
1. Ekran görüş alanı gözün yatay görme hizasından kaç derece açıları arasında bulunmalıdır? 

a. 10° - 40° 

b. 15° - 50° 

c. 25° - 60° 

d. 35° - 70° 

CEVAP:  B 

 

2. Çalışma sandalyesinde aşağıda verilen özelliklerden hangileri bulunmalıdır? 

I. Sandalye dengeli olmalıdır.  

II. Kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır. 

III. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilmelidir.  

IV. Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir olmalıdır. 

V. Sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.  

a. I,II,III,V 

b. I,II,III,IV  

c. I,II,III 

d. I,II,III,IV,V 

Cevap: D 

 

3. Aşağıda verilenlerden hangileri uygunsuz duruşa örnektir? 

I. Gün içerisinde iki saatten fazla sürekli eller ile omuz ve baş hizasının üzerinde çalışmak, 

II. Gün içerisinde iki saatten fazla diz çökerek çalışmak, 

III. Gün içerisinde iki saatten fazla beli bükerek veya eğerek çalışmak, 

IV. Ayaklarına destek vermeden oturmak, 

a. I,II,III 

b. I,II,III,IV 

c. II,III,IV 

d. I,II 

CEVAP: B 

 

4. 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 

 

5. Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez? 

a. Hızlı yazma teknikleri 

b. Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları 

c. Gözlerin korunması 

d. Doğru oturma şekilleri 

CEVAP: A 

 

 

 



6. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde 

işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir? 

a. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce 

b. Düzenli aralıklarla 

c. Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda 

d. Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda 

CEVAP: D 

 
 

7. 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 

  

8. Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez? 

a. Hızlı yazma teknikleri 

b. Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları 

c. Gözlerin korunması 

d. Doğru oturma şekilleri 

CEVAP: A 

  

9. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde 

işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir? 

a. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce 

b. Düzenli aralıklarla 

c. Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda 

d. Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda 

CEVAP: D 

 

10. Aşağıdakilerden hangileri işverenin sorumluluğundadır? 

I. Çalışma Merkezi 

II. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi 

III. Zorlayıcı travmalardan kaçınmak 

a. I, III 

b. I, II 

c. II, III 

d. I, II, III 

CEVAP: D 

 

11. Göz muayeneleri hangi durumlarda yapılmalıdır? 

a. İlk girişlerde-Düzenli aralıklarla- Görme Sorunu yaşandığında 

b. Düzenli aralıklarla- Görme Dorunu Yaşandığında 

c. İlk girişte-Ekranlı malzemelerin değişmesinde-Düzenli aralıklarla 

d. İlk girişte-Görme Sorunu yaşandığında 

CEVAP: A 



 

12. Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve 

ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılması hangi ekipmanın özelliğidir? 

a. Monitör 

b. Klavye 

c. Çalışma masası veya çalışma yüzeyi 

d. Çalışma sandalyesi 

CEVAP: C 

 

13. Koldan gelen bir sinir ve kas bağları el ayasının tabanında, bilek bölgesinde dar bir kanal ya da tünelden 

geçerek ele ulaşır. Bu dar kanala …. denir. Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ulnar Tünel 

b. Osteoartrit TÜnel 

c. Ganglion 

d. Karpal Tünel 

CEVAP: D 

 

 


