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G E N E L A Ç I K L A M A

1.
110 dakikadır

2. A
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız
takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3. Bu soru kitapçığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde lar
sigortacılık soruları, ikinci bölümde genel yetenek ve genel kültür
soruları yer almaktadır.

4. İL KODU GRUP KODU
01

04 05

5.

6.

7.

8. Sınavın değerlendirilmesinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap
sayısının üçte biri çıkarılarak adayın puanı bulunacaktır.

9.

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

Bu soru kitapçığının türü 'dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere kodlayınız.

bölümüne, sınava girdiğiniz ilin Trafik plaka kodunu,
bölümüne Kara Araçları branşı için ,

Yangın, Doğal Afet, Kaza ve
Hırsızlık branşı için , Mühendislik branşı için kodunu yazınız. Bu kodları,
cevap kağıdındaki ilgili bölümlere de işaretlemeyi unutmayınız.

Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında
ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı üzerine
gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.

Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.

Hava, Deniz, Demiryolu Araçları branşı için
, Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat branşı için ,02 03
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1.

2.

3.

Risk yönetimi sürecinde riskin
değerlendirilmesinden sonra riskin
yöneti lmesi amacıyla aşağıdaki
araçlardan hangisinin kullanılması
sigortacılık tekniği ile ilişkilidir?

a) Riskten kaçınmak
b) Riski üzerinde tutmak
c) Riski transfer etmek
d) Hiçbiri

“Sigorta sözleşmesiyle ......, belli bir
...... karşılığında, parayla ölçülebilir bir
menfaatini halele uğratan bir rizikonun
gerçekleşmesi halinde, ...... tarafından
teminat altına alınır.” cümlesinde boş
bırakılan yerler aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanabilir?

a) sigortacı, tazminat, sigortalı
b) sigortalı, prim, sigortacı
c) sigortalı, taahhüt, sigortacı
d) sigortacı, prim, sigortalı

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki
s i g o r t a c ı l ı k f a a l i y e t l e r i n i n
düzenlenmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu ?

a) Ulusal sermayenin güçlenmesine
önem verilmesi

b) Yabancı şirketlerinin etkin bir şekilde
denetlenmesi

c) Yurtiçi saklama payı kapasitesinin
artırılması

d) Yabancı şirket sayısının artırılması

söylenemez

4.

5.

6.

7.

Ülkemiz sigortacıl ık sektörünün
düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi
hangi kurum tarafından yerine
getirilmektedir?

a) Hazine Müsteşarlığı
b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
c) Maliye Bakanlığı
d) Sosyal Sigortalar Kurumu

Aşağıdakilerden hangisi sigortanın
işlevlerinden ?

a) Fon birikimi sağlamak
b) Finansal istikrarı artırmak
c) Risklerden kaçınmak
d) İş sürekliliğini sağlamak

Sigorta sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi ?

a) Sözleşmenin akdi şekil şartına tabi
değildir.

b) Sözleşmenin ispatı için yazılı delil
aranır.

c) Sö z l e şmen i n ya z ı l ı o l a ra k
düzenlenmesi gerekir.

d) Sigorta sözleşmesi uyarınca
sigortalıya bir poliçe verilmesi
gerekir.

S i go r t a sö z l e şmes i n i n t an ım ı
aşağıdakilerden hangisinde yer
almaktadır?

a) Büyük Sayılar Kanunu
b) Sigortacılık Kanunu
c) Türk Ticaret Kanunu
d) Anayasa

değildir

yanlıştır
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8.

9.

10.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde
' k e n d i h e s a b ı n a s i g o r t a ' d a n
bahsedilebilir?

a) Sigorta ettirenin kendi menfaatinin
teminat altına alınması

b) Sigorta ettiren dışındaki bir kişinin
menfaatinin teminat altına alınması

c) S i g o r t a e t t i r e n i n s i g o r t a
sözleşmesinden cayması

d) Sigorta ettirenin rizikoyu üzerinde
tutması

S igorta l ın ın , hasar ın meydana
g e l m e s i n d e n s o n r a s i g o r t a l ı
değilmişçesine hareket ederek zararın
azaltılmasında gerekli önlemleri alarak
yardımcı olması sigortacılığın hangi
temel prensibi gereğidir?

a) Tazminat prensibi
b) Halefiyet prensibi
c) Azami iyiniyet prensibi
d) Sigortalanabilir menfaat prensibi

Tazminat prensibiyle aşağıdakilerden
hangisi ?

a) Sigorta bedelinin sigorta değerine
eşitliği

b) Sigortalının ekonomik durumunun
hasa rdan öncek i düzey i ne
getirilmesi

c) Sigortanın sebepsiz zenginleşme
aracı olarak kullanılabilmesi

d) Hiçbiri

amaçlanmaz

11.

12.

13.

İşyeri sahibi A, işyerindeki mallarını
yangına karşı sigortalatmıştır. Sigorta
poliçesinde sigorta bedeli 85.000.- TL
olarak beyan edilmiştir. Sigorta süresi
içinde meydana gelen bir yangın
neticesinde hasar
görmüştür. Yapılan hasar tespitinde
100.000.- TL tutarında zarar tespit
edilmiştir.
sigortalıya yapılacak hasar ödemesinde
aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

a) Poliçedeki sigorta bedeli 85.000.- TL
olduğundan, bu tutarın tamamı
ödenir.

b) 85.000.- TL hasar ödemesi yapılır,
aşan kısım 15.000.- TL'ye ilişkin
prim iade edilir.

c) 100.000.- TL hasar ödemesi yapılır,
aşan kısım 15.000.- TL için ilave
prim alınır.

d) Sigorta bedelinin sigorta değerine
oranı kadar tazminattan indirim
yapılır.

