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

SIRA NO : ………………………………....... 

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 “02” olarak 

kodlayınız.  
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1. TMK m. 2’de yer alan dürüstlük kuralı ile TMK m. 3’te 
yer alan iyiniyete ilişkin düzenlemeler bakımından 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Dürüstlük kuralı hakların kullanılmasında, iyiniyet ise 

hakların kazanılmasında başvurulan bir hukuki yoldur.  

B) Dürüstlük kuralları genel bir uygulama alanına 
sahipken; iyiniyet kanunun iyiniyete sonuç bağladığı 

hallerde uygulama alanı bulur. 

C) Sözleşmelerin yorumlanmasında dürüstlük kuralı 
uygulanırken iyiniyete ilişkin hükümler gözönünde 

bulundurulmaz.  

D) Gerek dürüstlük kuralı, gerek iyiniyete ilişkin 
hükümler sadece medeni hukuk bakımından uygulama 

alanı bulur. 

E) Dürüstlük kuralı maddi hukuka ilişkin genel kuralken; 
iyiniyet usul hukukuna ilişkin ispat kuralını da ihtiva 

etmektedir. 

 

Doğru seçenek: D 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sigorta brokerleri ile ilgili doğru 

bir bilgi değildir? 

 

A) İlgili kurumdan ruhsat almalıdırlar. 

B) Sigorta şirketine bağlı olarak çalışırlar.   

C) Sigorta sözleşmelerinin kurulmasında aracılık ederler.  
D) Sır saklamakla yükümlüdürler.   

E) Bir sigorta şirketinin yönetiminde bulunan kişiler 

brokerlik yapamazlar.  

Doğru Seçenek: B 

 

3. Aşağıda sayılanlardan hangisi tacir sıfatına sahip 
değildir? 

 

A) Bir ticari işletmeyi işleten adi şirketin ortağı olan 
devlet memuru. 

B) Bir ticari işletme işleten kamu yararına çalışan 

dernekler.  
C) Donatma iştiraki. 

D) Kamu tüzel kişilerinin bağlı anonim şirketleri. 

E) Esnaf faaliyeti sınırını aşan bir iktisadi işletmeyi 
işleten gerçek kişiler. 

 

Doğru Seçenek: B 

4. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangilerinin yapılabilmesi için ıslah yoluna başvurulması 

gerekir?  

 

I. Davacının dava ehliyetine sahip olmadığının ileri 

sürülmesi  

II. Tahkim itirazında bulunulması 
III. Dava dilekçesinde dayanılan hukuki sebeplerin 

değiştirilmesi 

IV. Dava konusunun değiştirilmesi 
V. Talep sonucunun arttırılması 

 

A) I- V 
B) IV- V 

C) II- III 

D) III-V 
E) I- III 

 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 
5. Tüzel kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  
 

A) Tüzel kişilerin kurulabilmesi için tescilin yapılması 
şarttır. 

B) Sona eren tüzel kişilerin malvarlığı Hazineye kalır.  

C) Dernekler ancak gerçek kişiler tarafından kurulabilir. 
D) Bir vakfın kurulabilmesi için en az iki gerçek veya 

tüzel kişiye ihtiyaç vardır. 

E) Bir derneğin kurulabilmesi için en az yedi kişinin 
biraraya gelmesi gerekir. 

 

Doğru seçenek: E 
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6. 1.000.000 TL değerindeki işyeri olarak kullanılan 
müstakil bir kâgir bina, yangın riskine karşı 500.000 TL 

sigorta bedeli ile sigortalanmıştır. Yangın rizikosu 

gerçekleşmesi üzerine, sigorta ettiren olayı derhal 
sigortacısına ihbar etmiş ve sigortacısının talimatı üzerine 

sigorta ettiren tarafından özel bir firmaya 20.000 TL peşin 

ödenmek suretiyle yangını söndürmek üzere su tankerleri 
olay yerine sevk edilmiştir. Buna rağmen tüm çabalar 

faydasız kalmış ve tam hasar meydana gelmiştir.    

 

Yukarıdaki verilere göre sigorta ettirene sigortacı 
tarafından ne kadar ödenmelidir?  

 

A) 20.000 TL 
B) 500.000 TL 

C) 510.000 TL 

D) 520.000 TL 
E) 1.000.000 TL 

 

Doğru Seçenek: C 

 

 

 

7. Fiil ehliyetine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Fiil ehliyeti, bir kimsenin iradi davranışla hukuki 
sonuç meydana getirebilmesini ifade eder. 

B) Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan kişilerin fiil 

ehliyeti tamdır. 
C) Sınırlı ehliyetsizlerin haksız fiil ehliyetleri tamdır. 

D) Kendisine yasal danışman atanmış olanların fiil 

ehliyetleri tam değildir. 
E) Sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokmayan 

işlemleri tek başlarına yapabilirler. 

