
1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ 

 

1- Konstrüksiyon kelimesinin anlamı aşağıdakilerde hangisidir? 

A) Yapım tekniği anlamına gelmektedir. 

B) En birleştirme tekniklerine denir. 

C) Ağaç malzemenin genel yapısını ifade eder. 

D) Düz en birleştirme tekniğinin diğer adıdır. 

E) Yardımcı malzeme anlamına gelir. 

 

2- Vernikli yüzeylerin zımparalanmasında kaç numaralı zımpara kağıdı kullanılmalıdır? 

a) 30  b) 60  c) 120  d) 160  e) 240 

 

3- Mobilya yapımında kullanılan aşağıdaki malzemelerden hangisi yenilenebilir kaynaktan elde edilir? 

a) Ağaç   b) Plastik c) Suni deri d) Metal  e) Kumaş 

 

4- Ağaç baza yapımında kullanımı uygun olan ağaç türü hangisidir? 

A) Çam              B) Gürgen            C) Kavak                  D) Okaliptus                  E) Ihlamur 

5- Tomruk kalitesi en iyi hangi depolama ile korunur? 

a)Karada  b)Karada yağmurlamalı c) Hangarlarda d) Havuzda e)Hiç biri 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarımını etkileyen faktörlerden biridir? 

a) Estetik b) Teknoloji c) Orijinallik d) İşlevsellik e) Hepsi 

 

7-  Aşağıdaki maddelerden hangisi yüzey işlemi sistemini oluşturan katkı (dolgu) maddelerinden biri 

değildir? 

a) Aşındırıcı maddeler  b) Kurutucu Maddeler  c) Koruyucu maddeler 

d) Renk maddeleri   e) Matlaştırma maddeleri 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi temel hücre çeperi bileşenlerinden biridir? 

a) Ekstraktif maddeler.  b) Lignin c) Yılık halkalar  d) Kabuk e) Yaz odunu 

 
9- Aşağıdakilerden hangisi kaliteli süngerlerin yapısı ve özelliklerinden biri değildir? 
a) Yoğunlukları yüksektir. b) Serttirler.                     c)  Elastiklikleri yüksektir. 

d) Yumuşaktırlar.                 e)  Çökme dayanımları yüksektir. 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi konstrüksiyon ve biçimlendirmeyi etkileyen faktörlerden birisi değildir? 

a) Malzeme türü ve özellikleri b) Üretim organizasyonu c) Makinelerin teknik donanımı 

d) Teknolojik olanaklar  e) Satış organizasyonu 
 
11- Planya makinasında parçaların işlenmesinde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? 

a) Odun lifleriyle en az açıda çalışmalı 
b) Geniş parçalarda işleme miktarı az olmalı 
c) En az kusursuz yüzey ve kenardan başlanmalı 
d) Kusurlu yüzey ve kenardan başlanmalı 
e) Hiçbiri  

 

12- Aşağıdaki insan ölçülerinden hangisi oturma mobilyalarının tasarımında kullanılmaz? 

a) Dirsek yüksekliği b) Omuz genişliği c) El genişliği d) Bacak kalınlığı      e) Dirsek-bilek arası 

 

13- Aşağıdaki elemanlardan hangisi mobilyada tespit ve birleştirme amacıyla kullanılmaz? 

a) Vida  b) Cıvata c) Zincir  d) Dübel  e) Çektirme 

 

14- Ağaç malzemenin boyutlarında meydana gelen değişmeler ne zaman başlar? 

a) %30 Rutubet miktarının altında 

b) Denge rutubet miktarından sonra  

c) Lif doygunluğu noktasından sonra 

d) Hava kurusu halde 

e) Yaş halde 

 

 

 

 

15- Hangisi buharlamanın amaçlarından değildir? 

a) Renk yeknesaklığı sağlamak.  b) Masif ağaç malzemenin higroskopik özelliklerini iyileştirmek. 

c) Kurutma özelliklerini iyileştirmek. d) Mantar ve böceklere karşı sterilize sağlamak. 



e) Yüzey aktivitesini arttırmak.  

 

16- Mobilya tasarımını etkileyen faktörler göz önünde tutulduğunda mobilya tasarım türlerinden biri 

değildir? 

a) Estetik tasarım  b) Fonksiyonel tasarım  c) Ekonomik tasarım 

d) Teknolojik tasarım  e) Mühendislik tasarımı 

 

17- Aşağıdaki diş şekillerinden hangisi şerit testerelerde kullanılmaz? 

a) Eğri diş b) Sivri diş c) Küt diş d) Üçgen diş e) Hiç biri 

 

18- Şerit testere siparişi verilirken, aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine ihtiyaç yoktur? 

a)Çapraz tipi  b)Kullanım amacı c)Ağaç türü d)Kasnak çapı e)Kasnak genişliği 

 

19- Şerit testerelerde itme hızı hesaplanırken aşağıdakilerinin hangisinin bilinmesine ihtiyaç yoktur? 

a)Biçme hızı b)Talaş boyu c)Kesme yüksekliği d)Diş adımı e)Hiç biri 

 

20- Aşağıdaki odun kusurlarından hangisi iğne yapraklı ağaçlarda görülmez? 

a)Çatlak  b)Budak              c)Basınç odunu         d)Ardaklanma  e)İkiz özlülük 

21- Aşağıdaki odun kusurlarından hangisi geniş yapraklı ağaçlarda görülmez? 

