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1.

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

3.

4.

5.

6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak,
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

7.

8. İL KODU
GRUP KODU

Hayvan Hayat Sigortası Grup Kodu : 11

Bitkisel Ürün Sigortası : 12

Zooteknist

Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama
süresi 2,5 saattir. (150 dakika)

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

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 kağıdında
ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kağıdı üzerine
gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.

Bu nedenle, her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olacaktır.

Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.

Cevap kağıdı ve soru kitapçığında yer alan bölümüne sınava
katıldığınız ilin trafik plaka kodunu; kısmına ise başvuruda
bulunduğunuz branşın grup kodunu işaretleyiniz.

Grup Kodu

Grup Kodu : 13
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1.

D) Tazminat ödemelerinin doğru ve
düzenli bir şekilde yapılmasını
izlemek

2.

A) Havuz kaynaklarını, belirlenen
ilke ve kurallar çerçevesinde
yatırıma yönlendirmek

Aşağıdakilerden hangisi, 5363 sayılı
Tarım Sigortaları Kanununu ile Tarım ve
Orman Bakanlığına verilen görev ve
yetkidir?

A) Hasar tespit işlemlerine ilişkin esas
ve usulleri belirlemek

B) Uygulamada karşılaşılan sorunları
tespit etmek, bunların çözümüne
yöne l ik ça l ı şmalar yapmak,
yaptırmak

C) Tarım sigortalarında üstlenilen
risklerin transferi amacıyla ulusal ve
u l u s l a r a r a s ı s i g o r t a c ı l ı k
piyasalarından koruma temin etmek

Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları
H a v u z u Y ö n e t i m K u r u l u n u n
görevlerinden biri

B) Ürün, risk ve bölge bazında tarım
sigortaları için verilecek prim desteği
oranını belirlemek üzere çalışmalar
yapmak

C) Hasar tespit işlemlerine ilişkin esas
ve usûlleri belirlemek

D) Tarım Sigortaları alanında faaliyet
göstermek isteyen sigorta şirketleri
ile sözleşme yapmak

değildir?

3.

B) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları
Kanunu ve Tarım Sigortaları
Havuzu Yönetim Kurulu'nun
kararları doğrultusunda hareket
eden/çal ışan bir Anonim
Şirkettir.

4.

B) Tarım ve Orman Bakanlığının
teklifi üzerine Cumhurbaşkanı
kararıyla

İşletici Şirket (Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesi A.Ş.)'nin görev ve sorumluluğu
ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Özel/Ticari Sigorta Şirketlerinin eşit
payla/sermayeyle ortak oldukları,
sigorta branşında lisans almış bir
Anonim Şirkettir.

C) Kâr amacı vardır. Ticari başka bir
faaliyet ve sigorta işi dışında da,
başka herhangi bir iş ve faaliyetle
uğraşabilir.

D) Tarım sigortalarında üstlenilen
risklerin transferi amacıyla ulusal ve
u l u s l a r a r a s ı s i g o r t a c ı l ı k
piyasalarından koruma temin eder.

Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme
ölçekleri itibariyle Devlet tarafından
sağlanacak prim desteği miktarları nasıl
belirlenir?

A) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi
ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim
Kurulunun kararıyla

C) Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim
Kurulunun teklifi ve Tarım ve Orman
Bakanlığının kararıyla

D) Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim
Kurulunun teklifi Tarım ve Orman
Bakanlığının uygun görüşü ve
Cumhurbaşkanı kararıyla

A
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5.

C) Buğday(2017), Arpa, Çavdar,
Yulaf ve Tritikale (2018), Nohut,
Kırmızı Mercimek ve Yeşil
Mercimek (2019)

6.

D) Büyükbaş hayvanlar

7.

C) En az 10 yıl şarttır ve 3 yıl
görevlendirilir.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile
kapsama alınan ürünlerin yıllar itibariyle
(2017, 2018 ve 2019) sıralamasının
doğru yaz ı l ımı aşağıdak i lerden
hangisidir?

A) Buğday (2017), Arpa, Çavdar, Yulaf,
Tritikale ve Nohut (2018), Kırmızı
Mercimek ve Yeşil Mercimek (2019)

B) Buğday (2017), Arpa, Çavdar, Yulaf
ve Tritikale (2018), Nohut, Kuru
Fasulye, Kırmızı Mercimek ve Yeşil
Mercimek (2019)

D) Buğday ve Arpa (2017), Çavdar,
Yulaf ve Tritikale (2018), Nohut,
Kırmızı Mercimek ve Yeşil Mercimek
(2019)

Cumhurbaşkanı Kararı ile “Terör riski”
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
2019 yılında hangi hayvanlar için isteğe
bağlı olmak üzere teminat kapsamına
dahil edilmiştir?

A) Kümes hayvanları

B) Küçükbaş hayvanlar

C) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu
üyeliği için Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli
kamu görevlilerinin seçiminde kaç
yıl kamu hizmetinde bulunmaları şartı ile
Yönetim Kuruluna için
görevlendirilirler?

A) En az 10 yıl şarttır ve 6 yıl
görevlendirilir.

B) En az 5 yıl şarttır ve 3 yıl
görevlendirilir.

D) En az 5 yıl şarttır ve 5 yıl
görevlendirilir.

en az

kaç yıllık süre

8.

D) Zaman aşımı kapsamında;
disiplin cezasını gerektirecek
eylemler in iş lenmesinden
itibaren 3 yıl geçmiş ise disiplin
cezası verilemez.

9.

A) 5 yıl sonra

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin
Yönergesine göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi

A) Hakkında disiplin soruşturması
yap ı lan eksper i ç in , dosya
sonuçlanana kadar görevlendirme
yapılmaz.

B) Tekrarlayan eylemlerde aynı olaydan
dolayı eksper hakkında kovuşturma
başlatılmış olması veya hüküm
tesis i , d is ip l in soruşturması
yapılmasına engel değildir.

C) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar
kesinleşmedikçe uygulanmaz.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin
Yönergesine göre; Meslekten çıkarma ve
geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezalarından başka bir disiplin
cezası verilen Havuz eksperleri, cezanın
uygulanmasından sonra bu disiplin
cezasının sicilinden silinmesini ne zaman
talep edebilir?

B) 3 yıl sonra

C) 1 yıl sonra

D) 10 yıl sonra

yanlıştır?
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10.

B) Görevini ifa ederken üreticiye,
b i r l i k te görev lend i r i ld iğ i
ekspere, Bakanlık, Hazine ve
Maliye Bakanlığı, İşletici Şirket
çalışanları ile Kurul'a karşı kaba,
s a y g ı s ı z , n e z a k e t s i z v e
a ğ ı r b a ş l ı l ı ğ a u y m a y a n
davranışlarda bulunmak

11.

D) Poliçenin sigortalıya teslim
edilmesi

12.

A) Koasürans

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin
Yönergesine göre; aşağıdakilerden hangi
durumda Havuz eksperine “Geçici Olarak
Meslekî Faaliyetten Alıkoyma Cezası”

A) Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Havuz, Kurul ve İşletici Şirket
aleyhine sosyal medya aracılığıyla
hakaret edici açıklamalar yapmak,
basın ve yayın kuruluşlarına demeç
vermek

C) Görevini ifa ederken taraflı ve ön
yargılı davranışlar sergilemek

D) Eksperlere, acentelere ve üreticilere
karşı kasten yalan ve gerçek dışı
ihbar, şikayet ve suçlamalarda
bulunmak

Aşağıdaki lerden hangisi s igorta
sözleşmesinin asli unsurlarından birisi

A) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı

B) S i go r t a h imayes i s ağ l ayan
sigortacının bulunması

C) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve
beklenmedik olayın varlığı

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı
tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi
içerisinde birden fazla sigorta şirketi
tarafından sigortalanmasına ne ad
verilir?

