
1-SİLVİKÜLTÜR ve DENDROLOJİ 

 

1- Odun kalitesinin artırılmasına yönelik budamada hangi ağaç türüne öncelik verilmez?  

a- II. Bonitet Karaçam  

b- Kayın  

c- Yüksek kalitede odun emvali üretilen, özel nitelikli yetişme ortamı ırklarından oluşan iğne yapraklı türlerden 

oluşan meşcereler  

d- I. Bonitet Kızılçam  

e- I.ve II. bonitet Ladin  

 

2- Asli ağaç türlerimizden karaçam için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a- Sıcaklığa ve kış soğuklarına karşı dayanıklıdır.  

b- Deniz iklimini sever.  

c- Çam türleri arasında step içlerine en fazla sokulan türdür.  

d- Bol tohum yılları 2-3 yılda bir tekerrür eder.  

e- İyi yetişme ortamlarında ışıklandırma uygulanmasına en uygun türdür.  

 

3- Aşağıdakilerden hangisi generatif gençleştirmeye dayalı işletme şekli değildir?  

a- Tıraşlama baltalık işletmesi  

b- Büyük alan siper işletmesi  

c- Etek şeridi siper işletmesi  

d- Seçme işletmesi  

e- Devamlı orman işletmesi  

 

4- Tohumlama kesiminde bırakılacak ağaç sayısında en önemli kriter hangisidir?  

a- Meşceredeki ağaçların boyları.  

b- Meşceredeki ağaçların çapları  

c- Meşcerenin kapalılık derecesi  

d- Gençleştirme alanındaki ana kayanın türü  

e- Meşcerenin boniteti  

 

5- Ormanların gençleştirilmesinde doğaya yakın olan gençleştirme metodu hangisidir?  

a- Yapay gençleştirme  

b- Doğal Gençleştirme  

c- Tür değişikliği  

d- Plantasyon ormancılığı  

e- Hiçbiri 

  

6- Gençlikte sipere aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi en az dayanabilir?  

a- Kızılçam  b- Kayın  c- Göknar  d- Ladin  e- Meşe  

 

7- Toros Sedirinde kozalağın olgunlaşması kaç ayda olur?  

a- 6 ay  b- 12 ay   c- 18 ay   d- 26 ay   e- 30 ay  

 

8- Yapay gençleştirme çalışmalarındaki, makineli toprak işleme metotları hangi eğim gurubuna kadar 

olan sahalarda uygulanır?  

a- % 60   b- % 70   c- %40   d- % 80   e- %50  

 

9- İstikbal ağaçları ile ilgili olarak aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?  

a- İstikbal ağacı idare müddetinin sonuna kadar kalan ağaçtır.  

b- İstikbal ağacı sayısı, ağaç türlerinin biyolojisine göre değişmektedir.  

c- İstikbal ağaçları, aralama kesimlerine karşı olumlu tepki verir.  

d- Tabii dal budaması iyi, ince dallı, düzgün, kaliteli bir gövdeye sahip olan ağaçlardan seçilir. 

e- Aynı yaşlı ormanlarda istikbal ağacı seçilmez.  

10- Ormancılık Araştırma Müesseseleri Birliğinin gövde sınıfları taksimatında kaç sınıf gövde 

bulunmaktadır?  

a- 2  b- 3  c- 4  d- 5  e- 6  

 

11- Koruya tahvil çalışmaları aşağıdaki türlerden hangisinde uygulanmaz?  

a- Sapsız meşe  b- Sarıçam  c- Kayın  d- Kestane  e- Gürgen  

 

 

12- Aşağıdaki meşcere gelişim çağlarının hangisinde aralama bakımı uygulanmaz?  

a- Sırıklık  b- Direklik  c- Sıklık  d- İnce ağaçlık  e- Orta ağaçlık  



 

13- Ülkemizde hangi ağaç türümüz seçme ormanı olarak işletilir?  

a- Göknar  b- Karaçam  c- Sarıçam  d- Ladin  e- Kızılçam  

 

14 Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesinin ormanlık alanlarında görülebilecek türlerden biri değildir? 

a) Sığla       b) Kızılçam   c) Karaçam        d) Fıstıkçamı        e) Göknar 

 

15- Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde görülemeyecek meşcere karışımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kızılçam-Karaçam        b) Karaçam-Sarıçam-Meşe     c) Göknar-Meşe-Ardıç       

d) Kayın-Meşe                   e) Kayın-Karaçam 

 

16- ‘Titrek kavak ve Huş’un Türkiye silvikültüründe en önemli özelliği nedir? 

a) Hızlı büyüyen türler olarak ön plana çıkmaları. 

b) Endüstriyel manada odun kalitelerinin yüksek oluşu. 

c) Sıcaklık ve dondan zarar görmemeleri. 

d) Öncü ağaç özellikleri açısından oldukça yüksek öneme sahip olmaları. 

e) Toprak isteği açısından kanaatkar türler olmaları. 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi kayın ve ladin ormanlarında yoğun diri örtü oluşturur? 

a) Orman gülü  b)Defne   c) Girit ladeni d) Mersin e) Katır tırnağı  

 

18- Suni gençleştirme alanlarının dikime hazır hale getirilmesine ne ad verilir?  

a) Plantasyon   b) Ekim/dikim  c) Aplikasyon   d)Ağaçlandırma  

e) Arazi hazırlığı   

 

19- Yapraklı koru ormanlarının düzensiz ve devamlı tahrip edilmesi ile ortaya çıkan işletme şekline ne ad 

verilir?   

a) Bozuk meşcere  

b) Bozuk koruluk      

c) Baltalık ormanlar  

d) Gençlik ormanı   

e) Makilik  

 

20-  Preventif (uyuyan) tomurcuk sürdüğünde aşağıdakilerden hangisi oluşur? 

a) Kök ve kütük sürgünleri   b) Kök ve yaz sürgünleri  c) Uzun ve kısa sürgünler 

d) Kök sürgünleri-Uzun sürgünler  e) Su sürgünleri ve yapışık dallar          

 

21- Odunu meydana getiren üreyimli doku aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Fellogen b) Floem c) Kambiyum  d) Periderm e) Fellem 

 

22- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi gölgeye dayanma yeteneği olamayan ışık ağacıdır? 

a) Taxus baccata  b) Abies cilicica      c) Picea orientalis d) Pinus pinea e) Fagus orientalis 

 

23- Aşağıdaki çam türlerinden hangisi ülkemizde doğal yayılış alanına sahip değildir?  

a) Sarıçam    b) Veymut çamı c) Kızılçam       d) Fıstık çamı       e) Halep çamı 

 

24- Yapraklarından Juglan adı verilen uçucu bir yağ eczacılıkta kan temizleyici ve kuvvet verici olarak 

kullanılan bitki aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Defne  b) Kocayemiş  c) Sandal Ağacı  d) Salkım huş   e) Adi ceviz 

 

 

25-Türkiye ormancılığında silvikültür uygulamalarının dayandırıldığı, yürürlükte olan tebliğin adı nedir?  

a. Silvikültürel Faaliyetlerin Teknik Uygulama Esasları  

b. Ormanların Gençleştirilmesine İmar ve Islahına ve Bakımına Ait Silvikültürel Esaslar  

c. Silvikültür Uygulamalarında Dikkate Alınacak Esaslar 

d. Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları  

e-Silvikültürel Uygulamalar  

 

 
2- ORMAN AMANEJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve UZAKTAN ALGILAMA 

 
1- Taşağıl işletme şefliğinin 145 nolu bölmesindeki 10 

hektarlık Çzc3 meşcere tipi yanmıştır. Orman 

 



amenajman yönetmeliği uyarınca ne yapılmalıdır? 

