
 

1- SİLVİKÜLTÜR VE DENDROLOJİ 

 

1- Tabii gençleştirmede gaye saf meşcere elde etmek ise, genellikle aşağıdaki gençleştirme metodundan hangisi 

kullanılır?  

a) Büyük saha siper  b) Büyük grup siper  c) Küçük grup siper  

d) Etek şeridi tıraşlama   e) Büyük alan ağaçlandırması 

 

2- Maktalı olarak planlanan üretim fonksiyonlu ormanlarda yürütülecek gençleştirme çalışmalarında 

tıraşlama metoduna karar verilirse, ağaç türlerinin biyolojik özellikleri ve saha bütünlüğü dikkate alınarak 

alan büyüklüğü en fazla kaç hektar olmalıdır?  

a) 100 Ha. b) 75 Ha  c) 50 Ha  d) 25 Ha  e) 5 Ha 

 

3- Aşağıdakilerden hangi şıkta, hazırlama kesimlerinin amaçları tam olarak verilmiştir?  

I) Ağaçların bol ışığa kavuşmalarını sağlamak 

II) Ağaçların tepe taçlarını geliştirerek bol tohum tutmasını sağlamak  

III) Ham humus tabakasının ayrışmasını sağlamak 

IV) Toprağın tava getirilmesini sağlamak 

V) Tohumlama kesimleri öncesinde kesim iş yükünü azaltmak 

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

 

4- Karaçam ve sedirde tohumlama kesimi ile oluşturulacak kapalılık oranı yöresel özelliklere göre hangisidir?  

a) 0,20-0,30 b) 0,50-0,60 c) 0,60-0,80 d) 0,70-0,80 e) 0,80-0,90 

 

5- Meşelerde (Quercus spp.) kozalak veya meyve olgunlaşması hangi aylarda olur? 

a) Temmuz b) Aralık c) Eylül-Ekim  d) Ocak  e) Şubat 

 

6- Aşağıdaki bakım işlemlerinden hangisi gençlik çağında uygulanır?  

a) Grup metodu  b) Ayıklama   c) Aralama  

d) Siper durumu   e) Sürgün kontrolü 

 

7- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinin tohumu yıl içinde olgunlaşır ve dökülür?  

a) Kızılçam    b) Kayın       c) Karaçam    d) Fıstıkçamı  e) Sedir 

 

8- Saf kayın meşcerelerinde, aşağıdaki gençleştirme metotlarından hangisi kullanılmaz? 

a) Seçme işletmesi     b) Büyük alan siper durumu   c) Etek şeridi tıraşlama durumu                  

d) Zon siper durumu  e) Grup siper durumu   

 

9- Tohumlama kesimi bol tohum yılında yapılan tek kesimden ibaret olup tohum dökümünden önce 

yapılmalıdır. Ancak aşağıdaki hangi ağaç türü bu kuralın dışındadır? 

a) Karaçam b) Sedir  c) Göknar  d) Kızılçam e) Fıstık çamı 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi doğal gençleştirmenin ekolojik koşullarından değildir?  

a) İdare süresi   b) Edafik faktörler  c) Klimatik faktörler   

d) Biotik faktörler    e) Zengin tohum yılları 

 

11- Silvikültürün kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Üretim       b) Aralama     c) Bakım     d) Orman yetiştirme       e) Tensil 

 

12- Karaçam ve sarıçamda bol tohum yılının tespiti ne zaman belirlenir?  

a) Tohumun döküldüğü yıl     b) Polenlerin oluştuğu yıl   c) Tohumun çimlendiği yıl 

d) Kozalağın ilk olgunlaştığı yıl    e) Tohumun olgunlaştığı yıl  

 

13- Ülkemiz ormancılığında uygulanmakta olan gövde sınıfları hangi ağaç türündeki meşcerelerde daha çok 

uygunluk göstermektedir?  

a) Işık ağacı türü meşcerelerimize    b) Gölge ağacı türü meşcerelerimize 

c) Işık ağacı-gölge ağacı türü karışık meşcerelerimize d) Gölge ağacı türü karışık meşcerelerimize  

e) Hepsine 

 

14- Doğal meşcerelerde hangi aralama çeşidi uygulanır?  

a) Sıra aralaması   b) Selektif aralama  c) Mesafe aralaması 

d) Mekanik aralama  e) Sistematik aralama  

 



15- Bir yerdeki ağaçların yıllık halkaları yardımıyla o yerin tarihi hakkında söz söyleyen bilim dalına ne 

denir? 

a) Dendroklimatoloji b) Fenoloji c) Dendrokronoloji d) Dendroloji e) Morfoloji 

 

16- “Orman Bakımı” meşcerenin hangi doğal gelişme çağlarını kapsar? 

a) Gençlik çağı   b) Sıklık ve direklik çağları   c) Ağaçlık çağı   

d) Direklik ve ağaçlık çağları  e) Gençlik, sıklık, direklik ve Ağaçlık çağları      

 

17- Ülkemizde en fazla yayılış alanına sahip doğal çam türümüz aşağıdakilerden hangisidir?  

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

 

18- Meşcere stabilitesi (dayanıklılık) açısından en iyi karışım biçimi hangisidir?  

a) Büyük grup karışımı  b) Küme karışımı  c) Grup karışımı  

d) Tek ağaç karışımı    e) Sıra karışımı   

 

19-Silvikültür planları kimler tarafından düzenlenir? 

a) Mahalli orman birimlerince               b) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca 

c) OZM Şube Müdürlüğünce  d) Planlama ve Proje Şubesince  

e) Makine ikmal şubesince 

 

20- Pinaceae familyasından kozalağı olgunlaşınca dağılan aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Pinus  b) Abies  c) Tsuga  d) Picea  e) Pseudatsuga 

 

21- Aşağıdaki faktörlerden hangisi etek şeridi tıraşlama metodunun uygulanmasını kolaylaştıran 

faktörlerden değildir?  

a) Optimum yayılış  b) Yabanlaşma Tehlikesinin bulunmaması        c) Düşük meyil   

d) Bakı     e) Erozyon tehlikesinin bulunmaması  

 

22- Ormancılık Araştırma Kurumları Birliği (IUFRO) tarafından yapılan gövde sınıflama sistemine göre “2c” 

sembolü hangi gövdeleri temsil etmektedir? 

a) Azmanlar b) Çatal Gövdeler        c) Sıkışık Gövdeler    d) Kırbaçlayıcılar e) Dikili Kurular 

 

23- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Alçak aralama saf gölge ağacı meşcerelerinde uygulanır. 

b) Yüksek aralama saf ışık ağacı meşcerelerinde uygulanır. 

c) Alçak aralama saf ışık ağacı meşcerelerinde uygulanır 

d) Yüksek aralama tüm karışık meşcerelerde uygulanır. 

e) Genç meşcerelerde yüksek aralama, orta yaşlı ve yaşlı meşcerelerde alçak aralama uygulanır. 