B) Retrosesyon

C) Aşkın Sigorta

D) Reasürans

verilmez?

değildir?

13.

C) Sigorta şirketlerinin, sigorta
acentelerinin ve brokerlerin
o r t a k l a r ı , y ö n e t i m v e
denetiminde bulunan kişiler ve
bunlar adına imza atmaya yetkili
olanlar ile meslekî faaliyette
bulunan şirket çalışanları sigorta
eksperliği yapabilir.

14.

B) Trafik sigortası

15.

C) Rizikonun gerçekleşmesi halinde
koruma alma yükümlüğü

S i g o r t a e k s p e r l e r i y l e i l g i l i
aşağıdakilerden hangisi

A) Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel
kişilerce yapılır.

B) Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu
faaliyetlerine devam ettikleri sürede
esnaf veya tacir sıfatıyla mesleğin
niteliği ile bağdaşması mümkün
olmayan başka bir işle uğraşamaz,
sigorta acenteliği ve brokerlik
faaliyetinde bulunamaz.

D) Bir gerçek kişi sigorta eksperi birden
fazla büro açamaz.

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk
sigortalarına bir örnektir?

A) Yangın sigortası

C) Borç ödeme sigortası

D) Alacak sigortası

Aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç
ve yükümlülüklerinden

Rizikoyu taşıma yükümlülüğü

Aydınlatma yükümlülüğü

D) Tazminat ödeme borcu

yanlıştır?

değildir?

A)

B)
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16.

C) Acente/Broker/Aktüer

17.

D) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin
bildirimin yapılmaması veya geç
yapılması, ödenecek tazminatta
veya bedelde bir artışa neden
olmuşsa, sigortacı tazminat
borcundan kurtulur.

I. Sigorta sözleşmelerine sigortacı
adına aracılık eder.

II. Sigorta sözleşmelerine sigortalı
adına aracılık eder

III. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin
yatırım, finansman ve demografi
konularında olasılık ve istatistik
teorilerini uygulayarak, yasal
düzenlemelere uygun prim, karşılık
ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve
teknik esasları hazırlayan kişidir.

Yukarıdaki kişi ya da kuruluşlar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?

A) Acente/Broker/Eksper

B) Broker/Acente/Eksper

D) Broker/Acente/Aktüer

Aşağıdakilerden hangisi

A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na
göre sigortacı; sigorta sözleşmesi
kendisi veya acentesi tarafından
y a p ı l m ı ş s a , s ö z l e ş m e n i n
yapılmasından itibaren yirmidört
saat içinde poliçeyi sigorta ettirene
vermekle yükümlüdür.

B) Aksine sözleşme yoksa, sigortacının
sorumluluğu primin veya ilk
taksidinin ödenmesi ile başlar.

C) Sigorta sözleşmesinin yapılması
anında, sigortalanan menfaat
mevcut değilse sigorta sözleşmesi
geçersizdir.

yanlıştır?

18.

B) Hazine ve Maliye Bakanlığı

19

A) Yalnız I

20

B) 3.000-TL

Sigortacılıkla ilgili denetleme ve
düzenleme yapma yetkisine sahip kamu
otoritesi hangisidir?

A) Cumhurbaşkanlığı

C) Türkiye Sigorta Birliği

D) Ticaret Bakanlığı

. I. Sigorta bedeli, sigorta değerinden
yüksek ise aşkın sigorta vardır ve
fazla alınan prim iade edilmelidir.

II. Sigorta bedeli, sigorta değerine eşit
ya da sigorta değerinden küçükse
eksik sigorta vardır.

III. S i g o r t a b e d e l i , r i z i k o n u n
gerçekleştiği andaki sigorta değerini
aşarsa sigortacı fazladan prim alarak
tazminat ödemesi gerçekleştirebilir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri
doğrudur?

B) I ve III

C) Yalnız II

D) I ve II

. 300.000-TL rayiç bedele sahip bir evin
tapusu eşit oranda olmak üzere iki kişi
üzerinedir. Sahiplerden biri, diğeri
i s t e m e m e s i n e r a ğ m e n e v i
sigortalatmaya karar veriyor. Ev sigorta
yaptıran kişinin hissesi üzerinden
150.000-TL ile sigortalanıyor. Sigorta
sözleşmesine göre muafiyet bedeli
sigorta bedeli üzerinden % 2 olarak
belirleniyor. Bir süre sonra 100.000-TL
tutarında hasar oluyor. Sigorta şirketinin
bu hasar için hesapladığı muafiyet kaç
liradır?

A) 6.000-TL

C) 2.000-TL

D) 1.500-TL
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21.

D) %50

22.

D) Hiçbiri

Poliçedeki verim değeri 25 Kg/ağaç olan
bir meyve poliçesinde dolu hasarı
meydana gelmiştir. Yapılan hasar
tespitinde mevcut yetiştirme ve bakım
koşullarına göre alınabilecek verim
değerinin 30 Kg/ağaç olduğu, dolu
hasarından kaynaklı 8 Kg ürünün
döküldüğü ve hasardan sonra ağaç
üzerinden kalan verimin 22 Kg/ağaç
olduğu tespit edilmiştir.

Aynı sigortalı parselde daha sonra ikinci
bir dolu hasar meydana gelmiş olup,
yapılan hasar tespitinde, birinci dolu
hasar ından sonra teminat dış ı
nedenlerden verimin 16 Kg/ağaç
değerine düştüğü ve bu verim
değerinden 4 Kg ürünün ikinci dolu
hasarından kaynaklı miktar kaybı olduğu
tespit edilmiştir. Bu verilere göre dolu
hasar oranı kaçtır?

A) %28

B) %37

C) %48

Birbirinden sınırları ile ayrılabilen yan
yana 3 parselde aynı ürün ekili olup, aynı
hasar nedeni için hasar tespiti
yapılacaktır. Birleştirme işlem ile hasar
tespiti yapılması bakımından aşağıdaki
ifadelerinden hangisi doğrudur?

I. İşlem kolaylığı bakımından üç parsel
birleştirilebilir

II. Hepsinde aynı hasar olması
bakımından üç parsel birleştirilebilir

III. Hepsinde aynı verim olması
bakımından üç parsel birleştirilebilir

A) I ve III

B) II ve III

C) Hepsi

23.

B) Ahududu > Yaban mersini >
Hünnap fidanı

24.

A) Sıcak rüzgar, aşırı yağış, don
teminat kapsamında olup,
hastalık, deprem teminat dışıdır.

Aşağıda yer alan ve toplam sigorta
bedeline göre hesaplanan hasar
oranlarına göre, 3 ürüne ait toplam hasar
oranını “büyükten küçüğe doğru”
sıralayınız.

A) Yaban mersini > Ahududu > Hünnap
fidanı

C) Yaban mersini > Hünnap fidanı >
Ahududu

D) Hünnap fidanı > Ahududu > Yaban
mersini

İlçe bazlı kuraklık verim sigortası
kapsamında aşağıdaki ifadelerin
hangileri doğrudur?

B) Aşırı nem, don, sel su baskını, aşırı
yağmur teminat kapsamında olup,
hortum teminat dışıdır.

C) Kuraklık, sıcak hava dalgası, hortum
teminat kapsamında olup, zararlılar
teminat dışıdır.

D) Sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı
nem teminat kapsamında olup, don,
dolu teminat dışıdır.
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HASARI
(%)

DOLU
HASARI

(%)

Y.DOMUZ
HASARI

(%)

TOPLAM
HASAR

(%)

YABAN MERSİNİ 18 12 21

HÜNNAP FİDANI 22 11 17

AHUDUDU 21 10 18
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25.

A) 20

Bir meyve poliçesindeki verim değeri 40
Kg/ağaçtır. Dolu hasarı sonrasında
mevcut bakım ve besleme koşullarına
göre alınabilecek verim değeri 42
Kg/ağaç olarak tespit edilmiştir. Doludan
k a y n a k l ı m e y v e d ö k ü m ü
belirlenmemiştir.

Ağaç üzerinden alınan 50 meyvenin
sınıflandırılmasına göre dağılım 20
meyve %0,20 meyve %50 ve 10 meyve
ise %100 hasarlı olarak ayrılmıştır. Aynı
bahçede meydana gelen fırtına hasarı
sonrasında %30 hasar tespit edilmiştir.
Buna göre en son tespit edilen hasardan
sonra kalan verim değeri kaç Kg/ağaçtır?

B) 22

C) 26

D) 28

26.

A) 2 ve 3 numaralı poliçeler
tabanda bir arazi ve aynı ürün
olduğundan birleştirilir ve 1
numaralı poliçe için ayrı olarak 2
adet tespit yapılır.

Aşağıdaki görüntüde yer alan 1, 2 ve 3
numaralı poliçeler aynı üreticiye ait aynı
ürün yetiştirilen parsellere aittir. 3 poliçe
için dolu hasar ihbarı yapılmıştır. Buna
göre hasar tespiti için aşağıdaki
işlemlerden hangisi doğrudur?

B) Aynı üreticiye ait aynı ürün ve bitişik
parse l le r o lduğundan heps i
birleştirilir, tek tespit yapılır.

C) Her poliçenin sınırları bulunarak ayrı
ayrı tespit yapılır.

D) 2 ve 3 numaralı parsellerde tespit
yapmak yeterlidir.

6
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27.

B) Sigortalı tarafından gösterilen
alanda ada parsel sorgulaması
yapılacak, sigorta poliçesinde
yazılı olan ada parselden farklı
bir yer olduğu sigortalıya beyan
edilecek; sigortalı, gösterdiği
alanda tespit yapılmasını
istiyorsa durum tutanak ile kayıt
altına alınarak, hasar tespiti
yapılacaktır.

Aşağıdaki görüntüde yer alan 1 numaralı
parsel için poliçe tanzim edilmiş olup,
hasar tespit aşamasında sigortalı
tarafından sigorta edilen alan olarak 2
numaralı parsel gösterilmiştir. Görevli
eksperler tarafından yapılacak uygulama
ne olmalıdır?

A) Sigortalı tarafından gösterilen
alanda ada parsel sorgulaması
yapılacak, sigorta poliçesinde yazılı
olan ada parselden farklı bir yer
olduğu sigortalıya beyan edilecek ve
sigortalıdan poliçede yazılı alanı
göstermesi talep edilecek. Durum
tutanak ile kayıt altına alınacak,
doğru alan gösterilmediği sürece
herhang i b i r hasa r tesp i t i
yapılmayacak.

C) Sigortalı tarafından gösterilen
alanda ada parsel sorgulaması
yapılacak, alanın farklı olduğu rapora
yazılacak ve hasar tespit işlemi
gerçekleştirilecektir.

D) Herhangi bir işlem yapmadan
koordinat alınacak ve hasar tespit
işlemi gerçekleştirilecektir.

28.

C) II ve III seçenekleri doğrudur.

29.

D) %46

30.

A) %0

Sera sigortası risk analiz öncelikli
değerlendirme esasları bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri
doğrudur?

I. Örtü malzemeleri bağlantı durumu
fırtına hortum, sel su baskını ve
heyelan kar dolu ağırlığı risk analizi
ve kategorisinde kullanılmaktadır.

II. Çevre betonu fırtına hortum, sel su
baskını ve heyelan kar dolu ağırlığı
risk analizi ve kategorisinde
kullanılmaktadır.

III. Sera projesi ve temel yapısının
durumu sadece heyelan ile kar dolu
ağırlığı risk analizi ve kategorisinde
kullanılmaktadır.

A) Üç seçenekte doğrudur.

B) I ve II seçeneği doğrudur.

D) I ve III seçenekleri doğrudur

Elma ürününde meydana gelen 1. dolu
hasarında %22 kalite kaybı tespit
edilmiştir. Aynı sigortalı bahçede
meydana gelen ikinci dolu hasarında ise
%28 kalite kaybı tespit edilmiştir. Aynı
bahçede meydana gelen fırtına
hasarında ise %25 miktar kaybı tespit
edilmiştir. Buna göre bahçedeki “toplam
hasar oranı” kaçtır?

A) %75

B) %63

C) %53

Bitkisel ürün sigortası ağaç poliçesi ile
sigortalı kiraz bahçesinde hasar ihbarı
yapı lmış olup, yer inde yapı lan
incelemede ürünlerde dolu hasarından
kaynaklı %44 kalite kaybı ve yağmur
hasarından kaynaklı %25 miktar kaybı
tespit edilmiştir. Buna göre sigortalı
alandaki toplam hasar oranı nedir?

B) %25

C) %44

D) %58

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

1

2
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31.

B) %24

32.

C) %43

Sigortalı çilek bahçesi için dolu hasar
t e sp i t i yap ı lmak tad ı r. Yap ı l an
incelemelere göre bulunan sonuçlar
aşağıdadır.

Bu verilere göre hasar oranı kaçtır?

A) %23

C) %25

D) %34

80 ağaçlık portakal bahçesinde dolu
hasarı meydana gelmiş olup, yapılan
tespitte %40 kalite kaybı belirlenmiştir.
Aynı bahçede ikinci bir dolu hasar ihbarı
yapılmış olup, yapılan tespitte 30 ağacın
tamamen hasat edildiği, geri kalan
ağaçlardaki üründe %44 kalite kaybı
hasarı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre
tüm bahçe için hasar oranı kaçtır?

A) %28

B) %40

D) %44

33.

D) I ve III

34.

A) I ve II

Bağlarda hasar tespiti bakımından
aşağıdaki i fadelerden hangi ler i
doğrudur?

I. Bağın terbiye şekli, yeşil budama
durumu ile dolunun geliş yönü
zararlanma oranına etkilidir.

II. Erken dönem hafif şiddetli dolular,
salkımlar iç kesimde kaldığından
hiçbir zarar yapmazlar.

III. Koruk meyve döneminden itibaren
yağan dolular için gerekirse direk
kesin ekspertiz yapılabilir.

A) Hepsi

B) I ve II

C) II ve III

Tahıllarda fırtına hasarı bakımından
aşağıdaki i fadelerden hangi ler i
doğrudur?

I. Tah ı l l a rda ya tman ın f ı r t ı na
etkisinden olup olmadığını tespiti için
o bölgede sigortalı alan dışındaki
f ı r t ı n a e t k i l e r i ç o k i y i
gözlemlenmelidir.

II. Fırtına bitkileri tek düze değil
karıştırarak yatırır.

III. Bitkilerde yatma, fırtınanın ilk etki
yeri olan tarlanın baş kısımlarında
daha fazladır.

B) I ve III

C) II ve III

D) Hepsi

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

Dekardaki bitki sayısı

Bitkiden üretim sezonu boyunca alınabilecek meyve adedi

Çeşide özgü ortalama meyve ağırlığı (gr)

Hasar anında bitkide bulunan tomurcuk/çiçek/meyve adedi

Tomurcuk/çiçek/meyvede belirlenen hasar oranı (%)

7.500

60

8

43

%34
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35.