A) Sadece plan değişikliği raporu düzenlenir 

B) Sadece olağanüstü hasılat raporu düzenlenir 

C) Plan değişikliği raporu ve olağanüstü hasılat raporu 
düzenlenir 

D) Temizleme kesimleri raporu düzenlenir 

E) Gençleştirme raporu düzenlenir 

 
2- Çsd3/b2-2 meşcere tipinin anlamına en yakın 

tanımlaması nasıl olmalıdır? 

 

A) Bir bölmede üst tabakada ince ağaçlık çağında (36-51.9 
cm) %71-100 kapalı, alt tabakada sıklık çağında (8-19.9 
cm) %41-70 kapalılıkta iki tabakalı saf Karaçam meşceresi 

B) Bir bölmede üst tabakada orta ağaçlık çağında (36-51.9 
cm) %71-100 kapalı, alt tabakada sıklık çağında (8-19.9 
cm) %41-70 kapalılıkta iki tabakalı Sarıçam 
meşceresinden ikincisi 

C) Sarıçam karışık meşceresi, sıklık ve ince ağaçlık çağında 
olup %41-100kapalılığındadır 

D) Bir bölmedeki Sarıçam karışık meşceresi gençlikten kalın 
ağaçlık çağına kadar bireyler mevcut olup, kapalılık % 
40’ın üzerindedir 

E) Çam ve Sedir karışık meşceresi orta ve ince ağaçlık 
çağında, 2 ve 3 kapalı  

 
3- 299 saylı tebliğe göre Su kaynaklarını koruma hedefi 

hangi Genel Orman Fonksiyonu altında yer almaktadır? 
A) Doğayı koruma 
B) Erozyonu önleme 
C) Hidrolojik 
D) İklim Koruma 
E) Estetik 

 

4- Taşlık-kayalık alanda yangın görmüş, sıklık-sırıklık çağında %41-70 kapalılıkta Kızılçam meşceresi 

nasıl sembolleştirilmelidir? 

 

a) Çzc3Y-T 

b) Çzd2Y-E 

c)  

d)            

 Çzd1Y-Ta 

 Çzb2Y-T 

 

e) Çzb3Y-Ta 

 

5- Relaskop aleti ile aşağıdakilerden hangisi ölçülemez? 

a) Ağaç Boyu 

b) Meşcere göğüs yüzeyi 

c) Çap 

d) Ağaca olan uzaklık 

e) Rölatif silindir boyu 

 

6- Amenajman planlarında meşcere tipi ayrımında kullanılan kriterlerden biri aşağıdakilerden hangisi 

değildir?  

a) Ağaç türü  b) Gelişim Çağı  c) Kapalılık  d) İdare süresi  e) Ağaç türlerinin karışım oranı 

 

7- Orman Amenajmanı bakımından orman formları ikiye ayrılır. Bu formların isimleri hangi şıkta doğru 

olarak yazılmıştır?  

a) Aynıyaşlı – Değişikyaşlı  

b) İdare süresi – Kesim yılı  

c) İdare süresi – Ağaç türü  

d) Ağaç türü – Gelişim çağı  

e) Ağaç türü – Kesim yılı  

 

8- İdare süresi 100 yıla kadar olan ağaç türlerinde gençleştirme periyotları kaçar yıllık olarak düzenlenir?  

a) 10’ar yıllık  

b) 5’er yıllık  

c) 15’er yıllık  

d) 40’ar yıllık  

e) 20’er yıllık  



 

9 Aşağıdaki özelliklerden hangisini hava fotoğrafları üzerinden doğrudan ölçebilir veya 

belirleyebilirsiniz? 

a) Meşcere yaşı 

b) Tek Ağaç-Meşcere artımı 

c) Meşcere orta çapı 

d) Tepe çapı 

e) Meşcere hacmi 

 

10- 6831 sayılı Orman Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlar gereğince Devlet Ormanlarının 

işletilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?  

a) Detay Silvikültür Planı  

b) Orman Amenajman Planı  

c) Yangın Eylem Planı  

d) Ağaç Röleve Planı  

e) Yol Şebeke Planı  

 

11- Amenajman planının yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 sene içinde yapılacak olan “detay silvikültür” 

planı hangi meşcereler için yapılır?  

a) Genç meşcereler  

b) Bakım meşcereleri  

c) Yaşlı meşcereler  

d) Gençleştirmeye verilen meşcereler  

e) Karışık meşcereler  

 

12- Meşcere gelişim çağları içinde “b” çağı hangi çap aralıkları için ifade edilir?  

a) 36,0 – 51,9 cm.  

b) 8,0 – 19,9 cm.  

c) 20,0 – 35,9 cm.  

d) 20,0 – 32,9 cm.  

e) 10,0 – 20,0 cm.  

 

13- 1/25000 ölçekli haritada iki nokta arasındaki mesafe 12 mm. dir. Aynı noktalar arasındaki mesafe 

1/15000 ölçekli hava fotoğrafında kaç mm. dir?  

a) 15  b) 30  c) 25  d) 28  e) 20  

 

14- Redüktif alan, amenajman planlamada şu tespitlerden hangisinde kullanılır?  

a) Bakım bloklarında eta tespitinde  

b) Bakım bloklarında alan tespitinde  

c) Gençleştirme bloklarında servet tespiti  

d) Gençleştirme bloklarında alan tespiti  

e) Baltalık alanlarda eta tespitinde  

 

15- Ülkemizde aşağıdaki ibreli türlerden hangisinin alanı en çoktur?  

a) Sarıçam  b) Kızılçam  c) Sedir   d) Karaçam  e) Göknar  

 

16- İlk periyotta gençleştirmeye verilen verimli alanlarda öncelikle hangi yöntemle gençleştirme 

yapılmalıdır?  

a) Sun’i genleştirme  

b) Doğal gençleştirme  

c) Rehabilitasyon  

d) Dikim metoduyla  

e) Traşlama  

 

17- Hangisi amenajman planlarının hazırlanması aşamalarından biridir?  

a) Yol şebeke planı yapımı  

b) Silvikültür planı yapımı  

c) Envanter  

d) Üretim programı hazırlama  

e) Plan değişikliği yapımı  

 

18- Aşağıdakilerden hangisi amenajman planlamasında iç taksimat şebekesinin oluşturulmasında bölme 

sınırı olarak kullanılmaz? 