a)Mavileşme b)Ardaklanma  c)Eksantrik öz  d)Çekme Odunu e)Çürüklülük 

22- Aşağıdaki terimlerden hangisi “koniklilik” ile eş anlamlıdır? 

a)Eksantrik gövde        b)Düzgün gövde c)Gövde dolgunluğu d)Oval gövde e)Oluklu gövde 

23- Kerestelerin sınıflandırılmasında aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz 

a)Uzunluk b)Kalınlık c)Kalite      d)Ağırlık e) Genişlik 

24- Kalınlığı 10 -35 mm, genişliği 80-350 mm arasında değişen keresteye ne ad verilir? 

a)Tahta   b)Kalas    c)Kadron d)Lata  e)Çıta 

 

25- Şerit testere siparişi verilirken, aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine ihtiyaç yoktur? 

a) Ağaç türü  b)Kullanım amacı c) Çapraz tipi d)Kasnak çapı e)Kasnak genişliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ 

 

1- Yongalevha üretiminde en çok kullanılan tutkal hangisidir? 

a) Fenol Formaldehit  b) Melamin Formaldehit  c) Melamin Üre Formaldehit (MUF) 

d) Üre Formaldehit  e) Izosiyonat tutkalı 

 



2- Aşağıdaki hangi ağaç türü tomrukları için kesme ve soyma kaplama eldesi öncesinde buharlama ve 

kaynatmaya gerek duyulmaz? 

a) Ceviz  b) Kayın  c) Meşe  d) Okoume e) Sitka ladini 

 

3- Soyma kaplama eldesinde teleskop miller (kavrama kolları) kullanılmasıyla nasıl bir fayda elde 

edilemez? 

a) Kaplama üretimi verimi artar       b) Soyma artığı azalır 

c) Tomruk soyma makinesi durdurmadan çok küçük çaplara kadar soyulabilir  d) Iskarta parçalar azalır 

e) Daha uzun sonsuz band halinde kaplama üretimi mümkün olur 

 

4- Yongaların kurutulması üzerine aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? 

a) Ağacın türüne    b) Yonga boyutlarına  c) Özgül ağırlığa   

d) Yongaların başlangıç rutubetine  e) Kurutucunun kapasitesi 

 

5- Aşağıda verilen yıllık bitki ve üretim yöntemlerinden hangisi ülkemizdeki kağıt endüstrisinde en çok 

kullanılır? 

a) Pirinç sapı-yarıkimyasal yöntem  b) Gölkamışı-mekanik yöntem               

c) Buğday sapı-yarıkimyasal yöntem  d) Kanola sapı-kimyasal yöntem  

e) Arpa sapı-imyasal termomekanik yöntem 

 

6- Lif hazırlanmasının belli başlı aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  

 a- Liflerin Açılması       b- Dövme      c- Eleme ve Temizleme     d- Seyreltme        e-  Formasyon oluşturma 

 

7- Lif kümelenmesi üzerine aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 

a- Süspansiyon özelliklerinin     b- Sürenin    c- Makaslamanın   d- Tüm dolgu maddeleri    e- Konsantrasyonun 

 

8- Suda bulunan gazlar arasında hangisi bulunmaz? 

a- Çözünmüş oksijen,       b- Karbondioksit,       c- Hidrojen sülfür,       d-Metan,          e-Hidrojen peroksit 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi İdeal bir dolgu maddesinden istenen özelliklerden birisi değildir? 

a- Yüksek beyazlık,        b- Yüksek kırılma indisi,       c- Küçük tane çapı,        

d- Yüksek yoğunluk      e- düşük aşındırıcılık 

 

10- Termomekanik hamur üretiminde ısıl işlem sıcaklığının 130 oC’nin üzerine çıkarılmaması 

önerilmektedir. Niçin? 

a) Lif yüzeyinin ligninle kaplanması ve lifin bağlanma kabiliyetinin düşmesi 

b) İşlemin ekonomik olmaması 

c) Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çalışmanın zorluğu 

d) Yangın tehlikesinin artması 

e) Isıl işlem sıcaklığının artması ile liflendirme enerjisinin de artması 

11- Kaplama levhaları üretilecek tomrukların çatlamasını önleyen kimyasal maddeler için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Rutubete dayanıklı olmalılar b) Tomrukların enine kesitlerinde kalın bir film tabakası oluşturmamalılar 

c) Kolay uygulanabilmeliler d) Oduna iyi yapışmalılar  e) Ele sıvanmamalılar 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi soyma kaplama üretimindeki hatalardan yüzey pürüzlülüğünün 

nedenlerinden birisi değildir? 

a) Basınç latasında kertik var  b) Tomruk çok soğuk  c) Tomruk çok kısa 

d) Kesme hızı çok az e) Tomrukta aşırı lif kıvrıklığı var 

 

13- Yonga levha hangi kriterlere göre sınıflandırılmazlar? 

a)Özgül ağırlık  b)Serme sistemleri c)Yonga boyut ve şekline göre 

d)Üretimde kullanılan hidrofobik madde türüne göre   e)Kullanım alanlarına göre  

 

 

14-Cobb testi ne amaçla kullanılır? 

a) Lif süspansiyonunun akışkanlığının belirlenmesi,       b) İç yapıştırma derecesinin belirlenmesi, 

c) Tutunmanın belirlenmesi,            d) Suyun bulanıklılığının belirlenmesi,        e) Hiçbiri 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi soyma kaplama üretimindeki hatalardan yüzey yünlülüğünün nedenlerinden 

birisi değildir? 

