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SORU 1  

 

• Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde psikososyal 

etkenlerin oluşturduğu davranışsal semptomlardan 

değildir? 

 

A) Deri döküntüleri 

B) İşe devamsızlıkta artış 

C) Sigara kullanımında artış 

D) Fazla ya da az yemek yeme 



 

 

CEVAP 1  
 

 

• Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde psikososyal 

etkenlerin oluşturduğu davranışsal semptomlardan 

değildir? 

 

A) Deri döküntüleri 

B) İşe devamsızlıkta artış 

C) Sigara kullanımında artış 

D) Fazla ya da az yemek yeme 



 

SORU 2  

    
• Aşağıdaki kavramlardan hangisi gücü elinde 

bulunduran kişi ya da grubun, diğerlerine psikolojik 

yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasını 

tanımlar? 

 

A) Stres 

B) Depresyon 

C) Mobbing 

D) Psikoz 
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CEVAP 2  



 

SORU 3  

 

• İşyerlerinde psikososyal risklerin kontrolü 

bakımından aşağıdaki yöntemlerden hangisi doğru 

değildir? 

 

• A) İşin tanımının netleştirilmesi 

• B) İşyerinde iletişimin geliştirilmesi 

• C) İşyerinde egzersiz programları yapmak 

• D) Çalışanların işyeri riskleri konusunda eğitimi 
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CEVAP 3  



 Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk 

etmenlerinden değildir? 

  

A) Monoton iş 

B) Aşırı iş yükü 

C) Vardiyalı çalışma 

D) İş güvencesi olması 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

 Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk 

etmenlerinden değildir? 

  

A) Monoton iş 

B) Aşırı iş yükü 

C) Vardiyalı çalışma 

D) İş güvencesi olması 

 

 



Soru 5 

 
•  Aşağıdakilerden hangisi stresten korunmada yapılacaklar arasında 

değildir? 

  

A) Sağlıklı beslenme 

B) Tartışma               

C) Fizik egzersiz 

D) Düzenli uyku 

 



CEVAP 5 

•  Aşağıdakilerden hangisi stresten korunmada yapılacaklar arasında 

değildir? 

  

A) Sağlıklı beslenme 

B) Tartışma               

C) Fizik egzersiz 

D) Düzenli uyku 



Soru 6 

•  Aşağıdakilerden hangisi işyerinde stres yaratan etmenler 

arasında değildir? 

  

• A) Yetki ve sorumluluk belirsizliği 

• B) Performansa dayalı ücretlendirme 

• C) Yükselme kriterlerinin açıkça belirlenmiş olması 

• D) Yöneten ve yönetilenlerin amaç konusundaki fikir ayrılığı 

 



CEVAP 6 

• Aşağıdakilerden hangisi işyerinde stres yaratan etmenler 

arasında değildir? 

  

• A) Yetki ve sorumluluk belirsizliği 

• B) Performansa dayalı ücretlendirme 

• C) Yükselme kriterlerinin açıkça belirlenmiş olması 

• D) Yöneten ve yönetilenlerin amaç konusundaki fikir ayrılığı 

 



 

• İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka kişiyi 

veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik 

söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca 

başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları 

sürece ne denir? 

  

A) Mobbing 

B) Kavga 

C) Stres 

D) Gerilim 

 

Soru 7 



CEVAP 7 

• İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka kişiyi 

veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik 

söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca 

başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları 

sürece ne denir? 

  

A) Mobbing 

B) Kavga 

C) Stres 

D) Gerilim 

 



• Aşağıdaki kavramlardan hangisi insan vücudunun 

tam istirahat hâlinde ve temel yaşam fonksiyonlarını 

devam ettirebilmesi için gereken en düşük enerji 

harcama düzeyini ifade eder? 

 

A) Serbest zaman payı enerjisi 

B) Bazal metabolizma enerjisi 

C) Toplam harcanan enerji 

D) İş payı enerjisi 

Soru 8 
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CEVAP 8 



• Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan üzerindeki 

fizyolojik etkilerinden değildir? 

  

A) Acı hissi 

B) İşitme duyusu kaybı 

C) İş performansında azalma 

D) Hormonal dengede bozulma 

Soru 9 



• Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan üzerindeki 

fizyolojik etkilerinden değildir? 
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CEVAP 9 



• Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

•   

• A) Çalışanlar arasında iletişimi artırır. 

• B) İşe devamsızlığın sık bir nedenidir. 

• C) Monoton işlerin yapıldığı işyerlerinde daha sık 

görülür. 

• D) Nedenleri arasında işyerinde karar süreçlerine 

katılmamak da vardır. 

Soru 10 
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CEVAP 10 



 

•  Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk 

etmenleri arasında değildir? 

 

A) Çalışma ortamı 

B) Çalışma süresi 

C) Cinsiyet 

D) Ücret 

 

Soru 11 



 

•  Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk 

etmenleri arasında değildir? 

 

A) Çalışma ortamı 

B) Çalışma süresi 

C) Cinsiyet 
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CEVAP 11 



• İşyeri hekimleri, işin yürütümünde ergonomik ve 

psikososyal riskler açısından çalışanların hangi 

kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın 

uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres 

faktörlerinden korunmaları için araştırmalar 

yapmakla yükümlüdür? 

 

• A) Fiziksel ve bilimsel 

• B) Fiziksel ve zihinsel 

• C) Zihinsel ve bilişsel 

• D) Bilişsel ve sezgisel 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

 

• İşyeri hekimleri, işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal 

riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini dikkate alarak 

iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki 

stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla 

yükümlüdür? 

 

• A) Fiziksel ve bilimsel 

• B) Fiziksel ve zihinsel 

• C) Zihinsel ve bilişsel 

• D) Bilişsel ve sezgisel 

 



• Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz olarak 

    adlandırılamaz? 

 

A) Yıldırma  

B) Pasifize etme 

C) Fiziksel şiddet 

D) İşten uzaklaştırma 

 

Soru 13 



• Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz olarak 

    adlandırılamaz? 

 

A) Yıldırma  

B) Pasifize etme 

C) Fiziksel şiddet 
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CEVAP 13 



• Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal yönden etkili 

organizasyonel etmenler arasın da değildir? 

  

A) İşyerinin yönetim şekli 

B) A tipi kişilik yapısı 

C) İşyerinin ücret politikası 

D) İşyerinde vardiya varlığı 

 

Soru 14 



• Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal yönden etkili 

organizasyonel etmenler arasın da değildir? 

  

A) İşyerinin yönetim şekli 

B) A tipi kişilik yapısı 

C) İşyerinin ücret politikası 
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CEVAP 14 



 

• I- Ağır iş yükü 

• II- Monoton işler  

• III- Rol karmaşası 

• IV- Kişisel koruyucu donanım kullanımı 

• Yukarıdakilerden hangileri iş yaşamında doğrudan stres nedeni 

olabilen faktörlerden değildir? 

  

A) II ve IV   

B) II ve III 

C) I, II ve III 

D) Yalnız IV 

 

 

Soru 15 



Soru 15 

• I- Ağır iş yükü 

• II- Monoton işler  

• III- Rol karmaşası 

• IV- Kişisel koruyucu donanım kullanımı 

• Yukarıdakilerden hangileri iş yaşamında doğrudan 

stres nedeni olabilen faktörlerden değildir? 

  

A) II ve IV   

B) II ve III 

C) I, II ve III 

D) Yalnız IV 
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