 

24- Aşağıdaki iğne yapraklı ağaç türünden hangisinde kozalak veya meyve olgunlaşma süresi bir yıldan azdır? 

a) Sedir  b) Karaçam c) Kızılçam d) Fıstık çamı e) Göknar 

 

25- Fagus orientalis (Doğu Kayını) ağaç türünün kozalak veya meyve olgunlaşması hangi aydadır? 

a) Ekim  b) Ağustos  c) Temmuz d) Haziran e) Mayıs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2- ORMAN AMENAJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

 

1- Meşcere tiplemesinde sırasıyla hangi rumuzlar kullanılır? 

a) Çağ-Kapalılık-Tür          b) Tür-Kapalılık          c) Tür-Çağ       d) Tür-Çağ-Kapalılık        e) Çağ-kapalılık 

 

2- Aynı yaşlı koru ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında temel meşçerenin ağaç türü hacmen yüzde 

kaçtan fazlası aynı türden olursa meşçereler saf olarak mütalaa edilir? 

a) %70                b) %90                 c) %60          d) %50    e) %80           

 

3- Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’nın kullandığı hava fotoğrafları çekilirken hangi ışın çeşidi 

kullanılmaktadır? 

a) Kızıl ötesi ışınlar          b) Mor ötesi ışınlar         c) Radyoaktif ışınlar      d) Kozmik ışınlar     e) Gri ışınlar 

 

4- Klasik amenajman planlamasına göre, konumsal düzenleme ya da üretim işlerinin düzenlenmesinde 

hiyerarşik süreç aşağıda en doğru nasıl verilmiştir? 

a) Meşcere tipi-bölmecik- bölme-işletme sınıfları-planlama ünitesi 

b) Bölmecik-meşcere-işletme sınıfları-planlama ünitesi 

c) Bölmecik-bölme-işletme sınıfları-planlama ünitesi 

d) Meşcere tipi-bölme-bölmecik-işletme sınıfları-planlama ünitesi 

e) Ağaç türü- bölme-bölmecik-planlama ünitesi 

 

5- Meşcere kuruluşlarının alanı büyüdükçe, aşağıdaki özelliklerinden hangisi azalır? 

a) Göğüs yüzeyi  b) Ağaç sayısı c) Heterojenliği   d) Serveti  e) Homojenliği 

 

6- 1/100.000 ölçekli haritada 1cm’de gösterilen uzunluk 1/25.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir? 

a) 2 cm  b) 4 cm  c) 6 cm  d) 8 cm  e) 12 cm 

 

7- Karabük-Cumayeri Planlama ünitesinin amenajman planı yapılacaktır. Amenajman planlama esaslarına 

göre odun üretimi işletme sınıfında 540 ha büyüklüğündeki GÇkA meşcere tipinin örnekleme yoğunlu ne 

kadardır? 

a) % 1,999  b) % 0,666  c) % 0,166  d) % 0,111  e) % 1,333 

 

8- Gençleştirme alanlarının seçiminde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önceliklidir? 

a) Fazla yaşlanmış ve artımları çok azalmış meşcereler 

b) Kesime olgun çağa gelmiş meşcereler 

c) Yangın geçiren meşcereler 

d) Gençleştirilmesi devam eden meşcereler 

e) Sıklık çağındaki meşcereler 

 

9– Aşağıdakilerden hangisi Orman Amenajmanının ana görevlerinden biri değildir? 

a) Orman İşletmesini planlamak   

b) Amenajman planının uygulanmasını izlemek ve denetlemek  

c) Plan süresinin yarısında bir ara yoklaması yapmak 

d) Orman İşletmesinin kadastral sınırlarını çizmek 

e) Yıllık etayı belirlemek 

 

10– Orman envanter çalışmaları esnasında çalışılan örnek alanların geometrik şekli hangisidir? 

a) Daire  b) Kare  c) Dikdörtgen   d) Üçgen e) Yamuk 

 

11- Ara yoklama ne zaman yapılır? 

a) Planın 4 üncü yılında   b) Plan yapılırken  c) Plan süresinin bitiminde  

d) Planın 2 inci yılında  e) Plan süresinin ilk yarısından sonra    

 

12- 6831 sayılı Orman Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlar gereğince Devlet Ormanlarının işletilmesi 

için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?  

a) Detay silvikültür planları  b) Orman amenajman planları  c) Yangın eylem planı          

d) Ağaç röleve Planı     e) Bütçe 

 

13- Orman Amenajmanı disiplininin görevleri önemine göre sıralanırsa ilk sıraya hangisi gelmelidir? 

a) Orman envanterinin yapılması   b) Optimal kuruluşun ortaya konulması  

c) Floranın envanteri     d) Ormanda sürdürülebilirliğin sağlanması    

e) Çok amaçlı yararlanmanın sağlanması 

 

 



14- Seçme ormanlarında mevzuata göre iç taksimat büyüklüğü (Bölme) en fazla kaç hektar olmalıdır? 

a) 20 hektar b) 30 hektar c) 50 hektar  d) 60 hektar e) 80 hektar 

 

15 - Aşağıdakilerden hangisi daha kısa idare süreli ağaç türlerimizdendir? 

a) Kızılçam b) Kayın  c) Karaçam      d) Sedir     e) Meşe 

 

16- Arazide kuş uçuşu 6 Km. olarak ölçülen iki nokta arasındaki uzaklık, 1/25.000 ölçekli haritada ne kadar 

bir uzunluğa karşılık gelmektedir? 

a) 20 cm. b) 20 mm. c) 24 cm. d) 24 mm. e) 60 mm. 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi eta belirlemek için kullanılan yöntemlerden değildir? 

a) Genel eta formülü   b) Faustman formülü       c) Eşit hasılatlı yıllık alan yöntemi 

d) Silvikültürel ilkelere dayanan yöntem e) Fransız hacim yöntemi 

 

18- Aşağıdaki metotlardan hangisi değişik yaşlı  (seçme) ormanlarda kullanılan amenajman metotlarından 

değildir? 

a) Yaş sınıfları metodu          b) Fransız hacım metodu        

c) Hufnagl’ın çap sınıfları metodu     d) Çap sınıflarının artımına dayanan metot       

e) Çap sınıfları metodu 

 

19- “Bir kimsenin gayelerini ortaya koyması ve daha sonra bu hedeflere ulaşmak üzere ne zaman, hangi 

yöntemlerle ve ne kadar giderle hangi faaliyetlere girişeceğinin önceden kararlaştırılmasıdır”. 

