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İMZA : ………………………………....... 

 

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

kodlayınız.  
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1. İyiniyetin etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
 
A) İyiniyetin varlığını ispat yükü, bunu iddia eden tarafın 

üstündedir.  

B) Şüphe iyiniyeti ortadan kaldırır. 

C) İyiniyet hakkın kullanımında etkilidir.  

D) İyiniyet borcun ifasında etkilidir.  

E) İyiniyet kişiye her zaman tam koruma sağlar.  

Doğru Cevap: B 

 
 
2. (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  

 
 
 
 

3. Dürüstlük kuralı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

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

B) Dürüstlük kuralı, hakkı kullanan ve borcu ifa eden 
kişiye yönelik bir yükümlülük içerir. 

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: A 

 
 
4. Gerçek kişi (A)’nın tek bir ticarî işletmesi bulunmaktadır. 
(A) (T)’den ticari işletmesinde kullanmak üzere vadeli 
olarak hammadde satın almıştır. Hammadde bedeli 
7.8.2021’de muaccel olacaktır.  
 
(A), ticarî işletmesini 8.9.2021’de gerçek kişi (B)’ye bütün 
aktif ve pasifleri ile devretmiş, devir aynı gün ticaret siciline 
tescil edilip ilân edilmiştir.  
 
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 

 
I. (T), hammadde bedelini sadece (A)’dan talep 

edebilir.  
II. (A)’nın (T)’ye olan borcundan sorumluluğu 

8.9.2023’te sona erecektir.  
III. (T), 8.9.2021’den sonra (A)’yı iflâs yoluyla takip 

edemez.  
 

 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız I ve III 

E) Yalnız II ve III 

Doğru Cevap: B 

 



2021 YILI SİGORTA HAKEMİ SINAVI                                                                                                                              A 

 

2 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi senetle ispat kuralının 
istisnalarından biri değildir?  
 

A) Senede karşı üçüncü kişinin muvazaa iddiası 

B) Hukuki işleme ilişkin aşırı yararlanma iddiası 

C) Senede karşı cüz’i halefin muvazaa iddiası 

D) Kardeşler arasındaki hukuki işlemler 

E) Hukuki işleme yönelik yanılma iddiası 

Doğru Cevap: C  
 
6. Mahkemelerin yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Davalı birden fazla ise dava bunlardan birinin yerleşim 

yeri mahkemesinde açılabilir.  

B) Sözleşmeden doğan davalar sözleşmenin kurulduğu 
yerde de açılabilir.  

C) Terekenin kesin paylaşılmasına kadar mirasçılara karşı 
açılacak tüm davalar ölen kimsenin son yerleşim 
yerinde açılır.  

D) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel 
yetkili mahkeme Türkiye’deki mutad meskeninin 
bulunduğu yer mahkemesidir.  

E) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen 
istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında 
mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.  

Doğru Cevap: B  
 
7. Aşağıdakilerden hangisi mal sigortalarında sigortacının 
tazminat borcunun doğması için aranan şartlardan biri 
değildir? 

 
A) Riziko ile zarar arasında uygun illiyet bağı 

bulunmalıdır. 

B) Sigorta konusu menfaat, rizikonun gerçekleşmesi 
sonucunda tamamen veya kısmen zarar görmüş 
olmalıdır. 

C) Sigorta ettiren/sigortalı, sigortacıya başvurmadan önce 
hasar miktarını tespit ettirmiş olmalıdır. 

D) Riziko sigorta süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır. 

E) Riziko sigorta teminatı kapsamı dışında bırakılmış 
olmamalıdır.  

Doğru Cevap: C 
 

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

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

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: B 
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9. Sigorta genel şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

I. Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel 
şartlarda yapılan her türlü değişiklik için sigortacı 8 
gün içinde prim farkı isteyebilir.  

II. Sigorta dalları için ayrı ayrı olmak üzere önceden 
hazırlanmış, mutad ve standart şartlardır.  

III. Kanunun emredici hükümlerinden önce uygulanır.  
IV. Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça genel 

şartlarda yapılan her türlü değişiklik hemen ve 
doğrudan uygulanır.  
 

A) Yalnız I ve IV 

B) Yalnız II, III ve IV 

C) Yalnız II ve III 

D) Yalnız I, III ve IV 

E) Yalnız III 

Doğru Cevap: D 

 
 
10. Türk Ticaret Kanunu kapsamında mal sigortalarıyla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Rizikonun gerçekleşmesi sonucu doğan kazanç kaybı 
ile sigorta edilen malın ayıbından doğan hasarlar, aksine 
sözleşme yoksa, sigorta kapsamında değildir. 

