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1.BÖLÜM 
 

 2019 YILI SINAV UYGULAMASI 
 
 
Bu kılavuz, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi olarak faaliyet yürüten eksperlere 
uygulanacak olan “Eksper Performans Değerlendirme Sınavı”na ilişkin esasları 
açıklamaktadır.  
 
1. Genel Açıklamalar 

 
a. Sınav Tarihi : 23 Mart 2019 
b. Sınav Saati : Sınav saati daha sonra ilan edilecektir. 
c. Başvuru Tarihi : 08 Ocak 2019 - 28 Şubat 2019 
d. Başvuru Ücreti : 151.-TL (Yüzellibir TürkLirası) 
e. Sınav Giriş Belgesi Alınacak Tarih : Sınav Tarihinden 5 gün önce 
f. Sınavın Yapılacağı İller : Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Giresun, 

İstanbul, İzmir, Malatya. 
 
 
 
2. Başvuru Esasları 

 
a. Sınava sadece, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan Tarım Sigortaları Havuz Eksper Listesine 
kayıtlı, kendisine TARSİM tarafından şifre tanımlaması yapılmış olan ve halen aktif 
durumda görev alabilen tüm Bitkisel Ürün Sigortaları ve Hayvan Hayat Sigortaları 
eksperleri katılabilecektir.  

 
İlgili listeye kayıtlı olsa bile; eksper kurs dönemine bakılmadan, farklı nedenlere bağlı 
olarak pasif konumda olan ve görev yapmayan eksperler sınava dahil edilmeyecektir.  

 
b. Eksperlerin sınava, Tarım Sigortaları Havuz Eksper Listesine kayıtlı oldukları branş 

bazında girmeleri zorunlu olup, her iki branşta da (bitkisel ürün, hayvan hayat) listeye 
kaydı bulunan eksperlerin tek bir branş seçerek başvuruda bulunması 
gerekmektedir. Sınav kitapçıkları, bitkisel ürün, hayvan hayat ve zooteknist ana 
başlıklarında hazırlanmıştır. 

 
Yukarıda sıralanan koşullara göre, sınava giriş hakkı kazanan eksperler belirlenmiştir. 
Performans Değerlendirme Sınavına katılmaya hak kazanıp kazanmadığınızı 
sorgulamak için tıklayınız… 

 
Sorgulama sonucunda ismi olmayan eksperlerin itirazlarını tarsim@tarsim.gov.tr mail 
adresine yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Yapılan itirazlar incelendikten sonra 
bilgilendirme yapılacaktır. 
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3. Başvuru İşlemleri 
 
Şartları taşıyan, eksperler aşağıdaki yöntemlerden biriyle 151.-TL (Yüzellibir TürkLirası) 
yatıracak ve ödeme yaparken dekontun açıklama kısmına TCKN, ad ve soyadı bilgisini 
yazdıracaklardır. Adaylar, ödeme yaptıktan sonra (en az 4 saat beklenmelidir.) SEGEM’in 
internet sayfasında (www.segem.org.tr) bulunan “Performans Değerlendirme Sınavı 
Başvuru Formu”nu dolduracaktır. Adayların başvuru formunu doldurabilmesi için, 
SEGEM internet sitesine üye olmaları gerekmektedir. Daha önce sınava girmiş adaylar 
kayıtlı oldukları e-posta adresleri ile “Üye Girişi” bölümünden giriş yapabilirler, şifresini 
unutan adaylar ise “Şifremi Unuttum” seçeneği ile yeni şifre talebinde bulunabilirler. 
Şifremi unuttum seçeneğinin tıklanması halinde yeni şifre ekrana gelecektir. Sınava ilk 
defa girecek adayların ise üye girişi adımından “Yeni Üye” bölümünden, e-posta adresleri 
ile SEGEM internet sitesine üye olmaları gerekmektedir. Sisteme üye girişi bölümünden 
giriş yaptıktan sonra ilgili duyurudaki online başvuru formunu doldurup TEP-XXXXX 
şeklinde bir numara alan adayın başvurusu onaylanmış demektir. Bu işlemlerin 28 Şubat 
2019 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. İşlemlerin son güne bırakılmaması 
önem arz etmektedir. Son gün ödeme yapılması halinde başvuru işlemi bir sonraki gün 
12:00’ye kadar yapılabilecektir. 
 
