
 

1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ 

 

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yüzey işlemi maddelerden çözücü ve inceltici maddelerin görevleriyle ilgili 

doğru bir ifade değildir? 

a) Yüzeyin ıslanmasını önlemek b) Kurutma süresini ayarlamak  c) Dispersiyon oluşturmak 

d) Viskozitesini düzenlemek e) Yapıştırma derecesini ayarlamak 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarım elemanlarından biri değildir? 

a) Biçim  b) Boyut  c) Ölçek-oran  d) Renk  e) Doku 
 

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

a) Malzeme türü ve özellikleri       b) Üretim organizasyonu c) Makinelerin teknik donanımı 
d) Teknolojik olanaklar  e) Satış organizasyonu 
 

4- Daha çok yapraklı ağaçların (özellikle meşede 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 
 

5- Aşağıdaki makine kombinasyonlarından Türkiye’deki kereste fabrikalarında genellikle 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  
 

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

değildir? 

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

d) Teknolojik tasarım  e) Mühendislik tasarımı 
 
7- Mobilya üretiminde yapay kaplamaların kaplanacağı taşıyıcı malzemelerde genellikle ağıdaki hangi özellik 

daha çok aranır? 
a)  Malzemenin çalışması   b) Malzemenin özgül ağırlığı             c)   Malzemenin yüzey düzgünlüğü                  
d)  Malzemenin direnci  e) Malzemenin sertliği 
 

8- 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 

 

9- 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 

 

10- Vernikli yüzeylerin zımparalanmasında kaç numaralı zımpara kağıdı kullanılmalıdır? 

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

 

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

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

 

 

 



12- Aşağıdaki birleştirme şekillerinden hangisi seri üretime en uygundur? 

a) Kavelalı  b) Yabancı çıtalı       c) Kırlangıç kuyruğu      d) Lamba-zıvanalı      e) Kendinden çıtalı 

 

13- Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi redüksiyon yoluyla renk açmak için kullanılmaz? 

a) Oksalik asit b) Sülfirik asit c) Sodyum bisülfit d) Sodyum karbonat e) Sitrik asit 

 

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

a) Özgül ağırlık  b) Permeabilite c) Odunun anatomik yapısı d) Rutubet e) Hepsi 

 

15- Kaloriferle ısıtılan yerlerde kullanılan ağaç malzemelerin rutubet miktarları aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Kuru odunların biçilmesinde enerji ihtiyacı daha fazladır 

b) Kirli tomrukların biçilmesinde dişleri çaprazlanmış testereler kullanılmalıdır. 

c) Donmuş tomrukların biçilmesinde testere dişlerinin ezme ve çapraz miktarı daha fazla olmalıdır. 

d) Tropik odunların biçilmesinde stellitlenmiş dişli testereler kullanılmalıdır. 

e) Reçineli tomrukların biçilmesinde kapasite daha düşüktür. 

 

17- Marangoz şerit testerelerinde en çok kullanılan diş şekli hangisidir? 

a) NV                    b) PV                    c) KV                  d) RS             e) KU 

 

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

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

 

19- 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 

 

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

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

 

21- 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 

 

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

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

 

24- Aşağıdaki insan ölçülerinden hangisi oturma mobilyalarının tasarımında kullanılmaz? 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KÂĞIT TEKNOLOJİSİ 

 

1- Aşağıdaki odunlardan hangisi yongalevha üretiminde kullanılmaz? 

a) Reçineli odun  b) Kavak odunu  c) Reaksiyon odunu d) Artık odun e) Çürük odun 

 

2- Aşağıdakilerden hangisinin elastikiyet modülü en yüksektir? 

a) Selüloz b) Orta Yoğunlukta Lif levha (MDF) c) Odun   d) OSB  e) Lignin 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi yongalevhanın sınıflandırma kriterlerinden değildir? 

a) Levha yoğunluğu  b) Serme sistemi   c) Tabaka sayısı  

d) Üst tabaka yonga yüzdesi e) Yonga şekil ve boyutu 

 

4- Odun esaslı sandviç panellerde orta tabakanın aşağıdaki yüklerden hangi ikisine daha çok dayanıklı olması 

istenir? 

a) Basınç ve gerilme  b) Şok ve basınç   c) Makaslama ve basınç  

d) Gerilme ve makaslama  e) Yorulma ve makaslama 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi odun esaslı bir ürün değildir? 

