
1. Aşağıdakilerden hangisi aralıksız çalışan kaldırma makinelerinden biri değildir? 

a. Palangalar  

b. Elevatörler 

c. Yürüyen merdivenler  

d. Konveyörler 

CEVAP: A 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kaldırma makinesi değildir? 

a. Krikolar  

b. Sapanlar  

c. Palangalar  

d. Asansörler 

CEVAP: B 

 

3. Üzerine halat sarılan tamburlarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Tamburun flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde 

yapılmalıdır. 

b. Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır. 

c. Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce kaldırma halatları, 

tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır. 

d. Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az üç sarım halat 

kalmalıdır. 

CEVAP: D 

 

4. Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının flanş genişliği, sarılan halatın çapının kaç katı 

olmalıdır? 

a. 4,5  

b. 3,5  

c. 2,5  

d. 1,5 

CEVAP: C 

 

5. Kaldırma makinelerinde kullanılan tel halatların özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır. 

b. Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır. 

c. Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır. 

d. Kesinlikle yağlanmamalıdır. 

CEVAP: D 

 

6. Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların kullanım avantajlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Diğer halatlarla aynı ağırlık ve çapta oldukları halde mukavemetlerinin fazla olması 

b. Islak ve kuru halde mukavemetlerinin aynı kalması 

c. Değişik iklim şartlarında uzunluklarının önemli oranda değişmesi 

d. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmaları 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 



7. Kaldırma makinelerinde kendir halatların kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Islak ve gergin bekletilmemelidir. 

b. Demir askılara asılmalıdır. 

c. Her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. 

d. Asit ve aşındırıcılardan korunmalıdır. 

CEVAP: B 

 

8. Çapı 32 - 38 mm arasında olan halatlarda, halat çapındaki incelme en fazla ne kadar olursa halat 

değiştirilmelidir? 

a. 5 mm  

b. 2 mm  

c. 1 mm  

d. 0,5 mm 

CEVAP: B 
 

9. Çapı 22 - 28 mm arasında olan halatlarda, halat çapındaki incelme en fazla ne kadar olursa halat 

değiştirilmelidir? 

a. 2 mm  

b. 1,5 mm  

c. 1 mm  

d. 0,5 mm 

CEVAP: B 

 

10. Çapı 19 mm'ye kadar olan halatlarda, halat çapındaki incelme en fazla ne kadar olursa halat 

değiştirilmelidir? 

a. 3 mm  

b. 2 mm  

c. 1 mm  

d. 0,5 mm 

CEVAP: C 

 

11. Kaldırma makinelerinde kullanılan zincirlerin dezavantajları aşağıdakilerden hangileridir? 

I. Oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar. 

II. Gürültülü çalışırlar. 

III. Çalışma hızları sınırlıdır. 

IV. Aşırı yükte veya zayıflama sonucu belirti göstermeden aniden koparlar. 

a. I, II, III  

b. I, III, IV  

c. II, IV  

d. I, II, III, IV 

CEVAP: D 

 

12. Suni liflerden yapılan düz kalın dokuma sapanlarla 5 tonluk yüklerin düz olarak kaldırmasında, dikişli kalın 

dokuma bileşeninin rengi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

a. Mor  

b. Sarı  

c. Kırmızı  

d. Mavi 

CEVAP: C 
 



13. Poliamid malzemeden yapılan düz kalın dokuma sapanlarda, kalın dokumanın yapıldığı malzeme üzerine 

bilgilerin işaretlendiği etiketin rengi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

a. Yeşil 

b. Mavi 

c. Kahverengi 

d. Kırmızı 

CEVAP: A 

 

14. Düz kalın dokuma sapanların kullanma ve depolama hususlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Poliamid sapanların kullanılması ve depolanmasında sıcaklık sınırı yoktur. 

b. Polyester sapanlar - 40 °C ile 100 °C sıcaklık aralıklarında kullanılmalı ve depolanmadır. 

c. Polipropilen sapanlar - 40 °C ile 80 °C sıcaklık aralıklarında kullanılmalı ve depolanmadır. 

d. Buz, sapanlarda iç hasara sebep olan kesici bir malzeme veya aşındırıcı olarak rol oynayabileceğinden 

dikkat edilmelidir. 

CEVAP: A 

 

15. Yükün iki veya daha fazla vinç ile kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

a. İşlem deneyimli eleman nezaretinde yapılmalıdır. 

b. Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalıdır. 

c. En az iki işaretçiden işaret alınmalıdır. 

d. Tamburda en az iki sarım halat kalmalıdır. 

CEVAP: C 


