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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

 

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 

SORU 1:  

100 birim teminatlı 3 yıllık bir tam kesikli karma (endowment) sigorta (x) kişisi için düzenlenmiştir.  

 

i.   

ii. i=0,08 

iii. Primler her yılın başında eşit miktarlarda ödenmektedir. 

iv.  geleceğe yönelik t anındaki kayıp hasar değişkenidir. 

 

(x)’in ikinci yıl içinde öldüğü bilgisi verildiğine göre  değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 

verilmiştir? 

 

A) 91,5 B) 86,4 C) 72,6 D) 68,3 E) 54,5 
 

DOĞRU CEVAP: D 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

SORU 2: 

Bir işyeri birbirinden bağımsız 100 sağlıklı çalışanı için aşağıda verilen geçiş olasılıklarına sahip bir yaşam 

model oluşturmuştur. Aşağıda bu model için geçiş olasılıkları verilmektedir. 

 

i. Sağlıklı bir çalışanın bir yıl içinde hastalık izinli duruma gelmesi olasılığı: 0,4 

ii. Sağlıklı bir çalışanın bir yıl içinde işten ayrılma olasılığı: 0,1 

iii. Hastalık izinli bir çalışanın bir yıl içinde sağlıklı statüsüne dönmesi olasılığı: 0,2 

iv. Hastalık izinli bir çalışanın bir yıl içinde işten ayrılma olasılığı: 0,5 

 

İşten ayrılan çalışan, tekrar işe başlayamamaktadır. Verilenlere göre, sağlıklı 100 çalışandan ilk iki yıl içinde 

işten ayrılan sayısının varyansı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

 

A) 64 B) 45 C) 35 D) 30 E) 23 

 

DOĞRU CEVAP: E 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

SORU 3:   

Evli olan (x) yaşındaki Ali ile (y) yaşındaki Ayşe, Ali’nin vefat etmesi halinde Ayşe’ye dönem sonunda 10.000 

TL yıllık gelir ödemesi yapacak ömür boyu süren bir sigorta sözleşmesi almıştır.  

i. ax = 17,00 

ii. ay = 18,00 

iii. axy = 12,50 

iv. i = %10 

olduğu bilinmektedir. Bu sigortanın primlerini Ali hayatta olduğu sürece her yılın başında eşit taksitlerle 

ödediğine göre, bir yıllık prim miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

A) 2.941 B) 3.055 C) 6.680 D) 10.590 E) 13.600 

 

DOĞRU CEVAP: B 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

SORU 4: 

Aşağıda verilen bilgiler  

 

i.  ve : ölüm anında sigortalının mirasçılarına 1 birimlik ödeme yapan tam hayat sigortasının 

aktüeryal bugünkü değeri. 

ii.  ve : sigortalı yaşadığı sürece sürekli olarak yapılan yıllık 1 birimlik ödemelerin (yani tam hayat 

annüitesinin) aktüeryal bugünkü değeri. 

iii.  ve  için anlık faiz oranı sabit  ve anlık ölüm oranı sabit  olarak varsayılmaktadır. 

iv. ve  için anlık faiz oranı sabit  ve anlık ölüm oranı sabit  olarak varsayılmaktadır. 

 

ışığında bulunacak olan     değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

 

 

A) ( )  B) (1- )  C)  D)  1 -  E) ( )  

 

 

DOĞRU CEVAP: D 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

SORU 5: 

Bir sigorta şirketi aşağıdaki parametrelere sahip (x) yaşındaki 100 kişilik bir gruba ömür boyu dönem başı 

ödemeli anüite ürünü satmıştır.  

 

i. Ax = 0,500 

ii. 2Ax = 0,35 

iii. i = %10 

 

bilgileri verilmiştir. Her bir sigortalıya dönem başlarında 1.000 TL anüite ödemesi yapılıyorsa ve sigortalıların 

yaşama ihtimalleri birbirinden bağımsız olduğu kabulü altında, bu anüitenin başlangıcında portföy standart 

sapma değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?  

