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1- SİLVİKÜLTÜR VE DENDROLOJİ 

 

1- Silvikültürün kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

2- Yapraklarından üretilen Juglan adı verilen uçucu yağ, eczacılıkta kan temizleyici ve kuvvet verici olarak 

kullanılan bitki aşağıdakilerden hangisidir?  

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

 

3- Aşağıdaki türlerden hangisinde tohumlama kesimi tohum dökümü sırasında yapılmamalıdır? 

a) Kayın              b) Sarıçam             c) Meşe             d) Kestane                 e) Hiçbiri 

 

4- Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?  

a) Tepe çökmesi tipik olarak çam türlerinde görülür.  

b) Boy büyümesi sürekli olan ağaç türlerinin tipik ağaç türleri meşe ve kayındır.  

c) Ormancılıkta erken donlar daha önemlidir.  

d) Yapraklılarda tepe çökmesi görülmez. 

e) Karışımların biçimine göre karışık meşcerelerde hem tür içi hem de türler arası rekabet söz konusudur.  

 

5- Üstün ağaçlardan alınan açık veya kontrol altında tozlaşma mahsulü tohumlardan yetiştirilen 

fidanlardan meydana gelen plantasyonlara ne ad verilir?   

a) Aşılı tohum bahçeleri  b) Aşısız tohum bahçeleri  c) Tohum meşcereleri 

d) Ağaçlandırma   e) Koru ormanı 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi primer büyüme değildir? 

a) Köklerin uzaması  b) Meyvelerin oluşumu c) Yaprakların büyümesi  

d) Sürgünlerin kalınlaşması e) Çiçek oluşumu 

 

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

hangisi kullanılır?  

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

d) Büyük saha tıraşlama   e) Büyük alan ağaçlandırması 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi doğal gençleştirmenin ekolojik koşullarından değildir?  

a) Zengin tohum yılları   b) Edafik faktörler  c) Klimatik faktörler   

d) Biotik faktörler    e) İdare süresi   

 

9- Sıklık bakımı ne demektir?  

a) Seyreltme b) Aralama c) Gençleştirme  d) Ayıklama  e) Budama   

 

10- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi bir cinsli bir evciklidir?  

a) Kavak b) Armut c) Sögüt  d) Hiçbiri  e) Çam 

 

11- Sarıçam tabii tensilinde tohumlama kesiminde kapalılık %’de kaça düşürülür? 

a) 20-30             b) 60-70             c) 90              d) 30-40  e) 40-50 

 

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

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

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

 

13- 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   

 

14- Aşağıdakilerden hangisi maki vejetasyonunun elemanıdır?  

a) Karayemiş      b) Mor çiçekli orman gülü  c) Erguvan  d) Ahlat  e) Ayı üzümü     

 
15- Alçak aralama aşağıdaki meşcerelerden hangisinde uygulanır?  

a) Saf Karaçam     b) Sarıçam+Göknar  c) Saf Kayın    d) Saf Göknar e) Meşe+Kayın 
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16- Karaçam ve sedirde tohumlama kesimi ile oluşturulacak kapalılık oranı yöresel özelliklere göre 

hangisidir?  

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

 

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

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

 

18- Sıklık bakımı ve aralama müdahalelerinin en uygun yapılma zamanı nedir? 

a) Vejetasyon mevsiminden önce  b) Vejetasyon mevsiminden sonra 

c) Bütün yıl                  d) Haziran ayı        e) Temmuz ayı          

 

19- Meşelerde (Quercus spp) kozalak ve meyve olgunlaşması hangi aylarda olur? 

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

 
20- Aşağıdakilerden hangisinin erkek çiçek kurulu püskül gibi aşağı sarkar? 

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

 

21- Bir meşcerenin karışık olabilmesi için ana ağaç türüne ikinci ağaç türü en az % de kaç oranla 

katılması gerekir? 

a) %1  b) %5  c) %49  d) %50  e) %10 

 

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

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

 

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

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

d) Zon siper durumu  e) Grup siper durumu   

 

24- Sedirin kozalak veya meyve olgunlaşma süresi kaç aydır? 

a) 26 ay  b) 24 ay  c) 18 ay  d) 14 ay   e) 12 ay 

 

25- Sürgün verme yeteneğinde olan ağaçların kesilmesinden sonra, onların verdiği sürgünlerden (kütük 

sürgünü, kök sürgünü) oluşan ormanlara ne ad verilir?  

a) Koru ormanı  b) Korulu baltalık ormanı  c) Baltalık ormanı 

d) Aynı yaşlı orman e) Seçme ormanı  
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2- ORMAN AMENAJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

 

1- 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    

 

2- Aşağıdaki işlemlerden hangisi üç boyutlu olarak yapılmaktadır? 