D) I-II farkı 0 ve II-III farkı 2

36.

B) Yeşi l portakal-yarı olgun
mandar in-o lgun al t ıntop-
tomurcuk

Aşağıda verilen alan büyüklükleri
bakımından mısırda hasar tespiti için
alınması gereken minimum örnek sayısı
olarak aradaki farklar kaçtır?

I. 105 dekar

II. 145 dekar

III. 185 dekar

A) I-II farkı 0 ve II-III farkı 1

B) I-II farkı 2 ve II-III farkı 0

C) I-II farkı 2 ve II-III farkı 2

Turunçg i l meyve le r inde düşük
sıcaklıklara “en hassastan az hassasa”
s ı ra lama bakımından aşağıdaki
gruplardan hangisi doğrudur?

A) Küçük limon-yarı olgun portakal-
yeşil portakallar-tomurcuk

C) Ağaç olumundaki limon-yeşil limon-
küçük limon-olgun altıntop

D) Yeşil portakal-yarı olgun portakal-
tomurcuk-olgun mandarin

37.

ELMA

ARMUT

C) Elma 3 / Armut 2

Aşağıda sırasıyla elma ve armutta
fenolojik evreler görülmektedir. Buna
göre dolu teminatının başladığı evre
hangisidir?

A) Elma 2 / Armut 2

B) Elma 2 / Armut 3

D) Elma 3 / Armut 3

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

1

1

3

3

2

2

4

4
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38.

A) I, II ve III doğrudur

39.

D) 3 ilçede tazminat ödemesi
yapılır. En çok tazminatı M ilçesi
alır.

Makarnalık buğdaylar ile ekmeklik
buğdaylar arasındaki farklar bakımından
aşağıdaki i fadelerden hangi ler i
doğrudur?

I. Sap boğum aras ı ekmekl ik
buğdaylarda boş, makarnalık
buğdaylarda doludur.

II. Dane görünüş ve rengi ekmeklik
buğday la rda unsu ve mat ,
makarnalık buğdaylarda camsıdır.

III. Dane embriyo kısmı ekmeklik
buğdaylarda tüylü, makarnalık
buğdaylarda tüysüzdür.

B) II ve III doğrudur

C) I ve II doğrudur

D) Hepsi yanlıştır

İlçe bazlı kuraklık verim sigortası
kapsamında 5 ilçede aynı ürün için her
ilçede 100 dekarlık alanlar sigorta
edilmiştir. Verim tespit sonuçları aşağıda
olup, bu sonuçlara göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki ilçede tazminat ödemesi yapılır
ikisi de eşit alır.

B) 3 ilçede tazminat ödemesi yapılır. En
çok tazminatı L ilçesi alır.

C) Sadece N ilçesi tazminat alır.

40.

B) %60 - 15 Kg/ağaç

41.

C) Çöloğlu - Hasanbey - Soğancı -
Hacıhaliloğlu

42.

D) %60 - 24 Kg/ağaç

Mevcut bakım ve yetiştirme koşullarına
göre 25 Kg/ağaç verimdeki bir meyve
bahçesinde dolu hasarı sonrasında %40
miktar kaybı ve toplam sigorta bedeline
göre %76 dolu hasarı belirlenmiştir.
Buna göre kalite kaybı hasar oranı (%)
ve ekspertiz anında tespit edilen verim
miktarı (Kg/ağaç) kaçtır?

A) %36 - 15 Kg/ağaç

C) %36 - 6 Kg/ağaç

D) %60 - 6 Kg/ağaç

Kayısıda düşük sıcaklıklara karşı
hassasiyet sıralaması bakımından en az
hassastan en çok hassasa doğru çeşit
sıralaması bakımından hangi seçenek
doğrudur?

A) Zerdali - Kabaaşı - Soğancı -
Hasanbey

B) Kabaaşı - Hasanbey - Çöloğlu -
Hacıhaliloğlu

D) Zerdali - Hasanbey - Çöloğlu -
Soğancı

Mevcut bakım ve yetiştirme koşullarına
göre 60 Kg/ağaç verimdeki bir meyve
bahçesinde fırtına hasarı sonrasında
%20 kalite kaybı ve toplam sigorta
bedeline göre %60 miktar kaybı dolu
hasarı belirlenmiştir. Buna göre miktar
kaybı hasar oranı (%) ve ekspertiz
anında tespit edilen verim miktarı
(Kg/ağaç) kaçtır?

A) %50 - 30 Kg/ağaç

B) %50 - 24 Kg/ağaç

C) %60 - 30 Kg/ağaç

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

İLÇE
İBKVS POLİÇE VERİM

DEĞERİ (Kg/da)

REFERANS PARSELLERE
GÖRE BELİRLENEN İLÇE
VERİM DEĞERİ (Kg/Da)

K 410 290
L 390 256
M 425 280
N 460 330
O 365 255



SEG
EM

11

43.

A) 0,41 Kg/ocak

Sigortalı fındık bahçesine ait veriler
aşağıda yer almaktadır.

- Bir daldaki ortalama çotanak
sayısı: 91

- Çeşidin bir çotanaktaki ortalama
dane sayısı:2,7

- Bir ocaktaki ortalama dal sayısı:5

- Çeşidin 1 Kg'daki ortalama dane
sayısı:575

Bu verilere göre 28 Mart ve 6 Haziran
tarihlerinde yapılan hasar tespitlerinde
belirlenen ocak başına verimlerin farkı
nedir? (6 Haziran - 28 Mart olarak)

B) 0,36 Kg/ocak

C) 0,28 Kg/ocak

D) 0,13 Kg/ocak

44.

D) Hepsi

45.

C) I ve III

Ceviz bitkisi için aşağıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

I. Cevizlerde genelde erkek ve dişi
çiçeklerin farklı zamanda açıp
olgunlaşması nedeniyle yabancı
tozlanma söz konusudur.

II. Erkek çiçekler, bir önceki yıl oluşan
s ü r g ü n l e r ü z e r i n d e k i y a n
t o m u r c u k l a r ı n i l k b a h a r d a
gelişmesiyle oluşur.

III. Dişi çiçekler, o yılın ilkbahar gelişme
döneminde süren taze filizlerin
üzerinde oluşur.

A) Sadece I

B) I ve II

C) II ve III

Pamuk bitkisinde dolu yağışlarının etkisi
bakımından aşağıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

I. Tepe tomurcuğu zarar görmemiş
ancak yapraklarının yarısı zarar
görmüş fidelerde verim azalış oranı,
hasar anında fidelerdeki yaprak
sayısı ile ilgilidir.

II. Ta rak l anma (ç i çek tas l ağ ı )
evresindeki dolu yağışları sadece
yapraklara zarar verir.

III. Yeşil koza evresindeki dolu yağışları
doğrudan ürün kayıplarına neden
olur.

A) I ve II

B) II ve III

D) Hepsi

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

DANE SAYISI
ORTALAMASI

KARANFİL-ÇOTANAK
TASLAĞI

TUTUM ORANI (%)
(DON HASARINDAKİ

DÖNEM)
ŞUBAT-NİSAN AYI ARASI

ÇOTANAK/DANE
TUTUM ORANI (%)

(NİSAN-MAYIS
AYI ARASI)

ÇOTANAK/DANE
TUTUM ORANI (%)
(HAZİRAN-TEMMUZ

AYI ARASI)

1-50

51-75

76-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-220

221-240

241-260

261-270

271-280

281-300

301-320

321-340

98

97

94

91

89

85

83

81

78

76

74

72

70

68

66

64

98

97

94

92

91

90

85

85

80

80

80

80

77

75

75

75

98

97

97

95

95

95

93

93

93

93

93

93

90

90

90

90
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46.

