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1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ 

 

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

doğru bir ifade değildir? 

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

d) Viskozitesini düzenlemek e) Yapıştırma derecesini ayarlamak 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi temel hücre çeperi bileşenlerinden biridir? 

a) Ekstraktif maddeler  b) Lignin c) Yılık halkalar  d) Kabuk e) Yaz odunu 

 

3- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde yüzeyin parlaklık derecesini ölçen aletin adı nedir? 

a) Glossmetre   b) Higrometre  c) Barometre  d) Termometre  e) Hiçbiri 

 

4- Hangisi buharlamanın amaçlarından değildir? 

a) Yüzey aktivitesini arttırmak  b) Masif ağaç malzemenin higroskopik özelliklerini iyileştirmek 

c) Kurutma özelliklerini iyileştirmek d) Mantar ve böceklere karşı sterilize sağlamak 

e) Renk yeknesaklığı sağlamak 
 
5- Planya makinasında parçaların işlenmesinde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? 
a) Odun lifleriyle en az açıda çalışmalı    b) Geniş parçalarda işleme miktarı az olmalı 
c) En az kusursuz yüzey ve kenardan başlanmalı   d) Kusurlu yüzey ve kenardan başlanmalı 
e) Hiçbiri  

 
6- Aşağıdakilerden hangisi levha tipi mobilyada desteklik sağlayan elemandır? 
a) Yan elemanlar    b) Kapak elemanları  c) Arkalık elemanları 
d) Raf veya ara tabla elemanları  e) Çekmece elemanları. 
 

7- Ağaç malzeme üst yüzey işlemlerinde, hatalı yüzeylerin onarılması için boşlukların doldurulmasında en çok 

kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kolofan b) Gomlak macunu      c) Balmumu        d) Enine kesit (başağaç) macunu       e) Odun macunu 

 
8- Aşağıdakilerden hangisi masif konstrüksiyonun özelliklerinden biri değildir? 
a) Çalışma sorunu fazladır   b) Pahalıdır c) Yüzeylerin düzgünlüğünü korumak zordur 
d) Elemanların birleştirilmesi zordur e) Hepsi 

 
9- Aşağıdaki yüzey işlem sistemlerinden hangisi diğerlerinden daha dayanıklıdır? 
a) Boyalar b) Cilalar  c) Vernikler d) Renklendiriciler e) Yağlar  

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

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

d) Teknolojik olanaklar  e) Makinelerin teknik donanımı 

 

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

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

 

12- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarım elemanlarından biri değildir? 

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

 

13- Aşağıdakilerden hangisi mobilyada modüler sistemin özellikleriyle ilgili doğru bir ifade değildir? 

a) Standart ölçü ve normda olması   b) Düz ve sade hatlar  

c) Gereksiz işçilikten kaçınma   d) Sadece bir işlevi yerine getirmesi   

e) Ünitelerin kendi aralarında gruplanabilme özelliği taşıması 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 



 

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

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

 

17- Aşağıdaki mobilya aksesuarlarının hangisi sürme kapıların, kapakların ve çekmecelerin kolay açılmasını ve 

kapanmasını sağlamak amacıyla kullanılır? 

a) Kabara  b) Ray   c) Zincir  d) Makas e) Sürgü 

 

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

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

 

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

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

 

20- Vernikli yüzeylerin zımparalanmasında kaç numaralı zımpara kağıdı kullanılmalıdır? 

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

    

21- Aşağıdakilerden hangisi renklendirme maddelerinde aranılan genel özelliklerle ilgili doğru bir ifade 

değildir? 

a) Derine nüfuz etmemesi    b) Yüzeyde dengeli dağılması  

c) Sıvılarda iyi erimesi   d) Kimyasal maddelere karşı dayanıklılık  

e) Sağlığa zararsız olması 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi mobilya tasarımını etkileyen faktörlerden biridir? 