Eksik sigorta nedir?

a) Sigorta poliçesinde eksik riskler var
demektir.

b) Sigorta bedelinin, sigortalı malın
gerçek değerinin üstünde olmasıdır.

c) Sigorta bedelinin, sigortalı malın
gerçek değerinin altında olmasıdır.

d) Sigorta poliçesinde belirtilen prim
eksik ödenmiş demektir.

Ha l e f i ye t p rens i b i y l e aşağ ıda
sayılanlardan hangisi amaçlanmaktadır?

a) Rizikonun gerçekleşmesi hususunda
hiçbir menfaati olmayan kişilerin
sigortalanmaması

b) Hasarı ödeyen sigortacının diğer
sigortacıları hasarı paylaşmaya
davet etmesi

c) Sözleşme taraflarının birbirlerine
karşı azami iyiniyet göstermeleri

d) Hem sigortacıdan hem de zarara
sebep olan kişilerden çifte tazminat
alınmasının önlenmesi

malların tamamı

Tazminat prensibi uyarınca

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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14.

15.

16.

17.

Aşağıdaki hallerden hangisinde birden
fazla sigortacının devrede olması söz
konusudur?

I. Müşterek sigorta
II. Kısmi sigorta
III. Çifte sigorta

a) Yalnızca III
b) I ve II
c) I ve III
d) I, II, III

Aşağıdakilerden hangisi bir tazminat
sigortası türü ?

a) Yangın sigortası
b) Hırsızlık sigortası
c) Elektronik cihaz sigortası
d) Hayat sigortası

Aşağıdaki ifadelerden hangisi mal
sigortaları için geçerli ?

a) Riziko kişilerin mal varlığını tehdit
eden unsurlardır.

b) Değeri parayla ölçülebilen her türlü
mal, hak ve alacaklar sigorta
konusunu oluşturur.

c) Sigortacı ödediği tazminat uyarınca
herhangi bir halefiyet hakkına sahip
olmaz.

d) Uğranılan gerçek zararın tazmini
amaçlanır.

Önceden belirlenen bir miktarı aşmayan
hasarların sigortalının sorumluluğunda
kaldığı, hasarın bu miktarı aşması
durumunda ise tamamının sigorta şirketi
taraf ından ödenmesini öngören
muafiyet uygulaması hangisidir?

a) Tenzili muafiyet
b) Entegral muafiyet
c) Gerçek tam muafiyet
d) Kısmi muafiyet

değildir

değildir

18.

19.

20.

21.

Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca,
hayat sigortaları grubunda ruhsatı
bulunan sigorta şirketleri aşağıda
belirtilen sigorta branşlarının hangisinde
faaliyette ?

a) Hastalık/ Sağlık sigortası
b) Ferdi kaza sigortası
c) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
d) Mal ve sorumluluk sigortaları

S igor ta gene l şar t l a r ı i l e ne
amaçlanmaktadır?

a) Benzer rizikolara maruz sigortalılara
eşit kapsam ve koşullarla teminat
sağlanması

b) Sigorta şirketlerinin çalışma usul ve
esaslarının belirlenmesi

c) Sigorta sözleşmesi karşılığında
t a h s i l e d i l e c e k p r i m l e r i n
belirlenmesi

d) Hepsi

S igorta söz leşmesinden doğan
uyuşmazlıkların hakemler vasıtasıyla
k ısa sürede çözümü amac ıy la
oluşturulan kurum hangisidir?

a) Sigorta Tahkim Mahkemesi
b) Sigorta Tahkim Komisyonu
c) Sigorta Uyuşmazlık Komisyonu
d) Sigorta Uyuşmazlık Mahkemesi

Sigorta eksperlerini tek çatı altında
toplayan mesleki örgütlenme hangisidir?

a) Sigorta Eksperleri Birliği
b) Sigorta Eksper ler i Bir l ik ler i

Federasyonu
c) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
d) Sigorta Eksperleri Odası

bulunamaz

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI



SEG
EM

4

22.

23.

24.

25.

Sigorta poliçesinin düzenlenmesinden
sonra ortaya çıkan ve sigortacının
üstlendiği riskin mahiyetini etkileyen bir
durum nedeniyle poliçeye ek olarak
düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal
statüye sahip yazılı belgeye ne ad verilir?

a) Teklif formu
b) Zeyilname
c) Sigorta sertifikası
d) Rejistro

Teminat kapsamındaki bir rizikonun
gerçekleşmesi durumunda, sigortacının
ödemekle yükümlü olduğu ve tazminata
esas teşkil eden azami tutarı belirtmek
amacıyla poliçede belirtilen kavram
nedir?

a) Sigorta değeri
b) Sigorta primi
c) Sigorta bedeli
d) Sovtaj

Aşağıdakilerden hangisi Devlet destekli
tarım sigortaları kapsamında sağlanan
Devlet desteğidir?

a) Prim desteği, hasar fazlası desteği
b) Prim desteği, vergi iadesi
c) Hasar fazlası desteği, prim borcu

ertelemesi
d) Hepsi

Aşağıda belirtilen hallerden hangisi için
Güvence Hesabına ?

a) Sigortalının tespit edilememesi
durumunda kişiye gelen bedenî
zararlar

b) Sigortasını yaptırmamış olanların
neden olduğu bedenî zararlar

c) Sigorta şirketinin iflası halinde
maddî ve bedenî zararlar

d) Çalınmış bir aracın karıştığı kazada
kişiye gelen maddi zararlar

başvurulamaz

26.

27.

28.

29.

