
1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA 

ÜRETİMİ 

1- 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 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi kaliteli süngerlerin yapısı ve özelliklerinden biri değildir? 

a) Yoğunlukları yüksektir. b) Serttirler.                     c)  Elastiklikleri yüksektir. 
d) Yumuşaktırlar.                 e) Çökme dayanımları yüksektir. 

 

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

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

 

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

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

 

5- 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 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi mobilyada modüler sistemin özellikleriyle ilgili doğru bir ifade 

değildir? 

a) Standart ölçü ve normda olması b) Düz ve sade hatlar c) Gereksiz işçilikten kaçınma 

d) Sadece bir işlevi yerine getirmesi  e) Ünitelerin kendi aralarında gruplanabilme özelliği taşıması 

 

7- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi kiraz (Prunus avium) yerine ikame olarak kullanılabilir? 

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

 

8- 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 

 

9- Aşağıdaki birleştirme şekillerinden hangisi seri üretime en uygundur? 

a) Kavelalı   b) Yabancı çıtalı       c) Kırlangıç kuyruğu       

d) Lamba-zıvanalı       e) Kendinden çıtalı 

 

10- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde aşağıdaki faktörlerden hangisi göz önünde 

tutulmalıdır? 

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

d) Rutubet  e) Hepsi 

 

 

 

 

 

 



11- Şekilde görülen biçme işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Çekme odunu bulunan tomruğun keskin kesiş ile 

biçilmesi 

b) Basınç odunu bulunan tomruğun keskin kesiş ile 

biçilmesi 

c) Reaksiyon odunu oluşumu bulunmayan eksantrik 

tomruğun biçilmesi  

d) Donma çatlağı bulunan tomruğun biçilmesi 

e) Çekme odunu bulunan tomruğun prizma kesişle 

biçilmesi 

 

12- Vernikli yüzeylerin zımparalanmasında kaç numaralı zımpara kağıdı kullanılmalıdır? 

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

 

13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel ve kimyasal olarak sertleşen su vernikleri için doğru 

değildir? 

a) Aynı püskürtme kabininde poliüretan vernik sürülebilir 

b) Organik çözücü madde oranı yüksektir  

c) Vernik artıkları uygun yapıştırma maddeleriyle uzaklaştırılabilir 

d) Tesis yapımında düşük masraflı emniyet önlemleri gerektirir 

e) Vernik filminin özellikleri diğer vernik sistemleri kadar iyidir 

 

14- Mobilya yapımında kullanılan aşağıdaki malzemelerden hangisi yenilenebilir kaynaktan 

elde edilir? 

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

 

15- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde, aşağıdaki tutkallardan hangisi artıkları 

uzaklaştırılması en zordur? 

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

 

16- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde, hatalı yüzeylerin onarılması için boşlukların 

doldurulmasında en çok kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kolofan    b) Gomlak macunu       c) Balmumu         

d) Enine kesit (başağaç) macunu        e) Odun macunu 

 

17-  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 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarımını etkileyen faktörlerden biridir? 

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

 

19- Aşağıdakilerden hangisi konstrüksiyon ve biçimlendirmeyi etkileyen faktörlerden birisi 

değildir? 

a) Malzeme türü ve özellikleri  b) Üretim organizasyonu c) Satış organizasyonu 

d) Makinelerin teknik donanımı  e) Teknolojik olanaklar   

 



 

20- Türk standartlarına göre (TS EN312-1) 1. sınıf yonga levhaların genel özelliklerinde 

perfaratör değeri nedir? 

a) ≤4 mg/100 gr  b) ≤8 mg/100 gr      c) ≤10 mg/100 gr        

d) ≤16 mg/100 gr      e) ≤20 mg/100 gr 

 

21- 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 

 

22- 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  

 

23- 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. 

 

24- 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.  
 
25- Aşağıdaki insan ölçülerinden hangisi oturma mobilyalarının tasarımında kullanılmaz? 

a) Dirsek yüksekliği  b) Omuz genişliği  c) El genişliği  

d) Bacak kalınlığı        e) Dirsek-bilek arası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ 

 

1- 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 

 

2- 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 

 

3- 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 

 

4- Kabukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) İlkbahar aylarında taze kesilmiş ağaçların kabukları kolay soyulur 

b) Genellikle yapraklı ağaçlar iğne yapraklı ağaçlardan daha zor soyulur 

c) İzolasyon liflevhaları için odunun kabuğu soyulmadan kullanılmalıdır 

d) Kabuklu yongada fazla kırıntı oluşur 

e) Fazla kabuk kullanımı levha yüzeyinde kararmalara neden olur  

 