Yukarıdaki ifade neyi tanımlamaktadır? 

a) Hazırlık    b) Uygulama        c) Kesim   d) Envanter  e) Planlama 

 

20- ÇkÇzb3-1 rumuzu ile ifade edilmek istenen nedir? 

a) Karaçam ve kızılağaçtan oluşan 3 kapalı birinci bonitette karışık meşcere ilgili bölmede bu alana komşu olmayan 

aynı bölmecikten başka da var 

b) Karaçam ve kızılçamdan oluşan 3 kapalı saf bozuk meşcere ilgili bölmede bu alana komşu olmayan aynı 

bölmecikten başka da var  

c) Karaçam ve kızılçamdan oluşan 3 kapalı karışık meşcere (b) çağında (olgun) birinci yaş sınıfında 

d) Karaçam ve kızılçamdan oluşan (karaçam hakim ağaç) 3 kapalı b çağında (sıklık-sırıklık) karışık meşcere ilgili 

bölmede bu alana komşu olmayan aynı bölmecikten başka da var  

e) Karaçam 3 kapalı saf meşcere birinci bonitet ve (b) çağında bölmecik 

 

21- Bir işletme sınıfının bütün öğeleri itibariyle optimal kuruluşa ulaştırmak ya da en azından ona 

yaklaştırmak için geçmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İdare süresi b) Periyot süresi       c) Düzenleme süresi  d) Değişiklik süresi e) Artırma süresi 

 

22- Progresif azalan artım, amenajman planının düzenlenmesinde planın hangi bölümünde önemlidir? 

a) Bakım blokunda eta kararlaştırmada  b) Olağan üstü hasılat etası hesaplamalarında 

c) Baltalık etalarının hesaplamalarında.  d) Kuru kovuk eta hesaplamasında  

e) Gençleştirme alanlarında eta hesaplamada. 

 

23- İşletme sınıfı büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkiler? 

a)  Arazi eğimi  b) İdare müddeti ve ağaç türü   c) Arazi bakısı    

d) Tesviye süresi  e) Ağaç serveti    

 

24- Planlamasını yapacağınız Hanlı Orman İşletme Şefliğinin alanı 9300 ha.’dır. Fonksiyonlar ayrıldıktan 

sonra üretim ormanı alanında 140 ha. Karaçam, 160 ha. Kayın, 250 ha. Meşe ile 55 ha. Kızılçam ormanı 

bulunmaktadır. Bu alanda ayrılacak olan işletme sınıfları aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir? 

a) Meşe, Kayın, karaçamdır.  b) Karaçam, Kayın, Meşe ve Kızılçamdır.   

c) Kızılçam, Karaçam, Kayındır.  d) Karaçam, Meşe ve Kızılçamdır. 

e) Kızılçam, Karaçam, Meşedir. 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi meşçere gelişme çağlarından değildir?  

a) Gençlik ve Sıklık     b) İnce Ağaçlık     c) Orta Ağaçlık   d) Kapalılık e)  Kalın Ağaçlık   

   

 

 

 

 

 

 



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

 

1- Yıllık üretim programına alınmayan odun dışı ürünlerin orman kanunu ek-12. Maddesi kapsamında, 

üretime verilen yerlerdeki faydalanmaya dair hak sahipliği süresi en fazla ne kadardır?  

a) 5 yıl  b) 10 yıl  c) 29 yıl  d) 49 yıl   e) ODÜH Yönetim Planı süresi kadar  

 

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

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

 

3- Liquidamber Orientalis L. en geniş yayılışını hangi ilimizde göstermektedir? 

a) Aydın  b) Antalya  c) İzmir  d) Muğla e) Burdur 

 

4- Kurutmanın sahada yapılacağı Defne Sürgünü üretimine hangi ayda başlanır? 

a) Temmuz ayında         b) Ağustos ayında             c) Mayıs ayında    

d) Kasım ayında                        e) Eylül ayında 

 

5- Mesire yerlerinde gerekli hallerde sınır değişikliği hangi makamın onayı ile yapılabilir? 

a) Orman Bölge Müdürlüğü  b) Orman Genel Müdürlüğü c) Orman İşletme Şefliği 

d) Bakanlık Bölge Müdürlüğü e) Orman İşletme Müdürlüğü 

 

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

a) 15 yıl  b) 20 yıl  c) 39 yıl  d) 49 yıl  e) 99 yıl  

 

7- Zorunluluk halleri haricinde A ve B tipi mesire yerleri asgari …… Ha., azami …… ha., C tipi mesire yerleri 

asgari …… Ha. azami …… hektar büyüklüğünde olacaktır. 

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırayla hangi miktarlar yazılacaktır? 

a) 5, 50, 2, 20  b) 5, 100, 3, 30  c) 6, 60, 4, 40        d) 2, 50, 1, 20         e) 3, 15, 5, 40 

 

8- A ve B tipi mesire yerleri hazırlanırken aşağıdaki hangi kriter aranmaz?  

a) 1/1.000 veya 1/2.000 ölçekli alan kullanım planı   b) Alan kullanım plan raporu,  

c) Gelişme planı ve plan raporu,    d) İlgili teknik şartnamesi  

e) Mevzi imar planı 

 

9- Orman ürünlerinin piyasa satışları 6831 Sayılı Orman Kanunun hangi maddesi ile düzenlenmiştir? 

a) 30. Madde b) 31. Madde c) 32. Madde d) 34. Madde e) 20, 31, 34. Maddeler 

 

10- Kağıt ve Lif yonga kuruluşlarına tahsisen satılan ürünler hangi fiyattan satılır? 

a) Maliyet bedelinden  b) 1/3 Maliyet bedelinden  c) OGM’ce tespit edilen tahsis fiyatından  

d) Tarife bedeli+ Fiili Masraftan  e) Muhammen Bedelden 

 

11- Tahsisli orman ürünleri satışları hangi fiyat üzerinden yapılmaktadır? 

a) Tarife Bedeli   b) Muhammen Bedel  c) Rüsum Bedeli  

d) Maliyet Bedeli   e) Satış anındaki tahsis fiyatından 

 

12- Tahsisli dikili ağaç satışlarında yıllık toplam İşletme Müdürlüğünün yetki limiti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 5000 m3 b) 6000 m3  c) 7000 m3 d) 8000 m3  e)10000 m3 

 

