Sınav: Temel güvenlik (BE)
Seri: Proefexamen_Basisveiligheid Turks
Bundan sonraki talimatları dikkatle okuyunuz!
Bu sınav 40 çok seçenekli sorulardan oluşmakta.
Her sorudan sonra üç cevap olanağı sunulur, bu cevaplardan sadece biri doğrudur.
Bu sınav için en fazla 40 puan kazanabilirsiniz.
Her doğru cevap için 1 puan kazanabilirsiniz.
28 veya daha yüksek bir puan aldığınız durumda sınavı kazanmış olursunuz.
Sınav suresi en fazla 60 dakikadır.
Hile

yaptığınızda yakalanırsanız, sınava daha katılamazsınız ve bu şekilde diplomanızı da alamazsınız.

Gerekenler:
• bu sınav
• cevap işaretleme kağıdı (cevapları yazdığınız kağıt)
• tükenmez kalem
• kimlik
Talimatlar:
•
•
•
•
•

bu sınavın bütün sayfaları mevcut olup olmadığını kontrol ediniz
cevap işaretleme kağıdını tükenmez kalem ile doldurunuz
yuvarlaklardan birinin içini karalayarak cevabı seçebilirsiniz
eğer cevabı değiştirmek isterseniz, sınav gözlemcisinden onay almanız gerekir
bu sınav formunun üzerine yazmayınız

Çok seçenekli soru aşağıdaki durumlarda yanlış olarak değerlendirilecektir:
•
•
•
•
•

seçilen cevap yanlış ise
yuvarlakların hiçbiri karalanmamış ise
birden daha fazla yuvarlak karalanmış ise
yuvarlak karalanma yerine farklı bir şekilde işaretlenmişse
sınav gözlemcisinin parafı bulunmadan bir cevap düzeltilmiş ise

Sınav sonu:
• cevap işaretleme kağıdına adınızı ve soyadınızı yazınız veya adınız yazılıysa bunu kontrol ediniz
bu sınav formunu ve cevap işaretleme kağıdını sınav gözlemcisine veriniz
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1

Çevre kanununun amacı nedir?
A Tehlikeli maddelerin üretimini düzenlemek.
B Tehlikeli maddelerin ne şekilde depolanabileceğini belirtmek.
C İnsanları ve çevreyi tehlikeli maddelere karşı korumak.

2

Devlet Güvenlik ve Sağlık Müfettişliğinin (eski adı ile İş Müfettişliği = Arbeidsinspectiedienst)
görevi nedir?

A İşverenlerle yüksek riskli işler hakkında istişare ve alınması gereken
önemler hakkında tavsiyeler vermek.
B Güvenlik ve Sağlık kanununa ve İş Saatleri kanununa riayeti denetlemek.
C Toplu Sözleşmelere riayeti ve yaklaşım planını denetlemek.
3

Hangi etken bir işin risklerini doğrudan belirler.

A Güvenlik ve Sağlık planı (V&G planı).
B İş yeri.
C Müşteri tarafından denetim.

4

Görev riziko analizinin amacı nedir?

A İşin iyi bir şekilde yapılmasını hazırlamak.
B İş rizikolarını kontrol altına almak.
C Tüm rizikoları ortadan kaldırmak.

5

Atlatılan kazaların kime bildirilmesi gerekir?
A Güvenlik görevlisine.
B Personel işleri bölümüne.
C Direk yöneticiye.

6

İş yerinde güvenli bir davranış örneği nedir?

A Asla tehlikeli maddeleri kullanmamak.
B Her zaman kulak koruyucuları kullanmak.
C Başkalarını güvensiz davranışlarından dolayı uyarmak.
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7

Tökezlememek için alınması gereken önemli bir önlem nedir?

A Bir bölmenin CE işareti olması.
B İş yerinin tertipli ve temiz olması.
C Üretim bölümünün yerlerinin çok sık temizlenmemesi.
İşçinin zorunluluklarından biri nedir?
8
A Rizikosu çok olan işleri kontrol altında yapmak.
B Güvenlik önlemlerini değiştirmemek ve doğru kullanmak.
C Kaza kayıtları tutmak.

9

Yangın önleme maddeleri için kullanılan tablolarda hangi renkler kullanılır?
A Sarı zemin üzerine siyah simgeler.
B Kırmızı zemin üzerine beyaz simgeler.
C Yeşil zemin üzerine beyaz simgeler.

10

Elektrikli donanımlar üzerinde çalışıyorsun. Kazaya en iyi nasıl engel olabilirsin?

A Nerede çalışacağını iş arkadaşlarına bildirerek.
B Elektriği keserek.
C İşleri iki kişiyle birlikte yaparak.
11

Çalışma izninin bir işlevi nedir?

