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SMM AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 

 

1- AHŞAP ANATOMİSİ VE AHŞAP KORUMASI 

 
1. Ağaç malzemesinin kuruması ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Ahşap, tam yaş halinden lif doygunluğu noktasına (%28) kadar nem kaybettiğinde hacminde bir değişiklik 

olmaz.   

b. Ahşap, lif doygunluğu noktasından (%28) tam kuru hale kadar nem kaybettiğinde hacminde bir değişiklik 

olmaz. 

c. Kuru ağaç malzeme, rutubeti yüksek olan ağaç malzemeye göre daha kolay işlenir.  

d. Kurutma işlemi ile ağaç malzemenin çivi ve vida tutma özelliği artar.  

e. Taze haldeki odun kurumaya bırakıldığında odundan ilk önce serbest su buharlaşır.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ahşap malzemenin desorpsiyon halini tanımlar? 

a. Ahşap malzemenin çevresindeki buharlı ortamdan su almasıdır. 

b. Ahşap malzemenin etrafındaki havanın kurumasıyla su kaybetmesidir. 

c. Ahşap malzemenin su alışverişi esnasında oluşan deformasyonudur.  

d. Ahşap malzemenin ısı karşısında esneklik kazanmasıdır.  

e. Ahşap malzemenin yapısını meydana getiren kimyasalların hava şartlarında bozunmasıdır.  

 

3. Odun su ilişkileri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Tam yaş hali, su içerisinde bırakılan odunun bütün boşluklarının su ile dolmasıdır. 

b. Bağlı su, hücre çeperi içerisindeki boşluklarda tutulan sudur.   

c. Serbest su, lümenlerde tutulan sudur.  

d. Yeni kesilmiş bir ağaç odunu içerisindeki boşluklarda besi suyu bulunmasına taze hal denilmektedir.  

e. Serbest suyun buharlaşması esnasında odunda çalışma meydana gelir.  

 

4. Ağaç malzemenin termal özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a. Odun, ısı etkisi ile genleşir, soğuması halinde büzülür.  

b. Odunda ısı etkisi ile oluşan çalışma miktarı, su etkisi ile oluşan çalışma miktarına göre oldukça düşüktür.  

c. Odunun özgül ısısı oldukça düşük olduğu için aynı miktardaki ısı ile demir ve betona göre daha az ısınır. 

d. Odunun özgül ısısı, odunun rutubet miktarına bağlı olarak değişir.  

e. Odunun içindeki boşluk miktarı arttıkça, ısı iletkenliği azalır.  

 

5. Ağaç malzemenin elektriksel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Odunun rutubeti arttıkça, elektriksel direnç hızla artmaktadır.  

b. Odunun yoğunluğu arttıkça elektriksel direnç artmaktadır.  

c. Odunun içindeki hava boşluğu miktarı arttıkça elektriksel direnç azalmaktadır.  

d. Odunun içindeki hava boşluğu miktarı arttıkça odunun yalıtkanlığı artmaktadır.   

e. Liflere paralel yöndeki elektriksel direnç, liflere dik yöndekine göre daha yüksektir.  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ağaç boyu yönünde uzanan elemanlardan değildir? 

a. Traheler 

b. Traheidler  

c. Özışınları  

d. Lifler  

e. Reçine kanalları 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gymnospermelerin yapısında bulunan elemanlardan değildir? 

a. Traheidler  

b. Traheler 

c. Özışınları  

d. Boyuna paranşimler  

e. Enine traheidler  

 

8. Odunun kimyasal yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a. Hücre çeperindeki lignin miktarındaki artış, odunun çalışmasını engeller. 

b. Hücre çeperinde daha az ekstraktif madde bulunması, daha çok su tutulmasına neden olur. 

c. Odunun düşük konsantrasyondaki asitlere karşı dayanımı bazlara dayanımından daha yüksektir. 

d. Hücre çeperindeki lignin miktarı arttıkça ses absorpsiyonu artar.  

e. Selülozun polimerizasyon derecesi yükseldikçe elastikiyet azalır.  

 



 

9. Yıllık halka genişliğine etki eden faktörler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a. Kuzey enlemlerde ve yüksek rakımlarda sıcaklık, yıllık halkanın geniş olmasını sağlar. 

b. Güney enlemlerde ve alçak yerlerde nem, yıllık halkanın geniş olmasını sağlar. 

c. Bol meyve ve tohum yıllarında yıllık halkalar geniş olmaktadır. 

d. Bol ışık, yıllık halkaların geniş olmasını sağlar. 

e. Taç ve kökün geniş alanlara yayılması yıllık halkaların geniş olmasını sağlar. 

 

10. Bir yıllık halka içinde, yaz odunu zonunun kapladığı kısmın tüm yıllık halkaya oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Tekstür  

b. Strüktür  

c. Liflilik  

d. Sertlik 

e. Yoğunluk 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde yıllık halka daha geniş olur?  

a. Fotoperiyodizm süresinin kısa olması durumunda  

b. Vejetasyon süresinin uzun olması durumunda  

c. Böceklerin ağaca arız olması durumunda  

d. Ağaç kökünün toprakta fazla yayılmaması durumunda  

e. Ağacın yaşlanması durumunda  

 

12. Hücre çeperi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a. Bitki hücrelerine şekil verir.  

b. Hücreler arası madde alışverişini sağlayan geçitler bulunur.  

c. Bitki hücrelerini dış etkilerden korur.  

d. Hücre çeperlerinde suberin depolanması ile odunlaşma meydana gelir.  

e. Çeperde su depolanması, ağaç malzemenin çalışmasına neden olur.  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yıllık halka genişliğini etkileyen dış faktörlerden biri değildir?   

a. Toprağın özellikleri  

b. Sıcaklık 

c. Vejetasyon süresi 

d. Fotoperiyodizm müddeti 

e. Ağacın yaşı  

 

14. Ağaç malzemenin emprenyeye hazırlanması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?     

a. Ağaç malzemede kesme, delme işlemleri emprenye işleminden sonra yapılmalıdır.  

b. Traverslerin baş kısımlarında çatlama ve yarılmaları önlemek için S ve O demirleri veya çivili bantlar 

çakılabilir.  

c. Güç emprenye olan ağaç türleri ile üretilen traverslerin emprenyesinde belirli aralıklarla çentikler açılması 

emprenye nüfuz derinliğini arttırır.  

d. Ağaç malzemeye uygulanan hidrolik basınçla geçit zarları parçalanabilir ve sıvılar için geçirgen bir durum 

yaratılabilir.  

e. Besi suyunu çıkarma yöntemi hariç diğer bütün emprenye metotlarının uygulanabilmesi için ağaç 

malzemenin dış kabuk, iç kabuk ve kambiyum tabakalarının temizlenmesi gerekir.      

