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GENEL AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçığındaki test 50 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama süresi 90 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. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek ve adayın “net doğru” sayısı 2 ile çarpılarak puanı buna 

göre hesaplanacaktır. 
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.  
Cevap kağıdında yer alan “İl Kodu” bölümüne “34” işaretleyip, grup kodu kısmını “02” olarak 
kodlayınız. 
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1.  
I. Maddi hukuka göre bir hakkın birden fazla kimse 

tarafından kullanılması gereken hallerde mecburi 
dava arkadaşlığı söz konusu olur. 

II. Mecburi dava arkadaşları davada birlikte hareket 
etmek zorundadır.  

III. Mecburi dava arkadaşlarından birinin yaptığı ikrar, 
diğerlerini de bağlar.  

IV. Aynı tarafta yer alan mecburi dava arkadaşları aynı 
avukat tarafından temsil edilebilir.  

 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız I, II 

C) Yalnız I, II, III 

D) Yalnız I, II, IV 

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: D 

2. Türk Ticaret Kanunu’nun sigorta hukukuyla ilgili 
koruyucu hükümlerine göre aşağıdakilerin hangilerinde 
sigorta sözleşmesi tamamen geçersizdir? 

I. Sigorta ettirenin ahlâka aykırı bir fiilinden 
doğabilecek zararını teminat altına almak amacıyla 
yapılan sigorta sözleşmesi  

II. Sigortalının sorumluluğunu gerektirecek olayları 15 
gün içinde sigortacıya bildirmesini hükme bağlayan 
sigorta sözleşmesi  

III. Sigorta ettirenin, tazminat ödenmesini sağlamak 
amacıyla rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep 
olduğu takdirde sigortacının tazminat ödeyeceğini 
hükme bağlayan sigorta sözleşmesi  

IV. Sigorta bedelinin, rizikonun gerçekleştiği andaki 
sigortalı menfaatin değerini aşması halinde 
sigortacının uğranılan zarardan fazlasını 
ödemeyeceğini hükme bağlayan sigorta sözleşmesi  

V. Sigortacının, zarar görene ödeyeceği sigorta 
tazminatını, sigorta sözleşmesinden doğan 
alacakları ile takas edebileceğini hükme bağlayan 
sigorta sözleşmesi  

A) Yalnız IV, V 

B) Yalnız II, V 

C) Yalnız I, III   

D) Yalnız I, III, V  

E) Yalnız I, II, IV 

Doğru Cevap: C 

3. Kısmî dava hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Taraflar arasında miktarı belirli ve tartışmasız olan 

alacaklar için kısmî dava açılamaz. 

B) Kısmî dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 
düzenlenmemiştir; öğreti ve yargı kararlarıyla kabul 
edilmektedir. 

C) Kısmî dava açıldığında, alacağın tamamı için 
zamanaşımı kesilmiş olur. 

D) Kısmî davada talep edilmeyen alacak kesiminin 
sonradan dava konusu yapılabilmesi için alacağın geri 
kalan kısmının saklı tutulduğunun belirtilmesine gerek 
yoktur. 

E) Kısmî davada kanun yoluna başvuru açısından kesinlik 
sınırı alacağın dava edilen kısmına göre belirlenir. 

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. İstanbul’da “Ahmet Taş-Lezzet Noktası” ticaret unvanı 
altında bir restoran işletmekte olan gerçek kişi tacir Ahmet 
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Taş, restoranını, 15.06.2021 tarihinde ticaret siciline tescil 
ve ilân ettirdiği adi yazılı bir sözleşme ile tüm aktif ve 
pasifleriyle birlikte Beyza Yazar’a devretmiştir. İşletmenin 
demirbaşında paket servislerde kullanılan bir motorlu taşıt 
da bulunmaktadır. Sözleşmede motorlu taşıtın devrin 
kapsamı içinde veya dışında olduğu konusunda açık bir 
hüküm yer almamaktadır. 
 
Ahmet Taş’ın, tedarikçisi (C) A.Ş ile akdettiği 10.05.2021 
tarihli sözleşmenin vadesinin 28.07.2021’de gelmesi 
üzerine, (C) A.Ş ödeme talebiyle Ahmet Taş’a başvurmuş; 
Ahmet Taş ise bu borçtan işletmenin yeni sahibi Beyza 
Yazar’ın sorumlu olduğunu ileri sürerek ödeme yapmaktan 
kaçınmıştır. 
 
Olaydaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri 
doğrudur? 
 

I. Ahmet Taş ile Beyza Yazar arasında akdedilen 
devir sözleşmesi şeklen geçerlidir.  

II. Ahmet Taş’ın ticaret unvanı hukuka uygundur.  
III. Motorlu taşıt devrin kapsamı dışındadır.  
IV. Ahmet Taş’ın, (C) A.Ş’ye karşı ileri sürdüğü  

ödememe gerekçesi hukuken yerindedir. 
 

A) Yalnız I, II  

B) Yalnız I, III 

C) Yalnız I, IV 

D) Yalnız II, III 

E) Yalnız III, IV 

Doğru Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sigortacılık faaliyetinde bulunacak şirketler ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

 
I. Yabancı sigorta şirketleri Türkiye’de şube açmak 

suretiyle faaliyette bulunabilirler. 
II. Sigorta şirketlerinin hisse senetlerinin nakit 

karşılığı çıkarılması ve halka açık anonim 
şirketlerde yarıdan fazlasının nama yazılı olması 
gerekir. 

III. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin ortak 
sayısının iki yüzden az olmaması gerekir. 

IV. Kooperatiflerin, üyeleri dışındaki kişilerle sigorta 
sözleşmesi yapabilmesi, bu hususun ana 
sözleşmelerinde açıkça yer alması şartıyla Ticaret 
Bakanlığı’nın iznine tâbidir. 
 

A) Yalnız I, II         

B) Yalnız III, IV          

C) Yalnız I, II, III        

D) Yalnız II, III, IV     

E) Yalnız II, III 

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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A) Kişilik sağ ve tam doğumla başlar. 

B) Gaiplik kişiliği sona erdirir. 

C) Kişiliğin sona ermesine rağmen o kişinin sağlığında ileri 
sürdüğü manevi tazminat talebi mirasçılara geçer.  

D) Kişiliğin başlangıcı ile hak ehliyeti de başlar.  

E) Kişiliğin sona ermesiyle fiil ehliyeti de sona erer.  

