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SORU 1  

 

Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan 

nedenlerden değildir? 

• A)Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği,  

• B)Düşük ücret, 

• C) Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması, 

• D) Ekip çalışması, 



 

 

CEVAP 1  
 

 

Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan 

nedenlerden değildir? 

• A)Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği, 

• B)Düşük ücret 

• C) Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması 

• D) Ekip çalışması 



 

SORU 2  

    
• 2. Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından 

strese yol açan özelliklerden değildir? 

• A) Liyakata uygun yükselme olanağı 

• B) Vardiyalı çalışma 

• C) Değişmez çalışma saatleri  

• D) Monoton iş 

  

 

 

 



 

• 2. Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği 

bakımından strese yol açan 
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CEVAP 2  



 

SORU 3  

 

• 3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel stres 

yönetimlerinden biri değildir?  

• A) Gevşeme 

• B) Çay, kahve ya da sigara ile konsantrasyonu artırma 

C) Egzersiz 

• D) Diyet 
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yönetimlerinden biri değildir?  
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CEVAP 3  



• 4. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres 

yönetimlerinden biri değildir? 

 

• A) İşçinin işini denetleyebilmesi 

• B) Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı 

• C) İş güvencesinin ortadan kaldırılması 

• D) Esnek çalışma programı  

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

• 4. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres 

yönetimlerinden biri değildir? 

 

• A) İşçinin işini denetleyebilmesi 

• B) Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı 

• C) İş güvencesinin ortadan kaldırılması 

• D) Esnek çalışma programı  

 

 



Soru 5 

 
• 5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk 

etmenleriyle ilgili olarak yanlıştır? 

  

• A) Mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı 

uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız 

söz ve davranışlardır  

• B) Görev içeriğini yeniden tanımlamak, işyerindeki psikososyal risk 

etmenlerine karşı “birincil koruma” önlemidir. 

• C) Mobbingin belirleyici özellikleri: kasıtlı olarak yapılması, sistematik olarak 

tekrarlanması ve uzun bir zamandan beri (en azından altı ay) devam ediyor 

olmasıdır. 

• D) İşyerinde kurulan danışmanlık ve destek birimleri, işçinin işyerine olan 

bağını zayıflatmaktadır. 

 



CEVAP 5 

• 5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk 
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Soru 6 

• 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk 

etmenleriyle ilgili olarak yanlıştır? 

 

• A) Rol belirsizliği: Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince 

bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar. 

• B) Rol yetersizliği: Örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminden 

yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar ve iş doyumunu azaltır, 

gerilimi artırır.  

• C) Karar verme sürecinde katılımın artmasının stresi ve fiziksel 

çöküşü ve iş doyumsuzluğunu artırdığı gösterilmiştir. 

• D) Özellikle liyakat sisteminin gerçekleştirilemediği, kayırmacılığın 

olduğu iş yerlerinde, yetersiz kariyer, abartılı kariyer hem çalışanın 

kendisi hem de diğer çalışanlar için stres nedenidir. 

 



CEVAP 6 

• 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk 
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• 7. Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal tehlike 

boyutlarından biridir? 

  

A) Toplumsal ve çevre koşulları 

B) Titreşim 

C) Yaralanma 

D) Maddi hasar 

  

 

Soru 7 



CEVAP 7 

 

• 7. Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal tehlike 

boyutlarından biridir? 

  

A) Toplumsal ve çevre koşulları 

B) Titreşim 

C) Yaralanma 

D) Maddi hasar 

  

 



• 8. Aşağıdakilerden hangisi stresin mühendislik 

yaklaşımlarından biri değildir? 

  

• A)Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür.   

• B)Stres kişide olan değil, kişiye olandır. 

• C) Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir. 

• D) Disiplinsiz hareketler 

Soru 8 
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• B)Stres kişide olan değil, kişiye olandır. 

• C) Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir. 

• D) Disiplinsiz hareketler 

CEVAP 8 



• 9. İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini 

karşılama düzeyi, streste hangi etkileşme kuramında 

yer alır? 

•   

• A) İstem ve denetim modeli 

• B) Kişi-Çevre uygunluğu kuramı 

• C) Değer biçme kuramı 

• D) Başa çıkma kuramı 

Soru 9 



• 9. İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini 
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CEVAP 9 



 

• 10. Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonları 

arasında yer almaz? 

•   

• A) Akıl Sağlığı  

• B) Vücuttaki yalan mekanizması 

• C) Fiziksel sonuçlar 

• D) Davranışsal sonuçlar 

 

Soru 10 



• 10. Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonları 

arasında yer almaz? 
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CEVAP 10 



 

• 11. İş Hayatında depresyona aşağıdaki olaylardan 

hangisi neden olur? 

  

• A) İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve 

sıkıntıya direnilmesi 

• B) İşte sorumluluk almak 

• C) İşi Disiplinli yapmak 

• D) Yanlış yapmak 

 

Soru 11 
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CEVAP 11 



 

•  Aşağıdakilerden hangisi mobbing (bezdirme) 

değildir? 

 

• A) Kendini ifade etme ve iletişim oluşumunu engelleme 

• B) Niteliksiz işlerde çalıştırma 

• C) Kararlara katılma 

• D) Sosyal izolasyon 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

 

 

•  Aşağıdakilerden hangisi mobbing (bezdirme) 

değildir? 

 

• A) Kendini ifade etme ve iletişim oluşumunu engelleme 

• B) Niteliksiz işlerde çalıştırma 

• C) Kararlara katılma 

• D) Sosyal izolasyon 

 



• Aşağıdakilerden hangisi çalışma yeri düzenlemenin 

psikolojik unsurlarından birisi değildir? 

 

• A) İşyerinde müzik yayını yapmak 

• B) İşyerinde renk uyumuna ve özelliklerine dikkat etmek 

• C) İşyerinde bitkiler ile çalışma yerlerini ve dinlenme 

yerlerini düzenlemek 

• D) İşyerinde kullanılan makine göstergelerini insana 

uygun tasarlamak 

 

Soru 13 
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CEVAP 13 



•  I- İş üzerindeki kontrolün azlığı  

•  II- Zaman baskısı 

•  III- Çalışma sürelerinin farklılığı 

•  IV- İş arkadaşlarından destek görememe  

•  V-İş güvencesi olmaması 

•   

• Yukarıdakilerden hangileri iş stresi üzerinde rol oynayan 

faktörlerdendir? 

•   

A) I, II ve III 

B) III, IV ve V 

C) I, II, III ve V 

D) I, II, III, IV ve V 

 

Soru 14 
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• Yukarıdakilerden hangileri iş stresi üzerinde rol oynayan 

faktörlerdendir? 

  

A) I, II ve III 

B) III, IV ve V 

C) I, II, III ve V 

D) I, II, III, IV ve V 

CEVAP 14 



 

• Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk 

etmenlerinden biri değildir? 

  

A) Stres 

B) Taciz 

C) Beslenme 

D) Ayrımcılık ve baskı 

 

 

Soru 15 



Soru 15 

• Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk 

etmenlerinden biri değildir? 

  

A) Stres 

B) Taciz 

C) Beslenme 

D) Ayrımcılık ve baskı 
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