 

A) 380 B) 10.480 C) 34.785 D) 55.280 E) 92.880 

 

DOĞRU CEVAP: C 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

KLASIK SINAV BÖLÜMÜ  

  

SORU 6: 

Tam 54 yaşında olan bir birey, ölümü durumunda mirasçılarına 100.000 TL’lik ödeme yapacak, 15 senelik bir 

dönem hayat sigortası satın almak istemektedir. Bu birey için aynı yaşam modelini kullanan, ve 

 

i. yıllık efektif faiz oranını i=0,05 olarak ve 

ii. tam x yaşındaki bir kişinin (en az) t yıl yaşama olasılığının, tpx notasyonu ile ifade edildiği yerde bu 

birey için 15p54  0,87 olarak 

 

varsayan iki şirket için şu bilgiler verilmektedir. 

 

A sigorta şirketi: 

 

● Bu bireyin 15 yıl içinde ölümü durumunda, mirasçılarına, ölümün olduğu ayın sonunda 100.000 TL’lik 

ödeme yapan bir ürün sunmaktadır. 

● Bu ürün karşılığında, bu birey için poliçe süresi boyunca hayatta olduğu sürece yıllık prim ödemeleri 

her yıl için toplamda PA olan ama bu ödemelerin yılda 12 kez ve her ay başında PA/12 tutarında 

yapıldığı bir ücretlendirme planı izlemektedir. 

● Aynı zamanda bu birey için yıllık ödemeleri her yıl için toplamda 1 birim olan ama bu ödemelerin 

yılda 12 kez ve her ay başında 1/12 tutarında yapıldığı 15 yıllık dönem hayat anüitesinin aktüeryal 

bugünkü değerinin 10,18 olduğunu bilmektedir. 

 

B sigorta şirketi: 

 

● Bu bireyin 15 yıl içinde ölümü durumunda, mirasçılarına, ölümün olduğu yılın sonunda 100.000 TL’lik 

ödeme yapan bir ürün sunmaktadır. 

● Bu ürün karşılığında, bu birey için poliçe süresi boyunca hayatta olduğu sürece ödemelerin her yıl 

başında PB tutarında yapıldığı bir ücretlendirme planı izlemektedir. 

● Aynı zamanda bu birey için yıllık 1 birimlik ödemelerin her yıl başında yapıldığı 15 yıllık dönem hayat 

anüitesinin aktüeryal bugünkü değerinin 10,45 olduğunu bilmektedir. 

 

Buna göre PA – PB  değerini hesaplayınız.  

 

(Not: Primler aktüeryal eşitlik prensibinden yararlanılarak yapılmaktadır). 

 
 

 

DOĞRU CEVAP: 40,39 
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Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 

olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının SEGEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 

cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır. 

SORU 7: 

(42) ve (52) yaşında olan iki birey; 

 

i. İlk 10 yıl her ikisinin birlikte hayatta olması durumunda ve 

ii. İlk 10 yıldan sonra ise en az bir tanesinin hayatta olması durumunda 

 

her yıl başında 1 birim tutarında anüite ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemelerin aktüeryal bugünkü değeri M 

olarak ifade edilmektedir. 

 

Ayrıca,  

 

i. (42) yaşında olan bireyin hayatta olduğu sürece her yıl başında 1 birim tutarında yaptığı 10 yıl 

ertelemeli anüite ödemeleri (yani 10 yıl ertelemeli tam hayat anüitesinin) aktüeryal bugünkü değeri 

18,02. 

ii. (52) yaşında olan bireyin hayatta olduğu sürece her yıl başında 1 birim tutarında yaptığı 10 yıl 

ertelemeli anüite ödemeleri (yani 10 yıl ertelemeli tam hayat anüitesinin) aktüeryal bugünkü değeri 

15,30. 

iii. Bu iki bireyin her ikisinin de hayatta olduğu sürece her yıl başında 1 birim tutarında 10 yıl ertelemeli 

yaptığı anüite ödemeleri (yani 10 yıl ertelemeli tam hayat anüitesinin) aktüeryal bugünkü değeri 12,00. 

iv. Bu iki bireyin her ikisinin de hayatta olduğu sürece her yıl başında 1 birim tutarında anüite ödemeleri 

(yani tam hayat anüitesinin) aktüeryal bugünkü değeri 14,25. 

 

olduğu bilinmektedir. Buna göre, M değerini hesaplayınız.  

 
DOĞRU CEVAP: 23,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


