali için oğlunun haberi 

olmadan vefat teminatı veren sigorta yaptırmıştır. Söz 

konusu sigorta dört yıl boyunca yenilenmiştir. Ancak 

dördüncü yılın sonunda oğlu intihar ederek vefat etmiştir. 

  

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Ölüm ihtimalli sigortalarda sigorta bedeli mutat cenaze 

giderlerini aşıyorsa sigortalının yazılı izni gerekir. 

B) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için o 

kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin 

bulunması şarttır.  

C) Sigortalı on beş yaşından büyük olduğu için sigorta 

yaptırırken kanuni temsilcinin yanında sigortalının da 

izninin alınması gerekir. 

D) Sigortalı intihar ederek vefat ettiği için sigorta şirketinin 

sigorta tazminatını ödeme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

E) Hiçbiri 

 

66. Ticaret Kanunu’na göre sigortacılıkta halefiyet prensibi 

ne anlama gelir? 

 

A) Sigortacının, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken 

sigortalının yerine geçmesi.  

B) Sigorta ettiren ile sigortalının eşit haklara sahip olması. 

C) Sigorta ettirenin sigortalı gibi davranabilmesi. 

D) Sigorta ettirenin sözleşme süresi içinde sigortalıyı 

değiştirebilmesi. 

E) Hiçbiri  
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67. Bir ay sonra evlenecek olan A, nikâhta giymek için 

C’den gelinlik sipariş etmiştir. Nikâh günü gelmesine 

rağmen C gelinliği teslim etmemiştir. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) C, ifada gecikmede kusuru yoksa temerrüde düşmüş 

olmaz.  

B) A, kusurlu ifa imkânsızlığı sebebiyle C’den müspet 

zararının tazminini isteyebilir.  

C) A, C’ye ek süre vermeden borcun ifa edilmemesinden 

doğan zararın giderilmesini isteyebilir. 

D) A, C’ye ek süre vererek sözleşmeden dönme hakkını 

kullanabilir.  

E) A, gecikmiş ifayı reddederek müspet zararının 

tazminini talep ederse sözleşme sona erer.  

 

68. Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi 

birinin, belli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda 

doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları ……… 

dır. 

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Müteselsil Sigorta 

B) Karşılıklı Sigorta 

C) Geleneksel Sigorta 

D) Anlaşmalı Sigorta 

E) Mükerrer Sigorta 

 

69. Sigorta olunan menfaatin değeri önceki sözleşmeyle 

tamamen teminat altına alınmamışsa geri kalan değerine 

kadar bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilmesine ne 

ad verilmektedir? 

 

A) Aşkın sigorta 

B) Eksik sigorta 

C) Takseli sigorta 

D) Kısmi Sigorta 

E) Çifte sigorta 

 

 

 

 

70. Aşağıdakilerden hangisi ticari işlerde faiz ile ilgili 

doğru bir ifade değildir? 

 

A) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. 

B) Sözleşme tarafları tacir olduğu takdirde, üç aydan 

aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek 

birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari 

hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş 

niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir.   

C) Sözleşmenin bir tarafı tüketici olduğu takdirde, bileşik 

faiz içeren sözleşme şartı yok hükmündedir. 

D) Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi 

hakkında, sadece Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

E) Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin 

bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden 

itibaren işlemeye başlar. 

  

71. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğü 

ihlali nedeniyle sözleşmeden caymayla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Caymanın, sigortacı tarafından sigorta ettirene beyan 

edilme zorunluluğu yoktur. 

B) Cayma, onbeş gün içinde sigorta ettirene bildirilir.  

C) Cayma süresi sigortacının bildirim yükümlülüğünün 

ihlal edilmiş olduğunu öğrendiği tarihten onbeş gün 

sonra başlar. 

D) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı 

rizikoyu taşıdığı süreye ait primlerin yarısına hak 

kazanır. 

E) Caymaya yol açan ihlale sigortacı sebebiyet vermişse 

cayma hakkı devam eder. 
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72. Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen 

bilirkişilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Bilirkişi raporu takdiri bir delildir, hâkimi bağlamaz. 

B) Bilirkişiler açıklama ve raporlarında hiçbir şekilde 

hukukî değerlendirme yapamazlar.  