B) Mal topluluğu için yapılan sigorta, topluluğa dâhil 
münferit parçaları da kapsar. 

C) Sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini, sadece 
onun adını belirterek sigorta ettirebilir.  

D) Sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki 
malike ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda aksi 
öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı sigorta 
tazminatı üzerinde de devam eder. 

E) Mala ilişkin bir hakkın yalnız bir kısmında menfaat 
sahibi olan kişi, kendisine ait kısımdan fazlasını da 
sigorta ettirmişse, sigortanın bu fazlaya ilişkin kısmı, 
sigorta ettirenle aynı menfaati olanlar lehine yapılmış 
sayılır. 

Doğru Cevap: C 

 

 

11. Dava konusu sübjektif hak ile davanın tarafları 
arasındaki ilişkiye ne ad verilir? 
 
A) Taraf ehliyeti 

B) Dava ehliyeti 

C) Sıfat 

D) Davaya vekalet ehliyeti 

E) Dava takip yetkisi 

Doğru Cevap: C 
 
 
12. Türk Medeni Kanunu’na göre, gaiplik kararı ne 
zamandan itibaren hüküm ve sonuç doğurur? 
 
A) Karara karşı itiraz süresinin dolmasıyla  

B) Mahkemece karar verilmesiyle 

C) Mahkemece verilen kararın ilan edilmesiyle  

D) Mahkemece verilen hükmün kesinleşmesiyle  

E) Ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin 
alındığı günden itibaren 

Doğru Cevap: E 
 
 
13. Türk Ticaret Kanunu’na göre sigorta priminin ödenmesi 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta priminin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, ilk 
taksidin kural olarak teklifname verilmesi ile birlikte 
ödenmiş olması gerekir.  

B) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini 
gerektiren değişiklikler meydana gelmişse, prim 
indirilir ve gereğinde geri verilir.  

C) Teklifname verilmesi anında yapılmış ödemeler, 
sözleşmenin yapılmasından sonra prim olarak kabul 
edilir veya ilk prime sayılır.  

D) Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan 
önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek 
sözleşmeden cayabilir.  

E) İlk taksidin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler 
için bono düzenlenebilir.  

Doğru Cevap: A 
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14. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları’na göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Manevi tazminat talepleri sigorta teminatı 

kapsamındadır.  

B) Dava açılması halinde, sigortalının ihbarı ile sigortacı 
takip ve idare etmek üzere davaya her aşamada dahil 
olur.  

C) Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine 
ilişkin talepler, kural olarak zarar görenin, zarar ve 
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki 
yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yılda 
zamanaşımına uğrar.  

D) Üçüncü kişinin sürekli sakatlık nedeniyle uğradığı 
zararlar sigorta teminatı altındadır.  

E) Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü 
kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma 
hakkını haizdir. 

Doğru Cevap: A 
 
 
15. Medeni usul hukukunda “sürpriz karar verme yasağı” 
esas itibariyle aşağıdakilerden hangisinin bir gereği olarak 
değerlendirilebilir? 
 
A) Tabiî hâkim ilkesi 

B) Re’sen araştırma ilkesi 

C) Taleple bağlılık ilkesi 

D) Hukuki dinlenilme hakkı  

E) Hâkimin, hukuku res’en uygulaması ilkesi 

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Türk Ticaret Kanunu ile Sigorta Sözleşmelerinde 
Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında aydınlatma 
yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 
A) Aydınlatma yükümlülüğünün sözlü olarak yerine 

getirilmesi esastır.   

B) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına 14 gün 
içinde itiraz etmemişse, sözleşme, poliçede yazılı 
şartlarla yapılmış olur.  

C) Aydınlatma yükümlülüğü sadece sigorta sözleşmesinin 
kurulması aşamasında söz konusudur.  

D) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı 
sigorta ettirene aittir.  

E) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
hâlinde, sigorta ettirenin sözleşmeyi fesih hakkı 
olmadığı gibi, uğradığı zararın tazminini de talep 
edemez.   

