
1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ 

1- Aşağıdaki makine kombinasyonlarından Türkiye’deki kereste fabrikalarında tercih edilen hangisidir? 

a) Katrak + Baş alma testeresi + Yan alma testeresi 

b) Katrak + Katrak + Baş alma testeresi + Yan alma testeresi 

c) Blok Şerit testere + yarma şerit testere + baş alma testeresi + yan alma testeresi 

d) Daire testere + Baş alma testeresi + yan alma testeresi 

e) Profil yongalama + baş alma + Yan alma  

 

2- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarım elemanlarından biri değildir? 

a) Biçim  b) Boyut  c) Ölçek-oran  d) Renk  e) Doku 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi levha tipi mobilyada desteklik sağlayan elemandır? 
a)Yan elemanlar    b) Kapak elemanları c) Arkalık elemanları 
d) Raf veya ara tabla elemanları  e) Çekmece elemanları. 
 

4- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde yüzeyin parlaklık derecesini ölçen aletin adı nedir? 

a) Glossmetre  b) Higrometre c) Barometre d) Termometre e) Hiçbiri 

 

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

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

 

6- Aşağıdaki üst yüzey işlemleri makinelerinden hangisi düz hatlı kutu mobilya üretiminde kullanılabilir? 

a) Püskürtme esaslı (tabancalı) makineler  b) Perde dökme makinesi   

c) Silindirli vernikleme makinesi   d) a, b, c Şıklarının Hepsi   e) Hiçbiri 

 

7- Aşağıdaki verniklerden hangisi fiziksel olarak sertleşmez? 

a) Gomlak (şellak) vernik  b) İspirtolu vernik c) Nitroselülozik vernik 

d) Poliüretan vernik   e) Selülozik vernik 

 

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel ve kimyasal olarak sertleşen su vernikleri için doğru değildir? 

a) Reçine içeren yüzeyleri kolaylıkla ıslatabilir  

b) Düzgün işlenmemiş yüzeyler içerdiği su nedeniyle genişleyebilir 

c) Tam parlaklığa ulaşılamaz 

d) Kurutma süresi uzundur 

e) Sıvılarda eriyen renklendirme sistemleriyle kullanılamazlar 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi renklendirme maddelerinde aranılan genel özelliklerle ilgili doğru bir ifade değildir? 

a) Derine nüfuz etmemesi    b) Yüzeyde dengeli dağılması c) Sıvılarda iyi erimesi 

d) Kimyasal maddelere karşı dayanıklılık e) Sağlığa zararsız olması 

 

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yüzey işlemlerinin amaçları için doğru değildir? 

a) Yüzey işlemleri renk değişmeleri ve bozunmalarını önler 

b) Yüzey işlemleri ağaç malzemeyi dış kullanımda korur 

c) Yüzey işlemleri ağaç malzemeyi kimyasal etkilere karşı korur 

d) Yüzey işlemleri ağaç malzemedeki rutubet değişimini arttırır  

e) Yüzey işlemi görmüş ağaç malzeme, kolay temizlenir 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi temel hücre çeperi bileşenlerinden biridir? 

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

 

12- Kaloriferle ısıtılan yerlerde kullanılan ağaç malzemelerin rutubet miktarları aşağıdaki şıklardan hangisinde 

verilmiştir? 

a) 15-15  b) 10-12  c) 8-10  d) 7-8  e) 5-8 

13- 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 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi odunun özelliklerden biri değildir? 

a) Anizotropik yapıdadır.  b) Higroskopik bir maddedir. c) Su içermektedir. 

d) Biyolojik bir maddedir.  e) Kötü bir izolasyon malzemesidir. 

 
 



15- Odun, metal, plastik vb. gibi her türlü malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan tutkal aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Resorsin formaldehit T.            b) Etilvinil asetat T.  c) Polivinil asetat T.                      
d) Kontak T.   e) Poliüretan T. 