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) Mısır koçanı-biyolojik yöntem  

 

6- 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 

 

7- 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 

 

8- 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 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi lif üretim yöntemlerinden rafinör mekanik yönteminin sakıncalarından biri 

değildir? 

a) Kuruluş masrafı yüksektir   b) Enerji tüketimi fazladır           

c) Rafinör bıçaklarının kulanım süreleri azdır d) Rafinör bıçakları masrafı yüksektir  

e) Hamur kalitesi düzensizdir 

 

10- 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 

 

 

 



11- Tutkal üretiminde viskozite hangi amaç için belirlenir? 

a) pH tespiti     b) Molekül ağırlının tespiti      

c) Çözünürlük tespiti      d) Elastiklik tespiti      

e) Metanol tespiti 

 

12-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 

 

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

a) Kitin    b) Lignin   c) Melamin-üreformaldehit (MÜF) 

d) Gomalak   e) Poli vinil asetat (PVA)   

 

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 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 

 

16- Kapalı yerlerde kullanılacak kontrplakların üretiminde en çok hangi tutkal türü tavsiye edilebilir? 

a) Polinivil asetat  b) Üre fromaldehit  c) Kazein           

d) Etil vinil asetat      e) Fenol rezorsin formaldehit 

 

17- Yongaların kurutulması üzerine aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? 

a) Ağacın türüne    b) Yonga boyutlarına   

c) Özgül ağırlığa    d) Yongaların başlangıç rutubetine   

e) Kurutucunun kapasitesi 

 

18- 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 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi Yongalevha Fabrikalarında uzun süreli tomruk veya yonga depolama 

yapmanın dezavantajlarından değildir? 

a) Yongalevha üretiminde ihtiyaç duyulan tutkal miktarı artar 

b) Çürüme ile hammadde kaybı olur 

c) Odunun rutubeti çok azalır, verimi azaltan çatlaklar teşekkül eder 

d) Yangın halinde söndürme güçleşir 

e) İstif masrafları çok yükselir 

 

20- Katlı sıcak  presleme sırasında birden fazla kademe uygulanmasındaki en etkili faktör nedir? 

a) Liflevha içerisindeki rutubet miktarı  b) Liflevhanın genişliği   

c) Levha içerisindeki tutkal miktarı   d) Press plakalarının en yüksek sıcaklık kapasiteleri  

e) Fabrikanın üretim kapasitesi 

 

21- “Yankee silindiri” konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Kalenderlemede kullanılan yağ ısıtmalı bir silindirdir. 

b) Kuşelemede, kuşe sütünün uygulandığı silindirdir 

c) Keçelerin döndürülmesinde asıl kuvvetin verildiği büyük silindirdir 

d) Havlu kağıt üretimindeki kurutma silindiridir 

e) Formasyon eleğini döndüren göğüs silindirinin diğer adıdır 

 

 



22- Aşağıdaki dövme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Kağıt hamurunda hemiselüloz oranının yüksek olması dövmeyi olumlu etkiler 

b) Kağıt hamurunda lignin oranının yüksek olması dövmeyi olumsuz etkiler 

c) Kağıt  hamurunda alfa selüloz oranının artması dövmeyi olumsuz etkiler 

d) Yüksek sıcaklıkta dövme tercih edilir 

e) Dövmede hamur konsantrasyonu genelde  %4-6 dır 

 

23- 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 

 

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

a) Hamurun kalitesini artırmak için  b) İnorganik maddeleri uzaklaştırmak için  

c) Hamurun rengini açmak için  d) Hamur içerisinde kalan siyah çözeltiyi uzaklaştırmak için  

e) Hamurda kalan lignini uzaklaştırmak için 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi Yongalevha üretiminde kullanılan kimyasal maddelerden değildir? 

a) Termoset tutkallar  b) Termoplastik tutkallar   

c) Doğal Yapıştırıcılar  d) Sülfit atık suyu   

e) Hidrofobik maddeler, sertleştirici maddeler, koruyucu maddeler, vs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- ODUN ANATOMİSİ, AHŞAP KORUMA VE KARANTİNA, 
 

1- Bir tomruktan biçilen kerestelerin sıralarının bozulmaması için hangi istifleme biçimi kullanılır? 

a) Basit sandık istif b) Blok istif c) Üçgen istif d) Makaslama istif e) Çapraz istif 

 

2- Aşağıdakilerden hangisinde özışınları heterojendir?  