Eksperler sınava girecekleri illeri, online başvuru formunu doldururken seçeceklerdir. 
Başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ilinde değişiklik yapmak ücrete tabi 
olduğundan sınav iline karar verdikten sonra formu doldurmaları önerilir. Formu 
doldurduktan sonra sınav ilinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, SEGEM’e üye girişiyle 
giriş yaptıktan sonra “Online Ödeme” bölümünden “Sınav İl Değişimi”ni seçerek ücretini 
yatırıp ödeme sonrasında ekrana gelen formu doldurmaları halinde sınav il değişimini 
yapabileceklerdir.  
 
Online başvuru formunu dolduran eksperler, sınav tarihinden 5 gün önce SEGEM 
internet sitesinin (www.segem.org.tr) “Sınav Giriş Belgesi” bölümünden sınav giriş 
belgelerini yazdıracaklardır. 
 
Hesap Bilgisi; 
 
a. Garanti Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken fatura tahsilat 

sistemi aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurum kodu 
2671 ile “Performans Sınavı” ödemesi yapacaklarını Ad, Soyad ve T.C. Kimlik 
Numaraları ile birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır. Şubelerden yapılan  fatura tahsilat 
ödemelerinden masraf alınmayacaktır. Yukarıda belirtilen sınav ücreti dışında 
SEGEM’in başka bir sınav hesabına veya başka bir tutarda ödeme yapılmamalı ve 
dekont mutlaka kontrol edilmelidir. 

b. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı: Garanti Bankası internet bankacılığını 
kullanan adaylar, İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde aşağıdaki 
adımlar izlenmelidir: 
- “www.garanti.com.tr” adresinden interaktif hesaba girilir, 
- İşlem listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir, 
- Sırasıyla “Fatura”, 
- Fatura/Abone No ile Ödeme, 
- Kurum Tipi: “Sigorta ve Özel Firma Ödemeleri”, 
- Kurum: “SEGEM”, 
- Fatura Tipi: “Performans Sınavı” seçeneği seçildikten sonra, 
- Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir. 
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Yukarıda belirtilenler dışında bir yöntemle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, 
ATM’den ya da posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir. 

 
4. Kişisel Verilerin Korunması  
 
Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri Performans Değerlendirme Sınavı, Tarım Sigortaları 
Havuz İşletmesi A.Ş.’nin talebi üzerine, Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirtilen 
şartlar çerçevesinde, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’nin görevlendirdiği 
Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) (Veri sorumlusu) tarafından yapılmaktadır.  
 
Başvuru formu aracılığıyla sizlerden alınacak olan bilgiler, bahse konu sınavın 
düzenlenebilmesini sağlamak amacıyla alınmaktadır. Bu veriler ile SEGEM tarafından 
yapılan performans sınav sonuçları, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ne 
bildirilmekte ve işin mahiyeti gereği süresiz bir şekilde işlenmektedir.  
 
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Merkezimize 
kisiselveri@segem.org.tr adresi üzerinden e-posta ile veya Esentepe Mahallesi Harman 
Sokak TOBB Plaza No:10/3 Levent Şişli/İSTANBUL adresine posta yolu ile başvurarak 
aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamda, sınava başvuru yapan 
adaylar; 
 
- Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
- Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,  
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
- Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, veri aktarımı yapılmış olması durumunda ise bu talebin veri aktarılan üçüncü 
kişiye iletilmesini isteme, 

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin 
Merkezimiz tarafından silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini 
isteme, veri aktarımı yapılmış olması durumunda ise bu talebin veri aktarılan üçüncü 
kişiye iletilmesini isteme, 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

- Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme  

 
haklarına sahiptir.  

 
5. Sınav Kapsamı ve Uygulaması 

 
Havuz uygulamalarına, eksperlerin ne kadar adapte olduklarını ve kendilerini ne kadar 
geliştirdiklerini ölçmek, uygulamalar ile saha çalışması sırasında, yapılanlar arasındaki 
farklılıkları en aza indirgeyebilmek, eksper kademelerini belirlemek ve Eksper 
Performans ve Atama sisteminde kullanmak üzere genel değerlendirme amaçlı 
performans değerlendirme sınavı düzenlenir.  

 
Sınavların şekli ve zamanı, her yıl Kurul tarafından belirlenir. 
 