Doğru Cevap: B 
 
 
17. 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  

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 
 

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 
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18.   
I. Limited şirket olarak kurulmuş sigorta acentesinin 

ticaret unvanı 
II. Sigorta acentesinin temsil yetkisinin bulunup 

bulunmadığı 
III.  Sigorta acentesinin aracılık yaptığı sigorta 

sözleşmeleri 
 

Yukarıdaki bilgilerden hangisine/hangilerine Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nden ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) Yalnız I ve II 

E) Yalnız II ve III 

Doğru Cevap: C 
 
 
19. Genel mahkemedeki bir yargılama ile sigorta tahkim 

yargılaması arasında aşağıdaki ilkelerden hangisinin 
uygulanması bakımından önemli bir farklılık ortaya 
çıkmaktadır? 

 
A) Hukuki dinlenilme hakkı 

B) Taraflarca hazırlama ilkesi 

C) Yazılılık ilkesi 

D) Tasarruf ilkesi 

E) Sözlülük ilkesi 

Doğru Cevap: E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi 
zarar sigortalarına hâkim olan tazminat ilkesinin 
hükümlerinden biri değildir? 
 
A) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu takdirde, 

sigorta edilmiş menfaatin bir kısmının zarara uğraması 
hâlinde sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta 
bedelinin tamamını tazminat olarak öder.  

B) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin 
üstünde ise, aşan kısım geçersizdir.  

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

D) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı 
zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı 
sigorta edilmişse, yapılan birden çok sigorta 
sözleşmesinin hepsi, ancak sigorta olunan menfaatin 
değerine kadar geçerli sayılır. 

E) Sigortalının sadece somut ve gerçek zararının tazmin 
edilmesi esastır.  

Doğru Cevap: A 
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21. On üç yaşındaki (C), teyzesi (T)’nin bayram harçlığı 
olarak verdiği 5.000 TL ile velisi olan annesi (A)’ya 
söylemeden bir bilgisayar satın alır. Bilgisayardan sıkılan 
(C), bilgisayarı yirmi bir yaşındaki kuzeni (K)’ya satar ve 
teslim eder. Bilgisayarın bozuk olduğunu fark eden (K), 
(C)’ye yazdığı bir kısa mesaj ile (C)’ye hakaret eder. 
 
Yukarıdaki olayla ilgili olarak aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. (T)’nin (C)’ye bayram harçlığı vermesini konu 
edinen işlem, iptal edilebilir niteliktedir. 

II. (C), (K)’ya karşı (A)’nın rızasına gerek olmaksızın 
manevi tazminat talebi yönünde iradesini 
açıklayabilir. 

III. (C)’nin bilgisayar almasını konu edinen işlem, (A) 
işleme icazet verene kadar geçecek sürede 
hükümsüzdür. 

IV. (C)’nin bilgisayarı (K)’ya satmasını konu edinen 
işlem yok hükmündedir. 

V. (K) yaşı itibarıyla kusurlu ve hukuka aykırı 
fiillerinden sorumlu olmaz. 
 

A) Yalnız I 

B) II ve III 

C) I, IV ve V 

D) Yalnız V 

E) II, III ve V 

Doğru Cevap: B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. (A), deniz yolu ile Antalya’dan İzmir’deki fabrikasına 
taşınacak 1000 ton mandalina yükü için (S) Sigorta Şirketi 
ile emtia nakliyat sigortası sözleşmesi akdetmiştir. Buna 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 
 

I. Rizikonun gerçekleşerek mandalina yükünün zayi 
olması halinde, (A)’nın (S) Sigorta Şirketi’nden 
olan sigorta tazminatı alacağı 10 yıllık zamanaşımı 
süresine tâbidir. 

II. (A)’nın prim ödeme borcu ancak (S) Sigorta 
Şirketi’nin sigorta poliçesini düzenleyip teslim 
etmesi ile muaccel olur. 

III. (S) Sigorta Şirketi’nin sorumluluğu, sözleşmenin 
yapılması ile başlar.  

IV. (A)’nın üçüncü aya ait prim taksidini ödemede 
temerrüde düşmesi halinde, (S) Sigorta Şirketi 
isterse Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen borçlu 
temerrüdüne ilişkin diğer haklarını da kullanabilir. 
 

A) Yanlız I, II   

B) Yalnız I, II, III   

C) Yalnız II, III   

D) Yalnız II, III, IV   

E) Yalnız I, II, IV 

Doğru Cevap: A 

 
23. Sigortacılık Kanunu’na göre sigorta acenteleri ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta acenteliği sadece tüzel kişilerce yapılır.  

B) Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin, kural olarak, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan 
Levha’ya yazılı olması gerekir. 

C) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde, sigorta 
acentesi, sigorta ettirenlerle yaptığı veya kısa bir süre 
içinde yapacağı işlerle ilgili sözleşme ilişkisi devam 
etmiş olsaydı elde edeceği komisyona hak kazanır. 

D) Türk Ticaret Kanunu’nun acentelere ilişkin hükümleri 
sigorta acenteleri hakkında da uygulanır. 

E) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta 
acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hakkında 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan 
Levha’ya kayıt zorunluluğu uygulanmaz.  

Doğru Cevap: A 
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24. 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 

 

 

 

 

 

25. (C), evinde bulunan 150.000 TL değerindeki eşyayı 
çeşitli rizikolara karşı (A) sigorta şirketi nezdinde 120.000 
TL; (B) sigorta şirketi nezdinde 60.000 TL bedelle sigorta 
ettirmiştir. Söz konusu sigortalar aynı zamanda, aynı süre 
için ve aynı rizikolara karşı yapılmıştır. Sigorta süresi içinde 
teminat kapsamındaki rizikolardan biri gerçekleşmiş ve 
sigortalanan eşyanın tamamı hasara uğramıştır.  
 
Olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) (B)’nin tazminat ödeme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

B) (A)’nın ödemesi gereken tazminat miktarı 100.000 
TL’dir.  

C) (A) ve (B)’nin ödemesi gereken tazminat miktarı toplam 
180.000 TL’dir.  

D) (B)’nin ödemesi gereken tazminat miktarı 60.000 
TL’dir.  

E) (A)’nın ödemesi gereken tazminat miktarı 120.000 
TL’dir.  

Doğru Cevap: B 

 
 
26. 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 
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27. 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 

28. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi pasif sigortası 
türüne örnektir? 
 
A) Reasürans 

B) Cam kırılmasına karşı sigorta 

C) Kasko sigortası 

D) Yangın sigortası 

E) Hırsızlık sigortası 

Doğru Cevap: A 

 
29. İhtiyari dava arkadaşlığına ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) İhtiyari dava arkadaşlarından biri, diğerinin tanığı 

olabilir.  

B) İhtiyari dava arkadaşlarından biri, diğerinin temsilcisi 
olabilir.  

C) İhtiyari dava arkadaşlarından birinin yaptığı ikrar, diğer 
dava arkadaşlarını da bağlar.  

D) İhtiyari dava arkadaşlarından her biri hakkında farklı 
hüküm verilebilir.  

E) Davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukuki 
sebeplerin birbirine benzer olması halinde ihtiyari dava 
arkadaşlığı söz konusu olabilir.  

 
Doğru Cevap: C  
 

30. (X) Sigorta Anonim Şirketi ile (Y) Sigorta Aracılık 
Limited Şirketi arasında sigorta acenteliği sözleşmesi 
akdedilmiştir. (Y) Sigorta Aracılık Limited Şirketi’ne temsil 
yetkisi de verilmiştir. (Y) Sigorta Aracılık Limited Şirketi, 
(X) Sigorta Anonim Şirketi’ni temsilen, gerçek kişi (A) ile 
bir sigorta sözleşmesi akdetmiştir.  
 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 

I. (A), rizikonun gerçekleştiğini (Y) Sigorta Aracılık 
Limited Şirketi’ne de bildirebilir. Bu bildirim (X) 
Sigorta Anonim Şirketi’ne yapılmış sayılır.  

II. Sigorta tazminatının ödenmesinde temerrüde 
düşülmesi hâlinde (A), (X) Sigorta Anonim 
Şirketi’ne izafeten (Y) Sigorta Aracılık Limited 
Şirketi’ne dava açabilir ve davayı kazanırsa 
mahkeme kararı (Y) Sigorta Aracılık Limited 
Şirketi aleyhine icra edilebilir.  

III. (Y) Sigorta Limited Şirketi’nin gerçek kişi (A)’dan 
sigorta primini tahsil etme yetkisi bulunmaktadır.  
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız I ve III 

D) Yalnız II ve III 

E) I, II ve III 

Doğru Cevap: C 

 
 
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 
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32. Aşağıdakilerden hangisinde/hangilerinde ruhsat iptalini 
gerektiren bir durum söz konusu değildir? 
 