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

 

23- Aşağıdaki mobilya aksesuarlarının hangisi ağaç malzeme ve veya cam rafları taşımak için mobilyaların yan 

tablalarına açılan deliklere takılan gereçlerden birisidir? 

a) Sürgü  b) Makas c) Kapsül d) Kabara e) Bilezik 

 

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

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

 

25- Aşağıdaki insan ölçülerinden hangisi oturma mobilyalarının tasarımında kullanılmaz? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KÂĞIT TEKNOLOJİSİ 

 

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

a) Defibratör çıkışı lifler tutkallanır ve kurutmaya gider 

b) Lifler rafinasyon sırasında iken tutkal karıştırılır  

c) Tüplü kurutucudan çıkan sıcak liflere tutkal püskürtülür 

d) Formasyonda serme sırasında liflere tutkal karıştırılır 

e) Tutkallama yongalar liflendirmeye gitmeden önce yapılır 

 

2- Aşağıdakilerden hangisinin elastikiyet modülü en yüksektir? 

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

 

3- Aşağıdaki odunlardan hangisi yongalevha üretiminde kullanılmaz? 

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

 

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

istenir? 

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

d) Gerilme ve makaslama  e) Yorulma ve makaslama 

 

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

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

d) Üre formaldehit   e) Rezorsin formaldehit 

 

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

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

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

 

7- İdeal bir dolgu maddesinde aşağıdakilerden hangisi istenmez? 

a) Yüksek beyazlık  b) Küçük tane çapı c) Kimyasal yönden reaktif olmaması 

d) Suda çok iyi çözünmesi  e) Ucuz olması 

 

8- Kabukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) İlkbahar aylarında taze kesilmiş ağaçların kabukları kolay soyulur 

b) Genellikle yapraklı ağaçlar iğne yapraklı ağaçlardan daha zor soyulur 

c) İzolasyon liflevhaları için odunun kabuğu soyulmadan kullanılmalıdır 

d) Kabuklu yongada fazla kırıntı oluşur 

e) Fazla kabuk kullanımı levha yüzeyinde kararmalara neden olur  

 

9- “Liflendirme basıncı” neyi ifade etmektedir? 

a) Kimyasal pişirmede kazan içerisinde oluşan iç basınca denir 

b) Liflendirme sırasında rafinör bıçaklarını açmaya çalışan basınca denir  

c) Taşlı liflendiricilerde taş üzerine uygulanan basınca denir 

d) Defibratör içerisindeki buhar basıncına denir 

e) Yongaların defibratöre verildiği basınca denir 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi tutkalın katı madde miktarının belirlenmesi için gerekli olan aletlerden biri 

değildir? 

a) Kronometre b) Cam veya alüminyum ölçme kabı c) Hassas terazi 

d) Desikatör e) Etüv 

 

11- Yongalevha üretiminde en çok kullanılan tutkal hangisidir? 

a) Fenol Formaldehit  b) Melamin Formaldehit  c) Melamin Üre Formaldehit (MUF) 

d) Üre Formaldehit  e) Izosiyonat tutkalı 

 

12- Yongalama kapasitesi aşağıdaki işlemlerin hangisinin yapılmasıyla artmaz? 

a) Makinenin devir sayısının artırılması  b) Yonga kalınlığının artırılması   

c) Bıçak sayısının artırılması   d) Makine ağzının genişliğinin artırılması  

e) Düşük özgül ağırlıkta ağaç malzeme kullanılması 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi Yongalevha üretiminde kullanılan kimyasal maddelerden değildir? 

a) Termoset tutkallar b) Termoplastik tutkallar   c) Doğal Yapıştırıcılar 

d) Sertleştirici  e) Hidrofobik maddeler, koruyucu maddeler, vs. 