Meydana gelmiş ve sigorta şirketine
ihbarı yapılmış hasarlara ilişkin olarak
ayrılan karşılık hangisidir?

a) Muallak hasarlar karşılığı
b) Kısmi hasar karşılığı
c) Gerçekleşmiş fakat bildirilmemiş

hasarlar karşılığı
d) Ödenecek hasarlar karşılığı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası) ile
Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

a) Kasko sigortası zorunludur, trafik
sigortası isteğe bağlıdır.

b) Kasko s igortas ı sorumlu luk
sigortasıdır, trafik sigortası mal
sigortasıdır.

c) Kasko sigortası sigortalının zararını
karşılar, trafik sigortası ise
sigortalının üçüncü şahıslara verdiği
zararı karşılar.

d) Kasko sigortası özel sigortadır, trafik
sigortası ise sosyal sigortadır.

Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi
Merkezinin alt birimlerinden birisi

?

a) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi
b) Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi
c) Emeklilik Gözetim Merkezi
d) Sigorta Hasar Takip Merkezi

'Yakın sebep' nedir?

a) Sigortalanabilir menfaat
b) Hasara sebep olanın hasar yerine

yakınlığı
c) Hasarın meydana gelmesine neden

olan en etkili ve hakim sebep
d) Rizikoyla ilgili olarak poliçede

belirtilmeyen diğer haller

değildir

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI



SEG
EM

5

30.

31.

32.

33.

Devlet destekli tarım sigortaları hangi
kurum tarafından sunulmaktadır?

a) Tarım Sigortaları Havuzu
b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
c) Türkiye Ziraat Odaları Birliği
d) Ziraat Bankası

Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu hükümlerine tabi

?

a) Yurtdışında faaliyet gösteren sigorta
şirketleri

b) Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği

c) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
d) Sigorta aracıları ve eksperler

Sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri
temsil ederek, sözleşmelerin akdinden
önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi
ve gerekt iğ inde söz leşmeler in
uygulanmasında veya tazminatın
tahsilinde yardımcı olmayı meslek
edinen kişiye ne ad verilir?

a) Sigorta eksperi
b) Sigorta acentesi
c) Sigorta brokeri
d) Sigorta hakemi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Brokerler sigorta şirketlerini temsil
eder.

b) Brokerler sigorta şirketlerini temsil
ettiğinden, şirketlerin seçiminde
tarafsız ve bağımsız davranmaz.

c) Brokerler sigorta sözleşmesi
yaptırmak isteyenleri temsil eder.

d) Brokerler sigorta sözleşmesi
yaptırmak isteyenleri temsil
ettiğinden, şirketlerin seçiminde
tarafsız ve bağımsız davranmaz.

değildir

34.

35.

36.

Aşağıda yer alan kurumlardan hangileri
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
kapsamında ?

a) Sigorta ve reasürans şirketleri
b) Sigorta acenteleri ve brokerler
c) Eximbank ve sosyal güvenlik

kurumları
d) Sigorta eksperleri ve aktüerler

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sigorta
eksperinin tanımına uygundur?

a) Sigorta eksperi, sigorta konusu
risklerin gerçekleşmesi sonucunda
ortaya çıkan kayıp ve hasarların
miktarını ve nedenlerini belirler.

b) Sigorta eksperi, yalnızca ön
ekspertiz ve hasar gözetimi gibi
işleri mutat meslek olarak yapar.

c) Sigorta eksperi, mesleğini icra
ederken sigortalı adına hareket
eder.

d) Sigorta eksperi, taraflar arasındaki
uyuşmazlıkları çözer.

Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı
Sigortacılık Kanununda yer alan sigorta
sözleşmelerine ilişkin hükümlere uygun

?

a) Sigorta sözleşmelerinin ana içeriği,
onaylı genel şartlara uygun olarak
düzenlenir.

b) Sigorta sözleşmelerinde işin
özelliğine uygun olarak özel şartlar
tesis edilebilir.

c) Sigorta sözleşmesinin kurulması
esnas ında s igo r ta e t t i r ene
bilgilendirme yapılır.

d) Sigorta sözleşmelerinde yabancı
kelimelere yer verilebilir.

yer almamaktadır

değildir

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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37.

38.

39. ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre,
sigorta tarifelerinin sigorta şirketleri
tarafından serbestçe belirlenmesi ilke
olarak kabul edilmekle birlikte bazı
sigortalara ilişkin tarife ve talimatların
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Bakan tarafından tespit edilmesine
imkan tanınmaktadır.

Aşağıda yer alan sigortalardan hangisi
bu kapsamda yer almaktadır?

a) Hayat sigortaları
b) Sağlık sigortaları
c) Zorunlu sigortalar
d) İhtiyari deprem sigortaları

Aşağ ıda yer a lan s igor ta lar ın
hangilerinin uygulamaya konulması
Hazine Müsteşarlığının onayına tabi
kılınabilir?

a) Hayat sigortaları
b) Kısa süreli ferdi kaza sigortaları
c) Zorunlu deprem sigortası
d) Yur td ı ş ında yapt ı r ı l ab i l ecek

sigortalar

Aşağıdaki ifadelerden hangisi

a) Bakanlar Kurulu, kamu yararı
açısından gerekli gördüğü hallerde
zorunlu sorumluluk sigortaları ihdas
edebilir.

b) Bakanlar Kurulu, kamu yararı
açısından gerekli gördüğü hallerde
zorunlu mal sigortaları ihdas
edebilir.

c) S i g o r t a ş i r ke t l e r i f a a l i y e t
gösterdikleri branşın kapsamında
yer alan zorunlu sigortaları
yapmaktan kaçınamaz.

d) S i g o r t a ş i r ke t l e r i f a a l i y e t
gösterdikleri branşın kapsamında
yer alan sigortaları yapmaktan
kaçınamaz.

yanlıştır

40.

41.

42.

