
 1) İşçilerin İş kazalarına uğramalarını önlemek 

amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması 

gereken önlemler dizisine ne ad verilir? 

      A) İş Kanunu 

 B) İş Güvenliği 

 C) Emniyet Şeridi 

 D) Prim 

 

 
 2) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından 
koruyucu bir ekipman değildir. 
 
              A) Takım Çantası 
 B) Baret 
 C) Çizme ve Eldiven 
 D) İş Gözlüğü 
 
 
 
 
 3) İş makinelerinde aşağıdakilerin hangisinin 
bulunması zorunludur 

 A) Radyo  
 B) Görüntü Cihazı 
 C) Yangın Söndürme Cihazı 
 D) Hoparlör  
 
 
 
 
 4) İş makinesi ile çalışma yaparken, iş kazasının 
meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin 
alınması doğrudur 
 
 A) Çalışma alanı açık tutulur 
 B) Çalışma alanının etrafına uyarı işaretleri dikilir 
 C) Birden fazla iş makinesi aynı yerde çalıştırılır 
 D) Operatör istediği gibi çalışır 
 
 
 
 
 
 5) İş makinesi operatörü makine ile çalışma 
yaparken nasıl giyinmelidir? 
 
 A) Rahat edeceği kıyafeteler giymelidir 
 B) Normal bir tulum giymelidir 
 C) Baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, gözlük, 
v.b. Kıyafetleri giymelidir. 
 D) Ceket ve pantolon giymelidir 

 6) İş makinelerinde aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden 
hangileri olmalıdır ? 
 

A) Tepe lambası ve aydınlatma sistemi olmalı  
B) Geri harekette sesli uyarı ikaz sistemi olmalı 
C) Acil durumlar için yangın söndürücü cihazı 

olmalıdır 
D) Hepsi doğru 

 
 
 

 7) Kapalı mekânlar da egzoz gazlarından doğacak 
zararların önüne geçmek için hangi tip iş makineleri tercih 
edilmelidir 
 
 A) Dizel iş makineleri 
 B) Benzinli iş makineleri 
 C) Elektrikli iş makineleri 
 D) LPG’ li iş makineleri 
 
 
 8) İş makinesi kullanacak operatörlerin dikkat etmesi 
gereken husus aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak 
 B) Ekonomik düşünmek 
 C) Yükü uzun zaman havada tutarak çok para 
kazanmak 
 D) Makineyi çok hızlı kullanmak 
 
 
 
 9) Trafik uyarı ve bilgilendirme işaret çizgilerinin 
çizilmesi amacı ile kullanılan iş kamyonuna ne ad verilir? 
 
 A) Yol Nakliye Kamyonu 
 B) Yol Çizgi Makinesi 
 C) Yol Temizleme Makinesi 
 D) Yol Bariyer Çakma Makinesi 
 
 
 10) Çalışma alanında iş makinesi kullanımı hakkında 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur 
 
 
 A) Çevre kontrol edilir, hızlıca iş makinesi kullanılır 
 B) El-kol hareketleri ile iş makinesi kullanılır 
 C) Çalışma alanında el, kol ve ayaklar operatör 
kabini dışına çıkarılmaz, varsa emniyet kemeri takılarak iş 
makinesi kullanılır. 
 D) Operatör iş kıyafetlerini giymeden de iş makinesi 
kullanabilir. 
 



 11) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçları 
içerisinde yer almaz? 
 
 A) Çalışanları korumak 
 B) Üretim güvenliğini sağlamak 
 C) İşletme güvenliğini sağlamak 
 D) Ciroyu artırmak 
 
 
 12) Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliğinin 
amaçları arasındadır? 
 
 A) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan 
kaldırmak yada zararları en aza indirmek 
 B) Çalışanların sağlığını, fiziksel ve ruhsal açıdan 
korumak 
 C) Çalışanları, çalışma koşullarının olumsuz 
etkilerinden korumak 
 D) Hepsi 
 
 
 13) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya 
ruhsal engellilik hallerine ne ad verilir 
 
 A) Meslek hastalığı 
 B) Sigortalılık  
 C) İşçi sağlığı  
 D) İş güvenliği 
 
 
 
 14) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından 
korunma yöntemlerinden biri değildir 
 
 A) İşten ayrılma 
 B) Çalışanların iş güvenliği eğitimleri 
 C) Havalandırma şartlarının uygunluğu 
 D) Koruyucu araçlar ve ekipmanlar kullanımı 
 
 
 
 15) Aşağıdakilerden hangisi iş makineleri ile çalışma 
esnasında operatörün davranışlarından kaynaklı riskler 
arasında yer almaktadır 
 
 
 A) Güvenlik kurallarına uymak 
 B) Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmamak 
 C) Teknik kurallara uymak 
 D) Makineleri gerektiği hızda kullanmak 
 
 

16) Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır 
 
 A) Çalışana ücretsiz verilmelidir 
 B) Arızalı ve hasarlı kişisel koruyucu donanımlar 
kullanılmamalıdır 
 C) Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir 
 D) Kişisel koruyucu donanımlar ortak 
kullanılmalıdır 
 
 
17) İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu 
donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır 
 
 A) Kişisel koruyucu donanımlar 1 defaya mahsus 
verilmelidir 
 B ) Her zaman etkili ve çalışır durumda olmalıdır 
 C) Temiz ve bakımlı olmalıdır 
 D) Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir 
 
 
18) Çalışma alanında emniyetin sağlanabilmesi  için 
aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır. 
 
 A) Operatörün çalışma alanını tanıması ve 
gözlemlemesi gerekir 
 B) Operatörün risklere karşı gerekli tedbirleri 
alabilmesi için ön çalışma yapması gerekir 
 C) operatörün, işaretçilerin kullandığı işaretlerin 
manalarının bilmesi gerekir 
 D) Hepsi doğrudur 
 
 
 
19) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi ile çalışırken dikkat 
edilmesi gereken hususlardan biri değildir. 
 
 A) İş makinesinin marka ve modeli 
 B) Çalışma sahasındaki insanlar  
 C) Çalışma sahasındaki diğer iş makineleri 
 D) Çalışma sahasında gerekli emniyet ve güvenlik 
tedbirlerinin alınmış olması  
 
 
 
20) İş makineleri ile geri manevra hareketi sırasında 
aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır 
 
 A) Sadece sinyalle yakılarak hareket edilir 
 B) Sadece park lambaları yakılarak hareket edilir 
 C) Geri manevra hareketi sırasında korna çalınır, 
sinyaller yakılır gerekirse operatör yardımcısı kullanılır 
 D) Sadece farlar yakılarak hareket edilir 
 



 21) Bir iş yerinde çalışan iş makinesinin korna sesi 
nasıl olmalıdır 
 
 A) Havalı korna olmalıdır 
 B) Hidrolik korna olmalıdır 
 C) Korna sesleri hepsinde aynı olmalı 
 D) İşyerindeki diğer uyarı sinyal seslerinden farklı 
olmalıdır 
 
 
 22) İş makineleri çalışırken hangi tehlikeli sahalarda 
özel tedbirler alınmalıdır 
 