 

Doğru seçenek: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tacir (K), fabrikasını ve içindeki malları (X) sigorta 
şirketi nezdinde yangın rizikosuna karşı sigorta ettirmiştir. 

Çıkan yangın sonucunda bazı mallar tamamen yanmıştır. 

Yangın esnasında (K), henüz zarar görmemiş malları 
korumak için acilen kiraladığı bir depoya koymuştur. 

 

Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

A) (K)’nın eksperler tarafından gerekli tespitler 

yapılmadan malları başka bir depoya taşıması zarar 
gören mal ve yerde değişiklik yapmama görevinin 

ihlalini oluşturur.  

B) (K), depo için ödemiş olduğu makul kira tutarını 
sigorta şirketinden talep edebilir.  

C) Kira bedelinin sigortacıdan talep edilebilmesi için 

sigortacının onayını almak şart değildir.  
D) Depo sahibi, kira bedelini doğrudan sigortacıdan talep 

edemez.  

E) (K)’nın depo sahibine ödemiş olduğu kira bedelinin 
sigortacı tarafından kendisine ödenmemesi halinde, 

(K), genel mahkemelerde alacak davası açabileceği 

gibi, sigorta tahkimine de başvurabilir.  

Doğru Seçenek: A 

 

 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi zarar sigortalarında uygulanan 

tazmin ilkesinin (zenginleşme yasağı) sonuçlarından biri 

değildir? 
 

A) Sigorta ettiren sadece gerçek ve somut zararının 

karşılanmasını talep edebilir.   
B) Sigorta ettiren kural olarak gerçek zararını aşan bir 

miktarın ödenmesini talep edemez.  

C) Sigorta sözleşmesinde yer alan sigorta bedeli sigorta 
değerinden yüksekse aşan kısım hükümsüzdür.  

D) Sigorta bedeli, menfaat değerini aşamaz.    

E) Sigorta ettiren hem sigortacıdan hem de rizikoya sebep 
olan kişiden tazminat alabilir.  

 

Doğru Seçenek: E  
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10. Sigortacılık Kanunu'na göre, sigorta tahkim sürecinde 
aşağıdaki tutarlardan hangisi üzerindeki uyuşmazlıklar 

hakkında, itiraz üzerine verilen kararlar için temyize 

gidilebilir? 
 

A) 5.000 TL 

B) 15.000 TL 
C) 40.000 TL 

D) 100.000 TL 

E) 250.000 TL 

Doğru Seçenek : C 

 

11. Aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Aydınlatma yükümlülüğü, TTK. m. 1423 hükmü ile 
sadece sigortacıya yüklenmiştir. 

B) TTK. m. 1423 uyarınca, aydınlatma yükümlülüğü 

sözlü veya yazılı olarak yerine getirilebilir. 
C) Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde 

TTK. m. 1423’te sigorta ettirene tanınan imkan 

sözleşmeden caymadır. 
D) Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali halinde sigorta 

ettiren 2 ay içinde itiraz etme hakkına sahiptir. 

E) Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin 
Yönetmelik uyarınca sigortacı, sigorta ettiren ile 

sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, 

borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek 
nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, sigorta 

ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere, 

en geç on iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. 

Doğru seçenek: E 

 

12. Türk Borçlar Kanunu m. 49 “Kusurlu ve hukuka aykırı 
bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 

yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Bu hükme göre 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Bu hüküm genel davranış kurallarının ihlâlini konu 

edinmektedir.  

B) Bu hükmün koruma kapsamına mutlak haklar da 
girmektedir.  

C) Bu hüküm bir yaptırım içermektedir. 

D) Bu hüküm haksız fiile ilişkin genel bir düzenleme 
niteliğindedir. 

E) Bu hüküm, alacak haklarını koruma amacı 

gütmektedir.   

Doğru seçenek: E 

13. 120.000 TL değerindeki konut olarak kullanılan 
müstakil bir ev, A sigorta şirketi tarafından 60.000 TL, B 

sigorta şirketi tarafından 90.000 TL sigorta bedeli 

üzerinden aynı sürede, aynı rizikolara karşı aynı anda 
sigortalanmıştır. Riziko gerçekleşmiş ve konutta tam hasar 

meydana gelmiştir.  

 
Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  
 

A) A sigorta şirketi 48.000 TL sigorta tazminatı 
ödeyecektir. 

B) B sigorta şirketi 90.000 TL sigorta tazminatı 

ödeyecektir. 
C) A ve B sigorta şirketleri toplam 150.000 TL sigorta 

tazminatı ödeyecektir. 

D) B sigorta şirketi sigorta tazminatı ödemek zorunda 
değildir. 

E) A sigorta şirketi 60.000 TL tutarında sigorta tazminatı 

ödeyecektir. 