Eksper Performans Değerlendirme sınav sonuçları, Eksper Performans ve Atama 
sistemini etkilediğinden 1. kademe Eksperler, 2 (iki) yıllık bekleme süresi dikkate 
alınmaksızın açılacak tüm Eksper Performans Değerlendirme sınavlarına katılabilirler.  
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Sınavlara katılım zorunlu olmayıp, herhangi bir mazereti olmaksızın sınava katılmayan, 
sınav başvurusunu sınav kılavuzunda belirtilen şekilde yapmadığı için sınava 
katılamayan, sınava katıldığı halde sınav kurallarına uymadığı için sınavı iptal edilen 
eksperlerin Performans Değerlendirme Sınav sonucu 0 (sıfır) olarak dikkate alınır.  
 
Performans Değerlendirme sınavı, çoktan seçmeli test usulü olup, Bitkisel Ürün Sigortası 
ve Hayvan Hayat Sigortası olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.  
 
Her branşa ait 100 soru belirlenmiş olup, sınav süresi 150 dakikadır. Sorular; Devlet 
Destekli Tarım Sigortalarına ait genel şartlar, tarife ve talimatlar, sigortacılık genel 
bilgileri, hasar tespit uygulamaları, eksper çalışma esasları ve mesleki konuları içerir. 
Soruların % 10’u sigortacılık genel bilgileri, %10’u Tarım Sigortaları Kanunu ve 
Cumhurbaşkanı Kararları ile Eksper Disiplin Yönergesinden, %80’i de eksper çalışma ve 
uygulama esasları, mesleki konular, hasar tespit ve risk inceleme konuları ile Devlet 
Destekli Tarım Sigortalarına ait genel şartlar ile tarife ve talimatlardan oluşur. 
  
Bilgilerini tazelemeleri için her iki branştaki güncel eğitim notları, eksperlerin 
TARNET sistem giriş sayfasına ve TARSİM AKADEMİ’ye eklenmiştir. 
 
6. Sınavın Uygulanması 

 
a. Gerekli Belgeler 

 
Eksperler sınava girerken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar: 

 
- Sınav Giriş Belgesi (Sınav Giriş Belgesi, sınav tarihinden 5 gün önce 

yayımlanacaktır. Eksperler, www.segem.org.tr adresindeki, “Sınav Giriş 
Belgesi” kısmına TCKN yazarak belgeyi görüntüleyip yazdırarak sınava 
geleceklerdir. Belge üzerindeki bilgiler sınav yeri, sınav salonu ve saatinden 
oluşmaktadır). 
 

- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslı 

 
- Yukarıda belirtilen belgelerin dışındaki diğer tüm belgeler sınava giriş için 

geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir. Adayların nüfus cüzdanında soğuk 
damga basılı olmalı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, adayın sınav 
görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf olmalı 
(Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği 
takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve 
pasaportun süresi sınav günü itibariyle geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk 
damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel 
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle 
veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus 
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.   
 

- Yukarıda sayılan kimlik belgelerinden birini yanında bulundurmayan bir aday, 
mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. 

 
- Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav sorumlularının, bina, salon 

görevlilerinin ve/veya SEGEM temsilcisinin kararıyla herhangi bir salonda 
sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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Eksperler ayrıca yanlarında; 
 
- En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem (2B, B ya da HB), 
- Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulunduracaklardır. 

 
b. Sınavın Uygulanması 

 
Eksperlerin, kimlik kontrolleri ve salonun yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi 
için, sınavın başlama zamanından bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları zorunludur. Eksperler, sınav giriş belgelerinde belirtilen salon ve sıra 
numarasına göre sınava katılacaklardır. Salon başkanı gerekli görürse sınav esnasında 
bir adayın yerini değiştirebilir.  

 
Adayların salona yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra, cevap kağıtları 
dağıtılacaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları 
dağıtılacaktır. Soru kitapçığı türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana işaretlenecektir. 
Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtları değerlendirilemeyeceğinden, bu alanı 
boş bırakan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.   

 
Sınavda eksperler, cevaplarını cevap kağıdındaki ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap 
kağıdı yerine soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar değerlendirilmeyecektir. Verilen 
cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları salon görevlileri tarafından 
toplanacaktır. 

 
Sınava herhangi bir sebeple girmeyen adaylar, haklarını kullanmış sayılır ve ücret iadesi 
ya da bir sonraki döneme aktarım yapılmaz. 