a) Tomruğun sıcaklığı çok fazla  b) Bıçak körleşmiş  c) Bıçakta kertik var 

d) Basınç latasının ağzı çok keskin  e) Basınç latasının açısı çok küçük 



 

16- Aşağıdakilerden hangisi tomruğun ısıtılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?  

a) Tomrukların kabukları soyulmalıdır   

b)Tomruk bir bütün halinde ısıtılmalıdır  

c) Aynı türler farklı buhar mahzeninde doldurulmalıdır   

d) Mümkünse çap ayrımı yapılmalıdır   

e) Buhar tomruğa direk çarpmamalıdır  

17- Kibrit üretiminde hangi yöntem kullanılmaktadır? 

a) Kesme  b) Biçme  c) Yongalama  d) Soyma   e) Liflendirme 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi vakum masasının faydalarından biri değildir? 

a) Zayiat daha azdır    

b) Daha az kaplama elde edilmesi  

c) Kapasitenin yüksek olması  

d) Malzemede gerilme ve çatlama durumlarının olmaması   

e) Malzemenin masaya verilme hızı yüksek ve yerleştirilmesinin kolay olması 

19- Kaplama üretiminden önce tomruklara uygulanan buharlamayla ilgili hangi ifade yanlıştır?   

a) Tomruk çapının artmasıyla buharlama süresi artar 

b) Tomruğun tam kuru özgül ağırlığının artmasıyla buharlama süresi azalır 

c) Odunun özgül ağırlığı arttıkça kullanılacak buharın ısı derecesi yükseltilmelidir 

d) Buharlamada kullanılacak ısı derecesi, ağaç malzemenin özgül ağırlığına uygun olmalıdır 

e) Kalın çaplı tomruklarda buharla süresi uzun olduğundan iki aşamada buharlanabilirler 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi tutkalın katı madde miktarının belirlenmesi için gerekli olan aletlerden biri 

değildir? 

a) Kronometre b) Cam veya alüminyum ölçme kabı c) Hassas terazi  d) Desikatör e) 

Etüv 

 

21- Lif levha üretimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Uzun elyaf lifleri izolasyon liflevhalarında daha çok tercih edilmektedir 

b) Kısa elyaf yapraklı ağaç hamurları daha düzgün bir yüzey vermektedir 

c) İzolasyon liflevhalarında kabuk kullanımı son ürün özelliklerini iyileştirir  

d) Yaş metot liflevha üretiminde kabuk kullanımı ciddi problem oluşturur 

e) İbreli ağaç hamurlarında uçucu bileşikler fazladır, dolayısıyla kurutma uzun yapılmalıdır 

 

22- Tutkal üretiminde viskozite hangi amaç için belirlenir? 

a) pH tespiti   b) Molekül ağırlının tespiti     c) Çözünürlük tespiti   d) Elastiklik tespiti   e) Metanol tespiti 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi tutkallamayı etkileyen faktörlerden değildir? 

a)Tutkalların yonga yüzeyine yeknesak (üniform) olarak dağılması.    b)Yonga geometrisi (boyutları). 

c)Yonganın cinsi. d)Tutkallama makinesindeki yongaların hareketi (serbest düşme, mekanik itme, vs.) 

e)Yonga yüzeyinin düzgünlüğü. 

 

24- Masif ağaç malzemenin liflerinin paralel olarak birbirlerine yapıştırılmasıyla elde edilen malzemeye 

ne ad verilir? 

a) Kontrplak     b) OSB   c) Yongalevha   d) Liflevha     e) Lamine edilmiş ağaç malzeme 

 

25- Kimyasal yöntemlerle kağıt hamuru üretiminden sonra yıkama işlemi niçin yapılır? 

a) Hamur içerisinde kalan siyah çözeltiyi uzaklaştırmak için b)İnorganik maddeleri uzaklaştırmak için  

c) Hamurun rengini açmak için d) Hamurun kalitesini artırmak için  e) Hamurda kalan lignini 

uzaklaştırmak için 

 
 

3- ODUN ANATOMİSİ, AHŞAP KORUMA VE KARANTİNA, 

1- Odunun çalışması ne demektir? 

a) Odunun su vermesi    b) Odunun su alıp vermesi        c) Odunun su alması      d) Odundaki suyun 

dengede olması   e) Odunun suyun az olması   

 

2- Ağaç malzemede meydana gelen ardaklanma aşağıda verilen ağaç türlerinden hangisinde oluşmaz? 

a) Kayın  b) Huş  c) Gürgen d) Akçaağaç e) Çınar 

 

3- Başlangıçta iyi bir şekilde kurutulmuş olan ağaç malzeme, yaşken kuru hale gelmiş malzemeye göre 

aynı nisbi rutubetteki havadan daha az su alması olayına nedir? 



a) Denge rutubet miktarı   b) Lif doygunluğu noktası     c) Bağıl nem       d) Histerez      e) Sorpsiyon maddeler 

 

4-  Herhangi bir maddenin birim hacimdeki kitlesi veya ağırlığına ne denir? 

a)  Yoğunluk  b) Hacim ağırlık değeri     c) Tam kuru ağırlık      d) Hava kurusu ağırlık      e) Taze hal 

 

5-  Tam kuru özgül ağırlığın formülü aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  Tam kuru ağırlık/Yaş ağırlık  b) Yaş ağırlık/tam kuru ağırlık   c) Tam kuru ağırlık/tam kuru hacim                   

d) Rutubetli ağırlık/rutubetli hacim   e) Hava kurusu ağırlık/hava kurusu hacim 

 