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

 

6- Aşağıdaki levhalardan hangisinin inorganik bir bağlayıcı kullanılarak üretimi mümkündür? 

a) Yonga levha  b) LVL (Laminated Veneer Lumber)  c) Kontrplak 

d) Dendrolight  e) PSL (Parallel Strand Lumber) 

 

7- Yaş lif levha üretiminin geleneksel yöntemle arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yaş yöntemde yapıştırıcı madde olarak yalnız melamin formaldehit kullanılmaktadır. 

b) Yaş lif levha üretiminde kimyasal işleme uğratılmış lifler kullanılmaktadır. 

c) Yaş yöntemle lif levha üretilemez 

d) Yaş yöntemde tutkal kullanımına gerek yoktur. Lif lif bağlanması hidrojen bağları ile gerçekleşir. 

e) Geleneksel yöntemde tutkal kullanımına gerek yoktur. Lif lif bağlanması hidrojen bağları ile gerçekleşir. 

 

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksantrik soyma için doğru değildir? 

a) Kavrama kirişleri kullanılarak eksantrik soyma yapılabilir 

b) Bütün tomruklar eksantrik soyulabilir 

c) Yarım tomruklar eksantrik soyulabilir 

d) Tomruk parçaları eksantrik soyulabilir 

e) Tomruklardan elde edilen prizmalar eksantrik soyulabilir 

 

9-Cobb testi ne amaçla kullanılır? 

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

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

 

10- Lif levha üretimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Uzun elyaf lifleri izolasyon lif levhalarında daha çok tercih edilmektedir 

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

c) İzolasyon lif levhalarında kabuk kullanımı son ürün özelliklerini iyileştirir  

d) Yaş metot lif levha üretiminde kabuk kullanımı ciddi problem oluşturur 

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

 

11- Açıkta kullanılacak kontrplakların üretiminde hangi tutkal türü tavsiye edilmez? 

a) Fenol formaldehit  b) Melamin formaldehit  c) Fenol rezorsin formaldehit 

d) Üre formaldehit   e) Rezorsin formaldehit 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi yonga kalitesi üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir? 

a) Özgül ağırlık veya hacim yoğunluk değeri  b) İlkbahar-yaz odunu oranı 

c) Reaksiyon odunu   d) Genç odun-yaşlı odun  e) Kabuk oranı  

 

13- Lif levha için odundan en yüksek hamur eldesi hangi metot ile sağlanabilir? 

a) Soda-antrakinon-oksijen pişirmesi  b) Taş mekanik yöntemi   c) Kraft pişirmesi   

d) Sülfat pişirmesi  e) Biffar değirmeni metodu 

 

 

 

 

 



14- Taşlı liflendirici kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Rutubeti % 40 ve üzerindeki taze odunlar bu metoda daha uygundur 

b) Reçineli ve ekstraktifi zengin odunlar problem oluşturur 

c) Özgül ağırlığı yüksek odunlar daha uygundur 

d) Taşın dönme hızı ile enerji tüketimi artar 

e) Kaba taneli taşlar izolasyon lif levhasına daha uygun lif üretir 

 

15- İdeal bir dolgu maddesinde aşağıdakilerden hangisi istenmez? 

a) Suda çok iyi çözünmesi    b) Yüksek beyazlık  c) Küçük tane çapı  

d) Kimyasal yönden reaktif olmaması  e) Ucuz olması 

 

16- Kuru metot üretimde amonyum klorür veya amonyum sülfat kullanımıyla ilgili ne söylenebilir? 

a) Liflerin renklerini açmak için levhaya katılır 

b) Reçinenin presleme sırasında sertleşmesini ayarlamak için kullanılır 

c) Sıcak preslemede pres sacına levhanın yapışmaması için levha yüzeyine sürülür  

d) Sıcak ve soğuk pres yüzeylerini temizlemek için kullanılır 

e) Isıtma sitemlerindeki suyun işlemesinde kullanılır  

 

17-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 

 

18- Lif levhada 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 

 

19- “Soğuk liflendirme” teriminden ne anlaşılmaktadır? 