 

c. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar 
 
Sınav sırasında (üniversite veya devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile) 
tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu sınav başvuru süresi içinde belgeleyen ve 
Merkezimizce uygun görülen adaylar hariç olmak üzere sınav evrakları dağıtıldıktan 
sonra adayların, her ne sebeple olursa olsun kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek, 
rahatsızlık vb. dahil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan ayrılan 
adaylar, tekrar sınav salonuna alınmaz ve sınavlarına devam etmesine izin verilmez. 
 
Eksperlerin sınava cep telefonu, cep bilgisayarı, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası, 
saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. araçlarla, her tür bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla girmeleri; sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri, 
salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıt kullanmaları veya cevaplarını 
başka kağıda yazmaları, sözlük veya sözlük işlevi olan aygıt gibi yardımcı araçlar 
kullanmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. almaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro 
vb. içmeleri, birşeyler yiyip içmeleri (su hariç) ve sınav düzenini bozacak başka 
davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav sırasında basit fonksiyonlu 
hesap makinesi kullanılabilir. 
 
Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, cihaz vb. üstlerinde bulundurduğu tespit edilen 
adayların durumu Sınav Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 
 
Sınav kurallarına uymayan, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini bozucu 
davranışlar sergileyen adaylar, sınavdan çıkarılacaktır. 
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Sınava katılan eksperlerin başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 
(altmış) puan alması zorunludur. 60 (altmış) ve üzeri puan alan adayların Toplam 
Performans değerlendirmesi, 2 (iki) Bakanlık, 1 (bir) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 4 
(dört) İşletici Şirket temsilcisi olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşan “Eksper Değerlendirme 
Komitesi” tarafından yapılacaktır. 

 
d. Özel Durumlar 

 
Engelli, geçici engelli ve sağlık sorunu olan adayların aşağıda belirtilen özel durumlar 
kapsamında SEGEM’e sınav başvuru süresi içinde sunulacak sağlık kurulu raporunun 
mutlaka bir üniversite veya devlet hastanesinden alınması gerekmektedir. Bir üniversite 
veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez. 
 
Bu adaylar tarafından özel durumları kapsamında sunulan raporların yalnızca SEGEM’e 
iletilmesi yeterli olmayıp, raporların SEGEM tarafından uygun bulunduğuna dair cevabi 
durumun adaya iletilmesi halinde adayların raporları kabul olunmuş sayılmaktadır. 
 
 Engelli, Geçici Engelli ve Sağlık Sorunu Olan Adaylar 

 
Engelli, geçici engelli ve sağlık sorunu sebebiyle sınav süresince; 
 
- Tuvalet ihtiyacı olacak adayların, 
- İlaç, ek gıda gibi ihtiyaçları olacak adayların,  
- Üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi gibi tedavi 

uygulamaları ile sınava girecek adayların, 
 

bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu sınav başvuru süresi içerisinde 
SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir. SEGEM’e sunulacak sağlık kurulu raporunun mutlaka 
bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması esastır. Geçici engeli olan 
adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olmalıdır. 
 
Bu adaylar tarafından sunulan raporların yalnızca SEGEM’e iletilmesi yeterli olmayıp, 
raporların SEGEM tarafından uygun bulunduğuna dair cevabi durumun adaya iletilmesi 
halinde raporlar, kabul olunmuş sayılmaktadır. 

 
 Görme Engeli Olan Adaylar 

 
Görme engeli olan adayların bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu sınav 
başvuru süresi içerisinde SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir. SEGEM’e sunulacak sağlık 
kurulu raporunun mutlaka bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması 
esastır.  
 
Bu adaylar tarafından sunulan raporların SEGEM tarafından uygun bulunduğuna dair 
cevabi durumun adaya iletilmesi halinde raporlar, kabul olunmuş sayılmaktadır. Bu 
durumda adaylara okuma ve işaretleme konusunda yardımcı olmak üzere bir görevli 
atanır. Bu adaylara sınavda ek süre verilmez. 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 İşitme Engeli Olan Adaylar 

