BOYA DOLUM OPERATÖRÜ (SEVIYE 3)
ÖĞRETİM PROGRAMI
ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: MAKİNE, CİHAZ VE EKİPMANI DOLUMA HAZIRLAMA

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü(Seviye 3)

BİRİM 3

: Ürün Dolum Öncesi Hazırlıkları Yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Makine, cihaz ve ekipmanı doluma hazırlayabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıyla; iş talimatına uygun olarak boya dolum ve ambalaj makine, cihaz ve ekipmanının
(tank, kazan, shrink, vb.) kalibrasyon tarihleri ile çalışıp çalışmadığı, makine, cihaz ve
ekipmandaki arıza ve eksikliklerinin bildirimi, makine, cihaz ve ekipmanın temizliğini bilgi,
beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. İş talimatına uygun olarak boya dolum ve ambalaj makine, cihaz ve ekipmanının (tank,
kazan, shrink, vb.) kalibrasyon tarihleri ile çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
2. Makine, cihaz ve ekipmandakiarıza ve eksikliklerinin bildirimini yapar.
3. Makine, cihaz ve ekipmanıntemizliğini kontrol eder.
BİLGİ
1. Boya dolum kartındaki bilgileri açıklar.
2. Ürünün tanımlama bilgilerini bilir.
3. Dolum makinesinin çalışma prensibini açıklar.
4. Ambalajlama makinasının çalışma prensibini açıklar.
5. Shrink makinesinin çalışma prensibini açıklar.
6. Dolum makinesini hazırlarken dikkat edilecek hususları açıklar.
7. Renk damlatma aparatının ayarlarını bilir
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8. Dolumu yapılacak ürünü karıştırılmasını bilir.
9. Dolum makinesini yıkamayı bilir
10. Ekipmanların temizliğinin yapımını bilir.
BECERİ
1. Dolum yapılacak ürünün gramaj bilgilerini kontrol eder.
2. Terazi kalibrasyon etiket tarihini kontrol eder, kalibrasyon doğrulaması yapar.
3. Kazan/tank numarasını kontrol eder.
4. Kazanın/tankın içerisindeki rengi kontrol ederek farklı ise ilgili birime bildirir.
5. Karıştırılacak ürünü kontrol eder, uygunsuzluk durumunda ilgili birime bilgi verir.
6. Karıştırıcının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
7. Boyayı homojen oluncaya kadar karıştırır.
8. Tank/kazan ile dolum makinesi hattının bağlantısını yapar
9. Dolum Makinesini çalışır hale getirir
10. Shrink makinesini çalışır hale getirir
11. Ambalaj ebat ayarlarını yapar
12. Piston ayarını yapar
13. Arızalı veya eksik olan ekipman, cihaz ve makinenin ekipman kodu ile birlikte formla
veya sistemden arıza veya eksik bildirimini yapar.
14. Arızalı olan ekipman, cihaz ve makinelerin kullanılmaması için uyarıcı levha asar, ilgili
birime bilgi verir.
15. Giderilen arızanın takibini yapar.
16. Otomatik ve yarı otomatik makinelerde dolum bittiğinde hava vanasını kapatır, kazanın
basıncını nefeslik vanasını açarak alır.
17. Su bazlı boyalarda geri dönüş vanasını açarak hazneye su verir, hazne ve hattı yıkar,
oluşan atıkla ilgili talimatları uygular.
18. Solvent bazlı boyalarda haznedeki boyayı kovalara boşaltır ve toplama alanına götürür,
hazneyi solventle yıkar ve oluşan atıkla ilgili talimatları uygular.
19. Dolum ekipmanlarını söker ve yıkama alanına götürür.
20. Temizlenmiş olan aparatları makine üzerine takar ve makineyi bir sonraki üretim için
hazırlar.
21. Dolum kafasını, damlatma aparatını, filtreyi ve pompayı söker ve yıkar.
22. Ara bağlantı hatlarını yıkar.
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23. Şamandıra ve şamandıra şalterlerini yıkar.
YETKİNLİK
1. İş talimatlarına, iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışır.
2. Talimatlar doğrultusunda boya dolum ve ambalaj makine, cihaz ve ekipmanının üretime
hazır ve çalışabilir hale getirilmesini sağlar.
3. Ürünün gerekli kontrollerini yapıp, dolum haznesine bireysel olarak transfer eder.
4. Makine, cihaz ve ekipmandaki arıza ve eksikliklerinin kontrollerini yapar.
5. İlgili ekipmanın periyodik kontrollerini üretim talimatına uygun parametrelere göre yapar.
6. Makine, cihaz ve ekipmanın temizliğini yapar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Terazi, Kazan/tank, karıştırıcı, dolum makinası, transfer hattı, shrink makinası, ambalaj,
otomatik ambalaj makinası, piston, uyarıcı levhalar, otomatik veya yarı otomatik dolum
makinası, vanalar
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: AMBALAJ VE SARF MALZEMELERİ DOLUMA HAZIRLAMA

