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ADINIZ 

 

: 

 

………………………………....... 

SOYADINIZ : ………………………………....... 

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 “01” olarak 
kodlayınız.  
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1. 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 

 

 

 

2. Ticaret sicili konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Kanunda ticaret siciline tescil edilmesi öngörülmeyen 

hususların ticaret siciline tescil edilmesi halinde, 

iyiniyetli üçüncü kişiler bu hususları bilmediğini iddia 
edemez. 

B) Tescil kaydı ile ilan edilen husus arasında farklılık 

bulunması hâlinde, üçüncü kişilerin sadece tescil 
kaydına olan güvenleri korunur. 

C) İlgililer, tescil taleplerine ilişkin olarak sicil 

müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden 
itibaren iki ay içinde, sicilin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. 
D) Sicil müdürü, tescili zorunlu olup da süresi içinde 

tescili istenmemiş olan hususların bulunduğunu tespit 

etmesi halinde, resen ilgilileri belirleyeceği uygun bir 
süre içinde tescil talebinde bulunmaya çağırabilir. 

E) Tescil istemi, tescil konusunda menfaati bulunan 

herkes tarafından yapılabilir. 

 

Doğru Seçenek: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, sigorta genel 
şartlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri 

doğrudur?  
 

I. Kanunda aksine hüküm yoksa genel şartlarda yapılan 

her değişiklik derhal yürürlüğe girer. 

II. Kanun çerçevesinde derhal yürürlüğe girecek 
nitelikteki bir değişiklik, ek prim alınmasını 

gerektiriyorsa, sigortacı değişiklikten itibaren 8 gün 

içinde prim farkı isteyebilir. 
III. Sigortacının ek prim alınmasını gerektiren bir genel 

şart değişikliği nedeniyle talep ettiği prim farkı, 8 gün 

içinde kabul edilmezse sözleşme feshedilmiş olur.  
IV. Sigorta genel şartlarına aykırı özel şartlar her durumda 

hükümsüzdür.  

 

A) I 

B) I, II ve III 

C) II 
D) I, III ve IV 

E) II ve III 

Doğru seçenek: C 

 

4. Davanın ihbarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) İhbar yapılacak kişinin davanın tarafı olmayan üçüncü 

kişi olması gerekir. Bu yüzden mecburi dava 
arkadaşlarının birbirine davayı ihbar etmesi 

mümkündür.  

B) HMK m. 61/1’deki düzenlemeye rağmen davanın 
ihbarı sadece rücu ilişkisiyle sınırlı değildir. Tarafın 

davayı kazanması veya kaybetmesi, üçüncü kişinin 

hukuki durumunu etkileyebilecekse davanın ihbarı 
yapılabilir.  

C) Davanın ihbarı, tek taraflı usul işlemidir. Davanın 

ihbarı için hâkimin veya karşı tarafın iznine ihtiyaç 
yoktur.  

D) Davanın ihbarına rağmen üçüncü kişi hareketsiz 

kalabilir. İsterse davaya fer’i müdahil olarak katılabilir. 
Zira davanın ihbarı üçüncü kişinin davaya 

müdahalesini zorunlu kılmaz.  

E) Davanın ihbar edilmesi üçüncü kişinin fer’i müdahil 
olarak davaya katılmasını sağlamaz. Mahkemenin 

üçüncü kişinin talebi üzerine fer’i müdahalenin 

koşullarını incelemesi ve şartları varsa üçüncü kişinin 
fer’i müdahil olarak davaya katılmasına izin vermesi 

gerekir.  

Doğru seçenek: A 
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5. 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 ve V 

B) I, IV ve V  

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

E) I, II ve V 

 

Doğru seçenek: A 

 

 
6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yetkiye ilişkin 
düzenlemeleri konusunda aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir 

taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit 

bulunması gereken taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu 
yerde de açılabilir. 

B) İhtiyati tedbir, kararın en çabuk icra edileceği yer 

mahkemesinden de talep edilebilir. 
C) Taraflarından birisi tacir olmayan yetki sözleşmeleri 

her hâlde geçersizdir. 

D) Kesin yetki söz konusu olsa bile, asıl davaya bakan 
mahkeme karşı davaya da bakmaya yetkilidir. 

E) Dava, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinde de 

açılabilir. 