a) Kuru dere 



b) Tali sırtlar 

c) Göl, bent ve bataklık kenarı 

d) Tali yollar 

e) Sulu dere 

 

19- Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi genel orman fonksiyonlarından değildir?  

a) Orman ürünleri üretimi fonksiyonu  

b) Doğayı koruma fonksiyonu  

c) Hidrolojik fonksiyon  

d) Şehirleşmeyi önleme fonksiyonu  

e) İklim koruma fonksiyonu  

 

20- Harita uzunluğunun arazi uzunluğuna oranı neyi ifade eder? 

a) İndex  b) Ölçek  c) Milyem d) Detay  e) Bağlantı 

 

21- Meşcere tiplemesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmez? 

      a) Kapalılık         b) Tür ismi         c) Çağ d) Yetişme muhiti           e) Hiçbiri 

 

22- Aynıyaşlı ve maktalı koru ormanlarında ülkemizde hangi amenajman metodu kullanılır? 

a) Yaş Sınıfları Metodu     b) Çap Sınıfları Metodu        

c) Münferit planlama Metodu             d) Silvikültürel İlkelere Dayanan Metod 

e) Hasılat sınıfı       

 

23– Aşağıdakilerden hangisi Orman Amenajmanının ana görevlerinden biri değildir? 

a) Orman İşletmesini planlamak   

b) Amenajman planının uygulanmasını izlemek ve denetlemek  

c) Plan süresinin yarısında bir ara yoklaması yapmak 

d) Yıllık etayı belirlemek 

e) Orman İşletmesinin kadastral sınırlarını çizmek 

 

24- Bir ağaç aşağıdaki ölçeklerin hangisinde daha büyük görünür? 

      a) 1/15.000          b) 1/20.000         c) 1/10.000           d) 1/25.000  e) 1/5.000 

 

25- Uygulamada örnekleme alanı şeklinin daire şeklinde olmasının nedeni aşağıdakilerin hangisinde 

doğru verilmiştir. 

 a) Uygulamada çok daha kolay olması  b) Alanının kolay hesaplanabilir olması 

 c) Hektara çevirme katsayısını doğru yanıtlaması d) Aynı alanlı çevresi en küçük olan geometrik şekil olması 

 e) Araziye kolay aplike edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3- ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER, ORMAN İŞLETMECİLİĞİ VE ORMAN YOLLARI 

1- Ana orman yollarında azami eğim (%) ne kadardır? 

a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi orman yolu değildir? 

a) Vadi Yolu b) Yamaç Yolu  c) Sırt Yolu d) Traktör Yolu  e) Sürütme Yolu 

 

3- Meşçerelerin işletmeye açılması planlanırken uygulanacak işlemlerde aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz? 

a) Meşçere sınırının belirlenmesi 



b) Sürütme (bölmeden çıkarma) yönünün tespiti 

c) Ana taşıma araçlarının belirlenmesi 

d) Transport sınırının belirlenmesi 

e) Meşçereyi işletmeye açma şeklinin belirlenmesi 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi kesim aşamasının işlemlerinden değildir?  

a) Kesme-devirme 

b) Dal-tepe alma 

c) Ölçme ve işaretleme 

d) Tomruklama  

e) Nakliyat 

 

5-- Odun dışı ürün üretiminde kullanılan asit pasta metodu hangi ürünün üretiminde kullanılır? 

a) Sığla yağı b) Defne yağı c) Reçine d) Sakız  e) Kekik yağı 

 

6-- Lase niye yapılır? 

a) Gidiş istikametini değiştirmek için b) Zor arazi şartlarında daha az maliyetli olması halinde  

c) Kot kazanmak için   d) Zor arazi şartlarında daha az çevre zararı vermesi halinde 

e) Hepsi 

 

7-- Çürüklük kusuru hangi emvalde aranmaz? 

a) Tomruk b) Sanayi odunu  c) Lif yonga odunu d) Maden direk e) Yakacak odun 

 

8-- Birbirini takip eden iki tesviye eğrisinin arası çok geniş ve bu tesviye eğrileri kıvrımlı olarak 

seyrediyor ise, pergel açıklığı ½, 1/3,  ¼ vb. bölünerek iki tesviye eğrisi arasındaki tahmini ara tesviye 

eğrileri çizilerek planlama yapılmasına ne ad verilir? 

a) Ayarlama   b) Düzenleme       c) Enterpolasyon         d) Tesviye eğrilerini bölme    e) Hiçbir 

 

9- Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanların Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetleri Yönetim Planları 

ile Odun Dışı Orman Ürünleri Hasat Planı kim tarafından yapılır?  

a) Orman Genel Müdürlüğünce b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Balkanlığınca c) Botanikçilerce  

d)Peyzaj mimarlarınca  e) 5531 sayılı Kanuna göre yetkili Serbest meslek mensuplarınca 

 

10- Ağaçların kesildikten sonra en uygun ürün boyutlarında kesilmesine ne ad verilir? 

a) Tomruk elde etme b) Boylama c) Mesaha          d) Direk elde etme  e) Budanmış emval 

 

11-  Devlet ormanlarından üretilecek her türlü odun dışı orman ürünlerinden ve orman ekosistemlerinin 

sunduğu hizmetlerden, faydalanılmasına dair Planlama Birimi neresidir? 

a) İşletme müdürlüğü b) İşletme şefliği   c) Bölge müdürlüğü d) Orman serisi e) Bölme 

 

12- Doğada her istenildiğinde hazır bulunan ve çaba sarf etmeden elde edilen mallara ne ad verilir? 

a) Tüketici malı     b) Ekonomik mal      c) Nihai mal       d) Dayanıklı mal        e) Serbest mal 

 

13-Tescil edilecek bir mesire yerinin büyüklüğünün sağlıklı olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden 

hangisine dikkat edilir? 

a) Hakim rüzgar yönü b) Sıcaklık c) Ağaç türü d) Topografya  e) Bakı   

 

14- Mesire yerleri Orman Kanununun ek 8 inci maddesine göre kaç yıla kadar kiraya verilebilir? 

a) 19 yıl  b) 29 yıl  c) 39 yıl  d) 49 yıl  e) 99 yıl  

 

15-Aşağıdakilerden hangisi bölmeden çıkarma yöntemini belirleyen faktörlerden değildir? 

a) Arazinin eğimi   b) Yamaç uzunluğu  c) Üretim metodu  

d) Üretim yapılan ağaç türü   e) Mevcut işgücü durumu 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Ülkemiz odun kökenli orman ürünleri piyasasında yuvarlak odunun başlıca 

arz kaynakları arasında yer almaz? 

a) Milli parklardan yapılan odun üretimi 

b) Devlet ormanlarından OGM tarafından yapılan odun üretimi 

c) Özel sektör ağaçlandırma alanlarından yapılan odun üretimi 

d) Özel sektör işletmeleri tarafından yapılan odun ithalatı 

e) Kayıt dışı (kaçak) odun üretimi 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi dikili satış uygulamaları ile OGM’nin hedeflediği hususlardan biri değildir? 