13- Kooperatifler % 25 karşılığı ibreli tomruk ve sanayi odunu satışlarında satışını 30 gün içerisinde 

yaptırmayanlara ilk 30 günlük süre içerisinde % 6 kati teminat yatırmaları şartıyla satış için kaç gün daha ek 

süre verilir?  

a) 15 gün b) 30 gün c) 45 gün d) 60 gün e) 75 gün 

 

14- Aşağıdakilerden hangi iş vahidi fiyat (birim-fiyat) ile yaptırılmaz? 

a) Sürütme işleri  b) Taşıma işleri      c) Damga işleri           d) Kesme işleri          e) Yükleme işleri 

 

15- Dikili satışta ağacın m3 değerini belirlemede esas alınan husus aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Ağacın cinsi        b) Toplam dikili hacim                    c) Mesçerenin orta çapı  

d) Ürün cinsine göre verim yüzdesi  e) Ağaç boyu 

 

 

 

 



16- Ülkemizde talep olması durumunda reçine işletme sınıfı olarak ayrılan sahalardan 3 yıllık alivreli açık 

artırma ile reçine satışları yapılmaktadır. Bu ürün üretiminde ülkemizde hangi üretim metodu 

kullanılmaktadır? 

a) Mazek çizgi metodu  b) Oyma delik metodu  c) Sophico keser metodu  

d) Asit pasta metodu   e) Kombine metot 

 

17- Üretim işlerinin dağıtılmasında 6831 Sayılı Orman Kanununun hangi maddesinde belirtilen esaslara göre 

hareket edilir? 

a) 30. Madde  b) 34. Madde  c) 40. Madde   d) 43. Madde        e) 45. Madde 

 

18- Topraklı ve topraksız ağaç fidanlarının satışları hangi usulle gerçekleştirilir? 

a) Açık artırma ile  

b) Tarife bedelli         

c) Tarife bedeli ve tevzii masrafları  

d) Fiili masraflar hariç oluşturulan muhammen bedelle alivreli olarak    

e) Fiili masraflar dâhil oluşturulan muhammen bedelle alivreli olarak   

 

19- Mülki hudutları içinde amenajman planına göre verimli devlet ormanı bulunan köylerdeki hak sahiplerinin 

yeni olarak yaptıracakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları hangi bedelle karşılanır? 

a) Piyasa bedeli   b) Fiili masraflar + tarife bedeli   c) Tahsis bedeli   

d) Tarife bedeli   e) 1/3 Maliyet Bedeli 

 

20- Lif yonga kuruluşlarına lif-yonga odunu tahsisi yapmaya hangi makam yetkilidir? 

a) Orman İşletme Şefliği    b) Orman İşletme Müdürlüğü c) Orman Bölge Müdürlüğü 

d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı  e) Orman Genel Müdürlüğü 

 

21- Yeni inşaatın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra tamirat ihtiyacı verilmektedir.  İlk tamirattan 

sonra kaç yıl geçince tekrar tamirat ihtiyacı verilir? 

a)  5 yıl  b) 10 yıl  c) 15 yıl  d) 20 yıl  e) 25 yıl 

 

22- Daimi orman ürünleri satış deposu açma yetkisi hangi merciye aittir? 

a) Orman İşletme Şefliği    b) Orman İşletme Müdürlüğü      c) Orman Bölge Müdürlüğü 

d) Orman Genel Müdürlüğü  e) Tarım ve Orman Bakanlığı 

 

23- Orman ürünlerinde kıymet düşüşü olmaması durumunda İşletme Müdürlüğünün tefrik yetki sınırı kaç 

m3/ster’e kadardır? 

a) 100     b) 200   c) Sınır yok  d) 500   e) 700 

 

24- Mamul damga, üretim sürecinin hangi aşamasında kullanılır?  

a) Ağaç dikili iken dip kısmına   

b) Ağaç kesildiğinde kütüğüne  

c) Dikili damga yapılırken 

d) Depoda satılmadan hemen önce   

e) Satış istif yerine taşımadan önce her bir parçaya        

 

25- Koruya tahvil çalışması yapılacak yapraklı ormanlardan üretilen ve köylü pazar satışına konu yakacak 

odunların satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tahsisli Fiyatı  b) Maliyet bedeli  c) Tarife bedeli  d) Piyasa bedeli         e) Pazarlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



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

 

1- Türkiye’de en çok hangi erozyon çeşidi görülür? 

a) Su Erozyonu b) Rüzgâr Erozyonu c) Çığ Erozyonu 

d) Kaya düşmesi  e) Buzul Hareketleri 

 

2- Aşağıdaki eğim gruplarının hangisinde prensip olarak faaliyet türü önerilmez? 

a) % 0 – 20 b) % 21 - 40  c) % 41 – 60 d) % 60 >   e) Hiçbiri 

 

3- Ağaçlandırma çalışmalarında tür seçiminde asli tür-biyolojik koruma fonksiyonlu tür eşleştirmesi hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

a) Sarıçam-Karaçam  b) Kızılçam-Ladin  c) Kayın-Gürgen        d) Kayın-Meşe   e) Kayın-Ladin 

 

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

a) Tüplü fidan kullanılmalıdır 

b) Tam alan derin toprak işleme yapılmalıdır 

c) Kazık köklü, kserofit türler kullanılmalıdır 

d) Derin dikim yapılmalıdır 

e) Geniş yapraklı, sığ köklü türler kullanılmalıdır 

 

5- Tohum toplama zamanı tohumun olgunlaşma zamanıdır. Bununla birlikte sonradan olgunlaşma özelliği 

gösterdiği için olgunlaşmadan 1 ay evvel tohum toplanabilecek orman ağacı türümüz hangisidir? 

a) Kayın                  b)  Ladin  c) Meşe                 d) Sarıçam           e) Sedir              

 

6- Aşağıdakilerden hangisi orman gen kaynaklarının yerinde (in situ) korunmasına bir örnek değildir?  

a) Milli parklar   b) Tohum bahçeleri   c) Doğal anıtlar     

d) Tohum meşcereleri  e) Gen koruma ormanları 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon çalışmalarında yapılabilecek faaliyetlerden biri değildir?  

a) Boşluklarda ekim ve dikim yapılması.  b) Canlandırma kesimi yapılması. 

c) Mevcut iyi vasıflı diri örtünün korunması. d) Tam alanda diri örtü temizliği. 

e) Aşılama yapılması. 