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü(Seviye 3)

BİRİM 3

: Ürün Dolum Öncesi Hazırlıkları Yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Ambalaj ve sarf malzemeleri doluma hazırlayabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıylaiş

talimatına

uygun

olarak

ambalaj

ve

sarf

malzemelerini

temin

edilmesi,ambalajların iş talimatına uygun olarak kontrol (etiket bilgileri, temizliği, miktarını)
edilmesibilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. İş talimatına uygun olarak ambalaj ve sarf malzemelerini temin eder.
2. Ambalajları iş talimatına uygun olarak kontrol (etiket bilgileri, temizliği, miktarını) eder.
BİLGİ
1.

İş talimatına uygun olarak ambalaj ve sarf malzemelerini sıralar.

2.

Malzemeyi kontrol ederken yapılması gerekenleri açıklar.

3.

İş emrine göre ambalajın etiket bilgilerini bilir.

BECERİ
1. Dolum kartına göre ambalajı seçer.
2. Ambalaj ve sarf malzemelerini kontrol eder.
3. Ambalaj kapaklarını getirir/getirilmesini sağlar.
4. Dolum kartına göre etiketleri hazırlar.
5. Shrink naylonunu hazırlar.
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6. Tava kartonunu hazırlar.
7. İş emrine göre ambalajın etiket bilgilerini kontrol eder.
8. Ambalaj ebadını kontrol eder.
9. Ambalaj miktarını kontrol eder.
10. Ambalajların temiz olup olmadığını kontrol eder.
11. Ambalaj etiket bilgilerini kontrol eder.
12. Ambalaj malzemelerini etiketler/etiketlenmesini sağlar.
13. Etiketlenmiş ambalajları İSG kurallarına uygun olarak dolum alanına getirir/getirilmesini
sağlar.
14. Dolumu yapılacak ürünün birim ambalaj ve koli barkodlarını basar/basılmasını sağlar.
YETKİNLİK
1. İş emrindeki ürün çeşitlerini ve ambalaj malzemeleri miktarını kontrol eder, eksiklikleri
ilgili birime bildirir.
2. İş emrine göre ambalaj malzemelerinin üretime hazırlanmasını sağlar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Ambalaj, Ambalaj kapakları, etiketler, Shrink naylonu, Tava kartonu, birim ambalaj ve koli
barkodları, barkod basma cihazı
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: OTOMATİK DOLUM

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü(Seviye 3)