C) Bilirkişinin aynı dava veya işte daha önceden tanık 

olarak dinlenmesi bir red sebebidir. 

D) Taraflar bilirkişi raporuna kendilerine tebliği 

tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edebilirler. 

E) Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle 

düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun mahkemece 

hükme esas alınması sebebiyle zarar görenler, bu 

zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası 

açabilirler. 

 

73. Takasla ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu ile 

sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını takas 

edemez. 

B) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas 

edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış 

olması koşuluyla ileri sürülebilir.  

C) Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri 

sürülebilir. 

D) Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline 

ilişkin alacaklar ancak alacaklının rızasıyla takas 

edilebilir. 

E) Borçlu, takas hakkından önceden feragat edemez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Türk Ticaret Kanunu kapsamında aşağıdakilerden 

hangisi sigortacının haklarından biri değildir? 

 

A) Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun 

gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması 

ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak 

kabul edilebilecek   olayların  varlığını   öğrendiği   

takdirde,  bu   tarihten   itibaren  bir  ay  içinde 

sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. 

B) Süresinde kullanılmayan fesih ve prim farkını isteme 

hakkı sigortacı için düşer. 

C) Sigortacı riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek 

olayların varlığını öğrendiği takdirde, değişikliklerin 

yapılmasından önceki duruma dönülmesi halinde fesih 

hakkını kullanabilir. 

D) Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin 

hüküm ifade etmesi için verilen süre içinde, yapılan 

değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun gerçekleşmesi 

hâlinde, sigorta tazminatı veya bedeli ödenen primle 

ödenmesi gereken prim arasındaki oran dikkate 

alınarak hesaplanır. 

E) Rizikonun artmasına sigortacının menfaati ile ilişkili 

bir husus, sigortacının sorumlu olduğu bir olay veya 

insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat 

sigortalarında da sigortalının sağlık durumunda 

meydana gelen değişiklikler sebep olmuşsa, sigortacı 

için fesih hakkı hükümleri uygulanmaz.   

 

75. Türk Ticaret Kanunu’na göre sorumluluk sigortalarında 

zamanaşımına ilişkin olarak hangisi doğrudur? 

 

A) Tazminat istemleri sigorta konusu olaydan itibaren on 

yılda zamanaşımına uğrar. 

B) Tazminat istemleri sigorta konusu alacağın muaccel 

olduğu tarihten itibaren on yılda zamanaşımına uğrar. 

C) Tazminat istemleri sigorta konusu alacağın muaccel 

olduğu tarihten itibaren on beş yılda zamanaşımına 

uğrar. 

D) Tazminat istemleri sigorta konusu olaydan itibaren on 

beş yılda zamanaşımına uğrar. 

E) Tazminat istemleri sigorta konusu olaydan itibaren iki 

yılda zamanaşımına uğrar. 
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76.  

I. Sigortacının konkordato ilan etmesi,  

II. Sigortacının ilgili branşta ruhsatının iptâl edilmesi  

III. Sigortacının sözleşme yapma yetkisinin 

kaldırılması 

 

Sigorta ettiren yukarıdaki durumların hangisini 

öğrendikten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) Hepsi 

 

77. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Türkiye’de yerleşik olmayan sigorta şirketleriyle 

kurulan sigorta sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanmaz. 

B) Sigorta şirketi, sigorta ettiği menfaate ilişkin 

sorumluluğun tamamını ve dilediği şartlarla başka 

sigorta ve reasürans şirketlerine devredebilir. 

C) Sigorta ettiren, sigorta şirketinin iflas etmiş ve riskin 

de gerçekleşmiş olması halinde, reasürans şirketine 

devredilen riskler için sorumluluğu nispetinde 

doğrudan reasürans şirketine başvurabilir. 

D) Bir başkası tarafından adına sigorta sözleşmesi yapılan 

kişi, belirli hallerde rizikonun gerçekleşmesinden sonra 

da sözleşmeye icazet verebilir. 

E) Temsilci yetkisizse ilk sigorta döneminin priminden 

sorumlu olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Borcu sona erdiren ifa imkânsızlığı ile ilgili olarak 

aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı 

sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer. 

B) Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık 

sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış 

olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri 

uyarınca geri vermekle yükümlüdür.  

C) Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya 

gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için 

gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları 

gidermekle yükümlüdür. 

D) Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın 

borcu kısmen imkânsızlaşır ve alacaklı kısmi ifaya razı 

olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir.  

E) Borç ilişkisinin kurulduğu sırada mevcut olan objektif 

imkânsızlık durumunda borçlunun kusuru mevcut 

değilse borçlu borçtan kurtulur.   

 

79. Can sigortalarında sigorta bedeli, rizikonun 

gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin 

sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine 

ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde TTK’ya göre 

yapılacak ihbardan kaç gün sonra muaccel olur? 

 

A) Onbeş 

B) Otuzbeş 

C) Otuz  

D) Kırkbeş 

E) Yirmi  

 

80. Sigorta acentesiyle akdedilmiş sigorta sözleşmesine 

ilişkin poliçe hangi sürede teslim edilmek zorundadır? 

 

A) 24 saat 

B) 48 saat 

C) 7 gün 

D) 10 gün 

E) 30 gün 
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81. Aşağıdakilerden hangi durumda her halükarda temyiz 

yolu açık değildir? 

 

A) Tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar 

verilmiş olması  

B) Hakemlerin yetkileri dâhilinde olmayan konularda 

karar vermesi  

C) Hakemlerin sadece kendilerine tevdi edilen evrak 

üzerinde karar vermesi 

D) Hakemlerin tarafların iddiaları hakkında karar 

vermemesi 

E) Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş 

olması 

 

82. Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan tahkime 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Her türlü hukuki uyuşmazlık bakımından tahkim 

yoluna başvurmak mümkündür.     

B) Hakem heyetince verilen nihai kararlara karşı istinaf 

yoluna başvurulamaz.            

C) “İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 

bakımından, uyuşmazlık önce hakemler eliyle 

çözülecek; verilen karar Yargıtay tarafından bozulursa 

uyuşmazlık genel mahkemeler tarafından 

giderilecektir” şeklindeki bir tahkim şartı geçersizdir.       

D) Hakem heyetleri ihtiyati tedbire veya delil tespitine 

karar verebilirler; ancak, bu kararları doğrudan 

doğruya icra etmek mümkün değildir.      

E) Hakem sayısını taraflar diledikleri şekilde 

belirleyebilirler. Ancak, bu tek sayı olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Trafik Sigortasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

veya hangileri doğrudur? 

 

I.Trafik sigortası poliçesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı 

takip eder. 

II.Trafik sigortası poliçesi, sözleşmeye konu aracı takip 

eder. 

III.Araç işleteninin değişmesi durumunda, işleten 

değişikliği sigorta şirketine bildirilmezse sigortacının 

sorumluluğu devam eder.  

IV.İşleten değişikliği durumunda, sigorta sözleşmesi 

kendiliğinden sona erer ancak değişiklik tarihinden itibaren 

on beş gün süre boyunca sigorta sözleşmesi yeni işleten 

için de geçerli olur. 

 

A) I 

B) II 

C) I ve IV 

D) II ve III 

E) II ve IV 

 

 

84. Aşağıda sayılan durumların hangisinde Güvence 

Hesabına başvurulamaz? 

 

A) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat 

tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların 

neden olduğu maddî zararlar için 

B) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle 

sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal 

edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu 

maddî zararlar için 

C) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu 

tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için 

D) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye 

gelen bedensel zararlar için 

E) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat 

tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların 

neden olduğu bedensel zararlar için 
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85. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sigorta 

Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte 

tanımlanan Bilgilendirme Formunun asgari içeriği arasında 

yoktur?      
 

A) Sağlık Beyanı 

B) Verilen teminatlar ve muafiyetler 

C) Tazminat ödeme kuralları 

D) Şikayet ve bilgi taleplerinin gönderilebileceği adres 

E) Sigorta Tahkim Komisyonuna üyelik bilgisi 

 

86. Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde kesinleşmiş 

hakem kararlarına karşı hangi kanun yollarına 

başvurulabilir? 