Doğru Cevap: B 

 

7. Sigorta şirketlerinin, tasfiye, portföy devri ve iflasına 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

 
I. (A) Sigorta Şirketi’nin kendi talebi ile tasfiyesi 

Ticaret Bakanlığı’nın iznine tâbidir. 
II. İflas eden (B) Sigorta Şirketi ile daha önce 

sorumluluk sigortası akdetmiş olan sigortalı (A), 
iflas masasına üçüncü sıradan iştirak eder. 

III. Daha önce işyeri hırsızlık sigortası sözleşmesi 
yaptırdığı (C) Sigorta Şirketi’nin portföylerini 
devrettiğini öğrenen (D), akdettiği işyeri hırsızlık 
sigortası sözleşmesinin devredilen portföyde yer 
alıp almadığından bağımsız olarak 6 ay içerisinde 
sigorta sözleşmesini feshedebilir. 

IV. Sigortacılık Kanunu’na göre tasfiye halinde tasfiye 
memurlarının değiştirilmesi talep edilemez.  
 

A) Yalnız I, III   

B) Yalnız I, II, III   

C) Yalnız I, III, IV   

D) Yalnız III, IV   

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki zorunlu mali 
sorumluluk sigortasıyla ilgili düzenlemelere göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Manevi tazminata ilişkin talepler sigorta teminatının 
kapsamındadır.  

B) Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk 
oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan talep 
edemez.  

C) Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında 
öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce 
ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması 
gerekir.  

D) Birden fazla zarar gören varsa ve zarar görenlerin 
tazminat alacakları sigorta sözleşmesinde öngörülen 
sigorta tutarından fazla ise tazminatlar sigorta 
kuruluşuna başvuru tarihine göre sırayla ve her birinin 
talebi tamamen karşılanmak suretiyle ödenir.  

E) Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 
15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması 
veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin 
uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görene sadece dava 
açma hakkı tanınmıştır.  

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. (A)’ya ait cam bardaklar Tuzla’daki fabrikadan Van’a 
taşınacaktır. Cam bardaklar, 14.06.2020 tarihinde (S) 
Sigorta Şirketi ile (A) arasında akdedilen sigorta 
sözleşmesiyle kara taşıma rizikolarına karşı 
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sigortalanmıştır. 18.06.2020 tarihinde cam bardak yüklü 
kamyonun şoförü hız limitlerini oldukça aştığı için 
direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve karşı yönden 
gelmekte ve hatalı sollama yapmakta olan (B) Taşımacılık 
Limited Şirketi’ne ait kamyon ile çarpışmıştır. Çarpışma 
sonucu kamyon devrilmiş ve taşınmakta olan cam 
bardakların tümü kırılmıştır. Kazayı 20.06.2020 tarihinde 
öğrenen (A), kazayı derhal (S)’ye bildirmiş ve sigorta 
tazminatını talep etmiştir. Kazada kamyon şoförlerinin %50 
oranında kusurlu oldukları tespit edilmiştir. 
 
Olaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi/hangileri 
yanlıştır? 
 

I. Kaza, zamanında (S)’ye bildirilmediğinden (S) 
sigorta tazminatı ödeme borcundan kurtulur.  

II. (S), kazayı 19.06.2020 tarihinde bir gazete 
haberinden öğrenmiş olsaydı, sigorta tazminatı 
ödeme borcundan kurtulurdu.  

III. (S), primin ilk taksidinin ödenmediğini, bu nedenle 
sorumluluğunun başlamadığını ileri sürerek sigorta 
tazminatı ödeme borcundan kurtulabilir.  

IV. (S), (A)’ya ödediği tazminatı, kusuru oranında 
(B)’den talep edebilir.  
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II ve III 

C) Yalnız I, II ve III 

D) Yalnız IV 

E) Yalnız II, III ve IV 

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Tekstil ürünleri üreten bir fabrika işleten (F) ile giyim 
mağazası işleten (S) A.Ş. arasında 40.000 TL’lik mal satımı 
sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşmeye göre (F), malları 
19.10.2020 tarihinde teslim edecek, (S) A.Ş. ise ödemeyi 
malların tesliminden itibaren iki ay sonra yapacaktır. (F) 

malların tesliminden itibaren altı ay geçmesine rağmen 
satım bedelini alamadığı iddiasıyla (S) A.Ş aleyhine alacak 
davası açar. Taraflar dilekçelerinde ticarî defterlerine 
dayanırlar.  
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. (F)’nin ve (S) A.Ş’nin ticarî defterleri usulüne 
uygun tutulmamıştır. (F)’nin ticarî defterlerinde 
ürün satışına ilişkin kayıt bulunmakta, (S) A.Ş’nin 
ticarî defterlerinde ise bu işleme ilişkin herhangi bir 
kayıt yer almamaktadır. Bu ihtimalde (F) iddiasını 
ispat etmiş sayılır.  

II. (F), ticarî defterlerini usulüne uygun tutmuş, (S) 
A.Ş’nin ticarî defterleri ise usulüne uygun 
tutulmamıştır. (F)’nin ticarî defterlerinde (S) 
A.Ş’ye mal sattığı kaydı yer almaktadır. (S) A.Ş’nin 
defterlerinde ise (F)’den mal aldığı ve bedeli 
ödediği kaydı bulunmaktadır. Bu ihtimalde (F) 
iddiasını ispat etmiş sayılır.   

III. İki tarafın da ticari defterleri usulüne uygun 
tutulmuştur. (F)’nin ticarî defterlerinde (S) A.Ş’ye 
mal sattığı yer almakta, (S) A.Ş’nin defterlerinde ise 
bu işe ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Bu 
ihtimalde (F) iddiasını ticarî defterlere dayanarak 
ispat edememiştir.  
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II  

C) Yalnız III 

D) Yalnız I, II  

E) Yalnız II, III  

Doğru Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Dürüstlük kuralı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Dürüstlük kuralı, hakkı kullanan ve borcu ifa eden 

kişiye yönelik bir yükümlülük içerir. 



2021 YILI İTİRAZ HAKEMİ SINAVI                                                                                                                                    A 

 

5 

 

B) Dürüstlük kuralı, kanun hükümlerinin 
yorumlanmasında bir fonksiyona sahipken, bu kuralın 
hukuki işlemlerin tamamlanmasında herhangi bir işlevi 
bulunmamaktadır. 

C) Dürüstlük kuralına açıkça atıf yapılmış olmasa dahi, 
hakim bu kuralı re’sen dikkate almak zorundadır. 

