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Bu Kılavuz, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 9 uncu maddesine dayanılarak belirlenen Tarım 
Sigortaları Havuzu Eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla, düzenlenecek “Tarım Sigortaları Havuzu 
Eksperliği Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi” başvuru esasları ve yöntemi ile ilgili bilgi vermek 
amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Sınav Başvuru Tarihleri : 23 Ağustos 2021 - 17 Eylül 2021  

  (Müracaat tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.) 
 
Sınav Başvuru Ücreti     : 450 TL  
 
Sınavın Düzenleneceği İller :Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, 

İzmir, Malatya, Şanlıurfa 
 
Sınav Tarihi   : 16 Ekim 2021 Cumartesi  
 
Sınav Saati : Sınav saati daha sonra ilan edilecektir.  
 
Sınav Sonuçlarının ilanı    : 05 Kasım 2021  
 
Eğitim Tarihleri   :1. Grup Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitim 

Programı 22 Kasım - 04 Aralık 2021,  2. Grup 
Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitim Programı 
13 - 25 Aralık 2021, 3. Grup Bitkisel Ürün 
Sigortaları Temel Eğitim Programı 03 - 15 Ocak 
2022, Hayvan Hayat Sigortaları Temel Eğitim 
Programı 24 - 28 Ocak 2022. 

Eğitime Kabul Edilenlerin Eğitim Katılım Ücreti  :Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitim Programı 
1.500.- TL, Hayvan Hayat Sigortaları Temel 
Eğitim Programı 1.200.- TL. 

Eğitim yeri                                                                : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı                          
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü Eğitim Tesisleri  Erdemli / MERSİN. 

 
Pandemiye bağlı oluşabilecek şartlar nedeniyle eğitim tarihi, yeri ve şekli değişebilir. 
Değişiklik olması halinde, ön eleme sınavını kazanarak eksperlik eğitimine katılmaya hak 
kazanan adaylara TARSİM tarafından ayrıca bildirim yapılacaktır. 
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Ön eleme sınavı hizmet bedeli aşağıdaki yöntemlerden biriyle ödenebilir: 
 
1. Halk Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken kurumsal tahsilat sistemi 
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “TARSİM Sınavı” ödemesi 
yapacaklarını, Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır. Şubelerden 
yapılan kurumsal tahsilat ödemelerinden masraf alınmayacaktır. 
 
2. Halk Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde şu adımlar 
izlenmelidir: “www.halkbank.com.tr” adresinden interaktif hesaba girilir. İşlem Listesi menüsünden 
“Ödemeler” seçilir. Sırasıyla “Kurum Ödemeleri”, Diğer Kurumlar Ödeme, Kurum: “SEGEM”, Fatura 
Tipi: “TARSİM Sınavı” seçenekleri seçildikten sonra, Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek 
ödeme gerçekleştirilir. 
 
3. Garanti Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken fatura tahsilat sistemi 
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurum kodu (2671) ile “TARSİM Sınavı” 
ödemesi yapacaklarını, Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır. 
Şubelerden yapılan kurumsal tahsilat ödemelerinden masraf alınmayacaktır. 
 
4. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde şu 
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: “TARSİM Sınavı” seçeneği seçildikten sonra, Ad, 
Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir. 
 
5. Yukarıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da 
posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir. 

 
6. Tüm ödeme şekillerinde, adayların ödeme yaptıktan sonra en az 6 saat beklemeleri akabinde 
online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 

DİKKAT!  
 
Adayların, sınav başvurusunun kabul edilebilmesi için, 23 Ağustos – 17 Eylül 2021 tarihleri 
arasında sınav hizmet bedelinin belirtilen hesaba yatırılması ve en az 6 saat bekledikten sonra 
http://www.segem.org.tr adresindeki online başvuru formunun doldurularak GÖNDER tuşuna 
basılıp TES-XXX ile başlayan Başvuru Kayıt Numarasının alınması gereklidir. Başvuru yapan 
adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından 
önemlidir.  
 
Herhangi bir sebepten dolayı, başvurusu geçersiz sayılan, başvuru dönemi dışında açıklanan hesaba ya da 
başka hesaplara ödeme yapan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden 
fazla ödeme yapan, belirtilen miktardan daha fazla ödeme yapan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, 
sınavda başarılı olamayan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücret geri verilmez.  
 
Bankalara, başvuru ücretinin dışında, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu 
kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. 
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ADRES : 
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 
Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, 
No: 10 K: 3, Şişli / İSTANBUL 
Tel: 0212.325 84 89 (pbx)  Faks: 0212.279 90 79  
E-posta: bilgi@segem.org.tr       
SEGEM Internet Adresi :    http://www.segem.org.tr 
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1. PANDEMİ SEBEBİYLE SINAVLARDA GERÇEKLEŞEN GÜNCELLEMELER 
 
Covid-19 tanısı konmuş ya da Covid-19 taşıma riski sebebiyle karantinada olan kişilerin, 
karantina/izolasyon süreleri devam ederken, sınava girmemesi gerekmektedir. Bu kişisel bir 
sorumluluktur. Covid-19 riskini atlattıktan sonraki sınavlarımıza başvurabilirsiniz. Bu konuda 
göstereceğiniz hassasiyet hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından salgınla 
mücadelede büyük önem arzetmektedir. 
 
Sınav tarihinde, karantina/izolasyon süreleri devam eden kişiler, sınavdan önce Merkezimize 
durumlarını beyan etmekle yükümlüdür. Bu kişilerin sınav başvuruları iptal edilecektir. Söz 
konusu kişilerin, beyan ettikleri durumu teyit eden bir belgeyi bilgi@segem.org.tr adresine 
iletmeleri halinde sınav için yatırmış oldukları ücret kendilerine iade edilecektir. 
 
