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Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Uygulama Kılavuzu’na 
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1) GENEL BİLGİLER

SINAV: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI 

SINAV BAŞVURUSU:  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ANKÜSEM)  

Sınava 20.06.2022- 18.07.2022 (Aday başvuru sistemi 20.06.2022 Pazartesi saat 10.00 itibariyle 

açılacak ve 18.07.2022 Pazartesi saat 17.00 itibariyle kapanacaktır) tarihleri arasında 

http://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinden başvurulacaktır. 

SINAV TARİHİ VE SAATİ:  

17.09.2022 CUMARTESİ   SAAT: 10.00 

SINAV SÜRESİ: 100 (YÜZ) DAKİKA   

SINAV MERKEZLERİ:  

ANKARA, ANTALYA, İZMİR, İSTANBUL (Anadolu ve Avrupa Yakası), ADANA, SAMSUN, 

DİYARBAKIR 

SINAV SORU SAYISI VE KİTAPÇIK TÜRLERİ: 

GRUP ADI   SORU 

SAYISI 

KİTAPÇIK 

TÜRÜ 

CEVAP SEÇENEK 

SAYISI 

Bitki Koruma Ürünleri  

Bayi ve Toptancılık Sınavı 
80 A-B-C-D 4 

SINAV KONULARI: 

Konular Soru Adedi 

Mevzuat 

1. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası ve Piyasaya Arzı Hakkında 

Yönetmelik

2. Bitki   Koruma   Ürünlerinin   Toptan   ve   Perakende   Satılması   ile

Depolanması Hakkında Yönetmelik

3. Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

4. Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 

Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

5. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri

Hakkında Yönetmelik

6. Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

16 

Bitki Hastalıkları 

1. Bakteriyoloji

2. Mikoloji

3. Viroloji

4. Herboloji

16 

http://semsinav.ankara.edu.tr/
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Bitki Zararlıları 

1. Entomolji 

2. Nematoloji 

16 

Mücadele Metotları  16 

Diğer Konular  

1. Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma 

yolları 

2. Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve 

karışabilirlikleri 

3. Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının 

önlenmesi 

4. Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi 

5. Toksikoloji ve ekotoksikoloji 

6. Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım 

7. Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları 

16 

TOPLAM 80 

 

SINAV KAYNAKLARI WEB ERİŞİM ADRESİ 

https://bku.tarimorman.gov.tr/YararlanilacakKaynak/Liste 

Sınav konularında 17.06.2022 tarihine kadar olan (17.06.2022 dâhil) mevzuat esas alınacaktır. 

17.06.2022 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır. 

 

SINAV ÜCRETİ:  

Adaylar sınav ücreti olan 210 (İkiyüzon) TL’yi http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden 

başvuru esnasında kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara 

Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır. 

 

SINAVIN UYGULAYICISI:  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ANKÜSEM)’dir.  

 

ADAYIN SORUMLULUKLARI   

a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas 

alınacağından, ANKÜSEM Sınav Başvuru Sistemi’ne girilen bilgilerdeki eksikler ve/veya 

yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe 

uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde 

ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgiler adayın sorumluluğundadır. 

Hiçbir şekilde sonradan düzeltme yapılması söz konusu değildir.  

b) Başvurusunu yapamayan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) tarafından ilan edilen 

başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, 

kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan 

https://bku.tarimorman.gov.tr/YararlanilacakKaynak/Liste
http://semsinav.ankara.edu.tr/
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veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. Ücretlerin doğru 

yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.   

c) Sınavda başarılı olan adaylar başvuru koşullarını taşıdıklarına dair belgelerini bayi veya toptancı 

izin belgesi alınması amacıyla yapacakları başvuru sırasında yetkili İl Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine ibraz edecektir.   

 

2) BAŞVURULARIN YAPILMASI  

 

Adaylar başvuru sürecini 3 adımda tamamlayacaktır.  