Doğru Seçenek: A 

 

 

 

 

8. (A), (B)’den olan alacağını (C)’ye temlik etmiştir. Buna 

göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 

A) Alacağın temliki sözleşmesinin geçerli olması için 

resmî şekilde yapılması gerekir.  
B) Alacağın temliki sözleşmesi (B) ile (C) arasında 

yapılır. 
C) (A), (B)'nin yazılı onayını almadan alacağını (C)’ye 

temlik edemez. 

D) (A) ile (C) yaptıkları temlik sözleşmesini (B)’ye 
bildirmelidir, aksi hâlde (B) iyiniyetle (A)’ya ifada 

bulunursa borçtan kurtulur. 

E) (A) ile (C) yaptıkları temlik sözleşmesini (B)’ye 
bildirmezlerse alacağın temliki sözleşmesi kesin 

hükümsüz hâle gelir. 

 

Doğru seçenek: D 
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9. Halefiyet konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) Alacaklıya halef olan üçüncü kişi ifası oranında; asıl 
alacak yanında alacaklının sahip olduğu imtiyazlara, 

yetkilere ve fer’i haklara sahip olur.  

B) Halefiyette, ifada bulunan üçüncü kişi alacaklı yerine 
geçtiğinden, eski alacaklının şahsi savunmalarını da 

ileri sürebilir. 

C) Halefiyet sadece kanundan doğar.  
D) Halefiyet için, eski alacaklı ile borçlu arasında yazılı 

olarak bir halefiyet anlaşmasının yapılması geçerlilik 

şartıdır.  
E) Haksız fiile dayalı birden fazla kimsenin 

sorumluluğunda halefiyet hükümleri uygulanmaz. 

 

Doğru seçenek: A 

  

 

 

10. Gerçek kişi tacir (A), (B)’yi mobilya işletmesinin her 

türlü işini görmesi amacıyla 50.000 TL’ye kadar işlemler 
için sözlü olarak 12.08.2017 tarihinde yetkilendirmiştir. Bu 

yetkilendirme dolayısıyla ticaret sicilinde herhangi bir 

tescil ve ilan işlemi gerçekleştirilmemiştir. (B), (A)’yı 

temsilen (C) ile bir tatil köyünün sezonluk kiralanması 
konusunda 12.12.2017 tarihinde 200.000 TL karşılığında 

sözleşme akdetmiştir.  

 
Olayda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri 

doğrudur? 
 

I. (A) ve (B) arasındaki ilişki ticari temsilciliktir. 
II. (B)’nin miktar bakımından yetki sınırlandırmasının 

geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilan 

edilmesi gerekir. 
III. (B)’nin (C) ile yaptığı sözleşme miktar bakımından  

geçersizdir. 

IV. (B)’nin (C) ile yaptığı sözleşme konu bakımından  
geçersizdir. 

 

A) I ve IV 
B) I ve III 

C) I, II ve IV 

D) I, III ve IV 
E) II ve IV 

 

Doğru seçenek: A 

11. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi 
ticari iş sayılmaz? 

 

A) Bir esnafın, işletmesi için işyeri kira sözleşmesi 
yapması. 

B) Bir devlet memurunun diğer bir devlet memuru lehine 

bono keşide etmesi. 
C) Bir limited şirket ile bir tüketici arasında akdedilen 

televizyon satış sözleşmesi. 

D) Bir anonim şirket ile bir esnaf arasında akdedilen kira 
sözleşmesi. 

E) Bir öğrenci ile taşıma işiyle uğraşan bir işletme 

arasında ev eşyasının taşınmasına yönelik akdedilen 
taşıma sözleşmesi. 

 

Doğru Seçenek: A 

 

 

 
12. Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde ıslah 

konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Belirsiz alacak davalarında ıslah yoluna başvurulamaz. 
B) İstinaf aşaması tamamlanıncaya kadar ıslah yoluna 

başvurulabilir. 

C) Islah eden taraf ıslah nedeniyle geçersiz olan işlemler 
ile karşı tarafın uğradığı veya uğrayacağı zararları 

tazmin etmek üzere bir hafta içerisinde hâkimin 

belirlediği teminatı yatırmak zorundadır. 
D) Davasını tamamen ıslah eden taraf, ıslah talebinden 

itibaren bir ay içerisinde ıslah ettiği hususlar hakkında 

yeni bir dilekçe vermezse davayı geri almış sayılır. 
E) Davalı ıslah ile sadece talep sonucunu değiştirebilir. 

 

Doğru Seçenek: C 
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13.  