I. (X) Sigorta Şirketi’nin ruhsat aldığı 24.09.2020 
tarihinden 24.02.2021 tarihine kadar hiç sigorta 
sözleşmesi akdetmemiş olması  

II. (Y) Sigorta Şirketi’nin özkaynaklarının minimum 
garanti fonunun altına düşmesi 

III. (Z) Sigorta Şirketi’nin mali bünyesinin 
güçlendirilmesine yönelik Sigortacılık Kanunu’nda 
öngörülen tedbirlerin uygulanmaması veya 
uygulanamayacağının anlaşılması 

IV. (Q) Sigorta Şirketi’nin ödemelerini tatil etmesi 
 

A) Yalnız I   

B) Yalnız I, II  

C) Yalnız II, IV  

D) Yalnız III  

E) Yalnız I, III 

Doğru Cevap: A 

 
 
33. “…Yoksulluk nafakası, yoksulluğa düşecek olan eş için 
verilen bir nafaka türü olup, söz konusu bu nafaka boşanma 
davası kesinleştikten sonra işlemeye başlar…Yoksulluğun 
ortadan kalkması halinde mahkemece nafakanın 
kaldırılmasına karar verilebileceği gibi, tarafların mali 
durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği 
hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına da karar 
verilebilir” (HGK, 29.11.2017, 3-1532/1465). 
 
 
Yukarıdaki kararda söz edildiği şekilde karar 
verilebilmesini sağlayan hukuksal yol aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Tespit davası 

B) Kanun yararına temyiz 

C) Yargılamanın iadesi 

D) Değişiklik davası 

E) Delil tespiti 

Doğru Cevap: D 

 
 
 

34. Sigortacının halefiyeti konusunda 
aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. Sigortalı (A)’nın zarar veren (C) tarafından uğradığı 
maddi zarar 40.000 TL’dir. (B) Sigorta A.Ş, 
sigortalısı (A)’ya sigorta sözleşmesi kapsamına 
göre 25.000 TL tazminat ve 10.000 TL “ex gratia” 
ödemesinde bulunmuştur. Bu halde (B) Sigorta A.Ş, 
zarar veren (C)’ye karşı ancak ödemiş olduğu 
35.000 TL tutarında bir rücu talebinde bulunabilir. 

II. Sigortalı (A)’nın yapmış olduğu ameliyat 
sırasındaki dalgınlığı neticesinde (C)’nin uğradığı 
zarar 40.000 TL’dir. (B) Sigorta A.Ş, sigorta 
sözleşmesi kapsamına göre (C)’nin uğradığı zararın 
tamamını karşılamıştır. Bu halde, (B) Sigorta A.Ş, 
sigortalısı (A)’ya karşı ödemiş olduğu tazminat 
tutarı üzerinden ancak (A)’nın kusuru oranında bir 
rücu talebinde bulunabilir. 

III. 15.05.2021 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucu 
sigortalı (A)’nın otomobilinde 30.000 TL hasar 
meydana gelmiştir. Kasko sigortacısı (B) Sigorta 
A.Ş tarafından (A)’ya 18.06.2021 tarihinde zararın 
tamamı tazminat olarak ödenmiştir. (A)’nın 
haklarına halef olan (B) Sigorta A.Ş, alkollü olması 
nedeniyle kazaya sebebiyet veren (C)’den ödemiş 
olduğu 30.000 TL ve 18.06.2021 tarihinden itibaren 
işleyecek temerrüt faizini talep edebilir. 

IV. Sigortalı (A), aracıyla seyir halindeyken yoldaki 
bozukluk nedeniyle kaldırımda yürümekte olan 
(C)’ye çarpmıştır. (C)’nin uğradığı maddi zarar, 
aracın trafik sigortasını yapan (B) Sigorta A.Ş. 
tarafından karşılanmıştır. (B) Sigorta A.Ş sigortalısı 
(A)’ya rücu talebinde bulunabilir. 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) Yalnız I, II, III  

D) Yalnız I, II, IV   

E) Yalnız II, III 

Doğru Cevap: B 

 

 

 

35. (K)’ya ait klima servisinde çalışan (A), (B)’nin evine 
klima montajı için gider. (A) klimanın dış ünitesini monte 
ettiği sırada cep telefonuna gelen bildirimleri kontrol 
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ederken dış üniteyi düşürür. Dış ünite yoldan geçen (C)’nin 
üzerine düşer ve ayağını kırar. 
 