 
16- 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  
 
17- Aşağıdaki koşulların hangisinde  tutkal viskozitesi yüksek seçilmelidir? 
a) Malzeme özgül ağırlığı düşük, rutubeti yüksektir.   
b) Malzeme özgül ağırlığı ve rutubeti düşüktür.  
c) Malzeme özgül ağırlığı ve rutubeti yüksektir.   
d) Malzeme özgül ağırlığı yüksek ve rutubeti düşüktür. 
e) Hiçbiri  

 
18- Mobilya tasarımını etkileyen faktörler göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarım 

türlerinden biri değildir? 

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

d) Teknolojik tasarım   e) Mühendislik tasarımı 

 

19- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi meşe (Quercus spp) yerine ikame olarak kullanılabilir? 

a) Kızılağaç b) Kayın  c) Huş  d) Ceviz  e) Kestane 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi mekan-mobilya ilişkisinde rol oynayan önemli bir faktör değildir? 

a) Görevsellik (işlevsellik) b) Kullanışlılık  c) Simetri d) Esneklik e) Kişilik 

 

21- Daha çok yapraklı ağaçların (özellikle meşe’de daha güzel figürler elde etmek için) biçilmesinde kullanılan metot 

hangisidir? 

a) Keskin kesiş       b) Prizma kesiş      c) Yıldız biçme      d) Ayna kesiş    e) Teğet Biçme 

 

22- Aşağıdaki mobilya aksesuarlarının hangisi sürme kapıların, kapakların ve çekmecelerin kolay açılmasını ve 

kapanmasını sağlamak amacıyla kullanılır? 

a) Kabara b) Ray   c) Zincir  d) Makas e) Sürgü 

 

23- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde aşağıdaki faktörlerden hangisi göz önünde tutulmalıdır? 

a) Özgül ağırlık  b) Permeabilite  c) Odunun anatomik yapısı  

d) Rutubet  e) Hepsi 

 

24- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde, aşağıdaki tutkallardan hangisi artıkları uzaklaştırılması en zordur? 

a) Fenol formaldehit  b) Polivinil asetat  c) Glutin d) Neopren e) Hepsi 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarımını etkileyen faktörlerden biridir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ 

 

1- Yongalevha üretiminde orta tabakada kullanılan kaba yongaların çok büyük olmasının en önemli olumsuzluğu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Levha yüzeyinin kaplanmasına olumsuz etki eder.     b) Levhanın maliyetini artırır. 

c) Kenar bantlama işlemini güçleştirir.     d) Özgül ağırlığı artırır. e) Tutkal sarfiyatını artırır. 

 

2- Yongalevha üretiminde en çok kullanılan tutkal hangisidir? 

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

d) Üre Formaldehit  e) Izosiyonat tutkalı 

 

3- 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 

 

4- 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 

 

5- “Liflendirme basıncı” neyi ifade etmektedir? 

a) Kimyasal pişirmede kazan içerisinde oluşan iç basınca denir 

b) Taşlı liflendiricilerde taş üzerine uygulanan basınca denir 

c) Liflendirme sırasında rafinör bıçaklarını açmaya çalışan  basınca denir  

d) Defibratör içerisindeki buhar basıncına denir 

e) Yongaların defibratöre verildiği basınca denir 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi soyma kaplama üretimindeki hatalardan yüzey pürüzlülüğünün nedenlerinden birisi 

değildir? 

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

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

 

7- Aşağıdakilerden hangisi kontrplak üretiminde; sıcak preslerde, pres basıncı için doğru değildir? 

a) Pres basıncı ağacın cinsine bağlıdır  

b) Pres basıncını düşürmek için tomruklar uygun şekilde buharlanmalıdır 

c) Üretimi hızlandırmak için basıncı arttırmak uygundur 

d) Pres basıncı, kaplamaların üst yüzey özelliklerine göre ayarlanmalıdır 

e) Hiçbiri 

 

8- 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 

 
9-Aşağıdakilerden hangisi odun esaslı bir ürün değildir? 

a) LDPE  b) COM-PLY c) PSL  d) GLT  e) OSB 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi biyolojik olarak bozunabilen (biodegradable) tutkallardan değildir? 

