
 

 

              Genel İşletme ve  Organizasyon Staj İnceleme Konuları 
  

1. Firmanın şirket yapısı nedir ve böyle bir şirketin hukuksal açıdan kurulma prosedürü nasıldır? 

2. Firmanın organizasyon şemasını çizip önemli gördüğünüz üç pozisyonun yetki ve sorumluluklarını 

açıklayarak olması gerekenle kıyaslayınız? 

3. Firmanın üretim konusu ve faaliyetleri nelerdir? 

4. Firmanın kuruluş yeri seçimi kriterleri nelerdir? 

5. Üretilen ürün çeşitleri nelerdir? 
6. İşletmede görülen iş akışı tipi nasıldır? 

7. Tesisin üretim sistemini açıklayınız. 

8. Firmada işyeri düzenleme türlerinden hangisi görülmektedir? 

9. En az iki ürünün imalat akış semasını hazırlayınız. 

10. Bir ürüne ait ürün ağacını oluşturup  ürünü n teknik resimlerini çiziniz. Ürün ağacında görülen 

parçaların nereden tedarik  edildiğini gerekçesiyle açıklayınız. 

11. Tesisin yerleşim yeri krokisinin çizimini yapınız varsa yerleşim yeri  sorunları nelerdir? 

12. Bölümler arası eylem ilişki diyagramını oluşturunuz. 

13. Tesis kapasitesi ve kapasitenin kullanım oranı nedir? Âtıl kapasite varsa nedenleri nelerdir? 

14. Öngörülen kapasite için gerekli tezgah sayısı nedir? Hesaplanan tezgah sayısı yeterli mi? Değilse 

işletme bu açığı nasıl bir yöntem ile kapatmaktadır? 
15. Önerilen yerleşim düzeninin blok diyagramım çiziniz. 

16. Malzeme taşımada kullanılan ekipmanlar nelerdir? 

17. Üretim hat dengeleme sorunları var mı, varsa çözüm önerileriniz nelerdir? 

18. Varolan üretim teknolojisinin alternatifi var mıdır? Varsa kullanılan teknolojinin seçilme nedenleri 

nelerdir? 

19. Sipariş üzerine mi yoksa stok için mi üretim yapılmaktadır? 

20. Stok çeşitleri ve stok politikaları nelerdir? 

21. Emniyet stoku belirlenmiş midir? 

22. Tedarikçi ile ilişkiler, tasarım ve sipariş esasları nelerdir? 

23. Hammadde, yarı mamul ve mamul madde kontrolü ve imalat süreçlerini kontrolü nasıl yapılmaktadır? 

24. Bakım onarım politikaları nelerdir? 

25. Maliyet analizi nasıl yapılmaktadır? 
26. İşletme sermayesi, öz kaynak, kredi ve yabancı ortaklık durumunu açıklayınız. 

27. Muayene ve test kriterleri nelerdir? 

28. Ürünlerin satışlarında iç pazar ve dış pazar oranları ve bu konudaki imkanlar nelerdir? 

29. Ürün geliştirme çalışmaları var mıdır? 

30. Verimlilik konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Verimlilik oranları oluşturup kontrol edilmekte 

midir? 

31. Toplam Kalite Yönetimi benimsenmiş mi, bu konuda ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

32. Şirketin Kurumsal kültürü nedir? 

33. Şirketin çalışanların eğitimine bakış açısı nasıldır? Bu konuda ne tür girişimler yapılmaktadır? 

34. Temizlik ve aparatların ve iş parçalarının düzeni nasıldır? 

35. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri nelerdir? Öneriler var mı? 
36. Bilgisayar ve iletişim teknolojisi ne düzeyde kullanılmaktadır? 

37. TSE-EN, ISO 2000 belgesi ve CE belgesi var mı, varsa alınma kriterleri nelerdir? 

38. Firma ulusal ve uluslar arası fuarlara katılıyor mu? 

39. Marka yaratma çalışmaları var mıdır? 

40. Bir problemi detaylı bir şekilde ele alıp neden-sonuç ilişkilerini kılçık diyagramını kullanarak 

belirleyiniz. 

41. Mal kabulünde % 100 muayene mi, örnekleme mi  yapılmaktadır, nedenleriyle açıklayınız. 

42. Örnekleme yapılarak bir partinin  kabulü ya da reddi belirleniyorsa hangi örnekleme  planının  

uygulandığını belirtiniz. 

43. Kontrol istasyonları belirlenirken nelere dikkat edilmektedir belirtiniz. 

44. Üretim  süreci  esnasında oluşan  hataları minimize etmek için uygulanan  istatistiksel kalite  kontrol  

yöntemlerini belirtiniz. 
45. Organizasyon açısından Toplam Kalite Yönetimi’nin  yerini açıklayınız. 

46. İşletmede uygulanan problem çözme tekniklerini açıklayınız. 

47. Hatalara ait kontrol kartları  oluşturulmakta  mıdır? Açıklayınız. 

48. Çevre Yönetim Sistem uyguluyorlar mı? 

49. Süreç iyileştirme yönetimini belirtiniz. 

50. Kalite çemberleri uygulanıyor mu? Nasıl oluşturulmuş açıklayınız. 

 