C) III

47.

B) I ve III

Ayçiçeği bitkisinde dolu yağışlarının
etkisi bakımından aşağıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

I. Bitkinin yaprak hasarlarına en
hassas olduğu dönem V1-V3
dönemidir.

II. Saplarda oluşan dolu vurukları,
dolunun geliş yönünün tespit
edilmesini sağlar ve verim kaybı
üzerine hiçbir etkisi olmaz.

III. Çiçeklenme dönemi meydana gelen
tabla kopmalarında, bitkiler yeşil
görünümlerini devam ettirmekte ve
zarar genellikle ayçiçeği sap kesen
kurdu zararı ile karıştırılmaktadır.

A) I

B) II

D) Hiçbiri

Fındıkta teminat kapsamındaki hasar ile
zararlı ve hastalıkların belirtilerinin
ayrı lması bakımından aşağıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Hasar ve zararlıların etkisi genel bir
hasar görünümünde olmayıp, bir
dalın bazı sürgünlerinde lokal
görüntüler yaratır.

II. Don hasarı nedeniyle zarar gören
yapraklar çok değişik boyutlarda
olurken, hastalık nedeniyle kurumuş
yapraklar hemen hemen aynı
boyutta olmaktadır.

III. Bahçelerdeki yaprak-sürgün ve
çotanakların kuruması, hastalığın
seyrine ve bulaşma yoğunluğuna
göre haziran-ağustos aylarında dahi
olabilmektedir.

A) I ve II

C) II ve III

D) Hepsi

48.

B) Çevre duvarının, dış toprak
seviyesinden yüksekliği

49.

A) 120 gün

50.

C) II, III ve IV

Sera sigortalarında risk kategorileri
belirlenirken fırtına teminatı için
hangisinin önemi yoktur?

A) Seranın temel yapısının durumu

C) Beşik çatılı plastik seralarda
klipslerin yatay çekilmiş olması

D) Konstrüksiyon malzemesi

2019 Devlet Destekli Sera Sigortası
kapsamında risk inceleme sırasına
serada ürün yok ise beyan edilen ekim
dikim tarihi, risk inceleme tarihinden en
fazla kaç gün sonra beyan edilir ise
sigortalanabilir?

B) 90 gün

C) 150 gün

D) 75 gün

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da
hangileri seranın alacağı teminatlara
direk olarak etki göstermektedir?

I. Örtü garanti süresi ve çekim tarihi

II. Çevre beton durumu

III. Serada İstinat Duvarı

IV. Oluk Malzeme Birimi

V. İskelet Profili

A) I ve II

B) II, III ve V

D) Hepsi

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI
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51.

C) Plastik örtünün konstrüksiyon
üzerine bağlantısı yapılırken
meydana gelen ve / veya
konstrüksiyon üzerine bağlantısı
yapılmış olan plastik örtünün
kaldırılıp yeniden aynı örtünün
çekilmesinden kaynaklı örtü
de fo rmasyon la r ı t emina t
kapsamında değildir.

52.

B) I, III, IV ve VI

Devlet Destekl i Sera Sigortası
kapsamında aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?

A) 2019 Devlet Destekli Sera Sigortası
Genel Şartlarında; Sel ve su baskını
teminatında, dâhili su basması
sonucu oluşan hasarlar sigorta
kapsamındadır.

B) Alçak tüneller için örtü ve ürüne;
dolu, dolu kalite kaybı, fırtına,
hortum, yangın, heyelan, deprem ile
sel ve su baskını risklerine karşı
sigorta yapılır.

D) Risk inceleme-değerlendirme
sonucuna göre dolu, deprem, taşıt
çarpması ile fırtına, hortum, yaban
domuzu, yangın, heyelan, sel ve su
baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri,
teminat kapsamına alınmaktadır.

A ş a ğ ı d a k i b e l i r t i l e n t e k n i k
donanımlardan teminat dahil ine
alınabilecek olanlar hangileridir?

I. Gutter Sistemi

II. Hasat Arabaları

III. Sinek Tülü

IV. İlaçlama Makinası

V. Kutu Makinası

VI. Emiş Fanı

A) III ve VI

C) I, III ve VI

D) I, II, III ve VI

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

53.

A)

Aşağıdaki resimlerden hangisi uygun
olmayan yama kullanılan seraya aittir?

B)

C)

D)
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54.

B) Yulaf

55.

B) Yalnız I.

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin dolu
yağışına toleransı en azdır?

A) Buğday

C) Çavdar

D) Arpa

Aşağıdaki resimlerin hangisinde dolu
hasarı emareleri bulunmaktadır?

A) I. ve III.

C) I., II. ve III.

D) Yalnız IV.

56.

D) II., III. ve IV.

Aşağıdaki resimlerin hangisi karpuzda
gözlemlenen fizyolojik hastalıkların
sebep olduğu emarelerdendir?

A) I. ve II.

B) I., II. ve III.

C) Hepsi

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

I.

III.

II.

IV.

I.

III.

II.

IV.
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57.

B) Çavdar - Yulaf - Arpa - Buğday

Serin iklim tahıllarında çim kökü ve çim
kınının çıkışına göre ayrım yapılacak
olursa doğru sıralama aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Buğday - Arpa - Yulaf - Çavdar

C) Yulaf - Arpa - Buğday - Çavdar

D) Çavdar - Arpa - Yulaf - Buğday

58.

A) I. ve II.

Aşağıda görsellerle ilgili yapılan
yorumlardan hangileri doğrudur?

B) III. ve IV.

C) I., II. ve III.

D) Hepsi

I. Başak l anma dönem inde do lu
yağışından ötürü başak eksenindeki
kırılma gerçekleşmiş ve ak başak
oluşumuna sebep olmuştur.

II. Başaklanma dönemindeki süne emgisi
ak başak oluşumuna sebep olmuştur.

III. Kardeşlenme döneminde yabancı ot
mücadelesi için kullanılan herbisitler
başakta deformasyona sebep olmuştur.

IV. Sapa kalkma döneminde gerçekleşen
dolu yağışı başakta f izyoloj ik
bozukluklara sebep olmuştur.

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

I.

III.

II.

IV.

I.

III.

II.

IV.
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59.

C) Yalnız I

Aşağıda görsellerden hangisi elmada
pembe tomurcuk döneminde meydana
gelen don zararının emarelerini
içermektedir?

A) I. ve IV.

B) I., II. ve IV.

D) I., III. ve IV.

60.

C) Yalnız IV.

Aşağıda görsellerden hangisi çeltikte
hidrojen sülfit, demir sülfit zehirlenmesi
emarelerini içermektedir?

A) I. ve II.

B) II. ve IV.

D) I., II. ve III.

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV

I İ I İ
İ I I BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SORULARI

I.

III.

II.

IV.

I.

III.

II.

IV.
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61.

D) Yalnız I.

Aşağıda görsellerden hangisi veya
hangileri ayçiçeğinde dolu zararı
emarelerini içermektedir?

A) I. ve III.

B) II., III. ve IV.

C) Yalnız IV.

62.

D) Hiçbiri

63.

C) III. ve IV.

64.