Sınav başvuru formunda  HES kodu bilgisi talep edilecektir. Bu bilgi, HES kodu sorgulaması 
yapılabilmesi amacıyla alınmaktadır. Söz konusu sorgulamada, durumları “riskli” tespit 
edilenlerin sınav başvuruları iptal edilip, ücret iadesi yapılacaktır. HES kodunun ne şekilde 
alınacağını öğrenmek için https://segem.org.tr/Hes_Kodu_Alma.pdf adresini tıklayınız. HES 
Kodunun “süresiz” olarak alınmış olması esastır. Ancak süreli olarak alınan HES  kodu bulunması 
halinde, bu kodun, katılacağınız sınav tarihinde de geçerli olması gerekmektedir. HES kodunun 
güncel olup olmadığının takibi kişinin sorumluluğundadır. Süresi dolmuş HES koduna sahip 
kişilerin sınav giriş belgeleri yayımlanmayacaktır.   
 
Sınav günü sınav binasına gelirken adayların yanlarında maske bulundurması zorunludur.  
Maskesi bulunmayan aday sınav binasına alınmayacaktır. Binaya girişten başlamak üzere binadan 
çıkana kadar maske takılması zorunludur. Maskenin ağız ve burnu örtecek şekilde takılması 
gerekmektedir. Maskesini çıkaran kişi, sınav görevlileri tarafından SEGEM’e tutanakla bildirilir 
ve kişinin sınavı SEGEM tarafından iptal edilir. Bu kişi bina dışına çıkarılır. Sadece, sınav 
görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılması amacıyla, maskenin çok kısa bir süreliğine 
çıkarılması talep edilebilecektir. Bu durum haricinde, her zaman maskeler ağzı ve burnu örtecek 
şekilde takılı kalacaktır. Adaylar tarafından getirilen dezenfektan şişeleri, mendilleri sınav 
binasına alınabilecektir. 
 
Sınavlar, toplu olarak kapalı bir ortamda gerçekleşmektedir ve Kurum olarak gösterdiğimiz titizlik 
ve aldığımız önlemlere rağmen, azalmış olmakla birlikte, sınava katılacak kişilerin belli bir bulaş 
riskiyle karşı karşıya olduğu açıktır. Sınava katılmak tamamen kişisel bir tercih olup, salgın 
riskinin devam ettiğini kabul ederek sınava geldiğinizi önemle hatırlatırız.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 
Bu kılavuzda ilan edilecek olan il grupları ve branş bazında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, 2021 yılı içerisinde Ekim ayında, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön 
Eleme Sınavı yapılacaktır. Bu süreç, aşağıdaki şekilde işleyecektir; 
 

 Ön Eleme Sınavı için başvuruların alınması, 

 Ön Eleme Sınavının yapılması, 

 Ön Eleme Sınavı sonuçlarının açıklanması, 

 Ön Eleme Sınav sonuçlarına göre Eğitime katılacak adaylara TARSİM tarafından Tarım 
Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimi katılımı hakkında detaylı duyuru gönderilmesi, 

 Ön Eleme Sınavı sonuçlarına göre Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine kabul 
edilen adayların, eğitim ücretini, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)’na yatırması, 

 Ön Eleme Sınavı sonuçlarına göre Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine kabul 
edilen adayların, kılavuzda belirtilen belgeleri taratıp TARSİM’e göndermesi, 

 Ön Eleme Sınavı sonuçlarına göre Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine kabul 
edilenlerin, başvuru belgeleri ile birlikte eğitime alınması, 

 Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitiminin tamamlanması,  

 Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimini tamamlayanların sınava alınması ve 
sonuçların açıklanması. 
 

3. BAŞVURU ŞARTLARI 
 

Covid-19 tanısı konmuş ya da Covid-19 taşıma riski sebebiyle karantinada olan kişilerin, 
karantina/izolasyon süreleri devam ederken, sınava girmemesi gerekmektedir. Bu kişisel bir 
sorumluluktur. Covid-19 riskini atlattıktan sonraki sınavlarımıza başvurabilirsiniz. Bu konuda 
göstereceğiniz hassasiyet hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından salgınla 
mücadelede büyük önem arzetmektedir. 
 

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, sınavı kazandıktan sonra bir hak 
kaybına uğranmaması için aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin başvurması gerekmektedir. 
Adaylardan ön eleme sınavı başvurusu esnasında hiçbir belge istenmeyecektir. Ancak, adayların 
sınav sonrasında aşağıda sayılan şartları taşımadıkları ortaya çıkarsa temel eksper eğitimine kabul 
edilmezler ve sınav ücreti iade edilmez.  

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
 Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri 

(EK: 1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların 
müracaatı kabul edilecektir.) ve Ziraat Teknisyeni (EK: 2 listede yer alan liselerden mezun 
olanların müracaatı kabul edilecektir.) olması, 

 Hayvansal Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların Veteriner Hekim olması, 
 İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden 

dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar 
hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit 
ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa 
vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş 
olmaları, 
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 Seyahat engeli olmaması,  
 Eksper Eğitiminin düzenleneceği tarihler arasında fiili askerlik görevinde olmaması,  
 Hakkında tedbiren dahi olsa kamu görevinden çıkarılma veya kamu görevinden yasaklılık 

kararı bulunmaması, 
 Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması, 
 
gerekmektedir.  
 
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na; 
 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar, 
 Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar,  
 Sigorta şirketinde çalışanlar, 
 Acente, broker olanlar 

 
katılamazlar.  
 
 
Aday, ön eleme sınavı başvuru başlangıç tarihinden önceki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü kayıtlarındaki tescil tarihi dikkate alınarak son tescil edilmiş yerleşim 
yeri adresinin olduğu il/ilçeden (kayıtlarda birden fazla diğer adresi olan adaylar sadece 
yerleşim yeri adresinden) başvuru yapabilecektir. Aday, e-devletten “Tarihçeli Yerleşim 
Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” adımından alacağı barkodlu “TARİHÇELİ 
YERLEŞİM YERİ BİLGİLERİ RAPORU”nu eğitim öncesinde TARSİM’e iletecektir.  
 