 

A) Yalnızca iptal davası 

B) İstinaf ve İtiraz 

C) Temyiz ve iptal davası 

D) İstinaf ve temyiz 

E) Yalnızca temyiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Mazlum, uyuşturucu nakliyatı yapmak amacıyla Hızlı 

Oto Kiralama Şirketi’nin temsilcisi olan Cengiz’den bir 

hafta kullanmak üzere bir otomobil kiralamış ve kira 

bedelini de peşin ödemiştir. Cengiz durumun farkına 

vardığında, kira sözleşmesini feshetmiştir. Bunun üzerine, 

Mazlum da, peşin ödediği kira bedelini, sebepsiz 

zenginleşme davası açarak geri istemiştir.  

 

Mazlum’un sebepsiz zenginleşme talebi konusunda 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kira sözleşmesi hukuka aykırı amaç nedeniyle 

geçersizdir, geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan 

kazandırmanın iadesi amacıyla Mazlum’un sebepsiz 

zenginleşme davası açarak parayı geri alması 

mümkündür. 

B) Cengiz’in, hukuka aykırı amaçtan haberi olmadığı için, 

kira sözleşmesi geçerlidir. Fakat kira sözleşmesi 

feshedildikten sonra, hukuka aykırı amaçla hareket 

eden Mazlum’un, sebepsiz zenginleşme davası açarak, 

ödediği parayı geri istemesi, Türk Borçlar Kanunu 

Madde 81 nedeniyle mümkün değildir.  

C) Sonradan ortadan kalkmış bir sebep söz konusu olduğu 

için, kira sözleşmesinin feshinden sonra, Mazlum’un 

sebepsiz zenginleşme davası açmasına bir engel 

yoktur. 

D) Türk Borçlar Kanunu Madde 81’de, yalnızca, 

zamanaşımına uğramış bir borcun veya ahlaki görevin 

ifası amacıyla yerine getirilen bir edimin sebepsiz 

zenginleşme davası açılarak iadesinin talep edilmesi 

yasaklanmaktadır. Bu nedenle Mazlum, Türk Borçlar 

Kanunu Madde 81 engeline takılmadan, sebepsiz 

zenginleşme davası açarak ödediği kira parasını geri 

alabilir. 

E) Mazlum tarafından açılan sebepsiz zenginleşme 

davasında, hâkim, peşin ödenmiş olan kira bedelini her 

halükarda devlete mâl etmek zorundadır. 
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88. 30/06/2014 tarihinde gerçekleşen karşılıklı bir trafik 

kazasında, talep sahibi malul kalmış ve adli tıp raporuyla 

sürekli bakıcı ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Kazada 

karşı tarafın kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 

olayda malul kalan kişinin karşı tarafın ihtiyari mali 

sorumluluk sigortacısından bakıcı gideri talep etmesi 

mümkün müdür? 

 

A) Öncelikle Zorunlu Trafik Sigortasına başvurulmak 

koşuluyla, her halukarda Zorunlu Trafik Sigortası ile 

verilen tedavi teminatı limitinin üzerinde kalan bakıcı 

giderleri için ihtiyari mali sorumluluk sigortacısına 

başvurulabilir. 

B) Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi 

hükümleri gereği, bakıcı gideri için sigortacının hiçbir 

şekilde sorumluluğu yoktur. 

C) Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi 

hükümleri gereği, olay 25/02/2011 tarihinden sonra 

gerçekleşmişse bakıcı gideri için sigortacının 

sorumluluğu yoktur. Buna göre, soruya konu olay 

25/02/2011 tarihinden sonra gerçekleştiği için, bakıcı 

giderleri için ihtiyari mali sorumluluk sigortacısına 

başvurulamaz. 

D) Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarında, bakıcı 

giderleri illiyet bağına göre sürekli sakatlık raporu 

alınana kadar geçen süre için tedavi gideri, bu rapor 

alındıktan sonra ise sakatlık teminatının parçası kabul 

edilmiştir. Bu itibarla, öncelikle Zorunlu Trafik 

Sigortasına başvurulmak koşuluyla, her hâlükârda 

Zorunlu Trafik Sigortası ile verilen sakatlık teminatı 

limitinin üzerinde kalan ve sadece sürekli sakatlık 

raporu alındıktan sonraki bakıcı giderleri için ihtiyari 

mali sorumluluk sigortacısına başvurulabilir. 