C) Korunga - Koca Fiğ - Macar Fiğ -
Yonca

Tahıllarda gebeleşme döneminde dolu
hasarlarının belirleyici özelliği olarak
aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I. Bayrak yaprakta hasar görülmez.

II. Eğri başak görülmez.

III. Tam hasarlı başak görülmez.

IV. Ak başak oluşumu görülmez.

A) Yalnız I.

B) II. ve III.

C) I. ve IV.

Hasat öncesi dönemde Kolza (Kanola)
b i t k i s i i ç i n yap ı l an ekspe r t i z
çalışmalarında üründe ve çevrede dolu
emaresi olmamasına karşın bitkinin ana
ve yan dallarında eksik ve anormal bakla
oluşumu gözlemlenmiştir. Bu durum
sebepleri aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

I. Çiçeklenme döneminde hava
sıcaklığının 13-22°C aralığında
birkaç gün seyretmesi.

II. Sap oluşumu döneminde rüzgârla
çevreden herbisit sürüklenmesi.

III. Çiçeklenme döneminde gerçekleşen
ilkbahar geç donları

IV. Kuraklık

A) Yalnız IV.

B) I. ve III.

D) Hepsi

Aşağıdaki yem bitkilerini kuraklık
dayanımına göre en dayanıklıdan en
hassasına göre sıralaması nasıldır?

A) Yonca - Korunga - Koca Fiğ - Macar
Fiğ

B) Koca Fiğ - Korunga - Yonca - Macar
Fiğ

D) Korunga - Macar Fiğ - Koca Fiğ -
Yonca

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
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II.

IV.
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68.

D) I. ve III.

69.

C) Kurutmalık amaçlı üretilen
incirlerde, olgunlaşma ve
buruklaşma dönemlerinden
hasada kadar olan dönemde
yağmurun neden olduğu miktar
ve kalite kaybı isteğe bağlı
olarak teminat kapsamına dâhil
edilebilir.

Serin iklim tahıllarında yatma ilgili
aşağıdaki kavramlardan hangisi veya
hangileri doğrudur?

I. Yatıp doğrulma en çok iki kez olabilir.

II. Yatmış sapta yere değen yaprak
kınının boğuma yakın kısmındaki
kambiyum hücreleri hızla üreyerek
sapı doğrultur.

III. Döllenmeden sonraki yatmalarda,
başaklar ağırlaştığından, bitkinin
yeniden doğrulması güçtür.

IV. Asıl yatma gebeleşme döneminden
sonra görülür.

A) I. ve II.

B) Yalnız II.

C) Hepsi.

Yağmur riski için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Kirazda olgunlaşma ve hasat
dönemlerinde neden olduğu miktar
kaybı dolu paketi içinde teminat
kapsamına dâhil edilmiştir.

B) Kurutmalık tüketime yönelik olarak
üretilen incirlerde ilekleme ve hasat
dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı
isteğe bağl ı o larak teminat
kapsamına dâhil edilebilir.

D) Kurutmalık tüketime yönelik üretilen
i n c i r l e r d e i y i l o p ve ha sa t
dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı
isteğe bağl ı o larak teminat
kapsamına dâhil edilebilir.

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
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65.

A) Macar Fiğ

66.

B) Çiçek

67.

C) I., II. ve III.

Aşağıdaki yem bitkilerinden hangisinde
dane dökümü diğerlerine göre daha
azdır?

B) Korunga

C) Koca Fiğ

D) Yonca

Serin iklim tahıllarında generatif üreme
organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başakçık

C) Başak ekseni

D) Embriyo

Bitki ler in kurakl ığa dayanıkl ı l ık
stratejileri gereği aşağıdakilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Yaprak alanının azaltılması kuraklık
altında geliştirilen adaptasyonlardan
biridir.

II. Kuraklık sırasında kökler toprağın
derinliklerindeki nemli bölgelere
doğru uzar.

III. Kuraklık yaprak abisyonunu uyarır.

IV. Yüksek s ı c ak l ı k t a so l unum
fotosentezden önce engellenir.

A) I. ve II.

B) Yalnız III.

D) Hepsi
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70.

C)

71.

D)

72.

A) Çiçek Başlangıcı

Aşağıdaki görsellerin hangisinde cevizde
teminat başlangıcı resmedilmiştir?

A) B)

D)

Aşağıdaki görsellerin hangisinde
z e y t i n d e t e m i n a t b a ş l a n g ı c ı
resmedilmiştir?

A) B)

C)

Mısır bitkisinde fenolojik evrelerine göre
dolu yağışına karşı en hassas dönem
aşağıdakilerin hangisidir?

B) Hamur olum evresi

C) Tam Olgunluk evresi

D) 5 tam yaprak olgunlaşmış

73.

D) Patlıcan - Domates - Biber - Hıyar

74.

A)

Aşağıda görselleri bulunan sebze
çiçeklerinin sıralaması hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?

A) Domates - Biber - Hıyar - Patlıcan

B) Hıyar - Domates - Patlıcan - Biber

C) Biber - Patlıcan - Hıyar - Domates

Aşağıdaki görsellerin hangisinde dolu
emareleri bulunmaktadır?

B)

C) D)

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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III.

II.

IV.
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75.

A) Su içinde kalma süresi uzadıkça
zarar ve ölümler azalır.

76.

B)

Mısır bitkisinde su baskını ile ilgili
ifadelerden hangisi

B) Tamamen su içinde kalanlar kısmen
kalanlara göre daha fazla risk
altındadır.

C) Köklere zarar vererek daha sonraki
streslere hassasiyeti artırır.

D) Yıkanma ve denitrifikasyon ile azot
kaybı olur.

Aşağıda görselleri bulunan kayısı ürünü
için hangi fenolojik evrede yağan dolu
yağışı teminat kapsamındadır?

A)

C) D)

yanlıştır?
77.

A) I., III. ve IV

78.

B) Danenin iç doldurması

79.

B) Salkımlarda silkme

Turunçgillerde haziran dökümüyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi veya
hangileri doğrudur?

I. Çekirdeksiz veya az çekirdekli
çeşitlerde daha fazla görülmektedir.

II. Çekirdekli çeşitlerde daha çok
görülmektedir.

III. Kuru ve sıcak esen rüzgârlar; haziran
dökümü üzerinde etkili olup, döküm
şiddetini artıran faktörlerdir.

IV. Fındık-ceviz iriliğindeki meyveler
dökülür.

B) II., III. ve IV

C) Yalnız II

D) Hepsi

Fındık çotanağını oluşturan ve daneleri
çevreleyen zurufun dolu nedeniyle
parçalanıp kopması ve etrafı açılan bu
danelerin gelişiminin durması durumu
hangi fenolojik dönem öncesinde
gerçekleşir?

A) Çotanaktaki danenin dönmeye
başlaması

C) Hasat öncesi

D) D a n e n i n d ı ş k a b u ğ u n u n
kahverengileşmesi

Çekirdeksiz üzümde çiçek öncesi yapılan
yaprak alımının üründe yaptığı etki
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salkım tanelerin güneşe maruz
kalarak küçük kalması

C) S a l k ı m t a n e l e r i n d e k a b u k
sertleşmesi

D) Güneş yanıklığı

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
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80.

D) Çiçekler kahverengileşir, dal
ü z e r i n d e k u r u r v e
mumyalaşarak asılı kalır

81.

C) Sisteme en az bir adet yan çeşit
girilmesi zorunludur.

82.

D) Verim tespit sayımı fenolojiye
bağlı olarak yapılmaktadır.