 

8- 1000 metre uzunluğundaki derede kot farkı 200 metredir. % 5 denge meyili dikkate alındığında bir metrelik 

kaç adet kuru duvar eşik yapılır? 

a) 20  b) 50  c) 100  d) 120  e) 150 

 

9- Kurak mıntıka ağaçlandırmalarında kullanılacak fidanlarda olması gereken özellikler hangisidir? 

a) Çıplak köklü, 1/3 kök-gövde oranı b) Tüplü, 1/3 kök-gövde oranı c) Tüplü, 1/2 kök-gövde oranı 

d) Çıplak köklü, 1/2 kök-gövde oranı e) Tüplü, 1/4 kök-gövde oranı 

 

10- Aşağıda verilen tohum kaynaklarından elde edilen genetik kazancın büyükten küçüğe doğru sıralaması 

hangisinde doğru verilmiştir? 

  I-Tohum meşcereleri               II-Tohum bahçeleri            III-Tohum plantasyonları 

a) II>III>I  b) I>III>II           c) I=II>III           d) II=III>I                 e) Hiçbiri 

 

11- Aşağıdaki ekipmanların hangisi yalnızca üst toprak işlemede kullanılmaz? 

a) Çift soklu kulaklı pulluk b) Riper   c) Diskli pulluk 

d) Diskaro   e) Döner kulaklı pulluk 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi hidrolojik döngüde (su döngüsü) yer almaz? 

a) Yağış  b) İntersepsiyon  c) Transpirasyon  d) Rüzgâr  e) Yüzeysel akış 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi dikimin avantajlarından değildir? 

a) Ekime göre daha güvenilir, başarılı ve zaman kazandırıcı olması 

b) Fidanlara eşit büyüme ortamı sağlaması 

c) Dikim çalışmalarının ekimden daha hızlı bir seyir takip etmesi 

d) Tohum yılı seyrek, tohumu az ve pahalı olan türlerde daha ekonomiktir. 

e) Tamamlamalar için en uygun olan yöntemdir. 

14- Ormanlık alanlarda aşağıda belirtilen türlerden hangisi ile özel ağaçlandırma yapılamaz? 

a) Zeytin (Delice) b) Fıstıkçamı       c) Antepfıstığı (Menengiç) d) Harnup   e) Kuşburnu                       

 

15- Aşağıdakilerden hangisi ağaçlandırma bakım faaliyetleri içersinde yer almaz? 

a) Ot alma-Çapa          b) Sürgün kontrolu        c) Tamamlama        d) Teras tamiri e) Toprak işleme   



 

16- Aşağıdaki bitkilerden hangisi, ağaçlandırma alanındaki doğal ağaç türünün Karaçam olduğunu gösterir? 

a)  Laden         b) Karaçalı      c) Ormangülü  d) Funda e) Ayı üzümü 

 

17- Ekskavatör ile alt toprak işlemede toprak işleme derinliği ve genişliği kaç cm olmalıdır? 

a) 40-50, 60-70     b) 60-80, 80-100 c)  50-55, 60-70          d)  35-40, 50-70           e) 35-40, 60-80 

 

18- Aşağıdakilerden hangisine ormanlık alanlarda özel ağaçlandırma amacıyla saha tahsisi yapılamaz? 

a) Köy Muhtarlığına  b) Belde Belediye Başkanlığına              c) Mahalle Muhtarlığına  

d) İlçe Belediye Başkanlığına e) Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

  

19- Meranın, devamlılığını, vejetasyon yapısını, toprak ve diğer kaynaklarını koruyarak, azami faydalanmayı 

sağlamak amacı ile otlatmanın planlanmasına ne ad verilir? 

a) Otlatma kapasitesi   b) Ağır otlatma    c) Kontrollü otlatma 

d) Otlatmanın düzenlenmesi  e) Münavebeli otlatma   

 

20- Ağaçlandırmada kullanılacak fidanlara kök budaması niçin yapılır? 

a) Fidanları kolay taşımak için  b) Fidanları demetlemek için  c) Kurumayı önlemek için 

d) Biyotik zararlılara karşı   e) Kök gelişimi ve dikimde katlanmayı önlemek için 

 

21- Aşağıda verilenlerden hangileri, tohumun olgunlaşma zamanını etkileyen faktörler arasında yer 

almaktadır? 

I) iklim koşulları       

II) coğrafik mevkii      

III) toprak      

IV) bakı     

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

 

22- Ağaçlandırmalarda öncelik sıralaması bakımından hangisinin ilk sırada yer alması gerekir? 

a) Verimsiz alanlar  b) Kent çevresi  c) Hidrolojik önemli alanlar 

d) Erozyona duyarlı alanlar e) Yanan alanlar 

 

23- Ağaçların besin maddesi konsantrasyonu bakımından en zengin kısmı hangisidir? 

a) Gövde odunu  b) Yaprak c) Dal odunu d) Kabuk e) Kök 

 

24- Aşağıdaki türlerden hangisinde tohum kabuğundan kaynaklanan çimlenme engeli vardır? 

a) Fıstıkçamı  b) Sedir  c) Akasya d) Kayın  e) Ladin 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi toprak erozyonunun şiddetini ve miktarını etkileyen etmenlerden biri değildir? 

a) İnsan  b) Toprak yüzeyi  c) Bitki örtüsü  d) İklim  e) Zaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

1- Dikiliden, yapacak emval veren bir ağaç kesilmiş ise suç tutanağına hangi kısmının çapları cm. cinsinden 

yazılarak kabuklu gövde hacmi hesaplanır?  

a) 1,50m. çapı      b) 1,30m. çapı  c) Orta çapı     d) Dip çapı      e) Dalsız gövdenin orta çapı         

 

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

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

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

 

3- Yargıtay kararlarına göre; orman suçlarından olan emval nakil suçunun oluşabilmesi için aracın hangi 

durumda bulunması gerekmektedir?  

a) Aracın orman emval yüklü olarak ilk yerde durması  b) Hareket halinde bulunması  

c) Aracının plakasının bulunması     d) Kaçak emvali şoförün yüklemiş olması 

e) Emval yüklü olarak ilk yüklendiği yerden hareket etmesi 

 
4- Dikili ağaç damgası, göğüs hizasındaki çapları kaç cm. den yukarıdaki dikili ağaçların kabuklarında 

açılacak aynaya vurulmaktadır? 

a) 20 cm . b) 16 cm.  c) 14 cm. d) 10 cm. e) 8 cm. 