  

Doğru Seçenek : A 

 

 

14. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, bu Kanun 

hükümlerine göre yürütülen bir tahkim yargılamasında 
hakemlerin aşağıdaki hak ve ilkelerden hangisine uyması 

gerektiği açıkça düzenlenmiştir? 

 

A) Hukuki güvenlik ilkesi        
B) Usul ekonomisi ilkesi        

C) Aleniyet ilkesi          

D) Taraflarca getirilme ilkesi        
E) Hukuki dinlenilme hakkı 

 

Doğru Seçenek: E 
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15. Kişilik haklarına saldırı halinde açılacak davalarda, 
aşağıdakilerin hangisinde davanın açılabilmesi için 

davalının kusuru aranır? 

 

I. Maddi tazminat davası 

II. Önleme davası 

III. Tespit davası 
IV. Kazancın geri verilmesi davası 

V. Manevi tazminat davası 

VI. Durdurma davası 

 

A) I, IV ve V  

B) I ve V 

C) II, III ve VI 
D) II ve VI 

E) I, II ve V 

 

Doğru seçenek: B 

 

 

 

16. Ticari işletme ve tacirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Yalnızca yaz sezonunda faaliyet gösteren bir sahil 

lokantası süreklilik arz etmediğinden ticari işletme 

değildir.  
B) Tacir, sadece ticari işletmesiyle ilgili borçları 

bakımından iflasa tabidir.  

C) Ticari işletmenin devri sözleşmesinin geçerliliği, tüm 
işletme malvarlığının sözleşme kapsamına dâhil 

edilmesine bağlıdır.  

D) Ticari işletmesini tescil ettirmediği müddetçe gerçek 
kişi işleten tacir sayılmaz. 

E) Bir ticari işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş 

olmadıkça, ticaret unvanın da devri sonucunu doğurur. 

 

Doğru seçenek: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Türk Ticaret Kanunu bağlamında, sigorta türleri ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sorumluluk sigortası bir aktif sigortası türüdür.  
B) Zarar sigortalarında halefiyet ilkesi geçerlidir.  

C) Zarar sigortalarında sigortacı, zenginleşme yasağı 

ilkesi gereği esasen riziko neticesinde vuku bulan 
gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

D) Mal sigortalarında sigorta ettiren veya sigortalının mal 

veya malvarlığının aktifinde oluşan azalmaların 
önlenmesi amaçlanmaktadır. 

E) Türk Ticaret Kanunu’nda sigorta türlerine ilişkin özel 

hükümler, zarar sigortaları ve can sigortaları olarak iki 
bölüm halinde düzenlenmiştir. 

 

Doğru Seçenek: A 

 

 

 
18. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ilgililerin aynı bölgede 

bulunmadığı durumlarda, aşağıda belirtilen ticari örf adet 

hukuku kurallarından hangisi uygulanır? 

 

A) Sözleşmenin akdedildiği yerdeki kural 

B) İfa yerindeki kural 

C) Alacaklı olan tacirin yerleşim yerindeki kural 
D) Sözleşmenin akdedildiği sırada borçlu olan kişinin 

yerleşim yerindeki kural 

E) Sözleşmenin akdi sırasında sözleşme konusunun 
bulunduğu yerdeki kural 

 

Doğru Seçenek: B 
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19. Sigortacılık Kanunu’nun, sigorta eksperlerine ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) Sigorta eksperliği unvanı, sigorta eksperliği ruhsatının 

alınmasından sonra kazanılır; unvanın kazanılması 

için, TOBB tarafından tutulan Levha’ya kayıt şartı 
aranmaz.  

B) Sigorta eksperleri, kendilerine teklif edilen işi herhangi 

bir sebep göstermeksizin reddedebilir; ancak, mücbir 
sebepler ve umulmayan haller hariç olmak üzere en 

geç üç iş günü içinde işi kabul edip etmediğini, işi 

teklif edene yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
C) Tüzel kişi eksperler, adlarına ekspertiz yapan gerçek 

kişi eksperlerin faaliyetleri dolayısıyla üçüncü kişilere 

verebilecekleri zararlardan doğacak sorumluluklarını 
sigorta ettirmek zorundadır. 

D) Gerçek kişi sigorta eksperi birden fazla büro açarsa 

bunlardan birini merkez büro olarak bildirmek 
zorundadır. 

E) Eksperler tarafından düzenlenen raporlar kesin delil 

niteliğindedir. 

 

Doğru seçenek: A 

 

 

 

20. Genel ve özel kanunların zaman bakımından 
uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  
 

A) Eski kanun özel, yeni kanun genel bir kanun ise, kanun 
koyucunun amacına göre eski özel kanun veya yeni 

genel kanun uygulanabilir.  

B) Eski kanun genel, yeni kanun özel bir kanun ise, eski 
genel kanun uygulanır. 