D) Dürüstlük kuralı genel nitelikli bir hüküm olup, 
niteliğine uygun düştüğü ölçüde diğer kanunlar 
bakımından da uygulama alanı bulur. 

E) Dürüstlük kuralı objektif, tamamlayıcı ve açıklayıcı 
niteliğe sahiptir. 

Doğru Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Sigortacının kanuni halefiyet hakkına ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 
 

I. Daha önce akdettiği ölüm rizikosuna karşı hayat 
sigortası sözleşmesine istinaden sigortalı (A)’nın 
mirasçısına sigorta bedelini ödeyen (B) Sigorta 

Şirketi, ödediği sigorta bedelini (A)’yı öldüren 
(C)’den halefiyet hükümleri çerçevesinde talep 
edebilir. 

II. (D)’ye ait işyerini cam kırılması rizikosuna karşı 
sigorta eden (E) Sigorta Şirketi, (D)’ye ödemiş 
olduğu 50.000 TL tutarındaki tazminatı, camın 
kırılmasından sorumlu olduğu anlaşılan (F)’den 
kanuni halefiyet hükümleri çerçevesinde talep 
edebilir. 

III. (A)’ya ait 200.000 TL değerindeki yazlık evi yangın 
rizikosuna karşı 100.000 TL bedelle sigorta eden 
(S) Sigorta Şirketi, evin yangın sonucunda 
tamamıyla harap olması sebebiyle 100.000 TL 
sigorta tazminatını (A)’ya ödemiştir. (A), bakiye 
100.000 TL tutarındaki zararının tazmini için 
yangının çıkmasına kasten sebep olan komşu (K)’ya 
tazminat davası açmak için (S) Sigorta Şirketi’nin 
onayını almak zorundadır.  

IV. Yaptırdığı otel inşaatı için (S) Sigorta Şirketi ile 
inşaat sigortası sözleşmesi akdeden (M)’nin, 
inşaatın çökmesinden hemen sonra inşaatın 
yapımını üstlenen (Z) Mühendislik A.Ş’yi 
sorumluluktan kurtarmak için yaptığı ibra 
sözleşmesi sigortacının kanuni halefiyet hakkını 
ihlal ettiğinden, (S) Sigorta Şirketi’nin tazminat 
ödeme yükümlülüğü, başka bir şart aranmaksızın 
ortadan kalkar. 
 

A) Yalnız I, II   

B) Yalnız II, IV   

C) Yalnız I, III, IV    

D) Yalnız II, III, IV   

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. Gerçek kişilerin sigorta acenteliği faaliyetinde 
bulunabilmeleri için Türkiye’de yerleşik olmaları 
şart değildir. 
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II. Acentelik faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel 
kişilerin anonim şirket veya kooperatif şeklinde 
kurulmuş olmaları gerekir. 

III. Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde 
asgari malvarlığı şartı aranmaz. 

IV. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak 
isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce 
tutulan Levha’ya yazılı olması gerekir. 
 

A) Yalnız I   

B) Yalnız I, II   

C) Yalnız I, II, III   

D) Yalnız IV 

E) Yalnız I, II, IV   

Doğru Cevap: D 

14. Sigorta şirketlerinin ruhsatlarının iptaline ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
 

I. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, sigorta ve reasürans 
şirketlerini denetleme yetkisine sahip olmakla 
beraber soruşturma işlerini yürütmeye yetkili 
değildir.  

II. Ruhsatın verilmesinden iki sene sonra, yeterli 
sayıda teknik personel çalıştırmadığı tespit edilen 
(A) Sigorta Şirketi, 1 aylık süre içerisinde eksikliği 
gidermediği takdirde ruhsatı iptal edilir. 

III. Ruhsatı iptal edilen (C) Sigorta Şirketi, en geç 
ruhsatın iptalinden itibaren 1 yıl içerisinde iptal 
edilen ruhsat ile bağlantılı portföylerini devretmek 
zorundadır. 

IV. Ruhsat iptali, ticaret siciline tescil edilir ve sadece 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir. 
 

A) Yalnız I, II,  

B) Yalnız II  

C) Yalnız II, IV   

D) Yalnız I, III, IV   

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: E 

15. (A) evini, 1 yıllığına 50.000 TL sigorta bedeli üzerinden 
hırsızlık rizikosuna karşı (B) Sigorta Şirketi nezdinde 
sigortalatmıştır. Apartmanın giriş katında oturan (A), 
sözleşme yapılırken sigorta şirketi tarafından kendisine 
yazılı olarak yöneltilen “camlarda demir parmaklık olup 

olmadığı” yönündeki soruya, evinde olmamasına rağmen, 
daha az prim ödeme düşüncesiyle, “evet, var” cevabını 
vermiştir. Sigorta süresi içinde (A)’nın evine hırsız girmiş 
ve (A)’nın 10.000 TL değerinde eşyası çalınmıştır. 
 
Olaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 
A) Teminat altına alınmak istenen riziko bakımından 

önemli bir konu olduğundan (A)’nın camlarda demir 
parmaklıkların olmadığını (B)’ye bildirme 
yükümlülüğü vardır. 

B) Hırsızın eve camdan girdiği durumda, (B)’nin, (A)’nın 
zararını karşılama yükümlülüğü ortadan kalkabilir. 

C) Hırsızın eve kapıdan girdiği durumda, (B)’nin, (A)’nın 
zararını karşılama yükümlülüğü ortadan kalkar. 

D) (A), rizikonun gerçekleşmesinden önce evinde demir 
parmaklıkların olmadığının (B) tarafından bilindiğini 
ispat ederse, (B) rizikonun gerçekleşmesinden önce 
sözleşmeden cayamaz. 

E) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, beyan 
yükümlüğünün ihlaliyle riziko arasındaki illiyet bağı 
sigorta tazminatının ödenmesi bakımından önem arz 
eder.  

Doğru Cevap: C 

16. Tacir yardımcılarından komisyoncu ile tacir arasındaki 
hukuki ilişki açısından aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 

I. Komisyoncu kendi adına ve tacir hesabına işlem 
yapar. 

II. Komisyonculuğa kanunda açık hüküm olmayan 
konularda hizmet sözleşmesi hükümleri uygulanır. 

III. Komisyoncu ile tacir arasındaki ilişki süreklilik arz 
etmelidir. 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız I, II 

E) Yalnız II, III 

Doğru Cevap: A 

17. Türk Ticaret Kanunu’na göre sorumluluk sigortaları ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
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A) Sigortalının kendisine yöneltilen tazminat talebini, 
aksine bir düzenleme yoksa derhal sigortacıya 
bildirmesi gerekir.  