Yukarıdaki olayla ilgili olarak aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) (C) zararının tazminini (K)’dan talep edebilir. 

B) (A) zararın tamamını tazmin ederse her şekilde ödediği 
miktar için (B)’ye rücu edebilir.  

C) (K), (A)’yı seçmede, ona talimat vermede ve onu 
denetlemede dikkatli davrandığını ispatlarsa (C)’ye 
tazminat ödemekten kurtulur. 

D) (C), (A)’ya karşı tazminat davasını, klimayı (A)’nın 
düşürdüğünü ve zararı öğrendiği tarihten itibaren kural 
olarak iki yıl içinde açabilir. 

E) (A) dış üniteyi o esnada bayıldığı için düşürmüş olsaydı 
bu durum, (C)’nin (K)’dan tazminat talep edebilmesini 
engellemezdi. 

Doğru Cevap: B  

 
36. Sigortacının aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

I. Aydınlatma yükümlülüğünün yazılı şekilde yerine 
getirilmesi esastır. 

II. Sigortacının sözleşmenin kurulmasından önceki ve 
sonraki safhadaki aydınlatma yükümlülüğü, 
Bakanlıkça uygun görülmesi halinde basın ve yayın 
kuruluşları vasıtasıyla yerine getirilebilir. 

III. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigorta 
ettirene aittir.  

IV. Tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz 
konusu olmadığı veya işin mahiyetinin gerektirdiği 
durumlarda, aydınlatma yükümlülüğünün kalıcı 
veri saklayıcısı aracılığı ile yerine getirilmesi 
mümkündür. 
 

A) Yalnız I, II   

B) Yalnız I, III   

C) Yalnız II, III, IV   

D) Yalnız I, IV    

E) Yalnız I, III, IV 

Doğru Cevap: D 

37. 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. 

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 

 
 
38.  

I. Davada tarafı temsil etmiş olan avukatın 
vekaletnamesinin sahte olması 

II. Davada tarafı temsil etmiş olan avukatın avukatlık 
ruhsatnamesinin sahte olması 

III. Karara esas alınan senedin sahte olması 
IV. Mahkemenin görevsiz olması 

 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yargılamanın iadesi 
sebebi değildir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız IV 

D) Yalnız II, IV 

E) Yalnız I, III, IV 

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
39. Sigortacının sigorta tazminatı ödeme yükümlülüğüne 
ilişkin aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 
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I. (C)’ye ait iş yerini yangın rizikosuna karşı sigorta 
eden (S) Sigorta Şirketi, (C)’nin sigorta tazminatı 
almak amacıyla kasten çıkardığı yangın neticesinde 
doğan zararlar için sigorta tazminatı ödemekle 
yükümlü değildir; ancak bu durumda aldığı primleri 
iade etmek zorundadır. 

II. (B)’ye ait konutu yangın rizikosuna karşı sigorta 
eden (S) Sigorta Şirketi, (B)’nin sigara içerken 
sebep olduğu yangın neticesinde zayi olan sigortalı 
konut için sigorta tazminatı ödemekle yükümlü 
değildir. 

III. Yaptırdığı kasko sigortasına istinaden (S) Sigorta 
Şirketi’nden sigorta tazminatını talep eden (D), 
gerekli araştırmalar tamamlandığı ve rizikonun 
gerçekleştiğinin sigortacıya bildirilmesinin 
üzerinden 45 gün geçtiği halde sigorta tazminatını 
ödemeyen sigorta şirketini temerrüde düşürmek ve 
temerrüde bağlı haklarını kullanabilmek için ihtarda 
bulunmak zorundadır. 

IV. (A)’ya ait evi su baskını rizikosuna karşı sigorta 
eden (S) Sigorta Şirketi’nin, (A)’nın rızasını alarak 
sigorta sözleşmesine eklemiş olduğu “sigorta 
tazminatı borcunun ödenmesinde temerrüde düşen 
sigortacının, temerrüt faizi ödemekle yükümlü 
olmayacağı” yönündeki şart geçerli olur. 
 

A) Yalnız I, II, III   

B) Yalnız II, III   

C) Yalnız I, II, IV   

D) Yalnız II, III, IV   

E) I, II, III, IV 

Doğru Cevap: E 

 
40. Türk Borçlar Kanunu’na göre, küçük sanat işlerinden ve 
küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar için kaç 
yıllık zamanaşımı süresi uygulanır? 
 