 

1. Adım- Sınav başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 20.06.2022- 18.07.2022 (Aday başvuru sistemi 

20.06.2022 Pazartesi saat 10.00 itibariyle açılacak ve 18.07.2022 Pazartesi saat 17.00 itibariyle 

kapanacaktır) tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sınav Başvuru 

Sistemi’ne, http://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinden, giriş için öncelikle kişisel 

hesap oluşturacaklardır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 1-3) 

 

 

 

Ekran Görüntüsü 1 

 

 

 

http://semsinav.ankara.edu.tr/
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Ekran Görüntüsü 2 

 

 

Ekran Görüntüsü 3 
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2. Adım - Adaylar, kişisel hesaplarını oluşturduktan sonra başvuru ekranında istenen bilgileri 

eksiksiz doldurarak, “Başvuruyu Tamamla” butonuna basacaklar ve ödeme aşamasına 

geçeceklerdir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 4-6) 

 

 

 

Ekran Görüntüsü 4 
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Ekran Görüntüsü 5 

 

 

Ekran Görüntüsü 6 
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DİKKAT! 

• Başvuru süresi içerisinde (20.06.2022 - 18.07.2022) adaylar başvuru bilgilerinde 

değişiklik yapabileceklerdir. 

• Başvuru süresi tamamlandıktan sonra (18.07.2022 Pazartesi saat 17.00 itibariyle) 

başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır.  

 

3. Adım- Ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, kart bilgilerini girerek sınav ücreti olan 210 (iki 

yüz on) TL’lik ödemeyi gerçekleştireceklerdir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 7-8)  

 

Ödeme işlemlerinde tüm bankaların kredi ve banka kartları kullanılabilecektir. 

 

Ekran Görüntüsü 7 

 

 Ekran Görüntüsü 8 
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Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar “BAŞVURUNUZ ALINMIŞ, ÖDEME İŞLEMİNİZ 

TAMAMLANMIŞTIR.” mesajını sayfalarında görecektir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 9) 

 

 

Ekran Görüntüsü 9 

       

Başvuru esnasında sorun yaşayan adaylar, mesai saatleri içerisinde 0312 381 67 26 

numaralı telefondan ANKÜSEM ile irtibata geçebilirler.  

 

ENGELLİ VE SÜREKLİ CİHAZ KULLANAN ADAYLAR  

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav esnasında ANKÜSEM tarafından tedbir 

alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt 

esnasında sınav başvuru sisteminde ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli 

kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin 

alınması sağlanacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday 

sorumludur.  

 

3) SINAVIN UYGULANMASI   

 

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER  

Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.   

  

BELGE 1: SINAV GİRİŞ BELGESİ 

Adaylar, sınav giriş belgelerini https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinden 

05.09.2022 tarihinden itibaren alabilecektir. (Aday bilgi sistemi 05.09.2022 Pazartesi saat 10.00 

itibariyle açılacak ve 17.09.2022 Cumartesi saat 10.00 itibariyle kapatılacaktır.) 

Her aday sınava, giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.   

  

 

https://semsinav.ankara.edu.tr/
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BELGE 2: GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİ  

Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve aşağıda belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile 

girebileceklerdir. 

• T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı 

• Süresi Geçerli Pasaport 

• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik) 

• Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) 

• Mavi Kart 

• KKTC Kimlik Kartı 

• Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı  

 

 DİKKAT! 

Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi, geçerli 

kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.  

 

     DİKKAT! 

Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgelerinden herhangi biri olmayan veya 

adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş ya da kimlik belgesi resmi 

özellikler taşımayan (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ile 

sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra sınav binasına gelen hiçbir 

aday sınava alınmayacaktır.  