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

 

3- Ekstraktif maddeler odunun en çok hangi bölümünde bulunur? 

a) Öz odunu b) Diri odun c) Kabuk  d) Kambiyum                 e) Yıllık halka 

 

4- 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 

 

5- İdeal bir kurutmada aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? 

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

 

6- Gymnospermlerde öz ışınlarıyla ilgili hangisi yanlıştır? 

a) Boyuna traheidlere oranla odunda çok az yer kaplar  

b) Enine reçine kanalları özışınlarının ortasından geçer 

c) Enine reçine kanallı özışınlarına fusiform özışınıda denir   

d) Özışını yüksekliği taksonların tanınmasında önemli rol oynar   

e) Özışını yüksekliği bireylerin yaşına büyüme oranına göre değişmez 

   

7- 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 

 

8- Aşağıda görülen şekildeki  reaksiyon odunu hangi bitkilerde görülmektedir? 

a) Angiospermae   b) Bryophyta   c) Gymnospermae   d) Pteridophyta   e) Mycophyta 

 

 

      Rüzgar 

  

 

 

9- Çift vakum yöntemine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) En çok pencere-kapı doğramalarının emprenyesinde kullanılır   

b) HOÇEM ile kullanılır 

c) Ülkemiz piyasasında “şeffaf emprenye” olarak anılmaktadır   

d) Tesislerin kurulması kolay ve yatırım masrafları düşüktür   

e) Emprenye kazanı çoğunlukla silindirik yapıdadır 

 

 

10- Aşağıdaki türlerden hangisinin odunları dağınık trahelidir? 

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

 

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

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

 

 

 



12- Aşağıdakilerden hangisi kurutma kusurlarından biri değildir? 

a) Çatlaklar  b) Sertleşme ( kabuklaşma ) c) Uzama   

d) Renk değişmeleri e) Reçine sızması 

 
13- Aşağıdakilerden hangisinde su iletimi yoktur? 

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

 
14- Odunun özgül ağırlığı arttıkça çalışması nasıl etkilenir? 

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

 
15- Mavileşme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) En çok çamlarda görülür    b) Üç tipte yapılır c) Odunun permeabilitesini arttır  

d) Biçilmiş kerestede oluşuyorsa sekonderdir           e) Bir çürüme şeklidir 

 

16- Ips sexdentatus’un Türkçe ismi nedir? 

a) 10 dişli çam kabukböceği       b) 12 dişli çam kabukböceği       c) 14 dişli çam kabukböceği          

d) 15 dişli çam kabukböceği        e) 20 dişli çam kabukböceği 

 

17-Mantar sporlarının yayılması hangi yolla olmaz? 

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

  

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

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

 
19- Aşağıdakilerden hangisi sıvı yüzey kaplama levhalarından biridir? 

a) Fenolik kraft kağıtlar  b) Rulo laminatlar  c) Polietilen esaslı kağıtlar 

d) Yüksek basınç laminatları e) Alkol esaslı vernikler 

 

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

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

 

21- Kırmızı odun oluşumu aşağıdakilerden hangisinde görülür? 

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

 

22- Aşağıdakilerden hangisi Gymnosperm değildir? 

a) Picea    b) Fagus     c) Pseudotsuga      d) Cedrus      e) Abies 

 

23- 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. 

 

24- Angyospermlerle ilgili olarak hangisi söylenemez? 

a) Angyospermlerde traheler su taşımakla görevlidirler         

b) Angyospermlerde lifler destekle yükümlüdürler 

c) Angyospermleri Gymnospermlere üstün kılan traheleri taşımasıdır   

d) Liflerin türü taksonlara göre değişmez 

e) Lifler traheid lifleri ve libriform lifleri olmak üzere 2’ye ayrılır 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi büyüme ile ilgili kusurdur? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



4- STRATEJİK KARAR VERME, İŞ YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA 

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

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

 

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- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standart organizasyonunun kısaltılmış adıdır? 

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

 

4- 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 

 

5- Aşağıdaki maddelere göre, beşeri ilişkileri okulunu oluşturan deneylerin temel sonuçlarına göre, işçiyi 

daha fazla çalıştırmaya isteklendirme de etkili olan faktörler nelerdir?  

I) Sürekli eğitim, II) Moral,   III) Teşvik edici ücret sistemi,  IV) Sıkı bir denetimle sağlanabilir 

V) Ait olma duygusunun tatmini,  VI) sosyal dayanışma,  

 

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

 

6-  Aşağıdakiler hangisi ağaç işleme makinelerinin yapısal elemanlarından biridir? 