 

15. Aşağıdakilerden hangisi basınç uygulayan emprenye yöntemlerinin sağladığı yararlardan değildir? 

a. Emprenye maddesi ağaç malzeme içerisine kısa zamanda, derin ve yeknesak bir şekilde nüfuz eder.  

b. Ağaç malzemeye verilen emprenye maddesi miktarı istenildiği şekilde ayarlanabilir.  

c. Emprenyeden önce ağaç malzeme kurutma, buharlama gibi ön işlemlere tabi tutulabilir.  

d. Basınç uygulayan emprenye yöntemlerinde iş verimi oldukça yüksektir.  

e. Basınç uygulayan emprenye yöntemleri için herhangi bir tesise ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

16. Aşağıdakilerden hangisi basınç uygulamayan emprenye yöntemlerinden biridir? 

a. Difüzyon yöntemi  

b. Burnett yöntemi  

c. Bethell yöntemi  

d. Osilasyon yöntemi  

e. Ruping yöntemi 

 



 

17. Ağacın anatomik yapısının emprenye üzerine etkisi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Genel olarak yapraklı ağaçlar iğne yapraklı ağaçlardan daha güç emprenye olurlar.  

b. Diri odun öz odundan daha geçirgendir. 

c. İlkbahar odunu yaz odunundan daha kolay emprenye edilebilir.  

d. Dar yıllık halka geniş yıllık halkadan daha kolay emprenye edilebilir.  

e. Porozite arttıkça emprenye maddesi alımı artabilmektedir.   

 

18. Aşağıdaki hangisi kolay emprenye edilen ağaç türlerindendir? 

a. Meşe  b. Kestane c. Akasya  d. Ihlamur  e. Melez  

 

19. Aşağıdakilerden hangisi emprenye işlemlerinde kullanılan kreozotun özelliklerinden biridir? 

a. Kullanım şartları altında emprenye edilmiş ağaç malzemeden kreozotun su ile yıkanması kolaydır.   

b. Kreozotla emprenye uygulaması oldukça zordur.  

c. Kimyasal yapısı nedeniyle kreozotun nüfuz derinliği düşüktür.  

d. Kreozotla emprenyelenmiş kereste kolayca ateş alabilir ve yanabilir.  

e. Kreozot ile emprenyelenen ağaç malzemenin doğal rengi bozulmaz ve istenildiği gibi boyanabilir.  

 

20. Aşağıdakilerden hangisi açık havada kullanılan ağaç malzemenin çürüme riskinin yüksek olduğu kısımların 

korunmasına yönelik olarak uygulanan yerinde bakım metotlarından biridir? 

a. Kobra metodu  

b. Diakyanize metodu  

c. Batırma metodu  

d. Hidrojet metodu  

e. Daldırma metodu 

 

21. Oduna zarar veren böcek ergininin çiftleştiği ve yumurta koyduğu yani üremeye teşebbüs ettiği gelişim evresi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Krizalit dönemi 

b. Kurt dönemi 

c. Uçma zamanı 

d. Diyapoz 

e. Kışlama dönemi 

 

22. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kurutma yöntemlerinden biridir? 

a. Kondenzasyonlu kurutma  

b. Solvent kurutma  

c. Kimyasal kurutma  

d. Klasik kurutma  

e. Vantilatör ile kurutma 

 

23. Aşağıda verilenlerden hangisi teknik kurutma yöntemlerinden biridir? 

a. Salıncak ile kurutma  

b. Santrafüj ile kurutma  

c. Vantilatör ile kurutma  

d. Vakumlu kurutma  

e. Dar düşey kanallı sandık istifleme  

 

24. Ağaç malzemenin mekanik özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Yoğunluk arttıkça bununla doğru orantılı olarak basınç direnci de artar.  

b. Higroskopik sınırlar içerisinde odunun rutubeti arttıkça basınç direnci azalır.  

c. Ağaç malzemenin yoğunluğu arttıkça eğilme direnci de artar.  

d. Oda sıcaklığı 0 0C’nin üstünde arttıkça basınç direnci artar.   

e. İğne yapraklı ağaçlarda yıllık halka genişliği arttıkça şok direnci azalır.  

 

25. Zıt yönlerden etki ederek ağaç malzemenin liflerini koparmaya çalışan iki kuvvete karşı koyma gücü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Çekme direnci  

b. Eğilme direnci  

c. Basınç direnci  

d. Makaslama direnci  

e. Yarılma direnci  



 
2- AHŞAP MOBİLYA ÜRETİM FAALİYETLERİ 

 

1- Mobilya döşeme işlemlerinde, yüz kaplama kumaşlarının kesimi ile ilgili aşağıda verilen işlemlerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Kumaşlarda, kesilecek parçaların kesim yerleri işaretlenmelidir. 

b) Döşemeli mobilyalarda kumaşı hazırlık aşamasında kesim işlemi oturma yerinden başlar. 

c) Kumaş kenarlarından 20 cm dikiş payı bırakılarak kesim gerçekleştirilmelidir. 

d) Dikiş payı kumaş kenarından 1cm olacak şekilde hazırlanır 

e) Döşeme için kesimi yapılacak parçalar önce kumaş üzerine çizimi yapılır sonra kesim işlemine geçilir 

 

2- Döşemeli mobilyalar için yapımında kullanılan dolgu gereçlerine göre sınıflandırıldığında, aşağıda 

verilenlerden hangisi duvarsız şilte çeşitleri içinde yer alır? 

a) Süngerli  

b) Pamuklu 

c) Talaşlı  

d) Yünlü  

e) Akrilik  

 

3- Döşeme malzemesi olan “kıtık” için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

a) Kırpılmış sünger parçaları kıtık olarak adlandırılır 

b) Kıtık kendir liflerinden üretilir 

c) Her türlü kanatlı hayvandan üretilen tüyler kıtık olarak adlandırılır 

d) Koyun ve keçi yünlerinin saf haline kıtık denir 

e) Kıtık doğal olmayan plastik esaslı bir dolgu malzemesidir 

 

4- Mobilya döşemeciliğinde kullanılan “duvarlı-kauçuklu” şilte yapımı için kullanılan fitillik kumaşlarda 

kullanılan standart kesim genişliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

a) 3-3,5 cm 

b) 6-9 cm 

c) 8-10,5 cm 

d) 10-12 cm 

e) 20-24 cm 

 

5- I- Koltuk ve sandalye döşemesi yapılırken uygulanabilir 

II- Seri üretime uygundur 

III- İşçiliği azdır, uygulaması kolay bir işlemdir 

“Zikzak yaylı döşemeler” ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

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

 

6- I-Zıvana açma işlemi  

II- Kereste boy kesme işlemi 

III- Kama kesme işlemleri 

IV- Yüzey rendeleme işlemleri 

Yukarıda verilen işlemlerden hangisi ya da hangileri şerit testere makinesinde yapılabilir? 