Sigorta eksperi unvanı hangi durumda
kazanılır?

a) Sigorta eksperi unvanı kanunda
belirtilen deneyim süresi sonunda
kazanılır.

b) Sigorta eksperi unvanı tüzel kişiliğin
kurulmasından sonra kazanılır.

c) Sigorta eksperi unvanı eksperlik
ruhsatnamesinin alınmasından
sonra kazanılır.

d) Sigorta eksperi unvanı Levhaya
kayıt olunduktan sonra kazanılır.

Sigorta eksperleri aşağıda belirtilen
hallerden hangisinde eksperlik görevini
kabul ?

i. Taraflardan birisi ile arasında
tarafsızlığını şüpheye düşürecek
önemli nedenlerin bulunması

ii. Ta ra f l a rdan b i r i s i i l e be l l i
derecelerde akrabalığının olması

iii. Taraflardan birisi ile iş ortaklığının
bulunması

a) Yalnızca I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III

Yabanc ı s i go r t a ekspe r l e r i n i n
faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları
b e l i r l e m e y e y e t k i l i m e r c i i
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakanlar Kurulu
b) Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı

bulunduğu Devlet Bakanı
c) Hazine Müsteşarı
d) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık

Genel Müdürü

edemez

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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43.

44.

45.

?

Aşağıdakilerden hangisi Sigorta
Eksperleri İcra komitesinin daimi
üyesidir?

a) H a z i n e M ü s t e ş a r ı v e y a
görevlendireceği yardımcısı

b) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
G e n e l M ü d ü r ü v e y a
görevlendireceği yardımcısı

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
G e n e l S e k r e t e r i v e y a
görevlendireceği yardımcısı

d) Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği Genel Sekreteri
veya görevlendireceği yardımcısı

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık
alanındaki iyiniyet kurallarına aykırıdır?

a) Sigorta şirketleri ve aracılar kişi ve
kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı,
aldatıcı ve haksız rekabete yol açan
beyanda bulunamaz.

b) Sigorta şirketleri, sigortacılığın
icaplarına ve iyiniyet kurallarına
uygun hareket etmek zorundadır.

c) S igo r ta ş i r ke t l e r i , i y i n i ye t
kurallarına aykırı olarak sigorta
t a z m i n a t ı n ı n ö d e n m e s i n i
geciktiremez.

d) Kişilerin, sigorta şirketini seçme
hakkı sınırlandırılabilir.

Aşağıdaki kişilerden hangisi tüzel kişi
sigorta eksperlerinin yönetim ve
denetim kurullarında

Sigorta şirketlerinin yönetim ve
denetiminde bulunan kişiler
Sigorta sözleşmeleri için brokerlik
yapanların yönetim ve denetiminde
bulunan kişiler ile bunlar adına imza
atmaya yetkili olanlar
Sigorta acentelerinin ortakları,
yönetim ve denetiminde bulunan
kişiler

a) Yalnızca I
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II ve III

görev alamaz

I.

II.

III.

46.

?

47.

48.

Aşağıdakilerden hangisi Sigorta
Eksperleri İcra Komitesinin görevleri
arasında

a) Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil
ve dürüst biçimde yerine getirilmesi
için kurallar oluşturmak

b) Meslek mensupları arasında haksız
rekabeti önlemek için gerekli
tedbirleri almak

c) Sigorta eksperler i hakkında
sigortacılık faaliyeti ile ilgili
konularda disiplin cezaları verilmesi
amacıyla ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak

d) Meslek mesuplarının dayanışmasını
sağlamak

Tüze l k i ş i s i g o r t a ek spe r l i ğ i
faaliyetleriyle ilgili olarak 5684 sayılı
Sigortacılık Kanununda aşağıdaki
aykırılıklardan hangisi için adlî para
cezası ?

a) Tarafsızlık ilkesine aykırı olarak iş
kabul edilmesi

b) Sigorta eksperliği dışında başka bir
faaliyette bulunulmaması

c) Sigorta eksperliği yapmaktan
yasaklananların eksperlikle ilgili
faaliyetlerde çalıştırılması

d) Sigorta eksperliği unvanlarının
yetkisiz kişilere kullandırılması

Aşağıdakilerden hangisi gerçek ve tüzel
k iş i eksper lerde aranan ortak
niteliklerdendir?

a) Ticaret unvanlarında eksper
kelimesinin kullanılmaması

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine
sahip olunması

c) İflas etmemiş ve konkordato ilan
etmemiş olunması

d) Merkezlerinin Türkiye'de bulunması

yer almaz

öngörülmemektedir

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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49.

50.

51.

Eksperlik kurs ve sınavını başarıyla
t a m a m l a ya n a d a y l a r ı n s ı n a v
sonuçlarının duyurulmasından itibaren
belli bir süre içinde Sigorta Eksperleri
Yönetmel iğ inde bel i r t i len staj ı
tamamlamaları gerekmektedir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi stajla ilgili
yanlış bir bilgi içermektedir?

a) En geç üç ay içinde staj için
başvuruda bulunulur.

b) Staj dokuz ay süreyle yapılır.
c) Stajyer eksperler kendi başlarına

ekspertiz yapabilir.
d) Başka eksperlik dalında ruhsatı

bulunanlar stajdan muaftır.

Sigorta eksperinin tayini hangi usule
göre yapılır?

a) Sigorta eksperi yalnızca sigorta
şirketi tarafından tayin edilir.

b) Sigorta eksperi yalnızca sigorta
ettiren tarafından tayin edilir.

c) Sigorta eksperi Sigorta Tahkim
Komisyonu tarafından tayin edilir.

d) Sigorta eksperi sigortacı veya
sigorta ettiren tarafından serbestçe
tayin edilebilir.