BİRİM 4

: Ürün dolumu yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Otomatik dolum yapabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıyla boya dolum talimatına uygun olarak makine ayarlarını (hacim, ebat, ağırlık, basınç,
ısı ve soğutma, vb.), iş emrine göre makine ve donanım yoluyla otomatik olarak boya dolumu
yapabilme, iş emri ve üretim prosesine uygun ara kontrolleri ( tartım, renk, yüzey, barkod, vb.),
ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alabilme, işletme
prosedürlerine uygun olarak ürün şahit numunesini alma ve ilgili birime gönderebilme bilgi,
beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. Boya dolum talimatına uygun olarak makine ayarlarını (hacim, ebat, ağırlık, basınç, ısı
ve soğutma, vb.) yapar.
2. İş emrine göre makine ve donanım yoluyla otomatik olarak boya dolumu yapar.
3. İş emri ve üretim prosesine uygun ara kontrolleri ( tartım, renk, yüzey, barkod, vb.) yapar.
4. Ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alır.
5. İşletme prosedürlerine uygun olarak ürün şahit numunesini alır,ilgili birime gönderir.
BİLGİ
1. Dolum talimatlarına uygun makine ayarlarını açıklar.
2. Süzme işlemini ve nedenlerini açıklar.
3. Ambalaj ve sarf malzemelerini makineye yüklemeyi bilir.
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4. Ürünü dolum haznesine transfer etme sırasında işlemleri sıralar.
5. Ürün doldurulması sırasında dikkat edilecek hususları açıklar.
6. İş emri ve üretim prosesine uygun kontrolleri açıklar
7. Dolum saatleri ve adedini kayıt altına alırken dikkat edilecek hususları açıklar.
8. Ürün şahit numunesini alma işlemlerini açıklar.
BECERİ
1. Delik kutu kontrol aparatı ayarlarını yapar
2. Hacim ayarı yapar
3. Hız ayarları yapar
4. Ambalaj ebat ayarı yapar
5. Terazi ayarı yapar
6. Kapak bırakma ve kapatma ayarlarını yapar
7. Yükleme esnasında ambalajları kontrol eder.
8. Filtre ve pompa kontrolünü yapar.
9. Damlatma aparatı, barkod ve inkjet kontrolünü yapar.
10. Shrink kontrolü yapar.
11. Dolum sayacını kontrol eder.
12. Otomatik makinede işlem kodu ve parametre seçer
13. Pompa hortumunu tanka/kazana bağlar.
14. Tank/kazan bağlantı kontrolünü yapar.
15. Havalı veya dişli pompalarda boyaya uygun filtreyi pompaya takar.
16. Pompanın hava ve elektriğini açar.
17. Makinenin topraklamasını bağlar
18. Otomatik ambalaj besleme makinesini çalıştırır.
19. Makine kapasitesine göre ambalaj yükler.
20. Makinenin hava vanasını açar, makineyi çalıştırır.
21. Ambalaj takviyesi için makineyi durdurur, yeni ambalajları yükler.
1. Talimatlarla belirlenmiş aralıklarla dolumu yapılmış ambalajlardan örnek alır, gramaj
kontrolü yapar.
2. Ürünün gözle yoğunluk, renk ve yüzey kontrolünü yapar, uygunsuzluk halinde dolumu
durdurarak numune alır ve ilgili birime gönderir.
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YETKİNLİK
1. Üretim talimatı doğrultusunda başlangıç ve periyodik kontrolleri sağlar.
2. Dolum talimatlarında belirtilen prosese uygun makineler ile otomatik dolum yapar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Terazi, Delik kutu kontrol aparatı, Filtre, pompa, Damlatma aparatı, barkod, inkjet, Shrink,
Dolum sayacı, Otomatik dolum makinesi, Pompa hortumu, vanalar, Tank/kazan, Otomatik
veya yarı otomatik ambalaj besleme makinesini
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: ELLE DOLUM YAPABİLME

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü(Seviye 3)

