
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TEMEL BAKIM ATÖLYESİ 

DERSİN SINIFI 9. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 7 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 
uygun kişisel hijyen, salon hazırlığı/hijyeni, müşteri karşılama/uğurlama, 
satış hizmetleri, cilt ve saç bakım hizmetlerini sunma ile ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun kişisel hijyen 
kurallarını uygular 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak salon hazırlığı ve hijyen 
uygulaması yapar 

3. Nezaket kurallarına uygun olarak müşteri karşılama, uğurlama ve 
müşteriye karşı satış hizmetlerini yürütür.  

4. Tekniğe uygun olarak cilt, saç ve saçlı deri analizi yapar.  
5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik masaj tekniklerini 

uygular. 
6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun dekolteye ve 

yüze masaj uygular.  
7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun saç ve saçlı deri 

analizi yapar. 
8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun saçlı deriye 

masaj ve bakım uygulaması yapar. 
9. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun saçları yıkar, 

ayırır ve fön uygular. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam:Derslik, Güzellik hizmetleri atölyesi 
Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel 
materyaller. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken portfolyo, gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve 
dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar 
seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran 
değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna 
katılmaları sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 
SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Kişisel Hijyen 3 7 3 

Salon Hazırlığı ve 
Hijyeni 5 14 5,5 

Müşteri Karşılama 
/Uğurlamave Satış 
Hizmetleri 

5 14 5,5 

Cilt Analizi 3 28 11 

Klasik Masaj 
Teknikleri 11 70 28 

Dekolte ve Yüz 
Masajı 2 28 11 



Saç ve Saçlı Deri 
Analizi 3 14 5,5 

Saçlı Deriye Masaj ve 
Bakım 2 14 5,5 

Saçları Yıkama, 
Ayırma ve Fön 7 63 25 

TOPLAM 39 252 100 

 

 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM 
AÇIKLAMALARI 

 

 

 

 

1. Kişisel Hijyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Salon Hazırlığı 
ve Hijyeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kişisel bakım 
 
 
 
 
 
 

2. İş kıyafetlerini giyme  
 
 
 
 

3. Vücut mekaniklerine 
uygun hareketler 

 
 
 
 

1. Salon hijyeni 
 
 
2. Çalışma ortamındaki 

araç-gereç ve 
malzemelerin kontrolü 

 
 
 
 
3. Kuaför salonunun bakım 

için hazırlığı 
 
 
 
 
 
4. Cilt bakımı salonunun 

bakım için hazırlığı 
 
 
 
 

1. Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar. 
• Vücut temizliğinde kullanılacak araç-gereçler 

açıklanır. 
• Vücut bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar 

sıralanır.  
• Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapması 

sağlanır. 
2. Yapacağı işe uygun iş kıyafetleri giyer. 
• İşe uygun kıyafet seçmesi istenir. 
• İşe uygun kıyafet temin etmesi ve iş kıyafetini dikkatli 

ve özenli giymesi sağlanır. 
3. Hizmet sunarken fiziksel sağlığını korumak için 

vücut mekaniğine uygun hareket eder. 
 

• Vücut mekaniğini doğru kullanarak ağırlık kaldırması 
istenir. 

• Eğilip kalkarken vücut mekaniğini doğru kullanması 
sağlanır. 

1. Hijyen kurallarına uyarak salon hijyenini sağlar. 
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak salon 

temizliğinin yapılması sağlanır. 
2. Çalışma ortamındaki araç gereç ve malzemeyi 

kullanıma hazır hâle getirir. 
• Çalışma ortamında kullanılacak malzemeleri 

listelemesi istenir. 
• Listeye uygun araç-gereç ve malzemelerin tedarik 

edilmesi sağlanır. 
3. Kuaför salonlarının fiziki koşullarını, içinde 

bulunan araç gereçleri ve cihazları kullanıma hazır 
hâle getirir.  