 

 

 

 



14- Aşağıdakilerden hangisi tutkallamayı etkileyen faktörlerden değildir? 

a) Tutkalların yonga yüzeyine yeknesak (üniform) olarak dağılması   b) Yonga geometrisi (boyutları) 

c) Yonganın cinsi       d) Yonga yüzeyinin düzgünlüğü 

e) Tutkallama makinesindeki yongaların hareketi (serbest düşme, mekanik itme, vs.) 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi bir ağaç türünün kaplama üretimine uygunluğunu belirleyen faktörlerden biri 

değildir? 

a) Ağaç malzemenin akustik özellikleri  b) Ağaç malzemenin kimyasal özellikleri 

c) Ağaç malzemenin mekanik özellikleri  d) Ağaç malzemenin teknolojik özellikleri 

e) Ağaç malzemenin fiziksel özellikleri 

 

16- Odunun hangi kusuru yongalevha üretiminde istenmeyen bir özelliktir? 

a) Çürüklük  b) Lif kıvrıklığı  c) İkiz özlülük d) Çatlak ve budak bulunması e) Reçineli oluşu 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi yonga levha kalitesini etkileyen özelliklerden değildir. 

a) Odun hammaddesinin özgül ağırlığı  b) Tutkal miktarı    c) Tutkal türü 

d) Sıcak pres şartları    e) Yongalama makinesinin kapasitesi 

 

18- Tutkal üretiminde viskozite hangi amaç için belirlenir? 

a) pH tespiti     b) Molekül ağırlığının tespiti      c) Çözünürlük tespiti    

d) Elastiklik tespiti    e) Metanol tespiti 

 

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

değildir? 

a) Hamur kalitesi düzensizdir  b) Enerji tüketimi fazladır           c) Kuruluş masrafı yüksektir 

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

 

20- Aşağıdakilerden hangisi odunun rutubet hallerinden birisi değildir? 

a)  Tam Kuru Hal   b) Tam Yaş Hal  c) Yarı Rutubetli Hal   

d)  Lif Doygunluk Noktası (LDN)  d) Taze Hal 

 

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

a) Kitin    b) Lignin    c) Gomalak   

d) Poli vinil asetat (PVA)  e) Melamin-üreformaldehit (MÜF) 

 

22- Cobb testi ne amaçla kullanılır? 

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

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

 

23- Yongaların kurutulması üzerine aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? 

a) Kurutucunun kapasitesi  b) Ağacın türü   c) Yonga boyutları 

d) Özgül ağırlığı   e) Yongaların başlangıç rutubeti 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi yongalevhanın sınıflandırma kriterlerinden değildir? 

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

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

 

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

a) Preslemede liflerin yapışmasında hemiselüloz ve lignin çok önemlidir 

b) Hemiselüloz oranı düşük olan hamurlar zayıf levhalar verir  

c) Suyun ortamda bulunması yapışmayı (polikondenzasyonu) olumsuz etkiler 

d) Presleme sırasında odun bileşenlerinde degredasyon oluşur  

e) Presleme sırasında hücre çeperlerinde ezilmeler meydana gelir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3- ODUN ANATOMİSİ, AHŞAP KORUMA VE KARANTİNA 

 

1- Danaburnu bitkilerin nerelerinde zarar yapmaktadır? 

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

 

2- Odun en fazla hangi yönde çalışma gösterir? 

a) Lifler yönünde   b) Teğet yönde      c) Radyal yönde          

d) Boyuna yönde   e) Enine yönde 

 

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

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

 

4- Rutubeti %25 olan odunun ağırlığı 100 kg. olduğuna göre tam kuru ağırlığına göre içerisinde ne kadar su 

vardır? 

a) 5 kg  b) 10 Kg c) 15 Kg  d) 20 Kg e) 25 Kg. 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi Gymnospermlerin asıl elemanlarındandır? 

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

 

6- Aşağıdakilerden hangisinde özışınları heteroselulerdir?  

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

 

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

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

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Gymnospermae odunlarında bulunmaz? 

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

 

9- Mikroskop altında bir odunun enine kesitine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi görülmez? 

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

 

10- Aşağıdakilerden hangisinde su iletimi olmaz? 

a) Diri odun                 b) Yaşlı odun             c) İlkbahar odunu               d) Yaz odunu              e) Öz odunu      

 

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

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

 

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

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

 

13- Ağaç malzemeye emprenye yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Ağaç malzemeye güzel bir görüntü sağlamak 

b) Ağaç malzemeyi çeşitli faktörlere karşı korumak 

c) Ağaç malzemenin işlenmesini kolaylaştırmak 

d) Ağaç malzemenin taşınmasını kolaylaştırmak 

e) Ağaç malzemenin rengini değiştirmek  

 

14- Aşağıdakilerden hangisi kurutma kusurlarından biri değildir? 