6-  Tam kuru odun ağırlığının taze haldeki (yaş haldeki) hacme bölünmesi formülüyle elde edilen değer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  Yoğunluk  b) Tam kuru ağırlık  c) Hava kurusu yoğunluk    d) Hava kurusu hacim  

 e) Hacim ağırlık değeri 

 

7- Odunda su molekülleri hangi bağlar ile hidroksil grupları üzerine absorbe edilirler? 

a) Kovalent bağlar      b) Van der Waals c) İyonik bağlar    d) Hidrojen bağları e)Karbon bağları 

 

8- Odun hangi yönde daha fazla çalışır? 

a) Lifler yönünde  b) Teğet yönde    c) Radyal yönde        d) Boyuna yönde e) Enine yönde 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi çok rutubetli ağaç türleri arasındadır? 

a) Kestane      b) Çam      c) Göknar           d) Ladin       e) Melez 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi tam kuru hal ve hava kurusu hali ifade etmektedir?  

a) %10-%15 b) %12-%15      c) %0-%12           d) %0-%28       e) %0-%30 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi odunda rutubet tayini metotlarından biri değildir? 

a) Kurutma metodu     b) Destilasyon metodu   c) Higrometrik metot        

d) Elektrikli rutubet ölçer ile tayin metodu   e) Arşimet kanunu metodu   

 

12- Aşağıdakilerden hangisi ağaç malzemenin özgül kütlesini etkileyen faktörlerden biri değildir? 

a) Hava boşluğu oranı b) Ekstraktif maddeler          c) Su miktarı           d) Lignin      e) Ağaç türü 

 

13- Odunun özgül ağırlığı arttıkça çalışması nasıl etkilenir? 

a) Artar    b) Azalır       c) Değişmez     d) Önce azalır sonra artar          e) Hiçbiri   

 

14-  Hücre çeperi içerisinde miseller ve fibriller arasındaki boşluklarda buluna suya nedir? 

a) Serbest su    b) Bağlı su         c)  Difüzyon suyu   d) Denge rutubeti e) Bağıl nem    

 

15- Aşağıdakilerden hangisi sağlık açısından bir emprenye tesisinde alınması gereken önlemlerdendir? 

a) İşçilerin tesis alanında uygun elbiseler kullanması  b) Atık emrenye maddelerinin uygun boş alanlara 

dökülmesi c) Atık suyun dere yatağına atılması d) Emprenye kazanlarının kapalı ortamda olması 

e) Hiçbiri 

16- Odunun çevresindeki kuru havaya su vermesi olayına nedir? 

a) Absorpsiyon b) Kemosorpsiyon c) Desorpsiyon d) Adezyon e) Kohezyon 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi Angyospermlerin  asıl elemanlarındandır? 

 a) Tiller         b) Yalancı özışınları          c) Özışınları           d) Özlekeleri            e) Boyuna paranşim 

 

18- Aşağıdakilerin hangisi ağaçta primer büyüme olarak ifade edilir? 

a) Enine artım    b) Boyuna artım   c) Kalınlaşma    d) Kabuk gelişimi    e) Yaşlı odun oluşumu 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi Gymnospermlerle ilgili yanlıştır? 

a) Tüm taksonları ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir          

b) Ağaç ekseni yönünde uzun boyuna traheidler bulunur 

c) Odunları kompleks yapılıdır                 

d) Çap yönünde uzun özışınları odunun esas elemanlarındandır 

e) Bazı taksonlarda enine traheid bulunur 

 

20- Reçine kanallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Reçine maddesi canlı hücrelerin bir ürünüdür  

b) Reçine salgılayan hücrelere epitel hücreleri denir 

c) Epitel hücreleri canlı hücrelerdir    

d) Reçinenin kimyasal bileşimi türlere göre değişmez 



e) Odun içinde travmatik reçine kanalları şeklinde bulunabilir 

 

21- Aşağıdaki türlerden hangisinin odunları dağınık trahelidir? 

a) Castanea         b) Salix           c) Ulmus         d) Fraxinus                e) Robinia 

 

22- Kambiyumun bitkide en fazla bölünme gerçekleştirdiği yer aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kök boğazı             b) Kökte                 c) Tomurcukta              d) Kabukta              e) Sürgün 

 

23- Aşağıdakilerden hangisinde su iletimi yoktur? 

a) Özodunu                 b) Yaz odunu                   c) İlkbahar odunu               d)Diri odun             e) Traheler 

 

24- Odun anatomisi aşağıda hangi bilim dalı altında yer alır? 

a) Ekoloji            b) Zooloji                       c) Biyoloji                       d) Patoloji                  e) Fizyoloji 

 

25- Rutubeti %25 olan odunun ağırlığı 100 kg. olduğuna göre tam kuru ağırlığına göre içerisinde ne 

kadar su vardır? 

a) 5 kg  b) 10 Kg c) 50 Kg  d) 30 Kg e) 25 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4- STRATEJİK KARAR VERME, İŞ YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA 

 

1- Aşağıdaki makinelerden hangisi birleştirmeler için lamba açmada kesinlikle kullanılamaz? 

a) Daire testere  b) Freze  c) Planya d) Torna  e) Hiçbiri 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi ağaç işleme makinelerinde kullanılan yardımcı eklentilerden biridir? 

a) Siper  b) İtici  c) Koruyucu d) Sehpa  e) Hepsi 

 

3- ISO 9000 kalite güvencesi sistemi niçin geliştirilmiştir? 