• Kuaför salonunun hijyen kurallarına uygun temizlik ve 
bakımının yapılmasını sağlar. 

• Kuaför salonunda bulunan araç-gereçleri dikkatli ve 
özenli bir şekilde hazırlamasını ister. 

4. Cilt bakımı salonunun fiziki koşullarını, içinde 
bulunması gereken araç gereçleri ve cihazları 
kullanıma hazır hâle getirir.  

• Cilt bakımı salonunun hijyen kurallarına uygun 
temizlik ve bakımının yapılmasını sağlar. 

• Cilt bakımı salonunda bulunan araç-gereçleri ve 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Müşteri 
Karşılama/ 
Uğurlama ve 
Satış Hizmetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cilt Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klasik Masaj 
Teknikleri 

 
 
5. Makyaj odasının makyaj 

için hazırlığı 
 
 
 
 
 

1. Müşteri karşılama 
 
 
2. Müşteri uğurlama 

 
 
 
 
3. Müşteri özellikleri 

 
 
 
4. Satış hazırlığı  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ürün Satışı 

 

 

1. Cilt yapısının analizi 

 

 

2.  
3. Cilt kozmetiklerine ilişkin 

alerji testi 
 
 
 
 
 
4. Cilt hastalıklarının tespiti 

 

 

 
 

1. Masajın planlanması 
 
 
 
 

cihazların dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlamasını 
ister. 

5. Makyaj salonunun fiziki koşullarını, içinde 
bulunması gereken araç gereçleri kullanıma hazır 
hâle getirir. 

• Makyaj odasının hijyen kurallarına uygun temizlik ve 
bakımının yapılmasını sağlar. 

• Makyaj odasında bulunan araç-gereçleri dikkatli ve 
özenli bir şekilde hazırlamasını ister. 

1. Müşteri özelliklerini açıklar. 
• Müşteri tipleri ile ilgili sunu hazırlanması istenir. 
• Müşterilerle görüşme yöntemleri hakkında afiş 

hazırlamaları istenir. 
2. Müşteriyi karşılar ve kayıt sistemi oluşturur. 
• Müşteriyi güler yüzle kabul etmesini, dikkatli bir 

şekilde kayıt sistemine girişini yapması sağlanır. 
3. Nezaket kurallarına dikkat ederek müşteriyi 

uğurlar. 
• İşlem sonunda nazikçe gereken yönlendirmeyi 

yapması, bir sonraki işlem için randevu oluşturması 
ve müşteriyi güler yüzle uğurlaması sağlanır. 

4. Tüketici hakları mevzuatına uygun satış hazırlığı 
yapar. 

• Ürünlerin cinsini ve kullanım şekillerini açıklamaları 
istenir. 

• Ürünleri gruplandırmaları istenir. 
• Ürünleri, sergileme, görsel sunum kurallarına ve ürün 

özelliklerine göre stant hazırlamalarına olanak 
sağlanır. 

5. Satış tekniklerini kullanarak ürün satışı yapar. 
• Ürünleri genel özelliklerine göre düzenleme, alternatif 

ve kombine satış yapma, satış kapatma, iade ve 
değişiklik işlemleri ile ilgili sunum hazırlamaları istenir. 

1. Cilt tipini belirlemek için tekniğe uygun olarak cilt 
yapısını analiz eder  

• Cildin göz ile ışıklı büyüteç ile incelenmesi sağlanır. 
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak, cildin 

bilgisayarlı cilt analiz cihazı ile incelenmesi sağlanır. 
Cihaz atölye donanımında yoksa sektör ziyareti 
yapılması önerilir. 