a) Format dönüşümü   b) Çıktı hazırlanması c) Kıymetlendirme 

d) Haritaların paftalanması  e) Hiçbiri 

 

3- Aynıyaşlı koru ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında meşçere gelişme çağları bakımından 

“Gençlik Çağı” hangi harfle gösterilir? 

a) a                b) b                 c) c           d) d       e) e 

 

4- Hava fotoğraflarının uzun yıllar korunabilmesi için uygun koşullarda saklanma işlemine ne denir? 

a) Saklama          b) Yararlanma         c) Stoklama  d) Arşivleme          e) Depolama 

   

5- Orman Meşçere taslağı üretiminde aşağıdaki fotoğraflardan hangisi kullanılmaktadır? 

a) Siyah-beyaz  b) True color c) Infrared d) Gray  e) Mavi-yeşil 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi orman kaynaklarından faydalanmanın planlanması esnasında planlamacının 

gözetmesi gereken ilkelerden biri değildir? 

a) Süreklilik b) Verimlilik c) İktisadilik d) Serbest faydalanma e) Koruma 

 

7- Hava fotoğraflarında yan bindirme oranı kaçtır? 

a) % 40-45          b) % 30-35          c) % 20-25         d) % 25-30 e) %50-60 

 

8- Aşağıdaki detaylardan hangisi yer kontrol noktası olarak kullanılamaz? 

a) Sulu dere yatağı b) Kuru dere-kuru dere kesişimi c) Tepe noktası d) Yol kesişimi e) Hiçbiri 

 

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

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

   

10- 1/25000 ölçekli topoğrafik haritada ormanlık alan ve açıklık alanların gösterilmesinde kullanılan 

renkler hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

a) Gri-yeşil b) Yeşil-mavi c) Kırmızı-yeşil  d) Yeşil-beyaz  e) Yeşil-sarı  

  

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- Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, 

işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bilgi sistemi nedir? 

a) Veri tabanı b) Fotogrametri      c)  CBS       d) Uzaktan algılama        e) Depolama    

 

13- 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 

 

14- Meşcere tiplemesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmez? 

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

15– Zonguldak-Camiyanı Planlama ünitesinin amenajman planı yapılacaktır. Amenajman planlama 

esaslarına göre odun üretimi işletme sınıfında 540 ha büyüklüğündeki GÇka meşcere tipinin örnekleme 

yoğunlugu ne kadardır? 

a) %1,999  b) %0,666  c) 0,166   d) 0,111  e) %1,333 
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16- Aynıyaşlı ve maktalı koru ormanlarında ülkemizde hangi amenajman metodu kullanılır?  

a) Yaş Sınıfları Metodu   b) Çap Sınıfları Metodu        

c) Münferit planlama Metodu            d) Silvikültürel İlkelere Dayanan Metod 

e) Hasılat sınıfı       

 

17- Arazide hava fotoğrafları yorumu yapılırken hangi aletten yararlanılır? 

a) Aynalı stereoskop      b) Radyoskop      c) Cep Stereoskobu      d) Teleskop       e) Fotoğraf makinası 

 

18- Bir ağaç aşağıdaki ölçeklerin hangisinde daha büyük görünür? 

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

 

19-Bir orman işletmesinde üretim işlerinin düzenlenebilmesi için aşağıdaki bölümlemelerden hangisi 

yapılmaz? 

a) Bölme      b) Bölmecik      c) Plan ünitesi      d) Fonksiyon      e) İşletme sınıfı 

 

20- Adana-Akçalı Planlama biriminde Çzd1 meşcere tipinin alanı 275 ha.dır. Çzd1 meşcere tipinin 

örnekleme alanındaki serveti ise 12 m3’tür. Planlama birimindeki Çzd1 meşcere tipinin toplam serveti ne 

kadardır? 

a) 150m3 b) 41250 m3 c) 55000m3  d) 3300 m3 e) 3000 m3 

 

21- Meşcere tiplemesinde sırasıyla hangi rumuzlar kullanılır? 

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

 

22- Aynıyaşlı koru ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında temel meşçerenin ağaç türü hacmen 

yüzde kaçtan fazlası aynı türden olursa meşçereler saf olarak mütalaa edilir? 

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

 

23- Hava fotoğraflarında ölçeğin en düşük olduğu yer hangisidir? 

a) Dere         b) Tepe  c) Ova         d) Yamaç          e) Yüksek dağ 

 

24-  1/25000 lik meşçere taslağı üretiminde x-y koordinat değerlerinin maksimum hata sınırı kaç metre 

olmalıdır? 

a) 50 m  b) 150 m c) 15 m   d) 200 m e) 175 m 

 

25– 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 
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  3- ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER, ORMAN İŞLETMECİLİĞİ VE ORMAN YOLLARI 

 

1- 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 

 

2- Aşağıdaki kamu kuruluşlarından hangisine tahsis yoluyla maden direk satışı yapılmaktadır?  

a) Türkiye Taşkömürü Kurumu  b) Türk Telekomünikasyon A.Ş. c) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 

d) Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. e) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.  

