
 

 
 

 

 
 

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ 

SINAVI ÖRNEK SORULARI 

 
 

 

 

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sigorta Tahkim 
Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi 
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirilmiştir.  

Bahse konu sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı, 2.8.2017 tarihinde SEGEM internet sitesinde 
yayınlanan, Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun “5.2. Sınavın Kapsamı” başlıklı maddesi 
“Sınava ilişkin her bir konu başlığını içerecek şekilde toplam en az 10 örnek soru SEGEM’in 
internet sayfasında sınav tarihinden 2 hafta önce yayımlanacaktır.” hükmünü içermektedir. 
Bu kapsamda hazırlanan 10 adet örnek soru, ilgili kılavuz hükümleri gereği, kamuoyuna 
duyurulur. 

 

Sigortacılık Eğitim Merkezi 

 

 

 

© Her hakkı Sigortacılık Eğitim Merkezine aittir.                                 
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HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ ÖRNEK SORULARI

 

1. Dürüst davranma ilkesi ve hakkın kötüye kullanılması 
yasağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Hakkın kötüye kullanılmış sayılması için hak sahibinin 
başkasına zarar verme amacı taşıması gerekir.  

B) Hakkın kötüye kullanılması yasağı emredici bir 
düzenleme olduğundan sözleşme ile bertaraf edilemez.  

C) Bir hak amacını aşacak şekilde kullanılırsa dürüstlük 
kuralına aykırı kullanılmış olur.  

D) Uyandırılan güvene aykırı davranılması dürüstlük 
kuralına aykırılık oluşturur.  

E) Hakkın kötüye kullanımı için geçerli bir hakkın varlığı 
şarttır.  

 

2. Ayırt etme gücüne sahip, 16 yaşındaki Rıfat ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Teyzesinin kendisine bağışladığı 1000 TL'ye ilişkin 
bağış sözleşmesini tek başına yapabilir. 

B) Bisikletiyle çarptığı Nihal'e karşı haksız fiilinden 
sorumludur. 

C) Tek başına el yazılı vasiyetname düzenleyebilir. 

D) Kişiliğine sıkı sıkıya bağlı haklarını tek başına 
kullanabilir. 

E) Ancak yasal temsilcisinin izniyle önemli bağışlarda 
bulunabilir. 

 

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hukuken öneri söz 
konusu değildir? 

A) Fiyatı gösterilerek mal sergilenmesi 

B) Tarife veya fiyat listesi gönderilmesi 

C) Ismarlanmamış şeyin gönderilmesi 

D) Öneri yapılırken kabul için bir sürenin belirlenmesi 

E) Önerinin hazır olmayan bir kimseye yapılmış olması 

 

4. İstanbul Anadolu yakasında çalışan bilgisayar satıcısı 
Kemal, Avrupa yakasındaki müşterisi Veli’ye 1 Mayıs 
2017 tarihinde teslim etmek üzere bilgisayar satmış, 
ancak 1 Mayıs’ta gösteriler nedeniyle İstanbul trafiğinin 
durması yüzünden teslim borcunu yerine getirememiştir. 
Ertesi gün müşterisi Veli’ye teslim etmek üzere bilgisayarı 
kargoya vermiş fakat yolda meydana gelen trafik 
kazasında kargo aracındaki bilgisayar telef olmuştur.  

Kemal’in teslim borcunu yerine getirememesinden doğan 
sorumluluğu konusu ile ilgili olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur?  

A) Kemal, 1 Mayıs 2017’de teslim borcunu yerine 
getirmemiş olduğu için temerrüde düşer. Fakat 
umulmayan olay (kaza) nedeniyle bilgisayar telef 
olduğundan dolayı sonraki kusursuz ifa imkânsızlığı 
nedeniyle Kemal borcundan kurtulur.  

B) Kemal kusurlu olmadığı için temerrüde düşmez. Edim 
(teslim borcu) sonraki kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle 
sona erer, Kemal borcundan kurtulur.  

C) Satım sözleşmesinde sözleşmenin yapılmasıyla 
birlikte hasar alıcı Veli’ye geçtiği için, temerrütten önce 
veya sonra kusursuz ifa imkânsızlığı ortaya çıktığında 
Kemal teslim borcundan kurtulur ve Veli’ye karşı 
sorumluluğu olmaz.  

D) Kemal, gecikmede kusuru olmasa da zamanında 
teslim borcunu yerine getirmemiş olduğu için temerrüde 
düşer. Temerrütten sonra ortaya çıkan kazadan borçlu 
kural olarak sorumludur. Fakat Kemal, temerrüde 
düşmekte kusurlu olmadığından, sorumluluktan 
kurtulabilir.  