 
İşitme engeli olan adayların bu durumundan dolayı bir talebi olması halinde (sınavla ilgili 
kuralların kendisine yüksek sesle/birebir izah edilmesi gibi) geçerli sağlık kurulu raporunu 
sınav başvuru süresi içerisinde SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir. SEGEM’e sunulacak 
sağlık kurulu raporunun mutlaka bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması 
esastır.  Bu adaylar tarafından sunulan raporların yalnızca SEGEM’e iletilmesi yeterli 
olmayıp, raporların SEGEM tarafından uygun bulunduğuna dair cevabi durumun adaya 
iletilmesi halinde raporlar, kabul olunmuş sayılmaktadır. Bu durumda adaylara bir görevli 
tayin edilerek kurallar hakkında bilgi edinmesi sağlanır. Bu adaylara sınavda ek süre 
verilmez. 
 
e. Soru ve Cevapların Açıklanması ve Sorulara İtiraz 
 
Sınavda sorulan sorular ve cevapları sınavdan sonraki 3 (üç) iş günü içinde SEGEM web 
sayfasında “Anasayfa” “Duyurular” bölümünde açıklanır.  
 
Sorularla ilgili itirazlar için sınava katılan Eksperlere sınav sorularının yayımlanmasından 
sonra 7  (yedi) günlük itiraz süresi verilir. Bu süre içerisinde SEGEM’in 
tarimeksperi@segem.org.tr mail adresine yapılacak itirazlar, sınav sonuçlarının 
açıklanmasından önce Eksper Değerlendirme Komitesi tarafından incelenerek karara 
bağlanır. İtiraz eden kişi/kişilere itirazları ile ilgili olumlu veya olumsuz karar sınav 
sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içinde bildirilir.  
 
İtiraz edilen sorunun hatalı olduğu anlaşılırsa soru iptal edilir ve sınav sonuçları iptal 
edilen soru dikkate alınmadan belirlenir. İptal edilen sorunun puanı diğer sorulara eşit 
olarak dağıtılarak sınav sonuçları belirlenir. 
 
f. Sınav Sonuçlarına İtiraz 
 
Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen eksperlerin, bu sonuçların 
açıklanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde SEGEM’e başvurmaları gerekir. Bu 
süre içerisinde itiraz etmeyen adayların sınav sonuçları kesinleşir. Sınav sonucuna itiraz 
etmek isteyen eksperler, SEGEM internet sitesinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ 
bölümünden, “İtiraz Ödemesi” olan 21.-TL’yi yatırır ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesi”ni 
doldurur. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmez. Sınav sonuçları 
konusundaki itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek itiraz süresinin 
bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içinde sonuçlandırılır ve ekspere bildirilir. 
 
Bu kılavuzda belirtilen itiraz yöntemi dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 
 

2.BÖLÜM 
 

EKSPER KADEME SİSTEMİ 
 
Eksperlerin bilgi, görgü ve teknolojik olarak kendilerini yenileyip geliştirmeleri, dinamik ve 
proaktif bir eksper yapısı tesisi için Eksper Kademe Sistemi uygulanır. Kademelerin 
belirlenmesinde Eksperlerin deneyimleri, Eksper Performans ve Atama Sistemi ile Eksper 
performans değerlendirme sınavı sonuçları dikkate alınır.  
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1. Eksper Kademeleri ve Kademe Yükselmesi 
 

(1) Eksperler; aktif eksperlik deneyimi, performans değerlendirme sınav notu ile 
Eksper Performans ve Atama Sisteminden gelen puanlarla oluşan toplam performans 
puanına göre kademelendirilir.  

 
(2) 1. Kademe Eksper: Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitim Belgesine 

sahip, Hazine ve Maliye Bakanlığından ruhsat almış ve TOBB nezdindeki Tarım 
Sigortaları Havuzu Eksperlik Listesine kayıt yaptırmış, tarım sigortaları konusunda risk 
inceleme ve hasar tespiti yapabilecek kişidir.  

 
1. kademe eksperlerin bir üst kademeye yükselebilmesi için kendisine, şifre 
tanımlamasının yapıldığı tarihten itibaren, aktif olarak, en az 2 (iki) yıl çalışmaları 
gerekmektedir.  

 
(3) 2. Kademe Eksper: Eksper performans sınavından en az 60 (altmış) puan 

almış, toplam performans puanı en az 70 (yetmiş) olan ve 1. Kademe eksperlikteki 
bekleme süresini tamamlayan kişidir. 