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

 

7- Ahşap mobilya yapımında kullanılan “düz en birleştirme” işlemi gerçekleştirilirken aşağıdakilerden hangisi 

kullanılır? 

a) Zıvana 

b) Lamba  

c) Tutkal 

d) Lamba-zıvana 

e) Metal “L” profil 

 

8- Mobilya yapımında sıkça başvurulan masif iki ahşap parçanın yabancı çıtalı kinişli en birleştirmesi yapılırken 

birleştirilecek parçaların kalınlığının, çıtanın yerleştirileceği kiniş genişliğine oranı ne olmalıdır? 

a) 2/3 

b) 3/2 

c) 1/4  

d) 3/1 

e) 1/3   



 

9- I- Çekme dayanımı sağlamak 

II- Yabancı çıta ile dayanımı arttırmak 

III- Kavela kullanımını sağlayarak birleştirmeyi yapabilmek 

IV- Yabancı çıta için zıvana açmak 

Mobilya üretirken, kullanılan masif ahşap parçaların birleşiminde “geçmeli boy birleştirme” işlemi 

kullanılmasının amacı yukardakilerden hangisi ya da hangileri olabilir?  

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

 

10- I- Çerçeve Köşe Birleştirme 

II- Yüzey Köşe Birleştirme 

III- Ayak – Kayıt Birleştirme 

IV- Boyuna Birleştirme 

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri ahşap birleştirme şekilleri sınıflandırıldığında “köşe birleştirme 

çeşitleri içinde yer alır? 

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

 

11- I- Kama dişli birleştirme 

II-Kavelalı birleştirme 

III- Kırlangıç kuyruğu birleştirme 

IV- Lamba – Zıvanalı birleştirme 

Masif ahşap mobilya üretiminde kullanılan “boyuna birleştirme” için yukarıda verilen birleştirme türlerinden 

hangisi ya da hangileri kullanılır? 

a) Yalnız I b) Yalnız II c) II ve III d) I, II ve III e) Hepsi 

 

12- I- Düşük yük taşıma dayanımı gerektiren yerlerde tercih edilir 

II- Çıta kalınlığı parça kalınlığının 1/3’ünü geçmeyecek şekilde hazırlanır 

III- Gönyeburun birleştirme çeşididir  

Yukarıda özellikleri tanımlanan “çerçeve köşe birleştirme” yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

a) Yabancı çıtalı gönyeburun birleştirme 

b) Gönyeburun kavelalı birleştirme 

c) Açık zıvanalı birleştirme 

d) Gönyeburun kama dişli birleştirme 

e) Geçmeli çerçeve köşe birleştirme 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi modüler mobilya sistemlerinin avantajları arasında yer almaz? 

a) Kullanıcıya göre değişen ölçü ihtiyaçlarını karşılama 

b) İmalat ve montajda kolaylık 

c) Kişiye özel üretilmesi 

d) Paketlemede ve nakliyede verimlilik 

e) Standart ürün ortaya koyabilme 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi mobilya üretiminde ağaç malzemenin kullanımının başlıca nedenleri arasında yer 

almaz? 

a) Direncinin ve taşıma kapasitesinin, özgül ağırlığına göre, diğer malzemelerle karşılaştırıldığında daha 

yüksek olması 

b) Elektriğe karşı direncinin düşük olması 

c) Plastikleştirilebilmesi ve bükülebilmesi 

d) Kolay işlenebilirliği 

e) Korozyona uğramaması 

 

 

15- I- Sesi absorbe etmemesi 

II- Isı yalıtımını iyi yapabilmesi 

III- Çivi ve vida gibi maddeleri tutma kabiliyetinin düşük olması 

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri ahşabın mobilya ve elemanlarında kullanımının tercih edilmesinin 

nedenlerindendir? 

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

 

 

 



 

16- Aşağıdakilerden hangisi mobilya üretiminde kullanılan ağaç kökenli malzemeler arasında yer almaz? 

a) Kontrplak 

b) Lif levha 

c) Polistren levha 

d) Yonga levha 

e) Kereste kaplama levha 

 

17- Ülkemizde mobilya üretiminde kullanılacak kerestelerin özelliklerine (TS 11356 Nisan 1994) baktığımızda 

aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri karşılamaz? 

a) Kullanılacak kereste kurutulmuş olmalı 

b) Kereste rutubeti %8±2, ıslak mekanlar için %12±2 olması 

c) Eğilme, burulma gibi kurutma kusurları işleme kolaylığı nedeniyle tercih edilmeli 

d) Reçine kesesi olmamalı 

e) Kullanılacak kalas ve tahtaların karşılıklı yüzleri birbirine paralel olmalı 

 

18- I- Renk ve tekstür bakımından homojen olması 

II- Kolay işlenmesi 

III- Üst yüzey işlemi kabul etmemesi 

IV-Ardaklanmanın gerçekleşmiş olması 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mobilya üretimi için masif ağaç malzemede aranılan 

özellikler arasında yer almaz? 

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

 

19- Aşağıdakilerden hangisi, mobilya üretimindeki standardizasyonun üreticiye faydaları arasında 

değerlendirilemez? 

a) Üretim programlamaya yardımcı olur 

b) Hammadde firelerini en aza indirir 

c) Seri üretime imkan sağlar 

d) Kişiye özel üretimi kolaylaştırır 

e) Depo ve taşıma verimliliğini arttırır 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi, mobilya üretimindeki standardizasyonun ekonomiye faydaları arasında 

değerlendirilemez? 

a) İşgücü, zaman ve hammadde israfını engeller 

b) Yan sanayi dallarının gelişimine katkıda bulunur 

c) Kalitesiz malların piyasada dolaşmasını kolaylaştırır 

d) Rekabeti geliştirir 

e) İhracatta üstünlük sağlar 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi, mobilya üretimindeki standardizasyonun tüketiciye faydaları arasında 

değerlendirilemez? 

a) Fazla tüketimi teşvik eder 

b) Ürünleri karşılaştırabilme ve seçme kolaylığı sağlar 

c) Fiyat dengesinin oluşmasına yardımcı olur 

d) Tüketicinin bilinçlenmesine yardım eder 

e) Can ve mal güvenliği koşullarının sağlanmasına yardımcı olur 

 

22- I- kolan 

II- şerit 

III- pamuk 

Yukarıda verilenlerden hangileri pano üzerine kapitone döşeme yapımında kullanılmaz? 

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II  e) II ve III 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi mobilya döşemeciliğinde kullanılan klasik döşeme dolgu gereçleri arasında yer 

almaz? 

a) Sünger 

b) Suni kauçuk 

c) Pamuk 

d) Kıtık 

e) Kuş tüyü (kaz tüyü vb.) 

 



 

24- Aşağıdakilerden hangisi mobilya döşemeciliğinde kullanılan kolanlar arasında yer almaz? 

a) Kendir kolan 

b) Kıl kolan 

c) Keten kolan 

d) Lastik ve kauçuk kolanlar 

e) Çelik kolan 

 

25- Mobilya döşemeciliğinde kullanılan kolanın temel işlevi nedir? 

a) Döşemenin sağlamlığını arttırmak 

b) Döşemenin esnekliğini arttırmak 

c) Döşemenin iç dolgusunun dışarı çıkmamasını sağlamak 

d) Döşeme üst yüzey görselinin estetik görünüş değerini arttırmak 

e) Parçalı döşeme kumaşlarının birleşme dikişlerini sağlamlaştırmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  3- AHŞAP KAPLAMA, AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ VE ÜST DÜZEY İŞLEMLERİ 

 

1) Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde yüzeyin parlaklık derecesini ölçen aletin adı nedir? 