a) Kitin   b) Lignin   c) Poli vinil asetat (PVA)  

d) Gomalak  e) Melamin-üreformaldehit (MÜF)  

  

11- Liflevhada ağaç kabuğu kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kabuk, lif üretimi sırasında köpüklenmeye neden olur 

b) Kabuk, hamur süspansiyonunda pH kontrolünü zorlaştırır 

c) Kabuk, yaş yöntem liflevha üretiminde formasyonu olumsuz etkiler 

d) Sert liflevhalarda kabuk kullanımı, liflevhanın eğilme direncini artırır 

e) Kabuğun ısı iletkenliği odundan farklıdır 

 

12- 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  

 

 



13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yaş ve kuru yöntemle liflevha üretiminin farklılıklarından değildir? 

a) Lif üretim yöntemleri    b) Kullanılan tutkal miktarları    

c) Levha taslağı oluşturma şekli  d) Kullanılan sıcak pres diyagramları  

e) Termik işlem uygulanması 

 

14- Kağıt üretiminde kullanılan suyun bünyesinde bulunduğu zaman safihanın rengini bozar, ağartma sırasında 

oksitlenerek pembe renk oluşturur. Söz konusu madde hangisidir? 

a) Manganez             b)Demir              c) CO2           d) Alüminyum         e)  Klorür 

 

15- 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-Kimyasal termomekanik yöntem 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Fourdrinier kağıt makinesinde elek döndürme işlemini gerçekleştirmez? 

a) Göğüs silindiri     b) Emici silindir     c) Döndürme silindiri      d) Emici kasalar      e) Germe silindiri 

 

17- Dünyada en fazla üretimi yapılan kağıt hamuru türü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yıllık bitki hamuru     b) Kraft (sülfat) hamuru  c) NSSC hamuru     

d) Mekanik hamur   e) Sülfit hamuru 

 

18- 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. 

 

19-Sıcak presten çıkan kontrplaklardaki ayrılma (patlama) oluşumu engelleyebilmek için aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi uygulanmaz? 

a) Tutkallama öncesinde kaplama rutubetinin azaltılması  

b) Tabakalar arasında su buharı çıkışına izin verecek küçük ek açıklıkları bırakılması  

c) Pres süresinin ve sıcaklığının artırılması 

d) Kaplamalara daha az tutkal sürülmesi 

e) Pres plakaları üzerinde ısı transferini engelleyecek kirliliklerin uzaklaştırılması 

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-Aşağıdakilerden hangisi odunun rutubet hallerinden birisi değildir? 

a)  Tam Kuru Hal   b)  Tam Yaş Hal  c)  Taze Hal  

d)  Lif Doygunluk Noktası (LDN)  e)  Yarı Rutubetli Hal 

 

22-Cobb testi ne amaçla kullanılır? 

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

c) Tutunmanın belirlenmesi,            d) Suyun bulanıklığının belirlenmesi,         

e) Hiçbiri 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi sonsuz (continue) presin özelliklerinden biri değildir? 

a) Üretim miktarını artırır.           b) Levha özelliklerinde düzelme olur.  

c) Sadece ince levha üretiminde kullanılır.   d) Üretimde farklı sıcaklık profili uygulanabilir.  

e) Üretimde farklı basınç profili uygulanabilir 

 

24- Yongaların kurutulması üzerine aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? 

a) Ağacın türüne    b) Yonga boyutlarına   

c) Özgül ağırlığa    d) Yongaların başlangıç rutubetine   

e) Kurutucunun kapasitesi 

 

25- Yonga kapasitesi aşağıdaki işlemlerin hangisinin yapılmasıyla artmaz? 

a) Makinenin devir sayısının artırılması  b) Yonga kalınlığının artırılması  

c) Bıçak sayısının artırılması   d) Makine ağzının genişliğinin artırılması  

e) Düşük özgül ağırlıkta ağaç malzeme kullanılması 

 

 
 



3- ODUN ANATOMİSİ, AHŞAP KORUMA VE KARANTİNA, 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi Angyospermlerin  asıl elemanlarındandır? 