E) Bakıcı giderleri, 6098 sayılı Borçlar Kanununun 53 ve 

54’üncü maddelerinde sayılmadığı için hiçbir surette 

sigortacıdan istenemez. 

 

89. Aşağıdakilerden hangisi Güvence Hesabı kapsamındaki 

zorunlu sigortalardan biri değildir? 

 

A) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi 

Kaza Sigortası 

B) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası 

C) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 

Sigortası 

D) Zorunlu Deprem Sigortası 

E) Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 

90. Aşağıdaki hallerden hangisi makine kırılması sigortası 

teminatı dışındadır? 

 

A) Malzemenin, kalıbın, işçiliğin kusurlu olmasından 

kaynaklanan zararlar 

B) Hırsızlıktan kaynaklanan zararlar 

C) Yağlama kusurlarından kaynaklanan zararlar 

D) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su 

noksanlığından kaynaklanan zararlar 

E) Hiçbiri 

 

91. Türk Ticaret Kanunu kapsamında zararı önleme, 

azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma 

yükümlülüğüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya 

gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, 

zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel 

olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu 

haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde 

önlemler almakla yükümlüdür.  

B) Zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel 

olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu 

haklarının korunabilmesi için birden çok sigortacının 

varlığı ve bunların birbirlerine aykırı talimatlar 

vermeleri hâlinde, sigorta ettiren, bu talimatlardan 

zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması 

bakımından en uygun olanını dikkate alır. 

C) Sigorta ettirenin zararın önlenmesi, azaltılması, 

artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü 

kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için yaptığı 

makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, 

sigortacı sigorta tazminatından veya bedelinden ayrı 

olarak tazmin etmekle yükümlüdür. 

D) Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin 

karşılanması amacıyla gerekli tutarı avans olarak 

ödemek zorundadır. 

E) Zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel 

olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu 

haklarının korunabilmesi yükümlülüğüne aykırılık 

halinde tazminat talep hakkı düşer.  
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92. Yangın sigortasında bina bedeline dahil olması için 

poliçede ayrıca belirtilmesi gereken unsur hangisidir?  

 

A) Bina dışındaki garaj 

B) Asansör, yürüyen merdiven 

C) Bahçe ve çevre duvarları 

D) Temeller ve istinat duvarları 

E) Televizyon anteni 

 

93. Aksine sözleşme yoksa hangileri mal sigortası teminatı 

kapsamı dışındadır? 

 

1. Rizikonun gerçekleşmesi sonucu doğan kazanç kaybı 

2. Aşkın sigortada sigorta bedeline kadar olan kısım  

3. Sigorta ettirenin, sigortalının ismini poliçeye 

yazdırmadan başkası lehine sigorta sözleşmesi yapması 

halinde oluşan zararlar 

4. Sigorta edilen malın ayıbından doğan hasarlar 

 

A) 1 ve 2  

B) 2 ve 3 

C) 3 ve 4 

D) 1 ve 4 

E) 2 ve 4 

 

94. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Tahkim 

Komisyonunun görevlerinden değildir?  

 

A) Tahkim sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde 

işleyişini sağlamak 

B) Hakemlik ücreti, komisyona başvuru ücreti ve üyeliğe 

katılma payını belirlemek  

C) Birlikçe ayrı bir hesapta izlenecek olan Komisyon 

bütçesini hazırlayarak Birliğe sunmak 

D) Bilgi işlem altyapısını hazırlamak  

E) Komisyonun faaliyet sonuçları hakkında yıllık rapor 

hazırlayarak Birliğe ve Müsteşarlığa göndermek 

 

 

 

95. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigorta 

şirketleri ve reasürans şirketlerinin ruhsatlarını iptal etme 

yetkisi aşağıda sayılanlardan hangisindedir? 

 

A) Sadece Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 

B) Bakanlar Kurulu ve Hazine Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakan 

C) Sadece Bakanlar Kurulu 

D) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakan 

E) Sadece Hazine Müsteşarlığı 

 

96. Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları 

kapsamında aşağıdaki hallerden hangisinde taşıtta 

meydana gelen zararlar sigorta teminatı dışındadır?  

