
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI CİLT BAKIM UYGULAMALARI ATÖLYESİ DERSİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 8 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hijyen 
kurallarına uyarak kozmetik ürünlerin tedarik ve uygulaması, cilt bakım 
uygulamaları, ile el bakımı ve sağlığına yönelik bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Kozmetikleri özelliklerine göre sınıflandırarak, emülsiyonların 
özellikleri ve etkilerini test eder. 

2. Cilt bakım kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine 
uygun olarak tedarik eder. 

3. Saç bakım kozmetiklerini ihtiyaca, kaliteye ve ekonomiklik ilkelerine 
uygun tedarik eder. 

4. Vücut bakım kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine 
uygun olarak tedarik eder. 

5. Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun 
olarak tedarik eder. 

6. El ve ayak bakımı kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik 
ilkelerine uygun olarak tedarik eder. 

7. Cilt Bakım ve Temizliğinde kullanılan ürün ve cihazları yapılacak 
işeme uygun olarak seçer.  

8. Tekniğine uygun cilt bakım uygulamaları yapar. 
9. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve 

tekniğine uygun bir şekilde manikür uygular. 
10. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve 

tekniğine uygun bir şekilde doğal ve kozmetik ürünlerle el bakımı 
uygular. 

11. Model tırnaklara ve tekniğe uygun olarak tırnak süslemesi yapar. 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Derslik, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta /projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel 
materyaller, kozmetik uygulamalarda kullanılan malzemeler, cilt bakım 
uygulamalarında kullanılan malzemeler, el bakım uygulamalarında 
kullanılan malzemeler, 

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. 

KAZANIM SAYISI VE 
SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Kozmetikleri Tanıma 3 8 3 

Cilt Bakım 
Kozmetikleri 5 24 8 

Saç Bakım 
Kozmetikleri 4 16 6 

Vücut Bakım 
Kozmetikleri 6 24 8 

Makyaj Kozmetikleri 6 24 8 

El ve Ayak Bakımı 
Kozmetikleri 3 24 8 



Cilt Bakım ve 
Temizliği Ürünleri 3 16 6 

Cilt Bakımı 7 64 22 

Manikür 4 40 14 

Doğal ve Kozmetik 
Ürünlerle El Bakımı 2 16 6 

Tırnak Süsleme 4 32 11 

TOPLAM 47 288 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI 
ve KAZANIM  AÇIKLAMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozmetikleri Tanıma  

1. Kozmetiklerin Tarihçesi Ve 
Özellikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Emülsiyonların Özellikleri Ve 

Etkileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kozmetik Ürünlerde Kullanılan 

Ham Maddeler 

1. Kozmetiğin tarihçesini ve 
özelliklerini açıklar  

• Kozmetiğin tanımı ve tarihçesi 
açıklanır 

• Kozmetik ürünlerin sınıflandırılır. 
• Kozmetik ürünlerinin özellikleri ve 

etkileri açıklanır 
 

2. Emülsiyonların özellikleri ve 
etkilerini test eder. 

 
• Emülsiyonların yapıları açıklanır. 
• Emülsiyonların özellikleri 

sıralanır. 
• Emülsiyonların cilt üzerindeki 

etkileri açıklanır. 
• Emülsiyonların cilt üzerindeki 

emilimi açıklanır. 
 

3. Kozmetik ürünlerde kullanılan 
ham maddeleri ayırt eder. 
 

• Kozmetik ürünlerde kullanılan 
hammaddeler sıralanır. 

• Kozmetik ürünlerde kullanılan 
hammaddelerin etkileri açıklanır. 

• Kozmetiklerde kullanılan ham 
maddelerin kullanım alanları 
açıklanır. 

 

 

Cilt Bakım 
Kozmetikleri 

1. Cilt Temizleme Kozmetikleri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Cilt Sıkılaştırıcı Kozmetikleri 
 

 

 

 

 

1. Cilt temizleme kozmetiklerini 
özelliğine göre tedarik ederek 
uygular. 

• Temizleyici kozmetikler açıklanır. 
• Temizleyici kozmetiklerin çeşitleri 

açıklanır. 
• Temizleyici kozmetiklerin 

özellikleri açıklanır. 
• Temizleyici kozmetiklerin 

kullanımı açıklanır. 
• Temizleyici kozmetikleri temin 

etme yöntemleri açıklanır. 
• Temizleyici kozmetiklerin 

saklama koşulları açıklanır. 
2. Cilt sıkılaştırıcı kozmetiklerini 

özelliğine göre tedarik ederek 
uygular. 
 

• Cilt sıkıştırıcı kozmetikler 
açıklanır. 

• Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin 
çeşitleri açıklanır. 

• Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin 
özellikleri açıklanır. 