C) Eski kanun özel, yeni kanun özel bir kanun ise, eski 

özel kanun uygulanır. 
D) Eski kanun özel, yeni kanun özel ise, hakim takdir 

yetkisine dayanarak dilediğini uygular. 

E) Eski kanun genel, yeni kanun genel bir kanun ise, eski 
genel kanun uygulanır. 

 

Doğru seçenek: A 

 

 

 

21. Medeni hukuktaki fiil ehliyetinin karşılığı, medenî usûl 
hukukunda … (I)’dir. Hak ehliyetinin karşılığı ise … 

(II)’dir. … (III) ise kural olarak maddi hukuktaki tasarruf 

yetkisine göre belirlenir. Bunlardan başka bir de … (IV) 
kurumu vardır. Bu kurum (yani IV), dava şartlarından biri 

değildir ve maddi hukukta hukuki ilişkinin tarafı kimse ona 

göre belirlenir.  
  

Boşluklara gelecek ifadeler aşağıdaki şıklardan hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) taraf ehliyeti(I)/dava ehliyeti(II)/dava takip 

yetkisi(III)/sıfat(IV) 

B) dava ehliyeti(I)/taraf ehliyeti (II)/dava takip yetkisi 
(III)/sıfat (IV) 

C) taraf ehliyeti (I)/dava ehliyeti (II)/sıfat(III)/dava takip 

yetkisi (IV) 
D) dava ehliyeti (I)/taraf ehliyeti (II)/sıfat(III)/dava takip 

yetkisi (IV) 

E) vekil olma ehliyeti (I)/taraf ehliyeti (II)/dava takip 
yetkisi (III)/sıfat (IV) 

 

Doğru seçenek: B 

 

 

 
22. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, aşağıdaki 

durumların hangilerinde hâkiminin yasaklılığı söz 

konusudur? 
 

I. Hâkimin boşandığı eşinin davası 

II. Hâkimin eski evlatlığının davası 
III. Hâkimin anneannesinin davası 

IV. Hâkimin eşinin dayısının davası 

V. Hâkimin teyzesinin kızının davası 

 

A) I- III-IV 

B) III- IV- V 
C) I- II-III 

D) II- III- IV 

E) I- IV- V 

 

Doğru Seçenek: A 
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23. Sigortacının aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili 
aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?  

 

I. Aydınlatma yükümlülüğü sadece zarar sigortalarını 
kapsar.   

II. Aydınlatma yükümlülüğü sözleşme öncesi ve sonrasını 

da kapsar.  
III. Aydınlatma yükümlülüğü sadece tüketicileri kapsar.  

IV. Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık halinde, 15 

günlük süre içinde itiraz edilebilir. 
 

A) I, II ve III  

B) II, III ve IV        
C) I, III ve IV         

D) II ve IV       

E) II ve III 

 

Doğru Seçenek: C  

 

 

 

24. Genel işlem koşullarında yazılmamış sayılma yaptırımı 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel 

işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü 
değiştirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır. 

B) Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan 

genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.  
C) Genel işlem koşullarında yeralan bir hüküm, açık ve 

anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa 

yazılmamış sayılır. 
D) Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları 

dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. 

E) Düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı 
diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu 

ileri süremez. 

 

Doğru Seçenek: C 

 

 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisinde/hangilerinde, zorunlu 
sorumluluk sigortacısının zarar gören üçüncü kişi 

bakımından ifa borcu devam etmez? 

 

I. Sigortacı, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması 

sırasında beyan yükümlülüğünü kasten ihlal ettiğini, 

rizikonun gerçekleşmesinden sonra öğrenmiştir ve 
ihlalle gerçekleşen riziko arasında bağlantı vardır. 

II. Sigortacı, sigorta ettirenin sözleşmenin devamı 

sırasında rizikonun ağırlaştığını bildirim görevini 
kasten ihlal ettiğini rizikonun gerçekleşmesinden sonra 

öğrenmiştir ve ihlalle gerçekleşen riziko arasında 
bağlantı vardır. 

III. Sigortalı sorumluluk konusu olayı kasten 

gerçekleştirmiştir.  
IV. Sigorta konusu olaydan itibaren 10 yıllık zamanaşımı 

süresi dolmuştur. 

 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) I, III ve IV 
D) IV 

E) I, II ve III 

 

Doğru seçenek: D 

 

 

 
26. (A), (B)’den 250.000 TL alacaklıdır. Bu borç için (C) 

kefil olmuş, (D) ise taşınmazı üzerinde ipotek kurmuştur. 

(Ü), (B)’nin borcunu üstlenmek istemektedir.  