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

d) Renk değişmeleri e) Reçine sızması 

 

15- İdeal bir kurutmada aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? 

a) Kapasite  b) Süre  c) Maliyet d) Kalite  e) Hiçbiri 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi sıvı yüzey kaplama levhalarından biridir? 

a) Fenolik kraft kağıtlar  b) Alkol esaslı vernikler  c) Polietilen esaslı kağıtlar 

d) Yüksek basınç laminatları e) Rulo laminatlar 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi ağaç malzemenin kurutulmasının amaçlarından bir değildir? 

a) Gereksiz suyu uzaklaştırmak         b) Kaliteyi yükseltmek   c) Satış fiyatını artırmak  

d) Depolamak                                     e) Korumak 

 

 

 



18- Aşağıdakilerden hangisi bir ağaçta meydana gelen mevcut değişikliklerden biri değildir? 

a) Bir yıllık halka içerinde hücre boyutlarındaki değişmeler 

b) Özden çevreye doğru hücre boyutlarında değişmeler 

c) Hücre çeperi kimyasal yapısındaki değişmeler 

d) Fiziksel özelliklerde değişim 

e) Kristal yapıda meydana gelen değişmeler 

 

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

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

 

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

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

 

21- Aşağıdakilerden hangisi hızlandırılmış doğal kurutma yöntemlerinden biri değildir? 

a) Salıncaklı kurutma  b) Vantilatörlü kurutma  c) Mekanik baskı uygulama 

d) Ozonlu kurutma  e) Bacalı istifleme 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi odunda büyüme ile ilgili kusur değildir? 

a) Anormal yıllık halka yapısı     b) Budaklar      c) Büyüme gerilmeleri    

d) Don yaraları    e) Mekanik özelliklerdeki değişim 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi hücre çeperinde görülen oluşum değildir? 

a) Reaksiyon odunu    b) Geçitler              c) Hücreler arası boşluklar      

d) Spiral kalınlaşmalar    e) Crassulae oluşumu 

 

24- Aşağıdaki ağaçlardan hangisi güç yarılan ağaç türlerindendir? 

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

 

25- Aşağıdakilerden hangisi buharlama yöntemlerinden biridir? 

a) Yağmurlama  b) Endirekt buharlama   c) Serpme yöntemi   

d) Kaynatma   e) Daldırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

4- STRATEJİK KARAR VERME, İŞ YÖNETİMİ VE ÜRETİM PLANLAMA 

 

1- Hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından değildir?  

a) İşbirlikçi kültürün geliştirilmesi    

b) İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak 

c) Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak  

d) Moral ve başarıyı arttırıp çalışanların gelişmesini sağlamak 

e) Hepsi 

 

2- ISO 9000 kalite güvencesi sistemi niçin geliştirilmiştir? 

a) Ürünün satışını arttırmak için   b) Ürünün kalitesini güvence altına almak için 

c) Çok para kazanmak için   d) Rakipleri yok etmek için e) Ürünü ucuza almak için 

 

3- Bir beyaz eşya için aşağıdakilerden hangisi kalitenin göstergesi değildir? 

a) Satış sonrası hizmetler   b) Garanti süresi    c) TSE belgesinin olması    

d) CE belgesinin olması   e) Medyadaki tanıtımlar   

 

4- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standart organizasyonunun kısaltılmış adıdır? 