B) Zarar görene ödeme yapılabilmesi için, aksine bir 
düzenleme yoksa, hem sorumluluğu gerektiren olayın 
hem de bu olaydan kaynaklanan zararın sigorta süresi 
içinde meydana gelmesi gerekir.  

C) Sigortalının sorumluluğunu gerektirecek olayları 7 gün 
içinde sigortacıya bildirmesi gerekir.  

D) Sigortacı, sigortalının sorumluluk konusu olayı kasten 
gerçekleştirmesinden doğan zararlardan da sorumludur.  

E) Zenginleşme yasağı ve halefiyet ilkeleri sorumluluk 
sigortalarında uygulanmaz.  

Doğru Cevap: A 

 
 
18.  

I. Yetki sözleşmesiyle bir veya birden fazla mahkeme 
yetkili kılınabilir.  

II. Yetki sözleşmesi ile belirlenen mahkemenin yetkisi 
kesin yetki olur.  

III. Kanunen yetkili olan mahkemenin yetkisi, yetki 
sözleşmesi ile kaldırılamaz.  

IV. Yetki sözleşmesinin varlığı mahkemece re’sen 
gözetilir. 
 

Yetki sözleşmesine ilişkin olarak yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız I, II 

C) Yalnız I, III, IV 

D) Yalnız II, IV 

E) Yalnız IV 

Doğru Cevap: A  

 
 
 
 
 
 
19. Bilirkişi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Gerçeğe aykırı bilirkişi raporunun hükme esas alınması 
sebebiyle zarar gören kişi, haksız fiil hükümlerine 
dayanarak bilirkişiye karşı tazminat davası açabilir.  

B) Bilirkişiler uzmanlıklarıyla bağlantılı konularda gerekli 
görülmesi durumunda hukukî değerlendirmede 
bulunabilir. 

C) Kamu kurumları tarafından düzenlenen bilirkişi 
raporları kesin delil niteliğindedir. 

D) Bilirkişinin aynı dava veya işte daha önceden tanık 
olarak dinlenmesi bir ret sebebidir. 

E) Bilirkişi raporuna itiraz süresi iki hafta olup, 
gerektiğinde bu süre bir hafta kadar uzatılabilir. 

 Doğru Cevap: D 

 

20. Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında sigortacıya 
bildirilmesi gereken önemli bir hususun sigorta ettiren 
tarafından bildirilmediği veya yanlış bildirildiği, rizikonun 
gerçekleşmesinden önce sigortacı tarafından tespit edilirse, 
sigortacı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdaki haklardan 
hangisine/hangilerine sahiptir? 
 

I. Sözleşmeden cayma  
II. Sözleşmeyi feshetme 

III. Prim farkı isteme 
IV. Tazminattan/bedelden indirim yapma 

 
A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) Yalnız I, IV  

D) Yalnız I, III  

E) Yalnız III, IV  

Doğru Cevap: D 
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21. Borçlar hukukunda yer alan hükümsüzlük hallerine 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
A) Yokluk dürüstlük kuralına aykırı olarak ileri sürülemez.  

B) Kesin hükümsüzlük, dürüstlük kuralına aykırı olarak 
ileri sürülemez.  

C) Sözleşmenin konusu imkansızsa sözleşme yok 
hükmündedir.  

D) Sözleşmenin iptalini her ilgili talep edebilir.  

E) Aşırı yararlanma halinde sözleşmenin iptal süresine 
ilişkin Türk Borçlar Kanunu’nda üst sınır yoktur.  

Doğru Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. (A), işletmekte olduğu LPG dağıtım tesisinde meydana 
gelebilecek patlamalar neticesinde üçüncü kişilerin 

uğrayabileceği zararların karşılanması amacıyla 20.04.2021 
tarihinde (S) Sigorta Şirketi ile Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk 
Sigortası akdetmiştir. 23.09.2021 tarihinde tesiste gaz 
sıkışması nedeniyle büyük çaplı bir patlama meydana 
gelmiştir. 
 
Bu olay çerçevesinde sigorta tahkim usulüne ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. (S) Sigorta Şirketi, Tahkim Sistemine üye olmasa 
dahi, (A), (S) Sigorta Şirketi ile arasındaki sigorta 
tazminatının ödenmesine ilişkin ihtilafın çözümü 
için sigorta tahkim usulüne başvurabilir. 

II. Patlamaya üçüncü kişi (Ü)’nün sebep olduğu 
varsayımında, sigorta tazminatını (A)’ya ödeyen (S) 
Sigorta Şirketi, ödediği sigorta tazminatına karşılık 
gelen tutarı kanuni halefiyet hükümlerine istinaden 
(Ü)’den tahkim yolu ile isteyebilir. 

III. Patlama neticesinde LPG tesisinin yanında bulunan 
işyeri zarar gören (Z)’nin, onarım masraflarının 
karşılanması talebinin  (S) Sigorta Şirketi tarafından 
reddedilmesi üzerine,  tahkim usulüne başvurması 
mümkündür. 

IV. (A)’nın (S) Sigorta Şirketi ile arasındaki sigorta 
tazminatının ödenmesine ilişkin ihtilaf nedeniyle 
Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilmesi 
için, sigorta tazminatının ödenmesi talebiyle (S) 
Sigorta Şirketi’ne başvurması gerekmez.   
 

A) Yalnız I   

B) Yalnız I, III   

C) Yalnız I, II, III   

D) Yalnız I, II, IV   

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümlerin öncelik 
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 
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I. Genel hükümler 
II. Sözleşme hükümleri 

III. Ticari örf ve âdet 
IV. Emredici hükümler  
V. Emredici olmayan ticari hükümler 

 
A) II, III, IV, V, I  

B) IV, II, V, III, I  

C) IV, I, II, V, III  

D) I, II, IV, V, III 

E) II, IV, V, III, I  

Doğru Cevap: B 

 
24. (A), fotoğraf makinesinin kullanım ömrünün dolması 
nedeniyle kendisine yeni bir makine almaya karar verir ve 
bunun için teknoloji mağazası sahibi olan (B)’nin 
mağazasına gider. (A), (B)’ye aradığı makinenin 
özelliklerini anlatır. (B)’nin (A)’ya katalog getirmek için 
yanından ayrıldığı sırada (B)’nin çalışanı (C), (A)’nın 
istediği özelliklere sahip olmayan bir makinenin tam da 
(A)’nın aradığı özellikleri taşıdığını söyler. (C) bunu, daha 
pahalı olan fotoğraf makinesini satabilmek amacıyla yapar. 
Tam istediği makine olduğunu duyması üzerine (A), 
(B)’den makineyi satın alır. 
 