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 
 

Acente ile müvekkil arasında yukarıda sayılan ifadelerden 

hangisi/hangilerinin yazılı şekilde yapılması gereklidir? 

 

A) Yalnız II 

B) I – III 

C) II – IV 
D) I – II – III  

E) I – IV 

 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 
14. İrade sakatlıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Yanılan taraf her durumda sözleşmeyi iptal etme 

hakkına sahiptir.  

B) Üçüncü kişinin korkutması altında sözleşme yapan 
kimse, diğer tarafın üçüncü kişinin eyleminden haberi 

olmasa da, sözleşmeyi iptal hakkına sahiptir.  

C) Üçüncü kişinin aldatmasının etkisi altında sözleşme 
yapan kimse, diğer tarafın üçüncü kişinin eyleminden 

haberi olması halinde aldatmaya dayanarak sözleşmeyi 

iptal edebilir.  
D) İrade sakatlıklarında iptal hakkının kullanılması, Türk 

Borçlar Kanunu’nda hak düşürücü süre ile 

sınırlandırılmıştır.  
E) Aşırı yararlanma Türk Borçlar Kanunu’nda bir irade 

sakatlığı hali olarak düzenlenmemiştir. 

 

Doğru seçenek: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip değildir? 

 

A) Dernekler  

B) Vakıflar   
C) Federasyonlar   

D) Sendikalar  

E) Adi ortaklıklar 

 

Doğru Seçenek: E 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılması 
olarak nitelendirilemez? 

 

A) Ayırt etme gücünden yoksun olan (C)’nin, kendisini 

tam ehliyetli biri gibi göstererek aldığı kredi kartının 
borcunu ödememek için tam ehliyetsiz olduğunu ileri 

sürmesi. 

B) Komşusu (B) ile kavgalı olan (A)’nın, kendi arazisinde 
bir kazı yaptırıp yeraltı sularının komşu araziye 

akmasını engellemek suretiyle, komşusunun ekili 

ürünlerine zarar vermesi. 
C) (B)’nin, sırf eski eşini baskı altında tutabilmek için, 

velayeti kendisine ait olmayan ve kişisel ilişki talebinin 

mahkemece reddedildiği ortak çocuklarını zorla 
alıkoyması. 

D) (A)’nın, taşınmazını (B)’ye adi yazılı sözleşme ile 

devredip teslim ettikten ve bedelinin tamamını aldıktan 
sonra, (B)’nin tescil talebine  karşılık şekle aykırılığı 

ileri sürmesi. 

E) (A)’nın, (B)’ye olan borcunu ödeyeceğini söyleyip 
(B)’yi oyaladıktan sonra zamanaşımı defini ileri 

sürmesi.  

 

Doğru Seçenek: C 
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17. Sigortacılık Kanunu’na göre, … Türk Lirası ve daha 
üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem 

kararlarına karşı, kararın Komisyonca ilgiliye 

bildiriminden itibaren … içinde bir defaya mahsus olmak 
üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir.  

 

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri gelmelidir? 

 

A) 5.000 TL ve 1 Hafta 

B) 5.000 TL ve 10 gün 
C) 15.000 TL ve 10 gün 

D) 15.000 TL ve 2 Ay 

E) 40.000 TL ve 2 Ay 

 

Doğru Seçenek : B 

 

 

 

18. Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 
TTK bağlamında, sigorta sözleşmesinden doğan bütün 

istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak … 

ve 1482. madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta 

tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde 
rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren … geçmekle 

zamanaşımına uğrar.  

 
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki 

sürelerden hangileri gelmelidir? 

 

A) 6 Ay - 2 Yıl  

B) 2 Yıl - 6 Yıl  

C) 6 Yıl - 10 Yıl  
D) 2 Yıl - 10 Yıl  

E) 6 Ay - 6 Yıl 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. (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 ulaşmış, 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 
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20. (M) A.Ş., Batman’da büyük bir petrol rafinerisi 
işletmektedir. Rafinerinin çeşitli rizikolara karşı korunması 

amacıyla (Z) Sigorta ile yangın sigortası sözleşmesi 

akdedilmiştir. (Z) Sigorta ise ülke çapında yapmış olduğu 
yangın sigortalarında teminat altına alınan menfaatlere 

ilişkin olarak (V) Reasürans A.Ş. ile anlaşmış ve bu 

menfaatleri tekrar sigorta ettirmiştir. Bundan iki ay sonra 
(M) A.Ş.’nin petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıkmış 

ve hasar meydana gelmiştir.  