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

 

5- Ürünlerin önceden belirlenmiş çalışma şartları altında arızasız ve randımanlı olarak çalışma süresini teminat 

altına alan ve üretici tarafından yasalara uygun olarak tüketiciye verilen, arıza durumunda firmanın yasal 

yükümlülüklerini gösteren belgeye ne denir? 

a) Kalite belgesi   b) Garanti belgesi  c) İş yeri açma belgesi   

d) Katılım belgesi   e) Sertifika belgesi 

 

6- “Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin 

yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir.” tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) Uygunluk kalitesi   b) Tasarım kalitesi  c) Üretim kalitesi   

d) Toplam kalite yönetimi  e) Hepsi 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir? 

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

 

8- Yönetim işini meslek olarak yapan kişiye ne denir? 

a) Yönetici   b) Üst yönetim  c) Lider  d) Profesyonel Yönetici  e) Yönetim Organları 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi orta düzey yöneticiye örnektir? 

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

 

10- Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerin özelliklerinden değildir? 

a) Örgütsel amaçları ortaya koymaktan sorumludurlar 

b) Örgütün kültürünü etkilerler 

c) Örgütün uzun dönemli geleceği ile ilgilenirler  

d) Stratejiler geliştirirler 

e) Dış çevreyi izlemek ve onları yorumlamakla görevli değillerdir 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumlar arasında yer almaz? 

a) Bankalar   b) Kredi kurumları  c) Sigorta şirketleri 

d) Sermaye piyasaları   e) Sosyal güvenlik kuruluşları  

 

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

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

 

13- Aşağıdakilerin hangisi Bilançonun aktif kısmında yer almaz? 

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

 

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

olan birim aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

 



15- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklarla Onsekiz yaşından küçük işçilerin çalışması için aşağıdaki koşullardan 

hangisi zorunludur? 

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

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

e) Çalışma yasağı vardır 

 

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

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

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

 

17- İşçi sağlığı ve iş güvenliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisini doğrudan gerçekleştirirse ana amacına ulaşabilir? 

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

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

e) Hiçbiri 

 

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

yorgunluk kapsamında değerlendirilemez? 

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

c) Unutkanlık    d) Algı organlarının sınırlı kapasitesi  

e) İşini benimsememek ve sevmemek 

 

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

uygulamasını öngören yönetim modeli nedir? 

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

 

20- Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik içinde yer alır? 

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

d) Makine ayarlama işçiliği     e) Geçici çalışanlara ödenen ücretler 

 

21- Aşağıdaki gider türlerinden hangisinin stoklanması imkânsızdır? 

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

d) Genel üretim giderleri  e) Direkt malzeme giderleri 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinden değildir? 

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

d) Amortisman giderleri  e) Pazarlama satış giderleri 

 

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

a) Satın alma sıklığı         b) Vergi avantajı sağlama yönü          

c) Fiyatların gelecekteki eğilimi  d) DİS’nin toplam maliyet içindeki payı   

e) Kullanılan hammadde özelliği 

 

24- Aşağıdaki maddelerin hangileri, yöneticilerin karakterine ilişkin özelliklerdendir? 

I) Koşullara uyum  II)  Sezgi gücü   III) Girişkenlik     IV) Genel Kültür   

V) Hafıza gücü  VI) Muhakeme   

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

 

25- Aşağıdakilerden hangisi işletme finansının amaçları arasında bulunmaz? 

a) Alınacak finansal kararların zaman boyutu dikkate alınmaz. 

b)  Kar maksimizasyonu farklı amaçlara göre değişim gösterebilir.  

c) Sadece kar rakamlarına bakmak yeterli değildir. 

d) Nakit akışındaki belirsizlik dikkate alınmalıdır. 

e) Yatırım projeleri sadece karlılığa bakılarak değerlendirilmez.  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

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

 

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

hareketini sağlar?  

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

 

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

sağlar? 

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

 

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

önerilmesini sağlar? 

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

 

4- Bir dosyada, farklı çizgi özellikleri taşıyan katmanlar yaratarak çalışabilmek için hangi menünün 

kullanılması gerekmektedir? 

a) Tools  b) Layer properties manager  c) Modify  d) Draw  e) Dimension 

 

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

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

 

6- Aşağıdaki hangi komut, bir çizginin, kendisini kesen diğer bir çizgi yardımıyla kesilerek kısaltılması için 

kullanılır? 