 

Adayların, Sınav Binasına Gelirken Getirebilecekleri Araç, Gereç ve Eşyalar: 

• Yumuşak uçlu siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş 

• Şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız) 

• Para 

• Anahtarlıksız basit anahtar ve araç anahtarı 

• Ulaşım kartı 

• Maske, dezenfektan, dezenfektanlı mendil, yüz koruyucu siperlik 

• Başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne 

• Basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) 

• Geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi 

 

Adayların, Sınav Binasına Gelirken Getiremeyecekleri Araç, Gereç ve Eşyalar: 

• Çanta, cüzdan, cep telefonu 

• Saat (kol saati ve her türlü saat) 

• Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık 

• Kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar 

• Anahtarlık 

• Plastik ve metal içerikli eşyalar 

• Elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar 

• Plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç) 
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• Banka/kredi kartı vb. kartlar 

• Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü 

bilgisayar özelliği bulunan cihazlar 

• Delici ve kesici alet ateşli silah vb. teçhizat 

• Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, 

açıölçer, cetvel, vb. araçlar 

• Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri 

• İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu 

daha önce bildiren adaylar hariç)   

  

      DİKKAT! 

Sınav binasına getirilmesi yasak olan eşya ile gelen adaylar sınav binalarına  

alınmayacaktır. Sınavda  görevli  emniyet  mensupları bu doğrultuda aramalarını 

        yapacak ve hiçbir suretle emanet alınmayacaktır.  

 

Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 100 (Yüz) dakika dakikadır. Sınavın 

başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir.  Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.   
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SINAV BAŞARI PUANI VE DEĞERLENDİRME  

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan 

alan adaylar “başarılı” sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan= (Doğru Sayısı / Soru 

Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa 

sahiptir. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi yoktur. 

Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular tüm adaylar için doğru 

cevaplanmış kabul edilecektir. 

 

4) SINAV SORU VE CEVAPLARININ İLANI  

ANKÜSEM sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarını 19-23.09.2022 tarihlerinde 

https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinde yayımlayacaktır. 

 

5) İTİRAZLAR  

Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi 

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5019 IBAN: 

TR600001000799070641125019) 25-TL (Yirmibeş Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücretini (İtiraz edilecek 

her bir soru için 25.-TL ücret yatırılması gerekmektedir) yatırarak; alınan banka dekontu, sınav adı, 

itiraz konusu, imza, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerinin belirtildiği bir dilekçe ile 

ANKÜSEM’e yapacaklardır. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres, iletişim bilgileri, 

banka dekontu olmayan ve yeterli itiraz ücreti yatırılmadığı tespit edilen dilekçeler ile yapılan itirazlar 

dikkate alınmayacak, itirazlar değerlendirilmeyecek, ücret iadesi yapılmayacaktır. 

Başvurusu/Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan 

adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

 

SINAV SORULARINA VE SINAVIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İTİRAZLAR  

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının 

https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinde 19.09.2022 gün ve saat 10.00’da 

yayımlanmasından itibaren 23.09.2022 gün ve saat 17:00’a kadar dilekçeyle doğrudan ANKÜSEM’e 

yapabileceklerdir.  

İtiraz başvuru süresi bittikten sonra ANKÜSEM, itirazları en geç 5 (beş) iş günü içinde değerlendirerek, 

sonuçları başvuru sahiplerine ve itirazlara dair değerlendirme raporlarını GKGM'ye bildirecektir. İtiraz 

dilekçelerinde ANKÜSEM gelen evrak kayıt tarihi ve saati geçerli olacaktır. 

 

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR  

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların 03.10.2022 gün ve saat 10.00’da ilan edilmesinden 

itibaren, 07.10.2022 gün ve saat 17:00’a kadar dilekçeyle doğrudan ANKÜSEM’e yapılacaktır. İtiraz 

başvuru süresi bittikten sonra ANKÜSEM itirazları en geç 5 (beş) iş günü içinde değerlendirerek, 

sonuçları başvuru sahiplerine ve nihai sınav sonuç listesini de GKGM'ye bildirecektir.  

İtiraz dilekçelerinde ANKÜSEM gelen evrak kayıt tarihi ve saati geçerli olacaktır. İtiraz ücreti eksik 

ve/veya yatırılmamış, usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ 

 

https://semsinav.ankara.edu.tr/
https://semsinav.ankara.edu.tr/