 
(4) 3. Kademe Eksper: Eksper performans sınavından en az 70 (yetmiş) puan 

almış, toplam performans puanı en az 80 (seksen) olan ve 2. kademede aktif olarak en 
az 3 (üç) yıl görev yapmış kişidir. Eksperin performans sınav notu ve toplam aktif çalışma 
süresi uygun olsa dahi doğrudan 1. kademeden 3. kademeye geçiş yapılamaz.  
 
Eksperlerin bir üst kademeye yükselmeleri için gerekli minimum şartlar aşağıda tablo 
halinde belirtilmiştir.  
 
Tablo. I- Kademe Yükselmesi İçin Gerekli Şartlar 

Kademe 
Performans 

Sınav 
Notu 

Bir Önceki 
Kademede 

Aktif Çalışma 
Süresi (Yıl) 

Toplam 
Performans 

Puanı 

1 - - - 
2 60 2 70 
3 70 3 80 

 
 (5) Toplam Performans Puanı; Performans sınav notunun %45’i, Eksper 
Performans ve Atama Sisteminden gelen puanın %50’si ve eksperlik deneyiminden gelen 
%5 ile oluşur.  
 
 (6) Eksperlik deneyimi hesaplanırken 0-2 yıl 1 puan, 3-4 yıl 2 puan, 5-6 yıl 3 puan, 
7-8 yıl 4 puan, 9 yıl ve fazlası için 5 puan uygulanır.   
 
 (7) Eksper Performans ve Atama sisteminden gelen puan sınavın 
gerçekleştirileceği takvim yılından önceki yılın son günü (31 Aralık) itibariyle dikkate alınır.  
 
Eksper Ücretleri ve Ulaşım Giderleri: Eksper ücretleri, bu kademelere göre farklı 
şekilde uygulanır. Ücretlerin belirlenmesinde Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 
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2. Kademe Düşürme Uygulaması 
 
1) Yapılacak olan toplam performans değerlendirmesi sonucunda, 2 (iki) yıl üst üste 

toplam performans puanı 70’in (yetmiş) altında kalan 2. kademe eksperler ile 80 
(seksen) puanın altında kalan 3. kademe eksperler, bir kademe indirilir.  
 

2) 2. kademe eksperler, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası alması 
halinde 1. kademe eksperliğe indirilir. 

 
3) 3. Kademe eksperler; uyarı, kınama veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

cezası almaları halinde, 2. kademe eksperliğe indirilir.  
 

4) Eksper Disiplin Kurulundan Uyarı, Kınama ve geçici olarak mesleki faaliyetten 
alıkoyma cezası alan eksperlerin cezaları ve nedenleri dikkate alınarak; uyarı ve 
kınama cezası alan eksperlerin kademe bekleme süresi 1 (bir) yıl, geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezası alan eksperlerin kademe bekleme süresi 2 (iki) 
yıl uzatılır. Bekleme sürelerinin hesabında, cezalı olarak geçirilen süreler dikkate 
alınır. 

 
5) Disiplin cezası alan eksperin kademe düşürme işlemi cezanın kesinleştiği tarihten 

itibaren uygulanır. 
 
3. Toplam Performans Değerlendirmesi 
 
Yukarıda detayları açıklandığı üzere; Eksper Performans Değerlendirme sınavı, sistem 
performans değerlendirmesi ile tarım sigortaları eksperlik deneyimlerine göre Eksper 
Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan değerlendirmedir.  
 
4. Eksper Değerlendirme Komitesi 
 
Eksper Değerlendirme Komitesi; Kurul tarafından atanacak 2 (iki) Tarım ve Orman 
Bakanlığı, 1 (bir) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 4 (dört) İşletici Şirket temsilcisi olmak 
üzere 7 (yedi) kişiden oluşur. Eksper Değerlendirme Komitesi; Performans 
Değerlendirme sınav takviminin belirlenmesinden, sınav kılavuzunun hazırlanmasından 
veya hazırlatılmasından, sınav sorularının hazırlatılmasından, sınavın 
gerçekleştirilmesinden, sınav sorularına yapılan itirazları incelemek ve karara 
bağlamaktan, sınava katılamayan Eksperlerin mazeretlerinin değerlendirilmesinden, 
sonuçların değerlendirilerek, kademe yükseltilecek veya düşürülecek eksperlerin 
listelerinin İşletici Şirket aracılığıyla Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kuruluna 
sunulmasından sorumludur. 