a) Ürünün satışını arttırmak için   b) Ürünün kalitesini güvence altına almak için 

c) Çok para kazanmak için   d) Rakipleri yok etmek için e) Ürünü ucuza almak için 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standart organizasyonunun kısaltılmış adidir? 

a) TSE   b) DIN   c) ISO   d) FCC  e) TÜRKAK 

 



5- Daire testerelerin çaprazlanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır? 

a) Testere lamasının sırt kenarını inceltmek  b) Testere dişlerini sağa-sola bükmek  

c) Diş uçlarını şişirmek    d) Dişlere sert metal uçlar takmak  e) Hepsi 

 

6- Ağaç vidası takılacak vida deliklerinin ağızlarına, vidanın baş biçimine uygun yuva açılması için hangi 

matkap türü kullanılır? 

a) Havşa matkaplar  b) Helisel matkaplar  c) Forstner matkaplar  

d) Kaşık matkaplar  e) Salyangoz matkaplar 

 

7-  Aşağıdakilerden hangisi ağaç işleme makinelerinin yapısal elemanlarından biridir? 

a) Motor  b) Mil  c) Kesici d) Tabla  e) Hepsi 

 

8- İşletmeler kendi iç kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanarak büyüme yoluna 

gider yargısı aşağıdaki hangi büyüme türünü açıklar?  

a) Dış büyüme   b) İleriye doğru dikey büyüme   c) Dikey birleşme  

d) Yatay birleşme  e) Geriye doğru dikey büyüme  

 

9- Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur?  

a) Girişim  b) Doğal Kaynaklar  c) Emek  d) Sermaye  e) Müteşebbis  

 

10- Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü tahmininin yapıldığı yönteme ne ad verilir?  

a) İndeks Hesabı    b) Delphi Yöntemi  c) Kantitatif Teknik   

d) İleriye Dönük Kestirim  e) Kalitatif Teknik  

 

11- Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin ilk aşamasıdır?  

a) Örgütsel amaçların belirlenmesi   b) Koşulların irdelenmesi   c) Alternatiflerin geliştirilmesi  

d) Personelin seçilmesi    e) Planların eyleme geçirilmesi  

 

12- Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinden değildir? 

a) Endirekt malzeme giderleri b) Çeşitli giderler  c) Endirekt işçi ücretleri 

d) Amortisman giderleri  e) Pazarlama satış giderleri 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir? 

a) Örgütleme b) Planlama  c) Geri Besleme  d) Denetleme e) Koordinasyon 

 

14-Ağaç işleri makinelerine daire testere seçerken aşağıdaki faktörlerden hangisi önemlidir? 

a) Daire testerenin çapı  b) Daire testerenin lama kalınlığı  c) Daire testerenin kalitesi  

d) Daire testerenin diş sayısı e) Hepsi 

 

15- Fiziksel ve zihinsel yorgunluk iş kazalarının nedenlerindendir. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve 

zihinsel yorgunluk kapsamında değerlendirilemez? 

a) Ağır iş yükü ve sorumluluk  b) Beslenme yetersizliği nedeni ile enerji açığı  

c) Unutkanlık d) Algı organlarının sınırlı kapasitesi e) İşini benimsememek ve sevmemek 

 

 

16- İki vardiya 7 gün çalışan bir makinenin yaptığı işi tek vardiyada ve 6 günde yapmak istersek kaç 

makineye ihtiyaç vardır hesaplayınız? 

a) 2  b) 3  c) 4  d) 5                    e) 7 

 

17- Ergonominin bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

a) Sosyolojik b) Psikolojik c) Anatomik d) Fizyolojik e)  Hiçbiri 

 

18- Ergonomi nedir? 

a) Kağıt üzerinde çalışma düzenini anlatan bilim dalıdır b) İnsan makine ilişkisini anlatan bilim dalıdır 

c) İnsan ve yaptığı iş arasında uyumu sağlayan bilim dalıdır d) İş akışı ile malzeme girişinin uyumunu anlatan 

bilim dalıdır e) Hiçbiri 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin asıl görevlerinden değildir. 

a) Stratejik yönetimi belirleme ve uygulama  b) İşletme ana politikalarını kararlaştırma   

c) Kaynakları ele geçirme  d) Faaliyetleri denetleme  e) Personel tedariki ve işlemlendirme 

 

20- İşletmeyi oluşturan araç gereç ve personelin gerek kendi aralarında gerekse birbirleriyle olan ilişkileri 

aşağıdakilerden hangisidir. 



a) Üst sistem     b) Alt sistem      c) Statik iç uyum       d) İşletme politikaları      e) Dinamik iç barış 

 

21-Bir işletmenin üretim faktörleri yardımıyla oluşturduğu değere ne denir? 

a) Üretim  b) Kar    c) Katma değer    d) Milli Gelir   e) Hasıla 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik açıdan önemi hususunda yer almaz. 

a) İşletmelerin yaratıcı birimler olması  b) İşletmelerin bölgesel ve ulusal olması  

c) Bağımsız veya ortak iş yapabilme özelliği  d)Tasarrufları değerlendirme özelliği  

e) İhtiyaçları giderici üretim yapma 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin çeşidine göre işletme türlerine aittir. 

a) Dayanıklı mallar üreten işletmeler b) En son müşteriler için mal üreten işletmeler c) Maden işletmeleri  

d) Ticaret işletmeleri e) Karma işletmeler  

24- Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin üstün yönlerinden değildir. 