2. Kozmetik uygulamalarında alerji testi yapar. 
• Cilde alerji yapacak maddeleri tespit etmesi istenir. 
• Hijyen kurallarına uyarak alerji testi için hazırlık 

yapmaları istenmelidir.. 
• Tekniğine uygun olarak cilt alerji testlerini uygulaması 

sağlanmalıdır. 
3. Cilt hastalıklarını ve uygulama yapabileceği 

durumları tespit eder. 
• Cilt hastalıklarını çeşitli görsel materyaller ile 

sunulmalıdır. 
• Olası cilt hastalıkları dikkatlice tespit edilmelidir. 
• Uygulama yapılması sakıncalı durumlar öğrenciye 

görsel materyaller ile örneklendirilmelidir. 
1. Kişinin özelliği ve isteğine göre masaj planlar. 
• Kişinin özellikleri ve isteği doğrultusunda uygulanacak 

masaj çeşidini belirlemesi istenir. 
• Masajın uygulama süresini ve frekansını, masajın 

teknik özelliği ve kişinin isteğini dikkate alarak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dekolte ve Yüz 
Masajı 

 

 

 

 

 
2. Masaj odasının hazırlığı 

 
 
 
 
 
 
3. Müşterinin hazırlığı 

 
 
4. Masör/masözün masaja 

hazırlığı 
 
 
 
 
 
5. Masaj için ürün seçimi 

 
 
6. Eflöraj 

 
 
 
7. Petrisaj 

 
 
 
 
8. Friksiyon 

 
 
 
9. Presyon 

 
 
 
10. Perküsyon 

 
 
 
11. Vibrasyon 

 

 
 
 

1. Dekolte ve yüz temizleme 
masajı 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dekolte ve yüz bakım 

masajı 

ayarlaması sağlanır. 
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılacak 

masajın özelliğine uygun olarak masaj odasını 
hazırlar. 

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masaj 
odasının fiziki koşullarını düzenlemesi istenir. 

• Masaj uygulamasında kullanılacak araç-gereç ve 
ekipmanları hazırlaması istenir. 

3. Müşteriyi yapılacak işleme uygun şekilde hazırlar. 
• Etik kuralları dikkate alınarak masaj uygulaması için, 

müşteriye uygun pozisyon verilmesi sağlanır. 
4. Uygulayacağı masaj öncesi kişisel hazırlıklarını 

yapar. 
• Masaj öncesi el temizliği ve bakımını yapması istenir. 
• Masaj uygulaması için iş kıyafeti giymesi istenir. 
• Çeşitli egzersizler ile kendini ve el kaslarını masaja 

hazırlaması sağlanır. 
5. Masajda kullanılan ürünleri seçer. 
• Masaj uygulaması için en uygun ürünü seçmesi 

sağlanır. 
6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun eflöraj uygulaması yapar. 
• Doğru süre ve frekans kullanılarak tekniğine uygun 

eflöraj uygulaması yapılması sağlanır. 
7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun petrisaj uygulaması yapar. 
• Doğru süre ve frekans kullanılarak tekniğine uygun 

friksiyon uygulaması yapılması sağlanır. 
8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun friksiyon uygulaması yapar. 
• Doğru süre ve frekans kullanılarak tekniğine uygun 

petrisajuygulaması yapılması sağlanır. 
9. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun presyon uygulaması yapar. 
• Doğru süre ve frekans kullanılarak tekniğine uygun 

presyon uygulaması yapılması sağlanır. 
10. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun perküsyon uygulaması yapar. 
• Doğru süre ve frekans kullanılarak tekniğine uygun 

perküsyon uygulaması yapılması sağlanır. 
11. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun vibrasyon uygulaması yapar. 
• Doğru süre ve frekans kullanılarak tekniğine uygun 

vibrasyon uygulaması yapılması sağlanır. 
• Uygulamalar sonunda masaj odasının bir sonraki 

kullanım için hazır hale getirilmesi istenir. 
1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 

uygun dekolte ve yüz temizleme masajı yapar. 
• Dekolte ve yüz temizleme masajında kullanılacak 

araç-gereçlerin temin edilmesi sağlanır. 
• Tekniğine uygun olarak ve uygun kozmetik ürün 

kullanılarak dekolte ve yüz temizleme masajı 
yapılması istenir. 