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

 

2- Ev teke böceği zararını en fazla hangi dönemde yapar? 

a) Yumurta         b) Larva         c) Pupa                 d) Ergin           e) Nimf 

 

3- 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) 15 Kg  d) 25 Kg e) 20 Kg. 

 

4- Odunun özgül ağırlığı arttıkça çalışması nasıl etkilenir? 

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

 

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

a) Porozite b) Ekstaraktif maddeler      c) Su miktarı           d) Ağaçta bulunduğu yer       e) Lignin 

 

6- Odun hangi yönde biçilmesi halinde daha çabuk kurur? 

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

   

7- 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 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi odun koruma sürecinde yer alan “tasarım (doğal koruma) önlemleri” kapsamında değildir? 

a) Ağaç malzemenin kurutulması    

b) Yeni kesilmiş tomrukların enine kesitine mavi renklenmeyi önleyici madde sürülmesi    

c) Doğal dayanıklı ağaç türlerinin kullanılması    

d) Ağaç malzemenin kullanıldığı yerde kuru tutulması 

e) Uygun boyutlu malzemenin seçilmesi 

 

9- Odun kusurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Basınç odunu Angyospermlerde görülür    

b) Çekme odunu Gymnospermlerde görülür 

c) Kuşgözü odun lif kusurları arasında yer almaz   

d) Öz çatlağı lif kusurları arasında yer alır 

e) Reaksiyon odunu basınç odunu ve çekme odunu diye 2’ye ayrılır 

 

10- Kırmızı odun oluşumu aşağıdakilerden hangisinde görülür? 

a) Fagus                 b) Salix                  c) Tilia                       d) Abies               e) Populus 

 

11- Aşağıdakilerden hangisinde özışınları heterojendir?  

a) Quercus          b) Taxus         c) Pinus          d) Abies              e) Fagus 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi odun elemanlarının normal duruşlarında görülen düzensizliklerden değildir?  

a) Lif kıvrıklığı         b) Onduleli lif            c)  Öz Çatlağı            d)  Kuş gözü  e) Lif eğikliği 

 

13- Aşağıdaki türlerden hangisinin odunları dağınık trahelidir? 

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

 

14-  Angyosperm ve Gymnospermlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Gymnospermlerin hepsi otsudur            

b) Angyospermlerin hepsi odunsudur 

c) Gymnospermler tekçenekliler ve çift çenekliler diye ikiye ayrılır       

d) Angyospermler hem otsu hemde odunsudur  

e) Angyospermler açık tohumludur     

 

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

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

 

 



16- Aşağıdakilerden hangisinde su iletimi yoktur? 

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

 

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

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

 

18- İdeal bir kurutmada aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? 

a) Kalite      b) Süre c) Maliyet d) Kapasite e) Hiç biri 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi ağaç malzemenin kurutulmasının amaçlarından bir değildir? 

a) Gereksiz suyu uzaklaştırmak      b) Kaliteyi yükseltmek    c) Satış fiyatını artırmak  

d) Korumak    e) Depolamak 

 

20- Aşağıdaki yol tiplerinden hangisi kabuk böceklerinin anayol tiplerinden değildir? 

a) Bir kollu dikey yol              b) İki yollu dikey yol           c) S şeklinde yiyim yolu  

d) Yıldızımsı dikey yol             e) Bir kollu yatay yol   

 

21- Aşağıdakilerden hangisi odun korumanın amacına ulaşmak üzere bilinmesi ve uygulanması  gereken faktörlerden 

değildir? 

a) Odun zararlıları     b) Odunun anatomik yapısı       c) Liflere paralel basınç direnci  

d) Emprenye yöntemleri ve ekonomisi        e) Emprenye maddelerinin kimyasal yapısı ve etkisi        

 
22- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinde düşük rutubette iken kaplama soyulabilir? 

a) Maun  b) Teak  c) Kavak d) Sapelli e) Karaağaç 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi büyüme ile ilgili kusurudur? 

a) Reaksiyon odunu   b) Lif kıvrıklığı  c) Eksantrik öz   d) Onduleli lif e) Budak 

 

