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SORU 1  

• s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı 

takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 

.....................santimetre yükseklikte ve araçlarla 

galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 

........................ santimetre mesafe kalacak şekilde 

bırakılır.  

 

A)180-90  

• B)180-60  

• C)90-90  

• D)90-60 

 



 

 

CEVAP 1  
• s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı 

takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 

.....................santimetre yükseklikte ve araçlarla 

galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 

........................ santimetre mesafe kalacak şekilde 

bırakılır.  

 

A)180-90  

• B)180-60  

• C)90-90  

• D)90-60 

 



 

SORU 2  

•S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre 

elektrikli lokomotifler kullanılmayan durumlardan 

hangisi yanlıştır? 

 

A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu 

bulunması  

•B) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocakları  

•C)kükürt tozu bulunan kükürt ocakları  

•D)Karbon monoksit bulunan kükürt ocakları 



• S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre 

elektrikli lokomotifler kullanılmayan durumlardan 

hangisi yanlıştır? 

 

A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu 

bulunması  

• B) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocakları  

• C)kükürt tozu bulunan kükürt ocakları  

• D)Karbon monoksit bulunan kükürt ocakları 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

• s63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı 

parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri 

dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış 

olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik 

katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke 

nazaran en az kaç olmalıdır. ? 

 

A) 6  

• B) 8  

• C) 11  

• D)12 

 



• s63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı 

parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri 

dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış 

olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik 

katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke 

nazaran en az kaç olmalıdır. ? 

 

A) 6  

• B) 8  

• C) 11  

• D)12 

 

 

CEVAP 3  



• s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 

kaç ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve 

diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun 

aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak 

bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.? 

 

A) 1  

• B) 3  

• C) 6  

• D)12  

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

• s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 

kaç ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve 

diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun 

aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak 

bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.? 

 

A) 1  

• B) 3  

• C) 6  

• D)12  

 

 



Soru 5 

• s66)Havasında ..................’dan az oksijen, 

.....................’den çok metan, .....................’den çok 

karbondioksit,..........................den çok karbon 

monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde 

çalışılmaz.  

 

• A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005  

• B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005  

• C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005  

• D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005 

 



CEVAP 5 

•s66)Havasında ..................’dan az oksijen, 

.....................’den çok metan, .....................’den çok 

karbondioksit,..........................den çok karbon monoksit 

ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.  

 

•A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005  

•B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005  

•C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005  

•D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005 

 



Soru 6 

•s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek 

hidrojen sülfür oranı nedir?  

 

•a)% 0,002  

•b)% 0,02  

•c)% 0,05  

•d)% 0,005 

 



CEVAP 6 

•s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek 

hidrojen sülfür oranı nedir?  

 

•a)% 0,002  

•b)% 0,02  

•c)% 0,05  

•d)% 0,005 

 



• s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır? 

 

A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer 

gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer 

çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en 

kısa yoldan, ocak dışına atılır.  

• B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini 

önleyecek biçimde kapatılır  

• C)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve 

hava yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.  

• D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek 

şekilde düzenlenir.  

Soru 7 



CEVAP 7 

• s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır? 

 

A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer 

gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer 

çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en 

kısa yoldan, ocak dışına atılır.  

• B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini 

önleyecek biçimde kapatılır  

• C)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve 

hava yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.  

• D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek 

şekilde düzenlenir.  



• s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak 

tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş 

kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve 

ayıklama tesisi kurulmaz 

 

• A)50  

• B) 60  

• C)80  

• D)100 

 

Soru 8 



• s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak 

tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş 

kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve 

ayıklama tesisi kurulmaz 

 

• A)50  

• B) 60  

• C)80  

• D)100 

 

CEVAP 8 



• S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan 

hangisi yanlıştır? 

 

• A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan 

ölçümlerde %2 veya daha çok metan bulunan 

kısımlarda,  

• B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü 

yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya 

çatlakları olan yerlerde,  

• C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,  

• D)Tıkanmış kömür,  bür ve siloların açılmasında, 

 

Soru 9 



• S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan 

hangisi yanlıştır? 

 

• A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle 

yapılan ölçümlerde %2 veya daha çok metan bulunan 

kısımlarda,  

• B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü 

yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya 

çatlakları olan yerlerde,  

• C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,  

• D)Tıkanmış kömür,  bür ve siloların açılmasında, 

 

CEVAP 9 



• s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya 

grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam 

ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde 

bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol 

sondajları yapılması sağlanır.  

 

A) 10   

• B)15   

• C)25   

• D)50 

Soru 10 



• s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya 

grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam 

ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde 

bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol 

sondajları yapılması sağlanır.  

 

A) 10   

• B)15   

• C)25   

• D)50 

CEVAP 10 



S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir 

noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini 

önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz 

sayılır. 

B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır. 

C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler 

dışında, 

bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz. 

D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır 

 

Soru 11 



S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir 

noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini 

önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz 

sayılır. 

B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır. 

C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler 

dışında, 

bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz. 

D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır 

 

CEVAP 11 



• s73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve 

damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 

kaçı geçemez? 

 

A) % 1,5  

• B) % 2  

• C) % 1  

• D)% 4 

 

 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

• s73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve 

damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 

kaçı geçemez? 

 

A) % 1,5  

• B) % 2  

• C) % 1  

• D)% 4 

 

 

 



•S74)Havasında............................’den çok metan tespit 

edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların 

kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma 

yapılmaz. 

 

A) % 1,5  

•B) % 2  

•C) % 1  

•D)% 4 

 

Soru 13 



•S74)Havasında............................’den çok metan tespit 

edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların 

kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma 

yapılmaz. 

 

A) % 1,5  

•B) % 2  

•C) % 1  

•D)% 4 

 

CEVAP 13 



•s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen 

yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi 

derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.  

 

A) % 1,5  

•B) % 2  

•C) % 1  

•D)% 4 

 

Soru 14 



•s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen 

yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi 

derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.  

 

A) % 1,5  

•B) % 2  

•C) % 1  

•D)% 4 

 

CEVAP 14 



• s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini 

doldurmadan önce ................. metre yarıçapındaki bir 

alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar 

ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 

veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse 

lağımlar doldurulmaz.  

 

a) 10  

• b)25  

• c)30  

• d) 40 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

• s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini 

doldurmadan önce ................. metre yarıçapındaki bir 

alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar 

ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 

veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse 

lağımlar doldurulmaz.  

 

a) 10  

• b)25  

• c)30  

• d) 40 
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