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

 

7- Aşağıdaki makinelerden hangisi kakma ve marketricilikte kullanılabilir? 

a) Daire testere makinesi  b) Şerit testere makinesi  c) Dekupaj makinesi  

d) Kalınlık makinesi  e) Torna makinesi 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur?  

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

 

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

a) İşgücü planlama  b) Teknoloji geliştirme   c) Eğitim  

d) Kadrolama   e) Yetiştirme/geliştirme  

 

10- Aşağıdaki maddelerden üretim planlama ve kontrol fonksiyon şekline göre, planlama bölümünde yer 

alan işlemler, işlem sırasına göre nasıl yer alırlar? 

I) Takip Kontrol    II, Zaman tahminleri III) Programlama  IV) Değerleme V) Rotalama  

VI) Dağıtım 

 

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

 

11- Aşağıdaki gider türlerinden hangisinin stoklanması imkansızdır? 

a) İşçilik giderleri      b) Endirekt malzeme giderleri       c) Direkt malzeme giderleri 

d) Genel üretim giderleri  e) Hammadde maliyeti 

 

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 orta düzey yöneticilerin görevlerindendir? 

a) Çalışanlara teknik anlamda yardım ederler 

b) Örgütün kültürünü etkilerler 

c) Örgütün genel stratejilerini ve politikalarını uygulayan kişiler değildirler 

d) Genelde farklı bölüm yada iş birimlerinin başında bulunurlar 

e) Bu yöneticiler direk olarak ürün veya servislerin üretiminden sorumludurlar  



 

14- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir? 

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

 

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

zihinsel yorgunluk kapsamında değerlendirilemez? 

a) İşini benimsememek ve sevmemek  b) Beslenme yetersizliği nedeni ile enerji açığı  

c) Unutkanlık     d) Algı organlarının sınırlı kapasitesi  

e) Ağır iş yükü ve sorumluluk 

 

16- Tüketiciden alınan verilerin mamul dizaynına dönüştürülmesi ve üretime geçildikten sonra mamulün 

satışa sunulması için geçen süre göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi sıralamada 3. sırada yer 

alır? 

a) Uçak  b) Ev eşyası  c) Takım tezgahları d) Otomobil karasörü e) Radyo-TV  

 

17- 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 

 

18- 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   

 

19- Aşağıdakilerden hangisi orta düzey yöneticiye örnektir? 

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

 

20- 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 

 

21- 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 

 

22-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 

 

23- 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 

  

24-  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 

 

25- 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 

 

 

 

 

 



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

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

 

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

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

 

3- İzdüşüm düzlemlerinde cisimlerin görünüşleri çizilirken birtakım kurallara uyulmaktadır. Aşağıdaki 

çizelgede izdüşüm düzlemleri verilmiştir. Buna göre; Alın düzlem, Profil düzlem ve Yatay düzlem ile 

belirlenen bölgelere cismin hangi görünüşlerinin çizileceği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

ÖNGÖRÜNÜŞ  YANGÖRÜNÜŞ ÜSTGÖRÜNÜŞ  

a) Alın düzlem  Profil düzlem  Yatay düzlem 

b) Profil düzlem  Alın düzlem  Yatay düzlem 

c) Alın düzlem  Yatay düzlem  Profil düzlem 

d) Profil düzlem  Yatay düzlem  Alın düzlem 

e) Yatay düzlem  Profil düzlem  Yatay düzlem 

 

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

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

 

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

çizilmesini sağlar? 

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

 

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

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

 

7- 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° 

 

8- 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 

 

9- Aşağıdaki hangi komut, bir çizginin karşısındaki diğer çizgiye kadar uzatılması için kullanılır? 

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

 

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

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

 

11- Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD dosya uzantısıdır?  

a) doc  b) ppt  c) dwg  d) txt   e) pdf 

 

12- Aşağıdaki hangi komut, bir çizginin veya objenin satır veya sütun düzeninde, veya bir merkez etrafında 

istenilen sayı, mesafe veya açıda çoğaltılabilmesi için kullanılır? 

a) Offset  b) Line   c) Copy   d) Array  e) Rotate 

 

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

özelliğidir? 

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

 

14- 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 

 



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

özelliğidir? 

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

 

16- Aşağıdaki hangi komut, bir dairenin teğet noktasının bulunabilmesi için kullanılan “Object snap” 

özelliğidir? 

a) Parallel  b) Midpoint  c) Perpendicular   d) Tangent  e) Fillet 

 

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

kullanılır?    