 

5- Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan mamul, yarı mamul ve gayrı mamul orman 

ürünleri şehir içinde hangi belgeye dayanarak taşınabilir?  

a) Nakliye tezkeresi b) Fatura  c) Teslim belgesi  d) Sevk irsaliyesi        e) Tutanak 

 

6- Türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri hangi belge ve/veya belgelerle 

sevk olunur? 

a) Fatura      b) Sevk irsaliyesi      c) Fatura ve sevk irsaliyesi     d) Teslim tutanağı      e) İthal belgesi 

 

7- Orman yangınında yanma (tutuşma) ısısı kaç derecedir? 

a) 100-120oC     b) 100-140 oC  c) 160-180 oC   d) 240-260 oC  e) 380-400 oC 

 

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

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

 

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

a) Biyolojik mücadele b) Yangın tehlikesinin azaltılması     c) Ağaçlandırma ve silvikültür tedbirleri 

d) Haberleşme  e) Orman yangınlarının gözetlenmesi 

 

10- Yürürlükteki mevzuata göre orman yangınlarında yangın amiri aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Kaymakam b) İşletme Şefi       c) Bölge Müdürü    d) Genel Müdür          e) İşletme Müdürü  

 

11- İhraç amaçlı kotaya bağlı olarak devlet ormanlarından üretilen Çiçek Soğanlarının ihracatı için gerekli 

belge hangisidir? 

a) Nakliye tezkeresi b) Menşei belgesi       c) Satış Belgesi d) Sağlık belgesi         e) Sevk pusulaları           

 

12- Biyolojik savaşta kullanılacak organizmaların ülke içinde bulundukları yerlerden alınarak zararlının 

bulunduğu alanlara yerleştirilmesine aşağıdaki türlerden hangisinin kullanılması iyi bir örnektir.   

a) Rodelia cardinalis    b) Phyrix caudata   c) Formica rufa     

d) Parus major    e) Dendrocopos major  

 

13- Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa (Den. &Schiff.)’ne ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Primer zararlıdır.   

b) İğne yapraklılarda zarar yapar.   

c) Kışı larva döneminde geçirir. 

d) Pupa dönemini toprakta geçirir.   

e) Uçma zamanı Şubat-Mart ayına rastlar. 

 

14- Ülkemizde Dendroctonus micans (Kug.)’a karşı (Dev kabuk böceği) karşı biyolojik savaşta hangi yırtıcı 

böcek kullanılmaktadır? 

a) Rhizophagus grandis Gyll.  b) Calosoma sycophanta (L.) c) Helicomyia salicis (Schr.) 

d) Xeris spectrum (L.)   e) Ergates faber (L.) 

 

15- Ergin böceğin çiftleştiği ve yumurta koyduğu döneme ne ad verilir? 

a)Yumurta dönemi b) Biyolojik dönem c) Pupa dönemi           d) Uçma zamanı          e) Larva dönemi 



16- Yaban hayatı yaşam alanlarından hangisi en fazla tür barındırır? 

a) Ormanlık alanlar  b) Tarım alanları  c) Sulak alanlar  

d) Mağara ve yalçın kayalıklar e) Park ve bahçeler 

 

17- Korunan alan ilanında devlet mülkiyeti şartının aranmadığı alan hangisidir? 

a) Biyogenetik rezerv b) Tohum meşceresi  c) Tabiat anıtı   d) Tabiat parkı      e) Milli park  

 

18- Aşağıdaki belgelerden hangisi, av organizasyonuyla ilgili saha, avlanan av hayvanının türü, sayısı, trofe 

nitelikleri bilgilerinin yer aldığı Orman Muhafaza Memuru tarafından düzenlenen belgedir? 

a) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi  b) Nakliye tezkeresi           c) Av bildirim formu 

d) Av sırasında sarf edilen mermiler ile ilgili bilgi formu e) Avlanma suçu tutanağı  

 

19- Aşağıdaki belgelerden hangisi sadece yabancı avcılar için düzenlenir?  

a) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi      

b) Av sırasında sarf edilen mermiler ile ilgili bilgi formu 

c) Nakliye tezkeresi  

d) Av bildirim formu       

e) Trofe belirleme, bulundurma, ihraç sertifikası 

  

20- Devlet Avlakları ve genel avlaklar içinden Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya 

işlettirilen avlaklara ne ad verilir? 

a) Özel avlaklar   b)  Genel avlak  c) Vatandaş avlağı 

d) Örnek avlaklar   e) Herkesin kullanabileceği avlak   

 

21- Böceklerle mücadelede tuzak ağaçları hazırlamak hangi savaş yönteminin içinde değerlendirilir? 

a) Biyolojik savaş  b) Kültürel savaş   c) Entegre savaş   

d) Biyoteknik savaş  e) Mekanik savaş 

 

22- Yaban koyunu aşağıdaki koruma alanlarının hangisinde bulunmaktadır. 

a) Ceylanpınar          b) Bozdağ         c) Aladağlar    d) Kaçkarlar          e) Vezirköprü 

 

23- Sürek avı aşağıdaki canlılardan hangisinde uygulanır? 

a) Porsuk b) Ayı  c) Domuz d) Bıldırcın e) Tavşan 

 

24- Kimyasal ilaçların bitkilere zararlı olan haline ne ad verilir? 

a) Fumigasyon b) Fruktifikasyon  c) İnkubasyon   d) Fitotoksisite  e) İnsektisisite 

 

25- Yaban hayatı koruma, geliştirme ve üretme alanları ayrılırken aşağıdaki kriterlerin hangisi 

bulunmalıdır? 

a) Ayrılacak alan içinde koruma altına alınacak tür ya da türlerin doğal olarak üreyip çoğalmalarını sağlayacak 

düzeyde topluluk bulunmalıdır. 

b) Avcıların kolaylıkla ulaşabilecekleri ve avlanabilecekleri yerler olmalıdır. 

c) Şehirlere yakın olmalıdır. 

d) Bu alanlar şahıs arazileri olmalı ve koruma işini arazi sahibi üstlenmelidir. 

e) Ayrılacak alanda türe karşı predatör varlığı bulunmalıdır 
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6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 

 

1- Devlet ormanlarında verilen izinlerde, izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin hangi tarihte başlamış 

sayılır?   

a) İzin talebinin dilekçe tarihi b) İzin olurunun verildiği tarih    c) Bölge Müdürlüğü kayıt tarihi 

d) Talep sahibinin beyan tarihi e) Dilekçenin postaya verildiği tarih 

 

2- Ormanlık alandan verilen izin, izin sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren, en geç kaç ay içerisinde teminat, 

bedeller ve onaylı taahhüt senedini idareye vermek zorundadır?  

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

 

3- Devlet ormanlarından verilecek izinlere ilişkin olarak ilgili Yönetmelikte yer alan “Kırk dokuz yıllık kesin 

izin süresi sonunda orman idaresince doksandokuz yıla kadar uzatılan izinlerde; yer, bina ve tesislere ait arazi izin 

bedelinin tespiti maksadıyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tespit ve takdir 

edilen değeri,” tanımı neyi ifade etmektedir? 

a) Takdir bedeli   b) Tahsis bedeli  c) İzin bedeli      d) Rayiç değer e) Toprak bedeli 

 

4- Aşağıdaki bedeller orman alanlarından verilen hangi izinlerden alınır?  