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

 

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

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

 

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

sayı, mesafe veya açıda çoğaltılabilmesi için kullanılır? 

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

 

9- Aşağıdaki hangi komut, bir dairenin merkezinin bulunabilmesi için kullanılan “Object snap” özelliğidir? 

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

 

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

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

 

11- Bir yapıyı, bir eşyayı veya bir modeli üç boyutlu ve tek bir görünüş içinde anlatan, izdüşüm düzlemi 

üzerindeki şekillere ne denir? 

a) Manzara         b) Kesit         c) Aksometrik izometrik  d) Perspektif         e) Aksometrik dimetrik 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi çizime dayalı büyültme ve küçültme için kullanılan yöntemlerdendir? 

a) Kenar büyültme ve küçültme yöntemi  b) Kareleme yöntemi c) Işınlama yöntemi 

d) Ölçek değiştirme pergeli yöntemi  e) Hepsi 

 

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

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

 

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

oluşan çizimin parçalarına ayrılması için kullanılır? 

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

 

15- Aşağıdakilerden hangisi A0 kağıdının boyutudur? 

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

 

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

özelliğidir? 

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

 

17- Aşağıda bazı geometrik nesnelerin isimleri verilmiştir. Buna göre hangisi ya da hangilerinin net resimde 

öngörünüş, üst görünüş ve yan görünüşü ölçü ve şekil bakımından aynıdır? 

1- Küp  2- Kare   3- Çember   4- Dikdörtgen Prizma    5- Nokta  6-Küre 

 

a) 1, 5 ve 6 b) 1, 2 ve 6 c) 1 ve 5  d) 1, 2 ve 5  e) Yalnız 1 

 



18- Türk Standartları Enstitüsünün TS 6700 ve TS 7015 numaralı standartlarında özellikleri verilmiştir. Bir 

teknik resim kâğıdının sağ alt köşesinde çizilen ve içerisinde; resmi çizenin adı soyadı, resmin adı ve ölçeği, çizim 

numarası ve tarihi, çizim ve kontrolü ile ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı bölüme ne denir? 

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

 

19- Teknik resimde kullanılan Resim kâğıtları ölçüleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? (Ölçüler mm olarak verilmiştir.) 

       A5        A4        A3        A2 

a) 210*210  210*420  297*420  420*594 

b) 148*210  210*497  210*420  297*594 

c) 105*297  210*297  297*420  420*594 

d) 148*210  210*297  297*420  420*594 

e) 105*210  210*297  210*594  297*594 

 

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

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

 

21- Aşağıdaki menülerden hangisi çizimin ölçülendirilmesi amacıyla kullanılır?   

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

 

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

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

 

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

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

 

24- Aşağıdaki hangi komut, çizimin ekranda sağa sola kolay hareket ettirilmesini sağlar?   

a) Draw   b) Ployline  c) Zoom  d) Ellipse  e) Pan     

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 

 

1- Serbest ormancılık bürolarında, ortaklık bürolarında ve şirketlerde yapılan faaliyetler mesleki faaliyet olup, 

………………………….... sayılmaz ve yapılan mesleki işlerde sorumluluk, ……………………………….. aittir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir? 

a) Tarımsal faaliyet, işi yapan mühendise         b) Sınai faaliyet, işi kontrol eden mühendise 

c) Eğitim faaliyeti, işi ihale ile alan müdüre          d) Ticari faaliyet, işi yapan mühendise 

e) Ticari faaliyet, işi yapan meslek mensubuna 

 

2- 5531 sayılı Kanuna göre “Ağaç röleve plânları yapmak.” hangi unvanlı meslek mensubunun faaliyet konusuna 

girmektedir? 

 a) Orman endüstri mühendisi       b) Ağaç işleri endüstri mühendisi   c) Orman mühendisi 

 d) Orman mühendisi ile orman endüstri mühendisi  e) Hiçbirisi 

 

3- 5531 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli 

incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerini yapan hizmet 

sunucularını,” tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? 

a) Danışman b) Meslek mensubu c) Teknik müşavir   d) Eksper      e) Mühendis  

 

4- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının faaliyet konuları sayılarak belirlenmiştir? 

a) 3. madde b) 4. madde  c) 5. madde  d) 6. madde e) 7. madde 

 

5- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının hak, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir?  