BİRİM 4

: Ürün dolumu yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Elle dolum yapabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıyla boya dolum talimatına uygun olarak makine ayarlarını (hacim, ebat, ağırlık, basınç,
ısı ve soğutma, vb.), iş emrine göre elle boya dolumu yapabilme, iş emri ve üretim prosesine
uygun ara kontrolleri ( tartım, renk, yüzey, barkod, vb.), ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri
ile dolum adedini kayıt altına alabilme, işletme prosedürlerine uygun olarak ürün şahit
numunesini alma ve ilgili birime gönderebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. Boya dolum talimatına uygun olarak elle dolum için gereken araç-gerecin ayarlarını
(hacim, ebat, ağırlık, ısı ve soğutma, vb.) yapar.
2. İş emrine uygun olarak elle boya dolumu yapar.
3. İş emri ve üretim prosesine uygun ara kontrolleri ( tartım, renk, yüzey, barkod, vb.) yapar.
4. Ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alır.
5. İşletme prosedürlerine uygun olarak ürün şahit numunesini alır, ilgili birime gönderir.
BİLGİ
1. Üretim talimatlarına uygun makine ayarlarını açıklar.
2. Süzme işleminin nedenlerini açıklar.
3. Ambalaj ve sarf malzemelerini makineye yüklemeyi bilir.
1. Ürünü dolum haznesine transfer etme sırasında işlemleri sıralar.
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2. Ürün doldurulması sırasında dikkat edilecek hususları açıklar.
3. Ara kontrolleri nasıl yapıldığını açıklar.
4. Dolum saatleri ve adedini kayıt altına alırken dikkat edilecek hususları açıklar.
5. Ürün şahit numunesi alma işlemini izah eder.
BECERİ
1. Delik kutu kontrol aparatı ayarlarını yapar
2. Hacim ayarı yapar
3. Hız ayarları yapar
4. Ambalaj ebat ayarı yapar
5. Terazi ayarı yapar
6. Kapak bırakma ve kapatma ayarlarını yapar
7. Yükleme esnasında ambalajları kontrol eder.
8. Filtre ve pompa kontrolünü yapar.
9. Damlatma aparatı, barkod ve inkjet kontrolünü yapar.
10. Shrink kontrolü yapar.
11. Dolum sayacını kontrol eder.
12. Ambalajları makineye elle yükler.
1. Pompa hortumunu tanka/kazana bağlar.
2. Tank/kazan bağlantı kontrolünü yapar.
3. Elle dolumda tank / kazan çıkışı ile dolum haznesi arasına filtre takar.
4. Havalı veya dişli pompalarda boyaya uygun filtreyi pompaya takar.
5. Pompanın hava ve elektriğini açar.
6. Makinenin topraklamasını bağlar
7. Otomatik ambalaj besleme makinesini çalıştırır.
8. Makine kapasitesine göre ambalaj yükler.
9. Makinenin hava vanasını açar, makineyi çalıştırır.
10. Ambalaj takviyesi için makineyi durdurur, yeni ambalajları yükler.
11. Ambalajları makineye tek tek yükler.
1. Talimatlarla belirlenmiş aralıklarla dolumu yapılmış ambalajlardan örnek alır, gramaj
kontrolü yapar.
2. Ürünün gözle yoğunluk, renk ve yüzey kontrolünü yapar, uygunsuzluk halinde dolumu
durdurarak numune alır ve ilgili birime gönderir.
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YETKİNLİK
1. Üretim talimatı doğrultusunda başlangıç ve periyodik kontrolleri sağlar.
2. Dolum talimatlarında belirtilen prosese uygun makineler ile elle dolum yapar
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Terazi, Delik kutu kontrol aparatı, Filtre, pompa, Damlatma aparatı, barkod, inkjet, Shrink,
Dolum sayacı, Otomatik dolum makinesi, Pompa hortumu, vanalar, Tank/kazan, Otomatik
veya yarı otomatik ambalaj besleme makinesini
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: YARI OTOMATİK DOLUM YAPABİLME

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü(Seviye 3)