Bitkisel Ürün Sigortaları başvuruları için Ön Eleme Sınavı başvuru başlangıç tarihinden 
önce adayın tescilli ikametgâhının başvuru yaptığı ilden farklı bir il olması halinde adaylar 
temel eğitime kabul edilmeyecek ve ödedikleri sınav ücretleri iade edilmeyecektir. 
 
Hayvan Hayat Sigortaları başvuruları için Ön Eleme Sınavı başvuru başlangıç tarihinden 
önce adayın tescilli ikametgâhının başvuru yaptığı il/ilçeden farklı olması halinde adaylar 
temel eğitime kabul edilmeyecek ve ödedikleri sınav ücretleri iade edilmeyecektir. İlçe 
kontenjanı belirtilen illere başvuru yapacak kişilerin ikametgahının o ilçede bulunması 
zorunludur. İlçe kontenjanı belirtilen illere başvuru yapacak kişilerin, kontenjan dışı bir 
ilçede ikamet etmesi durumunda da, sınav başvurusu yapılabilir ancak sınav sonuç 
değerlendirmesinde, ilçe belirtilen illerde öncelik ilçe kontenjanındadır. Tablo Ek-4’de 
belirtilen ilçe kontenjanlarının dolmaması durumunda, kontenjan dışı ilçeler, eksik kalan 
kontenjanlar için o ilçenin bağlı bulunduğu ilin kontenjanına ilave edilerek, il kontenjanı 
tamamlanacaktır. (Örneğin: Erzurum iline bağlı EK-4’te yer alan listede ilan edilen 
ilçelerde, eksik kontenjan olması durumunda, kontenjan dışı ilçe başvuruları Erzurum il 
kontenjanına eklenecek ve tüm eksik kontenjan toplamı kadar, Erzurum ilinden aday 
çağrılacaktır.) Bu durumda eksik kalan kontenjanlar için, kontenjan bulunan ile bağlı diğer 
ilçelerden ve il merkezinden başvuru yapan adaylar arasından “7.6. Sınav Sonuçlarının 
Değerlendirmesi” başlıklı bölümde ifade edildiği şekilde alım yapılacaktır.  
 
Adaylar, başvuru formunu, Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen tabloda yer alan branş, kontenjan ve il 
gruplarını dikkate alarak, dolduracaklardır. Adayların ikametgah adresi olarak beyan ettikleri 
il/ilçe Ek-3 ve Ek-4’te yer alan il/ilçe kontenjanı başvurusu olarak kabul edilecektir. Adaylar, 
yalnızca mezun oldukları alandan, bir branş tercih edebilirler.   



4 
 

 
4. BAŞVURU BİLGİLERİ 

 
4.1. Sınav Başvurusu Yaparken 

 
Sınav başvuruları SEGEM’e yapılacaktır.  

Aday, başvuru süresi içerisinde, belirtilen sınav ücretini, ilgili hesaba yatırdıktan 6 saat sonra 
www.segem.org.tr adresinde yer alan, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği online Başvuru 
Formunu doldurarak, sınava başvuruda bulunmalıdır. Bu süre, bankalarda yaşanan gecikmeler 
nedeniyle uzayabilmektedir. Aday, ödemenin SEGEM kayıtlarına geçip geçmediğini, başvuru 
formunda yer alan “TCKN’min SEGEM’e Kayıt Edildiğini Sorgula” butonu ile sorgulayabilir.  

Başvuru formunun doldurulabilmesi için öncelikle geçerli bir e-posta adresi ile sisteme üye 
olunması gerekmektedir. Üyelik formunun doldurulmasının ardından, adayın üyeliği otomatik 
olarak aktif hale gelmiş olacaktır. Adaylar, üyelik bilgilerini doldurduktan hemen sonra, 
herhangi bir aktivasyon e-postası beklemeden, üye girişi bölümünden e-posta adresi ve 
şifresi ile sisteme giriş yapabilecektir. Sınav sonuçlarını görüntüleme, bilgi güncelleme 
(telefon, e-posta adresi v.b.) gibi durumlarda “üye girişi e-posta adresi” ve “şifresi”nin 
yeniden kullanılması gerekeceğinden, adaylar tarafından bu bilgilerin unutulmaması, not 
edilmesi gerekmektedir.  
 
Online başvuru formu aracılığıyla SEGEM’e bildirilen e-posta adresinin @hotmail, @outlook ve 
@msn uzantılı e-posta adresleri olmamasına dikkat edilmesi önemlidir. Sınav sonuçlarını 
görüntüleme aşamasında, kayıt esnasında bildirilen e-posta adresine şifre gönderilmektedir, 
yukarıda sayılan e-posta adreslerinde sorun yaşandığı gözlenmiştir. 
 
4.2. Aday Başvuru Formu 

 
Aday Başvuru Formu; kimlik bilgileri, çalıştığı kurum bilgileri, öğrenim bilgileri, başvuru 
bilgileri, ikametgah bilgileri, sınava katılacağı il merkezi tercihi olmak üzere altı bölümden 
oluşmaktadır. Bu bilgileri Başvuru Formuna doğru ve eksiksiz yazmak adayın sorumluluğundadır. 
 
Bir T.C. Kimlik Numarası ile yalnızca bir başvuru yapılabileceğinden, adayların başvuru 
formu sonundaki GÖNDER tuşuna basmadan önce, verdikleri bilgileri ve tercihlerini, bir 
kez daha gözden geçirmeleri önerilir. GÖNDER tuşuna bastıktan sonra, başvuru formunda 
herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. 
 
Adaylardan, başvuru esnasında herhangi bir belge istenmeyecektir. Özellikle, eğitim düzeyi 
ve ikametgah vb. ile ilgili olarak adayların başvuru formunda verdikleri tüm beyanının eksiksiz ve 
doğru olduğu kabul edilecektir. 
 
Herhangi bir nedenle başvuru sonrasında sınava katılacağı il merkezinde değişiklik yapılmasını 
isteyen adayın www.segem.org.tr sitesinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, 
“Sınav Merkezi Değişim Bedeli” olan 44 TL’yi yatırması ve online “Sınav Merkezi Değişim 
Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra sınav ili 
değişikliği yapılamamaktadır.  
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Yukarıda belirtilen ödeme yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, 
ATM’den ya da posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir. 
 