a) Malların tiplere ayrılması b) Ayrı uzmanlar çalıştırma c) Sermaye bulma olanağı  

d) Çalışanların görev ve yetkilerini sınıflandırmak  e) Riskleri dağıtma olanakları  

25- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçlarından değildir. 

a) Uluslar arası ilişkileri güçlendirmek b) Büyümek ve gelişmek  c) Ucuza mal edip ucuza satmak  

d) Topluma hizmet  e) İstihdam olanağı sağlamak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5- PROJE, AĞAÇ İŞLERİ TEKNİK RESİM VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 

 

1- Aşağıdaki hangi komut, bir çizginin istenilen mesafede ve sayıda çoğaltılabilmesi için kullanılır? 

a) Ofset   b) Line   c) Rotate  d) Move  e) Fillet 

 

2- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, ekranı eşit parçalara bölen nokta sisteminin ekranda 

görünmesini sağlar?  

a) Snap   b) Grid   c) Ortho  d) Polar   e) Polyline  

 

3- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, çizgilerin yatayda ve düşeyde düzgün ve kolay biçimde 

çizilmesini sağlar? 

a) Snap   b) Grid   c) Ortho  d) Polar   e) Circle  

 

4- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, ekranda çizgi kalınlıklarının görüntülenmesini sağlar? 

a) Snap   b) Grid   c) Ortho  d) Lwt   e) Offset 

 

5- Perspektiflerin çizilmesinde kolaylık sağladığı için sıklıkla tercih edilen İzometrik Perspektif 

yönteminin hangi açılarla çizildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a) 45°-45° b) 30°-30° c) 30°-60° d) 60°-60° e) 0°-45° 

 



6- Aşağıdaki hangi komut, bir dairenin merkezinin bulunabilmesi için kullanılan “Object snap” 

özelliğidir? 

a) Parallel  b) Midpoint  c) Perpendicular   d) Trim  e) Center 

 

7- Aşağıdaki hangi komut, istenilen sayıda kenara ve iç açılara sahip düzgün çokgenlerin çizilmesi için 

kullanılır?    

a) Polygon  b) Fillet  c) Stretch  d) Ellipse  e) Trim 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi A0 kağıdının boyutudur? 

a) 851x2289 mm b) 594x941 mm       c) 841x1189 mm d) 420x1594 mm  e) 297x420 mm 

 

9- Türk Standartları Enstitüsünün TS 6700 ve TS 7015 numaralı standartlarında özellikleri verilmiştir. 

Bir teknik resim kâğıdının sağ alt köşesinde çizilen ve içerisinde; Resmi çizenin adı soyadı, resmin adı ve 

ölçeği, çizim numarası ve tarihi, çizim ve kontrolü ile ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı bölüme ne denir? 

a) Anket  b) A4 kâğıdı c) Şartname d) Antet  e) Bilgi Formu 

 

10- Bir daire çiziminde yarıçap vermek için hangi komutun girilmesi gerekmektedir?   

a) Parallel  b) Radius  c) Perpendicular   d) Center  e) Rotate  

 

11- Aşağıdaki menülerden hangisi çizimin ölçülendirilmesi amacıyla kullanılır?   

a) Draw   b) Dimension  c) Window  d) Insert  e) Parallel 

 

12- Aşağıdaki komutlardan hangisi bir alanın istenilen desende tarama ile doldurulmasını sağlar?   

a) Parallel  b) Midpoint  c) Perpendicular   d) Hatch   e) Dimension 

 

13- Aşağıdaki hangi komut, bir çizimin istenilen ölçekte yeniden boyutlandırılması için kullanılır?  

a) Offset  b) Line   c) Scale   d) Array  e) Zoom 

 

14- Aşağıdaki hangi komut, çizimin ekranda sağa sola kolay hareket ettirilmesini sağlar?   

a) Draw   b) Ployline  c) Zoom  d) Ellipse   e) Pan  

 

15- Aşağıdaki hangi komut, çizimin istenilen biçimde küçültülüp büyütülmesi amacıyla kullanılır?   

a) Fillet   b) Chamfer  c) Stretch  d) Tangent  e) Zoom 

 

16- Teknik ve mesleki resimlerin çizilmesinde en etkili öğeler çizgilerdir. Teknik ve meslek resimde 

kullanılan çizgiler farklılaşabildiği gibi her çizgi türünün kullanıldığı yer ve taşıdığı anlamda farklıdır. 

Bundan hareketle Teknik Resimde “cisimlerin görünmeyen çevrelerinin ve görünmeyen kenarlarının 

çizilmesinde” kullanılan çizgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Sürekli İnce Çizgi  b) Sürekli Kalın Çizgi   c) Noktalı İnce Kenar Çizgi 

d) İnce Kesik Çizgi   e) Zikzak Çizgi 

 

17- Aşağıdakilerin hangisi yön işaretidir? 

a)          b)           c)          d)     e)  

 

18- Cisimlerin ön görünüşleri çizilirken alttaki ölçülerin hangileri kullanılır? 