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Borcun ivazsız iç üstlenilmesi sözleşmesi şekle tâbidir.  
B) (B)’nin borçtan kurtulup onun yerine (Ü)’nün geçmesi 

için (Ü) ile (A) arasında borcun dış üstlenilmesi 

sözleşmesi yapılmış olmalıdır.  
C) Borcun üstlenilmesinin geçerli olması (C) ve (D)’nin 

rızasının bulunmasına bağlıdır.   
D) Borcun üstlenilmesi durumunda (C) ve (D)’nin 

sorumlulukları, ancak onların borcun üstlenilmesine 

yazılı olarak rıza göstermeleri hâlinde devam eder.   
E) Borcun üstlenilmesi durumunda üstlenilen borca ilişkin 

şahsi savunmalar dışındaki savunmaları ileri sürme 

hakkı (Ü)’ye geçer. 

 

Doğru Seçenek: C  
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27. Acente ile müvekkil arasında aşağıdakilerden 
hangisi/hangilerinin yazılı şekilde yapılması gereklidir? 

 

I. Acenteye müvekkili adına sözleşme yapma yetkisi 
verilmesi 

II. Acenteye bulunduğu bölgede tekel hakkı verilmesi 

III. Acente ile müvekkil arasında sözleşme sonrasına 
ilişkin bir rekabet yasağı anlaşması yapılması 

IV. Acentenin tahsil komisyonu talep etme hakkı 

 

A) Yalnız II 
B) I – III 

C) II – IV 

D) I – II – III  
E) I – IV 

 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir satım sözleşmesinin geçerli 
olarak kurulabilmesi için aranan şartlardan birisi değildir? 

 

A) Tarafların fiil ehliyetine sahip olması 
B) Sözleşmenin konusunun kanunun emredici 

hükümlerine aykırı olmaması 

C) Sözleşmenin konusunun ahlaka aykırı olmaması 
D) Tarafların üstlendikleri edimlerin birbirine eşit olması 

E) Sözleşmenin konusunun baştan itibaren imkânsız 

olmaması 

 

Doğru seçenek: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Hukuk yargılamasında kesin hüküm konusunda 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kesin hükmün dava şartı etkisi gösterebilmesi için her 
iki davanın taraflarının ve dava sebeplerinin aynı 

olması yeterlidir. 

B) Kısmi davada kesin hüküm, dava dışı bırakılan kesim 
için de dava şartı etkisi doğurur. 

C) Kesin hüküm, aynı konu hakkında üçüncü kişiler 

tarafından açılan davalar bakımından da kesin delil 
etkisi gösterir. 

D) Bir dava dolayısıyla ortaya çıkan kesin hüküm, Türk 

Medeni Kanunu’nun iyi niyetle mal edinmeye ilişkin 
hükümleri saklı kalmak üzere, o hükmün 

kesinleşmesinden sonra mal iktisap eden kişiler 

bakımından da geçerlidir. 
E) Müteselsil borçlulardan veya müteselsil alacaklılardan 

bir veya bir kaçı hakkında alınacak kesin hüküm diğer 

müteselsil borçlu ve alacaklılar bakımından da 
bağlayıcıdır. 

 

Doğru Seçenek: D 

 

 

 
30. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmaya bağlanan hüküm 

ve sonuçlardan biri değildir? 

 

A) Tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş 
adamı gibi hareket etmekle yükümlüdür. 

B) Tacir, ticari işletmesiyle ilgili görmüş olduğu bir iş 

için, ayrıca kararlaştırılmamış olsa dahi uygun bir ücret 
isteyebilir. 

C) Gerçek kişi tacirler, ticari işletmesini ilgilendirmeyen 

borçlarından dolayı da iflasa tabidir. 
D) Tacir, ticaret unvanı kullanmakla yükümlüdür. 

E) Tacirin ticari işletmesini ilgilendiren tüm davalar, ticari 

dava niteliğindedir.  

 

Doğru Seçenek: E 
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31. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, davaya cevap 
için aşağıdakilerden hangileri söylenemez? 

 

I. Kesin yetkinin söz konusu olmadığı durumlarda yetki 
itirazı, ancak cevap dilekçesinde ileri sürülebilir. 

II. Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin 

korunmasına yönelik olan davalarda, cevap süresi, 
dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren onbeş 

gündür. 

III. Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, 
davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların 

tamamını ikrar etmiş sayılır.   

IV. Davalı, karşı davayı cevap dilekçesiyle açabileceği 
gibi, esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe vermek 

suretiyle de açabilir.  

 

A) I-III 

B) II-III 

C) III-IV 
D) I- IV 

E) II-IV 

 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 

32. İstinaf incelemesi sırasında aşağıdaki işlemlerden 

hangisi yapılabilir? 
 

A) Islah         

B) Davaya asli müdahale      

C) Talep sonucunun arttırılması        
D) Karşı dava açılması   

E) Mücbir sebep nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri 

sürülemeyen delillerin ileri sürülmesi      

 

Doğru Seçenek: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, sürelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Süreler, taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda 
öngörülen hâllerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye 

başlar. 

