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Testimiz 17 Sorudan oluşmaktadır. Her soru 5 puan değerindedir. 15-16-17 sorular hariç
BAŞARILAR DİLERİZ.

ISO 9001:2008 – ISO 4001:2007-OHSAS 18001 TEMEL DÖKÜMANTASYON
EĞİTİMİ SINAV SORULARI
1-) ISO 9001 : 2008 Kapsamında ki hangi madde sistemi yılda en az 1 defa denetler ?
a)
b)
c)
d)

8.2.1 Müşteri memnuniyeti
4.2.3 Dokümanların Kontrolü
8.2.2 İç tetkik prosedürü
5.1 Yönetimin taahhüdü

2.Aşağıdakilerden hangisinde ISO-9001 ifadesi doğru tanımlanmıştır?
a)
b)
c)
d)

Son muayene ve testte kalite
Kalite kılavuzu
Kalite yönetimi
Tasarım, geliştirme, üretim, kalite modeli,

3. OHSAS 18001 amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
a)
b)
c)
d)

Risk değerlendirilmesinin yapılması
Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Stajyer ve taşeronların korunması
Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

4. OHSAS 18001′in temel felsefesi hangisidir?
a)
b)
c)
d)

İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması
Verimliliği artırmak
İSG mevzuatına göre ihtiyaçaları belirtmek
Risk değerlendirmesi yapmak

5. İşyerlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin genel prensiplerini ortaya koyan
verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmış standart aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

ISO 9001-2008
OHSAS 18001 - 2007
14001:2007 ÇYS
İşe Giriş Periyodik Kontrol Formları

6. ISO 9001 OHSAS 18001 14001 ÇYS”de şirket içi uygunsuzluklar Hangi başlık altında toplanır?
a)
b)
c)
d)

Tetkik
Politika
Planlama
Yönetimin gözden geçirme

7.
‘’Hatalar, uygunsuzluklar oluştuktan sonra gerçekleştireceğimiz faaliyetleri ISO 14001 ÇYS ’ nin hangi
maddesi gereği kayıtlar altına almalıyız?
a)
4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
b)
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
c)
4.3.1 Çevre Boyutları
d)
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü
8.
14001 ÇYS ‘Çevre boyutları (unsurları) tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi önemlilik durumuna
etki eder?
a)
b)
c)
d)
9.

Yatırım imkanları
Finansal kazanç
Yasal mevzuat
Yukardakilerin hepsi

14001 : 2007 Çevre yönetim sistemi standarttı Amaç ve hedefler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)

Kirliliğin önlenmesi ile tutarlı
Ölçülebilir
Dokümante
Yukardakilerin hepsi

10. ISO 9001 OHSAS 18001 VE 14001 Çevre şartlarının ortak özelliği olmayan standar maddesi
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

4.4.4 Dökümantasyon şartları
4.5.5 İç Tetkik uygulaması
4.5.4 Kayıtların Kontrolü
4.3.1 Müşteri Memnuniyeti

11. Bir işletmede ISO 9001 OHSAS 18001 VE 14001 Temel dokümantasyon kurulurken Yapılması gereken
prosedürlerden en az 4 tane yazınız?
a) …………………..
b) …………………..
c) …………………….
d) ………………………
12. ISO 9001 OHSAS 18001 VE 14001 Yönetimin gözden geçirme prosedürü gereği (YGG) Yılda en az
kaç defa yapılır?
a)
b)
c)
d)
13.

1
2
3
işletmeye göre değişebilir.

Oluşan uygunsuzlukların sebebini gidermek ve tekrarını önlemek için alınan tedbirlere ne isim verilir?
a)
b)
c)
d)

veri analizi
müşteri memnuniyeti
Düzeltici faaliyet
iç tetkik

14. Aşağıdakilerden hangisinin Kalite El Kitabının ( KEK ) içeriğinde olması zorunlu değildir?
a)
b)
c)
d)

Kalite Yönetim Sisteminin hariç tutulan maddesi ve ayrıntıları
Kalite Yönetim Sistemi için dokümante edilmiş prosedürleri veya atıfları
Kalite yönetim sistemi için Personel maaş ve imkanları ayrıntıları
İç tetkik prosedürü

15. OHSAS 18001:2007 belgesine sahip makine imalatı yapan 50 kişilik bir fabrikaya bu belgenin sağladığı
olumlu gelişmeler hakkında yorumlarınızı yazınız?

……………………………………………
16.
ISO 9001:2008 belgesine sahip havacılık sektöründe faaliyet gösteren 1000 kişilik bir firmanın bu
belgenin sağladığı olumlu gelişmeler hakkında yorumlarınızı yazınız?
…………………………………….
………………………………

17. ISO 14001:2007 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesine sahip Arıtma sistemi işleri yapan 80 kişilik bir
fabrikaya bu belgenin sağladığı olumlu gelişmeler hakkında yorumlarınızı yazınız?
………………………………
……………………………..

