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Etkinlik kodu: Proefexamen_Basisveiligheid Turks

Lütfen talimatlari dikkatlice okuyun!

Bu sinav 40 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadir.

Her sorunun üç seçeneği bulunmaktadır ve bunlardan sadece biri doğrudur.

Bu sınavda maksimum 40 puan alınabilir. Her doğru cevap 1 puandır.

Testi geçmeniz için en az 28 puan almanız gerekmektedir.

Bu sınav için maksimum süre 60 dakikadir.

Sınav için gerekenler:

• bu sınav soruları

• cevap kağıdı (cevapları yazmak için)

• kursun kalem ve silgi

Talimatlar:

• bu sınav sorularının sayfalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin

• cevaplarınızı cevap kağıdına işaretlemek için sadece kurşun kalem kullanın

• cevaplarınızı cevap kağıdında ilgili soru numarasının karşısına işaretleyin

• kurşun kalemle ilgili kutunun içini doldurarak cevabınızı işaretleyin

• yanliş işaretlediğiniz seçenegi mutlaka iyice silin

Çoktan seçmeli bir sınav sorusu aşağıdaki durumlarda yanlış cevaplanmış olarak değerlendirile-

cektir:

• yanlış cevap seçilmişse

• birden fazla kutunun içi karalanmışsa

• hiçbir kutu karalanmamışsa

• bir kutu karalanmı ancak başka bir şekilde işaretlenmişse

Sınav sonunda:

• cevap kağıdına adınızı yazın veya adınızı kontrol edin

• gözetmene bu sınav sorularını ve cevap kağıdını verin

Herhangi bir yorumlama farklılığı olduğunda, bu sınavın orijinal Hollandaca versiyonu bağlayıcı

olacaktır.
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1 Kişisel koruma malzemenin üzerinde bulunan CE işareti ne demektir?

A O malzeme kaza olanağını azaltır.

B O malzeme etkin bir şekilde koruma sağlar.

C O malzeme her zaman yeterli koruma sağlar.

2 İş müfettişi hangi tedbirleri alabilir?

A Güvenilmeyen makinelere el koyabilir.

B Eğer Emniyet ve Sağlık Yasası ihlal edildiğinde işçiye çıkış verebilir.

C Emniyetli olmayan bir durumla karşılaştığında işi durdurabilir.

3 Bir işçinin hangi davranışı kaza şansını yükseltir?

A İşçi işini hiç ciddiye almazsa.

B İşçi tekrarlarca işine geç gelirse.

C İşçi kaçıngan olursa.

4 İş Riski Analizi’nin (TRA) amacı nedir?

A Risklerin envanteri, analizi ve değerlendirmesi.

B Riskleri ortada kaldırmak ve bir daha olmamasını önlemek.

C Riskleri envanter yapmak ve saklamak.

5 Ciddi bedensel yara sonucu olmayan bir kazadan sonra ne yapılmalı?

A Bu 24 saat içinde iş müfettişine bildirilmesi gerekir.

B Kaza 112 alarm merkezine bildirilmesi gerekir.

C Kazanın tekrar olmasını önlemek gerekir.

6 Bir işçinin hangi davranışı kaza şansını yükseltir?

A İş arkadaşlarınız ile oturarak çalışmak ve konuşmak.

B Bir gözlük ve eldiven takmak.

C İlgilenmemek ve olumsuz davranış.

7 Tökezleme şansı hangi nedenden dolayı fazlalaşır?

A Boş duran malzemelerden dolayı.

B Esnek emniyet ayakkabılardan dolayı.

C Taş zeminden dolayı.
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8 Emniyet ve Sağlık yasası uyarınca bir işçi işine hangi durumda ara verebilir?

A Eğer işçi on saatten daha fazla çalışması gerekirse.

B Eğer iyi yemek yeme olanağı yoksa.

C İnsanlar için ciddi tehlike durumu varsa.

9 Bir ikaz tabelasının renkleri nedir?

A Kırmızı ve sembolü beyaz.

B Beyaz ve sembolü mavi.

C Sarı ve siyah kenarlıklı ve siyah sembol.