a) Taşlı liflendiricide havuz sıcaklığının 50 oC civarında tutulması 

b) Odunun soğutularak lif haline getirilmesi  

c) Çözücü kimyasalın soğuk olarak yongalara uygulanması 

d) Defibratör sırasında bıçaklar arasına soğuk su verilmesi 

e) Pişirmede hiç basınç uygulanmaması 

 

20- Lif levha endüstrisi açısından “Masonit Yöntemi” ne demektir? 

a) Ağaç kabuklarının kimyasal kullanılarak soyulmasına denir 

b) Liflendirmede kullanılan mekanik bir metottur 

c) Yongalardan buhar patlaması prensibiyle lif elde etme metoduna denir 

d) Lif levhanın sürekli preslenmesi metoduna denir 

e) Mekanik lif üretiminden önce yongaların kimyasallarla yumuşatılmasına denir 

 

21- Lif levha üretim yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Yaş yöntemde hiçbir bağlayıcı kimyasal (tutkal) katılmadan üretim yapılabilir 

b) Kuru yöntemde lifler arasında doğal hidrojen bağ oluşumu en azdır 

c) Kuru yöntemde iki yüzü düzgün levhalar üretilir 

d) İzolasyon liflevhalarında sıcak presleme uygulanmaz 

e) Yaş yöntemde sıcak presleme, tek kademede ve daha hızlı gerçekleşir 

 

22- Yaş yöntem lif levha üretiminde, levhanın bir tarafında görülen elek izi nasıl oluşur? 

a) Formasyon tablasında, sonsuz eleğin izinden dolayı oluşur 

b) Sıcak preslerde kullanılan elek levhasının izinden dolayı oluşur  

c) Döner emici kasalardaki hareketli elek izinden dolayı oluşur 

d) Islak preslerde yüksek basınç sonucu elek izi oluşur 

e) Dandy silindiri yüzeyinden dolayı elek izi oluşur 

 

23- Kuru ve yaş yöntem liflevha üretimi açısından aşağıdaki yanlış ifadeyi bulunuz? 

a) Kuru yöntem fabrikalar su problemi olan yerlerde kurulabilir 

b) Kuru yöntemde hammadde verimi %100’e yakındır 

c) Kuru yöntemde hava kirliliği problemi daha belirgindir 

d) Kuru yöntemde, levha içerisinde daha fazla hidrojen bağı oluşur 

e) Kuru yöntemde mantar tahribatı olmuş odunlar da kullanılabilir 

 

 



24- Yaş yöntem lif levhada sıcak presleme konusunda hangi ifade yanlış olabilir? 

a) Preslemede liflerin yapışmasında hemiselüloz ve lignin çok önemlidir 

b) Hemiselüloz oranı düşük olan hamurlar zayıf levhalar verir  

c) Suyun ortamda bulunması yapışmayı (polikondenzasyonu) olumsuz etkiler 

d) Presleme sırasında odun bileşenlerinde degredasyon oluşur  

e) Presleme sırasında hücre çeperlerinde ezilmeler meydana gelir  

 

25- Kuru yöntem lif levha üretiminde tutkal katılımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Defibratör çıkışı lifler tutkallanır ve kurutmaya gider 

b) Lifler rafinasyon sırasında iken tutkal karıştırılır  

c) Tüplü kurutucudan çıkan sıcak liflere tutkal püskürtülür 

d) Formasyonda serme sırasında liflere tutkal karıştırılır 

e) Tutkallama yongalar liflendirmeye gitmeden önce yapılır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3- ODUN ANATOMİSİ, AHŞAP KORUMA VE KARANTİNA 

 

1- Hücre çeperi içerisindeki boşluklarda tutulan suya ……………. denir? 

a) Bağlı su b) Serbest su c) Hiğroskopik su d) Hava kurusu          e) Denge rutubeti 

 

2- Odun hangi yönde biçilmesi halinde daha çabuk kurur? 

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

 

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

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

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Gymnospermlerin asıl elemanlarındandır? 

a) Enine traheidler        b) Odun paranşimi           c) Boyuna traheidler       d) Reçine kanalları       e) Traheler 

 

5- 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) 20 Kg e) 35 Kg. 