24-  Ekonomik olarak en önemli ve en yaygın hayvansal odun zararlısı hangisidir? 

a) Böcekler     b) Oyucu midyeler     c) Termitler d) İstakozlar      e) Kuşlar 

 

25- Mantar sporlarının yayılması hangi yolla olmaz? 

a) Rüzgar       b) Su       c) Hayvanlar          d) Duman           e) Çeşitli alet edevat ve ulaşım araçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- STRATEJİK KARAR VERME, İŞ YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA 

1- Belli bir dönemde işletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?  

a) Devamsızlık Oranı  b) İşgücü Envanteri  c) Personel Dönüşüm Oranı  

d) Çıkış Sayısı   e) İndeks Oranı 

 

2- 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 

 

3- Bir beyaz eşya için aşağıdakilerden hangisi kalitenin göstergesi değildir? 

a) Satış sonrası hizmetler   b) Garanti süresi   c) TSE belgesinin olması    

d) Medyadaki tanıtımlar  e) CE belgesinin olması 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur?  

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

 

5- Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinden değildir? 

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

d) Amortisman giderleri  e) Pazarlama satış giderleri 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi dört taraflı kenar ve yüzey işleme makineleriyle ilgili doğru bir ifade değildir? 

a) İşlem zamanı kısadır   b) Makinelerin döşeme alanından tasarruf sağlanır  

c) İşçilik maliyetlerinde azalma olur d) Kalifiye işçi gereklidir  

e) Parçaların yüzey kalitesi iyidir 

 

7- 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  

 

8- Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadığını araştıran insan kaynakları işlevi, 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a) İşe alıştırma eğitimi  b) İşgören değerleme  c) Oryantasyon  d) İşgücü envanteri  e) İş analizi  

 

9- 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  

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?  

a) İşgücü planlama  b) Yetiştirme/geliştirme c) Eğitim  

d) Kadrolama   e) Teknoloji geliştirme 

 

11- Aşağıdakilerden hangileri maddi sermaye ye örnek değildir? 

I) Markalar  II) İşletme malzemesi  III) Patent hakları IV) Depolar   

V) Know-how  VI) Arsa 

 

a) I, III, V b) II, III, V c) III, V, VI d) I, III, VI  e) I, II, III 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin ilk aşamasıdır?  

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

d) Personelin seçilmesi    e) Planların eyleme geçirilmesi  

 

13- Mobilya kilit ve takı malzemelerinin yuvalarının açılmasında aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılabilir? 

a) Daire testere makinesi  b) Dekupaj makinesi  c) Zincirli freze makinesi  

d) Torna makinesi  e) Hepsi 

 

14- Hangisi kalite çemberini doğru olarak tanımlar?  

a) Üretici firmanın sattığı ürünle ilgilenmesi 

b) Bir ürünün üretiminin planlama aşamasından satış sonrasına kadar sürekli izlenmesi 

c) Üretime katılan aynı birimden personelin küçük gruplar halinde toplanarak problemi çözmek, analiz etmek  

     amacıyla etkinliklerde bulunmasıdır 

d) Yönetici-personel uyumu 

e) Personelin nitelikli olması 



 

15- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir? 

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

 

16- Aşağıdakilerden hangisi bürokrasi modeli yaklaşımının avantajlarından değildir? 

a) Çalışma esaslarını belirleyen kurallar sistemi       b) Sosyal ve beşeri yönlerin dikkate alınması  

c) Açıkça tanımlanmış yetki ve sorumluluklar      d)Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü 

e) Kuralların tüm örgüt üyelerine tarafsızca uygulanması 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi ek mali tablolar arasında yer almaz? 

a) Kar dağıtım tablosu   b) Fon akım tablosu c) Bilanço 

d) Öz sermaye değişim tablosu  e) Nakit akım tablosu 

 

18- Aşağıdakilerden hangileri üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların karşılığıdır? 

