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SORU 1  

s46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve 

sorumluluğu altında yapılır. 

B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 

yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az iki defa olmak 

üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. 

C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır 

D)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan 

ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. 

 



 

 

CEVAP 1  
s46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve 

sorumluluğu altında yapılır. 

B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun 

olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az iki 

defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. 

C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır 

D)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan 

ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. 

 



 

SORU 2  

s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden 

hangisi bulunmaz? 

 

A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak 

uygun tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması 

gereken yönergelerin ve planların hazırlanması 

B)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde 

kullanılması ve bakımının yapılması. 

C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde 

düzenlenmesi, 

D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal 

riskler hariç olmak üzere risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi. 

 



s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz? 

 

A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun 

tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken 

yönergelerin ve planların hazırlanması 

B)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde kullanılması ve 

bakımının yapılması. 

C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, 

D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal 

riskler hariç olmak üzere risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi. 

 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır? 

A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdır 

B)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidir 

C)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmelidir 

D)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli 

olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden 

geçirilmeye gerek yoktur 

 



s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır? 

A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdır 

B)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidir 

C)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmelidir 

D)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli 

olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden 

geçirilmeye gerek yoktur 

 

 

CEVAP 3  



s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır? 

 

A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa 

giremezler. 

B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın 

eşliğinde girebilirler. 

C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden mühendisi 

sorumludur. 

D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun 

gözetim yapılır. 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır? 

 

A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa 

giremezler. 

B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın 

eşliğinde girebilirler. 

C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden 

mühendisi sorumludur. 

D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun 

gözetim yapılır. 

 

 



Soru 5 

s50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana 

yoldan ..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve 

patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır. 

 

A) 50 kg-90 derece bir dirsek 

B)50 kg -120 derece bir dirsek 

C)100kg-90 derece iki dirsek 

D)100kg-120 derece iki dirsek 

 



CEVAP 5 

s50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana 

yoldan ..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve 

patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır. 

 

A) 50 kg-90 derece bir dirsek 

B)50 kg -120 derece bir dirsek 

C)100kg-90 derece iki dirsek 

D)100kg-120 derece iki dirsek 

 



Soru 6 

•s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının 

karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler 

yapılmalıdır? 

 

A) 3  

•B) 5  

•C)10  

•D)25 

 



CEVAP 6 

•s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının 

karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler 

yapılmalıdır? 

 

A) 3  

•B) 5  

•C)10  

•D)25 

 



S52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır? 

 

A)10 derece-25 derece 

B)10 derece-30 derece 

C)8 derece-30 derece 

D)8 derece-25 derece 

Soru 7 



CEVAP 7 

S52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır? 

 

A)10 derece-25 derece 

B)10 derece-30 derece 

C)8 derece-30 derece 

D)8 derece-25 derece 



s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? 

 

A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme 

tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar. 

B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez 

C)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar 

için 40 santimetredir. 

D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici 

veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli 

usta veya çalışan tarafından yapılır. 

Soru 8 



s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? 

 

A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme 

tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar. 

B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez 

C)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan 

kartuşlar için 40 santimetredir. 

D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici 

veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli 

usta veya çalışan tarafından yapılır. 

CEVAP 8 



S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? 

 

A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder. 

B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil 

veya benzeri ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler 

tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe 

ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez. 

C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması 

tehlikesi olan ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz. 

D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde 

elektrikle yapılır. 

Soru 9 



S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? 

 

A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder. 

B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil 

veya benzeri ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler 

tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe 

ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez. 

C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması 

tehlikesi olan ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz. 

D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde 

elektrikle yapılır. 

CEVAP 9 



• s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir 

sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı 

delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin 

en az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik 

delinip doldurularak ateşlenir. 

 

A) 60  

• B) 45  

• C)40  

• D)30 

 

Soru 10 



• s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir 

sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı 

delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin 

en az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik 

delinip doldurularak ateşlenir. 

 

A) 60  

• B) 45  

• C)40  

• D)30 

 

CEVAP 10 



S56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin 

esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümler ininde göz önünde 

tutulduğu ve ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır. Bu 

Yönergede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

 

A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar 

B)Havalandırma 

C)nemlendirme 

D)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları 

 

Soru 11 



S56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin 

esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümler ininde göz önünde 

tutulduğu ve ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır. Bu 

Yönergede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

 

A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar 

B)Havalandırma 

C)nemlendirme 

D)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları 

 

CEVAP 11 



• s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve 

tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi 

için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en 

çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, 

merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu 

kurabilirler.? 

 

A) 100  

• B)75  

• C)50  

• D)25 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

• s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve 

tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi 

için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en 

çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, 

merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu 

kurabilirler.? 

 

A) 100  

• B)75  

• C)50  

• D)25 

 



•S58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı 

ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya kaçtan 

daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir 

dinlenme yeri sağlanır. ? 

 

A) 10  

•B)15  

•C)30  

•D)50 

 

Soru 13 



•S58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı 

ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya kaçtan 

daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir 

dinlenme yeri sağlanır. ? 

 

A) 10  

•B)15  

•C)30  

•D)50 

 

CEVAP 13 



•s59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda 

kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez. ? 

 

A) 1  

•B)2  

•C)3  

•D)5 

 

Soru 14 



•s59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda 

kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez. ? 

 

A) 1  

•B)2  

•C)3  

•D)5 

 

CEVAP 14 



• s60) Çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere 

tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma 

uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve 

tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez? 

 

A)30  

• B)45  

• C)60  

• D)75 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

• s60) Çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere 

tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma 

uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve 

tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez? 

 

A)30  

• B)45  

• C)60  

• D)75 

 



www.kirmizibaret.com 

Kaynak:İnternet 

Reklam & İletişim 

admin@kirmizibaret.com 

 

http://www.kirmizibaret.com/
http://www.kirmizibaret.com/
http://www.kirmizibaret.com/