a) Piyasadan çekilmek 

b) Kırtasiye ve bürokrasiden kurtulmak 

c) Orman köylülerine daha fazla gelir sağlamak 

d) Daha kısa sürede üretimi gerçekleştirmek 

e) Kooperatifleri devreden çıkarmak 

 

18-Orman işletmeleri tarafından yürütülen “Dikili Ağaç Satışı (DAS)’na” ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

a) DAS esasları 6877/A tamimi ile düzenlemiştir 

b) Üretim periyodunu uzatır 

c) Genellikle bölme(cik) bazında uygulanır 

d) Orman işletmeleri için maliyet tasarrufuna imkan sağlar 

e) Piyasaya kısa sürede ve taze emval sunumuna imkan sağlar 

 

19-Yürürlükteki Dikili Ağaç Satışı Tamimine göre bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 2 

aylık üretim periyodunda kaç metreküpe kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilir? 

a) Bin b) Üçbin  c) Altıbin d) Onikibin e) Onsekizbin 

 

20-Aşağıdaki bitki gruplarından hangisi dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır? 

a) Yem bitkileri 

b) Tıbbi ve aromatik bitkiler 

c) Süs bitkileri 

d) Soğanlı bitkiler 

e) Odun hammaddesi üretiminde kullanılan bitkiler 

 

21-Bir barajın su aynası altında kalacak nadir bitki türleri için hangisi yapılamaz? 

a) Türler tespit edilip uygun habitatlara taşınır. 

b) Türlerin tohumları toplanıp uygun habitatlarda yetiştirilir. 

c) Türlerin sucul ekosisteme adapte olmaları beklenir. 

d) Türlerin çelikleri alınıp sera koşullarında üretilmeleri sağlanır. 

e) Türlerin organlarından parça alınıp doku kültüründe çoğaltılmaları sağlanır. 

 

22-Aşağıdakilerden hangisi konumsal veri kaynağı değildir? 

a) Üretim Tablosu  b) Hava fotoğrafı  c) Kâğıt harita  d) Arazi ölçümü  

e) Uydu görüntüsü 

 

23-Üretim planına göre kesilecek ağaçlara, ağacın kök seviyesine en yakın yerine açılacak bir aynaya 

damga yapılır. Damga, ağaç kesildiği zaman dip kütükte kalacak şekilde uygulanmalıdır. Yuvarlak, çift 

çerçeveli, orman ağaçlarının yasal olarak kesilebilmesi için kullanılan damga hangisidir?  

a) Devrik ağaç damgası 

b) Dikili ağaç damgası 

c) Mamül damga 

d) Usulsüz kesim damgası 

e) Harf çekici  

 

 

24-Ormancılıkta üretim, maddi servetler olan asli ve tali ürünlerin toplum ihtiyacına göre 

değerlendirilmesi ve tüketime hazır hale getirilip sunulması işlemleri olarak tanımlanabilmektedir. Buna 

göre üretim başlıca kesme ve taşıma aşamalarından oluşur. Aşağıdakilerden hangisi kesim aşamasında 

yer almaz?  

a) Devirme 

b) Dal alma 

c) Ölçme, işaretleme 

d) İstifleme 

e) Tomruklama 

 

25-Aşağıdakilerden hangisi devirme yönünün belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususlardan 

birisi değildir?  

a) Ağacın yetişme şekli     

b) Diğer ağaçlara takılma durumu 

c) Kar yükü      

d) Rüzgar durumu 



e) Ağacın dip çapı 

 

 

 

4- AĞAÇLANDIRMA, FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ, TOPRAK VE ORMAN 

EKOLOJİSİ 

 

1-Fidan üretiminde saçak kök gelişimini teşvik etmek için yapılan işleme ne denir?  

      a) Kök kesimi    b) Sulama        c) Ot  alma ve çapa      d) Tekleme    e) Budama  

 

2- Aşağıdakilerden hangisi orman humusunun toprağa sağladığı faydalardandır?  

      a) Ağır bünyeli toprakları hafiflettiği gibi hafif bünyeli toprakları da normal hale getirir. 

      b) Su tutma kapasitesini artırır.  

      c) Mikoriza oluşumununu sağlar. 

      d) Mikroorganizma faaliyetlerini artırır 

      e) Hepsi 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi vejetatif fidan üretim metodu değildir?  

     a) Tohumla üretim      

     b) Aşı ile üretim       

     c) Daldırma ile üretim 

     d) Kök sürgünü ile üretim    

     e) Çelikle üretim 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi fidanlık bakım çalışmalarından birisi değildir? 

     a) Budama      b) Ekim   c) Sulama   d) Çapa   e) Ot alma 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal ot öldürücülere verilen genel isimdir?  

      a) İnsektisit          b) Herbisit          c) Fungisit          d) Alümine tozu       e) Roundop 

 
6- Aşağıdakilerden hangisi “seçilmiş” tohum kaynağıdır? 

a) Klon Parkı 

b) Tohum Meşçeresi 

c) Erozyon Sahası 

d) Ağaçlandırma Sahası 

e) Döl Deneme sahası 

 

7-Fidanlığın kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

      a) Mevki ve arazi şekli     b) İklim ve bakı    c) Toprak  ve su durumu   d) Ulaşım ve işçi 

durumu    e) Hepsi 

 

8-Aşağıda verilenlerden hangisi gölgeli bakı yönü olarak kabul edilir 

a) Güney b) Batı c) Güneydoğu d) Kuzeydoğu    e) Güneybatı 

 

9- Kurak mıntıka ağaçlandırmaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) Tüplü fidan kullanılmalıdır 

b) Tam alan derin toprak işleme yapılmalıdır 

c) Kazık köklü, kserofit türler kullanılmalıdır 

d) Derin dikim yapılmalıdır 

e) Geniş yapraklı, sığ köklü türler kullanılmalıdır 

 

10-Aşağıda verilenlerden hangisi küresel iklim değişikliğinde rol oynayan bir sera gazı 

değildir? 



a) Su buharı b) Karbon dioksit   c) Ozon   d) Oksijen e) Metan  

 

 

11-   yanda verilen şekilde uygulanan dikim 

yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

 

a) Ayak plantuvarı ile 

dikim  

b) Çukurda kenar 

dikim 

c) Adi Çapa 

dikimi                

d) Adi çukur 

dikimi             

e) İtinalı çapa 

dikimi 

 

12-Bir bölgenin kurak bölge olarak nitelendirilmesinde esas alınan yıllık yağış miktarı 

aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir? 

 

a) 300–600 mm b) <300 mm   c) >300 mm       d) 800–1000 mm e) 1000–1200 mm 

 

13-İç Anadolu Bölgesinde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında aşağıdaki türlerden 

hangisinin kullanılması önerilmez? 

 

a) Doğu 

Ladini 

b) Sedir c) Karaçam  d) Ardıç e) Sarıçam 

 

14-                   Yanda verilen bitki aşılama 

yöntemlerinin doğru sıralanmış karşılığı hangi seçenekte yer almaktadır? 