• Hijyen kurallarına uyararak kullanılan ortamı ve araç-
gereçleri bir sonraki kullanım için hazır hale 
getirilmesi istenir. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saç ve Saçlı 
Deri Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Saçlı Deriye 
Masaj ve Bakım 

 

 

 

 

 

 

9. Saçları Yıkama, 
Ayırma ve Fön  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Saç ve saçlı derinin 
yapısının analizi 

 
 
 
 
 
2. Saç kozmetiklerine ilişkin 

alerji testi 
 
 
 
 
3. Saçlı deri hastalıkların 

tespiti 
 

 
 
 

1. Saçlı deriye bakım masajı 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Saçlı deriyi temizleme 

masajı 
 

 
 
 
 
 
 

1. Kuaför mesleğinin 
gelişimi 

 
 
2. Saçları yıkama 

 
 
 
 
 

uygun dekolte ve yüz bakım masajı yapar. 
• Dekolte ve yüz bakım masajında kullanılacak araç-

gereçlerin temin edilmesi sağlanır. 
• Tekniğine uygun olarak ve uygun kozmetik ürün 

kullanılarak dekolte ve yüz bakım masajı yapılması 
istenir. 

• Hijyen kurallarına uyararak kullanılan ortamı ve araç-
gereçleri bir sonraki kullanım için hazır hale 
getirilmesi istenir. 

1. Saç cinsini belirlemek için tekniğe uygun olarak 
saç yapısını analiz eder. 

• Saç ve saçlı deriyi gözle incelemesi istenir.  
• İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini dikkate alarak saç 

ve saçlı deriyi woodlamp cihazı ile incelemesi 
sağlanır. (Atölye donanımı içerisinde woodlamp cihazı 
bulunmuyorsa sektör ziyareti planlanması önerilir.) 

2. Kozmetik uygulamalarında alerji testi yapar. 
• Saçlı deride oluşabilecek alerji durumları ve oluşum 

sebepleri üzerinde durulur. 
• Hijyen kurallarını dikkate alarak saçlı deri alerji 

testlerini uygulaması sağlanır. 
3. Saçlı deri hastalıklarında uygulama yapabileceği 

durumları tespit eder. 
• Saçlı deri hastalıklarının araştırılıp görsel bir sunu 

hazırlanmasına olanak sağlanır. 
• Saçlı deri hastalıklarının önemi üzerinde durulur. 
• Saçlı deri hastalıklarının hangi yollarla bulaşabileceği 

üzerinde durulur. 
1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, saçlı 

deriye tekniğine uygun bakım masajı uygular. 
• Saç ve saçlı deri bakım masajının önemi ve etkileri 

üzerinde durulur. 
• Saç ve saçlı deri bakım masajında kullanılacak araç-

gereçlerin temin edilmesi sağlanır. 
• Tekniğine uygun saç ve saçlı deri bakım masajı 

uygulaması yapılması sağlanır. 
• Saç ve saçlı deri bakım masajı sonrası ortamı ve 

araç-gereçleri yeniden kullanıma hazırlar. 
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe 

uygun saçlı deriye temizleme masajı uygular  
• Saçlı deri bakım masajının önemi ve etkileri üzerinde 

durulur. 
• Saçlı deri bakım masajında kullanılacak araç-

gereçlerin temin edilmesi sağlanır. 
• Tekniğine uygun saçlı deri bakım masajı uygulaması 

yapılması sağlanır. 
• Saçlı deri temizleme masajı sonrası ortamı ve araç-

gereçleri yeniden kullanıma hazırlar. 
1. Kuaförlük mesleğinin gelişimini açıklar. 
• Kuaförlük mesleğinin önemi üzerinde durulur. 
• Saç öğeleri ve saç modası ile ilgili görsel sunu 

yapılması önerilir. 
2. Hijyen kurallarına uyarak saçları yıkar. 
• Saçları doğru teknikle yıkamanın önemi üzerinde 