Bu olay ışığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 
A) (M) A.Ş., uğramış olduğu zararını (Z) Sigorta’dan 

talep edebileceği gibi, bu zarar için (V) Reasürans 

A.Ş.’ye de başvurabilir. 
B) (M) A.Ş., uğramış olduğu zararını yalnızca (Z) 

Sigorta’dan talep edebilir. 

C) (Z) Sigorta’nın teminat altına alınan menfaatleri (V) 
Reasürans A.Ş.’ye tekrar sigorta ettirmesi sebebiyle, 

(M) A.Ş. zararları için yalnızca (V) Reasürans A.Ş.’ne 

başvurabilir.  
D) (M) A.Ş.’nin uğramış olduğu zararlar için (V) 

Reasürans A.Ş.’ye başvurması halinde, (V) Reasürans 

A.Ş. (Z) Sigorta’nın ileri sürebileceği defi ve itirazları 
ileri sürme hakkına sahiptir. 

E) (M) A.Ş.’nin uğramış olduğu zararlar için (V) 

Reasürans A.Ş.’den tazminat talebinde bulunma hakkı 
olsa da bu talebin reddi halinde açılacak davada davalı 

sıfatı yalnızca (Z) Sigorta’ya ait olabilecektir. 

Doğru Seçenek: B 

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde taraflar arasında bir 

sözleşme kurulmamıştır? 
 

A) (A), bakkaldan su alır ve satıcı telefonda 

konuşmaktayken parayı satıcının görebileceği şekilde 
önüne bırakır ve bakkaldan çıkar. 

B) (B), arkadaşına “Saatimi 100 TL’ye satıyorum. Alır 

mısın?” diye sorar. Arkadaşı da “Evet” anlamında 
başını sallar. 

C) (C), yeni bir elbise dikmesi için terziye kumaş 

gönderir. Terzi bu kumaşı alarak elbiseyi dikmeye 
başlar. 

D) (D), tedarikçiye elektronik posta göndererek 

işletmesinde satmak için 2.000 adet almayı düşündüğü 
belirli bir malın fiyatını sorar. Tedarikçi söz konusu 

malın 2.000 adedinin 10.000 TL olduğunu ifade eden 

bir elektronik posta ile cevap verir. 
E) Öğrenci (A), okuldaki otomata 5 TL atarak bir çikolata 

alır. 

Doğru seçenek: D 

22. Sigortacılık Kanunu’na göre, tarafların açık ve yazılı 
muvafakatı ile uzatılmadığı sürece, sigorta hakemleri 

görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç hangi süre 

içinde karar vermeye mecburdur? 
 

A) 1 Hafta 

B) 15 gün 
C) 1 Ay 

D) 3 Ay 

E) 4 Ay 

 

Doğru Seçenek : E 

 

 

 

23. 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 

 

 

 
24. 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 
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25. 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 

 

 

 

26. 100.000 TL değerindeki konut olarak kullanılan 

müstakil bir ev, yangın riskine karşı 40.000 TL sigorta 
bedeli ile ilk tehlike sigortası şeklinde sigortalanmıştır. 

Yangın rizikosu gerçekleşmiş ve konutta bu sebeple 40.000 

TL hasar meydana gelmiştir.   
  

Yukarıdaki verilere göre sigortalıya sigortacı tarafından ne 

kadar ödenmelidir?  
 

A) 10.000 TL   

B) 16.000 TL   

C) 25.000 TL           
D) 40.000 TL 

E) 100.000 TL 

 

Doğru Seçenek : D 

 

 
27. 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 

28. Sorumluluk sigortalarına ilişkin aşağıda verilen 
bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Rizikonun gerçekleştiği anın tespitine ilişkin olarak, 
talebin ileri sürülmesi ilkesi benimsenmiştir. 

II. Tıpkı mal sigortalarında olduğu gibi, zenginleşme 

yasağı prensibi geçerlidir. 
III. Sigortacıya yöneltilecek tüm istemler, rizikonun 

gerçekleşmesinden itibaren beş yılda zamanaşımına 

uğrar. 
IV. Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar 

olan kısmını sigorta sözleşmesi için geçerli 

zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan 
sigortacıdan talep edebilir. 