 A) Görüşün iyi olduğu alanlar 
 B) Boyalı alanlar 
 C) Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu 
alanlar 
 D) Tarımsal alanlar 
 
 
 
 23) İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede 
bulunur 
 
 A) Motorun yanında  
 B) Ataşman üzerinde bağlı şekildi 
 C) Operatörün hemen yanında 
 D) İş makinelerinde yangın söndürme cihazı 
bulundurulmaz 
 
 
 24) Aşağıdakilerden hangi iş makinelerinde kaza 
riskini artıran yanlış bir uygulamadır 
 
 A) İş makine emniyet sistemlerinin devre dışı 
bırakılması 
 B) İş yeri ortamında gerekli önlemlerin alınmış 
olması 
 C) Makine emniyet sistemlerinin çalışır ve aktif 
durumda olması 
 D) Makine bakımlarının zamanında ve şartlara uygun 
şekilde yapılması 
 
 
 
 25) Yangınla karşılaştığınızda aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması iş güvenliği şartlarına uygun bir 
davranış değildir 
 
 A) Hemen yangın yerinden kaçmak 
 B) İtfaiyeye telefon etmek 
 C) Yangını çevredeki yardımı olabilecek diğer 
insanlara duyurmak 
 D) Telaşlanmadan yangına müdahale etmek 

 26) İş makinesi ile tünel veya kapalı alanlardan 
çalışırken, dikkat edilmesi gereken en önemli husus 
aşağıdakilerden hangisidir. 
 
 A) Su kaynağının olması 
 B) Yeterli miktarda hava olup olmadığı 
 C) Sıcaklık derecesi 
 D) Manevra hareketinin kolaylığı 
 
 
 
 27) Çalışma sahasında kasıt söz konusu olmaksızın 
meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya 
ne ad verilir 
 
 A) Şans 
 B) İş kazası 
 C) Tesadüf 
 D) Olasılık 
 
 
 
 28) İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden 
hangisine dikkat edilmez? 
 
 A) Sahada çalışan diğer işçilere 
 B) Sahada çalışan diğer iş makinelerine  
 C) Gerektiğinde insan taşımak için yedek sandalye 
bulundurulmasına  
 D) Sahadaki tehlike uyarı işaret ve işaretçilerine 
 
 
 
 29) Operatörün iş makinesi ile çalışma yapabilmesi 
için ilk ve en önemli olan kural aşağıdakilerden hangisinde 
belirtilmiştir  
 
 A) Çalışacağı alanda emniyet şeridi çekilmiş olması  
 B) Kişisel koruyucu donanımlarının bulunması  
 C) Kazı çalışması yapacaksa yeraltı projesinin 
bulunmasına  
 D) İş makinesi operatörlük belgesinin olmasına 
 
 
 
 30) Aşağıdakilerde hangisi tehlikeli alanlarda tüm iş 
makinesi operatörlerinin kullanması gereken ortak kişisel 
koruyucu donanımdır? 
  
 A) Baret  
 B) El siperi 
 C) Yüz siperi 
 D) Çizmeli tulum 
 



 31) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi 
operatörünün kullanılması gereken kişisel koruyucu 
donanımlardan biri değildir? 
 
 A) Yün eldiven  
 B) İş gözlüğü  
 C) İş eldiveni  
 D) Baret  
 
 
 
 32) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi 
operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu 
donanımlardandır 
 
 A) İş gözlüğü 
 B) İş eldiveni 
 C) Baret  
 D) Hepsi doğru 
 
 
 
 33) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi 
operatörünün kullanılması gereken kişisel koruyucu 
donanımlardandır? 
 
 A) El siperi  
 B) Yüz siperi 
 C) Çizmeli tulum 
 D) Hiçbiri 
 
 
 
 34) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi 
operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu 
donanımlardandır? 
 A) El Siperi 
 B) Yün Çorap 
 C) Çizmeli Tulum 
 D) Koruma Gözlüğü 
 
 
 
35) İş güvenliği tedbirlerinin alınması sahada çalışanlar 
açısından nasıl bir önem taşır? 
 
 A) Kaza riski azalır 
 B) Güvenli çalışma ortamı sağlanır 
 C) Olası bir kaza anında meydana gelecek zararlar en 
aza iner  
 D) Hepsi doğru 
 
 
 

 36) Resimdeki uyarı levhasının anlamı nedir? 
 

 
              A) Su dökme 
 B) İş makinesi giremez 
 C) Yaya giremez 
 D) Ateşle yaklaşma 
 
 
 
 37) Resimdeki uyarı levhasının anlamı nedir? 
 

 
 A) Lazer ışını 
 B) Asılı yük 
 C) Patlatıcı madde 
 D) Radyoaktif madde 
 
 38) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir 
 

 
 A) Eldiven kullan 
 B) Gözlük kullan 
 C) İş ayakkabısı kullan 
 D) Emniyet kemeri kullan 
 
 

39) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir? 
 

 
 A) Dokunma 
 B) Yaya giremez 
 C) Fotoğraf çekilmez 
 D) Sigara içilmez 

 



 40) Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında 
kullanılan kişisel koruyucu donanımdır? 
 
 A) Güneş gözlüğü 
 B) Koruyucu gözlük 
 C) Baret 
 D) Eldiven 
 
 
 41) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir? 
 

 
 

 A) Eldiven kullan 
 B) Gözlük kullan 
 C) İş ayakkabısı kullan 
 D) Emniyet kemeri kullan 
 
 
 
 42) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir 
 

 
 

 A) Düşme tehlikesi 
 B) Elektrik tehlikesi 
 C) Oksitleyici madde 
 D) Aşındırıcı madde 
 
 
 
 43) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir 

 
 

 A) Eldiven kullan 
 B) Gözlük kullan 
 C) İş ayakkabısı kullan 
 D) Emniyet kemeri kullan 

 
 
 
 

 44) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir 
 

 
 A) Baret kullan  
 B) Eldiven kullan 
 C) Gözlük kullan 
 D) İş ayakkabısı kullan 
 
 
 
 
 45) Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir 
 

 
 

 A) Aşırı yük kaldırma 
 B) Elektrik panolarına dikkat et 
 C) Kişisel koruyucu donanım kullan 
 D) İş sahasına girme 
 
 
 
 
 46) Aşağıdakilerden hangisi BARET takınız anlamı 
taşımaktadır 
 

                                   
A)                                                 B)    
  
   

                    
 
C)                                                D) 
 
 
 
 
 



  
 
 47) Aşağıdakilerden hangisi KULAK 
KORUYUCUSU takınız anlamı taşımaktadır 
 

              
A)                                                B) 
 

             
C)            D) 
 
 
 
 
 
 48) Aşağıdakilerden hangisi KORUYUCU 
MASKE  takınız anlamı taşımaktadır 
 
 

                
A)                                                  B) 
 
 

                    
 
C)    D) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
49) Aşağıdakilerden hangisi KORUYUCU AYAKKABI GİYİNİZ   
anlamı taşımaktadır 
 

                              
     A)           B) 
 

                             
    C)                                                           C) 
 