10 Bir tesisat ile çalışmadan önce bu tesisatı gerilimsiz hale getirmek için ne yapmanız gerekir?

A Gerilimi kapatmanız gerekir ve gerilimin kapalı olduğunu göstermek için şaltere bir kırmızı etiket

yapıştırmanız gerekir.

B Sadece gerilimi kapatmanız değil, bunun yanı sıra da şalteri kilitlemeniz gerekir.

C Gerilimi kapatırsanız yeterlidir.

11 Hangi iş için ek iş izinleri mevcuttur?

A Zehirli maddeler ile çalışmak için.

B Sabit yerleştirilmiş makineler ile çalışmak için.

C Karanlık alanlarda çalışmak için.

12 Hangi levha inşaat alanlarında bir emniyet olanağı mevcut olduğunu gösterir?

A Siyah piktogramlı bir dörtken turuncu levha.

B Piktogramlı ve siyah kenarlı üçken bir sarı levha.

C Beyaz bir sembol bulunan dört köşeli bir yeşil levha.

13 Acil durumlara hakim olmakta ve mücadele etmekten hangi değişik sefalar var?

A Birinci bildiri, engel çitlerin koyulması ve yardım hizmetlerin uyarılması.

B Birinci bildiri, hareketler ve tedbirler ve son olarak sonlandırma.

C Birinci bildiri, tedbirlerin alınması ve bir ses sinyalli ile sonlandırma.

14 İş yerinde yangın riskini ne yükseltir?

A Yüksek nem oranı.

B Yüksek oksijen oranı.

C Yüksek ışık seviyesi.
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15 Tehlikeli maddelere maruz kalmayı önlemek için hangi tedbir kaynaktan alınabilir?

A Kişisel koruma malzemelerinin kullanılmasını sağlamak.

B İşçileri eğitmek veya yöneltmek.

C Ham maddeleri pudra yerine tablet şeklinde kullanmak.

16 R satırların anlamı nedir?

A R satırları bir maddenin radyoaktif olduğunu belirtir.

B R satırlarında çeşitli tehlikeli maddelerin kayıt numaraları yazılıdır.

C R satırları bir maddenin genel riskini tanımlar.

17 Hangi madde bir organik çözücü maddedir?

A İspirto.

B Cila.

C Su.

18 Hangi yangınları köpükle söndürmeniz gerekir?

A Gaz yangınları.

B Metal yangınları.

C Sıvı madde yangınları.

19 Yangın söndürmede ne önemlidir?

A Direk ateşe tutarak söndürme.

B Etrafın yaş tutulması.

C Söndürme maddenin çeşidi.
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20 Bu levha ne için uyarıyor?

A Patlama tehlikesi olan bir yer için.

B Patlayıcı bir madde için.

C Patlayıcı bir karışım için.

21 El malzemeleri ile olan kazaların soncu çoğu zaman nedir?

A Kesme ve sürtme yaraları ve eziklik.

B Sağırlık.

C Kemik kırıklığı.

22 İngiliz anahtarları kullanıldığında kural nedir?

A Sapı daima izole edilmiş olmalı.

B İngiliz anahtarı yeterli ağır olmalı.

C Anahtarın ağzı vidaya tam uyması gerekir.

23 Kaldırma malzemeleri nedir?

A Bir vincin oluştuğu parçalar.

B Vince sabitleştirilmemiş kaldırma için yardım malzemeleri.

C Vinç kolu, palanga ve çekiş.

24 Kaldırma çalışmaları çok defa bir birleştirici yardımıyla yapılır. Birleştirici nedir?

A Aynı çeşit yüklerin taşınması alanında uzmanlaşmış çalışanlar grubu.

B Bir yükün kaldırılması için kullanılan kaldırma kirişi.

C Vinç, kaldırma cihazı ve kaldırılması gerek yükün kombinasyonu.
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25 Manuel yük makarasıyla çalıştığınızda hangi emniyet kuralını uymalısınız?

A Çengelin ağırlı her zaman uca yüklenmesi gerekir.

B Yük makarasının kullanım kolunu sadece çelik boruyla uzatabilirsiniz.

C Yük makarasını fazla yükleyemezsiniz.

26 Forklift’in kontra ağırlığını daha fazla ağırlatmak kabul edilebilir mi?

A Evet, her zaman yapılabilir.

