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SORU 1  

 

• Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya 

çıkmasında psikososyal risk etmenleri rol 

almamaktadır? 

  

A) Gastrit  

B) Depresyon 

C) Karaciğer sirozu 

D) Koroner kalp yetmezliği 



 

 

CEVAP 1  
 

 

• Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya 

çıkmasında psikososyal risk etmenleri rol 

almamaktadır? 
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SORU 2  

    
• Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli 

işler arasında değildir? 

  

• A) Vardiyalı işler 

• B) Parça başı işler 

• C) Esnek çalışılan işler 

• D) Rotasyonla çalışılan işler 
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CEVAP 2  



 

SORU 3  

• Psikososyal riskler sağlığı doğrudan (fiziksel) ya da 

stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal, akıl sağlığı vb.) 

olarak etkileyebilirler. Aşağıdakilerden hangisi 

psikososyal risklerin 

    dolaylı etkilerinden birisidir? 

 

A) Kalp krizi  

B) Mide hazımsızlığı 

C) Eklem ağrıları 

D) Yorgunluk 
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CEVAP 3  



•  Aşağıdakilerden hangisinde kişinin stres faktörü ile 

karşılaşmasından sonra gelişen dönemin aşamaları 

sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

 

• A) Tükenme (Dışa vurma) – Direnme – Uyarma(Alarm) 

• B) Direnme – Uyarma (Alarm) – Tükenme (Dışavurma) 

• C) Uyarma (Alarm) – Direnme – Tükenme (Dışavurma) 

• D) Uyarma 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

•   Aşağıdakilerden hangisinde kişinin stres faktörü ile 

karşılaşmasından sonra gelişen dönemin aşamaları 

sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

 

• A) Tükenme (Dışa vurma) – Direnme – Uyarma(Alarm) 

• B) Direnme – Uyarma (Alarm) – Tükenme (Dışavurma) 

• C) Uyarma (Alarm) – Direnme – Tükenme (Dışavurma) 

• D) Uyarma 

 

 



Soru 5 

•  Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlığı olumsuz 

etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri arasında 

sayılamaz? 

 

• A) Mobbing 

• B) Fazla mesai 

• C) Uygunsuz iş yükü 

• D) Organik ve organik olmayan tozlar 

 



CEVAP 5 

• Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek 
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Soru 6 

•  Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin etkilerinden 

birisi değildir? 

 

• A) Umutsuzluk 

• B) El-kol titreşim sendromu 

• C) İnsiyatif kullanmakta zorlanma 

• D) Aşırı heyecan, huzursuzluk, gerginlik 

 



CEVAP 6 

• Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin etkilerinden birisi 

değildir? 

 

• A) Umutsuzluk 

• B) El-kol titreşim sendromu 

• C) İnsiyatif kullanmakta zorlanma 

• D) Aşırı heyecan, huzursuzluk, gerginlik 

 



 

• Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

• A)Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları 

yoluyla, kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma 

sürecidir.  

• B) Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olmayabilir. 

• C) Öğrenme sonucu oluşan davranış, istendik ya da 

istenmedik olduğu gibi yanlış da olabilir. 

• D) Sigara içme süreci istendik olmamakla birlikte, 

öğrenilmiş bir davranıştır. 

 

Soru 7 



CEVAP 7 

 

• Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

• A)Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları 

yoluyla, kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma 

sürecidir.  

• B) Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olmayabilir. 

• C) Öğrenme sonucu oluşan davranış, istendik ya da 

istenmedik olduğu gibi yanlış da olabilir. 

• D) Sigara içme süreci istendik olmamakla birlikte, 

öğrenilmiş bir davranıştır. 

 

 



•     İletişim ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?  

 

• A)İletişim sürecinde kaynak, başkası ile paylaşacak bir 

fikre sahip olan birey, grup ya da kurumdur. 

• B) İletişim sürecinde mesaj, iletişime esas olan haber, 

bilgi, hareket, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı, işaret vb 

sembollerdir 

• C) İletişim, kaynaktan alıcıya doğru tek yönlü bir 

eylemdir.  

• D) Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve alıcıdan kaynağa geri 

besleme iletişim sürecidir. 

Soru 8 
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CEVAP 8 



• Yetişkin eğitimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?  