I- Ağaçlandırma bedeli, II- Arazi izin bedeli, III- Orköy bedeli, IV- Erozyon bedeli, 

a) Kesin izinler  b) Ön izinler c) Başvuru izinleri d) Planlı izinler       e) Tüm izinler 

 

5- Ağaçlandırma bedeli ve arazi izin bedeli aşağıdaki hangi izinden alınmaz? 

a) Maden arama   b) Maden işletme  c) Tesis   d) Altyapı tesis   e) Ön izin  

 

6- İletişim panoları için verilen izinlerde bedel hesaplarında izin alanı olarak hangi ölçü alınır? 

a) Panonun oturduğu alan    b) Pano metrekaresi alanı  c) Pano izdüşüm alanı 

d) Maktuen yıllık belirlenecek alan  e) Bedel alınmaz 

 

7- Yer üstünü bozmadan yer altında yapılacak tesislerden hangi izin bedeli alınır?  

a) Arazi izin bedeli   b) Ağaçlandırma, bedeli  c) Orköy bedeli  

d) Erozyon bedeli   e) Hepsi alınır 

 

8- 9.5.1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim 

birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı tesisi yapımı maksadı ile büyükşehir belediyesi 

bulunan illerde il sınırları dahilinde büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına, diğer illerde ise il özel 

idareleri adına verilen izinlerden hangi bedeller alınmaz? 

a) Arazi izin bedeli   b) Ağaçlandırma, bedeli  c) Orköy bedeli  

d) Erozyon bedeli   e) Hiçbir bedel alınmaz 

 

9- Ağaçlandırma bedeli; Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci yarısı için 

tespit edilen ……. yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin …….. 

gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, izin 

alanı ile çarpımı sonucu bulunur. 

Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi sayılar yazılmalıdır? 

a) 18, 250 b) 20, 250 c) 16, 294 d) 16, 300 e) 16, 350 

 

10- Orköy bedeli toplam proje bedelinin yüzde kaçı olarak alınır? 

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

 

11- Aşağıdaki izin bedellerinden hangisi her yıl alınır?  

a) Hepsi her yıl alınır  b) Erozyon bedeli  c) Ağaçlandırma bedeli  

d) Orköy bedeli   e) Arazi izin bedeli 

 

12- Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılacak il ve ilçelerde, çalışmaya başlamadan en az kaç ay önce 

radyo ile belediye yayın araçları veya belediye ilân tahtasında askı suretiyle ilân edilir? 

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

 

13- Orman kadastrosu ve 2/B uygulamasının başlama tarihi, çalışılacak belde, mahalle ve köylerle, bunlara 

bitişik belde, mahalle ve köylerde en az kaç gün önce uygun yerlere asılarak ilânla duyurulur? 

a) 7 gün  b) 10 gün c) 15 gün d) 25 gün e) 30 gün 

 

 

 



14- Sınırlama ve 2/B uygulama çalışmaları bitirilen orman kadastro dosyasının şeklen ve hukuken incelemesini 

yaptırmaya hangi makam yetkilidir?   

a) Orman Genel Müdürlüğü b) Orman Bölge Müdürlüğü c) Tarım ve Orman Bakanlığı 

d) Kadastro Daire Başkanlığı e) Orman İşletme Müdürlüğü 

 

15- 6831 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer alan “Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu 

izinlerinde izin veriliş amacına ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun çalışıldığını, cari yıl 

bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu,” tanımı neyi ifade etmektedir? 

a) Çalışma raporu      b) Rehabilitasyon   c) Maden işletme raporu     d) Teknik rapor          e) Arama raporu 

 

16- Rehabilitasyon projesi hangi birim tarafından düzenlenir?  

a) Ormancılık bürosu   b) Orman İşletme Müdürlüğü   c) Harita mühendisliği bürosu 

d) Madencilik bürosu  e) Peyzaj mimarlığı bürosu 

 

17- İzin sahaları, dosya ve arazi üzerinde takvim yılı içinde en az kaç defa ve kim tarafından kontrol edilir?  

a) İki defa heyetçe   b) İki defa işletme şefince   c) Bir defa heyetçe  

d) İki defa müdür yardımcısınca  e) Bir defa şube müdürünce 

 

18- Ormanlık alanda aşağıdaki hangi tesise izin verilmez?  

a) Atık su deşarj tesisi  b) Sokak köpeği bakım evi  c) Balık kuluçkahanesi 

d) Karayolu   e) İdare binası 

 

19- Maden işletme izin süresi ne kadar süre için verilir?  

a) 29 yıl  b) Ruhsat süresince c) 49 yıl  d) 99 yıl   e) Sahibinin talebi kadar 

 

20- Ormanlık alanda yer üstünde hangi tesise izin verilmez?  

a) Radyo-Televizyon verici istasyonu  b) Balıkhane  c) Katı atık aktarma istasyonu 

d) Patlayıcı madde deposu    e) Trafo binası 

 

21- Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri için aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez? 

a) Ruhsat belgesi   b) Meşcere haritası   c) Orman kadastro haritası 

d) Mevzi imar planı  e) Koordinat listesi 

 

22- Madenler için verilen kesin izinlerin tebligat tarihinden itibaren kaç ay içinde izin sahibinden teminat, 

bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenir? 

a) Altı ay b) Dört ay c) Üç ay  d) iki ay  e) Bir ay 

 

23- Devlet orman alanında Bakanlıkça uygun görülen toprak dolgu için kaç yıla kadar kesin izin verilir? 

a) Bir yıl b) İki yıl  c) Üç yıl  d) Dört yıl e) Beş yıl  

 

24- Toprak dolgu alanının nihai üst kotlarından aşağı doğru dikey derinliği en az kaç metrelik kısmı verimli 

toprak ile doldurur? 

a) İki metrelik   b) Üç metrelik  c) Dört metrelik   

d) Beş metrelik  e) Bir metrelik 

 

25- İzin talebinin ormanlık alanda yapılmasına ilişkin kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususu kimler 

tarafından belirlenir? 

a) İşletme müdürünün kurduğu heyetçe  b) İzin raporunu hazırlayan heyetçe 

c) Genel müdürlüğün kurduğu heyetçe  d) Bakanlığın kurduğu heyetçe 

e) Serbest yeminli ormancılık bürosunca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



7- ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU 

 

1- 6831 sayılı Orman Kanununun 79. ve 82. maddeleri gereğince suç zaptı tanzimine kimler yetkilidir?  