4.3. Aday Başvuru Numarası 
 
Aday başvuru numarası olarak, T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır. 
 
4.4. Kayıt Numarası  

 
Adayların SEGEM’e resmi kayıt numaraları, başvuru formu doldurulup onaylandıktan sonra, 
sistem tarafından verilen kayıt numarasıdır (TES-XXXXX). 
 
TES-XXX şeklinde alınan numara, Başvuru Formunun onaylandığı anlamına gelmektedir. Aday, 
geçerli bir başvuru yapıp yapmadığını, e-posta adresi ile yeniden üye girişi yaparak, “başvuru 
bilgilerim” kısmından görüntüleyebilir. Üye Girişi yaptıktan sonra, başvuru bilgileri, kayıt 
numarası (TES-XXXXX) ile birlikte ekrana geliyorsa, başvuru başarıyla kayıtlara geçmiş 
demektir. TES-XXX kodu atanmaması, adayın başvuramadığını gösterir. Bu durumda 
adayın, online başvuru formunu yeniden doldurması gerekir. 
 
4.5. Sınav Giriş Belgesi 

 
Başvurusunu tamamlayan aday, sınav tarihinden 2 gün önce, SEGEM internet sitesine 
(www.segem.org.tr) üye girişi yaparak, sınav giriş belgesini alacaktır. Sınav Giriş Belgesi 
üzerinde, adayın hangi sınav salonu, hangi numaralı sırada oturacağı bilgileri yer almaktadır. 
Sınav Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.  
 
Adaylar, internet sitesinde yer alan Duyurular bölümünü takip ederek, sınav yerleri ve ilgili süreci 
izleyecek ve belirtilen açıklamalara göre sınav yerinde bulunacaktır. Adaylara, telefon ya da e-
posta ile bilgilendirme yapılmayacaktır.  

 
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 9 
uncu maddesi çerçevesinde risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak 
adaylara, 18/5/2006 tarih ve 26172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi 1. fıkrası hükmü gereği 
düzenlenecek eksperlik eğitimlerine katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. 
Bahse konu sınav, 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, TARSİM’in talebine istinaden, sizlerden alınacak olan veriler, bahse 
konu sınav ve eğitimin düzenlenebilmesini sağlamak ve gerekli durumlarda sizinle iletişime 
geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Eğitim, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tarım Sigortaları Havuz 
İşletmesi A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. Sınav başvurusu esnasında alınan veriler ile 
SEGEM tarafından yapılan ön eleme sınav sonuçları, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş., T.C. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
ve organizasyonla ilgili sair kurumlara  bildirilmektedir.  
 
Kişilere ilişkin tüm bilgiler, sınavı düzenlemekle görevlendirilmiş olan SEGEM tarafından,  
yalnızca sınav ve eğitim organizasyonun tamamlanabilmesi için alınmakta, Tarım Sigortaları 
Havuz İşletmesi A.Ş.’ne iletilmekte ve bu veriler işin mahiyeti gereği süresiz bir şekilde 
işlenmektedir. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş., (veri sorumlusu) bu verileri,  T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 
organizasyon ile ilgili sair kurumlarla paylaşmakta olup bu veriler işin mahiyeti gereği süresiz bir 
şekilde işlenmektedir. Bu veriler, gerekmesi halinde, SEGEM ve TARSİM’in yasal 
yükümlülükleri kapsamında idari, resmi ve adli makamlar ile de paylaşılabilmektedir. 
 
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Sigortacılık Eğitim Merkezine 
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 veya Tarım Sigortaları 
Havuzu İşletmesi A.Ş.’ne eksperegitimi@tarsim.org.tr adresi üzerinden e-posta ile veya Saray 
Mahallesi Naya Sokak No:1 34768 Ümraniye/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. 

 
6. ÖN ELEME SINAVI 

 
6.1. Sınavın Düzenleneceği İller 

 
Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve Şanlıurfa il 
merkezlerinde, 16 Ekim 2021 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 
gerçekleştirilecektir.  
 
Pandemi sebebiyle kısıtlamalar olması durumunda sınav tarihi ve yerleri değiştirilebilir.  
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6.2. Ön Eleme Sınavının Kapsamı 

 
Ön eleme sınavı, aşağıda belirtilen iki bölümden oluşacaktır: 
 
Birinci Bölüm 
 
Bu bölümde, aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet soru yer alacaktır. Genel Yetenek 
soruları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS), Ortaöğretim/ Ön lisans seviyesinde olacaktır. 

 
Genel Yetenek (40 soru)  
 

 Türkçe: Sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım özellikleri, okuduğunu anlama (20 soru) 
 Matematik: sayılarla işlem yapma, matematiksel işlemlerden yararlanma, problem çözme;  

tablo, grafik okuma ve yorumlama (20 soru) 
 
Temel Sigorta Bilgisi (10 soru) 
 

 Temel Sigortacılık (5 soru) 
 Tarım Sigortaları (5 Soru) 
 

İkinci Bölüm 
 
İkinci bölümde, 50 adet mesleki alan sorusu yer alacaktır.  
 
7. ÖN ELEME SINAVININ UYGULANMASI 

 
7.1. Sınav Uygulaması İçin Gerekli Belgeler 

 
Adayların sınava girebilmeleri için; 
 Sınav günü sınav binasına gelirken yanlarında maske bulundurması zorunludur. Maskesi 

bulunmayan aday sınav binasına alınmayacaktır.  
 Dezenfektan şişeleri, mendiller sınav binasına alınabilecektir.  
 Sınav Giriş Belgesi (Sınav Giriş Belgesi, sınav tarihinden 2 gün önce yayımlanacaktır. 