B Evet, bu en fazla kontra ağırlığın %10’u olabilir.

C Hayır, bu hiçbir zaman yapılamaz.

27 Kuyu ve bodrumlarda propan kullanmak neden tehlikelidir?

A Propan havadan daha ağır olduğu için, en düşük noktada toplanır. Bu nedenle kuyu ve bod-

rumlarda kalır ve orada patlayıcı karışım haline gelir.

B Propan kullanımı çok yüksek sıcaklıkta yapılır ve kuyu ve bodrumlarda yangın oluşur.

C Propan kullanımında çok fazla oksijen kullanılır. Bu nedenle propan gazı ile çalışan kişide ok-

sijen eksikliği oluşabilir.

28 Asbest kaldırıldığı bir durumda hangi özgü önlemi dikkate almanız gerekir?

A İş tulumu giymek gerekir.

B Emniyet ayakkabıları taşımak gerekir.

C Tek kullanımlık iş tulumu giyilmesi gerekir.

29 Döşeme boşluklarında hangi emniyet tedbirleri kullanılmalı?

A Döşeme boşluğunun etrafını fosforlu renkli pilonlarla kapatmak.

B Döşeme boşluğunu betonarme hasır ile kaplamak.

C Döşeme boşluğunu güçlü madde ile kaplamak.

30 Kazı işleriyle uğraşıyorsunuz. Hangi durumda dikkatli kazıyorsunuz?

A İş müfettişinin yönlendirmesine uyarak kazdığınızda.

B Deneme delikler kazdığınızda.

C Dişli kazı kutusu kullandığınızda.

31 İnsanlar için yapılmış olan çalışma kabini ile çalışıyorsunuz. Hangi kural önemlidir?

A Her zaman bel tipi emniyet kemeri kullanılması gerekir.

B Çalışma kabininde bir kişi vinç makinisti ile temas halinde olması gerekir.

C Çalışma kabini 8 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.
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32 Tankın içinde patlama tehlikesi daha yüksektir. Bu neden kaynaklanıyor?

A Tank girişinin yanında çok zaman bir kaynak arabası bulunur.

B Bir tankta her zaman yanıcı bir madde bulunur.

C Tank duvarından çıkan yanıcı maddelerin buharlaşmasından.

33 Bedeninizden elektrik geçince elektrik akımının etkisini etkileyen şey nedir?

A Cildinizin nemlilik derecesi.

B Yaşınız.

C Üzerinizdeki giyisi.

34 “Tesisat topraklaması” ne demek?

A Toprağa nazaran gerilim farkı olmaması için, toprakla yapılan iletken bağlantı.

B Tesisata emniyetli şekilde çalışabilmemiz için, tesisatın gerilimsiz hale getirilmesi.

C Toprakla temas edilmemesi için yapılan, elektrik tesisatının izolasyonu.

35 Boru hatlarındaki akan sıvı maddelerde oluşan statik elektriğin oluşumunu nasıl azaltabiliriz?

A Hava nemini azaltarak.

B Sıvı maddenin ısısını düşürerek.

C Elektrik akımının hızını düşürerek.

36 Bir kişinin tek başına kaldırabilmesi için tavsiye edilen azami ağırlık nedir?

A 20 kilogram.

B 30 kilogram.

C 25 kilogram.

37 Kişisel koruma malzemenin üzerinde ne yazılması gerekir?

A Bir CE işareti.

B Çalışma müfettişin teftiş tarihi.

C Tedarikçinin adı.

38 Kulak tıkaçlarının bir özelliği nedir?

A Her ses seviyesi için uygundur.

B Kulağın üstünde kullanılır.

C Kulağın içinde kullanılır.
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39 Toz filtrelerin çeşitli koruma sınıfları hangi şekilde belirtilir?

A S1, S2 ve S3.

B Mavi, kahverengi ve siyah.

C P1, P2 ve P3.

40 Diğer tedbirler yetersiz olduğunda, yükseklikte çalışırken (>2,5 düşme tehlikesi) hangi kişisel

koruma malzemesi yasa gereğince zorunludur.

A Bir koruyucu kask.

B Düşmeyi hafifleten tutunma ipli emniyet kemeri.

C Düşme koruyucu cihazlı bel tipi emniyet kemeri.
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