Kayısıda hastalığının
çiçeklenme dönemindeki don hasarına
kıyas la en ayır t edic i öze l l iğ i
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çiçekler don zararında olunduğu gibi
kahverengileşir ve kurur

B) Çiçeklenmeden hemen sonra çiçeğin
taç yaprakları üzerinde yağ lekesi
şeklinde ortaya çıkar

C) Çiçekler kahverengileşir, dal
üzerinde kurur ve dökülür

Mobil uygulamada fındık ürünü için
sistemde bulunan ana çeşit ve yan çeşit
bilgisi için aşağıda yer alan ifadelerden
hangisi

A) Ana çeşit ve yan çeşit için sisteme
girilen oranlara göre hasar oranı
değişmektedir.

B) Ana çeşit adı ve oranının yazılması
zorunludur.

D) Ana çeşit ve yan çeşitler toplamının
hâkimiyet oranı %100 olmalıdır.

Çeltik ürünü için arazide kesin ekspertiz
çalışması yapılacaktır. Mobil ekspertiz
uygulaması ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) S i s t e m d e n ç e ş i t b i l g i s i
değiştirilememektedir.

B) Her hasar nedeninde sayım
formunun doldurulması zorunludur.

C) Her hasar nedeninde hasarlı alan ve
toplam alan bilgilerine göre hasar
oranı değişmektedir.

Monilia Laxa

yanlıştır?

83.

B) Her durumda verim tespit kesin
e k s p e r t i z ç a l ı ş m a s ı n d a
yapılmalıdır.

84.

D) Sayımdan gelen hasar oranı
yansıtılmaktadır; alana yayma
yapılmamaktadır.

Mob i l uygu lamada ç i çek l enme
döneminde yapılan geçici ekspertiz
çalışmasının sonucunda iri meyve
evresinde kesin ekspertiz çalışması
yapılacaktır. Bu durum için aşağıda
verilen bilgilerden hangileri hatalıdır?

A) Geçici ekspertiz çalışmasına ağaç
sayı belirlemesi hatalı yapılmış ise
açıklama yapılmak koşulu ile
değişiklik yapılabilir.

C) Kalan verim ve sayım tabında yer
alan bilgiler aynı anda doldurabilir.

D) Çiçeklenme döneminde yapılan
hatalı işlemlerin tamamı kesin
ekspertiz çalışmasında düzeltilebilir.

Mobil ekspertiz uygulamasında Arpa
ürünü için yapılan dolu hasarında
sigortalı alan 10 dekar, hasarlı alan 5
dekar olarak girilmiştir. Bu durumda
mobil ekspertiz uygulamasındaki hasar
hesaplaması ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sayım sonuncundaki hasar oranı
alana oranlanarak hasar oranı
çıkmaktadır.

B) Sayımın sadece hasarlı alan
üzerindeki etkisi sistem tarafından
otomatik olarak hesaplanmaktadır.

C) Sayım sonucu devre dışı kalmakta
sadece hasar alan oranlaması
yapılarak hasar oranı tespit
edilmektedir.

A
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85.

A) Dekar başına düşen masraf
sisteme girilir; toplam masraf
sistem tarafından hesaplanır.

86.

A) Sera unsur talebi için sadece
genel müdürlük tarafından
seçilen unsur veya unsurlar için
tespit çalışması yapılabilir.

Meyve ürününde mobil ekspertiz
uygulamasında yeniden ekim dikim
kararı alınan poliçeler için aşağıda ki
ifadelerden hangisi doğrudur?

B) Eksper tarafından masraflar en fazla
%30 kadar olacak şekilde hesaplanır.

C) Yen iden Ek im Dik im karar ı
işaretlendikten sonra ekrandan yeni
ürün mü mevcut ürünün mü
ekileceği seçilir.

D) Giriş işleminde kaç dekar alan için
masraf yapıldığı ekpser raporuna
işlendikten sonra işlem yapılır.

Sera unsur talepleri ile ilgili olarak
aşağıdaki uygulamalardan hangisi
doğrudur?

B) Ürün ekilişi ve hasar sonrası seradaki
ürün gelişimi için unsur talep
incelemesi yapılabilir.

C) Unsur talepleri için rapor taslak
kaydet işlemi yapılmakta sonrasında
rapordaki eksiklikler giderilip rapor
gönderimi yapılmaktadır.

D) Sera unsur talepleri mobil ekspertiz
uygulamasından yapılmamaktadır.

87.

C) Formüllü seralarda en, boy, yan
yüksekliği, kalkan yüksekliği,
mahya yüksekliği girildiğinde
sistem tarafından hesaplama
otomatik olarak yapılmaktadır.

88.

D) Kesin ekspertiz çalışmasında
arazide kalan verim bilgisinin
doldurulması gerekmektedir.

Sera Risk Analiz taleplerinin mobil
ekspertiz uygulamasında aşağıdaki
bilgilerden hangisi

A) Formüllü seralarda kroki çizilmesi
zorunludur.

B) Çatı plastiği Oluk Üzerinden Kontrol
Edildi mi soru Hayır işaretlendiğinde
çatı sigorta bedeli girişine sistem izin
vermemektedir.

D) Serada bulunan ürün eksper raporu
sisteme gönderdiği tarihe kadar
değiştirme hakkı bulunmaktadır.

Nohut ürünü için mobil ekspertiz
uygulamasında çıkış döneminde
meydana gelen dolu hasar için geçici
ekspertiz çalışması yapılmıştır, kesin
ekspertiz çalışması için çiçeklenme
döneminde yapılmıştır. Mobil uygulama
kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ge ç i c i e k spe r t i z ç a l ı şmas ı
yapıldığında geçici hasar oranının
tespit edilmesi için, mevcut verim ve
hasar olmasaydı araziden alınılacak
verim bilgilerinin doldurulması
yeterlidir.

B) Hasar çıkış döneminde meydana
geldiğ i iç in kesin ekspert iz
çalışmasında çıkış dönemine uygun
olan sayım tablosu açılacaktır.

C) Kesin Ekspertiz çalışmasında hasar
oranı bitkideki toplam dane sayısı ve
hasarlı dana sayısının oranından
tespit edilir.

yanlıştır?
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89.

D) Verim tespit tabı açılır; girilen
veriler poliçe verime sistem
tarafından çekilir.

90.

A) 8 Yaprak oluşumu Erken evre
olduğu için verim belirlemesi
sayım olmadan eksper gözlemi
ile sayımsız değiştirilebilir.

Mercimek ürününde yapılan hasar tespit
çalışmasında ürünün fenolojik evresinin
Ekim evresi olduğu tespit edilmiştir.
Uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki
işlemlerden hangisi

A) Kesin ekspertiz tipi sistem tarafından
kesin ekspertize çevrilir.

B) S i s tem aç ık l ama bö lümüne
yönlendirilir.

C) Hasar oranı sıfır olarak sisteme
yansıtılır.

Mısır (Dane) ürünü için 8 Tam Yaprak
oluşumu evresinde ve 10 Yaprak
oluşumu evrelerinde fırtına hasarları
olduğu gözlemlenmiştir. Mobil ekspertiz
uygulamasında Yapı lacak tespit
çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki hangi
bilgi

B) 8 yaprak oluşumu evresinde 1
metrekarede Bitki Sayısı (adet) , bir
koçandaki Dane Ağırlığı ile verim
tespit edilir.

C) 10 Yaprak Oluşumu evresinde 8
Yaprak Oluşumu evresindeki verim
belirlemesi ekspere gösterilir.

D) 10 Yaprak evresinde ilk verim tespit
hata var ise sayım yapmak koşulu ile
eksper verim bilgisini değiştirebilir.

yanlıştır?

yanlıştır?