 

3- Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların biyolojik, psikolojik özelliklerini ve kapasitelerini göz önünde 

tutarak insan-makine-çevre uyumunun doğal ve teknolojik yasalarını ortaya koyan çok disiplinli bir bilim 

dalıdır” tanımının karşılığıdır? 

a) İş Etüdü  b) İş Analizi  c) Antropometri   d) Ergonomi  e) Ornito 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi bölmeden çıkarma yöntemini belirleyen faktörlerden değildir? 

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

d) Üretim yapılan ağaç türü   e) Mevcut işgücü durumu 

 

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

a) Açık artırma yöntemi ile satış 

b) Tarife bedeli üzerinden satış  

c) Tarife bedeli ve tevzii masrafları üzerinden satış  

d) Fiili masraflar dâhil oluşturulan muhammen bedelle alivreli satış   

e) Fiili masraflar hariç oluşturulan muhammen bedelle alivreli satış 

 

6- Liquidamber Orientalis L. hangi ilimizde en geniş yayılış göstermektedir? 

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

 

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

hangisine dikkat edilir? 

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

 

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

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

 

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

sunduğu hizmetlerden faydalanmasına dair Planlama Birimi neresidir? 

a) İşletme Müdürlüğü b) İşletme Şefliği  c) Bölge Müdürlüğü d) Orman Serisi e) Bölme 

 

10- Aşağıdaki odun dışı ürünlerden hangilerinin üretimleri, mutlaka üretim programı kapsamında 

yapılması gerekmektedir? 

a) Defne yaprağı, kekik  b) Adaçayı, mantar, kekik  c) Reçine, sığla yağı, şimşir ve çıra 

d) Çehri, andız meyvesi  e) Mahlep, menengiç, sumak 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi ormancılık işletmesinin sabit sermaye öğelerinden değildir? 

a) Dikili ağaç serveti  b) Arazi    c) Stoktaki orman ürünü 

d) Binalar, yollar, köprüler vb. e) Her çeşit alet, edevat, makine 

 

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

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

 

13- 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 

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

ise, pergel açıklığı 1/2, 1/3,  1/4 vb. bölünerek iki tesviye eğrisi arasındaki tahmini ara tesviye eğrileri 

çizilerek planlama yapılmasına ne ad verilir? 

a) Ayarlama   b) Enterpolasyon   c) Düzenleme    d) Tesviye eğrilerini bölme e) Hiçbiri 
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15- Basit usulde orman yolu etüt-aplikasyonunda kullanılan aletler nelerdir? 

a) Klizimetre b) Çelik metre c) Altimetre d) GPS aleti e) Hepsi 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi mesire yeri gelişme planı yapımında izlenecek yol ve yöntemlerden değildir? 

a) Eğitim projeksiyonu  b) Arazi çalışması c) Bilgilerin sentezi  

d) Büro çalışması   e) Bilgilerin analizi  

 

17- Orman yol inşaatında yaklaşık maliyet hesabı yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç 

yoktur? 

a) Yolun haritası  b) Metraj Cetvelleri c) Metraj İcmal Cetveli  

d) Birim Fiyatlar  e) Rayiç cetveli 

 

18- Çürüklük kusuru hangi emvalde bulunmaz? 

a) Maden Direk  b) Sanayi odunu  c) Lif yonga odunu  

d) Tomruk  e)Yakacak odun 

 

19- Mesire yerlerinde aşağıdakilerden hangisi alt yapı tesisi değildir? 

a) Çevre ihata  b) Elektrik hattı  c) Otopark d) Su Hattı e) Kır kahvesi 

 

20- Lase niye yapılır? 

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

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

e) Hepsi 

 

21- Kırgazinosu, kırkahvesi gibi tesislerin yer seçiminde hangi husus dikkate alınmaz? 

a) Servis kolaylığı  b) Ulaşılabilirlik  c) Gürültünün azlığı 

d) Spor sahalarına yakınlık e) Manzara açılımı 

 

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

göre hareket edilir? 

a) 30.Madde  b) 40.Madde  c) 34.Madde   d) 33.Madde         e) 31.Madde 

 

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

a) 10 yıl  b) 29 yıl  c) 39 yıl  d) 40 yıl  e) 99 yıl 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın karma elemanları arasında yer almaz? 

a) Standartlaştırma     b) Ürün    c) Dağıtım     d) Tutundurma           e) Fiyat 

 

25- Kurutmanın sahada yapılacağı Defne sürgünü üretimine hangi ayda başlanır? 

