
1. Ergonominin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Çalışma gücü  

b. İş yükü 

c. İş sistemleri  

d. İş bilimi 

CEVAP: D 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik risk faktörlerinden değildir? 

a. Fiziksel  

b. Psikolojik  

c. Sosyolojik  

d. Çevresel 

CEVAP: C 

 

3. Ergonomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Ergonomi, İnsan ile kullandığı donanım ve çalışma ortamı arasındaki ilişkileri bilimsel olarak inceleyerek 

uygulama alanına aktaran disiplinler arası bir bilim dalıdır. 

b. "İşbilim" olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması 

amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceler. 

c. Ergonomi, işyeri şartlarını ve iş taleplerini üretim kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir. 

d. Ergonomi prensipleri çalışan ve işyeri arasındaki uyumu artırmak için kullanılır. 

CEVAP: C 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin üç ana özelleşmesinden biri değildir? 

a. Fiziksel ergonomi  

b. Bilişsel ergonomi 

c. Örgütsel ergonomi  

d. Toplumsal ergonomi 

CEVAP: D 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ergonominin alanlarından biri değildir? 

a. Psikoloji  

b. Anatomi 

c. Fizyoloji 

d. Biyomekanik 

CEVAP: A 

 

6. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetler sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen 

bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Anatomi  

b. Biyomekanik 

c. Antropometri  

d. Bilişsel ergonomi 

CEVAP: B 
 

7. Aşağıdakilerden hangisinde antropometri tanımı doğru verilmiştir? 

a. İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen öze! bir bilim dalıdır. 

b. Makinelerin performanslarını inceleyen bir bilim dalıdır. 

c. İş verimini inceleyen bir bilim dalıdır. 

d. Ergonomi ile ilgili eski çalışmaları inceleyen bir bilim dalıdır. 

CEVAP: A 



 

8.İnsan vücut ölçülerinin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, asgari olarak % ........ ve %...... 

sınırları arasındaki insan ölçülerine göre tasarım yapılmalıdır. 

Yukarıdaki boşluklara aşırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. 10-90    

b. 15-85    

c.5-95   

d. 1-99 

CEVAP: C 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir? 

a. Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması 

b. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

c. Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi 

d. Çevresel risklerin azaltılması 

CEVAP: D 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçları arasında yer almamaktadır? 

a. Kullanım rahatlığı ve performans güvenilirliği sağlamak 

b. Operatörün yorgunluğunu azaltmak 

c. Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak 

d. İnsanı işe uygun hale getirmek 

CEVAP: D 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi işin ergonomik olup olmadığını değerlendiren kriterlerden değildir? 

a. Hoşnutluk  

b. Katlanılabilirlik 

c. Gelişebilirlik  

d. Yapılabilirlik 

CEVAP: C 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi işin insana uyumunu sağlamada temel öğe olan ergonomik çalışma yeri düzenleme 

yöntemlerinden biri değildir? 

a. Mekanik araçlara dayalı 

b. Güvenlik tekniğine dayalı 

c. Antropometrik açıdan 

d. Psikolojik açıdan 

CEVAP: A 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik bir sandalyenin özelliklerinden değildir? 

a. Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır. 

b. Sandalyedeki ayak sayısı dengeyi sağlamak amacıyla dört adet olmalıdır. 

c. Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır. 

d. Ayaklar rahatça yere basmalıdır. 

CEVAP: B 

 

 

 

 

 



14.Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için aşağıdaki faktörlerden hangisinin bilinmesi gerekli değildir? 

a. Yükün ağırlığı  

b. Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı 

c. Yükü taşımak için gerekli zaman  

d. Yükün içeriği 

CEVAP: D 
 

15. Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg'lık bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar 

yüke maruz kalır? 

a. 5 kg  

b. 55 kg  

c. 250 kg  

d. 550 kg 

CEVAP: D 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden biri değildir? 

a. Yükün vücuda yakın taşınması 

b. Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması 

c.Yükün kaba olması 

d. Yükün vücudun bükülmesini gerektiren bir konumda olması 

CEVAP: A 
 

17. Saat ve elektronik mini eleman montajı gibi çok hassas işlerde bakış uzaklığı ve görüş alanı çapı en az kaç 

mm olmalıdır? 

a. 120-200 

b. 350-570 

c. 500-820 

d. 1500-1000 

CEVAP: A 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtilerinden değildir? 

a. Şişlik ve iltihap 

b. Yutkunma zorluğu 

c. El ve ayak parmaklarının beyazlaşması 

d. Eklemlerin ve kasların sızılı ağrıması 

CEVAP: B 
 

19. Çalışanların alet veya makine ile iş yapması sırasında, tekrarlanan hareketler sonucu kas ve iskelet 

sistemlerinde oluşan yaralanma ve yorulma gibi sağlık sorunlarına………..denilmektedir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Psikolojik travma bozuklukları 

b. Bedensel yorgunluk 

c. Birikimli travma bozuklukları 

d. Zorlayıcı travma bozuklukları 

Cevap: C 
 

20. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? 

a. Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde 

b. Ekranlı daktilolarda 

c. Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde 

d.Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde 

Cevap: C 