 
 
 
 
 50) Aşağıdakilerden hangisi KORUYUCU ELDİVEN 
GİYİNİZ  anlamı taşımaktadır 
 
 

                   
A)                                                    B) 
 

                 
C)                                                   D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51) İş makineleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
 
 A) Yük kapasitesi üzerinde yazılı olmalıdır 
 B) Lastik havaları 15 bar ‘ dan düşük olmalıdır 
 C) Operatör yardımcısı bütün gece makineyi 
çalıştırmalıdır 
 D) Her gün motor yağı değiştirilmelidir 
 
 
 
 52) Aşağıdakilerden hangisi iş bitimi kontrolü ve 
bakımı içinde yer almaz 
 
 A) Makine uygun alana park edilir 
 B) Motor hemen stop edilir 
 C) Varsa fren hava tankları boşaltılır 
 D) Toz ve pislikler temizlenir 
 
 
 
 53) Operatörün görevi hakkında aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 A) Operatör makinenin bakımını üstlenmez 
 B) Makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını 
yapar 
 C) Operatör makineye sadece iş yaptırır 
 D) Operatör sadece iş makinesinin bakımından 
sorumludur 
 
 
 54) Trafiğe kapalı alanda çalışacak iş makineleri için 
aşağıda belirtilen tedbirlerden hangisinin alınması zorunlu 
değildir? 
 
 A) Trafik polisi görevlendirilmelidir 
 B) Yapılacak işe uygun iş makinesi kullanılmalıdır 
 C) Uyarı ve ikaz levhaları konulmalıdır 
 D) Yeterli aydınlatmanın yapılmalıdır 
 
 
 
 55) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ? 
 
 A) Koltuk ve ayna ayarlanmalı ve emniyet kemeri 
takılmalıdır 
 B) Çalışma alanına girip çıkmak için uygun yollar 
bulunmalı 
 C) Çalışma alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı 
 D) Çalışma alanında yük sürekli olarak yüksekte 
taşınmalı 
 

 56) Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat 
edilmesi gereken hususlardan değildir? 
 
 A) Makine bakımı düz bir zeminde yapılmalıdır 
 B) Makinenin bakımı yapılırken zeminin ıslak 
olması gerekmektedir 
 C) Makinenin bakımı yapılırken tekerlekler ya da 
makine sabitlenmelidir 
 D) Makinenin bakımı yapılırken Ataşman uygun 
konumda sabitlenmelidir 
 
 
 
 57) Operatörlük belgesi alacak kursiyerlerde 
aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Uzun boylu olması 
 B) Sağlık yönünden uygun olması 
 C) En az lise mezunu olması 
 C) Kilolu olması 
 
 
 
58) İş makinesi operatörünün çalıştığı ortamda yeterli 
aydınlatma olmazsa ne tür sağlık problemleri ortaya çıkar? 
 
 A) İşitme rahatsızlıkları 
 B) Göz rahatsızlıkları 
 C) Deri rahatsızlıkları 
 D)Tat alma rahatsızlıkları 
 
 
 
 59) Operatör yardımcısının ( işaretçinin ) görevi 
nedir? 
 A) İş makinesi kullanmak 
 B) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde 
yönlendirmek 
 C) Çevre temizliğini yapmak 
 D) İş organizasyonu yapmak 
 
 
 
 60) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi 
operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir 
 
 A) İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 
 B) İş talimatını inceleyerek sahada uygulamak 
 C) Mekanik arızaların tamiratını yapmak 
 D) Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü 
yapmak 
 
 



 61) İş makinesi operatörü çalışma esnasında DUR 
sesini duyduğunda ne yapmalıdır 
 
 A) Çalışmaya devam ederek işi tamamlamalıdır 
 B) Dur sesini en az 3 defa duyana kadar beklemelidir 
 C) Çakışmayı hemen durdurmalıdır 
 D) Yaptığın işin önem derecesine göre ne yapacağını 
kendi karar vermelidir 
 
 
 
 62) Operatör iş makinesini kullanırken 
aşağıdakilerden hangisini dikkat etmelidir 
 
 A) Çalışma alanındaki diğer makinelere 
 B) İş makinesinin ataşmanlarının sağlamlığına 
 C) İş makinesi kapasitesine 
 D) Hepsi doğrudur 
 
 
 
 63) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan 
faktörü değildir 
 
 A) Sıcaklık ve nem 
 B) Dalgınlık ve dikkatsizlik 
 C) Eğitim ve bilgi eksikliği 
 D) İlgisizlik ve düzensizlik 
 
 
 
 64) Operatörün eğitimli ve belgeli olmasının önemi 
nedir? 
 
 A) Belgesi olmadan herkes operatör olabilir 
 B) Eğitim almadan herkes operatör olabilir 
 C) Eğitim gören operatör, iş makinesi kullanma 
tekniklerini iyi bilir 
 D) Eğitimli operatörün çalışma verimliliği 
diğerlerinden farklı değildir 
 
 
 
 65) İş makinelerinde kullanılan atışmanlar ne işe 
yarar 
 
 A) Fren sisteminin bir parçasıdır 
 B) Yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için 
kullanılan ekipmanlardır. 
 C) Çelik burgulu halatlara verilen isimdir 
 D) Halat tamburunun bağlandığı bloğa verilen 
isimdir 
 
 

 66) İş makinesi operatörü makineden inerken nasıl 
davranmalıdır? 
 
 A) Makineyi uygun pozisyonda stop etmelidir 
 B) Basamakları kullanarak inmelidir 
 C) Kontağı yada mandalı kapalı pozisyona almalıdır 
 D) Hepsi doğru 
 
 
 67) İş makinesi operatörü için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir? 
 
 A) İş makinesi operatörü, kendi makinesinden 
sorumludur 
 B) İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin 
çalıştırma talimatlarını önceden okumuş olmalıdır  
 C) İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin 
kapasitesini ve yeteneklerini iyi bilmelidir. 
 D) İş makinesi operatörü, sahada çalışan farklı 
makineleri kullanmasını bilmelidir 
 
 
 68) İş makinelerinde bakım yapıldıktan sonra, 
makineden çıkan atıklar ne yapılmalıdır? 
 
 A) Görünmeyen bir yere dökülmelidir 
 B) Kuyu açılarak toprak altına gömülmelidir 
 C) Atık toplama kabına alınmalıdır 
 D) Atıklar yakılarak imha edilmelidir 
 
 
 69) İş makinesi ile uzun süreli çalışma yapılacak ise 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur 
 
 A) Kabin kliması sürekli olarak çalıştırılmalıdır 
 B) Kabin camları görüşü engellemeyecek şekilde 
temiz olmalıdır 
 C) Yangın söndürücü, iş makinesinden uzak bir yerde 
tutulmalıdır 
 D) Silindirler sürekli yağlanarak metal yorgunluğu 
önlenmelidir 
 
 
 70) Aşağıdakilerden hangisi işaretçinin görevleri 
arasında yer almaz? 
 
