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21. KONU PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ 

ÇIKMIŞ SORULAR 

 

 
 
 
1) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çalışma verimini 
düşüren psikososyal risk etkenlerinden biri değildir? 
 
A) Üretimin tekdüzeliği (monotonluk) 
B) Vardiya sistemi ile çalışma 
C) Çalışanların motivasyonunun sağlanması 
D) Mevzuatta çalışma yaşamında ilişkin düzenlemelerdeki yetersizlikler 
E) Çalışanın kişilik yapısından kaynaklanan iç çatışmaları 
 
2) 
 
I. İşyeri organizasyonundaki rollerin belirlenmiş olması 
II. İş veren ve çalışanın amaç konusundaki birlikteliği 
III.İşini kaybetme kaygısı 
 
Yukarıdakilerden hangileri işyerindeki psikososyal stres faktörlerindendir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
 
3)  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, 
aşağıdakilerden hangisi çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilmesi gereken “teknik 
eğitimleri konuları” arasında yer almaz? 
 
A) Elle kaldırma ve taşıma 
B) Kişisel koruyucu donanım kullanımı 
C) Psikososyal risk etmenleri 
D) Tahliye ve kurtarma 
E) Güvenlik ve sağlık işaretleri 
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4)  Aşağıdakilerden hangisi yönetim kaynaklı stres nedenlerinden değildir? 
 
A) Yönetimim aşırı kurallara uygun davranması 
B) İşyerinde çalışanların görevlerinin net ve belirgin olması 
C) Yönetimin aşırı gevşek ve yumuşak davranması 
D) Çalışanlara sürekli ceza kesilmesi 
E) Kademe atlamada belirsizliklerin oluşu 
 
5) Aşağıdakilerden hangisi kişiden kaynaklı stresle ilgili değildir? 
 
A) Başa çıkamama 
B) Ücret 
C) Yaş 
D) Cinsiyet 
E) Özgüven 
 
 
 
 
6)  Aşağıdakilerden hangisi işyerinde streseneden olabilecek örgütsel stres kaynaklarından biri 
değildir? 
 
A) Ailede geçimsizlikler olması 
B) Rol çatışması 
C) Yapılan işin aşırı sorumluluk taşıması 
D) Rol belirsizliği 
E) Çalışanın kararlara katılmaması 
 
7)  
 
I. Çalışma çevresinden kaynaklanan stres 
II. İşin kendisinden kaynaklanan stres 
III. Çalışanın kendi konumundan kaynaklanan stres 
 
Yukarıdakilerden hangileri çalışma yaşamında karşılaşılan stres faktörleri arasında yer alır?  
 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
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8)  Çalışma yaşamında görülebilen mobbing (bezdiri-yıldırma) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Kendini ifade etme ve iletişimi engelleme, niteliksiz işlerde çalıştırma, sosyal izolasyon, dışlama gibi 
davranışlar söz konusudur. 
B) Hiyererşik-otokratik yapıya sahip işyerlerinde, mobbing davranışları daha nadir yaşanır. 
C) Kişilik değerlerine, mesleki duruma, sosyal ilişkilere ve sağlığa zarar veren kötü niyetli, olumsuz 
tutum ve davranışlar vardır. 
D) Bir kişi veya grubun, diğer kişi veya gruba psikolojik yolla, uzun süreli sistematik baskısı söz 
konusudur. 
E) Genellikle psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme kavramlarıyla birlikte 
kullanılmaktadır. 
 
9)  Aşağıdakilerden hangisi işyerinde mobbing amacıyla yapılan davranışlardan biri değildir? 
 
A) Doğrudan iletişimin reddedilmesi 
B) Tek başına bırakma 
C) Hor görme 
D) Yetki istismarı 
E) Olumlu geri bildirimde bulunma 
 
 
 

CEVAPLAR 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 B 

5 B 

6 A 

7 E 

8 B 

9 E 
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https://www.isgturkiyesinav.com 

 

Facebook linki;  

 

https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 

 

Telegram linki; 

 

https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 

 

İnstagram linki ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 
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https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 

 

Whatsap linki; 
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