 

A) Aracın yanması nedeniyle meydana gelen zararlar 

B) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs 

edilmesi nedeniyle meydana gelen zararlar 

C) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman 

hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun 

olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların 

gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle 

meydana gelen zararlar 

D) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları 

hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar 

E) Sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca 

ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir 

cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, 

devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar 

nedeniyle meydana gelen zararlar  
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97. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A)  Sigorta sözleşmesi bir broker aracılığıyla akdedilmişse 

poliçenin sözleşmenin yapılmasından itibaren 24 saat 

içinde sigorta ettirene teslim edilmesi gerekir. 

B)  Sigorta ettiren sigorta poliçesini kaybetmişse, gideri 

kendisine ait olmak üzere, sigorta şirketinden yeni bir 

poliçe vermesini talep edebilir. 

C)  Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin 

hükümler ile genel ve varsa özel şartları içermeli, 

ayrıca rahat ve kolay okunacak biçimde 

düzenlenmelidir. 

D)  Sigorta poliçesinin içeriğinin teklifnameden veya 

kararlaştırılan hükümlerden farklı olması halinde, 

poliçede yer alıp teklifnameden farklı olan ve sigorta 

ettirenin, sigortalının ve lehtarın aleyhine öngörülmüş 

olan hükümler geçersizdir. 

E)  Sigorta şirketi veya sigorta acentesi tarafından sigorta 

ettirene poliçenin verilmediği hâllerde, sigorta 

sözleşmesinin ispatı genel hükümlere tabidir. 

 

98. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğe göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    

 

A) Sigorta hakemliği başvurusundaki deneyim şartı her bir 

hakem adayı için münferiden incelenir. 

B) Listeler, sigorta hakemleri için ayrı, itiraz hakem 

heyetinde yer alacak sigorta hakemleri için ayrı tutulur. 

C) Uyuşmazlık konusu miktar onbeşbin Türk Lirası ve 

üzerinde olduğu durumlarda heyet oluşturulması 

zorunludur. 

D) Beşbin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklara süresi 

içinde itiraz edilmesi durumunda, İtiraz Hakem Heyeti 

görevlendirilir.  

E) İtiraz hakem heyetine yapılan başvurunun usulüne 

uygun yapılıp yapılmadığı raportör tarafından 

incelenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Sigorta Tahkim Komisyonu hangi kurum nezdinde 

oluşturulmuştur? 

 

A) Hazine Müsteşarlığı 

B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

C) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri 

Birliği 

D) Güvence Hesabı 

E) Adalet Bakanlığı 

 

100. Elektronik cihaz sigortasında aşağıdakilerden hangisi 

aksine sözleşme yok ise teminat dışıdır? 

 

A) Hatalı dizayn ve malzeme kaynaklı zararlar 

B) Kavrulmadan kaynaklanan zararlar 

C) Deprem nedeniyle oluşan zararlar 

D) Personelin ihmalinden kaynaklanan zararlar 

E) Korozyondan kaynaklanan zararlar 
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SORU NO A KİTAPÇIĞI SORU NO A KİTAPÇIĞI

1 B 51 A

2 D 52 D

3 C 53 B

4 C 54 E

5 A 55 D

6 E 56 C

7 C 57 C

8 A 58 E

9 E 59 E

10 E 60 E

11 D 61 B

12 B 62 B

13 D 63 B

14 E 64 C

15 A 65 D

16 B 66 A

17 D 67 C

18 D 68 B

19 E 69 D

20 E 70 D

21 D 71 B

22 D 72 C

23 B 73 E

24 D 74 C

25 D 75 A

26 B 76 E

27 D 77 C

28 D 78 E

29 B 79 A

30 B 80 A

31 C 81 C

32 B 82 A

33 E 83 C

34 A 84 A

35 C 85 A

36 B 86 C

37 A 87 B

38 B 88 A

39 D 89 D

40 E 90 B

41 C 91 E

42 A 92 C

43 B 93 D

44 E 94 B

45 C 95 D

46 C 96 C

47 D 97 A

48 A 98 E

49 A 99 C

50 D 100 C
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