 

• A)Yetişkinler eğitimin kendi konularıyla bağlantılı 

olmasını isterler 

• B) Yetişkinler belli bir olgunluk düzeyine eriştikleri için 

olumlu geribildirimden (positive feedback) rahatsızlık 

duyarlar 

• C) Yetişkinlerin kendileri ve eğitmenleri için beklenti 

düzeyleri yüksektir 

• D) Yetişkinler eğitime etkin olarak katılmak isterler 

Soru 9 
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CEVAP 9 



 İnteraktif eğitimle ilgili olarak hangisi yanlıştır?  

 

• A)Eğitim süresini sınırlandıracağından kursun amacı ve 

• öğrenim hedeflerinin konuşulmasıyla vakit kaybedilmemelidir. 

• B) Eğitimlerdeki ısınma egzersizleri, etkin katılımı ve karşılıklı 

etkileşimi desteklerken, katılımcıların endişelerinin giderilmesine de 

yardımcı olur. 

• C) İnteraktif eğitimde katılımcıların sorularının yanıtlanması 

önemlidir. 

• D) Olumlu eğitim atmosferi oluşturmak, öğrenimi destekleyen önemli 

bir öğedir. 

Soru 10 



İnteraktif eğitimle ilgili olarak hangisi yanlıştır?  

 

• A)Eğitim süresini sınırlandıracağından kursun amacı ve 

• öğrenim hedeflerinin konuşulmasıyla vakit kaybedilmemelidir. 

• B) Eğitimlerdeki ısınma egzersizleri, etkin katılımı ve karşılıklı 

etkileşimi desteklerken, katılımcıların endişelerinin giderilmesine de 

yardımcı olur. 

• C) İnteraktif eğitimde katılımcıların sorularının yanıtlanması 

önemlidir. 

• D) Olumlu eğitim atmosferi oluşturmak, öğrenimi destekleyen önemli 

bir öğedir. 

 

CEVAP 10 



• Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

• A)Eğitime katılacak grubun büyüklüğüne göre uygun 

• mekan ve uygun oturma düzeninde   (U, V, balık kılçığı, sınıf düzeni 

gibi) ve yetkin bir eğitmenle eğitim düzenlenmelidir. 

• B) İşyerindeki yöneticilerin, zaten bu konuda yetişmiş oldukları için iş 

sağlığı konusundaki eğitimlere katılmaları gereksizdir 

• C) Gösterim  (demonstrasyon), sansürsüz, eleştirmeden mümkün 

olduğunca çok fikir toplamak amacıyla, konuyla ilgili herkesin aklına 

geleni söylediği ve bunların yazılarak, tekrar tartışıldığı bir eğitim 

tekniğidir 

• D) Sözlü iletişimde sesin ton, vurgusu ve yüksekliğinin 

ayarlanmasından çok ne söylendiği önemlidir. 

 

Soru 11 
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CEVAP 11 



• Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan 

hangisine bakılmaz? 

•   

• A) Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır.  

• B) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır. 

• C) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve 

güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır. 

• D) Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim 

faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

 

• Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan 

hangisine bakılmaz? 
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• Aşağıdakilerden hangisi Eğitimin temel prensiplerinden 

değildir? 

 

• A) Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve 

uygulamalı olarak düzenlenir. 

• B) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. 

• C) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması 

gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir 

bir biçimde ortaya konması esastır. 

• D) Bireysel seviye tespiti eğiticiler tarafından belirlenecek bir 

yöntemle tespit edilir 

 

Soru 13 



• Aşağıdakilerden hangisi Eğitimin temel prensiplerinden 

değildir? 

 

• A) Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve 

uygulamalı olarak düzenlenir. 

• B) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. 

• C) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması 

gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir 

bir biçimde ortaya konması esastır. 

• D) Bireysel seviye tespiti eğiticiler tarafından belirlenecek bir 

yöntemle tespit edilir 

CEVAP 13 



• Aşağıdakilerden hangisi Eğitimin temel prensiplerinden 

değildir? 

 

• A) Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği 

sağlamadığı taktirde profesyonel eğitim kurumlarından eğitim 

aldırılır. 

• B) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır.  

• C) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı 

belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya 

eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. 

• D) Genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması 

halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. 
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CEVAP 14 



 

• Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan 

hususlardan değildir? 

 

•  A) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. 

• B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür. 

• C) Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili 

mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 

• D) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür. 
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Soru 15 

 
• Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan 

hususlardan değildir? 

 

•  A) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. 

• B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür. 

• C) Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili 

mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 

• D) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür. 
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