Sigorta eksperleri tarafından yapılacak
ekspertiz işleminin hangi sürede
tamamlanması gereklidir?

a) En geç beş iş günü içinde
b) En geç yedi iş günü içinde
c) En geç sekiz iş günü içinde
d) Mümkün olan en kısa sürede

52.

53.

54.

55.

Aşağıdakilerden hangisi sigorta
eksperlerinin tarafsızlığını şüpheye
düşürecek önemli hallerden ?

a) Ekspertizi yapılacak değerlerin
ekspere ait olması

b) Ekspert iz i yapı lacak sigorta
etttirilebilir menfaatlerin ekspere ait
olması

c) Taraflardan birisiyle ekspertiz
ücretinden kaynaklanan borç-
alacak ilişkisinin olması

d) Taraflardan birisiyle ilgili bir şeyin
kullanım hakkının bulunması

Sigorta eksperliğine ilişkin etik değerler
ile mesleki standartlar hangi kurum
tarafından belirlenir?

a) Hazine Müsteşarlığı
b) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
c) Tüketici Dernekleri Federasyonu
d) Türkiye Sigorta ve Reasürans

Şirketleri Birliği

Sigorta eksperlerinin faaliyetleri hangi
kurum tarafından denetlenir?

a) Hazine Müsteşarlığı
b) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
d) Türkiye Sigorta ve Reasürans

Şirketleri Birliği

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri,
tarım sigortası eksperi olarak
faaliyette bulunamaz.

b) Tarım sigortası eksperleri, Tarım
Sigortaları Havuzu eksperi olarak
faaliyette bulunabilir.

c) Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri,
tarım sigortası eksperi olarak
faaliyette bulunabilir.

d) Tarım Sigortaları Havuzu eksperi ile
tarım sigortası eksperi aynı
kavramdır.

sayılmaz

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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56.

57.

58.

59.

60.

Aşağıda yer alan risk türlerinden hangisi
sigorta eksperliği ruhsatnamesi
verilmesinde mühendislik branşı
kapsamında ?

a) Makine kırılması
b) Elektronik cihaz
c) Nükleer enerji
d) İnşaat

Aşağıdaki eksperl ik dal larından
hangisinde dört yıllık yükseköğretim
mezuniyeti şartı ?

Kara araçları
Hava, deniz ve demiryolu araçları
Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat
Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık

Aşağıdaki risk türlerinden hangisi için
münhasıran eksperlik ruhsatı verilebilir?

Kara araçları
Ferdi kaza
Sorumluluk
Doğal afetler

Aşağıdakilerden hangisi Sigorta
Eksperleri Meslek Kurallarında sigorta
eksperliğinin dayandığı temel ilkeler
arasında ?

Tarafsızlık
Güven
Mesleki ehliyet
Dürüstlük

Aşağıdaki hususlardan hangisi Sigorta
Eksperler i Meslek Kural lar ı i le

?

Sigorta eksperliğinin dayandığı
temel ilkeler
Sigorta eksperleri, sigortalılar ve
sigorta şirketleri ile ilişkiler
Sigorta eksperler i hakkında
uygulanacak disiplin cezaları
Büro ve çalışma düzeni, ekspertiz ve
raporlama

değerlendirilmez

aranmaz

yer almaz

düzenlenmez

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)

b)

c)

d)

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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61.

62.

63.

64.

M = 2∙5 + 3∙6 + 4∙7 + … + 40∙43
toplamındaki her bir terimin birinci
çarpanı 1 artırılır, ikinci çarpanı 1
azaltılırsa, M sayısındaki değişim
aşağıdakilerden hangisi olur?

a) 78 azalır.
b) 78 artar.
c) 75 azalır.
d) 75 artar.

18, 24 ve 36 dakikalık aralıklarla çalan
üç zil vardır. üçü birlikte çaldıktan kaç
dakika sonra tekrar birlikte çalarlar?

a) 102
b) 92
c) 72
d) 62

Yukarıdaki toplama tablosunda verilenlere
göre, k kaçtır?

a) 12
b) 10
c) 8
d) 6

3 = 4

olduğuna göre, 9 - 3 ifadesinin değeri
kaçtır?

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

x

x x+1

65.

66.

67.

68.

x= 2,y = 3,z = 5 ise 120'nin x, y ve z
cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

a) x yz
b) x y z
c) x yz
d) xy z

Babanın yaşı iki basamaklı KL, annenin
yaşı iki basamaklı LK sayısı, çocuklarının
yaşları K ve L dir. Babanın yaşı, annenin
yaşından çocukların yaşları toplamı
kadar büyük olduğuna göre, büyük
çocuk kaç yaşındadır?

a) 5
b) 6
c) 8
d) 10

Bilet kuyruğunda Serdar baştan 11'inci,
Ayşe sondan 19. sıradadır. Serdar ile
Ayşe arasında dört kişi vardır. Ayşe
Serdar'dan daha önde olduğuna göre,
kuyrukta kaç kişi vardır?

a) 25
b) 24
c) 23
d) 22

ise, x kaçtır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 5

� � � �

2

2 2

3

2

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI

1.Bu testte 40 soru yer almaktadır.

2.Cevaplarınızı soru numarasına göre cevap kağıdına işleyiniz.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ

+ x y z

2

2

x
2

2

1
1

1
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69 - 70. soruları aşağıdaki bilgilere
göre cevaplayınız

Yukarıdaki grafikte bir turnuvaya
kat ı l an sporcu lar ın dağ ı l ım ın ı
göstermektedir.

69.

70.

71.

.