E) Temerrüt ve imkânsızlık hükümleri bir arada 
olamayacağından bilgisayarın telef olmasıyla temerrüt 
hükümleri ortadan kalkar ve Kemal imkânsızlıkta kusuru 
olmadığı için sorumlu olmaz. 
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5. Süpermarket işleten (A), 10.05.2017 tarihinde 
buzdolabı ithalatçısı (B)’yi arayarak 10.000TL tutarında 
buzdolabı satın almak istediğini, bedelini de teslim 
tarihinden 1 ay sonra ödeyeceğini söyler. (B) de 
buzdolabını 12.05.2017 tarihinde (A)’ya gönderir. 
Buzdolabının ayıplı olduğunu gören (A), buzdolabının 
bedelini 1 ay geçmesine rağmen ödemez. 

Buzdolabının ayıplı olması ve bedelinin ödenmemesi 
konuları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)(B) buzdolabının satışına izin verilmesini mahkemeden 
isteyebilir. 

B) (A), buzdolabının ayıplı olduğu açıkça belli ise, bunu 2 
gün içinde (B)’ye ihbar etmelidir. 

C) (A), buzdolabının ayıplı olduğu açıkça belli değil ise, 
malı inceleyip, bunu 5 gün içinde (B)’ye ihbar etmelidir. 

D) (A), buzdolabının ayıplı olduğu açıkça belli değil ise, 
malı inceleyip, bunu 8 gün içinde (B)’ye ihbar etmelidir. 

E) Türk Ticaret Kanunundaki özel hükümler saklı kalmak 
şartıyla, tacirler arasındaki satışlarda da Türk Borçlar 
Kanununun satış sözleşmesine ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ticaret 
Kanunundaki teselsül karinesi bakımından yanlış bir 
ifadedir? 

A) Birden fazla kişi, içlerinden birisi için ticari iş 
niteliğinde bir iş dolayısıyla diğer bir kişiye karşı 
birlikte borç altına girerse -Kanunda veya 
sözleşmede aksi öngörülmemişse- müteselsilen 
sorumludurlar. 

B) İki kişi, her ikisi için ticari iş niteliğindeki bir iş 
sebebiyle diğer bir kişi için birlikte kefil olurlarsa  
-Kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse- 
müteselsil kefil olurlar. 

C) Müteselsilen sorumlu olan kefillerden ihtar 
yapılmaksızın temerrüt faizi talep edilebilir. 

D) Ticari borca kefalet halinde asıl borçlu ile kefil 
müteselsilen sorumludurlar. 

E) Bir ticari borca kefil olan kefil A ve kefil B 
müteselsilen sorumludurlar. 

7. Kısmi davanın sonuçlarına ilişkin aşağıdaki 
önermelerden hangileri yanlıştır? 

I. Davacı, talep konusunun geri kalanından açıkça 
feragat etmemişse gerek aynı davada gerekse başka bir 
dava açarak alacağın geri kalan kısmını talep edebilir. 

II. Zamanaşımı, alacağın tamamı için davanın açıldığı 
tarihte kesilmiş olur. 

III. Harç ve vekâlet ücreti, davacının talep ettiği miktar 
üzerinden hesaplanır. 

IV. Alacağın geri kalanının yanında faiz de talep 
edilmişse geri kalan miktar için faiz davanın açıldığı 
tarihten itibaren hesaplanır.   

A) I, II 

B) II, III 

C) I, II, III 

D) I, IV 

E) II, IV 

 

 

8. Vekalet ücretine ilişkin aşağıdaki önermelerden 
hangileri doğrudur? 

 

I. Vekalet ücreti de yargılama giderlerinden 
sayılır. 

II. Vekalet ücretinin takdirinde, davanın açıldığı 
tarihteki Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.  

III. Haklı çıkan lehine vekalet ücretine 
hükmedilebilmesi için yargılamanın başından 
itibaren vekille temsil edilmesi gerekmez, 
yargılamanın herhangi bir aşamasında 
avukatın vekillik görevine başlaması yeterlidir.   

IV. Haklı çıkan tarafın kendini birden çok vekille 
temsil ettirmesi durumunda, lehine sadece bir 
tek vekalet ücretine hükmedilir.  

 

A) I, II  B) II, III  C) II, IV 
 D) I, II, IV  E) I, III, IV  
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9. Hayat sigortasında sigortacı aşağıdaki hangi 
durumlarda sigorta bedelini ödemeyi üstlenir? 
 
      I.   Ölüm 
      II.  Hayatta kalma 
      III. Sakatlık 
      IV. Hastalık 
 

A) I ve III     
B) I ve II      
C) II ve III      
D) III ve IV      
E) Hepsi 
 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Kara Araçları Kasko 
Sigortası Genel Şartları uyarınca “Ek Sözleşme ile 
Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar” arasında 
sayılmaktadır? 

 

A) Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta 
yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar. 
 
B) Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, 
çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana 
gelen zararlar. 
 
C) Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla 
yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve 
münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından 
kaynaklanan zararlar. 
 
D) Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine 
göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler 
tarafından kullanılması sırasında meydana gelen 
zararlar. 
 
E) Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak 
taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen 
teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın 
kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler 
ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması 
sırasında uğrayacağı zararlar. 
 

 

 

CEVAPLAR 

1) A   

2) E 

3) C 

4) D 

5) C 

6) C 

7) E 

8) E 

9) B 

10) B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