 

 

 

 

 

3. Cilt Maske Kozmetikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Cilt Nemlendiricileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Özel Bakım Kozmetikleri 

• Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin 
kullanımı açıklanır. 

• Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin temin 
etme yöntemleri açıklanır. 

• Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin 
saklama koşulları açıklanır. 

 

3. Cilt maske kozmetiklerini 
özelliğine göre tedarik ederek 
uygular. 

• Cilt maskeleri açıklanır. 
• Cilt maskelerinin çeşitleri 

açıklanır. 
• Cilt maskelerinin özellikleri 

açıklanır. 
• Cilt maskelerinin kullanımı 

açıklanır. 
• Cilt maskelerinin temin etme 

yöntemleri açıklanır. 
• Cilt maskelerinin saklama 

koşulları açıklanır. 
 

4. Cilt nemlendiricilerini 
kozmetiklerini özelliğine göre 
tedarik ederek uygular. 

• Cilt nemlendirici kozmetikleri 
açıklanır. 

• Cilt nemlendirici kozmetiklerin 
çeşitleri açıklanır. 

• Cilt nemlendirici kozmetiklerin 
özellikleri açıklanır. 

• Cilt nemlendirici kozmetiklerin 
kullanımı açıklanır. 

• Cilt nemlendirici kozmetiklerin 
temin etme yöntemleri açıklanır. 

• Cilt nemlendirici kozmetiklerin 
saklama koşulları açıklanır. 

 

5. Özel bakım kozmetiklerini 
özelliğine göre tedarik ederek 
uygular. 

• Özel bakım kozmetikleri 
açıklanır. 

• Özel bakım kozmetiklerinin 
çeşitleri açıklanır. 

• Özel bakım kozmetiklerinin 
özellikleri açıklanır. 

• Özel bakım kozmetiklerinin 
kullanımı açıklanır. 

• Özel bakım kozmetiklerin temin 
etme yöntemleri açıklanır. 

• Özel bakım kozmetiklerinin 
saklama koşulları açıklanır. 

 

 

1. Saç Temizleme Kozmetikleri 
 
 
 

1. Saç temizleme kozmetiklerini 
özelliğine göre tedarik ederek 
uygular. 
• Saç temizleme kozmetikleri 



 

 

 

 

Saç Bakım 
Kozmetikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Saçın Görünüşünü Düzelten 
Kozmetikler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Saça Kalıcı Dalga Veren 
Kozmetikler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

açıklanır. 
• Saç temizleme kozmetiklerinin 

çeşitleri açıklanır. 
• Saç temizleme kozmetiklerinin 

özellikleri açıklanır. 
• Saç temizleyici kozmetiklerin 

kullanım alanları açıklanır. 
• Saç temizleme kozmetiklerini 

temin etme yöntemleri açıklanır. 
• Saç temizleme kozmetiklerinin 

saklama koşulları açıklanır. 
 

2. Saçın görünüşünü düzelten 
kozmetikleri özelliğine göre 
tedarik ederek uygular  
• Saç görünüşünü düzelten 

kozmetikler açıklanır. 
• Saç görünüşünü düzelten 

kozmetiklerin çeşitleri açıklanır. 
• Saç görünüşünü düzelten 

kozmetiklerin özellikleri açıklanır. 
• Saç görünüşünü düzelten 

kozmetiklerin kullanımı açıklanır. 
• Saç görünüşünü düzelten 

kozmetikleri temin etme 
yöntemleri açıklanır. 

• Saç görünüşünü düzelten 
kozmetiklerin saklama koşulları 
açıklanır. 

 
3. Saça kalıcı dalga veren 

kozmetikleri özelliğine göre 
tedarik ederek uygular. 

 
• Saça kalıcı dalga veren 

kozmetikler açıklanır. 
• Permanant losyonunun çeşitleri 

açıklanır. 
• Permanant losyonunun ve 

Nötralizatörün özellikleri 
açıklanır. 

• Permanant losyonunun ve 
Nötralizatörün kullanımı açıklanır. 

• Permanant losyonunun ve 
Nötralizatörün saç üzerindeki 
etkisi açıklanır. 

• Permanant losyonunun 
uygulanmaması gereken 
durumlar sıralanır. 

• Permanant uygulama sonrası 
dikkat edilecek hususlar sıralanır. 

• Permanant losyonunu ve 
Nötralizatörün temin etme 
yöntemleri açıklanır. 

• Permanant losyonunu ve 
Nötralizatörün saklama koşulları 
açıklanır. 



 
4. Saç Boyaları Ve Saç Rengini Açıcı 

Kozmetikler 

4. Saç boyalarını ve saç rengini 
açıcı kozmetikleri özelliğine göre 
tedarik ederek uygular. 
• Saç boyalarını ve saç rengini 

açıcı kozmetikler açıklanır. 
• Saç boyalarının ve saç rengini 

açıcı kozmetiklerin çeşitleri 
açıklanır. 