 A) İş makinesi operatörünün görüş açısı dışındaki 
alanları işaretler yardımı ile bilgilendirmek 
 B) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde 
yönlendirmek 
 C) İş makinesi operatörü yorulduğunda makineyi 
kullanarak işin bitmesine yardımcı olmak 
 D) İş makinesi operatörünü iş organizasyonuna 
uygun şekilde yönlendirmek 



 71) Aynı alanda çalışan iş makinelerinin renkleri 
nasıl olmalıdır? 
 
 A) Tüm makineler aynı renkte olmalıdır 
 B) Tüm makineler farklı renkte olmalıdır 
 C) Yüksek tonajlı makineler sarı renkli olmalıdır 
 D) İş makinelerinin hangi renkte olduğunun önemi 
yoktur 
 
 
 72) İş organizasyonu sağlıklı bir şekilde yapılırsa, 
operatöre nasıl bir fayda sağlar? 
 
 A) İş düzenli ve sağlıklı şekilde ilerler, 
 B) İşin ilerleyişine herhangi bir fayda sağlamaz 
 C) İş kazaları artar 
 D) İş organizasyonunda operatörün önemi söz 
konusu değildir 
 
 
 
 73) İş organizasyonu yapılmadan işe başlanması 
hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
 
 A) İş organizasyonu yapılmadan işe 
başlanmamalıdır 
 B) İş organizasyonunun önemi yoktur.  
 C) İş organizasyonu işe başlandıktan sonra da 
yapılabilir 
 D) İş organizasyonu iş bitiminde yapılmalıdır 
 
 
 
 74) İş organizasyonun sağlıklı yapıldığı sahalarda 
aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile karşılaşılmaz? 
 
 A) İş hızlı bir şekilde ilerler 
 B) Sahada iş kazaları riski azalır 
 C) Planlanan sürede işin bitmesi kolaylaşır 
 D) İş kazaları tamamen ortadan kalkar 
 
 
 
 75) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
aşağıdaki hususlardan hangisi önem arz eder? 
 
 
 A) Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü 
ağırlığını taşıyıp taşımayacağına 
 B) Çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların 
girmesinin uygun olmayacağı 
 C) İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır 
durumda olması 
 D) Hepsi doğru 

76) İşe çıkmadan, iş makinesinde aşağıdaki işlemlersen 
hangisi yapılmalıdır 
 
 A) Operatör makinenin günlük kontrollerini 
yaparak işe başlamalıdır 
 B) Operatör sadece makinenin çalışma sıcaklığına 
bakmalıdır 
 C) Operatör sadece makinenin dış aksamlarına 
bakmalıdır 
 D) Operatör iş makinesinden değil, sadece yapacağı 
işten sorumludur 
 
 
 77) İş makinesi operatörü işe başlamadan önce 
aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir 
 
 A) Makinenin günlük bakımını yapmalıdır 
 B) İş organizasyonu yaparak diğer saha çalışanlarını 
bu konuda bilgilendirmelidir 
 C) Makine ve aparatlar üzerinde çatlak ve kırık olup 
olmadığını kontrol etmelidir 
 D) Hidrolik sistemlerde kaçaklar olup olmadığını 
kontrol etmelidir 
 
 
 78) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
operatör nelere dikkat etmelidir 
 
 A) Çevredeki insanlara ve diğer iş makinelerine 
 B) Çalışma alanının asfaltlı olup olmadığına 
 C) Çalışma alanında su kaynağının olmasına 
 D) İş bitiminde elde edeceği prime 
 
 79) İş makinesi ile trafiğe açık alanlarda çalışmaya 
başlamadan önce yapılması gerekenler aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 
 
 A) Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat 
göstermek 
 B) Gerekli yasal izinleri almak 
 C) Gerekli işaret levhalarının dikilmiş olmasına özen 
göstermek 
 D) Hepsi doğru 
 
 80) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisinin 
yapılması uygun bir davranış değildir? 
 
 A) Hidrolik kaçakların kontrolünü yapmak 
 B) Yapılacak işe uygun ataşman takarak işe başlamak 
 C) İş öncesi toplantı yaparak saha çalışanlarına 
uygun görevler vermek 
 D) Önceden yapılmış olan iş organizasyonuna uygun 
şekilde hareket etmek 



 81) İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi 
aşağıdakilerden hangisi değildir? 
 
 A) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak 
 B) Çalışma alanını incelemek 
 C) İşin uzak ve yakınlığına bakmak 
 D) Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak 
 
 
 82) Aşağıda yapılan işlemlerden hangisi iş öncesi 
hazırlık alanında yer almaz 
 
 A) İş için makineye uygun Ataşman takmak 
 B) İşaret ve işaretçilerin verdiği talimatları dikkate 
almadan çalışmak 
 C) İş makinesinde yapılacak işe uygun ayarlama 
yapmak 
 D) Çalışma alanını incelemek 
 
 
 83) İş makineleri ile ilgili aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 A) İş makinesinin kapasiteleri üzerinde yazılı 
olmalıdır 
 B) İş makineleri insan taşımak amacı ile kullanılabilir 
 C) Operatör yardımcısı bütün gece makineyi 
çalıştırmalıdır 
 D) İş makineleri iş bitiminde olduğu yerde 
bırakılmalıdır 
 
 
 
 84) İş makinesi ile işe başlamadan önce 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 
 
 A) Makine kullanım kılavuzuna uygun şekilde 
kullanılır 
 B) Çalışılacak alanda gerekli emniyet önlemleri alınır 
 C) Makinenin genel kontrolleri yapılarak işe başlanır 
 D) Makine kontrolleri operatörün görevi olmadığı 
için hemen işe başlanılır 
 
 
 
85) İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı 
durumlarda nasıl davranmalıdır? 
 
 A) Operatör makineden sarkarak görüş alanını 
genişletmelidir 
 B) Operatör yardımcısı kullanmalıdır 
 C) Sürekli korna çalarak hareket etmelidir 
 D) Tahmini olarak hareket etmelidir 
 

 86) İş makinesi operatörü için, aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 A) İş makinesi operatörü makinesinden sorumludur 
 B) İş makinesi operatörü, kullandığı makinenin 
çalıştırma talimatlarını önceden okumalıdır 
 C) İş makinesi operatörü, kullandığı makinesinin 
kapasitesine göre hareket etmelidir 
 D) Hepsi doğru 
 
 
 87) İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden 
hangileri bulunmalıdır. 
 
 A) Tepe lambası çalışır durumda olmalıdır 
 B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi 
bulunmalıdır 
 C) Acil durumlar için yangın söndürücü bulunmalıdır 
 D) Hepsi doğru 
 
 
 88) İş makinesi operatörü makineye ilk bindiğinde 
aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır 
 
 A) Hemen işe başlamalıdır 
 B) Makinede gerekli iş öncesi ayarlamaları 
yapmalıdır 
 C) Yapılacak işe göre iş makinesinin pozisyonu 
ayarlanmalıdır 
 D) Sahada gerekli tedbirlerin alındığından emin 
olmadan işe başlamamalı 
 
 
 89) İş makinesinin kapasitesinin üzerinde makineye 
iş yaptırılması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır 
 
 A) Saha sorumlusunun izin verdiği kadar kapasite 
sınırları aşılır 
 B) İş makinesinin kapasitesinin üzerine kesinlikle 
çıkılmamalıdır 
 C) İş makinesinin kapasitesinin ne kadar aşılacağına 
operatör kendi karar veriri. 
 D) İş makinesinin kapasitesi yüzde 20 ye kadar 
aşılabilir 
 
 
 90) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
yapılan hazırlıklara ne ad verilir? 
 