durulur. 
• Saç yıkama çeşitlerinin tekniğine uygun olarak 

uygulamalı olarak gösterilip yaptırılması önerilir. 
• Saç yıkamada kullanılan araç-gereçleri temin etmeleri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Saçları ayırma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Saçlara düz fön 

uygulama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Saçlara dalgalı fön 

uygulama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Saçlara düz ve karışık 

fön uygulama 

sağlanır. 
• Hijyen kurallarını dikkate alarak tekniğe uygun saç 

yıkama işleminin gerçekleştirilmesi sağlanır.  
• Hijyen kurallarını dikkate alarak tekniğe uygun saça 

krem uygulaması işleminin gerçekleştirilmesi sağlanır.  
• Saç yıkama ve krem uygulaması sonrası ortamı ve 

araç-gereçleri hijyen kurallarına dikkat ederek 
yeniden kullanıma hazırlar. 

• Saç yıkama uygulamalarında suyun bilinçli 
kullanılması sağlanmalıdır. 

 
3. Saçları tekniğe uygun olarak ayırır. 
• Kuaförlük mesleğinde saç ayırma işleminin gerekliliği 

ve önemi üzerinde durulur. (Mizampli, topuz, 
permanant, saç kesimi gibi titizlik gerektiren işlemler 
için özellikle gerekliliği üzerinde durulması tavsiye 
edilir.) 

• Saç ayırma teknikleri uygulama modeli üzerinde 
gösterilmesi önerilir. 

• Saç ayırmada kullanılacak araç-gereçlerin doğru 
seçilmesi sağlanır. 

• Saç ayırma işlemini tekniğine uygun ayırması 
sağlanır. 

• Saç ayırma kazanımının gerçekleşmesi ve 
öğreniminpekiştirilmesi için birden fazla uygulama 
faaliyetine yer verilir. 

4. Saçlara tekniğine uygun olarak düz fön uygular. 
• Düz fön uygulaması için kullanılacak araç-gereçlerin 

hazırlanması sağlanır. 
• Düz fön uygulaması için müşteri hazırlığı yapması 

sağlanır. 
• Düz fön uygulaması için saç ayrımının yapılması 

sağlanır. 
• Düz fön uygulamasının tekniğine uygun yapılması 

sağlanır. 
• Düz fön uygulaması sonunda saçlara müşterinin 

isteği doğrultusunda şekil verilmesi sağlanır. 
• Yukarıda belirtilen uygulama işlem sırasının öncelikle 

uygulama modeli üzerinde öğrenciye gösterilmesi 
önerilir. 
 

5. Saçlara tekniğine uygun olarak dalgalı fön 
uygular. 

• Dalgalı fön uygulaması için kullanılacak araç-
gereçlerin hazırlanması sağlanır. 

• Dalgalı fön uygulaması için müşteri hazırlığı yapması 
sağlanır. 

• Dalgalı fön uygulaması için saç ayrımının yapılması 
sağlanır. 

• Dalgalı fön uygulamasının tekniğine uygun yapılması 
sağlanır. 

• Dalgalı fön uygulaması sonunda saçlara müşterinin 
isteği doğrultusunda şekil verilmesi sağlanır. 

• Yukarıda belirtilen uygulama işlem sırasının öncelikle 
uygulama modeli üzerinde öğrenciye gösterilmesi 
önerilir. 

6. Saçlara tekniğine uygun olarak düz ve karışık fön 
uygular. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Saçlara kırık fön 

uygulama 
 

 
 
 

 

• Düz-karışık fön uygulaması için kullanılacak araç-
gereçlerin hazırlanması sağlanır. 

• Düz-karışık fön uygulaması için müşteri hazırlığı 
yapması sağlanır. 

• Düz-karışık fön uygulaması için saç ayrımının 
yapılması sağlanır. 

• Düz-karışık fön uygulamasının tekniğine uygun 
yapılması sağlanır. 