 

A) I – III  
B) II – IV  

C) I – II – III  

D) II – III – IV  
E) I – II – IV  

 

Doğru Seçenek: B 

 

 

 
29. Davacı Ahmet, davalı Mehmet ile aralarında 50.000 

TL’lik bir ödünç sözleşmesi olduğunu; ancak vadesi 

gelmesine rağmen Mehmet’in borcunu ödemediğini iddia 
ederek dava açmıştır. Davalı Mehmet ise cevap 

dilekçesinde Ahmet’ten 50.000 TL’yi ödünç olarak değil; 

bağış olarak aldığını belirtmiştir. Davalının bu beyanı, 

medeni usul hukuku bakımından aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 

 

A) Bağlantılı bileşik ikrar 
B) Bağlantısız bileşik ikrar 

C) Basit ikrar 

D) Nitelikli ikrar 
E) Davayı kabul 

 

Doğru Seçenek: D 
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30. 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  

 

 

 

31. Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre 
görülen bir tahkim yargılamasında hakem kararına karşı 

iptal davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Asliye Hukuk Mahkemesi             

B) Asliye Ticaret Mahkemesi         

C) Yargıtay          
D) Bölge Adliye Mahkemesi       

E) Tahkim yeri Bölge İdare Mahkemesi 

 

Doğru Seçenek: D 

 

 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hüküm ve 

sonuçlarından biri değildir? 
 

A) Ticari faiz ödeme 

B) İflasa tabi olma 

C) Ticari defter tutma 
D) Basiretli iş adamı gibi hareket etme 

E) Aşırı sözleşme cezasının indirilmesini isteyememe 

 

Doğru Seçenek: A 

 

33. Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerine 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olabilmesi 
için, her şeyden önce kişiye hukuk düzeni tarafından 

tanınmış bir hak bulunmalıdır. 

B) Hakim, takdir yetkisine, ancak kanun tarafından bu 
yetkinin tanındığı hallerde ve hakkaniyetin gerektirdiği 

ölçüde sahiptir. 

C) İyiniyet, bazı durumlarda, bir hakkın kazanılması için 
gerekli koşullar bulunmasa dahi hakkın kazanılmasını 

mümkün hale getirir. 

D) Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri, 
muhtevasına uygun düştüğü ölçüde bütün özel hukuk 

ilişkilerine uygulanır.  

E) Hukuk düzeni tarafından iyiniyete sonuç bağlanan 
bütün hallerde iyiniyetin varlığının ispatı şarttır. 

 

Doğru seçenek: E 

 

 

34. Aşağıdaki hakların hangisinin kullanılması bakımından 
yaş şartı getirilmemiştir? 

 

A) Evlenme   
B) Cinsiyet değiştirme   

C) Vasiyetname yapma  

D) Nişanlanma    
E) Evlat edinme 

 

Doğru Seçenek: D 

 

 

 

35. Sigortacılık Kanunu’na göre, uyuşmazlık konusu 
miktar aşağıdaki rakamlardan hangisi ve üzerinde olduğu 

durumlarda uyuşmazlığın çözümü için en az üç kişiden 

müteşekkil sigorta hakem heyeti oluşturulması 
zorunludur?   

 

A) 5.000 TL 

B) 10.000 TL 
C) 15.000 TL 

D) 40.000 TL 

E) 100.000 TL  

 

Doğru Seçenek : C 



2019 YILI SİGORTA HAKEMİ SINAVI                                                                                                                                A 

 

9 

 

36. “Davanın taraflarıyla vekillerinin davaya dair işlemleri 
öğrenebilmesi için, tebligatın usulüne uygun olarak 

yapılması, duruşma gün ve saatinin kendilerine bildirilmesi 

gerekmektedir. Duruşma günüyle tebligatın yapıldığı tarih 
arasında makul bir süre olmalıdır…” (Yargıtay 22. HD, E. 

2012/25643, K. 2013/15727, T. 27.06.2013). Bu kararda 

tebligat ile ilgili ortaya konulan ilke, âdil yargılanma 
hakkının özellikle hangi unsuruna işaret etmektedir? 

 

A) Açıklama ve ispat hakkı 

B) Bilgi sahibi olma hakkı 
C) Makul sürede yargılanma hakkı 

D) Dikkate alınma hakkı 

E) Gerekçeli karar hakkı 

Doğru Seçenek: B 

 

 
37. 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 

 

 

38. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda öngörülen davaya 

son veren taraf işlemleri konusu ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Temyiz aşamasında davadan feragat mümkündür.           
B) İcrası mümkün olmadığından şarta bağlı sulh 

geçersizdir.                 