A) 20 yıllık  

B) 1 yıllık  

C) 2 yıllık  

D) 5 yıllık  

E) 10 yıllık  

Doğru Cevap: D 

41. Sigorta poliçesine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangileri yanlıştır? 

 
I. Sigorta sözleşmesi, sigortacı veya acentesi 

tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından 
itibaren yirmi dört saat içerisinde sigorta poliçesinin 
verilmesi gerekir. 

II. Sigorta sözleşmesi broker aracılığı ile yapıldığı 
takdirde sigorta poliçesinin 2 hafta içerisinde 
verilmesi gerekir. 

III. Sigorta poliçesinin zamanında veya hiç verilmemiş 
olması, sigorta sözleşmesinin geçersizliğine yol 
açmaz. 

IV. Teklifnamedeki hükümler ile poliçedeki hükümler 
farklı olduğu takdirde poliçedeki hükümler dikkate 
alınır. 
 

A) Yalnız I, II   

B) Yalnız II, III   

C) Yalnız I, II, III   

D) Yalnız II, IV   

E) Yalnız II, III, IV 

Doğru Cevap: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42. (A), 26.08.2018 tarihinde maliki olduğu ve bir 
apartmanın zemin katında bulunan yazlık konutu için (S) 
Sigorta Şirketi ile 4 yıl süreli hırsızlık rizikosuna karşı 
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teminat sağlayan bir sigorta sözleşmesi akdetmiştir. (A), 
26.12.2018 tarihinde eskidiği için konutun pencerelerinde 
bulunan demir parmaklıkların tamamını söktürmüş, ancak 
aradan uzun bir süre geçmesine rağmen konutuna yeniden 
demir parmaklık taktırmamıştır. 16.07.2021 tarihinde eve 
hırsız girmiş, (A) sigorta tazminatı talebiyle (S) Sigorta 
Şirketi’ne başvurmuştur. 
 
Olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 

I. (A)’nın demir parmaklıkları söktürmesi, rizikoyu 
ağırlaştıran bir durumdur; ancak (A)’nın kastı 
bulunmadığı için sigortacı her hâlükârda sigorta 
tazminatının tamamını ödemekle yükümlüdür. 

II. (A), “demir parmaklıkların kendi bilgisi dışında, 
oğlu (O) tarafından çıkartıldığını; kendisinin 
durumdan 2020 yılının Ocak ayında haberdar 
olduğunu” ispatladığı takdirde sigortacı fesih 
hakkını kullanamaz. 

III. Demir parmaklıkların çıkartıldığını 06.01.2021 
tarihinde öğrenen sigortacı, bu tarihten itibaren 1 ay 
içerisinde prim farkı talep hakkını kullanabilir. 

IV. Demir parmaklıkların çıkartıldığını 06.01.2021 
tarihinden önce öğrenen sigortacı, sözleşmeyi fesih 
hakkını kullandığı takdirde, değişikliğin meydana 
geldiği sigorta dönemine ait sigorta primini (A)’ya 
iade etmek zorundadır. 
 

A) Yalnız I, II   

B) Yalnız I, II, III   

C) Yalnız III   

D) Yalnız I, IV   

E) Yalnız III, IV 

Doğru Cevap: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Sigorta ettirenin prim ödeme borcuna ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
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I. Sorumluluk sigortalarında sigortacı, zarar görene 
ödeyeceği sigorta tazminatını sigorta primi 
alacakları ile takas edebilir.  

II. Sigorta şirketlerince prim tahsil etme konularında 
yetkilendirilmiş acenteye yapılan prim ödemesi, 
sigorta şirketine yapılmış gibi sonuç doğurur. 

III. Sigorta şirketi tarafından prim transferi konusunda 
yetkilendirilen brokerlere yapılan ödeme, sigorta 
şirketine yapılmış gibi sonuç doğurur.  

IV. Bir yıldan uzun süreli ferdî kaza ve ihtiyarî deprem 
sigortaları tarifeleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 
belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. 
 

A) Yalnız I, II   

B) Yalnız II   

C) Yalnız II, III    

D) Yalnız I, II, IV   

E) Yalnız II, IV 

Doğru Cevap: C 

 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi tahkim ve arabuluculuk 
müesseseleri açısından yanlıştır? 
 
A) Hakem karar verici konumdadır; arabulucu, uyuşmazlık 

konusu üzerinde karar verici konumda yer almaz. 