• Saç boyalarının ve saç rengini 
açıcı kozmetiklerinin özellikleri 
sıralanır. 

• Saç boyalarını ve saç rengini 
açıcı kozmetiklerin kullanımı 
açıklanır. 

• Saç boyalarının ve saç rengini 
açıcı kozmetiklerin saç üzerindeki 
etkisi sıralanır. 

• Saç boyalarının ve saç rengini 
açıcı kozmetiklerin 
uygulanmaması gereken 
durumlar sıralanır. 

• Saç boyalarının ve saç rengini 
açıcı kozmetiklerin uygulama 
sonrası dikkat edilecek hususlar 
sıralanır. 

• Saç boyalarını ve saç rengini 
açıcı kozmetikleri temin etme 
yöntemleri açıklanır. 

• Saç boyalarını ve saç rengini 
açıcı kozmetikleri saklama 
koşulları açıklanır. 

 

Vücut Bakım 
Kozmetikleri 

1. Sabun çeşitleri 

 

 

 

 

2. Banyo kozmetiklerinin yapı ve 
özellikleri 

 

 

 

 

3. Vücut deodorantları 

 

 

 

 

 

1. Sabun çeşitlerini açıklar. 
• Sabunlar açıklanır. 
• Sabunların yapı ve özellikleri 

açıklanır. 
• Sabun çeşitleri sıralanır. 
• Sabunların kullanımında dikkat 

edilecek hususların üzerinde 
durulur. 

2. Banyo kozmetiklerinin yapı ve 
özelliklerini açıklar. 

• Banyo kozmetikleri açıklanır. 
• Banyo kozmetiklerinin yapı ve 

özellikleri açıklanır. 
• Banyo kozmetiklerinin çeşitleri 

sıralanır. 
• Banyo kozmetiklerinin 

kullanımında dikkat edilecek 
hususların üzerinde durulur. 

3. Vücut deodorantlarını etki ve 
özelliklerine göre açıklar. 

• Vücut deodorantları açıklanır. 
• Vücut deodorant kozmetiklerinin 

çeşitleri açıklanır. 
• Vücut deodorantlarının etkilerin 

açıklanır. 
• Vücut deodorantlarının 

kullanımında dikkat edilecek 



 

 

4. Parfümler 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vücut kremleri 

 

 

 

 

 

6. Güneş kozmetikleri 

hususlar sıralanır. 
 

4. Parfümleri etki ve özelliklerine 
göre açıklar. 

• Parfüm açıklanır. 
• Parfümlerin yapı ve özellikleri 

açıklanır. 
• Parfümleri kokularına göre 

sınıflandırılması yapılır. 
• Parfümlerin seçiminde dikkat 

edilecek hususlar açıklanır. 
• Parfüm kullanımında dikkat 

edilecek hususlar açıklanır. 
 
 

5. Vücut kremlerini etki ve 
özelliklerine göre açıklar. 

• Vücut nemlendiricileri açıklanır. 
• Selülit kremleri açıklanır. 
• Vücut sıkılaştırıcıları açıklanır. 
• Çatlak kremleri açıklanır. 
• Göğüs bakım kremleri açıklanır. 
• İnceltici ve şekillendirici kremler 

açıklanır. 
• Vücut peelingleri açıklanır. 
• Vücut maskeleri açıklanır. 

6. Güneş kozmetiklerini özelliğine 
göre tedarik ederek uygular. 
 

• Cilt bronzlaşması açıklanır. 
• Güneş kozmetikleri açıklanır. 
• Güneşten koruyucu kozmetik 

çeşitleri sıralanır. 
• Güneş koruyucu ürünlerin 

kullanım amacı açıklanır. 
• Güneşten koruma faktörü 

açıklanır. 
• Güneşten korunmada dikkat 

edecek hususlar sıralanır. 
• Güneşten koruyucu kozmetiklerin 

kullanımını ve etkileri açıklanır. 
• Güneşlenme sonrası kullanılan 

kozmetikler açıklanır. 

 

 

 

 

Makyaj Kozmetikleri 

1. Ten rengine uygun fondöten 
uygulama 

 

 

 

 

 

2. Ten rengine uygun pudra 
uygulama 

 

1. Ten rengine uygun fondöteni 
tedarik ederek uygular. 
• Fondöten açıklanır. 

• Fondöten çeşitleri açıklanır. 
• Fondötenlerin özellikleri açıklanır. 
• Fondötenlerin kullanımı açıklanır. 
• Fondötenleri temin etme 

yöntemleri açıklanır. 
• Fondötenlerin saklama koşulları 

açıklanır. 
2. Ten rengine uygun pudrayı 

tedarik ederek uygular. 
• Pudra açıklanır. 
• Pudra çeşitleri açıklanır. 
• Pudra özellikleri açıklanır. 