 A) İş bitimi 
 B) İş arası mola 
 C) İş öncesi hazırlık 
 D) İlk yardım teknikleri 
 



 91) Bir operatörün yapacağı iş öncesi hazırlık 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) İş makinesi ile hemen çalışmaya başlamak 
 B) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
yapılan hazırlıklar 
 C) İş makinesi ile trafiğe açık alanda seyretmek 
 D) İş makinesi ile gece çalışması yapmak 
 
 
 
 92) Aşağıdakilerden hangisi iş öncesi hazırlığın 
konuları arasında yer almaz? 
 
 A) İş sahasında emniyet tedbirlerinin alınması 
 B) Operatörün kişisel koruyucu donanımları giymesi 
 C) İş makinesinin iş öncesi kontrollerinin yapılması 
 D) İş makinesinin haftalık kontrollerinin yapılması 
 
 
 
 93) İş makinesi operatörünün, iş öncesi hazırlık 
esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapması doğru bir 
hareket olarak değerlendirilmez? 
 
 A) Çalışacağı alanda emniyet şeridi çekmelidir 
 B) Kişisel koruyucu donanımlarını kontrol etmelidir 
 C) İş makinesini hemen çalıştırmalıdır 
 D) Kazı çalışması yapacak ise alt yapı projesini 
incelemelidir 
 
 
 
 94) İş makinesi operatörü, iş öncesi hazırlıkta 
aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir? 
 
 A) Emniyetli çalışmak 
 B) Makineyi kapasitesine uygun çalıştırmak 
 C) İş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek 
 D) Makine arızasını yetkililere bildirmek 
 
 
 
 
 95) İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi 
aşağıdakilerden hangisi değildir? 
 
 A) Yetkili kişilerden çalışma alanı  ile ilgili bilgi almak 
 B) Çalışma alanı ile ilgili programı belirlemek 
 C) İş güvenliği tedbirlerini almak 
 D) Eksik iş güvenliği tedbirleri varsa yetkililerden 
talep etmek 
 

 96) İş makinesi operatörlerinde ilk aranan özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Operatörlük belgesi ve çalışma saati tecrübesi 
 B) Hızlı çalışması 
 C) Talimatlara uyması 
 D) Gerektiğinde risk alarak işe devam edebilmesi 
 
 
 
 97) İş makinesi operatörü için aşağıdakilerden 
hangisi iş kazası riskini arttıran bir etken değildir? 
 
 A) Çalışma saati tecrübesinin olmaması 
 B) Operatörün yeteri kadar dinlenmemiş olması 
 C) Operatörün bayan olması 
 D) Operatörün gerekli iş güvenliği tedbirlerini 
almaması 
 
 
 
 98) İş öncesi yapılan hazırlıklar operatöre nasıl bir 
fayda sağlar 
 
 A) Operatör yapılacak olan işi anlar ve bilir 
 B) Operatör iş yaparken fazla sorunla karşılaşmaz 
 C) Sahada çalışan diğer saha elemanları ile 
koordinasyon sağlanmış olur 
 D) Hepsi doğru 
 
 
 
 99) İş öncesi hazırlık yapılmadan işe başlanırsa nasıl 
sonuçlar meydana gelir? 
 
 A) İş kazaları ve iş kaybı yaşanma riski daha fazla 
olur 
 B) Herhangi bir sorunla karşılaşılmaz  
 C) İş kazaları riski daha az olur 
 D) İş planlanan süreden daha önce ve sağlıklı şekilde 
tamamlanır 
 
 
 
 100) Aşağıdakilerde hangisi saygısız ve tedbirsiz iş 
makinesi kullanmaya örnektir? 
 
 A) Diğer çalışanların tehlikeye sokulması 
 B) Hız kurallarına uyulması 
 C) Uyarı ve ikaz levhalarına uyulması 
 D) Güvenlik ekipmanlarının kullanılması 
 
 
 



 101) Sahada iş makinesi ile çalışma yapan 
operatörün, aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir 
harekettir? 
 
 A) Çevreyi kontrol eder, hızlıca iş makinesini kullanır 
 B) El-kol hareketleri yaparak iş makinesini kullanır 
 C) Emniyet kemerini takar, çalışma anında el, kol ve 
ayakları operatör kabini dışına çıkartarak makineyi kullanır 
 D) Hepsi yanlıştır 
 
 
 102) İş makinesi operatörünü çalışma ortamında 
yaptığı hangi davranış, diğer saha çalışanlarının dikkatinin 
dağılmasına yada paniğe kapılmasına sebep olabilir 
 
 A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek bilinçli 
şekilde hareket etmesi 
 B) Sürekli şekilde makineyi diğer saha çalışanlarının 
üzerine sürerek şakalar yapması 
 C) Makineyi kullanırken güvenlik kurallarının 
bilincinde hareket etmeli 
 D) Başkalarının canına ya da malına zarar vermeme 
sorumluluğunu üstlenerek makineyi kullanman 
 
 
 103) İş makinesi operatörünün, çalışma sahasında 
makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması 
uygun bir davranış değildir 
 
 A) Sahada bulunan diğer insanlara saygılı davranmaz 
 B) Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak 
 C) Sahada belirlenen kurallara göre değil, kendi 
bildiği şekilde makineyi kullanmak 
 D) Saha şeflerinin verdiği talimatlara uymak 
 
 
 104) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan 
bir iş makinesi operatörünün özelliklerindendir? 
 
 A) Bencil 
 B) Saygılı 
 C) Sorumsuz 
 D) Görgü seviyesi düşük 
 
 
 105) Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş 
makinesi kullanmaya örnektir? 
 
 A) Emniyet tedbirleri alınarak çalışmak 
 B) Saha şefinin açıkladığı uyarılara uygun davranışlar 
sergilemek 
 C) İhtiyaç duyulmasına rağmen diğer saha 
çalışanlarına hiçbir şekilde yardım etmemek 
 D) Baret giyerek iş makinesi üzerinde çalışmak 

 106) İş makinesi operatörleri sahada çalışan başka 
işçilere nasıl davranmalıdır? 
 
 A) Saygılı davranışlar sergilemelidir 
 B) Diğer operatörler ile koordineli şekilde 
çalışmalıdır  
 C) İhtiyaç duyulması halinde diğer çalışanlara yardım 
etmelidir 
 D) Hepsi doğru 
 
 
 107) Yazılı kuralları bulunmayan fakat iş esnasında 
kendiliğinden gelişerek diğer çalışanlara hoşgörülü, saygılı 
ve yardımsever şekilde davranmak aşağıdakilerin 
hangisinin konusu içinde yer alır 
 
 A) İş ve meslek adabı 
 B) İş bitimi kontrolü  
 C) Emir verme 
 D) Emir alma 
 
 
 108) İş ve meslek adabına uygun şekilde hareket 
eden iş makinesi operatörlerini diğer operatörlerden 
ayıran özellik nelerdir? 
 