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

d) Cumhuriyet Savcısı  e) Tüm kamu kurumu memurları 

 

2- İlk Orman Bakanlığı’nın kuruluşu aşağıdaki dönemlerden/tarihlerden hangisine denk gelmektedir? 

a) Cumhuriyetten önce  b) 1939 yılına      c) 1969 yılına  d) 2010 yılına  e) 2001 yılına 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Orman Bakanlığının Komisyon ve Şurası değildir? 

a) Ormancılık ve Su Şurası  b) Merkez Av Komisyonu  c) Su Komisyonu 

d) Orman Köyleri Komisyonu  e) Hiçbiri 

 

4- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

a) Devlet ormanları zilyetlikle kazanılabilir 

b) Yanan orman sahaları hemen ağaçlandırılır 

c) Devlet ormanları hazine adına tapuya tescil ettirilir 

d) Devlet ormanları Orman Genel Müdürlüğü tarafından işletilir 

e) Devlet ormanlarının mülkiyeti özel kişilere devrolunamaz  

 

5- Orman kadastrosunu genel arazi kadastrosundan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Çalışma alanı farklılığı    b) İlân ve itiraz süreleri arasındaki farklılık  

c) Tescil işlemleri arasındaki farklılık  d) Kullanılan araç-gereç farklılığı 

e) Orman vasfının tayininde farklılık 

 

6- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Tarım ve Orman Bakanlığının genel müdürlüğü değildir? 

a) Orman Genel Müdürlüğü   b) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

c) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü   d) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  

e) Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü  

 

7- “Hukuk Devleti kavramının” esas anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Devletin hukuk kurallarını belirlemesi   

b) Devletin hukuk kurallarını yazılı halde belirlemesi  

c) Devletin var olan hukuk kurallarına kendisinin de uyması  

d) Devletin hukuk kurallarına uymayı zorunlu kılması 

e)  Devletin hukuk kurallarını evrensel kurallara uygun halde düzenlemesi 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 169. Maddesinin hükümlerinden biri değildir? 

a) Ormanların mülkiyeti devrolunamaz 

b) Muhafaza ormanlarında işlenen orman suçlarında iki katı ceza uygulanır 

c) Yanan ormanların yerinde yeni ormanlar yetiştirilir 

d) Orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz 

e) Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardan değildir? 

a) Tabiat anıtları   b) Tabiatı koruma alanları  c) Tabiat parkları  

d) Milli parklar  e) Özel çevre koruma alanları 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi ormancılık etkinliğinin niteliklerine uymaz? 

a) Ormancılık siyasal bir etkinliktir. b) Ormancılık teknik bir etkinliktir.  

c) Ormancılık kültürel bir etkinliktir. d) Ormancılık ekonomik bir etkinliktir.  

e) Ormancılık biyolojik bir etkinliktir.  

11- Cumhuriyet öncesi ormancılığımıza ait ilk hukuki düzenleme hangi yılda yürürlüğe konulmuştur? 

a) 1800  b) 1820  c) 1869  d) 1900  e) 1911 

12- Tüm ormanların devletleştirilmesini öngören ve halen yürürlükte bulunan kanun aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 3204  b) 5531  c) 1750  d) 4785  e) 1744 

13-  Aşağıdakilerden hangisi Orman Genel Müdürlüğü’nün ana hizmet birimlerinden değildir? 

a) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi  b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi 

c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi  d) İşletme ve Pazarlama Dairesi 

e) Strateji Geliştirme Dairesi  



14- Cumhuriyet dönemi ilk orman kanunu kaç yılında yürürlüğe girdi ve kanun numarası nedir? 

a) 1937 yılı 3204 sayılı  b) 1937 yılı 3116 sayılı  c) 1945 yılı 4785 sayılı   

d) 1956 yılı 6831 sayılı  e) 1950 yılı 5658 sayılı 

 

15- 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 

 

16- Orman Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanunla nasıl bir bütçeli kuruluş olmuştur? 

a) Genel bütçeli  b) Katma bütçeli  c) Döner sermayeli d) Özel bütçeli  e) Hepsi 

 

17- Orman Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşları hangileridir? 

a) Orman Bölge Müdürlüğü    b) Orman İşletme Müdürlüğü c) Orman İşletme Şefliği 

d) Orman Fidanlık Müdürlüğü  e) Hepsi 

 

18- Kara Avcılığı Kanunu hangisidir? 

a) 4915  b) 4856  c) 4925  d) 3200  e) 4815 

 

19- Belirli bir bölge veya alandaki bitki, hayvan veya diğer canlıların çeşitliliği ne anlama gelir? 

a) Ekosistem b) İn-sitü  c) Ex-sitü d) Biyolojik çeşitlilik e) Hiçbiri 

 

20- Ramsar sözleşmesi hangi alanları kapsamaktadır? 

a) Ormanlık alanları     b) Milli parklar  

c) Uluslararası koruma statüsüne alınmış sulak alanlar d) Tabiatı koruma alanları   

e) Mesire yerleri 

 

21- Serbest meslek mensupları ürettikleri mesleki çıktılarından hangisini Odaya mesleki denetim (vize) 

yaptırmak zorunda değildir?  

a) İzin raporu dosyası ekleri   b) Mahkemeye sunacağı bilirkişi raporu   

c) Ahşap işleyen fabrika fizibilite raporu  d) Rehabilitasyon projesi     

e) Ağaçlandırma projesi 

 

22- 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 

 

23- 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   

 

24- Sel ve çığ kontrolü çalışmaları yapmak, 5531 sayılı Kanuna göre kimin hak ve yetkisindedir? 

a) Orman Endüstri Mühendisleri   b) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri   

c) Orman Mühendisi unvanlı meslek mensupları  d) Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi 

e) Hepsi 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanunun amaçlarındandır? 

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

gerçekleştirilmesini sağlamak 

b) Tüm ormancılık sektörünü düzenlemek   

c) Orman idaresinin teşkilat yapısını düzenlemek 

d) Tarım ve ormancılık sektörünü planlamak  

e) Mühendislerin atamalarını düzenlemek 

  

 

 

 

 

 



SMM ORMAN MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
 

 

1- SİLVİKÜLTÜR VE DENDROLOJİ KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

A B D B C E A            

 

 

2- ORMAN AMENAJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

E D C E B A D            

 

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

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

B E A D C E B            

 

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

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

D E D E B C E            

 

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

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

B D E B C D A            

 

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

B D D C E A B            

 

7- ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI   

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

B C B D E C A            

 

 

 



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. 


