
 
 

 

1-4857 sayılı İş kanunu na göre işin yapıldığı yere ne ad 

verilir? 

A) İş yeri 

B) Lokal 

C) Tesis 

D) Dernek 

2- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk faktörlerinden biri 

değildir? 

A) Yaş 

B)Beslenme 

C) Aydınlatma 

D) Cinsiyet 

3- Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin 

olduğu ortamda, hangi tür koruyucu ekipman 

kullanılmalıdır? 

A) Baret 

B) Maske 

C) Eldiven 

D) Kulaklık 

4- Güvenlik ve sağlık İşaretleri Yönetmeliği ne göre 

aşağıdakilerden hangisi “ Maske Kullan “ anlamına 

gelmektedir. 

 

5- Şekilde gösterilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir? 

A) Asılı Yük 

B) Tehlike 

C) İş makinesi çıkabilir 

D) İş Makinesi giremez 

 

6- Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye geçici süre 

çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır? 

A) Kıdem tazminatı 

B) Sürekli iş görmezlik ödeneği 

C) İşsizlik maaşı 

D) Geçici iş görmezlik ödeneği  

 

 

7) Çevrenin doğal yapısının bozulması ve bileşiminin 

bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların 

bundan olumsuz yönde etkilenmesine ne ad verilir? 

A) Çevre Kirliliği 

B) Ekolojik denge 

C) Atık 

D) Sürdürülebilir kalkınma 

8- Aşağıdakilerden hangisi yangını oluşturan 

bileşenlerden değildir? 

A) Oksijen 
B) Sıcaklık 
C) Yağmur 
D) Yanıcı madde 

 
9- Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak 
şart aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Uzun boylu olmalı     
B) Sağlık yönünden uygun olmalı  
C) Lise mezunu olmalı   
D) Kilolu olmalı 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün 
kullanması gereken Kişisel Koruyucu 
Donanımlardandır?  

A)Yün eldiven  B)Yüz Siperi   C)Çizmeli Tulum   D)Hiçbiri 

 
11- İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere 
dikkat edilir?  

A) Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını 
taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir 

B) İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların 
girmesi engellenir 

C) İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır 
durumda olmalıdır 

D) Hepsi doğru 

12- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel 
prensiplerinden biri değildir? 

A) Çalışanların sağlığının korunması 
B) Mesleki risklerin araştırılması 
C) Makine verimliliğinin artırılması 
D) Tehlikeli hareket ve durumların önlenmesi  

13- 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 

 



 
 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin 

amaçları arasındadır? 

A) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da 

zararları en az indirmek 

B) Çalışanların sağlığını fiziksel ve ruhsal açıdan korumak  

C) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden 

korumak 

D) Hepsi 

15- 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 

16- Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu 

donanımlardan biri değildir? 

A) Koruyucu eldivenler 

B) Atkı 

C) Düşmeyi önleyici ekipman 

D) Çelik burunlu ayakkabı 

17- Malzemeleri ya da 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 

18- Bir yangını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi 

kullanılmalıdır? 

A) Yangın söndürme tüpü 

B) Antifiriz 

C) Hidrolik Yağı 

D) Motor yağı 

19- Bozulan ve yürütülemeyecek durumda olan iş makinesi 

nasıl bırakılmalıdır? 

A) Olduğu gibi bırakılmalıdır 

B) Kırmızı bez bağlanmalıdır 

C) Emniyet ve güvenlik tedbirleri alınarak reflektörle 

işaretlenmelidir 

D) Çalıştırılmaya zorlanmalıdır 

 

 

20- Operatör iş makinesi ile geri manevra yaparken 

aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir? 

A) Alanda çalışan diğer kişileri gözlemleyerek hareket 

etmek 

B) Uyarı sistemlerini kullanarak hareket etmek 

C) İş makinesinin dikiz aynasını kontrol ederek hareket 

etmek 

D) Sahada bulunan diğer araçları gözlemlemeden hareket 

etmek 

21- Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün 

görev ve sorumlulukları arasındadır? 

A) İş programı yapmak 

B) İş organizasyonu yaparak talimatlar vermek 

C) İşveren tarafından verilen talimatları uygulamak 

D) çalışma alanını tel örgü ile çevirmek 

22- 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 

23- İş makinelerinin periyodik kontrolleri ( muayeneleri ) 

kim tarafından yapılır? 

A) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından 

B) Operatör tarafından 

C) Firma sahibi tarafından 

D) Tamirci tarafından 

24- Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonu ile ilgili 

değildir? 

A) Sağlık yönetmelikleri doğrultusunda kontrolleri yaparak 

yetkililere bilgi vermek 

B) Çalışma ortamında tehlikelere karşı önlemlerin 

alınmasını sağlamak 

C) Çalışılacak alanlar, diğer kurum ve kuruluşlara ait ise 

yetkili birimlerden izin almak 

D) Kazaya sebebiyet verecek çalışma alan ve yolların 

işaretlenmesini sağlamak 

25- Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin 

bütününe ne denir? 

A) Yankı            B) Fısıltı 

C) Gürültü          D) Uğultu 

CEVAPLAR : 1-A* 2-C* 3-A* 4-D* 5-C* 6-D* 
7-A* 8-C* 9-B* 10-D* 11-D* 12-C* 13-A* 14-
D* 15-B * 16-A * 17-C* 18-A * 19-C* 20-D * 
21-C * 22-A * 23-A * 24-A * 25-C 