1.Genişlik   2. Derinlik   3.Uzaklık   4.Yükseklik 

      a) 1 ve 3   b) 1 ve 4   c) 2 ve 3   d) 2 ve 4   e) 1ve2 

 

19-  Ortalama olarak kabul edilen bir masa yüksekliği kaç cm olmalıdır? 

a) 74-78        b) 80-50      c) 70-90     d) 70-94    e) 80-98 

 

20-  Perspektiflerden  görünüş çıkarırken görünmeyen çevre kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır? 

a)  Sürekli ince çizgi                  b) Kesik orta çizgi c)  Sürekli kalın çizgi                 d) Noktalı ince çizgi       

e)  Noktalı kalın çizgi 

 

21- Perspektifte iki farklı geri eksen açısı kullanılmıştır. Bu eğik perspektif çeşidi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Kuş bakışı         b)  İzometrik         c) Kavaliyer        d) Kabinet   e) Bir noktalı 

 

22- Kesit yerleri plan üzerinde hangi çizgi biçimi ile gösterilir? 

     a) Düzçizgi    b) Noktalı çizgi     c) Noktalı kesik çizgi  d) Kesik çizgi  e) Noktalı düz çizgi 



 

23- Aşağıdaki sandalye çizimi hangisidir? 

 
a) Plan         b) Kesit          c) Detay         d) Perspektif    e) Görünüş 

 

24- Aşağıdaki koltuk çizimi hangisidir? 

 
     a) Plan        b) Kesit         c) Detay         d) Perspektif    e) Görünüş 

 

25- Aşağıdaki sehpa çizimi hangisidir? 

 
      a) Plan        b) Görünüş         c) Detay         d) Perspektif    e) Kesit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 

 

1- İş Kanununa göre; bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan sözleşmeye ne ad verilir?  

a) Taahhüt sözleşmesi b) Rehin sözleşmesi c)  Noter sözleşmesi d) İş sözleşmesi e) Hiçbiri 

 

2- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, İş Kanununa göre bunun süresi en çok kaç 

ay olabilir?  

a) İki ay   b) Üç ay  c) Bir ay  d) Altı ay  e) Beş ay 

 

3- İş Kanununa göre asgari ücret en geç kaç yılda bir tespit edilir? 

 a) 2 yıl  b) 1 yıl  c) 3 yıl  d) 4 yıl  e) 5 yıl 

 

4- İş Kanununa göre, işçilerin genel çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?  

a) 45 saat b) 40 saat  c) 37  saat d) 42 saat e) 46  saat 

 

5-  Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma 

şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemeyi amaçlamaktadır? 

a) 6831Orman Kanunu      d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu  

b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu  c) 4857 sayılı İş Kanunu  e) Hiçbiri 

 

6- Bir işyerini kuran işveren; açtığı işyerini, İş Kanununa göre kaç gün içinde Çalışma Bölge 

Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?  

a) 30 gün içinde  b) 15 gün içinde          c) 45 gün içinde       d) 60 gün içinde         e) 90 gün içinde 



 

7- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, “Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta 

kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,” tanımı 

neyin karşılığıdır? 

a) Hak sahibi b) Sigortalı c) İşveren d) İşçi e) Taşeron 

 

8- Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 

bağlanmamış olmak koşuluyla; 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalının bakmakla 

yükümlü olmadığı kişilerdir? 

a) Eşi, 

b) 18 yaşını doldurmayan, lise ve dengi okulda okuyan ve evli olmayan 20 yaşını geçmeyen çocuğu,  

c) Yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,  

d) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve 

babası, 

e) Dedesi 

 

9- 5510 sayılı Kanuna göre, işçilerin sigorta primlerinin hesaplanmasında ay ve yıl kaç gün üzerinden 

dikkate alınır? 

a) Ay 30 gün, yıl 366 gün  b) Ay 30 gün, yıl 360 gün           c) Ay 31 gün, yıl 365 gün, 

d) Ay 29 gün, yıl 365 gün  e) Ay bordronun yapıldığı ayın günü, yıl 365 gün 

 

10- Orman Mühendisleri Odası, Serbest meslek mensupluğu ve serbest yeminli meslek mensupluğu sınav 

komisyonu …. üyeden oluşur? 

a) 4  b) 5     c) 6      d) 7  e) 8 

 

11- 5531 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Mühendis unvanını haiz olup bu Kanun 

çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurmak üzere 5 inci madde uyarınca yetkilendirilen 

kişileri,” tanımı aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır.” 

a) Mühendis  b) Danışman c) Müşavir d) Meslek mensubu e) Eksper 

12- İtirazlar, SMM sınav sonuçlarının Odada ilan tarihinden itibaren …….. içinde bir dilekçe ile Odaya 

yapılır. Bu itirazlar, Odaca en geç ……. gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı 

olarak bildirilir. 

Yukarıdaki cümlenin boşluklarına aşağıdaki sayıların hangileri yazılmalıdır? 

 a) 10, 15 b) 15, 45 c) 15, 30  d) 20, 30 e) 20, 60 

 

 

13- Oda tarafından yetkilendirilen meslek mensuplarının, mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere, 

5531 sayılı Kanuna göre kullanabilecekleri mesleki haklar hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir?  