B) Hakem tarafsız olmak zorunda iken; arabulucunun 
tarafsız olma zorunluluğu bulunmaz. 

C) Hakem yargılama faaliyeti yapar; arabulucunun 
faaliyeti ise dar anlamda yargılama faaliyeti niteliğini 
taşımaz. 

D) Hakem re’sen bazı ispat araçlarına başvurabilir; 
arabulucu ise re’sen delil toplayamaz. 

E) Hakem ihtiyati tedbir kararı verebilir; arabulucu ihtiyati 
tedbir kararı veremez. 

Doğru Cevap: B 

 
 
 
 
46. Türk Medeni Kanunu’na göre, vesayet altında bulunan 
kişinin yerleşim yeri neresidir? 
 
A) Vesayet altında bulunan kişinin bağlı olduğu nüfus 

müdürlüğünün bulunduğu yer. 

B) Vesayet altındaki kişinin bağlı olduğu denetim 
makamının bulunduğu yer. 

C) Vesayet altındaki kişinin babasının yerleşim yeri. 

D) Vesayet altındaki kişinin vasisinin yerleşim yeri. 

E) Vesayet altındaki kişinin bağlı olduğu vesayet 
makamının bulunduğu yer. 

Doğru Cevap: E 

 
 
47. Sözleşme öncesi ihbar görevine ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

I. Sigorta ettiren, sadece bildiği değil ayrıca “bilmesi 
gereken” önemli hususları da sözleşmenin 
yapılması esnasında sigortacıya bildirmekle 
yükümlüdür. 

II. Sözleşme öncesi ihbar görevinin ifası için sigorta 
ettirene soru listesi verildiği takdirde, kural olarak 
listede sorulan soruların dışında kalan hususlara 
ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk 
yüklenemez. 

III. Sözleşme öncesi ihbar görevinin ifası için sigorta 
ettirene yazılı soru listesi veren sigortacı, sigorta 
ettirene sonradan liste dışında kalan hususlara 
ilişkin soru sorabilir, ancak bu soruların da “yazılı” 
şekilde sorulması gereklidir. 

IV. Sigorta ettiren tarafından sözleşmenin kurulması 
esnasında bildirilmeyen önemli bir husus sigortacı 
tarafından biliniyorsa, sigortacı sözleşmeden cayma 
hakkını kullanamaz. 
 

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: E 

 
 
48. 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 
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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 
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 

 
 
49. Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden 
anlaşılmadıkça hukuki işlemden doğan temsil yetkisini sona 
erdiren durumlar arasında yer almaz? 
 
A) Temsilcinin ölümü 

B) Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi 

C) Temsil edilenin iflasına karar verilmesi 

D) Temsil edilenin konkordato mühleti alması  

E) Temsil edilenin ölümü 

Doğru Cevap: D 

 
 
 
 
 
 
50. (A)’ya ait ardiyeyi (A) ad ve hesabına hırsızlık 
rizikosuna karşı sigorta ettirmek isteyen temsilci (T), 
09.08.2021 tarihinde (S) Sigorta Şirketi’ne başvurmuştur. 
(T), aynı gün kendisine verilen teklifnameyi doldurarak 
imzalamış ve sigorta şirketine teslim etmiştir. Sigorta 
sözleşmesinin akdine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. (S) Sigorta Şirketi, rizikonun çok yüksek olduğu 
gerekçesiyle sigorta sözleşmesi kurma talebini 
reddetme hakkına sahiptir. 

II. (S) Sigorta Şirketi, 09.09.2021 tarihine kadar 
teklifnameyi reddetmediği takdirde sigorta 
sözleşmesi geçerli şekilde kurulmuş olur. 

III. (S) Sigorta Şirketi’nin 11.08.2021 tarihinde 
teklifnameyi kabul ettiği, ancak sonradan (T)’nin 
temsil yetkisinin bulunmadığının anlaşıldığı 
varsayımında (T) ve (A) ilk dönem primlerinden 
müteselsilen sorumlu olur. 

IV. (A)’nın ardiyeyi, içerisindeki mallarla birlikte 
(B)’ye devrettiği varsayımında (B) kendiliğinden 
sigorta sözleşmesinin tarafı haline gelir. 
 

A) Yalnız I, II    

B) Yalnız II  

C) Yalnız I, II, III   

D) Yalnız II, III, IV   

E) I, II, III, IV  

Doğru Cevap: A 
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