 

a) Göz aşısı-Kabuk aşısı-Semer aşı-Kama aşı 

b) Yarma aşı-Semer aşı-Kabuk aşısı-Eğik aşı 

c) Kama aşı-Yarma aşı-Kabuk aşısı-Semer aşısı  

d) Yarma aşı-Kama aşı-Kabuk aşısı-Semer aşı   

e) Yarma aşı-Semer aşı-Yanaştırma aşı-Eğik aşı 

 

15-Aşağıdakilerden hangisi fidecik devrilme hastalığına (damping-off) karşı alınması 

gerekli önlemlerin birisi değildir? 

 

a) Ekimleri kumla örtmek              b) Ekimden önce toprağı dezenfekte etmek        c) Aşırı 

gübre kullanılmamak                                     d) Tohumları CuSO4 ile işleme tabi tutmak           

e) Toprağa yeteri derecede Azot vermek 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi ekim yoluyla ağaçlandırmalarda ekilecek tohum miktarını 

belirleyen etkenlerden birisi değildir?  

 

a) Kemirici ve diğer 

zararlılar 

b) Tohumun çimlenme yeteneği  c) Ekim yöntemi 

d) Türün orijini e) Diri örtünün yoğunluğu 

 

 

17-Etüt kapsamında sahada tespit edilen toprak özelliklerinden hangisi toprak 

haritasında yer almaktadır?  



a) Toprak 

tekstürü 

b) Toprak   

nemi  

 

c) Toprak 

reaksiyonu 

d) Toprak türü e) Kireç içeriği 

 

18-Ülkemizde erozyonun çok fazla görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 

a) Yanlış arazi kullanımı 

b) Yağışların yıl içinde düzenli dağılması  

c) Yer şekillerinin engebeli olması 

d) Toprakların erozyona yatkın olması 

e) Eğimin yüksek olması 

 

19- Çıplak köklü fidanların balya ambalajlarında malzeme olarak aşağıdakilerden 

hangisi kullanılmaz? 

      a) Yosun              b) Çıta                c) Kaneviçe            d) Kum            e) Talaş 

 

20-Buharlaşma ve terleme olayının birlikte meydana geldiği oluşuma verilen isim? 

a) Evaporasyon b) Transpirasyon    c) Evapotranspirasyon     d) Gaz      e) Su 

buharı 

 

21-Tohum bahçeleri hangi amaçla kurulmamıştır? 

 

       a) Kaliteli tohum b) Bol tohum c) Peyzaj amaçlı  d) Sık tohum    e) Ucuz maliyetli 

tohum üretimi 

 

22- “Tohumluk belgelendirmelerine ilişkin kontrol ve denetim yapan, numune alan ve 

belge düzenleyen, Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan yetkilendirilmiş mühendis 

veya yetkili meslek mensubu” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?  

   a) Özel tohumluk kontrolörü 

   b) Resmi tohumluk kontrolörü 

   c) Tohumluk kontrolörü 

   d) Tohumluk bayisi 

   e) Orman Mühendisi 

 

23-Tohumların hasat edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan yerden toplama 

şekli aşağıda belirtilen seçeneklerin hangisinde yer alan cins/türlerin tümünde 

uygulanmaktadır? 

 

a) Sedir   –   Meşe   –   Akasya 

b) Kayın   –   Kestane   –   Kavak 

c) Kayın   –   Kestane   –   Meşe 

d) Söğüt   –   Kestane   –   Ceviz 

e) Göknar    –   Meşe   –    Kavak  

 

24- Orman alanlarının kaliteli su üretim özelliği aşağıdaki faktörlerden hangileri ile 

ilişkilidir? 

 I.   Ölü örtünün bulunması  

 II.  Yüzeysel akışın fazla olması 

 III. Toprak özelliklerini iyileştirmesi 

 IV. İnfiltrasyon miktarını azaltması  

 

    a) I ve II                b) I ve III                                c) III ve IV             d) II ve III                  e) 

II ve IV 

 



25-Kızılçam ve halepçamı kozalakları hangi mevsimde toplanır? 

 

       a) İlkbahar  b) Kış      c) Yaz  d) Sonbahar      e) Her zaman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5- ORMAN KORUMA, KARANTİNA, KORUNAN ALANLAR VE YABAN HAYATI 

 

1- Ağaç ve ağaççıkların tepelerini yakarak ilerleyen yangın ne tür bir orman yangınıdır? 

a) Örtü yangını      b) Tepe yangını  c) Gövde yangını    d) Blok yangını        e) Meşcere yangını 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi ihmal-dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlardan değildir? 

a) Sigara ateşi nedeniyle çıkan yangınlar b) Anız nedeniyle çıkan yangınlar 

c) Enerji nakil hattından çıkan yangınlar d) Çoban ateşinden meydana gelen yangınlar 

e) Piknik ateşi nedeniyle çıkan yangınlar 

 

3- 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda “bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü 

içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları” olarak tanımlanan korunan alan hangisidir? 

a) Milli park b) Tabiatı Koruma Alanı      c) Tabiat Parkı  d) Piknik alanı e) Tabiat Anıtı 

 

4- 4915 sayılı Kanun gereği tüm yurtta geçerli olan avlanma usul ve esasları ve avcılığın düzenlenmesi ile 

ilgili kararları her yıl kim alır? 

a)  Merkez Av Komisyonu 

b) Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü alır 

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

d) Jandarma Genel Komutanlığı 

e) İl valilileri 

 

5-Bir yaban hayvanının sığınma, saklanma, dinlenme, yuva yapma, çiftleşme ve beslenme ihtiyacını 

gidermesine elverişli, sosyal ilişkilerini gerçekleştirmesine uygun ve yeterli büyüklükteki alana ne ad 

verilir? 

a) Mera 



b) Habitat 

c) Ekoloji 

d) Ekosistem 

e) Yayla  

 

6-Ülke genelinde oluşturulan avlaklar hangi kanuna göre yapılmaktadır? 

a) Çevre Kanununa 

b) Orman Kanununa 

c) Mera Kanununa 

d) Kara Avcılığı Kanununa 

e) Milli Parklar Kanununa 

 

7-Geyiklerde boynuz atma dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a) Ocak – Şubat dönemi  b) Mart – Nisan dönemi  c) Temmuz – Ağustos dönemi 

d) Ekim – Kasım Dönemi  c) Mayıs Haziran   

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Çeşitlilik korunması ile ilgili sözleşmelerden biri değildir? 

a) Ramsar Sözleşmesi  b) Cites Sözleşmesi  c) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

d) Bonn Sözleşmesi  e) Bern Sözleşmesi 

 

9- Türkiye’de aşağıdaki fitocoğrafik bölgelerden hangisi bulunur? 