I) Faiz  II) Vergi  III) Kâr  IV) Gelir V) Ücret  VI) Sermaye 

 

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

  

19- Sıfır stok düzeyini amaçlayan üretim yöntemi nedir? 

a) FMS   b) KANBAN  c) JIT  d) CAD   e) CAM  

 

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

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

 

21- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standart organizasyonunun kısaltılmış adidir? 

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

 

22- Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre sosyal gereksinimleri ifade eder?  

a) Su, yiyecek, uyku   b) Tehlikeden kaçınma   c) Ait olma, kabul görme  

d) Kendine güven ve saygı  e) Yeteneklerinin farkına varma 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçiliği ortaya çıkaran nedenlerden değildir? 

a) Ücretlerin ekleri  b) Mamullere yükletilebilme olanağı  c) Yapılan işin cinsi 

d) İşçilik    e) Üretken işçilerin özel durumları   

 

24- Aşağıdakilerden hangisi orta düzey yöneticiye örnektir? 

a) Şube Şefi b) Departman Şefi  c) İşletme Müdürü d) Müdür Yardımcıları    e) Hepsi 

 

25-  450 mm çaplı ve besleme hızı 350m/dk olan bir daire testerenin kesme hızı yaklaşık kaç m/sn’dir (Π=3,14)? 

a) 82  b)120  c) 41  d) 90  e) 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

1- 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 

 

2- Aşağıda bazı geometrik nesnelerin isimleri verilmiştir. Buna göre hangisi ya da hangilerinin net resimde öngörünüş, 

üst görünüş ve yan görünüşü ölçü ve şekil bakımından aynıdır? 

1- Küp  2- Kare 3- Çember  4- Dikdörtgen Prizma  5- Nokta 6-Küre 

 

a) Yalnız 1 b) 1,2 ve 6 c) 1 ve 5  d) 1,5 ve 6 e) 1,2 ve 5 

 

3- Bir dosyada, farklı çizgi özellikleri taşıyan katmanlar yaratarak çalışabilmek için hangi menünün kullanılması 

gerekmektedir? 

a) Tools  b) Layer properties manager  c) Modify  d) Draw  e) Dimension 

 

4- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, mesafesi belirlenebilen noktalar arasında imlecin sıçrayarak hareketini 

sağlar?  

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

 

5- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, ekranı eşit parçalara bölen nokta sisteminin ekranda görünmesini sağlar?  

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

 

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

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

 

7- Aşağıdaki hangi çizgi komutu kullanıldığında, birden fazla aşamada çizilmiş, çok parçalı bir çizginin bütün olarak 

algılanması sağlanır? 

a) Line   b) Arc   c) Polyline  d) Circle  e) Chamfer 

 

8- Aşağıdaki hangi komut, bir çizginin, kendisini kesen diğer bir çizgi yardımıyla kesilerek kısaltılması için kullanılır? 

a) Polyline  b) Mirror  c) Explode  d) Line  e) Trim 

 

9- Bir çizimin ayna görüntüsünü oluşturacak biçimde simetriğini almak için hangi komut kullanılır? 

a) Explode  b) Mirror  c) Circle  d) Arc   e) Copy 

 

10- Aşağıdaki hangi komut, bir çizgiden diğer bir çizgiye dik açı ile bağlanılmasını sağlayan “Object snap” özelliğidir? 

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

 

11- Aşağıdaki hangi komut, bir çizgi parçasının orta noktasının bulunabilmesi için kullanılan “Object snap” 

özelliğidir? 

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

 

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

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

 

13- 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 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



 

18- Aşağıdaki hangi komut, çizimin istenilen açıda – yönde döndürülmesini sağlar?   

a) Perpendicular   b) Chamfer  c) Stretch  d) Ellipse  e) Rotate 

 

19- Bir daire çiziminde çap vermek için hangi komutun girilmesi gerekmektedir?   

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

 

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

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

 

21- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, çizgilerin yatayda ve düşeyde düzgün ve kolay biçimde çizilmesini sağlar? 