A) Glossmetre 

B) Higrometre  

C) Barometre  

D) Termometre 

E) Hiçbiri 

 

2) Uygun nem derecesine gelmemiş ağaçlarla yapılan işlerde ortaya çıkan kusur aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çatlama 

B) Ezilme 

C) Kırılma 

D) Dağılma 

E) Burulma 

3) Ağaçlara yakarak dekoratif şekil vermenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ağacı böceklere karşı korumak 

B) Yıl halkaları arasındaki zıtlığı daha belirgin hale getirmek 

C) Ağacın ömrünü uzatmak 

D) Ağacın yüzeyini temizlemek 

E) Ağacı mantarlardan korumak 

4) Kaplamada kabarma sonucu oluşan kusur nasıl giderilir? 

A) Kauçuklu yapıştırıcıyla yapıştırılır 

B) Tekrar preslenir 

C) Vernik sürülür 

D) Yarılarak tutkallanıp preslenir 

E) Boya ile kapatılır 

5) Aşağıdakilerden hangisi CNC programlarında blok numarası harfidir? 

A) G 

B) M 

C) N 

D) F 

E)  T 

6) N10 G01 X80. Z45. F120;  program satırındaki altı çizili ifadeler neyi ifade eder? 

A) Kelime 

B) Veri 

C) Adres 

D) Sıra no 

E) Blok 

 

7) Kesicinin kesme işlemi yapmadan doğrusal ilerleme hareketini sağlayan G komutu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) G00 

B) G01 

C) G02 

D) G03 

E) G05 

8) G00 komutunun görevi nedir? 

A) Doğrusal ilerleme hareketi yapar 

B) İş milini saat yönünde döndürür 

C) Kesiciyi saat yönünde yay şeklinde hareket ettirir 

D) Cep boşaltma işlemi yapar 

E) Delik delme işlemi yapar 

9) Şerit testere makinesinde hangi işlem yapılamaz?  

A) Genişlik çıkarma  

B) Zıvana açma  

C) Boy kesme  

D) Kenar şekillendirme 



E)  Eğmeçli kesim 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi profil ve şekillendirme makinelerinden biri değildir? 

A) Dikey freze makinesi 

B) Yatay freze makinesi 

C) Şablon ve kopya şekillendirme makineleri 

D) Çift taraflı kenar işleme makinesi 

E) Kalınlık ve çoklu dilme makinesi 

         

11. Tomrukların biçilerek kereste elde edilmesinde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz? 

A) Katraklar 

B) Yarma Şerit Testere 

C) Çoklu Daire Testere 

D) Planya 

       E)   Blok Daire Testere 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi üst yüzey işlemlerinde performansı etkileyen doğal karakteristiklerden değildir? 

A) Özgül Ağırlık 

B) Ekstraktifler 

C) Rutubet Miktarı 

D) Budaklar 

E) Ağacın Çapı 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi presleme sonrası oluşan kusur değildir?  

A) Kabarma  

B) Dalgalanma  

C) Çatlama  

D) Genleşme  

E) Ezilme 

14. Aşağıdakilerden hangisi ağaç boyalarında aranan temel özelliklerden biri değildir? 

A) Güneş ışınlarına dayanıklılık 

B) Ucuz olması 

C) Sıvıda iyi çözünme 

D) Nüfuz kabiliyeti 

E) Rutubete dayanıklılığı 

15. Aşağıdakilerden hangisi ahşap kaplamaların sınıflandırılması yöntemlerinden biri değildir. 

A) Elde ediliş biçimlerine göre  

B) Ağaçtan elde edildiği yere göre 

C) Kullanıldığı yere göre 

D) Ağaç cinsine göre 

E) Kalite özelliklerine göre 

 

16. Aşağıdaki kaplama türlerinden hangisi elde ediliş biçimine göre isimlendirilmiş bir kaplama türüdür. 

A) Astar kaplama 

B) Soyma kaplama 

C) Freze desenli kaplama 

D) Hareli kaplama 

E) Hiçbiri 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi soyma kaplama elde edilirken oluşan hatalardan birisi değildir. 

A) Çok gevşek oluşum 

B) Pürüzlülük   

C) Tüylenme  

D) Dalgalanma (ondüleli)  

E) Renk değişimi 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi boya veya vernikleme işlemi esnasında oluşan kabarcıklaşmanın  nedeni değildir?  

A) Uygulanan boya ya da vernik sıvısı uygun viskozitede hazırlanmaması 

B) Kompresörde su olduğundan tabancadan su damlacıkları gelmesi 

C) Uygulamanın normal oda sıcaklığında yapılması 

D) Farklı özellikte tiner kullanılması 



E) Uygulama yapılan yüzeyin yere dik durması 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi boya atölyesi kısımlarından biri değildir?  

A) Soyunma odası  

B) Püskürtme odası  

C) Kurutma odası  

D) Enerji odası  

E) Zımparalama odası 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi lak dökme makinesinin parçalarından değildir?  

A) Vernik dökme başlığı  

B) İletim bandı  

C) Vernik toplama düzeni  

D) Vernikleme silindiri  

E) Vernik haznesi 

 

21. Diş şekillerine göre değerlendirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi ahşap işlemede kullanılan daire 

testere lamalarından biri değildir? 

A) Üçgen dişli daire testere lamaları 

B)  Kurt dişli daire testere lamaları 

C) Grup dişli daire testere lamaları 

D) Özel testere lamaları 

E) Çapraz dişli testere lamaları 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi rendeleme işleminde yüzey düzgünlüğüne etki eden     

     faktörlerden biri değildir? 

A)  Mil çapı 

B)  Mil üzerindeki bıçak sayısı 

C)  Kesicinin uzunluğu 

D)  İlerleme hızı 

E)  Kesicinin açıları 

 

23. “Odun hammaddesinden veya lignoselülozik hammaddelerden elde edilen ufak boyutlu parçalardan sentetik 

özellikte bir reçine ya da uygun bir yapıştırıcı yardımı ile sıcaklık ve basınç uygulanarak elde edilen geniş yüzeyli 

malzemedir.” 

Tanımı aşağıdaki hangi malzeme için yapılmıştır? 

 

A) Lif levha 

B) Yonga levha 

C) MDF 

D) HDF 

E) Kontrplak 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Yonga Levha yapımında kullanılan tutkallardan     

     birisidir? 

A) Üre Formaldehit tutkalı 

B) Fenol Formaldehit tutkalı 

C) Melamin Formaldehit tutkalı 

D) Rezorsin Formaldehit tutkalı 

E) Hepsi 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi yüksek yoğunluklu lif levhanın kısaltmasıdır. 