Adaylar, www.segem.org.tr adresindeki, “Sınav Giriş Belgesi” kısmına TCKN yazarak 
belgeyi görüntüleyip yazdırarak sınava geleceklerdir. Belge üzerindeki bilgiler sınav yeri, 
sınav salonu ve saati ile sınava ilişkin uyarılardan 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. 
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 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. Adaylar ayrıca yanlarında;  

 
- En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem (2B, B ya da HB), 
- Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi  

 
bulunduracaklardır. 
 
 
7.2. Sınavın Uygulanması 

 
Sınav süresi 120 dakikadır. Adayların, kimlik kontrolleri ve salona yerleştirilme işlemlerinin 
zamanında yapılabilmesi için, sınavın başlama saatinden bir saat önce sınav yerinde hazır 
bulunmaları zorunludur. Sınav binasına girişten önce, sınav binasına giriş esnasında ve sınav 
binasından çıkış sürecinde sosyal mesafe kuralına adaylar tarafından dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen bina, sınıf ve sırada sınava girmek 
zorundadır. Sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisi, salon başkanına aittir.  

 
Binaya girişten başlamak üzere binadan çıkana kadar maske takılması zorunludur. 
Maskenin ağız ve burnu örtecek şekilde takılması gerekmektedir. Maske, sınav süresi boyunca 
takılı kalacaktır. Maskesini çıkaran kişi, sınav görevlileri tarafından SEGEM’e tutanakla 
bildirilir ve kişinin sınavı SEGEM tarafından iptal edilir. Bu kişi bina dışına çıkarılır. Sadece, 
sınav görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılması amacıyla, maskenin çok kısa bir süreliğine 
çıkarılması talep edilebilecektir. Bu durum haricinde, her zaman maskeler ağzı ve burnu örtecek 
şekilde takılı kalacaktır. 
 
Sınav başlamadan önce, her salona ait sınav evrakı paketi, görevli kişiler tarafından tek tek 
açılacak; bütün belgeler sayıldıktan sonra, eksik varsa bir tutanakla tespit edilecektir. 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 adaylar cevaplarını, cevap kağıdındaki ilgili alanlara işaretleyecektir. Cevap kağıdı 
yerine soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar değerlendirilmeyecektir. Verilen cevaplama 
süresi sonunda, soru kitapçıkları ve cevap kağıtları ayrı ayrı toplanacak; salon görevlileri 
tarafından koruma altına alınacaktır.  
 
Sınava herhangi bir sebeple girmeyen adaylar, haklarını kullanmış sayılır ve ücret iadesi ya da bir 
sonraki döneme aktarım yapılmaz. 
 
7.3. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar 

 
Adayların sınav boyunca maske takması zorunludur. Sınav binasına girişten başlamak üzere 
binadan çıkana kadar maskeler takılı kalacaktır.  Maskenin ağız ve burnu örtecek şekilde takılması 
gerekmektedir. Maskesini çıkaran kişi, sınav görevlileri tarafından SEGEM’e tutanakla bildirilir 
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ve kişinin sınavı SEGEM tarafından iptal edilir. Bu kişi bina dışına çıkarılır. Sadece, sınav 
görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılması amacıyla, maskenin çok kısa bir süreliğine 
çıkarılması talep edilebilecektir. Bu durum haricinde, her zaman maskeler ağzı ve burnu örtecek 
şekilde takılı kalacaktır. 
 
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 (“7.4.Özel Durumlar” başlıklı bölümde detaylı açıklama mevcuttur) 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. 
 
Adayların sınava cep telefonu, cep bilgisayarı, çağrı cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, saat 
fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. araçlarla, her tür bilgisayar özelliği bulunan 
cihazlarla girmeleri; sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, 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 alkol, sigara, elektronik sigara, pipo, puro gibi tütün ve tütün ürünleri 
kullanmaları, bir şeyler yiyip içmeleri (su hariç)  ve sınav düzenini bozacak davranışlarda 
bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. 
 
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. 
 
Sınav sorularının telif hakkı SEGEM’e ve Tarım Sigortaları Havuzu’na aittir. Sorular ve cevapları, 
hiçbir kişi ya da kurum tarafından basılamaz, internet ortamında yayımlanamaz. Hangi amaçla 
olursa olsun, kullanılması, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının 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. 
 
7.4. 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. 
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 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. 
 
7.5. Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 
 
Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, yanıltıcı ve yalan 
beyanda bulunanlar bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir. Bir adayın beyanının gerçek 
olmadığının tespit edilmesi halinde, aradan geçen süreye bakılmaksızın, adayın girdiği sınavdan 
elde ettiği tüm hakları geçersiz hale gelir, ödedikleri ücretler geri verilmez. 
 
Sınavın geçerli sayılarak, cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, adayın cevap kağıdına 
T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının 
türünü doğru işaretlemiş olması, cevaplarını cevap kağıdına yumuşak uçlu kurşun kalem ile 
işaretlemesi, sınav sonunda, soru kitapçığını ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim 
etmesi ve sınavın diğer kurallarına uyması gerekmektedir. Bu kurallara uymayan adayların 
sınavları iptal edilir. 
 
Herhangi bir sebepten dolayı, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava 
girmeyen, sınav kuralları uyarınca sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan ve sınavda başarılı 
olamayan adayların sınavı SEGEM tarafından geçersiz sayılır, ödedikleri ücretler geri 
verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri, ileriki dönemlere devredilemez. 

 
Sınav kurallarına uymayan, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini bozucu 
davranışlar sergileyen adaylar, sınavdan çıkarılacaktır. Sınav kurallarına uymayanlar ile “Sınava 
Gelirken Neler Getirilmeli” başlıklı bölümde belirtilen kimlik belgelerinden birini yanında 
bulundurmayanlar sınava alınmış olsalar dahi sınavları, SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır. 
 
Adayların kopya girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek 
için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir. Kopya girişiminde 
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bulunan adayların kimlikleri, sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları 
SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır. 