Bu sporcuların % kaçı basketbol ve
futbol dışındaki diğer oyunlara
katılmaktadır?

a) 20
b) 25
c) 30
d) 40

Basketbol oynayanların 1/3'ü, futbol
oynayanlarının 1/2'si, diğer sporcuların
7/9'u başarılı olduğuna göre tüm
sporcuların kaçta kaçı başarılı olmuştur?

a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4
d) 1/5

Aşağıdakilerin hangisinde kurtuluş
Savaşı'nın gerekçeleri belirtilmiştir?

a) Havza Genelgesi
b) Amasya Tamimi
c) Sivas Kongresi
d) TBMM'nin açılması

72.

73.

74.

75.

Aşağıdak i lerden hangis i Lozan
Antlaşması'nın kapsamında ?

a) Kapitülasyonların kaldırılması
b) Boğazlar yönetiminin Türkiye'nin

başkan l ı ğ ı ndak i kom i syona
bırakılması

c) Karaağaç'ın Türkiye'ye savaş
tazminatı olarak verilmesi

d) Musul'un İngiltere yönetimindeki
Irak'a bırakılması

Mustafa Kemal I.Dünya Savaşı'nda,

I- Kafkas
II- Irak
III- Süveyş(Kanal)
IV- Çanakkale

Gibi cephelerden hangilerinde görev
yapmıştır?

a) Yalnız IV
b) II ve III
c) I ve IV
d) I , III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında
ilan edilen Medeni Kanunun kapsamında

?

a) Kadın ve erkeğin mirastan eşit bir
şekilde yararlanması

b) Kadınların kendi soyadını kullanma
hakkı elde etmesi

c) Resmi n ikah uygu lamas ına
geçilmesi

d) Tek eşle evlilik esasının getirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi doğal set
göllerinden biri ?

a) Van Gölü
b) Tuz Gölü
c) Mogan Gölü
d) Durusu Gölü

değildir

değildir

değildir

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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76.

77.

78.

79.

Ege Bölgesi'nde dağların doğu-batı
d o ğ r u l t u s u n d a u z a n m a s ı
aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili
olduğu ?

a) Yağış miktarının kıyı kesiminde daha
fazla olması

b) İzmir Limanı'nın hinterlandının
geniş olması

c) Kıyılarda yetişen tarım ürünlerinin iç
kesimlere sokulabilmesi

d) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın
kolay olması

Aşağıdaki geçitlerden hangisi Akdeniz
Bölges i 'n i Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'ne bağlar?

a) Belen
b) Gülek
c) Sertavul
d) Çubuk

Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyu ile
düşürülmesi halinde gerekli sürede
Bakanlar kurulu oluşturulmazsa
seçimlerin yenilenmesine karar verme
yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Cumhurbaşkanı
b) Yüksek Seçim Kurulu
c) TBMM Başkanı
d) Adalet Bakanı

1982 Anayasası'na göre TBMM genel
seçimlerinden önce görevlerinden
çekilmesi gereken aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Adalet, İçişleri, Milli Eğitim Bakanları
b) İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma

Bakanları
c) Adalet, İçişleri, Milli Savunma

Bakanları
d) Adalet, İçişleri, Ulaştırma Bakanları

söylenemez

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Cumhurbaşkanı aşağıdaki konulardan
hangisini bir kez daha görüşülmek üzere
geri gönderme yetkisine sahip ?

a) Para basılmasına dair kanun
b) Bütçe kanunu
c) Yetki kanunları
d) Seçim kanunu

UNESCO 2009 yılını Türk kültür tarihinin
hangi önemli şahsiyetine ayrılmasını
onaylamıştır?

a) Piri Reis
b) Mevlana
c) Yunus Emre
d) Katip Çelebi

2009 Oscar “en iyi film” ödülünü
aşağıdaki filmlerden hangisi almıştır?

a) Slumdog Milionaire
b) Üç Maymun
c) The Reader
d) Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi

Bugünkü Türkiye-Ermenistan sınırı
aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile
belirlenmiştir?

a) Moskova Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) 1926 Ankara Antlaşması
d) Berlin Antlaşması

Aşağıdaki devlet ve beyliklerden hangisi
Anadolu da ?

a) Gazneliler
b) Danişmentliler
c) Karamanoğulları
d) Germiyanoğulları

O s m a n l ı D e v l e t i ' n d e h a l k
aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez
yönetime katılma hakkı elde etmiştir?

a) Sened-i İttifak
b) Tanzimat Fermanı
c) Kanun-i Esasi
d) 1909 anayasa değişikliği

değildir

kurulmamıştır

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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86.

87.

Behçet Necatigil her şeyden önce
tarihini, kültürünü ve içinde yaşadığı
toplumun koşullarını bilen bir şairdir.
Kendi kültürünü özümserken evrensel
değerlere de sırtını dönmemiştir. Sadece
insanımızın değil tüm insanlığın
sıkıntılarına duyarlı olmuştur. Ayrıca
dilimizin işleyişini ve inceliklerini de iyi
kavramıştır. Tüm bu bilgi, farkındalık ve
duyarlılığını dilimizin olanaklarıyla bize
sunmuştur.

Bu parçadan Behçet Necatigil ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi ?

a) Tarihini, kültürünü ve yaşadığı
toplumu iyi tanıyor.

b) Günümüzdeki bazı gerçekleri
geçmişe bakarak değerlendiriyor.

c) Geniş bir bakış açısı vardır.
d) Dilin inceliklerinin farkında olan bir

dil işçisidir.

Deneme yazarının olabildiğince özgür
olması gerektiği fikrine katılıyorum.
Ama dili kullanmada biraz duyarlı
olmalıdır. Öyle ki en sıradan konuları
işlerken bile okuyucu zevk alabilmelidir.
Özensizce yazılan bir deneme, konusu
ne kadar değerli olursa olsun bayağı
olmaktan kurtulamaz. Unutulmamalıdır
ki, yazıldığı dönemden yıllar sonra da
okunan denemelerin hemen hepsinin
kuvvetli bir anlatımı vardır.