 A) Diğer operatörlerden saygı görür ama onlara 
saygı göstermez 
 B) Çalışma ortamındaki tüm ekip tarafından saygılı 
davranışlar görür ve onlara saygılı davranışlar gösterir 
 C) Diğer operatörlerden 1 saat önce mesaileri sona 
erer ve aranan operatörler arasında yer alır 
 D) Diğer operatörlerden az maaş alır 
 
 
 109) Kaza zede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks 
olarak iki eli ile boğazını tutuyor ise bunu nedeni nedir 
 
 A) zehirleme 
 B) Şok 
 C) Koşma 
 D) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması 
 
 
 
110) Ambulans acil durum telefonu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
 A) 110 
 B) 112 
 C) 154 
 D) 155 
 
 



 111) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru 
kanama durdurma yöntemlerindendir? 
 
 A) Kanayan yere tütün bastırmak 
 B) Kanayan yere parmakla basınç yapmak 
 C) Kanayan yaraya gres yağı sürmek 
 D) Hiçbir şey yapmadan doktorun önlem almasını 
beklemek 
 
 
 112) Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim 
batması ya da metal cisim kaçması halinde yapılan doğru 
ilk yardım uygulamasıdır? 
 
 A) Hastaya gözünü sürekli olarak kırpıştırması 
söylenir 
 B) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır  
 C) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz ve tıbbi yardım 
istenir 
 D) Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılan ve sağlık 
kuruluşuna gitmesi sağlanır 
 
 
 
 113) Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile 
taşınmalıdır? 
 
 A) Kolunda yara ve kırık varsa 
 B) Kaburga kırığı varsa 
 C) Birinci derece yanığı varsa 
 D) Omurga kırığı varsa 
 
 
 
114) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir 
 
 A) Hareket ile artan ağrı 
 B) Şekil bozukluğu 
 C) Hareket kaybı 
 D) Hepsi doğru 
 
 
 
 
 115) Bir kaza durumunda ilk yardım nerede 
uygulanmaya başlanmalıdır 
 
 A) Hastanede 
 B) Sağlık ocağında 
 C) Kaza yerinde 
 D) Ambulansta 
 
 
 

 116) Kaza anında 112 acil yardım ne zaman 
aranmalıdır?  
 
 A) Hemen aranmalıdır 
 B) 15 dk temel yaşam desteği uygulandıktan sonra 
aranmalıdır 
 C) 5 tur göğüs baskısı ve suni solunum uygulandıktan 
sonra aranmalıdır 
 D) 15 dk beklendikten sonra aranmalıdır 
 
 
 
 117) Ayağı kırık olan kaza zedeler nasıl taşınmalıdır 
 
 A) Bir kişi ile sırtta taşınmalıdır 
 B) İki kişi ile kucakta taşınmalıdır 
 C) Sedye ile taşınmalıdır 
 D) Kırık olan ayağa tel sarıldıktan sonra taşınmalıdır 
 
 
 
 118) Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en 
tehlikeli durum aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Solunum güçleşebilir 
 B) Kalp durabilir 
 C) Solunum durabilir 
 D) Vücut sıcaklığı düşebilir 
 
 
 
 119) Aşağıdaki kemiklerin hangisinin kaza anında 
kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali 
daha fazladır? 
 
 A) Kaburga kemiği 
 B) Kafatası kemiği 
 C) Uyluk kemiği 
 D) Kaval kemiği 
 
 
 
 120) Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla meydana 
gelir 
 
 A) Elle temas yoluyla 
 B) Dolaşım sistemi yoluyla 
 C) Solunum sistemi yoluyla 
 D) Sindirim sistemi yoluyla 
 
 
 
 
 



 121) Operatör iş makinesine binerken kafasını 
kabine vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için 
operatörün hangi kişisel koruyucu donanım malzemesinin 
kullanması gerekmektedir? 
 
 A) Eldiven kullanmalıdır 
 B) Baret kullanmalıdır 
 C) Koruyucu gözlük kullanmalıdır 
 D) İş önlüğü giymelidir 
 
 
 
 122) Aşağıdaki işaret ne anlama gelmektedir 
 

 
 

 A) Elektrik panolarına dikkat 
 B) Koruyucu gözlük kullanmalıyız  
 C) Kaldırılan yük altında durmak yasaktır  
 D) Asılı yük 

 
 
 

 123) İş makinelerinin periyodik kontrolleri 
(muayeneleri) kim tarafından yapılmalıdır? 
 
 A) Operatör tarafından 
 B) Firma sahibi tarafından 
 C) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından 
 D) Tamirci tarafından 
 
 
 
 124) İş makinesinin motorunun hava yapıp 
çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Yağ filtresi temizlenmemiştir 
 B) Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir 
 C) Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir 
 D) Şanzıman yağı değiştirilmiştir 
 
 
 
 125) İş makinesinin motor yağının kontrolü 
yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? 
 
 A) Ön tarafının kalkık olmasına 
 B) Arka tarafının kalkık olmasına 
 C) Düz zeminde olmasına 
 D) Yan tarafının eğik olmasına 

 126) İş makinelerini soğuk havalarda kolay 
çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
 
 A) Yakıta benzin konulur 
 B) Isıtma ( kızdırma ) bujileri kullanılır 
 C) Yakıta antifriz eklenir 
 D) Motora sıcak su dökülür 
 
 
 
 127) Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi 
davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da 
paniğe kapılmasına sebep olabilir 
 
 A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket 
etmek 
 B) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç 
kullanmak 
 C) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde 
olması 
 D) Başkalarının canına yada malına zarar verme 
sorumluluğunu üstlenerek araç kullanmak 
 
 
 
 128) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi 
olmayan iş makinesi operatörünün özellikleridir 
 
 A) Sabırlı olmak  
 B) Başarılı iletişim kurmak 
 C) Bencillikten uzak durmak 
 D) Öfkeli olmak 
 
 
 
 129) İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelinde 
hangi ikaz lambasının sönmesi gerekir? 
 
 A) Yağ lambası 
 B) Yakıt lambası 
 C) El freni lambası 
 D) Geri vites lambası 
 
 
 
130) Dizel iş makinesinin yakıt deposuna su karışırsa 
bundan en çok zarar görecek parçalar hangisidir 
 
 A) Benzin otomatiği ve bujiler 
 B) Pompa ve enjektör elemanları 
 C) Yağ pompası ve yağ filtresi 
 D) Su pompası ve termostat 
 
 



 131) Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma 
organının bir elemanıdır 
 
 A) Supaplar 
 B) Rotlar  
 C) Pistonlar 
 D) Vites kutusu 
 
 
 
 132) İş makinelerinde marşa basıldığında marş 
motoru yavaş dönüyorsa sebebi hangisidir? 
 