 

6- 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 

 

7- Aşağıdaki ağaçlardan hangisi güç yarılan ağaç türlerindendir? 

a) Porsuk b) Ihlamur c) Douglas göknarı d) Ceviz  e) Çınar 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Gymnospermae odunlarının elemanlarından değildir? 

a) Enine Traheit          b) Özışını paranşimi        c) Boyuna Traheit           d) Özlekesi         e) Epitel hücreleri 

 

9- Kenarlı geçitlerde geçit zarının orta kısmında kökeni primer olan kalınlaşma olur buna ………. denir. 

a) Margo              b) Porus             c) Torus             d) Geçit zarı              e) Geçit odası 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi trahelerde perforasyon tablası tipidir? 

a) Merdivenimsi b) Sıralı            c) Kanallı    d) Oval tipinde   e) Okal tipinde 

 

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

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

 

12- Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı ağaçlarda karşılaşma yeri geçidi değildir? 

a) Pencere        b) Pinoid           c) Piceoid           d) Cupressoid           e) Coniferoid 

 

13- Aşağıdakilerden hangisinde özışınları heteroselulerdir?  

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

 



14- Aşağıdakilerden hangisi Sarıçam (Pinus sylvestris) da karşılaşma yeri geçit tipidir?     

a) Pinoid         b) Araucarioid           c) Pencere          d) Piceoid            e) Cupressoid 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Gymnospermae odunlarında bulunmaz? 

a) Tül            b) Traheid           c) Boyuna paranşim           d) Reçine kanalı            e) Yıllık halka 

 

16- Mikroskop altında bir odunun enine kesitine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi 

görülmez? 

 a) Reçine kanalı          b) Traheit           c) Perforasyon tablası         d) Trahe        e) Yıllık halka 

  

17- Aşağıdaki taksonlardan hangisinde spiral kalınlaşma görülmektedir? 

a) Tilia         b) Ulmus           c) Juglans           d) Fagus           e) Populus 

 

18- Aşağıdaki türlerden hangisi dağınık trahelidir? 

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

 

19- Aşağıdakilerden hangisi bir ağaçta meydana gelen mevcut değişikliklerden biri değildir. 

a) Bir yıllık halka içerinde hücre boyutlarındaki değişmeler 

b) Özden çevreye doğru hücre boyutlarında değişmeler 

c) Hücre çeperi kimyasal yapısındaki değişmeler 

d) Fiziksel özelliklerde değişim 

e) Kristal yapıda meydana gelen değişmeler 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi hücre çeperinde görülen oluşum değildir? 

a) Geçitler       b) Hücreler arası boşluklar        c) Spiral kalınlaşmalar         d) Reaksiyon odunu       e) Crassulae oluşumu 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi ağaç malzemenin buharlanması amaçlarından biri değildir? 

a) Renk yeknesaklığı sağlamak b) Boyut stabilizesini sağlamak  

c) Maliyeti düşürmek  d) Yumuşatmak  e) Gerilmeleri azaltmak 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi buharlama yöntemlerinden biridir? 

a) Yağmurlama b) Endirekt buharlama  c) Serpme yöntemi  d) Kaynatma  e) Daldırma 

 

23- Aşağıdaki maddelerden hangisi buharlama fırınlarının iç duvar ve sıvalarında yer almamalıdır? 

a) Beton  b) Tuğla  c) Taş  d) Kireç  e) Çimento 

 

24- Insecta sınıfına dahil böceklerde kaç adet bacak vardır? 

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

 

25-Danaburnu bitkilerin nerelerinde zarar yapmaktadır? 

a) Kökler  b) Gövde        c) Dallar          d) Yapraklar  e) Sürgün          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- STRATEJİK KARAR VERME, İŞ YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA 

 

1- Aşağıdakilerin hangisi Bilançonun aktif kısmında yer almaz? 

a) Alacaklar      b) Stoklar         c) İştirakler      d) Amortismanlar           e) Kasa 

 

2- İşyerlerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri doğrudan almak 

zorunda olan birim aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İşçiler  b) Devlet c) İşveren d) Belediyeler  e) Hiçbiri 

 

3- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklarla onsekiz yaşından küçük işçilerin çalışması için aşağıdaki koşullardan 

hangisi zorunludur? 

a) Bağlı belediye başkanlığının izni gereklidir  b) Doktor raporu gereklidir 

c) Özel güvenlik tedbirleri gereklidir   d) Ailenin izin vermesi gereklidir 

e) Çalışma yasağı vardır 

 

4- İşçi sağlığı ve iş güvenliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisini doğrudan gerçekleştirirse ana amacına 

ulaşabilir? 

a) İşletme güvenliğini sağlamak  b) İşletme üst yönetimini konu hakkında bilgilendirmek 

c) İşçileri konu hakkında bilgilendirmek d) İşletmeyi özel güvenlik kuruluşlarının denetimine açmak 

e) Hiçbiri 

 

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

yorgunluk kapsamında değerlendirilemez? 