Bu paragrafta anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her deneme yazarı kendine has bir
üslup oluşturmalıdır.

b) Sıradan bile olsa denemelerde konu
sınırlaması yapılmamalıdır.

c) Sağlam bir üslupla yazılmış
denemeler etkileyici ve kalıcı olur.

d) Dile hâkim olmayan bir denemeci
önemli konuları işleyemez.

çıkarılamaz

88.

89.

Davranışlarımızı düşüncelerimiz belirler.
Düşüncelerimizi ise hayata bakış açımız
belirler. Hayata bakış açımız olumlu ise
b u , d a v r a n ı ş l a r ı m ı z a o l u m l u
yansıyacaktır. Çünkü düşüncelerimiz
zihin ve kalbimizde hapsolmadıklarından
her an dışımıza çıkarak başkalarına da
iyilik ve kötülük getirir. Kendimizden bile
gizlemeye çalıştığımız düşüncelerimiz
hareketsiz kalmaz. Bir gün etrafımıza
yayılır; önce çevremizi sonra da dünyayı
etkiler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi
?

a) Karamsarlığın bizi ve çevremizi
etkilediği

b) Düşüncelerimizi saklamanın zor
olduğu

c) Düşüncelerimizin dünyayı etkilediği
d) Olumlu düşünmenin, iyimserliğin ve

azmin bir ürünü olduğu

Sevgilerin en yücesi, en derini dost
sevgisidir. Dost sevgisi, insanın
başkas ın ı kend i s inde , kend in i
başkasında bulmasıdır.

Yukarıdaki parçada “insanın başkasını
kendinde, kendisini başkasında
bulması” sözünü aşağıdakilerden
hangisi en iyi açıklar?

a) İnsan, içinde bireyci bir sevgi
geliştirir.

b) Dünyayı ve kişileri yalansız sever.
c) Kişi, evrensel boyutta duygularla

karşısındakini sever.
d) B e n c i l d u y g u l a r d a n ö t e ,

sevdikleriyle ruhsal bağ kurar.

çıkarılamaz

SİGORTA EKSPERLİĞİ 2. ÖN ALIM ÖN ELEME SINAVI
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90.

91.

92.

İnsan gönlü, bir deniz gibidir. Bilgi, bu
denizde inci gibi durur. İnsan bu inciyi
denizden çıkarmazsa ha inci olmuş ha
çakıl taşı!

Yukarıda parçada anlatılmak istenen
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgiyi işlemek ve hayata yansıtmak
gerekir.

b) Bilginin önemini kavramak gerekir.
c) Hayatın içinde bilginin gelişebileceği

yerleri arayıp bulmak gerekir.
d) Bilginin faydalı olduğuna inanmak

gerekir.

“Bir hükümdar, her zaman uyruğunun
kin ve nefretinden sakınmalıdır; halkın
sevgisi kalelerden daha değerlidir.”
Cümlesine anlamca en yakın cümle
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sevginin aşamayacağı hiçbir engel
yoktur.

b) Sevenlerin çokluğu kötülüklerin
önündeki en büyük engeldir.

c) Kin ve nefret nice hükümdarı yok
etmeye yetmiştir.

d) Yüreğinde sevgi olmayan insan
gerçek lider olamaz.

Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir
bölgeden diğerine göçme sebepleri
sayısız denecek kadar çok ve
karmaşıkt ı r. Geleneksel o larak
ekonomik faktör etkileyici olmuştur.
Örneğin göçebelerin daha iyi yiyecek,
işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi
olarak yaşam standartlarını geliştirmek
için göç ettikleri söylenebilir.

Paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap vermektedir?

a) Göçün insanlar üzerindeki etkileri
nelerdir?

b) Göçebe insanların yaşam koşulları
nasıldır?

c) Göç etmeye neden olan kaygılar
hangileridir?

d) Göçün sebepleri toplumdan topluma
farklılık gösterir mi?

93.

94.

Kelimeleri değil de fikirleri ön plana
çıkarmak şiirin doğasına aykırıdır.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu
cümleye en yakındır?

a) Her şiir, oluşturulduğu dönemin
değerlerine bir şeyler katmalıdır.

b) Şiirde önemli olan düşüncelerdir;
düşünceden yoksun olan bir şiir
kalıcı olamaz.

c) Söyleyişten çok, işlediği konuların
toplumsal boyutudur şiiri önemli
kılan.

d) Sözcüklerin seçimi ve birbirleriyle
uyumu şiirin içeriğinden daha
önemlidir.

Bizi bencillikten edebiyat kurtarır; şiirler,
hikâyeler, romanlar, denemeler kurtarır.
( I ) öteki insanların içlerini bize onlar
açıverir. ( II ) Bize başkalarını onlar
duyurur. ( III ) Edebiyatın insanı hemen
sarıveren sıcak bir dili vardır. ( IV )
Edebiyattan geçmemiş insanın hayali
işlemez ki kendisinden başkalarının
acılarına, dertlerine ortak olabilsin.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
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95.

96.

97.

Okumadığımız iç in az yaşayan
insanlarız. ( I ) Az yaşayanlar, hem genç
kuşakları yetiştiremez hem de özlenen
bir hızla gelişemez. ( II ) Ne yazık
okumadığımız için ne kadar az
yaşadığımızı bile bilmiyoruz. ( III ) Her
hafta bir roman okursak, her hafta
yaşamımıza değişik bir yaşam daha
katarız. ( IV ) Değişik aile tiplerinin,
başka boyutlardaki aşkların, acıların,
serüvenlerin içinde buluruz kendimizi.