 A) Alternatör arızalıdır 
 B) Akümülatör zayıflamıştır 
 C) Bujilere akım gelmiyordur 
 D) Endüksiyon bobini arızalıdır 
 
 
 
 
 133) Karlı havalarda hangi lastiklere zincir takılır 
 
 A) Ön lastiklerden birine 
 B) Çekici lastiklere 
 C) Çekici olmayan lastiklerin ikisine  
 D) Arka lastiklerin birine 
 
 
 
 
 134) Radyatör kapağı arızalı ise aşağıdakilerden 
hangisi meydana gelir 
 
 A) Motor yağ yakar 
 B) Motor hararet yapar 
 C) Motor soğuk çalışır 
 D) Motor çalışmaz 
 
 
 
 
 
 135) Akü kablolarının kutup başlarından sökülmesi 
hangi sırayla yapılmalıdır 
 
 A) İlk önce eksi, sonra artı kutup sökülür 
 B) İlk önce artı, sonra eksi kutup sökülür 
 C) Her ikisi de aynı anda sökülür 
 D) Her üçü de doğru olabilir 
 
 
 
 

 136) İş makinelerindeki ayaklı reflektör hangi 
hallerde kullanılır 
 
 A) Yolda norma giderken 
 B) Sahada çalışırken  
 C) Operatör istediği zaman 
 D) İş makinesinin kara yolu üzerinde arızalandığı 
hallerde, yolu kullanan diğer sürücüleri uyarmak amacı ile 
 
 
 
 137) İş makinesi ile trafiğe açık kara yolunda 
çalışılırken aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur 
 
 A) Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat etmek 
 B) Trafiğe açık yollarda ani dönüşler yapmamak 
 C) Gerekli işaret ve işaretçiler bulundurmak 
 D) Hepsi 
 
 
 
 138) Arkasına takılı dorseyi çekerek yer 
değiştirmesini sağlayan, liman ve depolama sahaları içinde 
kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Terminal Çekici 
 B) Forklift 
 C) Vidanjör 
 D) Transpalet 
 
 
 139) Lastik tekerlekli iş makinesi ile kara yoluna 
çıkılacaksa hangi şartlara uyulmalıdır? 
 
 A) Tescil belgesi ve plakası olmalıdır 
 B) Trafik sigortası olmalıdır 
 C) Operatörün ( G sınıfı ) sürücü belgesi olmalı 
 D) Hepsi  
 
 
 
 140 ) iş makinesinin hidrolik sistemlerinin bakımı 
yapılırken nelere dikkat edilmelidir. 
 
 A) Yağın eskiyip eskimediğine bakılır 
 B) Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup 
olmadığına bakılır 
 C) Yağın nerden alındığına bakılır 
 D) Yön kontrol valfleri temizlenir 
 
 
 
 
  



 141) İş makinesi operatörü ilk hareketten önce 
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır. 
 
 A) Motor yağı ve akü kontrollerini yapmalı 
 B) İş makinesi çevresini kontrol edip, hidrolik kaçağı 
olup olmadığına bakmalı 
 C) Hidrolik seviye kontrollerini yapmalı 
 D) Hepsi  
 
 
 
 142) İş makinesi operatörünün çalışma sahasında 
makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması 
doğru değildir? 
 
 A) Sahada bulunan diğer insanlara saygılı 
davranması 
 B) Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranması 
 C) Saha şeflerinin verdiği talimatlara uyması 
 D) Sahada diğer çalışanlar ile şakalaşması 
 
 
 
 143) Bozulan bir iş makinesi nasıl bırakılmalıdır? 
 
 A) Olduğu gibi bırakırız 
 B) Emniyet güvenlik tedbirleri alınarak reflektör ile 
işaretleriz  
 C) Kırmızı bez asarız 
 D) Tamir etmeye çalışırız 
 
 
 
 144) Soğuk havalarda iş makinesinin motorunun 
soğutma suyuna ne katılır 
 
 A) Yağ katılır 
 B) Yakıt katılır 
 C) Antifriz katılır 
 D) Hiçbiri  
 
 
 
  145) Aşağıdakilerden hangisi içten yanmalı 
motorun tanımıdır 
 
 A) Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren 
makinedir 
 B) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik 
enerjiye çeviren makinedir 
 C) Hareket enerjisini ısı enerjisine çeviren makinedir 
 D) Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren makinedir 
 
 

 146) Motorda sürtünme sonucu aşınmaları en aza 
indiren sistem hangisidir? 
 
 A) Soğutma sistemi 
 B) Yakıt sistemi 
 C) Yağlama sistemi 
 D) Şarj sistemi 
 
 
 
  147) Sert zeminde kazıma, kanal açma ve yükleme 
gibi işlerde kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden 
hangisidir 
 
 A) Ekskavatör 
 B) Vidanjör 
 C) Köprülü Tavan Vinci 
 D) Beton Pompası 
 
 
 
 
 148) İş makinelerinde kullanılan marş motorunun 
görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Makine motoruna ilk hareketi vermek 
 B) Su devir- daimini hızlandırmak 
 C) Yağ devir – daimini hızlandırmak 
 D) Hava filtresini temizlenmesini sağlar 
 
 
 
 149) Akümülatör bakımında aşağıdakilerden 
hangisi yapılmalıdır 
 
 A) Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulmalıdır 
 B) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su konulmalı, 
 C) Plakaların ortasına kadar saf su konulmalı 
 D) Plakaların 1 cm altına kadar saf su konulmalı 
 
 
 
 150) Kuru tip hava filtresi temizlenirken en uygun 
metot aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Su ile yıkanır 
 B) İnce yağ ile yıkanır 
 C) Mazotla ve benzinle yıkanır 
 D) Hava tutularak temizlenir 
 
 
 
 



 151) İş makinesi motoru çalıştırıldığında aşağıdaki 
lambalardan hangisi sönmelidir? 
 
 A) El freni lambası 
 B) Yakıt lambası 
 C) Şarj lambası 
 D) Geri vites lambası 
 
 
 
 152) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince 
sertleşmiyorsa sebebi nedir? 
 
 A) Hidrolik seviyesi yüksektir 
 B) Pedal boşluğu azdır 
 C) Sistemde hava vardır 
 D) Lastik hava basıncı düşüktür 
 
 
 153)  Malzemeleri yada yükleri kaldırma, yeni bir 
yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini 
değiştirme, yükleme ve indirme işlerinde kullanılan iş 
makinesi aşağıdakilerden hangisidir 
 
 A) Damperli Kamyon 
 B) Beko Loder 
 C) Mobil Vinç 
 D) Greyder 
 
 
 
 154) Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerin de 
bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden 
değildir? 
 
 A) İş yerindeki makinelerin gürültüsünü bastıracak 
şiddette olacaktır. 
 B) Diğer sinyal seslerinden farklı olacaktır 
 C) Kulağa hoş gelecek melodide olacaktır 
 D) Aynı iş yerinde çalışan çeşitli motorlu araçların 
sinyal sesleri ile aynı ton kullanılacaktır 
 
 
 
 155) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin 
hidrolik sisteminin bir elemanıdır? 
 