BİRİM 4

: Ürün dolumu yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Yarı otomatik dolum yapabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıyla boya dolum talimatına uygun olarak makine ayarlarını (hacim, ebat, ağırlık, basınç,
ısı ve soğutma, vb.), iş emrine göre makine ve donanım yoluyla yarı otomatik olarak boya
dolumu yapabilme, iş emri ve üretim prosesine uygun ara kontrolleri ( tartım, renk, yüzey,
barkod, vb.), ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alabilme,
işletme prosedürlerine uygun olarak ürün şahit numunesini alma ve ilgili birime gönderebilme
bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. Boya dolum talimatına uygun olarak yarı otomatik dolum için gerekli araç-gerecin
ayarlarını (hacim, ebat, ağırlık, ısı ve soğutma, vb.) yapar.
2. İş emrine göre yarı otomatik dolum için gereken araç-gereçleri kullanarak boya dolumu
yapar.
3. İş emri ve üretim prosesine uygun ara kontrolleri ( tartım, renk, yüzey, barkod, vb.) yapar.
4. Ürün dolum başlangıç ve bitiş saatleri ile dolum adedini kayıt altına alır.
5. İşletme prosedürlerine uygun olarak ürün şahit numunesini alır,ilgili birime gönderir.
BİLGİ
1. Üretim talimatlarına uygun makine ayarlarını açıklar.
2. Süzme işleminin nedenlerini açıklar.
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3. Ambalaj ve sarf malzemelerini makineye yüklemeyi bilir.
4. Ürünü dolum haznesine transfer etme sırasında işlemleri sıralar.
5. Ürün doldurulması sırasında dikkat edilecek hususları açıklar.
6. İş emri ve üretim prosesine uygun ara kontrolleri açıklar
7. Dolum saatleri ve adedini kayıt altına alırken dikkat edilecek hususları açıklar.
8. Ürün şahit numunesi alma işlemini izah eder.
BECERİ
1. Delik kutu kontrol aparatı ayarlarını yapar
2. Hacim ayarı yapar
3. Hız ayarları yapar
4. Ambalaj ebat ayarı yapar
5. Terazi ayarı yapar
6. Kapak bırakma ve kapatma ayarlarını yapar
7. Yükleme esnasında ambalajları kontrol eder.
8. Filtre ve pompa kontrolünü yapar.
9. Damlatma aparatı, barkod ve inkjet kontrolünü yapar.
10. Shrink kontrolü yapar.
11. Dolum sayacını kontrol eder.
12. Otomatik makinede işlem kodu ve parametre seçer
13. Pompa hortumunu tanka/kazana bağlar.
14. Tank/kazan bağlantı kontrolünü yapar.
15. Havalı veya dişli pompalarda boyaya uygun filtreyi pompaya takar.
16. Pompanın hava ve elektriğini açar.
17. Makinenin topraklamasını bağlar
18. Otomatik ambalaj besleme makinesini çalıştırır.
19. Makine kapasitesine göre ambalaj yükler.
20. Makinenin hava vanasını açar, makineyi çalıştırır.
21. Ambalaj takviyesi için makineyi durdurur, yeni ambalajları yükler.
22. Ambalajları makineye tek tek yükler.
23. Talimatlarla belirlenmiş aralıklarla dolumu yapılmış ambalajlardan örnek alır, gramaj
kontrolü yapar.
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24. Ürünün gözle yoğunluk, renk ve yüzey kontrolünü yapar, uygunsuzluk halinde dolumu
durdurarak numune alır ve ilgili birime gönderir.
YETKİNLİK
1. Üretim talimatı doğrultusunda başlangıç ve periyodik kontrolleri sağlar.
2. Dolum talimatlarında belirtilen prosese uygun makineler ile yarı otomatik dolum yapar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Terazi, Delik kutu kontrol aparatı, Filtre, pompa, Damlatma aparatı, barkod, inkjet, Shrink,
Dolum sayacı, Otomatik dolum makinesi, Pompa hortumu, vanalar, Tank/kazan, Otomatik
veya yarı otomatik ambalaj besleme makinesini
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: ÜRÜNÜN AMBALAJLAMA AYAR VE KONTROLLERİ