A Arbo hizmetleri ilgili işçilerin muayeneden geçip geçmemeleri gerektiğini belirleyebilir.
B İşi yapacak olan herkesin danışarak güvenli uygulamalar yapması.
C Devlet Güvenlik ve Sağlık Müfettişliği (eski adı ile İş Müfettişliği = Arbeidsinspectiedienst)
hangi çalışmaların yapıldığını denetleyebilmesi.
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12

Bu tabelanın anlamı nedir (mavi zemin üzerine beyaz simge)?

A Düşme koruyucusunu kullanmak zorunludur.
B Düşen nesnelere dikkat et.
C Düşme koruyucusunu hazır tut.
13

İşyeri acil durum eylem planında neler yazılı olabilir?
A İş alanında hangi maddelerin ve işlemlerin acil durum oluşturabileceği.
B Acil durumlara karşı mücadele aşamaları.
C Tahliye idmanının ne zaman yapıldığı.

14

Tehlikeli maddeler kategorilere bölünür. Bunlar arasında hangi kategoriler vardır?

A Zararlı - kanser yapan - boğucu.
B Yanıcı - yakıcı - zararsız.
C Patlayıcı - hafif/çok az yanıcı - zararlı
15

Zehirli maddelere maruz kalma tehlikesi en iyi nasıl sınırlanabilir?

A Başka, zehirsiz maddeler kullanarak.
B Daima aynı kişiyi zehirli maddenin üzerinde çalıştırarak.
C İşçilere zehirli maddelerle çalışma konusunda eğitim vererek.
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16

Ambalajın üzerinde şu simge (beyaz zemin üzerinde portakal rengi) bulunmaktadır. İçinde ne
bulunduğunu belirtiyor?

A Oksidan.
B Yakıcı.
C Hafif yanıcı.
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17

Bir boru hattında kaçak var. Bu simgede gösterilen madde sızacak olursa ne olur?

A Boğulma tehlikesi.
B Yangın tehlikesi.
C Çevre için tehlikeli.

18

Bir gazın LEL'i nedir?

A Gazın patlama tehlikesi olan en düşük yoğunluğu.
B Gazın patlama tehlikesi olan en yüksek yoğunluğu.
C Gazın ölçülebilen en düşük yoğunluğu.

19

Karbondioksit gibi gazlı söndürücü maddelerinin kullanımının en kötü yanı nedir?

A Oksijen azaltması yakınlarda bulunan insanlara da boğulma tehlikesi yaratabilir.
B Kullanılmayan söndürücü gazlar çevreye de zararlıdır.
C Söndürme yüzünden çevredeki hava da çok soğur.
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20

Patlama tehlikesi olan bir ortam nedir?

A Çok gazlı ve havasız olan bir ortam.
B Patlayıcı bir karışımın olabileceği bir ortam.
C Çok patlamalar olan bir ortam.

21

Sabit olarak kurulmuş olan öğütme makinesi ile çalışmanın bir riski nedir?

A Yavaş döndüğü zaman öğütme taşının ekseni bozulabilir.
B Öğütme taşı bir materyalden parça kopartabilir.
C Öğütme taşı paramparça olabilir.

22

Çifte izole elektrikli aletler topraklanabilir mi?

A Hayır bu yasaktır.
B Bu yalnız işverenin izniyle yapılabilir.
C Evet, topraklanabilir.
23

Bu vince hangi kurallar da geçerlidir?

A Vincin üzerinde bir VCA sertifikası bulunması gerekir.
B Bir vinç 23 metreden yüksek olamaz.
C Vincin üzerinde CE işareti bulunması gerekir.

24

Hangi hava koşulları vinç ile çalışmayı etkileyebilir?

A Yüksek oranda nem.
B Hızlı esen rüzgar.
C Yüksek hava ısısı.
25

Kaldıraç kullanırken hangi kural geçerlidir?
A Kaldıraca asla aşırı ağırlık asılmamalıdır.
B Ağırlık her zaman çengelin ucuna takılmalıdır.
C Kaldıraca yalnız dikey pozisyonda iken ağırlık asılabilir.
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26

Forklift ile çalışmanın bir riski nedir?

A Kaldırılan ağırlık kirlenebilir.
B İnsanlara çarpabilir.
C Yakınlarında bulunan kişilerin kulaklarına zarar verebilir.

27

Kaynak yaparken asetilen tüpünün hangi şeklide koyulması gerekir?

A Tüpün en azından 30°'lik bir açıyla yerde yatılı olması gerekir.
B Tüp yere yatırılabilir.
C Tüp yalnız düz durabilir.

28

Yıkım çalışmaları sırasında asbest bulundu. Asbest yalnız basit işlemlerle yapılabileceği
takdirde işçi tarafından kaldırılabilir.
Bunu yaparken toz veya liflerin yayılmaması gerekir. O durumda hangi özel güvenlik
önlemlerinin de alınması gerekir?