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

d) Haziran ayında              e) Eylül ayında 
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4- AĞAÇLANDIRMA, FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ, TOPRAK VE ORMAN EKOLOJİSİ 

 

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

a) Su Erozyonu  b) Rüzgar Erozyonu c) Çığ Erozyonu 

d) Kaya düşmesi   e) Buzul Hareketleri 

 

2- Hangisi teras yapımının amaçlarından biri değildir? 

a) Yamaç eğimini azaltmak,  b) Yüzeysel akışı azaltmak c) Çığ oluşumunu engellemek  

d) Erozyon riskini azaltmak,  e) Sel oluşumunu engellemek,    

 

3- Aşağıdakilerden hangisi infiltrasyon kapasitesini etkileyen etmenlerden birisi değildir? 

a) Toprağın tekstürü  b) Toprağın strüktürü  c) Toprağın nem kapsamı 

d) Toprak reaksiyonu (pH) e) Organizmalar ve organik maddeler 

 

4- Islah edilmiş tohum kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Klonal Tohum Bahçeleri       b) Gen Kaynakları      

c) Tohum Meşçereleri         d) Meşçere         e) Hepsi 

 

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) Meşe            c) Sarıçam            d) Sedir             e) Ladin  

 

6- Aşağıdakilerden hangisi toprak işlemenin amacı değildir? 

a) Toprağın kırıntı bünye kazanarak su tutma kapasitesini ve havalanmasını artırmak, 

b) Toprak içi mikro organizma faaliyetlerini azaltmak, 

c) Mikroorganizma faaliyetlerini artırmak, 

d) Kapilariteyi kırarak evaporasyonla su kaybını önlemek, 

e) Fidan köklerinin topraktaki suyu ve besin maddelerini kolayca almalarını sağlamaktır. 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi yetişme muhiti kriterlerinden değildir? 

a) Toprak b) İklim  c) Kırsal yerleşim          d) Vejetasyon e) Yeryüzü şekli 

 

8- 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 

 

9- Fidan gömü yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Ağaçlandırma alanın merkezinde olmalı 

b) Öğle güneşinden koruntulu olmalı  

c) Güney bakı olmalı 

d) Düz, taze, süzek topraklı olmalı 

e) Rüzgarı doğrudan almamalı 

 

10- Hava kurusu haldeki saf tohumlardan dolu dane olarak 1000 adedinin ağırlığına ne ad verilir?  

a) Bin dane ağırlığı     b) Fidan yüzdesi    c) Saf Tohum   

d) Tohum ağırlığı  e) Çimlenme yüzdesi 

   

11- Profil çukurunun ebadı ne olmalıdır? 

a) Derinliği 120 cm.  b) Derinliği 60 cm. c) Eni 75 cm, Boyu 100 cm, Derinliği 120 cm. 

d) Derinliği 60cm, boyu 200 cm. e) Hiçbiri 

 

12- 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 

13- Meralarda zararlı ot mücadelesinde hangi yöntemi uygulamaktan kaçınmalıyız? 

a) Elle ot temizliği  b) Çapa ile ot temizliği  c) Herbisitler 

d) Yakarak   e) Biçerek 

 

14- Ekim yastıklarında ibreli tür tohumları kaç sıra halinde ekilir? 

a) 7                b) 5                       c) 6                     d) 8                e) 9 
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15- Aşağıdakilerden hangisi bir yağış havzasında dere akımını etkileyen iklim etmenleri arasında değildir? 

a) Yağış tipi    b) Yağış şiddeti  c) Yağış havzasının büyüklüğü ve şekli 

d) Havza üzerinde yağışın dağılışı  e) Yağışın havza üzerindeki hareket yönü 

 

16- Aşağıdaki elementlerden hangisi baz oluşturan katyonlardan biri değildir? 

a) Azot  b) Potasyum c) Kalsiyum   d) Mağnezyum  e) Alüminyum  

 

17- Yağışın bitkilerin yaprak, dal ve gövde gibi toprak üstü kısımları tarafından tutulup buharlaşması 

sürecine ne ad verilir? 

a) Transpirasyon  b) Evoporasyon  c) İnfiltrasyon   

d) Perkolasyon  e) İntersepsiyon 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi uygulama projeleri eki haritalarındandır? 

a) Kadastro haritası  b) Toprak haritası c) 1/1000 ölçekli imar planı haritası 

d) İdari taksimat haritası  e) Hiçbiri 

 

19- Akarsu kıyılarını oyulmalara karşı korumak için kullanılan, kıyıdan akım içerisine uzanan belirli 

uzunluktaki yapay yapılara ne ad verilir? 

a) Sedde  b) Fildöfer c) Islah Sekileri  d) Kuru Duvar Eşik e) Mahmuz 

 