A) MDF 

B) LVL 

C) LDF 

D) YL 

E) HDF 

 

 

 

 

 

 

 



 
4- TASARIM TEORİSİ, ÜRÜN TEKNİK TASARIMI VE PROJELENDİRME 

 

1. Teknik resim ……… boş bırakılan kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir. 

a. Çizen ile işi yapan (uygulayan) arasında kesin, zanlara yer bırakmayan, tek yönlü bir ifade aracıdır. 

b. Yoruma açık bir anlatımdır. 

c. Yalnızca mobilya endüstrisinde kullanılan bir ifade aracıdır. 

d. Uluslararası farklılıklar içerebilmektedir.    

e. Çizen kişinin koyduğu kurallar dahilinde gerçekleştirilir. 

 

2. Manuel (el ile) yapılan çizimlerde, ileri geri hareketle, yatay çizgiler çizmek için kullanılan gereç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ölçü cetveli 

b. Gönye  

c. T cetveli 

d. İletki 

e. Eğri çizgi cetveli 

 

3. Teknik çizimde kullanılan “kalın dolu çizgi” neyi ifade etmektedir? 

a. Kesit yüzeylerinin içlerini 

b. Cisimlerin görünen kenarlarının sınır çizgilerini 

c. Cisimlerin görünmeyen kenarlarını 

d. Ekseni 

e. Açık-kapalı fonksiyonları 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi teknik çizimde kullanılan “noktalı çizgi”nin kullanım alanlarından biridir? 

a. Eksen  

b. Nokta taşıma 

c. Görünmeyen kenar 

d. Kesit yüzeylerinin taraması 

e. Görünen kenarlar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ağaç işleri teknik resminde kullanılan ölçeklerden biri değildir? 

a. 1/1 

b. 1/5 

c. 1/10 

d. 1/20 

e. 1/200 

 

6. Aşağıdaki kağıt boyutu ölçülerinden hangisi yanlıştır? 

a. A0 – 841x1489 mm 

b. A1 – 841x584 mm 

c. A3 – 297x420 mm 

d. A4 – 210x297 mm 

e. A5 – 148x210 mm 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Kuramı algı ilkelerinden biridir? 

a. Farklılık 

b. Renklilik 

c. Süreklilik  

d. Estetik 

e. Çeşitlilik 

 

8. Gestalt Kuramı “benzerlik” ilkesine göre … 

a. Benzer birimler algısal bir bütünlük kazanır. 

b. Benzer birimler zor algılanır. 

c. Benzer birimler yakın konumlanmalıdır. 

d. Farklı birimler ile benzer birimler arasında mesafe bulunmalıdır. 

e. Farklı birimler yakın konumlanmalıdır.      

 

9. Aşağıdakilerden hangisi temel tasarım elemanlarından biri değildir? 

a. Nokta 

b. Çizgi 

c. Doku 

d. Biçim 

e. Kalite 



 

 

10. Aşağıdaki renk ikililerinden hangisi 1 ana renk ve 1 ara renkten oluşmaktadır? 

a. Yeşil-mor 

b. Kırmızı-sarı 

c. Kırmızı-turuncu 

d. Mavi-sarı 

e. Mor-turuncu 

 

11. Ergonomi teriminin kaynağı olan Yunanca “ergon” ve “nomos” ifadeleri sırasıyla hangi kavramları ifade 

etmektedir?  

a. Rahatlık – yasa 

b. Çalışma (iş) – yasa 

c. Rahatlık – araştırma 

d. Çalışma (iş) – problem 

e. Beden – yasa 

 

12. Kişiye özel tasarımlar ve bireysel uygulamalar hariç tutulmak üzere; mutfak alt dolabı üst noktası (tezgah üstü) 

ile mutfak üst dolabı alt noktası arasında kullanım rahatlığı ve güvenliği açısından bırakılması gereken 

ortalama düşey mesafe kaçtır? 

a. 20 cm 

b. 35 cm 

c. 60 cm 

d. 80 cm 

e. 90 cm 

 

13. Oturma elemanı tasarımında, oturma yüzeyinin yüksekliği ile doğrudan ilişkili olan beden ölçüsü 

aşağıdakilerden hangisidir?   

a. Boy 

b. Diz yüksekliği 

c. Diz arkası yüksekliği 

d. Kalça – diz uzunluğu 

e. Kalça genişliği 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, ergonomi ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda, çalışma mobilyaları tasarımında 

önem arz eden ilkelerden biri değildir? 

a. Ayarlanabilirlik 

b. Uygun döşeme seçimi 

c. Renk 

d. Ekonomiklik 

e. Ses  

 

15. Aşağıdaki mekanlardan hangisi ıslak hacim değildir? 

a. Banyo 

b. Tuvalet 

c. Çamaşır yıkama odası  

d. Mutfak 

e. Balkon 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi demonte mobilyada bulunması gereken başlıca niteliktir? 

a. Mobilyanın, imalattan montajı yapılmamış halde çıkması 

b. Mobilyanın, montajı yapılmamış halde teslim edilmesi ve montajdan sonra istenen zamanda sökülüp 

yeniden monte edilebilmesi  

c. Mobilyanın, montajı yapılmamış halde teslim edilmesi, ancak montajdan sonra tekrar sökülmesinin 

mümkün olmaması 

d. Mobilyanın, montajı yapılmış halde imalattan çıkması ve tekrar sökülüp takılmasının mümkün olmaması 

e. Mobilyanın tutkallı birleştirmelerden meydana gelmesi 

 

 

 

17. Aşağıdaki menteşe türlerinden hangisi bindirme dolap kapaklarında kullanılmaktadır? 

a. Düz tas menteşe 

b. Yarım deve boynu tas menteşe 

c. Tam deve boynu menteşe 

d. Kapı menteşesi 

e. Dolap makası 

 



 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi köşe birleştirmelerde kullanılabilecek birleştirme yöntemlerinden biri değildir? 

a. Kavelalı birleştirme 

b. Vidalı birleştirme 

c. Bantlı birleştirme 

d. Eksantrik çektirmeli (minifiksli) birleştirme  

e. Kırlangıç kuyruğu birleştirme 

 

19. Aşağıdaki birleştirme yöntemlerinin hangisinde birleştirilecek ahşap parçalar dışında bir eleman 

kullanılmamaktadır? 

a. Kavelalı birleştirme 

b. Zıvanalı birleştirme 

c. Yabancı parçalı birleştirme 

d. Çektirmeli birleştirme 

e. Vidalı birleştirme 

 

20. “Zımpara numarası büyüdükçe …” cümlesinin devamına aşağıdaki ifadelerden hangisi gelemez?  

a. Zımpara tanecikleri küçülür. 

b. Daha pürüzsüz bir zımparalama sağlanır.  

c. Zımparalanan yüzeyden daha kalın talaş çıkar.  

d. Çıkan talaş incelir.  

e. Zımpara kağıdının yüzey pürüzlülüğü azalır.  