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

c) Unutkanlık    d) Algı organlarının sınırlı kapasitesi  

e) İşini benimsememek ve sevmemek 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik içinde yer alır? 

a) Boşa geçen işçilik      b) Mamuller için harcanan işçilik  c) Mesai ücretleri 

d) Makine ayarlama işçiliği     e) Geçici çalışanlara ödenen ücretler 

 

7- Aşağıdaki gider türlerinden hangisinin stoklanması imkansızdır? 

a) Hammadde maliyeti  b) Endirekt malzeme giderleri  c) Direkt malzeme giderleri 

d) Genel üretim giderleri  e) İşçilik giderleri 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemi seçilirken dikkat edilecek unsurlardan değildir? 

a) Satın alma sıklığı       b) Vergi avantajı sağlama yönü          c) Fiyatların gelecekteki eğilimi 

d) DİS’nin toplam maliyet içindeki payı  e) Kullanılan hammadde özelliği 

 

9- Her yerde ve her işletme için geçerli olabilecek bir yönetim uygulaması yerine, bir işletme için bir yönetim 

uygulamasını öngören yönetim modeli nedir? 

a) Bürokrasi b) İnsan ilişkileri  c) Durumsallık  d) Neo-Klasik  e) Bilimsel   

 

10- Toplam kalite yönetimi anlayışına sahip olan örgütler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Bana ne yapacağım söylensin 

b) Fırsatları yakalama arayışı 

c) Bir konuda uzmanlaş 

d) Kırılmadıkça tamir edilmez 

e) Sorumluluk almaktan kaçınılmalı 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktördür?  

a) Meslek  b) Değer yargıları  c) Aile   d) Kültür  e) Referans grupları  

 

12- Aşağıdaki maddelerin hangileri, yöneticilerin sosyal özelliklerine ilişkin özelliklerdendir? 

I) İşleri zamanında yapmak  II) Akıl ile duygu arasında denge    

III) İş birliği yapabilme      IV) Tertiplilik    

V) İş disiplini    VI) Ölçülü ve dengeli davranış   

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

 

 

 



13- Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinden değildir? 

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

d) Amortisman giderleri  e) Pazarlama satış giderleri 

 

14- Aşağıdaki maddelerin hangileri, Yönetsel beceriler/beşeri beceri özelliklerdendir? 

I)    Uzun dönemli düşünme, çevresel faktörleri ve firma içi ilişkileri algılayabilme  

II)   Çalışanları fikirlerini açıkça belirtirler.  

III) Yapılan işlerle alakalı özel bilgileri ve problem çözme tekniklerini bilmek  

IV)  Astlarını motive eder, yol gösterir, liderlik eder ve anlaşmazlıkları çözümler 

V)  Planlama yetenek ve bilgilerine sahip olmak  

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

 

15- Satın alma karar sürecinin ilk aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Hedef belirleme  b) Değerlendirme  c) Gereksinmenin ortaya çıkması  

d) Deneme   e) Haberdar olma  

 

16- Belirli mevsimde üretilen çay yaprağının, çay üretimi için depolanarak ihtiyaç duyulan zamanlarda 

üretim için fabrikalara gönderilmesi, aşağıdaki faydalardan hangisini yaratır?  

a) Zaman faydası  b) Yer faydası  c) Mekân faydası  d) Şekil faydası   e) Mal faydası  

 

17- Üretilen ürünün az, talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde, kullanılan pazarlama dönemi, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Satış Anlayışı Dönemi   b) Pazarlama Anlayışı Dönemi  c) Üretim Anlayışı Dönemi  

d) Dağıtım Anlayışı Dönemi  e) Talep Anlayışı Dönemi  

 

18- Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin temel fonksiyonlarından biridir?  

a) Mal ihraç etmek   b) Mal ve hizmetlerin üretimi  c) Kârını arttırmak  

d) Maliyetini azaltmak   e) İstihdamı arttırmak  

 

19- Yönetim ve çevre ilişkileri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangileri genel çevre içerisinde yer 

alırlar? 

