
1. EN 388 standardındaki performans seviyeleri aşağıdakilerden hangisini belirtmez? 

a. Isı Performansı 

b. Aşınma 

c. Kesilme 

d. Delinme 

CEVAP: A 

 

2.  Doğru eldiven seçiminde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 

a. Çalışma koşulu tehlikeleri belirtilmeli 

b. Kullanıcının bedeni bilinmeli 

c. Uzunluk ve maruz kalma limiti 

d. Kişinin kilosu 

CEVAP: D 

 

3. KKD’ler için aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz, söylenemez? 

a. İşyerinde var olan koşullara uygun olur 

b. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar 

c. Kullanım kılavuzu isteğe bağlı olarak tedarik edilir. 

d. Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 

CEVAP: C 

 

4. EN 20345 standardına göre S3 aşağıdakilerden hangisini kapsar? 

I. SB II.  S2     III.  S1P       IV. S5 

a. I ve II 

b. I ve III 

c. II ve IV 

d. I, II ve III 

CEVAP: D 

 

5. KKD işyerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi KKD değildir? 

a. Spor ekipmanları 

b. İnşaattaki çelik burunlu çelik tabanlı ayakkabılar 

c. Laboratuvardaki eldivenler 

d. Laboratuvardaki kulaklıklar 

CEVAP: A 

 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi KKD’dir? 

a. Gaz ölçüm cihazı 

b. Röle 

c. Jop 

d. Baret 

CEVAP: D 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbonlara karşı dirençli değildir? 

a. PVC  

b. Butly 

c. Nitril 

d. Deri 

CEVAP: D 

 

 



8. TS 2429 EN 397 standarttı aşağıdaki KKD’lerin hangisi içindir? 

a. Baret 

b. Eldiven 

c. Ayakkabı 

d. Emniyet kemeri 

CEVAP: A 

 

9. Aşağıdaki durumların hangisinde EN 812 normundaki kepler kullanılır? 

a. Yüksekten cisim düşme tehlikelerinde 

b. Yüksekte çalışmalarda 

c. Sallanan bir cisme çarpmada 

d. Kafayı herhangi bir objeye minimal olarak çarpma 

CEVAP: D 

 

10. Eldivenin ısı performansını gösteren norm aşağıdakilerden hangisidir? 

a. EN 388 

b. EN 407 

c. EN 374 

d. EN 511 

CEVAP: B 

 

11. EN 812 standardında yapılan darbe testinde kaç kg ağırlık kullanılır? 

a. 5 kg 

b. 3 kg 

c. 2 kg 

d. 1 kg 

CEVAP: A 

 

12. B filtre hangi gaza karşı koruma sağlar? 

a. İnorganik gazlar ve buharlar 

b. Partiküller 

c. Karbon monoksit 

d. Gazlar ve asit buharı 

CEVAP: A 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi kulak koruma ile ilgili olarak çalışanların sorumluluklarından biri değildir? 

a. Günlük 8 saat maruziyette işyerinde bulundurma zorunluluğu 80 dBA’ dir 

b. Günlük 8 saat maruziyette işyerinde bulundurma zorunluluğu 85 dBA’ dir 

c. Kulak koruma takılma zorunluluğu 85 dBA’ dir 

d. Maruziyet limit seviyesi 87 dBA’ dir. 

CEVAP: B 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. IR → İnfrared 

b. NM → Nanometre 

c. UV → Ultraviole 

d. Görülebilen ışıklar 2000 ile 780 m arasındadır 

CEVAP: D 

 

 

 



15. Göz koruma işaretlerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. 8 → Elektrik arkından olağan kısa devrelerde karşı direnç sağlar  

b. N → Duman ve buhara karşı direnç sağlar 

c. 9 → Ergimiş metal ve sıcak katı malzemelere karşı direnç sağlar 

d. 5 → Sıvılara karşı direnç sağlar 

CEVAP: D 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kafa koruma ile ilgili standart değildir? 

a. EN 14052 

b. EN 397 

c. EN 812 

d. EN 388 

CEVAP: D 

 

17. Piyasa Gözetim ve Denetimler sırasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir? 

a. Ürün adı 

b. Ürün CE işareti 

c. Onaylanmış Kuruluş Numarası 

d. Firmada kaç kişi çalıştığı 

CEVAP: D 

 

18. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini 

koruyan filtrelerden hangisi kullanılmalıdır? 

a. P 2 

b. P 3 

c. FFP 1 

d. FFP 2 

CEVAP: B 

 

 