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

 

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

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

 

23- 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° 

 

24- Aşağıdaki hangi komut, yumuşak hatlı – dalgalı çizgi çizilmesi için kullanılır?   

a) Copy   b) Trim   c) Spline  d) Array  e) Offset 

 

25- Aşağıdaki hangi komut, iki çizginin birleşim kısmının istenilen çapta yuvarlanabilmesi için kullanılır? 

a) Fillet   b) Chamfer  c) Stretch   d) Ellipse  e) Mirror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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- İş Kanununa göre; belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu 

hükme göre iş sözleşmeleri; 

I) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak ……….. sonra, II) İşi altı 

aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak ……. sonra, 

III) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak …….. 

sonra,  

IV) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak ………… sonra, 

           Feshedilmiş sayılır.  

Yukarıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerine hangi süreler gelmelidir? 

a) Bir hafta, İki hafta, Üç hafta, Dört hafta  b) İki hafta, Üç hafta, Dört hafta, Beş hafta 

c) İki hafta, Dört hafta, Altı hafta, Sekiz hafta d) Üç hafta, Beş hafta, Yedi hafta, Dokuz hafta 

e) Beş hafta, Altı hafta, Yedi hafta, Dokuz hafta 

 

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-   Sanayi ye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır?  

a) 16 yaş b) 18 yaş  c) 20 yaş  d) 14 yaş e) 17 yaş 

 

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- Aşağıda sayılan işyerleri ve işletmelerde çalışan işçilerden hangileri İş Kanunu hükümlerine tabidir?  

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,  

b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, 

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, 

d) Ev hizmetlerinde, 

e) Hiçbiri 

 

8- 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 

 

9- 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 

10- 5510 sayılı Kanuna göre, işçilerin sigorta primlerinin hesaplanmasında ay ve yıl kaç gün üzerinden dikkate alınır? 

a) Ay 30 gün, yıl 365 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 

 

11- 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. 

 



12- 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 

 

13- 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) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki seçeneklerin tamamı 

 

14- “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 

 

15- 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 
              

16- 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 

  

17- 5510 sayılı Kanuna göre “ücreti”, tanımı aşağıdakilerden hangisi tam olarak tanımlamaktadır? 

a) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı,  

b) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen net tutarı,  

c) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşımayan net 

tutarı,  

d) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve ayni olarak verilen süreklilik niteliği 

taşıyan brüt tutarı,  

e) Hiç biri 

 

18- 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 

 

19- Serbest meslek mensuplarının aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır? 

a) Ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurabilir  

b) Ormancılık ve orman ürünleri şirketi kurabilir 

c) Hizmet akdi ile bir büroda çalışabilir.   

d) Bilirkişilik yapabilir. 

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

 

20- 5531 sayılı Kanunun yayımlandığı Resmi Gazetenin tarihi ve Kanunun tam adı nedir? 

a) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Kanunu 

b) 29/6/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Kanunu 

c) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Hakkında Kanun 

d) 29/6/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Hakkında Kanun 

e) 29/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Kanunu 

 

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- Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde; ortaklık bürolarında ortaklık sözleşmesinin 

noterden tasdikli bir örneğini, şirketlerde şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir 

nüshasını kuruluş tarihinden itibaren en geç ne zamana kadar Odaya vermek zorundadırlar?  

a) İki ay  b) 45 gün  c) 40 gün d) Bir ay  e) Üç ay 

 

23- Meslek mensupları hizmet verdikleri iş sahiplerini ve işe ait bilgileri, yılın hangi ay veya aylarında Odaya bildirmek 

zorundadır? 

a) Aralık ve Haziran ayları   b) Ocak ayı  c) Aralık ayı   

d) Ocak ve Temmuz ayları     e) Temmuz ayı 

 

24- 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 

 

25- “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde ….… özürlü, kamu işyerlerinde 

ise yüzde ……… özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.” 

cümlesinin boş bırakılan yerlerine İş Kanununa göre % kaç oranları gelmelidir? 

a) 3, 5  b) 3, 4  c) 2, 4  d) 3, 7    e) 1, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C D B E A E            

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

B A E B C E E            

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C C C D A D            

 

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

C E E C D B A            

 

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

A A C E E B A            

 

 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C A D B A B            

 

 

 

 

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. 