I. Boreal 

II. İran-Turan 

III. Tundra 

IV. Avrupa-Sibirya 

a) II ve IV   b) I ve II    c) II, III ve IV 

d) II ve III   e) Yalnız II 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

Ticaretine İlişkin Sözleşmedir? 

a) BERN    b) IUCN    c) CITES 

d) FAO    e) Barselona Sözleşmesi 

 

11- Orman yangınları ile mücadelede ne zaman karşı ateş uygulaması yapmalıyız? 

a) Her zaman uygulayabiliriz    

b) Meteorolojik veriler lehimize olduğu zaman 

c) Makine ve araç yönünden çok kalabalık olduğumuz zaman 

d) İşçi ve hava araçları yönünden yeterli olduğumuz zaman 

e) hava karardığı zaman 

 

12- Yangın davranışı hangi parametrelere göre tahmin edilebilir? 

a) Yanıcı madde özellikleri 

b) Hava halleri ve yanıcı madde özellikleri 

c) Rüzgar, nisbi nem ve yanıcı madde özellikleri 

d) Yanıcı madde özellikleri, hava halleri ve topografya  

e)Yerleşim yerine yakınlığı ve hava halleri 

 

13- Tepe yangının başlaması için gerekli koşulların tümü hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a) Rüzgar, yanıcı madde nemi, tepe yanıcı madde miktarı 

b) Sıcaklık, bağıl nem, tepe altı yüksekliği 

c) Rüzgar, tepe altı yüksekliği, tepe hacim yoğunluğu, tepe yanıcı madde miktarı, yanıcı madde nem içeriği, ölü 

örtüde tüketilen yanıcı madde miktarı  

d) Tepe altı yüksekliği, tepe hacim yoğunluğu, nisbi nem 

e) Bağıl nem, Tepe çatısının büyüklüğü, Ölü örtü miktarı 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ormanlarda meydana gelen biyotik kökenli bir zarardır? 

a) Ağaçlarda meydana gelen kar kırması. 

b) Vejetasyon mevsimi başladıktan sonra meydana gelen bir geç don. 

c) Ladin ormanında kabuk böceği salgınının meydana gelmesi. 

d) Toprağın fazla ısınmasından meydana gelen akut su noksanlığı. 

e) Hortum sonucunda ağaçların köklerinden sökülmesi. 

 



15-Yeni tarla ve otlak alanları elde etmek için ormanı kısmen veya tamamen yakmak, kütükleri sökmek 

suretiyle alanı boşaltmak suçu aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile isimlendirilir? 

a) İşgal ve Faydalanma  

b) Kaçakçılık   

c) Sarf   

d) Açmacılık   

e) Bulundurma 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi ağaçlarda önemli zararlara neden olabilen bitkisel kökenli bir zararlıdır? 

a) Ceratocystis ulmi  

b) Thaumetopoea pityocampa  

c) Ips sextendatus  

d) Viscum album 

e) Dendroctonus micans 

 

17-Milli park ilan edilen alanların en önemli özelliği nedir? 

a) Ulaşım yollarının yeterli olması 

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ender bulunan kaynak değerlerine sahip olması 

c) İçinde yerleşim yerlerinin bulunmaması 

d) Alanın devlet mülkiyetinde olması 

e) Biyoçeşitliliğin çok olması 

 

18-1983 yılında çıkarılan Milli Parklar Kanunu ” yürürlüğe girmeden önce Türkiye’de milli parklar 

hangi kanuna göre ilan ediliyordu?  

a) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre  

b) 3116 sayılı Orman Kanununa göre 

c) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre  

d) 6831 sayılı Orman Kanununa göre 

e) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi kuluçka parazitidir? 

a) Alakarga b) Şahin  c) Serçe  d) Guguk kuşu  e) Güvercin 

 

20- Ladin ağacına aşağıdaki böceklerden hangisi zarar vermektedir? 

a) Çamkese böceği ( Thaumetopea pityocampa ) b) Büyük Göknar kabuk böceği ( Pityocteines curvidens ) 

c) Yaprak arısı (  Diprion pini )   d) Dev soymuk böceği ( Dendroctonus micans ) 

e) Büyük orman bahçıvanı ( Blastophagus piniperda ) 

 

21- Calosoma sycophanta aşağıdaki böceklerden hangisinin yırtıcısıdır? 

 a) Danaburnu   b) Eşekarısı  c) Çamkese böceği 

d) Akdeniz çam kabuk böceği  e) Kabuk böcekleri 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları ile mücadelede koruyucu tedbirlerden değildir? 

a) Yangın tehlikesinin azaltılması     b) Biyolojik mücadele   c) Haberleşme  

d) Ağaçlandırma ve silvikültür tedbirleri e) Orman yangınlarının gözetlenmesi 

 

23-Zarar tiplerine göre böcekler sınıflandırıldığında bitkilerin hayatını tehdit eden ve sağlıklarına zarar 

veren böceklere ne ad verilir? 

a) Pirimer zararlı  b) Kültür zararlısı  c) Sekonder zararlı  

d) Teknik zararlı  e) Fizyolojik zararlı 

 

24-Kaçak kesime konu ağaç mevcut değil ise; hacimlendirmeye esas olmak üzere, suç tutanağında 

yazılacak 1,30m. çap, kaçak kesilen ağacın dip çapına dayanarak ne şekilde hesaplanır?   

 a) Dip çap X 0,5       b) Dip çap X 0,75        c) Dip çap X 0,4      d) Dip çap X 0,6      e) Dip çap X 0,8 

 

25-Bir yangın üçgeninde var olan 3 element hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 

a) Yanıcı madde-Isı-O2 b) Rüzğar-Isı-O2 c) Vejetasyon-Isı-CO2 d) Yanıcı madde-Işık-O2  e) Işık-Sıcaklık-CO2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 

1-Ormanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin hükümler Anayasamızın hangi maddesinde 

bulunmaktadır? 

a) 10. Madde      b) 101. Madde      c) 151. Madde      d) 169. Madde      e) 171. Madde 

2-Aşağıda sayılan sahaların hangisinde 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 

hükümlerine göre hiçbir şekilde 2/B uygulamaları yapılamaz?  

a) Yanan orman sahaları 

b) Yerleşim yeri haline dönüşmüş orman alanları 

c) Tarla, bağ ve bahçe haline dönüşmüş orman alanları 

d) Mera vasfında bulunan orman sahaları 

e) Meyvelik, zeytinlik haline dönüşmüş orman sahaları        

3-Aşağıdakilerin hangisi Kamu Malları’nın özelliklerinden değildir? 

a) Devir ve temlik edilemezler 

b) Kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilirler 

c) Tescile tabi değildirler 

d)  Kamulaştırılamazlar 

e)  Vergi, harç ve resimden muaftır. 