 A) Şarj dinamosu 
 B) Marş motoru 
 C) Yön valfleri 
 D) Motor bloğu 
 
 

 156) Diferansiyeldeki hareketi tekerleklere ileten 
aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Aks  
 B) Vites kutusu  
 C) Rot 
 D) Şaft  
 
 
 
 157) Kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, 
beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir? 
 
 A) Şans  
 B) Kaza  
 C) Tesadüf 
 D) Rastlantı  
 
 
 
 
 158) Paletlenmiş yüklerin kaldırılmasında aşağıdaki 
ataşmanlardan hangisi kullanılır 
 
 A) Teleskopik bom 
 B) Klemşeft kepçe 
 C) Riperli kepçe 
 D) Forklift çatalı 
 
 
 
 
 159) İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman 
tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Kara tip 
 B) Hidrolik tork konvertörlü 
 C) Düz tip 
 D) Mekanik çalışan tip 
 
 
 
 
 160) Hidrolik kumanda valflerinin görevi nedir? 
 
 A) Yağı soğutmak 
 B) Yağı süzmek 
 C) Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını 
sağlar 
 D) Depodaki yağı emmek 
 
 
 



 161) İş makinesi kullanıcılarının en çok dikkat 
etmesi gereken husus nedir? 
 
 A) Ekonomik düşünmek 
 B) Makineyi çok hızlı kullanmak 
 C) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak 
 D) Yükü uzun zaman havada tutarak çok para 
kazanmak 
 
 
 
 162) Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda 
çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri 
değildir? 
 
 A) İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması 
 B) Uyarı ve ikaz levhaları konulması 
 C) Etrafının tellerle çevrilmesi 
 D) Yeterli aydınlatmanın yapılması 
 
 
 
 163) Manyetik ataşmanlar aşağıdaki hangi tip 
yüklerde tercih edilir? 
 
 A) Mermer blokların taşınmasında 
 B) Ahşam malzemeleri yükleme – iletmede 
 C) Diğer ataşmanların sağlıklı kullanılmadığı, 
mıknatıs ile çekilebilen yükler 
 D) Hiçbiri  
 
 
 
 164) İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce 
operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi 
yapılmaz? 
 
 A) Hidrolik yağı seviyesi kontrolü 
 B) Motor soğutma suyu kontrolü 
 C) Motor supap ayarının kontrolü 
 D) Vantilatör kayışı gerginlik kontrolü 
 
 
 
 165) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 A) Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma 
yerlerinden ayrılmalıdır 
 B) Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir 
 C) Forklift çatalına binen personel yüksekte 
çalışabilir 
 D) İş makineleri seri ve hızlı çalışmalıdır 
 
 

 166) Aşağıdaki resimde gösterilen pano ne anlama 
gelmektedir 
 

 
 

 A) Eğitim merkezi 
 B) Acil durumda toplanma merkezi 
 C) Satın alma merkezi 
 D) Kontrol merkezi 

 
 
 

 167) Yüksek yerlerde yapılan bakım onarım için 
insan kaldırmak amacıyla kullanılan iş makinelerine ne 
denir.  
 
 A) Paletli Ekskavatör 
 B) Kule Vinç 
 C) Personel Yükseltici 
 D) Forklift 
 
 
 
 168) Operatörün yaptığı işe yenilik ve beceri katma 
çabasına ne ad verilir. 
 
 A) Üniversite öğrenciliği 
 B) Mesleki Gelişim 
 C) Açık Öğretim  
 D) Kültür Farklılığı 
 
 
 
 169) Sıcak bitüm ile değişik boyutlarda 
gruplandırılmış malzemenin bir kazanda karıştırılarak 
serime hazır hale getirildiği sabit ya da mobil sistem iş 
makinelerine ne ad verilir? 
 
 A) Kaya Kamyonu 
 B) Asfalt Plenti 
 C) Yüzey Kazıma 
 D) Finişer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 170) Yangına müdahale sırasında yangın söndürme 
tüpü kullanarak yapılacak hangi işlem yanlıştır? 
 
 A) Tüp Pimi çıkarılarak tetiğe basılır 
 B) Yangına önden arkaya, aşağıdan yukarıya doğru 
müdahale edilir 
 C)Birden fazla tüp varsa arka arkaya değil aynı anda 
ve birlikte kullanılır 
 D)Rüzgar karşı yönden esecek şekilde yangına 
müdahale edilir 
 
 
          171)Haznesine yüklenen asfalt, beton vb. 
karışımları istenen kalınlık ve yüzey düzlüğünde serebilen 
önüne serdiği malzemeyi sıkıştırarak düzgün bir yüzey elde 
edilmesini sağlayan, iş makinası aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
 A)Asfalt Pilenti 
 B)Finişer 
 C)Asfalt Distribütörü 
 D)Ekskavatör 
 
 
 
 172) Aşağıda verilen iş makinesi türlerinden hangisi 
karayollarında kullanılabilir? 
 
 A) Her türlü paletli iş makineleri 
 B) Keçi ayağı, tırnaklı iş makinaları 
 C) Her türlü lastik tekerlekli iş makineleri 
 D) Her türlü madeni tekerlekli iş makineleri 
 
 
 
 173) Bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe 
takılan, Kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket eden iş 
makinesine ne denir? 
 
 A) Yükleyici Loder 
 B) Greyder 
 C) Sondaj 
 D) Yüzey Kazıma 
 
 
 
 174) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tehlike 
sınıflarından biri değildir? 
 
 A) Tehlikesiz İşler 
 B) Az Tehlikeli İşler 
 C) Tehlikeli İşler 
 D) Çok Tehlikeli İşler 
 

 175) Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği 
iletmez 
 
 A) Çelik Çubuk 
 B) Plastik Çubuk 
 C) Tuzlu Su 
 D) Islak Tahta Çubuk 
 
 
 176) Aşağıdakilerden hangisi Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca iş yerlerinde yetkilendirilmiş 
kişiler arasında yer alır? 
 
 A) Aile Hekimi 
 B) Pratisyen Hekim 
 C) Diş Hekimi 
 D) İş Yeri Hekimi 
 
 
 

 
 
 
 177) Yukarıda gösterilen  resim, ne anlama  
gelmektedir ? 
 
 A) Acil Çıkış 
 B) İlk Yardım 
 C) Güvenlik Duşu 
 D) Acil Yardım ve İlk Yardım Telefonu 
 
 
 
 
 
 
 178) Aşağıdakilerden hangisi aniden şiddetli 
gürültünün etkisinde kalan iş makinesi operatöründe 
meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir ? 
 
 A) Geçici Körlük 
 B) Terlemenin Artması 
 C) Solunum Hızı Değişmesi 
 D) Dolaşım Bozukluğu 
 
 
 
 



 
 179) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ‘ne 
göre yaya giremez işareti aşağıdakilerden hangisidir 
 
      A)                                    B) 

                          
 
      C)                                  D) 

                                        
  
 
 
 180) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ‘ne 
göre aşağıdakilerden hangisi “ Emniyet Kemeri Kullan “ 
anlamına gelmektedir 
  
 
A)                                                         B) 

                                
 
C)                                                           D) 
 

                            