 
7.6. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
7.6.1. Bitkisel Ürün Sigortaları Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
Sınav, bir sıralama sınavı olup; kontenjan dahilinde her bir bölge ve bağlı iller kendi içinde ayrı 
ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. En yüksek puan 
alandan başlayarak kontenjan dahilinde alım yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda; gün, ay, yıl 
olarak daha küçük yaşta olan kazanacaktır. 
 
Bitkisel Ürün Sigortaları branşında öncelik, il kontenjanıdır. EK: 3’te belirtilen il kontenjanlarının 
dolmaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar için o ilin bağlı bulunduğu Tarım Sigortaları 
Havuz İşletmesi A.Ş. Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ilin kontenjanına ilave edilerek, bölge 
kontenjanı tamamlanacaktır (örneğin: Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde, eksik kontenjan 
olması durumunda, tüm eksik kontenjan toplamı kadar, Adana ilinden aday çağrılacaktır.)  
 
Bölge içerisinde yer alan tüm illerden, eğitime çağrılacak adayların toplamı, bölge kontenjan 
sayısını geçemez.   
 
Sınav sonuçları, “Kazandı” ve “Kazanamadı” şeklinde ilan edilecektir. Sınav soruları ve cevapları 
yayınlanmayacaktır.  
 
 
7.6.2. Hayvan Hayat Sigortaları Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 
Sınav, bir sıralama sınavı olup; kontenjan dahilinde, her bir il, kendi içinde ayrı ayrı 
değerlendirmeye alınacaktır. Herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. En yüksek puan alandan 
başlayarak, kontenjan dahilinde alım yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda; gün, ay, yıl olarak 
daha küçük yaşta olan kazanacaktır. 
 
Hayvan Hayat Sigortaları branşında il kontenjanı geçerlidir. EK: 4’de belirtilen listede yer alan il 
kontenjanın dolmaması halinde, artan kontenjanın herhangi bir ile dağıtılması söz konusu değildir. 
Ancak ilçe belirtilen illerde öncelik ilçe kontenjanıdır. EK: 4’de belirtilen ilçe kontenjanlarının 
dolmaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar için o ilçenin bağlı bulunduğu ilin kontenjanına 
ilave edilerek, il kontenjanı tamamlanacaktır. (Örneğin: Erzurum iline bağlı ilçelerde, eksik 
kontenjan olması durumunda, tüm eksik kontenjan toplamı kadar, Erzurum ilinden aday 
çağrılacaktır.) 

 
Sınav sonuçları, “Kazandı” ve “Kazanamadı” şeklinde ilan edilecektir. Sınav soruları ve 
cevapları yayınlanmayacaktır.  
 
 
7.7. Sınav Sonucuna İtiraz 

 
Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların, bu sonuçların açıklanmasından 
itibaren, en geç 5 iş günü içinde, SEGEM’e başvurmaları gerekmektedir.  
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Sınav sonucuna itiraz eden adayların, www.segem.org.tr sitesinden, üye girişi yaparak “Online 
Ödeme” bölümünden, “İtiraz Ödemesi” tutarını yatırması ve online “İtiraz Ödemesi 
Dilekçesi’ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla, yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul 
edilmeyecektir.  
 
Sınav sonuçları konusundaki itirazlar, değerlendirilerek, en geç 3 iş günü içinde 
sonuçlandırılacaktır. Bu itiraz neticesinde, adayın optik formu yeniden incelenecektir. Konuya 
ilişkin cevap, e-posta ile adaylara verilecektir. 

 
8. ÖN ELEME SINAVINI KAZANARAK EKSPERLİK EĞİTİMİNE KATILMAYA 

HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 
 

SEGEM tarafından yapılan ön eleme sınavı sonuçları, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ne 
bildirilir. Eğitim; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. 
işbirliğinde gerçekleştirilir.  
 
8.1. Başvuru Belgeleri 

 
Ön eleme sınavını kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgelerden ikametgah belgesi (Tarihçeli 
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama adımından alınacak TARİHÇELİ YERLEŞİM 
YERİ BİLGİLERİ RAPORU) ile eğitim kurumlarından mezun olduğunu gösteren 
(Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Mezun Belgesi) belgesi ya da e-devletten alınacak barkodlu 
“Yüksek Öğretim Mezun Belgesi”nin bir örneğini kendilerine ayrıca bildirilecek tarihe kadar 
eksperegitimi@tarsim.org.tr e-posta adresine taratıp göndermeleri, asıllarını ve aşağıda sayılan 
diğer belgeleri de eğitim başlangıcında teslim etmeleri gerekmektedir.  
 
E-posta ile gönderilen belgeler incelendikten sonra ön eleme sınavını kazandığı halde kılavuzda 
belirtilen şartları taşımayan adaylar eğitime alınmayacaktır. Bu adayların yerine sıralamada yer 
alan bir sonraki aday eğitime davet edilecektir. Eğitime katılmaya hak kazanmadığı halde 
eğitim ücretini ödemiş olan adayların eğitim ücretleri bilahare iade edilecektir. 
 
Ön eleme sınavını kazandığı ve Temel Eksper Eğitimine davet edildiği halde eğitim ücretini 
yatırmayıp, eğitime katılmayacak adayların yerine ön eleme sınavındaki sıralamada bu 
adaydan sonraki adaylar davet edilir.  

Sınav başvuru formunda HES kodunu giren adaylardan eğitim sırasında tekrar HES Kodu bilgisi 
talep edilecektir. Bu bilgi, HES kodu sorgulaması yapılabilmesi amacıyla alınmaktadır. Söz 
konusu sorgulamada, durumları “riskli” tespit edilenler eğitime katılamayacak, riskli durumun 
geçtiğini ispatlamaları halinde bir sonraki Bitkisel Ürün Sigortaları eğitim grubuna 
katılabileceklerdir. Bitkisel Ürün Sigortaları Branşında son eğitim grubunda riskli çıkan ya da 
Hayvan Hayat Sigortaları branşında riskli çıkan eksper adayının hakkı bir sonraki eğitim 
dönemine kadar saklı tutulacaktır. HES Kodunun “süresiz” olarak alınmış olması esastır. Ancak 
süreli olarak alınan HES kodu bulunması halinde, bu kodun, eğitim tarihlerinde geçerli olması 
gerekmektedir. 
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Temel Eksper Eğitimine Gelirken Getirilecek Başvuru belgeleri; 
 
Ön eleme sınavını kazanan adayların, eğitim tarihlerine göre aşağıda sayılan evrakları her 
branşın eğitim başlangıcında teslim etmeleri gerekmektedir.  
 