4-Hususi ormanlarda ve Amme müesseselerine ait ormanlarda yapılaşma izni için yapılan müracaatta 

aşağıdakilerden hangi belgenin bulunmasına gerek yoktur? 

a) Tapu 

b) Bakanlık oluru, mahkeme kararı veya orman kadastro komisyon kararı 

c) İzne konu edilecek sahanın koordinatlı haritası ve koordine özet çizelgesi 

d) İzne konu edilecek sahanın fotoğrafları 

e) İzin sahasının alanlar cetveli 

 5-Aşağıdakilerden hangisi ormanla taşınmazları birbirinden ayıran ayırıcı unsurlardan değildir? 



a) Kültür arazileri 

b) Nehir, ırmak yaz/kış devamlı akan yatağı değişmeyen dereler 

c) 1950 yılına ait Devlet karayolu ve demiryolları 

d) Tahsisli mera alanları 

e) Kuru dere yatakları 

6-Hususi ormanlarda sahiplilik ………ile mümkündür. Metninde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

a) Köy senedi                                          b) Tapu                                     c)Zilyetlik belgesi 

d) Tastiksiz tapu yoklama kayıtları         e) Vergi kaydı 

7-6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit 

işler hangi kurum tarafından yapılır ve yaptırılır? 

a) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

b) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

c) Orman Genel Müdürlüğü 

d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

e) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

8-Aşağıdakilerden hangisi hukuki belgelerdendir?  

a) Mahkeme kararları  

b) Ağaç ve ağaççık topluluklarının haşere gibi etkilerle kaldırıldığını gösterir tutanak, rapor ve krokileri 

c) Ağaç ve ağaççık topluluklarının hastalık gibi etkilerle kaldırıldığını gösterir tutanak, rapor ve krokileri 

d) Eski tarihli hava fotoğrafları 

e) Humus bakiyeleri 

 

 

9-6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi ile orman sınırları dışına 

çıkarma uygulamalarını aşağıdaki birimlerden hangisi yapar? 

a) Orman Kadastro Komisyonu 

b) Orman İşletme Müdürlükleri 

c) Kadastro Müdürlükleri 

d) Orman Amenajman Başmühendisliği 

e) Tapu Müdürlükleri 

10-Devlet ormanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir 

b) Devlet ormanları kamu yararı dışında da irtifak hakkına konu olabilir 

c) Devlet ormanlarına zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez 

d) Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz 

e) Devlet ormanları zamanaşımı ile mülk edinilemez 

11-Devlet ormanları aşağıdakilerden hangisi adına tapuya tescil edilir? 

a) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

b) Maliye Hazinesi 

c) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

d) Orman Genel Müdürlüğü 

e) Gerçek Kişiler   

12-ÇED aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır? 

a) Çevresel Etki 

Değerlendirmesi  

b) Çevre ve Erozyon Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

 

c) Çoraklaşma ve Erozyon 

Denetlenmesi 

 

d) Çevrenin Ekosistem 

Değerlendirmesi 

 

e) Çölleşme Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi toprak dolgu izni verilmesinin amaçlarından biridir? 

a) Sahaya asbest dökmek b) Sahayı olduğu gibi c) Doğayı tahrip etmek 



bırakmak 

d) Ağaçlandırmaya hazır 

hale getirmek 

e) Sahaya tıbbi atık dökmek  

 

14-Aşağıdakilerden hangisi madencilik faaliyetlerinde alt yapı tesisi değildir? 

a) Enerji nakil hattı b) Ulaşım yolu c) Trafo 

d) Kırma eleme tesisi e) Pasa döküm alanı  

 

15-Aşağıdakilerden hangisi devredilemez? 

a) Kesin izin b) Ön izin  c) Yol izni 

d) Baraj izni e) Enerji nakil hattı izni  

 

16-6831 sayılı Orman Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi orman sayılır? 

a) Sazlıklar 

b) Funda ve makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler 

c) Step nebatlarıyla örtülü yerler 

d) Parklar  

e) Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaç topluluklarının bulunduğu yerler 

17-Toprak dolgu projeleri kim tarafından hazırlanır? 

a) Ormancılık Büroları b) Maden İşletme Sahibi c) Gerçek ve özel hukuk 

kişileri 

d) Kamu kurum ve 

kuruluşları 

e) İlgili belediye  

 

 

18-Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisinden maden işletme izni için arazi izin bedeli 

alınmaz? 

a) Belediyeler b) Karayolları Genel 

Müdürlüğü 

c) İl Özel İdareleri 

d) Köy tüzel kişilikleri e) Hepsi  

 

19-İlk kez verilen maden izinlerinde ağaçlandırma bedeli kaç kez alınır? 

a) İzin başlangıcında 1 kez b) İzin süresince her yıl c) İzin süresince 2 kez 

d) Ağaçlandırma bedeli  

alınmaz 

e) İzin süresince iki yılda bir  

 

20-Orman sayılan alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine göre aşağıdakilerden 

hangisine izin verilmez  

a) Lojman b) Yol c) Liman geri hizmet alanı 

d) Telefon iletim hattı e) Enerji nakil hattı  

 

21-Çevresel Etki Değerlendirmesi hangi mevzuata dayalı olarak yapılmaktadır? 

a) Çevre Kanunu ve Çevresel 

Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği 

b) İmar Kanunu c) Orman Kanunu 

d) Maden Kanunu e) Mera Kanunu  

 

22-Maden işletme izin taleplerinde hangi belge istenmez?  

a) 1/25000 ölçekli harita b) Avan proje c) Meşcere haritası 

d) Rehabilitasyon Projesi e) ÇED Belgesi   

 

23-6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine göre verilen izinlerde aşağıdakilerden hangisi 

istenmez? 

a) Vaziyet planı b) 1/25000 ölçekli memleket 

haritası 

c) İkametgah belgesi 

 

24-Orman sayılan alanlarla ilgili izin raporunu düzenleyen heyeti kim kurar? 

a) Orman İşletme Şefi b) Orman İşletme Müdürü c) Orman Bölge 

Müdürü 

d) Bakan e) İzin ve İrtifak Şube Müdürü 

 

 

 



25-Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine istinaden 49 yıl süreyle verilen izinlerde; hak sahibince talep 

edilmesi halinde izin süresi en fazla ne kadar uzatılabilir? 

a) 39 yıla kadar uzatılabilir b) 49 yıla kadar uzatılabilir c) 59 yıla kadar uzatılabilir 

d) 99 yıla kadar uzatılabilir e) Hiç uzatılmaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7-  ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HKUKU 

1-Cumhuriyet döneminde çıkarılan bilimsel ve modern ormancılığın temelini atan ilk orman kanunu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

(a) 4785 Sayılı Orman Kanunu 

(b) 3116 Sayılı Orman Kanunu  

(c) 6831 Sayılı Orman Kanunu 

(d) 5653 Sayılı Orman Kanunu 

(e) 5658 Sayılı Orman Kanunu 

 

2-1982 Anayasasının hangi maddeleri ormancılığa ilişkin düzenlemeleri içermektedir? 

(a) 149 ve 150 ‘nci maddeler 

(b) 159 ve 160 ‘ncı maddeler 

(c) 179 ve 180 ‘nci maddeler 

(d) 169 ve 170 ‘nci maddeler 

(e) 139 ve 141 ‘nci maddeler 

 

3-6831 Sayılı Orman Kanunu ‘nun 1. maddesine göre Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü kaç 

hektarı aşan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla  örtülü yerler orman sayılır? 

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

 

4-Orman kadastro komisyonlarında aşağıda belirtilen hangi meslek grubu yer almamaktadır? 