20- Islah çalışmalarında istenilen karakterlere sahip birey veya populasyonların seçimine ne ad verilir? 

a) İzolasyon b) Saf hat c) Mikroüretim  d) Seleksiyon  e) Orijin   

 

21- Aynı yağış koşulları altında yüzeysel akış değerlerinin farklı arazi kullanım biçimlerine göre değişimi 

büyükten küçüğe doğru aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru biçimde sıralanmıştır? 

a) Çayır-Nadas-Orman   b) Nadas-Çayır-Orman   c) Orman-Çayır-Nadas    

d) Orman-Nadas-Çayır   e) Nadas-Orman-Çayır 

 

22- Organik maddelerin hızla ayrışması sonucunda toprak yüzeyinde sadece son yılın yapraklarına ait ölü 

örtü tabakasının bulunduğu humus tipine ne ad verilir? 

a) Çürüntülü Mull b) Ham humus  c) Mor   d) Mull  e) Turba 

 

23- 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 

 

24- 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. 

 

25- Toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içinde yanlara ve aşağı doğru sızıp gitme 

hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Sızma   b) Buharlaşma  c) Yıkanma  d) İntersepsiyon   e) Drenaj 
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5- ORMAN KORUMA, KARANTİNA, KORUNAN ALANLAR VE YABAN HAYATI 

 

1- Envanterde gözlek metodu aşağıdaki hangi hayvan türüne uygulanmaz? 

a) Çulluk b) Yaban Koyunu c) Çengel Boynuzlu      d) Dağ Keçisi      e) Yaban Keçisi 

 

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

açılacak aynaya vurulmaktadır? 

a) 8 cm.   b) 18 cm. c) 20 cm  d) 25 cm. e) 30 cm. 

 

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

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

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

e) Piknik ateşi nedeniyle çıkan yangınlar 

 

4- 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  

 

5- Geyiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Dişilerinde boynuz bulunur   b) Boynuzlarını her yıl yeniler  

c) Yavrulama zamanları Mayıs-Haziran aylarıdır d) Kızışma dönemi Eylül-Ekim aylarına rastlar 

e) Genellikle 1 bazen 2 yavru doğururlar 

 

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

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

 

7- 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 

 

8- 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) Aracın plakasının bulunması     d) Kaçak emvali şoförün yüklemiş olması 

e) Emval yüklü olarak ilk yüklendiği yerden hareket etmesi 

 

9- Tarım ve Orman Bakanlığınca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Millî Savunma 

Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer 

ilgili bakanlıkların görüşü de alındıktan sonra hangi bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 

millî park olarak belirlenir?  

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  b) Tarım ve Orman Bakanlığı   

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı  d) Ekonomi Bakanlığı   

e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

 

10- 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda “bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü 

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

a) Milli park b) Tabiatı Koruma Alanı c) Tabiat Parkı  d) Mesire Yeri e) Tabiat Anıtı 

 

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

bulunduğu alanlara yerleştirilmesine aşağıdaki türlerden hangisinin kullanılması iyi bir örnektir? 

a) Rodalia cardinalis   b) Phyrix caudata  c) Parus major  d) Formica rufa  e) Dendrocopos major  

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Biyogenetik rezerv kriterlerinden birisi değildir? 

a) Emsalsiz olma      b) Ender olma       c) Tipik olma        d) Varlığı tehlikede olma   e) Yaygın olma, 

13- 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           
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14- Zarar tiplerine göre böcekler sınıflandırıldığında bitkilerin hayatını tehdit eden ve sağlıklarına zarar 

veren böceklere ne ad verilir? 

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

d) Teknik zararlı  e) Fizyolojik zararlı 

 

15- Orman yangınını etkileyen yanıcı madde faktörleri içinde hangisi bulunmaz? 

a) Yakıt Karakteristikleri  b) Çevrim Tabakası  c) Yakıtın Sıklığı  

d) Yakıt Boyutu ve Şekli  e) Yakıtın Devamlılığı(sürekliliği) 

  

16- Avrupa Birliği’nin doğa ve biyoçeşitlilik politikasının en önemli aracı olan Natura 2000 ağının temelini 

oluşturan uluslararası mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Su Çerçeve Direktifi b) Habitat ve Kuş Direktifleri c) CITES Sözleşmesi 

d) Bern Sözleşmesi e) Ramsar Sözleşmesi 

 

17- 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) Orta çapı     c) Dip çapı  d) 1,30m. çapı  e) Dalsız gövdenin orta çapı        

 

18- Yaban Keçisinin çiftleşme (KATIM) dönemi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kasım-Aralık  b) Nisan-Mayıs  c) Temmuz-Ağustos  

d) Haziran-Temmuz          e) Ocak-Şubat 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi yaban hayatı envanter tekniklerinden değildir? 