 1 adet vesikalık fotoğraf, 
 T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Kartının aslı ve fotokopisi, 
 E-devletten barkodlu adli sicil kaydı,  
 HES Kodu, 
 Bu kılavuzun 2. bölümünde belirtilen, eğitim kurumlarından mezun olduğunu gösteren 

belgenin fotokopisi (Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Mezun Belgesi) ya da e-devletten 
alınacak barkodlu “Yüksek Öğretim Mezun Belgesi”, 

 İkametgâh Belgesi (e-devletten “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi 
Sorgulama” adımından barkodlu olarak alınacaktır.) 

 EK: 5’de yer alan taahhütnamelerin imzalı nüshası. 
 
Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış, yanıltıcı ve 
yalan beyanda bulunanlar, bu durumdan dolayı hak iddia edemeyeceklerdir. Bir adayın 
beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesinin ardından, eğitim belgesi almaya hak 
kazanmış olsa dahi, aradan geçen süreye bakılmaksızın, adayın girdiği sınavdan elde ettiği 
tüm hakları geçersiz hale gelir.  
 
Ön Eleme Sınavını kazanarak eksperlik eğitimine katılmaya hak kazanan adayların hakları 
sadece bu kılavuzda belirtilen eğitim tarihlerinde eğitime katılmaları halinde geçerlidir. 
Sınavı kazanıp da eğitime katılmayanlar ile eğitime katılıp, herhangi bir nedenle bir gün 
eğitime katılmayanların bu hakları daha sonraki eğitime devretmez. 
 
Sınav başvurusu yapan aday, bu kılavuzun tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılır.  
 
 
 
9. TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ VE BİTİRME 

SINAVININ ESASLARI 
 

9.1. Eğitimin Kapsamı 
 
Eğitimler Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenecektir.  
 
Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimi 100 (yüz) kişilik 3 grup halinde düzenlenecek olup, 
gruplar SEGEM Ön Eleme Sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alandan en düşük puan alana 
göre gruplandırılacaktır. Pandemi sebebi ile meydana gelebilecek olağanüstü kısıtlamalar 
olması durumunda eğitim yeri ve tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Kısıtlamaların olması 
durumunda Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitimine katılacak kişilere eğitim yeri ve 
tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 
 
Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimine katılacak kişilere, teorik ve arazi uygulamaları ile 
birlikte, toplam 104 saat eğitim verilecektir. Eğitim, arazi çalışması ile hafta sonu da devam 
edecek ve 13 günde tamamlanacaktır (Eğitim ve arazi çalışmasına katılım zorunludur).  
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Hayvan Hayat Sigortaları Temel Eğitimine katılacak kişilere, teorik eğitim olarak 5 gün içerisinde 
toplam 40 saat eğitim verilecektir. 
 
Programda belirtilen eğitim sürelerine 1 gün katılmayanlar sınavlara alınmazlar. 
 
 
9.2. Eğitim Bitirme Sınavı 

 
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitimini tamamlayan eksper adayları, aldıkları derslerin 
tamamından, değerlendirme sınavına tabi tutulacaklardır. Değerlendirme Sınavı, komisyon 
tarafından düzenlenecektir. Sınavlarda başarı notu 70 (yetmiş)’tir. 

 
Değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayan adaylara, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitim Belgesi 
verilecektir. 

 
Sınavlara girmeyen veya sınavlarda başarılı olamayan kursiyerler başarısız oldukları sınavdan 
sonra aralıksız 4 sınava daha girebilirler. Aralıksız toplam 5 sınava girerek başarısız olan veya bu 
sınavlara girmeyenler bir daha sınava alınmazlar. Sınavda başarılı olamayanların yeni sınav 
tarihleri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenir. Eğitimle 
ilgili bu kılavuzda yer almayan hususlarda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Usul ve Esasları” 
geçerlidir. 
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10. EK:1 ZİRAAT TEKNİKERLERİ İÇİN KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ 

1 
Bahçe Tarımı (Bahçe Ziraati, Bitkisel Üretim, Budama ve Aşılama,  

Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme) 

2 Bağcılık 

3 Sebze Üretimi 

4 Bitki Koruma 

5 Çayır-Mera ve Yem Bitkileri 

6 Tarla Bitkileri 

7 Organik tarım 

8 Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği (Endüstri Bitkiler Yet. ve Değerlendirme) 

9 Seracılık (Seracılık-budama ve aşılama) 

10 Tarım (Tarım AÖF) 

11 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Süs Bitkileri, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği) 
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11. EK:2 ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSELER 

 

 

1- Tarım Meslek Lisesi 

2- Anadolu Tarım Meslek Lisesi 

3- Ziraat Meslek Lisesi 
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12. EK:3 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI EKSPERLİĞİ İL KONTENJANLARI 