91.

B) Tespit çalışması sırasında
sigortalı veya refaket edilen
kişiden alınan sigortalıya ait cep
telefon numarası girilmelidir.

92.

B) Geç ic i eksper t i z ça l ı şma
yapılması yönünde sistem uyarı
verir.

Mobi l ekspert iz uygulamasında
Açıklamalar bölümünde yer alan telefon
numarası bilgisi ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Telefon numarası bölümüne giriş
yapılması zorunlu değildir.

C) Sabit telefon numarası girişi
yapılmasına sistem izin vermektedir.

D) Telefon numarası bölümüne refaket
eden veya sigortalının poliçe
üzerinde yazan telefon numarası
girilmelidir.

Pamuk ürününde Yeşil koza evresi ile ilgili
olarak verilen mobil ekspertiz çalışma
mantığı ile ilgili olarak hangi bilgi
doğrudur?

A) Verim tespit çalışması yapılması
zorunlu değildir.

C) Pamuk ürününde evre farkı olmadan
her dönemde kesin ekspertiz
çalışması yapılabilir.

D) Erken ve geç evrede aynı sayım
tabloları kullanılmaktadır.
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93.

A) Ağaç başına verim değeri sayım
y a p ı l m a d a n
değiştirilebilmektedir.

94.

C) Fenolojik evreye göre tablet
uygulamasında yapılacak olan
işlem değişmemektedir.

Meyvede geçici ekspertiz çalışması
yapılmış ve hasar olmaması halinde ağaç
başına alınabilecek verim 125 kg olarak
belirlenmiştir. Don hasarının kesin
raporunun tanzimi için arazide tespit
çalışması yapılacaktır. Ağaç başına 100
kg ürünün hasat edildiği ayrıca 50 ağacın
da tam hasat edildiği tespit edilmiştir.
Ekspertiz raporunun tanzimi ile ilgili
olarak verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

B) Say ım tab ın ın do lduru lmas ı
zorunludur.

C) 100 kg ürünün kaç adet ağaç olduğu
hesaplanmalı ve %100 hasat edilen
ağaç sayısı bölümüne eklenmelidir.

D) %100 hasat edilen ağaç sayısı ağaç
başına hasat edilen kg'a çevrilmeli ve
Ağaç başına hasat edilen ürün
miktarı bölümüne yazılmalıdır.

Ayçiçeği ürünü için arazide yapılan mobil
ekspertiz çalışması ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ekspertiz yapılacak olan ürünün
evresine göre verim ve sayım
tablosu sistemden açılmaktadır.

B) Ürünün hasat edildiği durumlarda
tutanak ile dosya Asılsız İhbardan
kapatılmalıdır.

D) Kısmî hasarlarda sistem hasar
oranını toplam alan ve hasarlı alan
üzerinden hesaplamaktadır; bu
nedenle sayım tablosuna veri girişi
yapılması zorunlu değildir.

95.

A) Eksper Ücret Girişlerini tablet
üzerinden yapabilirler.

96.

B) Sera hasar raporlarının sisteme
gönderilmesi için raporun taslak
kaydetten tablet üzerinden
r a p o r g ö n d e r d u r u m u n a
getirilmesi gerekmektedir.

Mobil ekspertiz uygulaması ile ilgili
olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi

B) Mobil ekspertiz uygulamasından
eksperler izin girişlerini yapabilirler.

C) Bilgi Formu doldurulup taleplerini
ilgili birimlere iletebilirler.

D) Tarsim tarafından yapılan bildirimler
uygulama üzerinden takip edilebilir.

Mobil ekspertiz uygulamasında rapor
gönderimleri ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi

A) Raporların sistem üzerinden alınıp
gönderilmesi için tabletin içinde data
hattı bulunması zorunlu değildir.

C) Raporların sisteme gönderilip
gönderilmediği eksper tarafından
görüntülenebilmektedir.

D) Rapor gönderimi internet bağlantısı
bulunan her yerde sistem tarafından
otomatik olarak yapılmaktadır.

yanlıştır?

yanlıştır?
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97.

C) B i r inc i hasara a i t rapor
sistemden Asılsız İhbar olarak
kapatılmalı; ikinci hasar için
%35 sayım sisteme girilmelidir.

98.

C) Risk analiz raporu “Hasat Edildi”
durumuyla kapatılamamaktadır.

Mobil ekspertiz uygulamasında Kiraz
ürününde 17.06.2018 ve 01.07.2018
tarihlerinde dolu hasarları meydana
gelmiştir. 1. Dolu hasarın da geçici
ekspertiz çalışması yapılmış ve %20
kalite kaybı hasarı tespit edilmiştir. 2.
Dolu hasarında ürün evresi Hasat
Dönemi seçilmiştir ve arazide sadece
%35 kalite kaybı hasarı olduğu
gözlemlenmiştir. Bu durumda sistem
üzer inden rapor tanz imi nas ı l
yapılmalıdır?

A) 17.06.2018 tarihli rapordaki %20
kalite kaybı hasarı aynen kabul
edilmeli birinci rapor %20 kesin
ekspertiz raporu oluşturulmalıdır.
01.07.2018 tarihi içinde %15 kalite
kaybı sayımı sisteme girilmelidir.

B) Birinci rapor geçici ekspertiz girildi
durumunda bırakılmalıdır. İkinci
hasara ait rapor için %15 kalite kaybı
sayımı sisteme kesin ekspertiz
olarak girilmelidir.

D) Birinci hasar raporunda verim ile
kalan verim bilgileri aynı girilmeli
hasa r o ran ı s ı f ı r ve r i l e rek
kapatılmalıdır; ikinci hasar için %35
sayım sisteme girilmelidir.

Kay ı s ı ü rünü mob i l ek spe r t i z
uygulamasında verim tespit talep
değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Talep tarihindeki ürünün fenolojik
evresi sistem tarafından otomatik
olarak gelmektedir.

B) Eksperin seçmiş olduğu fenolojiye
gö re ve r im say ım tab l o su
açılmaktadır.

D) Arazide ekonomik anlamda ürün
mevcut değil ise Asılsız Risk Analiz
formu olarak kapatılabilir.

99.

B) Hasarlı alan bilgisinin sisteme
girilmesi gerekmektedir.

100.

A) Birleştirme yapılması gereken
p o l i ç e l e r v a r i s e p o l i ç e
numaraları eksper tarafından
açıklama bölümüne yazılır.

Yulaf ürününde hasat evresinde yangın
hasarı meydana gelmiştir. Mobil
ekspertiz uygulamasının çalışması ile
ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

A) Verim tespit çalışmasının yapılması
zorunludur.

C) Sayım bölümüne sadece hasarlı
a landak i ver i l e r in g i r i lmes i
gerekmektedir.

D) Tüm alan değerlendirerek sayım
bölümüne giriş yapılması zorunludur.

Domates (Sofralık) ürünü için yapılan
rapor birleştirmeleri için mobil ekspertiz
çalışmasına ilişkin verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?

B) Aynı T.C. Kimlik numarasına ait tüm
poliçeler sisteme gelir ve uygun
olanlar eksper tarafından birleştirilir.

C) Aynı T.C. Kimlik numarası ve aynı
ürüne ait tüm poliçeler sisteme gelir
ve uygun olanlar eksper tarafından
birleştirilir.

D) S i s t em be l l i b i r ya r ı ç ap ta
birleştirilebilecek parsellerin poliçe
numarası sisteme gelir ve uygun
olanlar eksper tarafından birleştirilir.
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