I) Hukuk II) Rakipler  III) Devlet  IV) Politik   V) Teknolojik      VI) Bankalar   

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

 

20- İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimi aşağıdaki birimlerden hangisi tarafından yapılır? 

a) İşveren vekilleri   b) Sendika temsilcileri  c) Gözlemci işçiler 

d) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları e) İşyeri güvenlik görevlisi 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş karar sürecinin son aşamasıdır?  

a) Yapılabilirlik projesi   b) Kesin proje   c) Projenin uygulanması  

d) Üretime geçiş    e) Fizibilite araştırması  

 

22- Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Üretim  b) Pazarlama  c) Muhasebe  d) Finansman  e) Yönetim 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi, araştırma süreçlerinde kullanılan veri toplama yöntemleri arasında yer almaz?  

a) Mülakat  b) Projeksiyon  c) Gözlem  d) Deney  e) Anket  

 

24- Aşağıdakilerden hangisi üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü ile üretim artışını amaçlamış ve 

bunun içinde zaman etüdü çalışmaları yapmıştır?  

a) Klasik yönetim teorisi   b) Neo-klasik yönetim teorisi  c) Bilimsel yönetim teorisi  

d) Yönetsel teori    e) Bürokrasi modeli  

 

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

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

 

 
   

 

 

 

 

 

 



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- 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 

 

3- 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° 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Auto CAD dosya uzantısıdır?  

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

 

5- 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 

 

6- 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 

 

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

hareketini sağlar?  

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

 

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

sağlar?  

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

 

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

sağlar? 

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

 

 

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

önerilmesini sağlar? 

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

 

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

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

 



12- 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 

 

13- 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 

 

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

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

 

15- 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    

 

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

özelliğidir? 

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

 

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

özelliğidir? 

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

 

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

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

 

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- Aşağıdakilerden hangisi A0 kağıdının boyutudur? 

a) 851x1289 mm  b) 594x841 mm       c) 841x1189 mm d) 420x594 mm  e) 297x420 mm 

 

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

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

 

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

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

 

23- Aşağıdaki menülerden hangisi çizimin ölçülendirilmesi amacıyla kullanılır?   

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 

 

1- 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        

 

2- 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 

 

3- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının hak, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir?  

a) 5 inci  b) 4 üncü c) 3 üncü d) 2 inci  e) 1 inci 

 

4- 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) Bir ay  c) 45 gün  d) 40 gün e) Üç ay 

 

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

bildirmek zorundadır? 

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

d) Ocak ve Temmuz ayları    e) Temmuz ayı 

 

6- 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 olmak 

 

7- 5531 sayılı Kanuna göre ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk tüzel kişileri; bu 

çalışmalarını yürütebilmek için, aşağıdaki mesleki disiplinlerden hangisinin istihdam edilmesi zorunludur? 

a) Faaliyet konusunda yetkili meslek mensubu b) Orman mühendisi c) Orman Endüstri mühendisi 

d) Ağaç işleri endüstri mühendisi   e) Aday meslek mensubu 

 

8- 5531 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensuplarının yargılanmalarını düzenleyen 11 nci maddesine göre 

aşağıdaki cümlenin boş bırakılan kısmına hangi ifade gelmelidir? 

“Meslek mensupları, görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerin niteliğine göre, Türk Ceza Kanununun 

………………………….. ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.” 

a) Diğer kamu görevlilerine b) Devlet memurlarına c) Kamu görevlilerine  

d) Genel hükümlerine  e) Hiçbiri 

 

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

yapım ihalesi, hangi mühendislik disiplinlerini ilgili şartnamelerinde mutlaka aramak zorundadır? 

a) İnşat mühendisi  b) Orman mühendisi   c) Harita mühendisi   

d) Orman mühendisi ile inşaat mühendisini birlikte  e) Orman, inşaat ve harita mühendislerini birlikte 

 

10- 5531 sayılı Kanunda tanımlanan meslek mensuplarının, bu Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet 