Yukarıdaki olayla ilgili olarak aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) (A) ve (B) arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanları bulunduğu için sözleşme kurulmuştur. 

B) (A), satın aldığı makinenin aradığı özelliklere sahip 
olmadığını öğrenmesinden itibaren bir yıl içinde 
sözleşme ile bağlı olmadığını bildirebilir. 

C) (A)’nın sözleşme ile bağlı olmadığını bildirebilmesi için 
Türk Borçlar Kanunu’nda bir üst süre öngörülmemiştir. 

D) (A)’nın sözleşme ile bağlı olmadığını bildirebilmesi için 
(B)’nin, (C)’nin (A)’ya söylediklerinden haberdar 
olması gerekir. 

E) Çalışan (C), (B)’nin ifa yardımcısıdır. 

Doğru Cevap: D  

 

25. (A), 700.000 TL değerindeki işyerini 700.000 TL 
bedelle yangın rizikosuna karşı (B) Sigorta Şirketi nezdinde 
sigortalatmıştır. Sigorta süresi içinde, (A), mesai bitiminden 
hemen önce içtiği sigara izmaritini kontrol etmeden plastik 

çöp torbasının içine atmış ve ardından evine gitmiştir. 
Sigara izmariti tamamen sönmemiş ve yangın başlamıştır. 
Komşu işyerlerinin haber vermesi üzerine, (A) hem itfaiyeyi 
hem de (B)’yi arayarak ihbarda bulunmuştur. İtfaiyenin 
yangın yerine ulaşmasında gecikme yaşanacağını fark eden 
(A), işyerine tekrar dönerken yolda bir su tankeri görmüş ve 
sahibine 5.000 TL peşin ödeme yaparak, yangını söndürme 
konusunda yardımını istemiştir. Ancak, tanker yangına 
müdahale edecekken pompası arızalanmıştır. (A), 
çevredekilerin de yardımıyla işyerindeki malzemelerin 
henüz zarar görmeyen bir kısmını dışarıya taşımıştır. İtfaiye 
gerekli müdahaleyi yapmış ve yangın sonucunda (A)’nın 
işyerinde 200.000 TL’lik zarar meydana gelmiştir.  
 
Olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) (B), rizikonun gerçekleşmesinde (A)’nın ağır kusurlu 

olduğunu ileri sürerek sigorta tazminatını ödemeyi 
reddedebilir.  

B) (A)’nın su tankeri sahibiyle anlaşması, zararın 
önlenmesi veya azaltılması yükümlülüğü kapsamında 
kabul edilemez.  

C) (A)’nın iş yerindeki malzemelerden zarar görmeyenleri 
dışarı taşıması, zararın gerçekleştiği yerde değişiklik 
yapmama yükümlülüğüne ayrılık teşkil eder.   

D) (A), su tankerinin sahibiyle anlaşma yapmadan önce 
(B)’nin onayını almak zorunda değildir.  

E) (A), bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiğinden, (B) 
ödenecek tazminatta indirim yapabilir.  

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  

I. Esas hakkında verilen nihai kararlar kural olarak 
maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.  
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II. İlk derece aşamasında şekli anlamda ilgili sıfatıyla 
yer almamış olanlar dahi hukuki yararı bulunmak 
kaydıyla istinaf kanun yoluna başvurabilirler.  

III. İstinaf süresi öğrenme tarihinden itibaren 2 haftadır.  
IV. Aksine bir hüküm bulunmadıkça re’sen araştırma 

ilkesi geçerlidir.  
 

Çekişmesiz yargı işleri bakımından yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız II, IV 

B) Yalnız II, III, IV 

C) Yalnız I, II, IV 

D) Yalnız I, IV 

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: E 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi basit yargılama usulüne tabi 
dava ve işlerden değildir? 
 
A) Konkordato ile ilgili dava ve işler 

B) İhtiyati tedbir talepleri 

C) Nafakadan kaynaklanan talepler 

D) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına 
giren işler 

E) Bilirkişinin hukukî sorumluluğu sebebiyle Devlet 
aleyhine açılan davalar 

Doğru Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  

I. Dayanılan hukuki sebepler 
II. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya 

vekilinin imzası 

III. Malvarlığına ilişkin davalarda dava konusunun 
değeri 

IV. Açık bir şekilde talep sonucu  
 
Dava dilekçesinin unsurlarına ilişkin olarak 
yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin eksikliği halinde 
hakim tamamlanması için bir haftalık kesin süre verir? 
 
A) Yalnız II, IV 

B) Yalnız I, III 

C) Yalnız I, II, III 

D) Yalnız IV 

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: A 

 
29. (A) arkadaşı (B)’den 500.000 TL borç alır ve bu para ile 
İzmir’de (C)’ye ait bir daireyi satın alır. (A), (D) ile bir 
anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre (D)’nin tek taraflı bir 
açıklaması, (A) ve (D) arasında daireye ilişkin bir satış 
ilişkisi kurulması için yeterli olacaktır. Daha sonra (A) ile 
(E) arasında dairenin (E)’ye kiralanması yönünde bir 
anlaşma yapılır. 
 
Yukarıdaki olayla ilgili olarak aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) (B), (A)’ya karşı nisbi bir hakka sahiptir. 

B) (A)’nın daire üzerinde sahip olduğu hak, ayni haktır. 

C) (D)’nin (A) ile yaptığı anlaşma ile kazandığı hak, 
yenilik doğuran niteliktedir. 

D) (D)’nin sahip olduğu hakkı kullanmaya yönelik beyanın 
hüküm ifade etmesi, kural olarak şarta bağlanabilir.  

E) (A) ve (E) arasındaki işlem borçlandırıcı niteliktedir. 

Doğru Cevap: D  

 
 
 
 
 
30. Hakimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
 
A) Hakimin hukuk yaratması, onun takdirindedir. 

B) Hukukta boşluk olması durumunda hakim hukuk 
yaratır.  
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C) Yazılı hukuk kuralının bulunmaması durumunda hakim 
hukuk yaratır.  

D) Hakim kendi yarattığı hukuk kuralıyla her hâlükârda 
sonraki uyuşmazlıklar bakımından da bağlıdır.  