a) Sürek-Bek b) Markalama  c) Gözlek d) Tahmin  e) Bek 

         

20- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme hattının tesis edilmesi kuralları içinde yer almaz? 

a) Mümkün olduğunca yangın kenarına yakın tutulmalıdır. 

b) Mevcut doğal ve yapay bariyerler değerlendirilmelidir. 

c) Bölgenin özellikleri, giriş ve çalışma saatleri belirlenmelidir. 

d) Yangın hattının geri emniyeti ihmal edilmemelidir. 

e) Mevcut yol ve şeritlere bağlanmalıdır 

 

21- Uluslararası Doğayı Koruma Örgütünün (IUCN) sınıflandırmasına göre Antalya/Elmalı, Çığlıkara 

Tabiatı Koruma Alanı aşağıdakilerden hangisi ile uyumlu bir alandır? 

a) Tür/Habitat koruma alanı b) Doğa anıtı   c) Doğa parkı 

d) Mutlak korunan alan  e) Yaban hayatı koruma alanı 

 

22- CITES Sözleşmesinin temel amaçlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Nesilleri tehlike altında bulunan türlerin uluslararası ticaretinin izlenmesi   

b) Ekosistemleri izleme   c) Türleri seçme  d) Ticareti artırma e) Hiçbiri 

 

23- Yaban koyunu aşağıdaki koruma alanlarının hangisinde bulunmaktadır. 

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

 

24- Sürek avı aşağıdaki canlılardan hangisinde uygulanır? 

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

 

25- Aşağıdakilerden hangisi yasak avlanma yöntemleri içinde yer almaktadır? 

a) Sürek avı b) Bekleme avı  c) Yaklaşma avı  d) Arama avı e) Yakalama avı 
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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 talebi dilekçe tarihi  b) İzin olurunun verildiği tarih  c) Bölge Müdürlüğü kayıt tarihi 

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

 

2- Aşağıdaki izin bedellerinden hangisi her yıl alınır?  

a) Arazi izin bedeli   b) Erozyon bedeli  c) Ağaçlandırma bedeli  

d) Orköy bedeli   e) Hepsi her yıl alınır 

 

3- 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 listesini 

 

4- Madencilik faaliyetlerine ilişkin kesin izin süresi; ruhsat hukukunun devam ettiğine dair belge ile orman 

bölge müdürlüğüne başvurulması halinde, bir yıllık arazi izin bedelinin ödenmesi ve mevcut taahhüt senedi 

hükümlerinin kabul edildiğine dair onaylı ek taahhüt senedi verilmesi halinde kaç yıl süreyle daha 

aynı şartlarla izin devam edebilir? 

a) 2 yıl  b) 5 yıl  c) 3 yıl  d) 1 yıl  e) Kesin izin süresi uzatılmaz 

 

5- Devlet ormanlarından talep edilecek kesin izin veya ön izin başvurularında kaç takım belge eklenerek 

hangi makama müracaat yapılır?   

a) Bir takım, Orman İşletme Müdürlüğüne b) Yedi takım, Orman Bölge Müdürlüğüne 

c) Dört takım Orman Bölge Müdürlüğüne d) Yedi takım Orman İşletme Müdürlüğüne 

e) Sekiz takım Orman Genel Müdürlüğüne 

 

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

toprak ile doldurulacaktır? 

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

 

7- Devlet ormanında 6831 sayılı Kanunun 17/3 maddesine göre verilecek aşağıdaki izinlerden hangisinden 

kademeli kapatma planı istenir? 

a) Define arama  b) Arkeolojik kazı  c) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri 

d) Alabalık üretim tesisi e) Atıksu arıtma tesisi 

 

8- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli orman 

mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere talep alanlarının 

1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi, kademeli 

kapatma planı ve ağaç röleve planı hangi birim tarafından düzenlenerek imzalanır?  

a) Ormancılık bürosu   b) Orman ürünleri bürosu  c) Harita mühendisliği bürosu 

d) Peyzaj mimarlığı bürosu e) Ziraat Mühendisliği bürosu 

 

9- Heyet tarafından arazi keşif tutanağına göre düzenlenen inceleme raporu hangi makam tarafından 

onaylanır ve uygun görülen ya da uygun görülmeyenlerin neticesi işletme müdürlüğünce kaç gün içinde 

talep sahibine bildirilir? 

a) Bölge Müdürlüğü, 10 gün  b) Bölge Müdürlüğü, 15 gün c) İşletme Müdürlüğü, 10 gün 

d) İşletme Müdürlüğü, 20 gün e) İşletme Müdürlüğü, 15 gün 

 

10- 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) 10 gün b) 15 gün c) 20 gün d) 25 gün e) 30 gün 

11- Mezarlıklarda kesilen ağaçların Devlet ormanlarında bulunan ağaç ve ağaççık nevilerinden olması 

halinde, Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmeliğe 

göre aşağıdaki işlemlerden hangilerine tabi tutulur?   