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

 

18- Aşağıdaki cümlelerde verilen 1, 2 ve 3 numaralı tanımlarda noktalı yere gelmesi gereken terimler hangi 

seçenekte bir arada verilmiştir. 

1- Aynı düzlem içinde bulunmasına rağmen birbiriyle hiç kesişmeyen doğrulara ………denir. 

2- Bir çemberin üzerindeki herhangi iki nokta arasından alınan çember parçasına ……… denir. 

3- Bir dairesel yüzeyin izdüşümü, temel izdüşüm düzlemine göre eğik tutularak çizildiğinde elde dilen şekle 

……… denir. 

           1.Cümle          2. Cümle          3. Cümle 

a)  teğet  elips  oval 

b)  sonsuz  yay  elips 

c)  paralel  elips  yay 

d)  sonsuz  elips  yay 

e)  paralel  yay  elips 

 

19- Aşağıdaki hangi komut, tek olarak algılanan ve bir bütün olarak hareket eden ancak birden fazla 

çizgiden oluşan çizimin parçalarına ayrılması için kullanılır? 

a) Fillet   b) Dimension  c) Stretch   d) Ellipse  e) Explode  

 

20- 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 

 

21- Aşağıdaki menülerden hangisi çizimin ölçülendirilmesi amacıyla kullanılır?   

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

 

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

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

 

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

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

 

24- Aşağıdaki kısayol komutlarından hangisi, istenilen açılarda çizgi çizilebilmesi için açıların otomatik 

olarak önerilmesini sağlar? 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 

 

1-  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      b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu  

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

  

2- “İş Kanununa göre, kadın işçilerin doğumdan önce ……… ve doğumdan sonra …….. hafta olmak üzere 

toplam ……….. haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi 

süreler gelmelidir? 

a) Dört, Dört, Sekiz b) Üç, Üç, Altı c) Sekiz, Sekiz, Onatlı d) İki, Üç, Beş e) Dört, İki, Altı 

 

3- 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 

 

4- Serbest meslek mensupluğu ve serbest yeminli meslek mensupluğu sınav komisyonu …. üyeden oluşur. 

Bu üyelerden …. i Yüksek Öğretim Kurulu, …. i Orman ve Su İşleri Bakanlığı, … i Orman Genel 

Müdürlüğü ve …. i Orman Mühendisleri Odası tarafından seçilir. Bu iki cümlenin boşluklarına aşağıdaki 

sayı dizinlerinden hangileri gelmelidir? 

a) 7, 2, 1, 2, 2  b) 7, 1, 2, 2, 2     c) 7, 2, 2, 2, 1      d) 7, 2, 2, 1, 2  e) 6, 2, 2, 1, 1 

 

5- 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 

 

6- Hizmet akdi ile çalışan işçilerin aşağıda belirtilen gelirlerinden hangileri pime esas kazançların hesabında 

dikkate alınır?   

1) Hak edilen aylık brüt ücretlerin, 

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan brüt ödemelerin,  

3) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine o ay için ödenen 

brüt tutarların, 

4) Ayni yardımlar,  

5) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları,  

6) Görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı,  

a) 1,2,3,4 b) 1,2,3  c) 1,2,3,4,6  d) 2,3,4  e) 4,5,6 

 

7- 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 

 

8- 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 

 

9- “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 

 

10- Çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara işçilere, yılda kaç günden az olmamak 

üzere ücretli izin verilir? 

a) 10 gün b) 7 gün  c) 5 gün  d) 20  e) 14 gün 



 

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

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

 

12- Sanayie 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 

 

13- 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 

 

14- 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 

 

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- 5531 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre; 4 üncü maddede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren gerçek 

kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin mühendis istihdamında uymak zorunda oldukları esaslara ilişkin 

yönetmeliği çıkarmaya hangi kurumlar yetkilendirilmiştir?   

a) Orman Mühendisleri Odası   b) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  d) Başbakanlık 

e) Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Orman Mühendisleri Odası 

  

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

bildirmek zorundadır?  

a) 60 gün içinde  b) 15 gün içinde          c) 45 gün içinde       d) 30 gün içinde         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 hangi maddesinde meslek mensuplarının hak, yetki ve sorumlulukları 

belirlenmiştir?  

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

 

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

Odaya bildirmek zorundadır? 

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

d) Ocak ayı   e) Temmuz ayı 

 

21- 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 

 

 



22- 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 

 

23- 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 

 

24- 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 

 

25- 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 çalışabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

B B B C E E 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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

A A D D C D B            

 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C A B E D 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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C B C A D 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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

A B D A A 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. 