I) Raporlar düzenlemek, İhracat, ithalat II) Bilirkişilik, danışmanlık, yeminli danışmanlık 

III) Kalite kontrolü, Sertifikasyon,   IV) Fizibilite raporu, Tasarım V) Eksperlik, Teknik Müşavirlik 

a) I, II, III b)II, IV, V c) III, IV, V d) Hepsi doğru  e) I, II, V 

 

14- Meslek mensuplarının iş sahipleriyle yapacakları iş sözleşmelerinde, en az aşağıdaki hususlardan 

hangilerinin bulunması gerekmektedir?   

a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,  

b) Yapılacak işlerin amaç ve kapsamı,  

c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,  

d) Ücret tutarı ve ödeme şekli, sözleşme yeri, tarihi ve süresi. 

e) Hepsi 

 

15- “Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin, 

haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde gerçek ve tüzel kişilere, hizmet akdi dışında yapılacak 

akit ve sözleşme karşılığında danışmanlık şeklinde sunulmasını,” tanımlaması aşağıdakilerin hangisinin 

karşılığıdır? 

a) Tamgün çalışma b) Hizmet akdi ile çalışma  c) Süreli gün çalışma  

d) Ortak çalışma  e) Haftalık çalışma 

 

16- Kaplanlar kereste fabrikasında sigortalı olarak işe başlatılan bir işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi; 

işveren tarafından, kaç gün içinde Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığına bildirilmesi zorunludur? 

a) İşe girişinin yapıldığı gün  b) 10 uncu gün içinde  c) 15 gün içinde  

d) 30 gün içinde    e) Sigortalılık başlangıç tarihinden önce, 

              



17- İşveren, yeni açtığı işyerinde sigortalı işçileri çalıştırmaya başladığı tarih dikkate alınarak, örneği 

SGK ca belirlenen işyeri bildirgesini, ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına vermekle 

yükümlüdür?  

a) 10 gün içinde     b) 30 gün içinde  c) 15 gün içinde 

d) En geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte e) 90 gün içinde 

  

18- Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi 

ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, ancak …………………. Bunun dışındadır.  

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? 

a) Tanıklık   b) Mesleki teknik bilgi  c) Vergiye ait bilgi  

d) İş alanları bilgisi  e) İşverene ilişkin bilgiler 

 

19- 5531 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şirketlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi 

gerekli değildir? 

a) Oda çalışanlar listesine kayıtlı olmak  b) Şirketi Resmi Gazetede ilan ettirmek  

c) Büro edinmek  d) Vergi mükellefi olmak  e) Ruhsatlı meslek mensubu olmak 

 

20- Serbest meslek mensuplarının aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır? 

a) Ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurabilir  

b) Hem büro açabilir ve hem de aynı zamanda başka bir büroda hizmet akdi ile çalışabilir 

c) Hizmet akdi ile bir büroda çalışabilir.   

d) Bilirkişilik yapabilir. 

e) Ormancılık ve orman ürünleri şirketi kurabilir 

 

21- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının hak, yetki ve sorumlulukları 

belirlenmiştir?  

a) 5 inci  b) 7 inci  c) 9 uncu d) 4 üncü e) 3 üncü 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanuna göre meslek mensubu olmaya engeldir?  

a) Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak   

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak          

c) Zimmet suçundan hükümlü olmamak    

d) 3 (üç) aydan fazla hapis cezası ile hükümlü olmak 

e) Taksirli suçtan 6 (altı) ay hükümlü olmak  

 

 

23- Aşağıdakilerden hangileri meslekle bağdaşmayan işlerden sayılır? 

a) Bir serbest yeminli meslek mensubunun, serbest meslek mensubu olan eşinin mesleki projesini tasdik etmek 

b) Kereste fabrikası fizibilite raporu düzenlemek   

c) Ağaçlandırma projesi yapmak      

d) Bilirkişilik yapmak     

e) TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliği yapmak 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanunun amaçlarından değildir? 

a) Meslek mensuplarının kurdukları büroların kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemek. 

b) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlerin mevzuata uygun 

olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. 

c) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlerin sonuçlarının mevzuata 

uygun olarak denetlenmesini sağlamak. 

d) Serbest meslek mensuplarının disiplin cezalarını düzenlemek. 

e) Serbest yeminli meslek mensuplarının disiplin cezalarını düzenlemek. 

 

25- 5531 sayılı Kanunda tanımlanan meslek mensuplarının, bu Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet 

konuları ile 5 inci maddesindeki hak ve yetkileri kullanabilmeleri için hangi koşullar olmalıdır? 

a)  Mühendis olmak,          b) Odadan meslek mensupluğu ruhsatını almış olmak, 

c)  Odaya kayıtlı olmak,    d) Odanın çalışanlar listesine kayıtlı olmak,  

e) Hepsi birlikte olmalıdır. 

 
 

 

 

 

 

 



SMM ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
 

1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ  

     KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A E A B D E D B C D D C C B E D D A 

19 20 21 22 23 24 25            

C D A C D A C            

 

2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D E D E C E D E D A B A D B C C D B 

19 20 21 22 23 24 25            

B A C B C E A            

 

3- ODUN ANATOMİSİ, AHŞAP KORUMA VE KARANTİNA, KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B E D A C E D B A C E D A B A C C B 

19 20 21 22 23 24 25            

C D B A A C E            

 

 

4- STRATEJİK KARAR VERME, İŞ YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA KONULARINA AİT 

SORULARIN CEVAPLARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D E B C E A E A C D A E C E E B A C 

19 20 21 22 23 24 25            

E C C C B D D            

 

 

5- PROJE, AĞAÇ İŞLERİ TEKNİK RESİM VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KONULARINA 

AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A B C D B E A C D B B D C E E D A B 

19 20 21 22 23 24 25            

A B A C A E E            

 

 

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D A A A C A B E B D D C D E C E D A 

19 20 21 22 23 24 25            

B B A D A D E            

 

 

 

 

Not: Bu bölümdeki sorular ve cevap anahtarları süreç içerisindeki bir takım değişiklikler 

sebebiyle farklılık, hata ve eksiklik gösterebilir. Sorular ve cevap anahtarları sınavların 

yapıldığı tarihler için geçerlidir. 