E) Hakimin yarattığı hukuk kuralı, davanın taraflarını 
bağlamaz.  

Doğru Cevap: B 
 
 
31. Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
borcu sona erdiren sebepler arasında yer almaz? 
 
A) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi 

B) İbra 

C) Takas 

D) Yenileme 

E) Temerrüt 

Doğru Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.  

I. Vekilin ve müvekkilin hazır bulunduğu duruşmada 
vekil usul işlemi yapamaz.  

II. Davanın vekil aracılığıyla açılmasında ve 
yürütülmesinde, kanunlardaki özel hükümler saklı 
kalmak üzere, Borçlar Kanunu’nun vekalet 
sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır.  

III. İstifa eden vekilin vekalet görevi istifanın 
müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta devam 
eder.  

IV. Vekilin istifasının mahkeme bakımından hüküm 
ifade edebilmesi için bu konudaki beyanın noter 
aracılığıyla mahkemeye bildirilmesi gerekir. 
 

Davaya vekaletle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız I, III 

B) Yalnız III, IV 

C) Yalnız II, III, IV 

D) I, II, III, IV 

E) Yalnız III 

Doğru Cevap: E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Sigortacılık Kanunu’na göre tahkim ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Hangi tür sigorta sözleşmesi olursa olsun, hak 

sahiplerinin sigorta tahkim usulünden faydalanabilmesi 
için sigortacılık yapan kuruluşun sigorta tahkim 
sistemine üye olması gerekir.  
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B) Güvence Hesabı’ndan faydalanacak kişiler ile Güvence 
Hesabı arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü için 
Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir.  

C) Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla 
uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede 
özel bir hüküm olmasa bile sigorta tahkim usulünden 
faydalanabilir. 

D) Mahkemeye ve Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti’ne intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak 
Komisyona başvuru yapılamaz. 

E) Sigorta tahkimine gidilebilmesi için sigortacılık yapan 
kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu 
teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan 
kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen 
ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş 
olması gerekir. 

Doğru Cevap: A 

 
34. İspat yükünü taşımayan tarafın, ispata konu vakıa 
hakkında ispat faaliyetinde bulunması aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Asıl ispat 

B) Karşı ispat 

C) Dolaylı ispat 

D) Yaklaşık ispat 

E) Aksini ispat 

Doğru Cevap: B 

 

 

 

 

 

35. Almanya’da kurulu bir şirket olan (X) GmbH, 
Türkiye’deki acentesi (Z) A.Ş. aracılığıyla gerçek kişi (A) 
ile klima satımına ilişkin bir sözleşme akdetmiştir. Ancak 
klima ayıplı çıkmıştır.   
 
(A) tarafından yetkili Türk mahkemesinde açılan davaya 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. (X) GmbH’ye izafeten (Z) A.Ş aleyhine açılan 
davada dava sonucunda verilecek hükmün (Z) A.Ş 
hakkında icrası mümkündür. 

II. (X) GmbH’ye izafeten (Z) A.Ş aleyhine açılan 
davada, dava sonucunda verilecek hükmün (X) 
GmbH hakkında icra edilmesi gerekir. 

III. (X) GmbH ile (Z) A.Ş arasındaki acentelik 
sözleşmesinde, (X) GmbH’ye izafeten (Z) A.Ş 
aleyhine dava açılamayacağının kararlaştırılması 
mümkündür.  
 

A) Yalnız I  

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız I, II 

E) Yalnız II, III 

Doğru Cevap: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Aşağıdakilerden hangileri yurt dışında yaptırılabilecek 
sigorta sözleşmelerindendir? 
 

I. Türkiye’de kurulu (A) Ticaret ve Medikal A.Ş’nin 
Amerika’dan ithal ettiği tıbbi malzemeler için 
yaptıracağı “emtia nakliyat sigortası” 

II. Merkezi Türkiye’de bulunan (B) Denizcilik ve 
Taşımacılık A.Ş’ye ait gemilerin işletilmesinden 
doğan sorumluluk sigortası  
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III. İngiltere’ye staj yapmak için giden (D)’nin burada 
bulunduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla ve burada 
kullanacağı aracı için yaptıracağı motorlu taşıt 
sigortası 

IV. İstanbul’da ikamet eden Türk vatandaşı (İ)’nin 
Alman Bankası (X)’den finansal kiralama yoluyla 
Almanya’dan temin ettiği petrol gemisi için finansal 
kiralama süresi boyunca yaptıracağı tekne sigortası 
sözleşmesi 
 

A) Yalnız I, II, III    

B) Yalnız II, III, IV   

C) Yalnız I, II   

D) Yalnız II, III  

E) I, II, III, IV   

Doğru Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. (X) A.Ş, daha kaliteli içerikler üretebilmek amacıyla son 
teknoloji film ekipmanları almak için (Z) A.Ş ile bir satım 
sözleşmesi akdeder. 1.000.000 TL olan satış bedelinin 
vadesi 10.06.2021’dir. Bedelin vadesinde ödenmemesi 
halinde yıllık yüzde 30 oranında faiz kararlaştırılmıştır.  
 
(X) A.Ş’nin ortağı gerçek kişi (A), şirketin borcuna kefil 
olmuştur. Ayrıca taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi 
hâlinde, ihlâl eden taraf için 500.000 TL ceza 
öngörülmüştür. 

 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Borcun vadesinde ödenmemesi üzerine, (Z) A.Ş’nin 

(A)’ya başvurabilmesi için (X) A.Ş aleyhine yapılan 
takibin semeresiz kalması gerekir.  

B) (A), eşinin kefalet sözleşmesine izin vermediğini öne 
sürerek ödeme yapmaktan kaçınabilir. 

C) Taraflar arasında kararlaştırılan faiz oranı geçerli 
olduğundan (Z) A.Ş, (X) A.Ş’den yıllık yüzde 30 
oranında temerrüt faizi talep edebilir.   

D) (X) A.Ş’nin ekonomik olarak mahvına sebep olmayacak 
olsa bile olaydaki ceza koşulu hakim tarafından 
indirilebilir.  

E) (X) A.Ş, ekipmanların piyasa değerinin 300.000 TL 
olduğunu, bilgisizliği ve tecrübesizliği yüzünden 
sözleşmeyi yüksek bedelle akdettiğini ileri sürerek 
sözleşme bedelinin indirilmesini talep edebilir.  