A P1 tipi toz filtreli maske kullanmak.
B Tek kullanımlı iş tulumları giyinmek.
C Çöp bacası kullanmak.

29

Zeminde açık bir yer veya bir delik/çukur olduğu zaman alınabilecek en iyi güvenlik önlemi
nedir?
A Açık yerin etrafına yeterince uyarı tabelaları koyulması gerekir.
B Açık yerin üzerinin ağır maddeleri taşıyabilen bir malzeme ile örtülmesi gerekir.
C Açık yerin üzerini iyice aydınlatmak gerekir.

30

Yerin altında çok kablolar ve borular bulunduğu için kazı çalışmaları sırasında tehlike
oluşabilir. Bu yüzden "dikkatli kazı çalışmaları yapma kuralları" hazırlanmıştır. Bu kurallardan
biri nedir?
A Yerin altında çok sayıda kablo ve boru bulunduğu bilinen yerlerde asla kazı çalışmaları
yapma.
B İlk önce kabloların ve boruların bulunduğu belirtilen noktalara yakın yerlerde elle test olukları
aç.
C Kazı makinesi kullanırken her zaman çatallı kepçe kullan.
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31

Çalışma sepetinin içinde çalışırken hangi şey zorunludur?

A Çalışma sepetinin içinde bulunan herkesin yanında bir telsiz bulunması gerekir.
B Çalışma sepetinin bir zincire veya çelik kabloya asılı olması gerekir.
C Çalışma sepetinin içinde bulunan herkesin sepete bağlı olan bir güvenlik yeleği giyinmesi
gerekir.

32

Kapalı bir alanda boya püskürtüyorsun. Bu alanı niçin havalandırman gerekir?

A En düşük patlama sınırının (LEL) altında kalmak için.
B En düşük patlama sınırının (LEL) %10 altında kalmak için.
C En düşük patlama sınırının (LEL) %50 altında kalmak için.

33

Cildin belirli bir derece elektrik direnci vardır. Bu direnç ne zaman azalır?

A Terlemeden.
B Cilt renginden.
C Yaşlılıktan.

34

Elektrik iletkenlerinde niçin izolasyon kullanılır?

A Kontak yapma olasılığını azaltmak için.
B Elektrikli parçalara değmemek için.
C Hasarı önlemek için.

35

Statik elektriğin risklerinden biri nedir?

A Statik elektrik kıvılcım çıkmasına ve patlamaya yol açabilir.
B Statik elektrik iletken olmayan materyalin yanmasına neden olabilir.
C Statik elektriğin hemen hemen hiç bir rizikosu yoktur.
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36

Yerde duran bir nesneyi elle kaldırırken en çok neye dikkat etmek gerekir?
A Ayakların mümkün olduğunca birbirinden açık durmasına.
B Nesneyi kaldırdıktan sonra yana dönme imkanı olmasına.
C Belin düz durmasına ve dizlerin kırık durmasına.

37

Şahsi koruma malzemelerini (PBM) ne yapman gerekir?

A Her kullanımdan sonra bir uzman tarafından kontrol ettirmek.
B Bunlara çok iyi bakmak.
C Üzerine ismini yazdırmak.

38

Ne zaman geniş görüş açılı gözlük takman gerekir?

A Öğütürken, doğrama yaparken ve delik delerken.
B Bir ürün borusunu takarken veya sökerken.
C Otojen kaynak yaparken.
39

Eldivenler seni neye karşı koruyamaz?

A Soğuğa veya sıcağa karşı.
B Dönen parçalara karşı.
C Tehlikeli maddelere karşı.

40

Koruyucu giysilerin kullanım talimatlarından biri nedir?

A Giysileri yılda 1 kez yenilemek gerekir.
B Bozuk giysileri masraflar kendine ait olması kaydıyla değiştirmek gerekir.
C Bozuk giysilerin derhal tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekir.
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Sınav etkinliği kodu

Sınav merkezinin numarası

Sınav merkezi
Yer
Sınav tarihi
Sınav şekli
Yazılı Sesli okunulan sınav
Aday numarası

Yanlışlar

Soyadı
Adı veya adının baş harfleri
Puan

Doğum tarihi
Doğum yeri

Dikkat ediniz! Sadece siyah bir kurşun kalem ile doldurunuz, yanlış cevabı iyi bir şekilde silerek düzeltiniz. Sadece 1 cevap
doğrudur!
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Voorleesexamen (alleen voor VCA Basis)
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Achternaam
Voornaam of voorletters
Score

Geboortedatum
Geboorteplaats

Let op! Alleen invullen met een zwart potlood, verbeter door het foute antwoord goed uit te gummen. Slechts 1 antwoord is
juist!
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Let op! Alleen invullen met een zwart potlood, verbeter door het foute antwoord goed uit te gummen. Slechts 1 antwoord is
juist!
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