 

21. Aşağıdakilerden hangisi konut dış kapısı sistemine ait bir eleman değildir? 

a. Denizlik 

b. Eşik 

c. Kanat 

d. Kasa 

e. Kulp  

 

22. Autocad’de tarama yapmayı sağlayan komut hangisidir? 

a. Hatch 

b. Trim 

c. Line 

d. Window 

e. Array  

 

23. Aşağıdaki Autocad komutlarından hangisi köşelerin istenen yarıçapta yuvarlatılmasını sağlayan komuttur? 

a. Chamfer 

b. Offset 

c. Array  

d. Fillet 

e. Mirror 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyıl mobilya stillerine damgasını vuran ve “dört büyükler” olarak anılan 

mobilya tasarımcılarından biri değildir? 

a. Thomas Chippendale 

b. George Hepplewhite 

c. Thomas Sheraton 

d. Robert Adam 

e. William Morris 

 

25. Ergonominin çalışma alanlarından biri olan “antropometri” ne anlama gelmektedir? 

a. İnsan ölçümü 

b. İnsan kemiği 

c. Rahatlık araştırması 

d. Rahatlık ölçümü 

e. Çevresel faktörler 

 

 

 

 

 

 



5- STRATEJİK KARAR VERME TEKNİKLERİ VE KAYNAK PLANLAMASI 

 

1) “İş planı; pazarı analiz etme ve işletme stratejisini planlama konusunda, girişimciye yardımcı olmak üzere 

hazırlanmış ayrıntılı bir doküman” olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir iş planında bulunmaz? 

a) Özet    

b) Finans planı    

c) Pazarlama planı    

d) Üretim planı    

e) Sonuç 

 

2) Üretim yönetimi fonksiyonlarından biri olan planlama kapsamında yürütülen rotalama ile ne amaçlanmaz? 

a) Üretim faaliyetlerinin hangi sıraya göre yapılacağı 

b) Üretim faaliyetlerinin nasıl bir akış içinde yürütüleceği 

c) Mamulün kalite özelliklerinin nasıl tespit edileceği 

d) Makinelerin yerleşme düzeninin nasıl olacağı 

e) Mamulün üretilebilmesi için nasıl bir rotanın izleneceği 

 

3) Etkili bir kalite kontrol organizasyonu kurmanın temel şartı, prensiplerin önceden açık-seçik (tam) olarak 

belirlenmesi olduğuna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 

a) İstenilen kalitenin gerçekleştirilmesi sorumluluğu tüm personel tarafından paylaşılmalıdır 

b) Yaygın bir eğitim programı ile her kademeden personel yeterli bilgilerle donatılmalıdır 

c) Kişi ve ünitelere düşen görev, yetki ve sorumluluklar yazılı olarak belirlenmelidir 

d) Kalite kontrol müdürünün yetki ve sorumluluklarının işletme yönetiminin üstünde olması sağlanmalıdır  

e) Karar sürecindeki düşey kademe sayısı az olmalıdır 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi, malzeme naklinde özellikle değerlendirilmesi gereken faktörlerden biri değildir? 

a) Genel maliyet analizleri 

b) Taşıyıcı İnsan gücü ve araçları 

c) Taşınacak malzemenin şekli, karakteristikleri ve miktarı 

d) Taşıma uzaklığı 

e) Taşınacak yer 

 

5) Stokların sınıflandırılmasında, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

a) Stoklama şekli 

b) Hammadde 

c) Yarı mamul  

d) Hazır parçalar 

e) Yardımcı malzemeler 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi, stok kontrol yöntemlerinden biri değildir? 

a) Gözle kontrol yöntemi 

b) Çift Kutu yöntemi 

c) Stok kayıt yöntemi 

d) ABC yöntemi 

e) Sabit sipariş periyodu ve miktarı yöntemi 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi bir malzeme nakli faktörü değildir? 

a) Taşıma sıklığı 

b) Taşıma kodu 

c) Taşıma hızı 

d) Taşıma ortamı 

e) Taşıma kabı 

 

8) Stokların sınıflandırılmasında, aşağıdaki unsurlardan hangisi göz önüne alınmaz? 

a) Mamulün tüketim hızı 

b) Mamulün tedarik süresi 

c) Mamulün muhtemel müşterisi  

d) Mamulün değeri 

e) Mamulün talep edilme potansiyeli 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi, stok kontrol faaliyetlerinden etkilenen maliyet unsurlarından biri değildir? 

a) İşi savsaklama ve işe geç gelme maliyetleri 

b) Fazla kapasite maliyetleri 

c) Müşterinin kaçırılması maliyetleri 

d) Yıpranma ve eskime maliyetleri 

e) Depolama maliyetleri 

 



10) Aşağıdakilerden hangisi, bir stratejik karar verme tekniği veya bir kaynak planlaması yöntemi değildir? 

a) Duyarlılık analizi 

b) Ulaştırma modeli 

c) Piyasa araştırması 

d) Oyunlar teorisi 

e) Envanter kontrol 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi, bir stratejik karar verme tekniği veya bir kaynak planlaması yöntemi değildir? 

a) Simülasyon 

b) AutoCAD uygulaması 

c) Şebeke analizi 

d) Kuyruk modeli 

e) Atama problemi 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi bir stratejik karar verme tekniği veya bir kaynak planlaması yöntemi değildir? 

a) Yenileme 

b) Dualite 

c) Doğrusal programlama 

d) Aesthetic değerlendirme 

e) Dinamik programlama 

 

13) Stratejik karar verme problemlerinde, matematiksel yöntemler kullanılarak bir veya daha fazla bağımlı değişken ile 

bağımsız değişken arasındaki fonksiyonel ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 

bu amaca yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmez? 

a) Değişkenleri ayrılabilen diferansiyel denklemler 

b) Homojen diferansiyel denklemler 

c) Lineer diferansiyel denklemler 

d) Diferansiyel (türevsel) denklemler 

e) Dört bilinmeyenli enteresan denklemler 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi, bir stratejik karar verme yöntemi olan diferansiyel denklemlerin kullanıldığı yerlerden 

biri değildir? 

a) Satış karı – reklam masrafları modeli 

b) Envanter kontrol modeli 

c) Üretim hacmi – maliyet modeli 

d) Stok kontrol modeli 

e) Kapasite belirleme modeli 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi, bekleme hattı (kuyruk) sistemleri ile ilgili mevcut problemlerin çözümlenmesinde 

incelenen hususlardan biri değildir? 

a) Tesisin boş kalması ve tesisin kullanılma yüzdesi    

b) Sistemdeki birim sayısı  

c) Sıkışıklığa neden olan kuyruğun uzunluğu 

d) Sistemde bulunan süre   

e) Kuyrukta bulunan birim sayısı ve kuyrukta beklenilen süre 

 

16) Çok sayıda değişken ihtiva eden problemlerin çözümünde vektörler kullanıldığına göre, aşağıdakilerden hangisi 

bir vektör uygulaması kapsamında değerlendirilmez? 

a) Vektörlerin eşitliği 

b) İki vektörün toplamı 

c) Vektörlerin bölünmesi 

d) Vektörlerin çarpımı 

e) Satır veya sütun vektörlerindeki bileşen sayısı mevcut vektörün boyutunu belirler 