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

 

6- Aşağıdakilerden hangisinde çalışan meslek mensupları 5531 sayılı Kanun kapsamına girmektedir? 

a) Ahmet YILMAZ’a ait mobilya fabrikasında çalışan orman endüstri mühendisi 

b) Uludağ serbest ormancılık şirketinde çalışan orman yüksek mühendisi 

c) Sarıçam Orman Ürünleri Bürosu sahibi ağaç işleri endüstri mühendisi 

d) Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünde ihale ile ağaçlandırma işini yapan Kızılırmak ormancılık şirketinde hizmet 

akdi ile çalışan orman mühendisi 

e) Hepsi 

 

7- Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait iş yerlerinde hizmet akdiyle 

çalışan ruhsat belgeli meslek mensupları aynı zamanda aşağıdaki hangi işleri yapamazlar?  

a) Bir hayır cemiyetine üye olabilirler. 

b) Hizmet akdiyle çalıştığı şirkete ait mesleki konulardaki hak ve yetkilerini kullanırlar. 

c) Bilirkişilik yapabilirler.  

d) Ormancılık ve orman ürünleri büroları açamazlar ve şirket kuramazlar. 

e) Mesleki bir konuda yüksek lisans tezi yapabilirler.  

  

8- Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde; ortaklık bürolarında ortaklık 

sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneğini, şirketlerde şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinin bir nüshasını kuruluş tarihinden itibaren en geç ne zamana kadar Odaya vermek zorundadırlar?  

a) Bir ay  b) İki ay  c) Üç ay  d) 45 gün  e) 40 gün  

 

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

bildirmek zorundadır? 

a) Ocak Ayı   b) Ocak ve Temmuz ayları     c) Aralık Ayı   

d) Temmuz Ayı   e) Aralık ve Haziran ayları 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanuna göre meslek mensubu olmaya engeldir?  

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak   

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak          

c) 3 (üç) aydan fazla hapis cezası ile hükümlü olmak 

d) Zimmet suçundan hükümlü olmamak    

e) Taksirli suçtan 6 (altı) ay hükümlü olmak  

 

 

 

 

 

 



 

11- 5531 sayılı Kanunun yayımlandığı Resmi Gazetenin tarihi ve Kanunun tam adı nedir? 

a) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Kanunu 

b) 29/6/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Kanunu 

c) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun 

d) 29/6/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun 

e) 8/7/2006 tarihli Resmi Gazete, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Kanunu 

 

12- Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara 

sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak amacıyla gerekli olan ruhsat 

belgesini kim verir?  

a) İlgili yerin ticaret odası   b) Orman Mühendisleri Odası  c) İlgili yerin sanayi Odası 

d) Orman Genel Müdürlüğü  e) Orman ve Su işleri Bakanlığı 

 

13- Oda tarafından yetkilendirilen meslek mensuplarının, mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere, 5531 

sayılı Kanuna göre kullanabilecekleri mesleki haklar hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir?  

I) Raporlar düzenlemek, İhracat, ithalat  II) Bilirkişilik, danışmanlık, yeminli danışmanlık 

III) Kalite kontrolü, Sertifikasyon,  IV) Fizibilite raporu, Tasarım V) Eksperlik, Teknik Müşavirlik 

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

 

14- 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 k d) Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olmak      

e) Ruhsatlı olmak 

 

15- Mali iş ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılmak koşuluyla, aşağıdaki ortaklıklardan 

hangisi, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği esaslarına uygun 

olarak kurulmuş ortaklığı ifade eder? 

a) Serbest meslek mensubu unvanlı orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerinin aynı ormancılık ve orman 

ürünleri bürosu çatısı altında oluşturacakları mesleki ortaklıklar. 