C) Davayı kabul, kayıtsız şartsız kesin bir irade beyanına 
dayanmalıdır.  

D) İrade fesadı (iradeyi sakatlayan hallere) hallerine 

dayalı olarak feragat iptal edilebilir.        
E) Davayı kabul kesin hüküm gibi sonuç doğurur. 

 

Doğru Seçenek: B 

39. 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 

 
40. 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  

 

 
41. 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  
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42. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
 

I. Belirsiz alacak davasında alacağın miktarı tam olarak 

belirlendikten sonra, bu kısım ancak hasmın rızası 
veya ıslah ile davaya dâhil edilebilecektir. 

II. Davacının, aynı davalıya karşı olan birden fazla 

talebini aralarında aslilik–ferilik ilişkisi kurmak 
suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürdüğü davalara 

terditli dava adı verilir. 

III. Kısmi dava, alacağın tamamının değil, sadece bir 
kısmının dava edildiği davalardır. 

IV. İnşai dava, yeni bir hukuki durumun yaratılmasını veya 

mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi 
yahut onun ortadan kaldırılmasını sağlayan bir dava 

çeşididir. 

 

A) Yalnız III 

B) II, III ve IV 

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

E) II, IV 

Doğru seçenek: B 

 

43. 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 

 
44. Sorumluluk sigortaları için aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Zarar gören doğrudan sorumluluk sigortacısına dava 

açabilir. 

B) Halefiyet ilkesi sorumluluk sigortalarında da 
geçerlidir. 

C) Zarar gören zarara sebep olan olayla ilgili tüm bilgi ve 

belgeleri sorumluluk sigortacısına vermek zorundadır. 
D) Sigortacı sigorta tazminatını ödeme borcunu zarar 

görene ifa eder.  

E) Sigortacının asgari sorumluluğu sigorta sözleşmesinde 
öngörülen sigorta bedeli kadardır. 

Doğru Seçenek: E 

45. (M) A.Ş. taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir 
şirkettir. (M) A.Ş. sahip olduğu kamyonu için 09.08.2019 

tarihinde geçmişe etkili olmayan bir kasko sigorta 

sözleşmesi akdetmiş ve kararlaştırılan primin ilk taksidini 
de ödemiştir. Ancak söz konusu kamyon 08.08.2019 

tarihinde karışmış olduğu bir kaza sonucunda tam hasara 

uğramıştır.  
 

Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

A) (M) A.Ş.’nin yetkili temsilcilerinin kamyonun kazaya 
karıştığı bilgisine sahip olmadıkları durumda geçerli 

bir sigorta sözleşmesinden söz edilir.  

B) (M) A.Ş. primin ilk taksidini ödemesi nedeniyle 
kamyonda meydana gelen hasarı sigorta şirketinden 

talep edebilir.  

C) (M) A.Ş.’nin söz konusu kamyonla ilgili olarak 
ödediği primi geri alması mümkün değildir. 

D) Hem (M) A.Ş.’nin hem de sigorta şirketinin, kazanın 

meydana geldiğinden haberlerinin olmaması halinde 
sigorta sözleşmesi geçerlidir.  

E) (M) A.Ş. kamyonda meydana gelen zararı sigorta 

şirketinden talep edemez.  

 

Doğru Seçenek: E 

 

 

 

46. Alacaklı (A), hacze iştirak etmiş olan diğer 
alacaklıların tamamına yakınının rızasını alarak borçlu 

(B)’nin üçüncü kişi (Ü) den olan çekişmeli alacağının 

tahsili için Ü’ye karşı dava açmıştır. Mahkeme, davacı 

(A)’nın İcra ve İflas Kanunu’nun 120’nci maddesi 
çerçevesinde bazı alacaklıların rızasını almadığı ve bu 

nedenle davada … bulunmadığı gerekçesi ile davanın 

reddine karar vermiştir. 
 

Yukarıda boş bırakılan kısma Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin getirilmesi gerekir? 