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü (Seviye 3)

BİRİM 5

: Dolum sonrası işlemleri yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Ürünün ambalajlama ayar ve kontrollerini yapabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıyla dolum işlemi tamamlanan ürünün iş emrine göre ambalajının yapılması için araçgereç, cihaz ve donanım ayarlarını, ambalajlanan ürünün iş emrine uygun kontrollerini
(paketleme, sızdırmazlık, gözle lak, vb.) yapabilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. Dolum işlemi tamamlanan ürünün iş emrine göre ambalajının yapılması için araç-gereç,
cihaz ve donanım ayarlarını yapar.
2. Ambalajlanan ürünün iş emrine uygun kontrollerini (paketleme, sızdırmazlık, gözle lak,
vb.) yapar.
BİLGİ
1. İş emrine göre ambalajlama ve paketleme işlem sırasını sayar.
2. Paketleme ile ilgili işlem basamaklarını açıklar.
3. Barkod okuyucu (kare barkod) çeşitlerini sınıflandırır.
4. Barkod okuyucu özelliklerini açıklar.
5. Ambalajlanan ürünün talimatlara uygunluğunu kontrol etmesini bilir.
BECERİ
1. Ürün tanıtım bilgilerini kontrol eder.
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2. Ambalajların sağlamlığını kontrol eder.
3. Ambalajların etiketlerini ve baskılarını kontrol eder.
4. Sızdırmazlık kontrolü yapar.
YETKİNLİK
1. Dolum işlemi tamamlanan ürünün iş emrine göre ambalajlama işlemini yapar.
2. Ambalajlama işlemi tamamlanan ürünün iş emrine göre kontrollerini yapar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Ambalajlama ve paketleme araç gereçleri, Barkod okuyucu
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ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ
MODÜL ADI

: ÜRÜNÜN AMBALAJI

MESLEK

: Boya Dolum Operatörü (Seviye 3)

BİRİM 5

: Dolum sonrası işlemleri yapmak

ÖĞRENME KAZANIMI: Ürünün ambalaj işlemlerini yapabilme
SÜRE

: 40 Saat

KREDİ DEĞERİ

: 2 Kredi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav, sözlü sınav, çoktan seçmeli testler,
uygulamalı sınav, performans değerlendirme ölçeği, gözlem formu, tutum ölçeği vb. ölçme
araçlarıyla iş emrine uygun olarak ürünleri ambalajlama, ambalajlanan ürünün standartlara
uygun şekilde istifleme ve depolama bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecektir.
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. İş emrine uygun olarak ürünleri ambalajlar.
2. Ambalajlanan ürünün standartlara uygun şekilde istifler ve depolar.
BİLGİ
1. Boyanın cinsine göre depolama koşullarının önemini açıklar.
2. Boyanın cinsine göre depolama koşullarını açıklar.
3. Depolamadan kaynaklanabilecek sorunları açıklar.
BECERİ
1. Boyanın cinsine göre depolama koşullarını ayarlar.
2. Ürünü, üzerindeki etikete göre güneş ışığına maruz bırakmadan depolar.
3. İşleme uygun barkodu seçer.
4. Seçilen barkodu depolama işleminde kullanır.
5. Etiketleme işlemini yapar.
6. Paletleme işlemi ile barkodlanmış ürünü sevk eder.
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7. Barkoda ve talimatlara göre ürünün depolanmasını sağlar.
8. Havalandırma sistemini kontrol eder.
9. Depolama sırasında hasar görmüş ürünleri ayırır.
10. Depolama sahasında güvenlik tedbirlerini alır.
YETKİNLİK
1. Ambalajlanan ürünün standartlara uygun şekilde istifler.
2. Ambalajlanan ürünün standartlara uygun şekilde depolar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
Ambalajlanmış ürün, palet, shirink, çemberleme makinası
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