 

17) Çok sayıda değişken ihtiva eden problemlerin çözümünde matrisler kullanıldığına göre, aşağıdakilerden hangisi bir 

matris uygulaması kapsamında değerlendirilmez? 

a) Satır ve sütun olarak düzenlenmiş matris, gerçek sayılardan meydana gelen sayılar topluluğudur 

b) Bir matris yalındır, satır ve sütun içermez 

c) Transpoze matris 

d) Ters matris 

e) İki matrisin çarpımında, birinci matrisin sütun sayısının ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerekir 

 

 

 

 

 

 



18) Aşağıdakilerden hangisi, ulaştırma modeli kapsamında değerlendirilmeyen bir yöntemdir? 

a) Kuzey-Batı köşesi yöntemi 

b) En ucuz maliyet yöntemi 

c) Ceza maliyeti yöntemi 

d) Ödül verme tekniği 

e) MODI optimal çözüm yaklaşımı 

 

19) Aşağıdakilerden hangisi, stok kontrolünün temel fonksiyonlarından değildir? 

a) Sevkiyat 

b) Saklama 

c) Kayıt 

d) Tedarik 

e) Tasarım 

 

20) Bekleme hattı (kuyruk) sistemleri ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hangisi doğru değildir? 

a) Üretim sistemlerinde kuyruk ortaya çıkması, belirsizlik halinde görülür 

b) Hizmet sistemlerinde kuyruğun oluşması halinde, tesadüfilik söz konusudur 

c) Mevcut kuyruklar zamanla kendiliğinden çözülür 

d) Bir işletmenin kapısında kuyruk oluşması, ortada bir sorunun bulunduğunu gösterir 

e) Makinelere gelen işlemlerin işlem görmek üzere yığılması durumu, kuyruk problemine bir örnektir 

 

21) Bekleme hattı (kuyruk) sistemleri ile ilgili geliştirilen modeller ile aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmez? 

a) Kuyruğun uzunluğu 

b) Kuyrukta beklenilen süre 

c) Kuyruğa sebep olan ilgili birimlerin sorunları 

d) Kuyruğun adı 

e) Kuyruk nedeniyle ortaya çıkacak maliyetler 

 

22) Bekleme hattı (kuyruk) sistemleri ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır? 

a) Sistemdeki sıkışıklığı gidermek için uygun yollar aranır 

b) Sistemi kilitleyen unsurların imha edilmesine yönelik bir çaba gösterilir 

c) Sistemdeki kuyruğu gidermek için ideal çözümler aranır 

d) Sisteme hizmet görmek için gelen akış programlanır 

e) Sisteme gelen akışa göre hizmet kapasitesi sağlanır 

 

23) Aşağıdakilerden hangisi, mevcut olanaklar dahilinde maksimum faydayı sağlamak amacıyla belirli ortak 

özellikleri bulunan problemlere uygulanan optimizasyon tekniklerinden biri değildir? 

a) İş etüdü 

b) Lineer programlama 

c) Matematiksel programlama 

d) Doğrusal programlama 

e) Yöneylem araştırması 

 

24) Aşağıdakilerin hangisi, yöneylem araştırma yönteminin bir aşaması değildir? 

a) Problemin analizi ve formülasyonu  

b) Probleme ilişkin modelin kurulması ve çözümü   

c) Problemi içeren modelin test edilmesi ve çözüm sonuçlarının değerlendirilmesi    

d) Problemi çözümleyecek modelin yöneticiler tarafından kabul edilerek uygulama aşamasına geçilmesi    

e) İmalatın ideal bir geri besleme sistemi içerisinde aksamadan yürütülmesi 

 

25) Aşağıdakilerden hangisi, bir doğrusal programlama modelinde bulunması gereken özelliklerden değildir? 

         a) Tüketici istekleri 

b) Maksimum kar için amaç denklemi 

c) Minimum maliyet için amaç denklemi 

  d) Kısıtlayıcılar 

e) Pozitif kısıtlayıcılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 

 

1- I. Mühendis ünvanına haiz olmak 

II. 5531 sayılı kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilmek 

III. Örgün eğitim veren herhangi bir lisans alanından mezun olmak 

IV. Alanında en az 4 yıllık iş deneyimine sahip olmak  

Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkındaki 5531 sayılı 

kanuna göre “meslek mensubu” tanımı yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangilerini kapsar? 

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

 

2- Aşağıdakilerden hangisi ağaç işleri endüstri mühendislerinin, ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve 

türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanarak ahşap olmak kaydıyla faaliyetlerde bulunabilecekleri 

faaliyet konuları arasında yer almaz? 

a) Sabit ve hareketli mobilyalar  

b) Deniz araçları imalatı 

c) Sauna üretimi 

d) Kent ormancılığı çalışmaları 

e) Parke üretimi 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı kanuna göre, meslek mensubu olmanın genel şartları arasında yer almaz? 

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

d) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak 

e) Çalışmış olma şartı aranmaksızın mezuniyetinin üzerinden 10 yıl geçmiş olmak 

 

4- Serbest yeminli meslek mensupları (SYMM) için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

a) SYMM göreve fiilen başlamadan önce, o yer sulh hukuk mahkemesinde yemin eder 

b) SYMM mesleği bir kamu hizmeti değildir 

c) SYMM bağımsız ve tarafsız davranamazlar 

d) SYMM görevine başlamak için fiilen gerçekleştirilen bir yemin işlemi söz konusu değildir 

e) SYMM 5531 sayılı kanunda yer almayan bağımsız bir faaliyette bulunurlar 

 

5- I- Fiillerin niteliğine göre, Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri uyarınca 

cezalandırılırlar. 

II- Fiillerin niteliğine göre, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü cezalar dışında ceza yaptırımı uygulanamaz 

III- Niteliği ne olursa olsun görevleri nedeniyle ceza yaptırımına tabi tutulamazlar 

IV- Fiillerin niteliğine göre, ceza yaptırımı sadece Orman Mühendisleri Odası tarafından uygulanabilir 

Meslek mensuplarının görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı nasıl cezalandırılacakları ile ilgili 

yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

b) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) Yalnız IV e) II ve IV 

 

6- 5531 sayılı kanunun 12. maddesine göre; “Kişisel bürolarda veya ortaklık bürolarında veya şirketlerde, mesleği 

yapmaları yasaklananları çalıştıranlar, bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği 

yapanlar, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar, görevlerini yapmayan veya kusurlu 

olarak yapanlar, yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunanlar hakkında, fiilin 

niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları, Oda Yönetim Kurulunun ön incelemesine göre 

Oda Onur Kurulunca verilir.” İlgili maddeye göre aşağıdakilerden hangisi verilebilecek cezalardan değildir? 

a) Uyarma 

b) Mühendislik ünvanını geri alma 

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma 

d) Meslekten çıkarma 

e) Kınama 

 

7- Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkındaki 5531 sayılı 

kanuna göre; “ücret” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder 

b) Asgari miktarı tarife ile belirlenir 

c) Tarifedeki asgari miktar altında iş kabulü yasaktır 

d) Tarife, Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenir ve uygulanır 

e) Her hizmet için alınan ücret, güncel asgari ücretin aylık tutarından az olamaz 

 



8- I- Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları 

II- Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları 

III- Serbest ağaç işleri endüstri ürünleri büroları 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 5531 sayılı kanunda yer verilmiş büro/bürolardır? 