b) Serbest meslek mensubu unvanlı orman mühendisinin (X) serbest ormancılık bürosu ile orman endüstri mühendisinin 

(Y) serbest orman ürünleri bürosunun kâr ve zarar ortaklığı. 

c) Serbest yeminli meslek mensubu (X) ile serbest meslek mensubu (Y) in mesleki ortaklığı. 

d) Orman endüstri Mühendisi (X) in orman ürünleri şirketi ile orman mühendisi (Y) in serbest ormancılık bürosunun kâr-

zarar ortaklığı. 

e) İnşat mühendisi (X), Harita mühendisi (Y) ve Orman Mühendisi (Z) in mesleki ortaklığı. 

 

16- Meslek mensuplarının iş sahipleriyle yapacakları iş sözleşmelerinde, en az aşağıdaki hususlardan 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) Hepsi 

 

17- “Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kapsamındaki konularda, mesleki deneyimlerinin 

geliştirilip, yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla, Oda tarafından planlanan ve uygulanan eğitimleri,” 

tanımlaması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

a) Mesleki deneyim kazanmak  b) Sertifikalı eğitim  c) Mesleki geliştirme eğitimi 

d) Mesleki yükselme eğitimi  e) Mesleki standartlaşma eğitimi 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanunun amaçlarından değildir? 

a) Meslek mensuplarının kurdukları büroların kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemek. 

b) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlerin mevzuata uygun olarak 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

c) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin işlerin sonuçlarının mevzuata uygun 

olarak denetlenmesini sağlamak. 

d) Serbest meslek mensuplarının disiplin cezalarını düzenlemek. 

e) Serbest yeminli meslek mensuplarının disiplin cezalarını düzenlemek.  

 

 



19- 5531 sayılı Kanuna göre ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk tüzel kişilerinin; 

bu çalışmalarını yürütebilmeleri için, aşağıdaki meslek 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 

 

20- 5531 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensuplarının yargılanmalarını düzenleyen 11 nci maddesine göre 

aşağıdaki cümlenin boş bırakılan kısmına hangi ifade gelmelidir? 

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

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

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

d) Genel hükümlerine  e) Hiçbiri 

 

21- 5531 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 8/7/2006 tarihinden önce orman fakülteleri ile lisans düzeyinde eğitim-

öğretim veren yüksekokuldan mezun olan mühendislerin, bu tarihten önce hangi görevlerde yaptıkları çalışmalar, 

Odanın düzenleyeceği ruhsat belgesine kazanılmış mesleki hak olarak işlenmektedir? 

a) Özel sektörde sosyal güvenceli yapılan çalışma konuları   

b) Kamu sektöründe çalışılan konular 

c) Kamu ve özel sektörde sosyal güvenceli yapılan çalışma konuları 

d) Sosyal güvenceli ve sosyal güvencesiz yapılan çalışma konuları  

e) Hiçbiri 

 

22- Aşağıdakilerden hangileri meslekle bağdaşmayan işlerden sayılır? 

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

b) Kereste fabrikası fizibilite raporu düzenlemek   

c) Ağaçlandırma projesi yapmak      

d) Bilirkişilik yapmak     

e) TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliği yapmak 

 

23- 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 

 

24- 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 

 

25- Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğe göre 

“TEMDEM” in tam açılımı nedir? 

a) Temel Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi b) Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi  

c) Temel Mesleki Deneyim merkezi    d)Teknik Eğitim ve Mesleki Değerlendirme Merkezi  

e) Teknik Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMM ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
 

1- KERESTE ENDÜSTRİSİ, AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR VE AHŞAP MOBİLYA ÜRETİMİ  

     KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

E A A E C B C            

 

2- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 
 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

C C E B A D C            

 

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

CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

A C D E A C B            

 

 

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

SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

C A C E D B A            

 

 

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

SORULARIN CEVAPLARI 

 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

D E B D C E B            

 

 

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI 
 

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

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

19 20 21 22 23 24 25            

A B C A D E B            

 

 

 

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. 

 
 