 

A) Dava ehliyeti             

B) Taraf sıfatı        
C) Tasarruf yetkisi  

D) Davaya vekâlet ehliyeti 

E) Dava takip yetkisi        

 

Doğru Seçenek: E 
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47. (A), (B)’ye 20.000 TL borç para vermiştir. (B) borcun 
vadesi gelmiş olmasına rağmen borcu ödememiştir. Bunun 

üzerine (A)’nın (B)’ye 20.000 TL borç verdiğine ilişkin 

ispat faaliyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Olayda senetle ispat zorunluluğu sınırını aşan bir 

hukuki işlem olduğundan, (A) iddiasını kesin delille 
ispat etmelidir. 

B) (A)’nın elinde delil başlangıcı mevcutsa, tanıkla borç 

verdiğini ispat edebilir. 
C) (A) ile (B) arasında altsoy veya üstsoy ilişkisi 

mevcutsa (A) tanık deliline dayanabilir. 

D) (A)’nın 20.000 TL borç verdiğini senetle ispatının 
ardından, (B)’nin bu borcu ödediğini ispatı tanıkla 

mümkün olabilir.  

E) Davada (B)’nin “(A)’dan 20.000 TL borç aldım” 
şeklindeki beyanı (A)’yı bu vakıaya ilişkin ispat 

yükünden kurtarır.  

Doğru seçenek: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. (A), İzmir’in Alsancak semtinde 250.000 TL değerinde 
bir apartman dairesi beğenir ve (Z) Bankası’ndan 300.000 

TL tutarında konut kredisi çekerek daireyi oğlu (S) için 

satın alır. Bunun karşılığında Banka (Z),  (S)’ye ait daire 
üzerinde bir ipotek tesis etmiştir. Daha sonra (A), binanın 

yangın rizikolarına karşı yeterince koruma altında 

olmadığını düşündüğünden (X) Sigorta A.Ş. ile bir yangın 
sigortası sözleşmesi imzalamış ve böylelikle oğlunun evini 

yangın rizikolarına karşı sigorta ettirmiştir. Sözleşmenin 

kurulmasından iki ay sonra apartmanın elektrik sisteminde 

oluşan problem nedeniyle büyük bir yangın çıkmış ve bina 
tamamen oturulamayacak hale gelmiştir. 

 

Buna göre, (X) Sigorta A.Ş’nin sözleşmede belirlenen 
sigorta tazminatını ödemesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) (X) Sigorta A.Ş., sigorta primlerini (A)’nın ödemesi 
sebebiyle sigorta tazminatını da (A)’ya ödemek 

durumundadır. Fakat (S) bu ödemeye itirazda 
bulunabilir. 

B) (X) Sigorta A.Ş., apartman dairesinin sahibinin (S) 

olması sebebiyle sigorta tazminatını (S)’ye ödemek 
durumundadır. (Z) Bankası’nın bu ödemeye itirazda 

bulunması mümkün değildir. 

C) Yangının meydana gelmesinde (S)’nin bir kusuru 
olmadığından, (Z) Bankası’na olan borç da sona erer. 

Bu nedenle (Z) Bankası’nın sigorta tazminatına ilişkin 

bir talepte bulunması olanaklı değildir.  
D) (X) Sigorta A.Ş’ye bankanın daire üzerinde ipotek 

hakkı olduğuna ilişkin bir bildirim yapılmasa dahi, (Z) 

Bankası’nın hakkı sigorta tazminatı üzerinde devam 
eder. 

E) (X) Sigorta A.Ş, sigorta tazminatını müteselsil alacaklı 

sıfatında olan (A) veya (S)’den herhangi birine 
ödemekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.   

Doğru Seçenek: D 

 
49. 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 
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50. İnegöl’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma 
sahibi (C), sigortadan ileride yüksek miktarda tazminat 

alabilmek için 1.000.000 TL değerindeki fabrikasını 

5.000.000 TL sigorta bedeli ile yangın riskine karşı 
sigortalatmıştır. İşlerinin çok faal olduğu bir dönemde 

yangın rizikosu gerçekleşmiş, fabrika tamamen yanmış ve 

çevredeki yabancı bir araçta da buna bağlı olarak 100.000 
TL’lik bir zarar oluşmuştur. 

 

Yukarıdaki verilere göre sigortalıya sigortacı tarafından ne 

kadar sigorta tazminatı ödenmelidir?  
 

A) 200.000 TL 

B) 1.000.000 TL 
C) 1.100.000 TL 

D) 5.000.000 TL 

E) Tazminat ödenmesi söz konusu değildir.  

 

Doğru Seçenek: E 
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Tel: 0212 325 84 89 
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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.  

 

 