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. (D), çok beğendiği 480.000 TL değerindeki otomobili 
satın alabilmek için (X) Bank’tan taşıt kredisi çekmiştir. 
Buna karşılık (X) Bank, otomobil üzerinde rehin hakkı tesis 
etmiş; (Y) Sigorta A.Ş. aracılığıyla da (D)’nin otomobili 
kasko sigortasıyla teminat altına alınmıştır. Buna göre 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Riziko gerçekleştiği takdirde, (Y) Sigorta A.Ş, (X) 

Bank’ın izni olmaksızın, (D)’ye tazminat ödemesi 
yapamaz. 
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B) Riziko gerçekleştiği takdirde, (X) Bank’ın rehin hakkı 
sona erer. 

C) Rehinli araç üzerinde yapılan sigorta sözleşmesi 
geçersiz olduğundan, riziko gerçekleştiğinde, (Y) 
Sigorta A.Ş’nin tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur. 

D) (X) Bank’ın sigorta tazminatı üzerinde herhangi bir 
hakkı olmadığından, riziko gerçekleştiğinde, herhangi 
bir izne gerek olmaksızın (D)’ ye tazminat ödemesi 
yapılır. 

E) Otomobil üzerindeki menfaat, bizzat (D)’ye ait 
olduğundan, (Y) Sigorta A.Ş’nin sigorta tazminatını 
(D)’ye ödemesi gerekir. Dolayısıyla (X) Bank, ancak 
aradaki kredi sözleşmesi ışığında (D)’ye başvurabilir. 

Doğru Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Borçlar hukuku bakımından borçlu temerrüdüne ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Alacaklı temerrüdü borçlu temerrüdünü sona erdirir.  

B) Kesin vadeli işlemlerde temerrüt için ihtar zorunludur.  

C) Temerrüt için borcun muaccel olması gerekir. 

D) Temerrüt için edimin ifasının mümkün olması gerekir.  

E) Temerrüt için borçlunun kusuru aranmaz.  

Doğru Cevap: B 

 
 
40. Halefiyet ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 
A) Halefiyet ilkesinin uygulanabilmesi için, sigortalının, 

zarar gören sıfatıyla üçüncü kişilere karşı tazminat 
isteme hakkına sahip olması gerekir. 

B) Sigortacı zararın tamamını karşılamamışsa, sigortalının 
ödenmeyen kısma ilişkin olarak zarar veren üçüncü 
kişiye karşı talep hakları sona erer.  

C) Halefiyet ilkesinin uygulanabilmesi için, sigortacı ile 
zarar veren üçüncü kişi arasında bir sigorta ilişkisinin 
bulunması gerekir.  

D) Halefiyet ilkesinden yararlanacak olan kişi, zarar 
verendir.  

E) Halefiyet, sadece mal ve can sigortaları bakımından 
geçerli bir ilkedir.  

Doğru Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Brokerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 
 

I. Gerçek kişi brokerler bakımından, mesleki 
sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

II. Brokerlik faaliyetinde bulunmak için brokerlik 
ruhsatı almış olmak ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından tutulan Levha’ya kayıt olmak 
gerekir. 

III. Brokerlik ruhsatı hayat, hayat dışı veya reasürans 
alanlarından bir veya birkaçında ayrı ayrı verilir. 
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IV. Yurt dışında kurulu brokerler Türkiye’de şube 
açamazlar. 
 

A) Yalnız I   

B) Yalnız I, II   

C) Yalnız I, II, IV   

D) Yalnız I, II, III   

E) Yalnız II, III, IV 

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
42. Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesin hükümsüzlük halleri arasında yer almaz? 
 
A) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık 

B) Kamu düzenine aykırılık 

C) Ahlaka aykırılık 

D) Kişilik haklarına aykırılık 

E) Örf ve adet kurallarına aykırılık 

Doğru Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Sigortacılık Kanunu’na göre sigorta tahkim sürecinde 
verilen hakem kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) 5.000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen 

hakem kararları kesindir.  

B) 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen 
hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye 
bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus 
olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir.  

C) İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren 
iki ay içinde karar verilir. 

D) 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz 
üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir.  

E) İtirazın hakem kararının icrasına bir etkisi yoktur.  

Doğru Cevap: E 

 
44. Sigorta şirketlerinin ruhsat almasına ilişkin aşağıdaki 
bilgilerden hangileri doğrudur? 
 

I. Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı branşlardan 
sadece birinde faaliyet gösterebilir. 

II. Ruhsat verilmesine ilişkin şartların tamamının veya 
bir kısmının kaybolması halinde üç aydan az 
olmamak üzere verilecek süre içinde durum 
düzeltilmezse, ruhsat iptal edilir. 

III. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 
altı ay içinde ruhsat başvurusunda bulunmamış 
sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, ticaret 
unvanlarında “sigorta şirketi” veya “reasürans 
şirketi” ibaresini kullanamaz. 

IV. Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar 
sonucunda sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilerin hak 
ve menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün 
anlaşılması, ruhsat iptali sebepleri arasında yer 
almamaktadır.  
  

A) Yalnız I, II   

B) Yalnız I, II, III   

C) Yalnız I, II, IV    

D) Yalnız II, III, IV  

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: A 

 
45. Güvence Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 
 

I. Hekim (H)’nin yanlış müdahalesi neticesinde sakat 
kalan ve bu nedenle yeni bir operasyon geçirmek 
zorunda kalan (A)’nın, (H)’nin sorumluluk 
sigortasından tazmin edemediği tedavi masrafları 
Güvence Hesabı tarafından karşılanır. 

II. Kaza tarihinde geçerli bir trafik sigortası sözleşmesi 
bulunmayan (B)’nin, otomobili ile çarparak sakat 
kalmasına sebebiyet verdiği (C), manevi tazminat 
taleplerini Güvence Hesabından talep edemez. 

III. Çalınmış bir aracın yol açtığı ve Karayolları Trafik 
Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulamadığı bir 
kaza nedeniyle aracı hasar gören (D)’nin tamir 
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masraflarının Güvence Hesabı tarafından 
karşılanması mümkündür. 
 

A) I, II, III   

B) Yalnız II, III   

C) Yalnız I, II   

D) Yalnız I, III   

E) Yalnız III 

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Ülke genelinde büyük satış ağına sahip mağazalar 
işleten (A) Anonim Şirketi ile yerel ürünler üreten (B) 
Limited Şirketi arasında mal tedarikine ilişkin sözlü bir satış 
sözleşmesi kurulmuştur. Buna göre (A) Anonim Şirketi, 
mağazalarında tekrar satmak için (B) Limited Şirketi’nden 
ürün satın alacaktır. Sözlü anlaşmada yer almamasına 
rağmen, mallar ile birlikte teslim edilen faturada “aylık % 5 
vade farkı uygulanır” şeklinde bir kayıt yer almaktadır. 
 
Olaydaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 

I. (A) Anonim Şirketi, faturaya süresinde itiraz etmese 
bile vade farkından dolayı sorumlu değildir. 

II. (A) Anonim Şirketi faturaya itirazı noter 
aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya 

güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı 
elektronik posta sistemi ile yapmalıdır.  

III. (A) Anonim Şirketi ile (B) Limited Şirketi 
arasındaki satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlık 
ticarî davaya vücut verir.  
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız I, II 

E) Yalnız I, III 

Doğru Cevap: E 

 
 
47. Fiil ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil ehliyeti tamdır.  

B) Tam ehliyetsizin ehliyetsizliği dürüstlük kuralına aykırı 
olarak ileri sürülemez.  

C) Sınırlı ehliyetsiz başkasını temsilen hukuki işlem 
yapamaz.  

D) Yasal temsilci, sınırlı ehliyetsizi temsilen vakıf 
kuramaz.  

E)  Sınırlı ehliyetsiz, kendisine yükümlülük getirmeyen 
bağışlama sözleşmesini yapabilir.  

Doğru Cevap: C 

 
48. Zarar sigortalarında sigorta bedeli/sigorta değeri 
ilişkisine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Zarar sigortalarında geçerli olan zenginleşme yasağı 

prensibi gereği, “sigorta bedeli, sigorta olunan 
menfaatin değerinin üstünde” ise, sigorta sözleşmesi 
geçersiz olur. 

B) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu takdirde, 
sigorta edilmiş menfaatin bir kısmının zarara uğraması 
hâlinde sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta 
bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tazminat 
öder. 

C) Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan 
aynı veya farklı kişiler tarafından, aynı rizikolara karşı, 
aynı süreler için sigorta ettirilemez. 
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D) Kısmi sigortada, o menfaati sonradan sigorta eden 
sigortacılar, bakiyeden dolayı sözleşmenin yapılış 
tarihleri sırasıyla sorumlu olurlar. 

E) Sigorta olunan menfaatin değeri, önceki sözleşmeyle 
tamamen teminat altına alınamamışsa, bu menfaat, geri 
kalan değerine kadar bir veya birkaç defa daha sigorta 
ettirilebilir. 

Doğru Cevap: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. (S), bankadan çekmiş olduğu ihtiyaç kredisine istinaden 
(A) Sigorta A.Ş ile kredi hayat sigortası sözleşmesi 
akdetmiştir. (A) Sigorta A.Ş tarafından kendisine verilen 
yazılı soruları cevaplayan (S), hiçbir hastalığının olmadığını 
beyan etmiştir. (S), kredi çektikten kısa bir süre sonra 
akciğer kanserine yakalanıp vefat etmiştir. Mirasçıları 
sigorta bedelinin ödenmesi için (A) Sigorta A.Ş’ye 
başvurmuşlardır. Sigorta şirketi tarafından yapılan 
incelemede, sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce, 
(S)’nin kalp rahatsızlığı için tedavi olduğu tespit edilmiştir.  
 
Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) (S) sözleşme öncesi ihbar görevini gereği gibi yerine 

getirmediğinden, (A) Sigorta A.Ş’nin sigorta bedelini 
ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

B) (S), sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra 
yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle öldüğünden, (A) 
Sigorta A.Ş. sigorta bedelinin tamamından sorumludur. 

C) Somut olay açısından (A) Sigorta A.Ş’nin alınan primle 
alınması gereken primin oranı sonucunda bulunan 
bedeli ödemesi gerekir.  

D) (A) Sigorta A.Ş, bedelin tamamından sorumludur. 
Ancak, mirasçılardan prim farkını talep edebilir. 

E) Kalp rahatsızlığı, (A) Sigorta A.Ş tarafından önemli bir 
husus olduğundan, (A) Sigorta A.Ş, bu rahatsızlığın 
tespitinden itibaren on beş gün içinde sözleşmeyi 
feshettiğini (S)’nin mirasçılarına bildirebilir. 

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. İşlettiği antrepoda yanıcı nitelikte maddeler depolayan 
(A), 25.09.2020 tarihinde (S) Sigorta Şirketi ile yangın 
rizikosuna karşı teminat sağlayan bir sigorta sözleşmesi 
akdetmiştir. (A), sözleşmenin kurulması esnasında 
kendisine yöneltilen, “antrepoda yanıcı madde 
bulundurulup bulundurulmadığına” ilişkin soruya, 
antrepoda yanıcı madde bulundurduğunu beyan ettiği 
takdirde “daha yüksek sigorta primi ödeyebileceği endişesi” 
ile “hayır” şeklinde yanıt vermiştir.  30.12.2020 tarihinde 
antrepoda yangın çıkmış, (A) sigorta tazminatı talebiyle (S) 
Sigorta Şirketi’ne başvurmuştur. 
 
Olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/ hangileri 
doğrudur? 
 

I. (S) Sigorta Şirketi’nin antrepoda yanıcı madde 
depolandığını 10.12.2020 tarihinde öğrendiği 
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varsayımında, (S) Sigorta Şirketi sigorta 
sözleşmesini 10 gün içerisinde fesih hakkını haizdir. 

II. (S) Sigorta Şirketi’nin, antrepoda yanıcı madde 
depolandığını 30.10.2020 tarihinde öğrendiği 
varsayımında 30 gün içerisinde sözleşmeden cayma 
hakkını kullanması mümkündür. 

III. (S) Sigorta Şirketi’nin, antrepoda yanıcı madde 
depolandığını 30.10.2020 tarihinde öğrendiği 
varsayımında, sözleşmeden caysa dahi rizikoyu 
taşıdığı süreye karşılık gelen sigorta primine hak 
kazanır. 

IV. (S) Sigorta Şirketi’nin, antrepoda yanıcı madde 
depolandığını 30.10.2020 tarihinde öğrendiği 
varsayımında, prim farkı talep hakkını bir süreye 
bağlı olmaksızın kullanması mümkündür. 
 

A) Yalnız I, II    

B) Yalnız III   

C) Yalnız I, II, III   

D) Yalnız I, III, IV  

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: B 
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