II. Süreler, mutlaka kanun tarafından belirtilir; hâkim 
tarafından süre tespiti yapılamaz. 

III. Resmî tatil günleri süreye dâhil değildir. 

IV. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde 
yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan 

kalkar. 

V. Kanunun belirlediği süreler kesindir. 
 

A) I- III-IV 

B) I- II-III 
C) II-III-IV 

D) II-IV-V 

E) I-IV-V 

 

Doğru Seçenek: E 

 

 

 

34. (A) ile (B) arasında yapılan sözleşmede, (A)’nın, 
edimini belirlenen zamanda ifa etmemesi durumunda 

(B)’ye gecikilen her ay için 1.500 TL ceza ödeyeceği 

kararlaştırılmıştır. (A) borcunu belirlenen zamanda ifa 

etmemiştir.   
 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) (B), ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. 

B) (B), hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı 

çekincesiz olarak kabul etmiş olsa bile, asıl borçla 
birlikte cezanın ifasını da isteyebilir. 

C) (B)’nin kararlaştırılan cezanın ifasını isteyebilmesi için 

zarara uğramış olması gerekir.   
D) (B)’nin uğradığı zarar, kararlaştırılan ceza tutarını 

aşıyorsa (B), (A)’nın kusuru bulunduğunu ispat 

etmedikçe aşan miktarı isteyemez.   
E) Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz olsa bile, 

cezanın ifası istenebilir.  

 

Doğru Seçenek: D 
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35. “Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 26.11.2015 
gününde verilen dilekçeyle tapu iptali ve tescil, olmadığı 

takdirde zilyetliğin ve üzerine inşa ettiği yapının davacıya 

ait olduğunun tespiti, tapu sicilinin beyanlar hanesine bu 
tespitin işlenmesi talebi ile dava açmıştır” (Yargıtay 14. 

HD, E. 2016/19129, K.  2017/9315, T.  12.12.2017). Bahsi 

geçen karara konu olan dava türü ile ilgili olarak Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu bakımından aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

 

A) Davacının öne sürdüğü bu talepler arasında, herhangi 
bir hukuki veya ekonomik bağın bulunması gerekmez.  

B) Hâkim, davacının bütün taleplerini incelemek ve buna 

göre bir karara varmak zorundadır. 
C) Davacı, talep sonucunu tek hususa hasretmediği için, 

hâkim talep sonucunu davacıya açıklatır ve davacının 

talebini tespit eder. 
D) Hâkim, davacının asli talebini esastan reddetmedikçe, 

fer’i talebini inceleyip hükme bağlayamaz. 

E) Davacının, dava dilekçesinde birden fazla talep ileri 
sürerek, böyle bir dava açması şarta bağlı dava ikame 

ettiği anlamını taşır. 

Doğru Seçenek: D 

 

 

 
36. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre 

teminat kapsamındadır?   

 

A) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat 

talepleri. 
B) Zarar gören ticari aracın işletilememesinden 

kaynaklanan gelir kaybı. 

C) İlgili mevzuatla genel hükümlere tabi kılınan talepler. 
D) Manevi tazminat talepleri. 

E) Sürekli iş göremezlik tazminatları. 

 

Doğru seçenek: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. İspat hukuku bakımından aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 

A) İddia eden her durumda iddiasını ispat yükü altındadır. 
B) Kanunî karineye dayanan taraf, hem karinenin temelini 

hem de sonucunu ispat yükü altındadır. 

C) Taraflar, delillerini ve hangi delilin hangi vakıanın 
ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelidir. 

D) Karşı ispat faaliyetinde bulunurken delil sunan taraf, 

ispat yükünü üzerine almış olur. 
E) Bir vakıanın ispatı için delil gösteren taraf, o delile 

dayanmaktan hiçbir şekilde vazgeçemez.  
 

Doğru seçenek: C 

 

 
38. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi/hangileri 

sigortacılık yapabilir? 

 

A) Kooperatif ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket 

B) Anonim şirket ve limited şirket 
C) Anonim şirket ve adi komandit şirket 

D) Kooperatif ve kollektif şirket 

E) Anonim şirket ve kooperatif 

 

Doğru seçenek: E 

 

 

39. Türk Ticaret Kanunu bağlamında “Takseli Sigorta” ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sigorta değerinin sözleşme ile sigortacı ve sigorta 

ettiren tarafından birlikte belirli bir para olarak tespit 

edilmesine takseli sigorta denir. 
B) Takseli sigortada, takse esaslı şekilde fahiş ise sigorta 

sözleşmesi geçersizdir.  

C) Takseli sigorta, “sigorta bedeli; rizikonun gerçekleştiği 
anda tespit edilen sigortalı menfaatin değerini aşsa 

bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez” 

kuralının istisnasıdır. 
D) Takseli sigortada, umulan kazanç dahi belirli ölçülerde 

takselenebilir. 