I- İşletme şefliğince bir tutanak düzenlenir.   II- Damga aranmaz.  III- Nakliye tezkeresi aranmaz. 

IV- Damga aranır    V- Nakliye aranır . VI- Hiçbir şey aranmaz. 

 

a) I, II, V b) I, II, III c) I, IV, V d) I, III, IV e) VI 
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12- Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre verilen izinlerden 

alınan tüm bedeller ve teminat, Orman Genel Müdürlüğünün hangi hesabına yatırılmaktadır? 

a) Genel Bütçe  b) Döner sermaye c) Fon bütçe d) Özel bütçe  e) Katma bütçe 

 

13- Madencilik faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi zorunlu alt yapı tesisi değildir? 

a) Enerji nakil hattı b) Jig   c) Bant konveyör  d) Trafo  e) Atölye  

 

14- Ormanlık alandaki izin taleplerinde Bölge Müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde 

inceler, eksiklikler varsa tamamlanması için kaç gün içinde müracaat sahibine bildirir? 

a) 7 iş günü b) 15 iş günü c) 10 iş günü d) 20 iş günü  e) 30 iş günü 

 

15- Orman Kanunu’nun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliğine göre verilen izin sahaları dosya ve arazi 

üzerinde, ne kadar zamanda ve en az kaç defa kontrol edilir? 

a) Yılda iki  b) İki yılda bir  c) İki yılda iki  d) Altı ayda bir  e) Yılda bir 

 

16- Ormanlık alanlarda 17/3 maddeye göre izin verilmesinin en önemli şartı nedir?  

a) Kamu yararı bulunması b) Zaruret bulunması c) Kamu yararı ve zaruret bulunması  

d) Ekonomik olması  e) Tesisleri gizlemesi 

 

17- Orman kadastro çalışmalarında, kişilerin orman sınırları içinde ve bitişiğindeki taşınmazlar üzerindeki 

mülkiyet iddialarını hangi belge ile ispatlamaları gerekir?  

a) Tapu       b) Noter senedi   

c) Mübayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri  d) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları  

e) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları 

 

18- İzin sahibi uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin 

safahatı hakkında orman bölge müdürlüğüne her yıl hangi ayın sonuna kadar teknik raporu vermekle 

yükümlüdür? 

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

 

19- Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre verilen kırk dokuz yıl 

kesin izin süresi sonunda, izin sahibinin talep etmesi ve orman idaresinin uygun görülmesi halinde toplam 

kaç yıla kadar uzatılabilir?   

a) 69 yıl  b) 79 yıl  c) 59 yıl  d) 99 yıl  e) Süre uzatımı yapılmaz 

 

20- Orman Kanunu’nun 18. Maddesine göre Devlet ormanlarında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez? 

a) Arkeolojik kazılar b) Balık üretim havuzları  c) Balık kuluçkahanesi 

d) Şerit ve hızar tesisi e) Define aranması 

 

21- Kapalılık derecesi %10’dan fazla olan ve aynı zamanda en çok üç bin metrekare yüzölçümlü ağaç ve 

ağaççık topluluklarına ne ad verilir? 

a) Küme  b) Büyük grup  c) Sıra  d) Grup  e) Büyük sıra 

 

22- Aşağıdaki hangi izne konu tesisler için, yatırım tamamlanıncaya kadar her yıl, yatırımın 

tamamlanmasını müteakip sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda kontrol yapılmaktadır? 

a) Enerji nakil hattı b) Maden işletme  c) Su kuyusu d) Balık üretim  e) Atık su arıtma 

 

23- Maden arama izin safhasında görünür rezervin ne miktara kadarı Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının izni ile alınabilir? 

a) 1/15  b) 1/10  c) 1/20  d) 1/5  e) Aramada üretim yapılmaz 

 

24- İzin sahasının bir kısmının orman dışında kalması halinde orman dışında kalan alan için aşağıdaki 

hangi bedel alınır? 

a) Arazi izin bedeli  b) Erozyon bedeli c) Orköy bedeli  

d) Ağaçlandırma bedeli  e) Bedel alınmaz 

25- Orman kadastro çalışmaları sırasında, orman sayılıp sayılmama bakımından vasıf ve mülkiyet 

anlaşmazlığı mahkemeye intikal etmiş davalı yerlerle ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?  

a) Alan hesabı yapılmaz.     b) Vasıf ve mülkiyet yönünden karar alınmaz. 

c) Sınırlamaya davalı olmayan kısımdan devam edilir. d) Haritasında kesik çizgi ile gösterilir. 

e) Kadastrosu yapılır sonra mahkeme kararına göre düzeltilir. 
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7- ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU 

 

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

a) 1839  b) 1857  c) 1869  d) 1914  e) 1849 

 

2- 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 

 

3- 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) Şirketi Resmi Gazetede ilan ettirmek  e) Vergi mükellefi olmak    

  

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

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

d) Su Komisyonu.  e) Hiçbiri 

 

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

bildirmek zorundadır? 