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

 

9- 5531 sayılı Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkındaki 

kanunun 5. maddesinde meslek mensuplarının hak ve yetkileri tanımlanmış olup aşağıdakilerden hangileri bu 

hak ve yetkiler arasında yer almaz? 

a) Sertifikalandırma 

b) Kalite kontrolü yapma 

c) Eksperlik yapma 

d) Yeminli danışmanlık ve bilirkişilik yapma 

e) Alanda eğitim veren vakıf üniversitesi kurma 

 

10- I- Bilirkişilik 

II- Tasfiye memurluğu 

III- Hayrî ve ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği 

Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkındaki 5531 sayılı 

kanuna göre; yukarıdakilerden hangileri meslekle bağdaşmayan işlerden sayılmaz? 

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

 

11- 5531 sayılı Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkındaki 

kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Eksper, 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 ifade 

eder 

b) “Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak” orman mühendislerinin faaliyet konuları arasındadır. 

c) Orman endüstri mühendislerinin faaliyet konularına giren her türlü faaliyet Ağaç işleri endüstri 

mühendislerinin faaliyet konusunun bir parçasıdır. 

d) “Odun hammaddesinin yarma, kesme, soyma, biçme, şekil değiştirme işlemlerini yapmak” orman endüstri 

mühendislerinin faaliyet konuları arasındadır. 

e) “Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek” orman 

mühendislerinin faaliyet konuları arasındadır. 

 

12- Sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensupları ile serbest yeminli meslek mensuplarına ruhsatları aşağıda 

belirtilenlerden hangisi tarafından verilir? 

a) Bağlı Bakanlık 

b) Bağlı Bakanlık Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

c) Orman Mühendisleri Odası 

d) Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri 

e) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

 

13- 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “iş sözleşmesi” için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. 

b) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. 

c) Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını 

gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. 

d) İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. 

e) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmasa da, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılabilir. 

 

14- 5531 sayılı, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkındaki 

kanunun verilen disiplin cezalarına ilişkin 12. Maddesine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Yeminli olmayan serbest meslek mensuplarına, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Kanununa göre disiplin cezası verilir. 

b) Uyarma ve kınama cezaları kesin değildir. 

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatını kaldırma ve meslekten çıkarma cezalarına 

otuz gün içinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. 

d) Yüksek Onur Kurulunun kararına karşı Oda Yönetim Kurulu veya ilgili meslek mensubu idarî yargıya 

başvurabilirler. 

e) Onur Kurulu bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilir. 

 



 

15- Deneme süreli iş sözleşmeleri için İş Kanunu’na göre, aşağıda verilen koşullardan hangisi yanlıştır? 

a) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. 

b) Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.  

c) Deneme süresi tarafların rızası ile ve yazılı olarak 1 yılı geçmemek üzere 12 aya kadar belirlenebilir. 

d) Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız 

feshedebilir.  

e) İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 

 

16- I- İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan 

işçilere yıllık ücretli izin verilir. 

II- Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

III- İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 

ondört günden az olamaz. 

İş kanunu’na göre yukardakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

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

 

17- “Çalışma süresi” için 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok ellidört saattir. 

b) Aksi kararlaştırılmamışsa haftalık çalışma süresi, işyerlerinde haftanın 7 gününe eşit ölçüde bölünerek 

uygulanır. 

c) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok beş, haftada en çok otuz beş saattir. 

d) Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 

e) Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 

oniki saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. 

 

18- I- İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. 

II- İşveren, gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 

III- İşveren, işçi işten çıktığı takdirde gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunsa dahi özlük dosyasındaki 

bilgileri açıklayabilir. 

İşçi Özlük Dosyası ve kişisel bilgileri ile ilgili İş Kanunu’na göre yukardakilerden hangisi ya da hangileri 

doğrudur? 

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

 

19- İş Kanunu’nun 111. maddesinde tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları belirtilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu işler arasında yer almaz? 

a) Ormanların korunması 

b) Amenajman 

c) Barajların su seviyesinin kontrolü 

d) Ormanların işletilmesi 

e) Erozyon kontrolü 

 

20- “Bir işin İş Kanunu’nun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisinin 

kapsamında sayılacağı; ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak, altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenlenir.” İlgili yönetmeliği çıkarma yetkisi kime aittir? 

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b) Orman Mühendisleri Odası 

c) Orman Genel Müdürlüğü 

d) Hazine Müsteşarlığı 

e) İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar 

 

21- I- Kıdem tazminatı 

II- İyiniyet tazminatı 

III- İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. 

“İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve bazı 

tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.” Yukardakilerden hangisi ya da hangileri beş yıllık zamanaşımı 

süresine tabidir? 

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

 

22- I- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar 

II- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi 

olanlar 



III- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar 

IV- Tarımsal faaliyette bulunanlar 

Yukardakilerden hangileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sigortalı 

sayılanlar sınıfına girer? 

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

 

23- I- İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

II- Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulu 

öğrencileri 

III- Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller 

IV- Tarımsal faaliyette bulunanlar 

Yukardakilerden hangileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sigortalı 

sayılmayanlar sınıfına girer? 

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

 

24- I- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi 

II- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması 

III- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. 

IV- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının daha sonra ölen 1. derece  yakınları için cenaze 

ödeneği verilmesi. 

Yukardakilerden hangileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, iş kazası, 

meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklardan değildir? 

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

 

25- Amacı, “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu 

sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve 

karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve 

esasları düzenlemek” olan kanun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a) 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” 

b) 4857 sayılı “İş Kanunu” 

c) 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun” 

d) 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 

e) 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMM AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 

 

1- AHŞAP ANATOMİSİ VE AHŞAP KORUMASI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

D A C E D D A            

 

2- AHŞAP MOBİLYA ÜRETİM FAALİYETLERİ 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

D C A D B E B            

 

3- AHŞAP KAPLAMA, AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ VE ÜST DÜZEY İŞLEMLERİ 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

A D E C B E E            

 

 

4- TASARIM TEORİSİ, ÜRÜN TEKNİK TASARIMI VE PROJELENDİRME 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

B C A A D E A            

 

 

5- STRATEJİK KARAR VERME TEKNİKLERİ VE KAYNAK PLANLAMASI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

E C D B A E A            

 

 

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU  

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

C A C E D C D            

 

 

 

NOT: Bu bölümdeki sorular ve cevap anahtarları süreç içerisinde kişisel kusurlar ve mevzuat 

değişikleri sebebiyle farklılık, hata ve eksiklik gösterebilir. Sorular ve cevap anahtarları 

sınavların yapıldığı tarihler için geçerlidir. 
 