E) Takseli sigortada, sigorta bedelinin belirlenmesinde bir 
ekspertize başvurulması zorunlu değildir. 

 

Doğru Seçenek: B 
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40. Aşağıdakilerden hangisi aktif zarar sigortalarından biri 

değildir? 

 

A) Yatın yangına karşı sigorta ettirilmesi. 
B) Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası. 

C) Araç kasko sigortası. 

D) İşyerinin camlarının kırılmaya karşı sigorta ettirilmesi. 
E) Mücevherlerin hırsızlık rizikosuna karşı sigorta 

ettirilmesi. 

 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 

41. Trafik sigortası kapsamındaki bir riziko ile ilgili 

uyuşmazlıkta, sigorta şirketine karşı yapılan başvuru 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangi 
süre içinde cevaplanmazsa zımnen reddedilmiş sayılarak 

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru yapılma imkânı 

doğar? 
 

A) 7 Gün 

B) 2 Hafta 
C) 15 Gün 

D) 1 Ay 

E) 60 Gün 

 

Doğru Seçenek : C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Aşağıdaki olaylardan hangisinde/hangilerinde Sigorta 
Tahkim Komisyonu’na yapılan başvuru, Komisyon 

tarafından değerlendirmeye alınmaz?  

 

I. Karşıdan karşıya geçmekte olan (A)’ya bir otomobil 

çarpmış, çarpan kişi hızla olay yerinden uzaklaşmış ve 

kimliği tespit edilememiştir. (A) uğramış olduğu 
bedensel zararlarını Güvence Hesabı’ndan talep 

etmiştir. Fakat bu başvurusu Güvence Hesabı 

tarafından reddedilmiştir. 
II. Karşıdan karşıya geçmekte olan (B)’ye bir otomobil 

çarpmış, (B) uğramış olduğu bedensel zararlar için 

bazı tedavi giderleri yapmış ve bu giderleri çarpan 
kişinin trafik sigortacısı (T) A.Ş.’den talep etmiştir. 

Fakat (T) A.Ş. bu talebi reddetmiştir. Ayrıca (T) 

A.Ş.’nin sigorta tahkim sistemine kaydı da 
bulunmamaktadır. 

III. Aracıyla seyir halindeki (C), bir anlık dalgınlığı 

sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpmış ve aracında 
hasar meydana gelmiştir. Bu hasar için kasko 

sigortacısı (X) A.Ş.’ne başvuran (C)’nin talebi kısmen 

reddedilmiştir. Bunun üzerine (C) asliye ticaret 
mahkemesinde dava açmıştır. 

 

A) III 
B) I – II 

C) I – III  

D) II – III  
E) I – II – III  

 

Doğru Seçenek: A 

 

 

43. 250.000 TL değerindeki konut olarak kullanılan 
müstakil bir ev, yangın riskine karşı 50.000 TL sigorta 

bedeli ile sigortalanmıştır. Yangın rizikosu gerçekleşmiş ve 

konutta bu sebeple 10.000 TL hasar meydana gelmiştir.    

 
Yukarıdaki verilere göre sigortalıya sigortacı tarafından ne 

kadar sigorta tazminatı ödenmelidir?  

 

A) 1.000 TL   

B) 2.000 TL   

C) 5.000 TL           
D) 10.000 TL 

E) 50.000 TL 

 

Doğru Seçenek : B 
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44. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası çerçevesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde 

sigortacıdan tazminat talep edilmesi mümkündür?  

 

A) Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen (A)’ya çarpan 

aracın sigortacısına karşı yöneltilecek manevi tazminat 

talebi.  
B) 2019 yılı Ağustos ayında otoyolda hız sınırını aşan ve 

bu nedenle aracının takla atması suretiyle ölen (A)’nın 

desteğinden yoksun kalanların sigortacıya karşı 
yöneltecekleri talepleri.  

C) Kaza sonucunda aracı zarar gören (A)’nın kazaya 

sebebiyet veren (B)’nin sigortacısına yönelteceği 
aracın çalışamaması nedeniyle meydana gelen gelir 

kaybına yönelik talebi.  

D) Direksiyon hakimiyetini kaybeden (A)’nın aracı beton 
bariyerlere çarpmış ve (A)’nın eşi (K) ağır yaralanmış 

ve %10 oranında maluliyet oluşmuştur. (K)’nın sigorta 

şirketine yönelttiği sürekli iş göremezlik tazminatı 
talebi. 

E) (M)’ye ait park halindeki araç aniden patlamış ve 

(L)’nin maliki olduğu aracın kullanılamaz hale 
gelmesine neden olmuştur. (L)’nin zarara sebebiyet 

veren (M)’nin sigortacısına yönelik talebi.  

Doğru Seçenek: D 

 

 

 
45. Sigortacı, ilgili branşta ruhsatı olduğu halde, 

aşağıdakilerden hangi sigorta sözleşmesini yapmaktan 

kaçınabilir? 
 