• Düz-karışık fön uygulaması sonunda saçlara 
müşterinin isteği doğrultusunda şekil verilmesi 
sağlanır. 

• Yukarıda belirtilen uygulama işlem sırasının öncelikle 
uygulama modeli üzerinde öğrenciye gösterilmesi 
önerilir. 

7. Saçlara tekniğine uygun olarak kırık fön uygular. 
• Kırık fön uygulaması için kullanılacak araç-gereçlerin 

hazırlanması sağlanır. 
• Kırık fön uygulaması için müşteri hazırlığı yapması 

sağlanır. 
• Kırık fön uygulaması için saç ayrımının yapılması 

sağlanır. 
• Kırık fön uygulamasının tekniğine uygun yapılması 

sağlanır. 
• Kırık fön uygulaması sonunda saçlara müşterinin 

isteği doğrultusunda şekil verilmesi sağlanır. 
• Yukarıda belirtilen uygulama işlem sırasının öncelikle 

uygulama modeli üzerinde öğrenciye gösterilmesi 
önerilir. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

Kişisel Hijyen 
1. İş kıyafetini dikkatli ve özenli giyme. 
2. Vücut bakımını uygulama. 
3. Vücut sağlığını korumaya yönelik egzersiz uygulama. 

Salon Hazırlığı ve 
Hijyeni 

1. Kuaför salonunun temizlik ve bakımını yapma. 
2. Cilt bakımı salonunu temizlik ve bakımını yapma. 
3. Makyaj odasını temizlik ve bakımını yapma. 

Müşteri 
Karşılama/Uğurlama 
ve Satış Hizmetleri 

1. Müşteriyi karşılama 
2. Müşteriye örnek satış hizmet uygulaması yapmak 
3. Müşteriyi uğurlamak 

Cilt Analizi 
1. Cilt analizi yapma. 
2. Tekniğine uygun olarak cilt alerji testi yapma. 
3. Olası cilt hastalıklarını tespit etme. 

Klasik Masaj 
Teknikleri 

1. Masaj odasını yapılacak masajın özelliğine göre hazır hale getirme. 
2. Müşteriye masaj uygulaması için uygun pozisyon verme. 
3. Doğru süre ve frekans kullanarak, tekniğine uygun masaj maniplasyonları uygulamasını 

yapma 
4. Masaj odasını tekrar kullanıma hazır hale getirme. 

Dekolte ve Yüz 
Masajı 

1. Dekolte ve yüz temizleme masajını uygulama. 
2. Dekolte ve yüz bakım masajını uygulama. 



Saç ve Saçlı Deri 
Analizi 

1. Saç analizi yapma 
2. Saçlı deri alerji testlerini uygulama. 

Saçlı Deriye Masaj 
ve Bakım 

1. Saç ve saçlı deri bakım masajını yapma. 
2. Saçlı deri temizleme masajını uygulama. 

Saçları Yıkama, 
Ayırma ve Fön 

1. Saçı tekniğe uygun yıkama. 
2. Yapılacak işleme göre, saçı tekniğe uygun ayırma. 
3. Düz fön uygulama. 
4. Dalgalı fön uygulama. 
5. Düz-karışık fön uygulama. 
6. Kırık fön uygulama. 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

1. Öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için her türlü araç gereç ve ekipmanı temin edinilmelidir. 
2. Öğrenciler uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymalıdır.  
3. Uygulamalarda araç-gereçlerin kullanımı sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı öğrenciler önceden 

bilgilendirilmelidir. 
4. Öğrencilerin konular ile ilgili araştırma yapmalarına, sunum hazırlamalarına olanak sağlanmalıdır. Anlatımlar görsel 

öğelerle ve uygulama çalışmalarıyla desteklenmelidir. 
5. Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 

fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  
6. Bu derste, dürüst olma, saygı, mahremiyete önem verme, verilen görevi yerine getirme değer, tutum ve 

davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.  
 