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

a) Mühendis olmak,         

b) Odadan meslek mensupluğu ruhsatını almış olmak, 

c) Odaya kayıtlı olmak         

d) Odanın çalışanlar listesine kayıtlı olmak,  

e) Hepsi birlikte olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



11- 5531 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 8/7/2006 tarihinden önce orman fakülteleri ile lisans düzeyinde 

eğitim-öğretim veren yüksekokullardan mezun olan mühendislerin, bu tarihten önce hangi görevlerde 

yaptıkları çalışmalar, Odanın düzenleyeceği ruhsat belgesine kazanılmış mesleki hak olarak işlenmektedir? 

a) Özel sektörde sosyal güvenceli yapılan çalışma konuları   

b) Kamu sektöründe çalışılan konular 

c) Kamu ve özel sektörde sosyal güvenceli yapılan çalışma konuları 

d) Sosyal güvenceli ve sosyal güvencesiz yapılan çalışma konuları  

e) Hiçbiri 

 

12- 5531 sayılı Kanuna göre hangi mühendisler peyzaj planlaması ve uygulaması yapma hak ve yetkilerine 

sahiptir? 

a) Tüm orman mühendisleri  

b) 31/12/1989 tarihinden önce mezun olan orman mühendisi ve orman yüksek mühendisleri   

c) Orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri  

d) 1/1/1985-31/12/1989 arasında mezun orman yüksek mühendisleri  

e) Yüksek lisans yapan tüm mühendisler 

 

13- Aşağıdakilerden hangileri meslekle bağdaşmayan işlerden sayılır? 

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

b) Kereste fabrikası fizibilite raporu düzenlemek   

c) Ağaçlandırma projesi yapmak     

d) Bilirkişilik yapmak       

e) TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliği yapmak 

 

14- 5531 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Mühendis unvanını haiz olup bu Kanun çerçevesinde 

ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurmak üzere 5 inci madde uyarınca yetkilendirilen kişileri,” tanımı 

aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır.” 

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

 

15- Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavları, 5531 sayılı Kanunun hangi maddesine göre yapılmakta ve 

sınav komisyonu kaç kişiden oluşmaktadır? 

a) 6 ncı maddesi ve 7 kişiden oluşur. b) 7 nci maddesi ve 7 kişiden oluşur.   

c) 6 ncı maddesi 5 kişiden oluşur.  d) 7 nci maddesi ve 5 kişiden oluşur.  

e) 8 inci maddesi 7 kişiden oluşur. 

  

16- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanunun amaçlarındandır? 

a) Tüm ormancılık sektörünü düzenlemek   

b) Orman idaresinin teşkilat yapısını düzenlemek 

c) Tarım ve ormancılık sektörünü planlamak  

d) Mühendislerin atamalarını düzenlemek 

e) Meslek mensuplarının 4. Maddedeki faaliyet konularına ilişkin işlemlerin; mevzuata uygun işleyiş ve 

gerçekleştirilmesini sağlamak 

 

17- İş Kanunu’na göre asgari ücret en geç kaç yılda bir tespit edilir? 

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

 

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

ücretli izin verilir? 

a) 5 gün  b) 7 gün  c) 10 gün d) 12  e) 14 gün 

 

19- İş Kanunu’na göre, işçilerin genel çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?  

a) 37 saat b) 40 saat c) 45 saat d) 48 saat e) 50 saat 

 

20-   Sanayie ait işlerde kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır?  

a) 15 yaş b) 16 yaş c) 17 yaş d) 18 yaş e) 19 yaş 

 

21- 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  

 

22- 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 

 



23- “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, On altı  

d) İki, Üç, Beş  e) Dört, İki, Altı 

 

24- 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 

 

25- 5531 sayılı Kanunun kapsamına kimler girmektedir?  

Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisiyle uğraşan;  

a) Gerçek kişilere ait yerlerde çalışan mühendisler, 

b) Özel hukuk tüzel kişilerinde çalışan mühendisler, 

c) Kamu tüzel kişilerinde çalışan mühendisler, 

d) Mühendislik mesleğini, hizmet akdi ile herhangi bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbest 

olarak icra edenler 

e) Hepsi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMM ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
 

1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ  

     KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

E B D B A C 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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

A C E B D C A            

 

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

CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

E D C B D E A            

 

 

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

SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

E D D B A C E            

 



 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C E A B D C            

 

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

C D D A C B 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. 

 

 

 

 

 