A) Zorunlu Deprem Sigortası 

B) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası 

C) Yangın Sigortası 
D) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk 

Sigortası 

E) Trafik Sigortası  

 

Doğru Seçenek: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. (A), yangın sigortası priminin 10.03.2018 tarihli 4. 
taksidini ödememiştir. (S) Sigortacılık A.Ş. 14.03.2018 

tarihinde (A)’ya iadeli taahhütlü mektupla “primin 4. 

taksidinin TTK. m. 1434/3’deki on günlük süre içerisinde 
ödenmesini, aksi takdirde süre sonunda sözleşmenin 

feshedileceğini” ihtar etmiştir. Söz konusu ihtarname 

17.03.2018 tarihinde (A)’ya ulaşmıştır ancak (A) ödeme 
yapamadan 18.03.2018 tarihinde yangın rizikosu 

gerçekleşmiştir.  

 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Fesih için iki haklı ihtar gerekli olduğundan sözleşme 

feshedilmemiştir. Riziko, teminat altındadır.  
B) Fesih beyanı sadece noter kanalıyla yapılabilir. Bu 

nedenle fesih beyanı geçerli değildir. Riziko, teminat 

altındadır.  
C) Fesih beyanı iadeli taahhütlü mektupla da yapılabilir. 

Bu nedenle geçerlidir. Riziko, teminat altındadır.   

D) Fesih beyanı iadeli taahhütlü mektupla da yapılabilir. 
Bu nedenle geçerlidir. Ancak prim borcu süresi 

içerisinde ödenmediğinden riziko teminat dışıdır. 

E) Fesih beyanı sadece noter kanalıyla yapılabilir. Bu 
nedenle fesih beyanı geçerli değildir. Ancak prim 

borcu süresi içerisinde ödenmediğinden riziko teminat 

dışıdır. 

 

Doğru Seçenek: C  

 

 

 

47. Sigortacının sigorta tazminatı ödeyebilmesi için, 
aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? 

 

A) Geçerli bir sigorta sözleşmesi bulunmalıdır. 

B) Riziko, sigorta süresi içinde gerçekleşmelidir. 
C) Riziko, doğal bir olay sonucu gerçekleşmelidir. 

D) Riziko sigorta teminatı kapsamında olmalıdır. 

E) Riziko ile zarar arasında uygun illiyet bağı 
bulunmalıdır. 

 

Doğru Seçenek: C  
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48. Aşağıda belirtilen sözleşme hükümlerinden hangisi 
sigorta sözleşmesini tamamen geçersiz hale getirir?  

 

A) Sigorta ettirenin mal sigortasında zarara kasten 
sebebiyet vermiş olduğu durumda dahi, sigortacının 

zarardan sorumlu olacağına dair sözleşme hükmü.  

B) Sigorta ettirenin talep hakkının alacağın muaccel hale 
geldiği tarihten itibaren sekiz yıl sonra zamanaşımına 

uğrayacağına dair sözleşme hükmü.  

C) Sigorta ettirenin tazminat tutarını belirlemek için 
yapmış olduğu masraflara kendisinin katlanacağına 

dair sözleşme hükmü.  

D) Sözleşme öncesi ihbar görevini ihmali ile yerine 
getirmeyen sigorta ettirenin, sigortacıdan tazminat 

talep edemeyeceğine dair sözleşme hükmü.  

E) Sözleşme süresi içinde rizikonun ağırlaştığını 
bildirmeyen sigorta ettirene karşı herhangi bir hukuki 

yaptırım uygulanmayacağına dair sözleşme hükmü.  

 

Doğru Seçenek: A 

 

 
49. Sigortacılık Kanunu’na göre, Sigorta Tahkim 

Komisyonu Hakem Heyeti’nin vermiş olduğu karara karşı 

yapılan itiraz hakkında, İtiraz Hakem Heyeti, ne kadar süre 

içinde karar vermelidir? 
 

A) 3 Gün 

B) 1 Hafta 
C) 2 Hafta 

D) 1 Ay 

E) 2 Ay 

Doğru Seçenek : E 

 

 
50. Aşağıdakilerden hangisi, Sigortacılık Kanunu’na göre 

kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu 

sigortalar ihdas edebilir? 
 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Hazine ve Maliye Bakanı 
C) Ticaret Bakanı 

D) Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri 

Birliği 
E) Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

Doğru Seçenek: A 
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Harman Sokak TOBB Plaza No:10 Kat:3 

Levent-İSTANBUL 

Tel: 0212 325 84 89 

bilgi@segem.org.tr 

www.segem.org.tr  

www.segemakademi.org 

 

Bu sınav kitapçığında yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya 

bir kısmının Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, 

herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması, Facebook/Twitter vb. sosyal medya veya internet ortamında 
paylaşılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir.  