İl Adı 
Eksper  
İhtiyacı 
Sayısı 

Bölge Adı İl Adı 
Eksper  
İhtiyacı 
Sayısı 

Bölge Adı 

ADANA 2 ADANA ISPARTA 4 ANTALYA 

ADIYAMAN 2 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 4 MALATYA 

AFYONKARAHİSAR 6 KONYA KARAMAN 6 KONYA 

AĞRI 1 ERZURUM KARS 4 ERZURUM 

AKSARAY 6 KONYA KASTAMONU 4 SAKARYA 

AMASYA 6 SAMSUN KAYSERİ 10 KAYSERİ 

ANKARA 5 ANKARA KIRIKKALE 5 ANKARA 

ARDAHAN 2 ERZURUM KIRKLARELİ 5 TEKİRDAĞ 

ARTVİN 2 GİRESUN KIRŞEHİR 6 KAYSERİ 

AYDIN 4 DENİZLİ KİLİS 2 ŞANLIURFA 

BARTIN 2 SAKARYA KOCAELİ 2 SAKARYA 

BATMAN 2 VAN KONYA 12 KONYA 

BAYBURT 2 ERZURUM KÜTAHYA 5 BURSA 

BİLECİK 3 BURSA MALATYA 5 MALATYA 

BİNGÖL 2 ERZURUM MANİSA 10 MANİSA 

BOLU 2 ANKARA MARDİN 2 ŞANLIURFA 

BURDUR 4 ANTALYA MERSİN 4 ADANA 

BURSA 6 BURSA NEVŞEHİR 6 KAYSERİ 

ÇANAKKALE 2 MANİSA NİĞDE 7 KAYSERİ 

ÇANKIRI 3 ANKARA ORDU 6 GİRESUN 

ÇORUM 8 SAMSUN OSMANİYE 4 ADANA 

DENİZLİ 7 DENİZLİ RİZE 2 GİRESUN 

DİYARBAKIR 6 ŞANLIURFA SAKARYA 6 SAKARYA 

DÜZCE 6 SAKARYA SAMSUN 6 SAMSUN 

EDİRNE 6 TEKİRDAĞ SİİRT 2 VAN 

ELAZIĞ 3 MALATYA SİVAS 8 MALATYA 

ERZİNCAN 4 MALATYA ŞANLIURFA 6 ŞANLIURFA 

ERZURUM 2 ERZURUM ŞIRNAK 2 VAN 

ESKİŞEHİR 3 ANKARA TEKİRDAĞ 2 TEKİRDAĞ 

GAZİANTEP 4 ŞANLIURFA TOKAT 8 SAMSUN 

GİRESUN 6 GİRESUN TUNCELİ 2 MALATYA 

GÜMÜŞHANE 2 GİRESUN UŞAK 4 DENİZLİ 

HATAY 4 ADANA VAN 2 VAN 

IĞDIR 2 ERZURUM YOZGAT 10 KAYSERİ 

TOPLAM 127   TOPLAM 173   

GENEL TOPLAM 300   
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13. EK: 4- HAYVAN HAYAT SİGORTALARI EKSPERLİĞİ İL KONTENJANLARI  

İl adı İlçe Adı 
Eksper 
İhtiyacı 
Sayısı 

İl adı İlçe Adı 
Eksper 
İhtiyacı 
Sayısı 

ADIYAMAN Gerger 3 HAKKARİ  3 

ANTALYA Alanya 1 KAHRAMANMARAŞ Merkez 1 

  Gazipaşa 1  Elbistan 1 

ARDAHAN   4 KARABÜK  1 

ARTVİN   5 KARAMAN Ermenek 2 

BARTIN   2 KARS Merkez 8 

BATMAN   2  Sarıkamış 5 

BAYBURT   1 KAYSERİ  1 

BİLECİK   1 KIRIKKALE  2 

BİNGÖL   1 MARDİN  1 

BİTLİS   2 MUŞ  2 

BOLU   2 NEVŞEHİR  1 

ÇANKIRI   1 ORDU  1 

DİYARBAKIR   2 RİZE  4 

DÜZCE   1 SİİRT  4 

ELAZIĞ   2 SİVAS Divriği 2 

ERZURUM Merkez 2  Suşehri 2 

  Olur 4 ŞANLIURFA  1 

  Oltu 3 ŞIRNAK  1 

  Şenkaya 4 TUNCELİ  1 

GAZİANTEP   1 YALOVA  1 

TOPLAM 45 TOPLAM 45 

GENEL TOPLAM 90 
 
 
 
(*) İlçe belirtilen illerde öncelik ilçe kontenjanındadır. EK: 4’de belirtilen ilçe kontenjanlarının 
dolmaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar için o ilçenin bağlı bulunduğu ilin kontenjanına 
ilave edilerek, il kontenjanı tamamlanacaktır. (Örneğin: Erzurum iline bağlı ilçelerde, eksik 
kontenjan olması durumunda, tüm eksik kontenjan toplamı kadar, Erzurum ilinden aday 
çağrılacaktır.) 
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14. EK:5/A- BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI TAAHHÜTNAME 

 
 
 

TAAHHÜTNAME 
 

 
 
Başvuruda bulunmuş olduğum Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’nı kazanmış 
bulunmaktayım. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunmadığımı beyan ederim. Beyanımın 
gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde, bir hak iddia etmeyeceğimi, T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği 
Eğitiminde, Bakanlığın yürürlükte olan “Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği”ne ve “Tarım 
Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Usul ve Esasları”na uygun hareket edeceğimi, eğitim 
süresi boyunca alınan Covid-19 tedbirlerine uyacağımı, eğitim süresine 1 gün katılmadığım 
takdirde, eğitim ücretini talep etmeksizin, ilişiğimin kesilmesini kabul ve taahhüt ederim. 
…./…../….. 

 
 
 
 

Adı ve Soyadı: 
 

 İmza 
 
Adres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 

14. EK:5/B- HAYVAN HAYAT SİGORTALARI TAAHHÜTNAME 

 
 
 
 

TAAHHÜTNAME 
 

 
 
Başvuruda bulunmuş olduğum Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’nı kazanmış 
bulunmaktayım. Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunmadığımı beyan ederim. Beyanımın 
gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde, bir hak iddia etmeyeceğimi, T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce düzenlenen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği 
Eğitiminde, Bakanlığın yürürlükte olan “Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği”ne ve “Tarım 
Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Usul ve Esasları”na uygun hareket edeceğimi, eğitim 
süresi boyunca alınan Covid-19 tedbirlerine uyacağımı, eğitim süresine 1 gün katılmadığım 
takdirde, eğitim ücretini talep etmeksizin, ilişiğimin kesilmesini kabul ve taahhüt ederim. 
…./…../….. 

 
 
 
 

Adı ve Soyadı: 
 

 İmza 
 
Adres: 

 