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

d) Aralık ayı    e) Temmuz ayı 

 

6- 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 

 

7- 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 

 

8- 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 

 

9- SMM sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların 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) 20, 30  d) 15, 30 e) 20, 60 

 

10- Kamu kurumlarının 5531 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konularına ilişkin 

olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapacakları hizmet alımlarına iştirak eden serbest meslek 

mensupları, ihaleye verecekleri tekliflerini belirlerken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almak 

zorundadır? 

a) Bayındırlık birim fiyatlarını b) Maliye Bakanlığı yıllık artış oranını     c) Serbest olarak belirleyebilir  

d) TEFE+TÜFE Oranını  e) Odanın belirlediği asgari ücret tarifesini 

 

11- 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) Eksper d) Mühendis e) Teknik müşavir         
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12- Odaya kayıtlı serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli orman mühendisleri için aşağıdaki ifadelerin 

hangisi 5531 sayılı Kanuna uygun değildir? 

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

c) Serbest Ormancılık Şirketi kurabilir.  d) Danışmanlık yapabilir 

e) Serbest yeminli ormancılık bürosu ile ortaklık kurabilir.  

 

13- 5531 sayılı Kanuna göre ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk tüzel 

kişilerinin, bu çalışmalarını yürütebilmeleri 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 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi hukuksal bir yaptırım türü değildir? 

a) Yokluk b) İptal  c) Müsadere d) Bozma e) Aynen teslim 

 

15- Orman Kanunun 27 inci maddesine göre ormancılıkta kullanılan dört çeşit damgaya ait işlerin 

yürütülmesi OGM nün hangi daire başkanlığının görevleri arasındadır? 

a) İşletme ve Pazarlama  b) Orman Zararlıları ile Mücadele  c) Silvikültür 

d) Orman İdaresi ve Planlama  e) İdari ve mali işler 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi 6831 sayılı Orman Kanunu gereği çıkarılan ikincil mevzuat arasında yer 

almaz? 

a) Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği 

b) Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 

c) Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

d) Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik. 

e) Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik. 

 

17- 5531 sayılı Kanuna göre serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

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

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

e) Yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluktan doğrudan büro sorumludur. 

 

18- 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi mülkiyet bakımından ayrılmış orman 

alanıdır? 

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

 

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

yerlerden değildir? 

a) Sazlıklar   b) Mezarlıklar   c) Milli Parklar  

d) Her çeşit dikenlikler     e) Step nebatları ile örtülü alanlar 

 

20- 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 

 

21- Serbest Yeminli meslek mensupluğu sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden 

itibaren ….. yıl içinde en çok ….. Sınava daha girebilirler. Bu sınavlar …… üzerinden …… puandan az 

alınan konuları kapsar. 

Yukarıdaki cümlenin boşluklarına aşağıdaki sayıların hangileri yazılmalıdır? 

a) 2, 4, 100, 65      b) 3, 5, 100, 60      c) 2, 6, 100, 50   

d) 3, 3, 100, 55  e) 2, 3, 100, 50      

 

 

22- 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 
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23- 6831 sayılı Orman Kanununa göre “Devlet ormanlarına ve Devlet Ormanı sayılan yerlere ait her çeşit 

işler ………………………………. Yapılır veya yaptırılır.” 

Yukarıdaki cümlenin boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir? 

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca  b) Orman Genel Müdürlüğünce  

c) Maliye Bakanlığınca   d) Turizm Bakanlığınca    

e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

 

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

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

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

 

25- Meslek mensuplarının iş sahipleriyle yapacakları iş sözleşmelerinde, aşağıdaki hususlardan en az 

hangilerinin bulunması gerekmektedir?   

a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,  

b) Yapılacak işlerin amaç ve kapsamı,  

c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,  

d) Ücret tutarı ve ödeme şekli, sözleşme yeri, tarihi ve süresi. 

e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki seçeneklerin tamamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

C B E C C A C            

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

B B A E A B 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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E E D B B A C            

 

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

19 20 21 22 23 24 25            

E D B D E D E            
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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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

D C D A B C E            

 

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

19 20 21 22 23 24 25            

D D A A B E E            

 

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 

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

19 20 21 22 23 24 25            

C D A C B A 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. 


