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1- İş makinası operatörü makineden inerken ne yapar?  

A) Makineyi Uygun alana alıp Park frenini çeker 
B) Basamakları kullanarak iner 
C) Kontağı kapatır 
D) Hepsi doğru 

2-İş makinası kullanıcıların en çok dikkat etmesi 
gereken husus nedir?   

A)İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak 
B)Ekonomik düşünmek 
C)Yükü uzun zaman havada tutarak çok para kazanmak 
D)Makineyi çok hızlı kullanmak 

3-Kapalı mekanlarda egzoz gazlarından doğacak 
zararların önüne geçmek için hangi tip makineler tercih 
edilmelidir?  

A)Dizel makineler         B)Benzinli makineler 
C)Elektrikli makineler    D)LPG li makineler 

4- Aşağıdaki işaretlerden hangisi “ Kaldırılan yük 

altında durmak yasaktır” anlamına gelir? 

 

 

5-İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu 
donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)Her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı  
B)Temizlik ve bakımı yapılmalı  
C)Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli. 
D)Kişisel Koruyucu donanımlar 1 defaya mahsus 
verilmelidir. 

 

6-Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için; 
aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?  

A)Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını 
öğrenmesi,  
B)Risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön 
çalışma yapması   
C)İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir. 
D)Hepsi doğru 

 

7-Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında 
çalışılırken, aşağıdakilerden hangisine dikkat 
edilmelidir?  

A)Su kaynağının olmasına  
B)Yeterli miktarda hava olup olmadığına  
C)Sıcaklık derecesine  
D)Manevra hareketinin kolaylığına  

 

 

 

 

8- Aşağıdaki şekil ne anlama gelir ? 

 

A)Aşırı yük kaldırma 

B)Elektrik panolarına dikkat et 

C)İş sahasına girme 

D)Kişisel koruyucu donanım 

kullan 

 

9-İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ 
SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.   

A)Görüşün iyi olduğu yerler  
B)Boyalı yerler  
C)Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler  
D)Tarım alanlarının olduğu yerler  

10- İş makinelerinin periyodik kontrolleri ( muayeneleri 

) kim tarafından yapılır? 

A) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından 

B) Operatör tarafından 

C) Firma sahibi tarafından 

D) tamirci tarafından 

11- Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin 
hangisine dikkat etmelidir?  

A) İş makinesinin hareketine  
B) İş makinesi ataşmanlarına 
C) İş makinası kapasitesine 
D) Hepsi doğrudur  

 

12- Operatör iş makinesi ile iş yaparken bulunduğu 

yerde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? 

A) Alt yapı tesislerinin yerini iyi bilmeli  

B) Alt yapı tesislerini dikkate almadan iş yapmalı 

C) Yalnız doğal gaz borusunu dikkate almalı 

D) Yalnız su hattını dikkate almalı 

13-İş makinesi ile çalışma yaparken, kazasının 
meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden 
hangisinin alınması doğrudur?  

A)Çalışma alanı trafiğe açık tutulur.  
B)Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur.  
C)Birden fazla araç aynı yerde çalıştırılır.   
D)Operatör istediği gibi çalışır. 

14- Operatör iş makinesine binerken kafasını kabine 

vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için 

operatörün hangi kişisel koruyucu donanım 

malzemesini kullanması gerekmektedir? 

A) Baret Kullanmalıdır 

B) Eldiven kullanmalıdır 

C) Koruyucu gözlük kullanmalıdır 

D) İş önlüğü giymelidir 
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15- İş makinesi 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 

16- İş makinesi motorunun 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 

17- İş makinesi ile yük taşırken aşağıdakilerden 

hangisine dikkat edilmelidir? 

A) Taşınan yük ve zemine     B) Hızlı gitmeye 

C) Devri yüksek tutmaya      D) Yükün çok hafif olmasına 

 

18- 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 

19-  İş makinalarında bakım yapıldıktan sonra çıkan 
atıklar ne yapılmalıdır?  

A) Görünmeyen bir yere dökülür 
B) Kuyu açılarak toprak altına gömülür 
C) Atık toplama kabına alınır 
D) Atıkların yakılarak imha edilir 

20- İş makinesi operatörünün, çalışma sahasında 
makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması 
doğru değildir? 

A) Saha şeflerinin verdiği talimatlara uyması 
B) Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak 
C) Sahada bulunan diğer insanlara saygılı davranması 
D) Sahada diğer çalışanlar ile şakalaşması 

21- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan iş 
makinesi operatörünün özelliklerindendir? 

A) Öfkeli olmak                     B) Sabırlı olmak 
C) Başarılı iletişim kurmak   D) Bencillikten uzak durmak 

22- İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin 
bulunması zorunludur?  

A)Radyo                               B)Görüntü cihazı   
C)Yangın söndürme cihazı   D)Hoparlör 

23- Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 
bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?   

A)Meslek hastalığı B)Sigortalılık  C)İşçi sağlığı D)İş 
güvenliği  

24- İş Makinası operatörü ilk hareketten önce ne 
yapar?  

A) Motor yağı ve akü kontrollerini yapar 

B) iş makinası çevresini kontrol eder, hidrolik kaçağı olup 
olmadığına bakar 

C) Hidrolik seviye kontrollerini yapar 

D) Hepsi doğru 

25- 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 kontrollerini yapmak. 
D) İş makinesinin haftalık kontrollerini yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