(a) Orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi 

(b) Ziraat yüksek mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi 

(c) Mahalli ziraat odalarınca bildirilecek temsilci, 

(d) Beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bildirilecek temsilci 

(e) Orman Köylerini Kalkınma Kooperatifi temsilcisi 

 

5-Turizm alan ve merkezleri dışında kalan devlet ormanlarında, kamu yararına olan her türlü bina ve 

tesisleri yapmak için gerçek ve tüzel kişilere, orman idaresi tarafından bedeli karşılığında izin 

verilmektedir. Bu iznin süresi ne kadardır? 

(a) 19 yıl (b) 29 yıl (c) 39 yıl 

(d) 49 yıl (e) 59 yıl 

 

6- “Avcılık Belgesi” nin verilmesinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? 

(a) Onsekiz yaşını doldurmuş olmak 

(b) Silâh taşıma ehliyetine sahip olmak 

(c) Avcılık belgesi almaya engel hali bulunmamak 

(d) Av tüfeği sahibi olmak 

(e) Avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş olmak 



 

7-Orman içi yerleşim sorunları ile ilgili hukuksal düzenlemenin toplumda bilinen genel adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 2/A b) 2/B  c) 2/C   d) 2/D  e) 2/E 

 

8- 6831 sayılı Orman Kanununun 79. ve 82. maddeleri gereğince suç zaptı tanzimine kimler yetkilidir?  

a) Sadece Orman İşletme Şefleri b) Sadece Orman Muhafaza Memurları c) Cumhuriyet Savcısı  

d) Orman Memurları  e) Tüm kamu kurumu memurları 

 

9-5531 sayılı Kanunun 4. Maddesinde yer alan “Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, 

plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak.” İşleri hangi meslek mensubu veya meslek mensuplarının 

faaliyet konusuna girmektedir?  

a) Orman mühendisi b) Orman endüstri mühendisi  c) Ağaç işleri endüstri mühendisi 

d) Orman mühendisi ile orman endüstri mühendisi  e) Orman mühendisi ile inşaat mühendisi 

 

10- 5531 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şirketlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi 

gerekli değildir? 

a) Ruhsatlı meslek mensubu olmak  b) Oda çalışanlar listesine kayıtlı olmak c) Büro edinmek 

d) Vergi mükellefi olmak   e) Şirketi Resmi Gazetede ilan ettirmek 

 

 

  

11- Aşağıdakilerden hangisi ormancılık sektörünün özelliklerine uygun düşmez? 

a) Ormancılık sektörünün ürettiği en önemli ve vazgeçilmez değer odun hammaddesidir. 

b) Ormancılıkta bu günkü ihtiyaçlar yanında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetmek ve planlamak esastır. 

c) Ormancılıkta üretilen fonksiyonel değerler odun değerinin kat kat fazlasına ulaşabilir. 

d) Ormancılık sektörünün diğer sektörlere verdiği girdi yüksek, diğer sektörlerden aldığı girdi miktarı düşüktür. 

e) Ormancılıkta üretim süresi uzundur. 

12- 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) Eksper e) Meslek mensubu 

 

13- 5531 sayılı Kanunun 4. maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, 5 inci maddesindeki 

hak ve yetkileri kullanabilecek mühendisler aşağıdaki hangi şartları taşımaları gerekmektedir? 

a) Odaya kayıtlı olmak       b) Odaya kayıtlı ve ruhsatlı olmak   c) Odaya kayıtlı ve deneyimli olma  

d) Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olmak     e) Ruhsatlı olma 

 

14- 5531 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya 

üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi 

hizmetlerini yapan hizmet sunucularını,” tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? 

a) Danışman  b) Meslek mensubu c) Teknik müşavir   d) Mühendis  

e) Eksper       

 

15- Odaya kayıtlı serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli orman mühendisleri için aşağıdaki ifadelerin 

hangisi 5531 sayılı Kanuna uygun değildir? 

a) Serbest ormancılık bürosu kurabilir.  b) Aynı mesleki unvanlılarla ortaklık bürosu kurabilir. 

c) Serbest Ormancılık Şirketi kurabilir.  d) Danışmanlık yapabilir 

e) Serbest yeminli ormancılık bürosu ile ortaklık kurabilir.  

16- 645 Sayılı KHK ile Kapatılan Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü’nün görevleri hangi kuruma 

devredilmiştir? 

a) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına  b) Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğüne 

c) Orman Genel Müdürlüğüne   d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 

e) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

 

17- 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) I, II, V e) Hepsi doğru 

 

18- 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 

19- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının hak, yetki ve sorumlulukları 

belirlenmiştir?  

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

20- 6831 sayılı Orman Kanununa göre aşağıdakilerden hangileri orman sayılmazlar? 

a) Sazlıklar b) Step nebatlarıyla örtülü yerler c) Her çeşit dikenlikler d) Şehir İçi Parklar  

e) Hepsi 

 

21- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının faaliyet konuları sayılarak 

belirlenmiştir? 

 a) 3. madde b) 5. madde  c) 4. madde d) 6. madde e) 7. Madde 

 

22- 6831 sayılı Orman Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi mülkiyet bakımından ayrılmış orman 

alanıdır? 

a) Milliparklar b) Hususi ormanlar  c) İstihsal ormanları d) Ağaçlandırma sahaları    e) Hiçbiri 

 

 

 

23- 5531 sayılı Kanuna göre serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Büro faaliyetleri ticari faaliyet sayılır.   b) Bürolardaki faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. 

c) Bürolar ortaklık ve şirket halinde birleşemezler.   d) Ticaret odasına tescil edilmelidir. 

e) Yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluktan doğrudan büro sorumludur 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinde belirtilen orman sayılmayan 

yerlerden değildir? 

a) Sazlıklar  b)Mezarlıklar  c) Step nebatları ile örtülü alanlar  d) Her çeşit dikenlikler     e)Milli parklar 

 

25- Orman işletmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapacakları orman yollarının inşaatına 

dair yapım ihalesinin şartnamelerinde, hangi mühendislik disiplinlerini mutlaka aramak zorundadır? 

a) İnşat mühendisi b) Harita mühendisi c) Orman ve inşaat mühendisini birlikte  

d) Orman ve harita mühendisini birlikte  e) Orman mühendisi 

 

 

SMM ORMAN MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
 

 

1- SİLVİKÜLTÜR VE DENDROLOJİ KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

C E C D B B D            

 

 

2- ORMAN AMENAJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

D B D A E E A            

 

3- ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER, ORMAN İŞLETMECİLİĞİ VE ORMAN YOLLARI 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

C B C A B D E            

 



4- AĞAÇLANDIRMA, FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ, TOPRAK VE ORMAN EKOLOJİSİ 

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

19 20 21 22 23 24 25            

D C C E C B A            

 

5- ORMAN KORUMA, KARANTİNA, KORUNAN ALANLAR VE YABAN HAYATI 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

D D C B C E A            

 

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

A A A B C C D            

 

7- ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU KONULARINA AİT 

SORULARIN CEVAPLARI   

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

C E C B B E 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. 