Bu parça iki paragrafa bölünmek
istense, ikinci paragraf numaralanmış
cümlelerden hangisiyle başlar?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

Öğrenciler, düzenli çalışmak için

öğretmenleriyle

çalışma programı hazırlar.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden
hangisi atılırsa cümlenin anlamında
daralma ?

a) I.
b) II.
c) III.
d ) IV.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu vardır?

a) Böyle güzel sözlere maruz kalmak
beni çok sevindirir.

b) Sevginin her kapıyı açan sihirli bir
güç olduğuna inanıyorum.

c) Onun, kapının önünde hıçkırarak
ağladığını gördüm.

d ) Ahmet Bey, bugün kızına oldukça
soğuk davranıyor.

daha

genellikle sınıf birlikte

olmaz

98.

99.

100.

Tüm öğrencilerin düşündüğü bir sözcük
var ( ) Sınav. Bu sözcüğün öğrencinin
hayatındaki önemini biz nereden bilelim
( ) Bizim de hayatımızda yok mu böyle
sözcükler ( ) vardır elbette ( )

Bu parçada boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?

a) (:) (?) (,) (.)
b) (;) (?) (?) (…)
c) (:) (?) (?) (.)
d) (.) (?) (,) (…)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır?

a) Bugünkü maçı alacağınızı da
biliyordum.

b) Hâlbuki okulu geçen yıl bitirdiğini
düşünüyordum.

c) Bir derdi varki böyle dalgın dalgın
yürüyor.

d) Mademki makinenin dişleri kırılmış,
bize de haber verseydin.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu vardır?

a) Bir sanatçının çağını yansıtması için
ülkesini tüm yönleriyle tanıması
gerekir.

b) Romancı, romanlarıyla toplumdaki
bazı eği l imleri değiştirmeye
çalışmalıdır.

c) Her dönemde büyük bir zevkle
okunan şi ir ler, okur ayrımı
yapmayan şiirlerdir.

d) Sanatçı, Anadolu'yu işlenmemiş bir
hammadde olarak ele almıştır.
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A KİTAPCIĞI CEVAP ANAHTARI 

Soru Tür Cevap   Soru Tür Cevap 

1 Temel Sigortacılık C   61 Genel Yetenek /Kültür B 

2 Temel Sigortacılık B   62 Genel Yetenek /Kültür C 

3 Temel Sigortacılık D   63 Genel Yetenek /Kültür A 

4 Temel Sigortacılık A   64 Genel Yetenek /Kültür A 

5 Temel Sigortacılık C   65 Genel Yetenek /Kültür C 

6 Temel Sigortacılık C   66 Genel Yetenek /Kültür A 

7 Temel Sigortacılık C   67 Genel Yetenek /Kültür B 

8 Temel Sigortacılık A   68 Genel Yetenek /Kültür A 

9 Temel Sigortacılık C   69 Genel Yetenek /Kültür B 

10 Temel Sigortacılık C   70 Genel Yetenek /Kültür A 

11 Temel Sigortacılık A   71 Genel Yetenek /Kültür B 

12 Temel Sigortacılık C   72 Genel Yetenek /Kültür D 

13 Temel Sigortacılık D   73 Genel Yetenek /Kültür C 

14 Temel Sigortacılık D   74 Genel Yetenek /Kültür B 

15 Temel Sigortacılık D   75 Genel Yetenek /Kültür B 

16 Temel Sigortacılık C   76 Genel Yetenek /Kültür A 

17 Temel Sigortacılık B   77 Genel Yetenek /Kültür A 

18 Temel Sigortacılık D   78 Genel Yetenek /Kültür A 

19 Temel Sigortacılık A   79 Genel Yetenek /Kültür D 

20 Temel Sigortacılık B   80 Genel Yetenek /Kültür B 

21 Temel Sigortacılık C   81 Genel Yetenek /Kültür D 

22 Temel Sigortacılık B   82 Genel Yetenek /Kültür A 

23 Temel Sigortacılık C   83 Genel Yetenek /Kültür B 

24 Temel Sigortacılık A   84 Genel Yetenek /Kültür A 

25 Temel Sigortacılık D   85 Genel Yetenek /Kültür C 

26 Temel Sigortacılık A   86 Genel Yetenek /Kültür B 

27 Temel Sigortacılık C   87 Genel Yetenek /Kültür C 

28 Temel Sigortacılık C   88 Genel Yetenek /Kültür D 

29 Temel Sigortacılık C   89 Genel Yetenek /Kültür C 

30 Temel Sigortacılık A   90 Genel Yetenek /Kültür A 

31 Mevzuat A   91 Genel Yetenek /Kültür B 

32 Mevzuat C   92 Genel Yetenek /Kültür C 

33 Mevzuat C   93 Genel Yetenek /Kültür D 

34 Mevzuat C   94 Genel Yetenek /Kültür C 

35 Mevzuat A   95 Genel Yetenek /Kültür C 

36 Mevzuat D   96 Genel Yetenek /Kültür D 

37 Mevzuat C   97 Genel Yetenek /Kültür A 

38 Mevzuat A   98 Genel Yetenek /Kültür A 

39 Mevzuat D   99 Genel Yetenek /Kültür C 

40 Mevzuat C   100 Genel Yetenek /Kültür D 

41 Mevzuat D         

42 Mevzuat A         

43 Mevzuat C         

44 Mevzuat D         



45 Mevzuat D         

46 Mevzuat C         

47 Mevzuat B         

48 Mevzuat C         

49 Mevzuat C         

50 Mevzuat D         

51 Mevzuat D         

52 Mevzuat C         

53 Mevzuat B         

54 Mevzuat A         

55 Mevzuat C         

56 Mevzuat C         

57 Mevzuat A         

58 Mevzuat A         

59 Mevzuat D         

60 Mevzuat C         
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