 

 

 

3. Göz makyaj kozmetiklerini 
uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dudak kozmetiklerini uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yüz şekline uygun allığı uygulama 

 

 

 

 

 

6. Özel makyaj kozmetiklerini 
uygulama 

• Pudraların kullanımı açıklanır. 
• Pudraları temin etme yöntemleri 

açıklanır. 
• Pudraların saklama koşulları 

açıklanır. 
3. Göz makyaj kozmetiklerini 

tedarik ederek uygular. 
• Göz makyajı kozmetikleri 

açıklanır. 
• Göz makyajı kozmetiklerinin 

çeşitleri açıklanır. 
• Göz makyajı kozmetiklerinin 

özellikleri açıklanır. 
• Göz makyajı kozmetiklerinin 

kullanımı açıklanır. 
• Göz makyajı kozmetiklerini temin 

etme yöntemleri açıklanır. 
• Göz makyajı kozmetiklerini 

saklama koşulları açıklanır. 
 

 

 

4. Dudak kozmetiklerini tedarik 
ederek uygular. 
• Dudak boyaları açıklanır. 
• Dudak boyalarının çeşitleri 

açıklanır. 
• Dudak boyalarının özellikleri 

açıklanır. 
• Dudak boyalarının kullanımı 

açıklanır. 
• Dudak boyalarını temin etme 

yöntemleri açıklanır. 
• Dudak boyalarının saklama 

koşulları açıklanır. 
 
 
 
5. Yüz şekline uygun allığı tedarik 

ederek uygular. 
•  Allık açıklanır. 
•  Allık çeşitleri açıklanır. 
•  Allık özellikleri açıklanır. 
•  Allıkların kullanımı açıklanır. 
•  Allıkları temin etme yöntemleri 

açıklanır. 
•  Allıkların saklama koşulları 

açıklanır. 
6. Özel makyaj kozmetiklerini 

tedarik ederek uygular. 
• Özel makyaj kozmetikleri 

açıklanır. 
• Özel makyaj kozmetiklerinin 

çeşitleri açıklanır. 
• Özel makyaj kozmetiklerinin 

özellikleri açıklanır. 
• Özel makyaj kozmetiklerinin 



kullanımı açıklanır. 
• Özel makyaj kozmetiklerini temin 

etme yöntemleri açıklanır. 
• Özel makyaj kozmetiklerini 

saklama koşulları açıklanır. 
El ve Ayak Bakımı 

Kozmetikleri 
1. Tırnak kozmetiklerini uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El kremleri ve losyonları uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ayak kozmetiklerini uygulama 

1. Tırnak kozmetiklerini tedarik 
ederek uygular. 

• Tırnağın yapısı açıklanır. 
• Tırnak kozmetik ürünleri 

açıklanır. 
• Tırnak kozmetik ürünlerinin 

çeşitleri sınıflandırılır. 
• Tırnak kozmetik ürünlerinin 

özellikleri açıklanır. 
• Tırnak kozmetiklerinin kullanımı 

açıklanır. 
• Tırnak kozmetik ürünlerinin temin 

etme yöntemleri açıklanır. 
• Tırnak kozmetiklerinin saklama 

koşulları açıklanır. 
2. El kremleri ve losyonları tedarik 

ederek uygular. 
• El kremleri ve losyonları açıklanır. 
• El kremleri ve losyonlarının 

çeşitleri sınıflandırılır. 
• El kremleri ve losyonlarının 

özellikleri açıklanır. 
• El kremleri ve losyonlarını 

kullanımı açıklanır. 
• El kremleri ve losyonlarını temin 

etme yöntemleri açıklanır. 
• El kremleri ve losyonlarını 

saklama koşulları açıklanır. 
3. Ayak kozmetiklerini tedarik 

ederek uygular. 
• Ayağa uygulanan kozmetikleri 

açıklanır. 
• Ayağa uygulanan kozmetiklerin 

çeşitleri sınıflandırır. 
• Ayağa uygulanan kozmetiklerin 

özellikleri açıklanır. 
• Ayağa uygulanan kozmetiklerin 

kullanımı açıklanır. 
• Ayağa uygulanan kozmetiklerin 

temin etme yöntemleri açıklanır. 
• Ayağa uygulanan kozmetikleri 

saklama koşulları açıklanır. 
Cilt Bakım ve 
Temizliği Ürünleri 

1. Cilt bakımı ve temizliğinde 
kullanılan ürünler  

 

 

 

 

 

1. Cilt bakımı ve temizliğinde 
kullanılan ürünleri açıklar. 

• Cilt bakımı ve temizliğinde 
kullanılan ürünler açıklanır 

• Cilt bakımı ve temizliği ürünlerinin 
çeşitleri sıralanır 

• Cilt bakım ve temizliği ürünlerinin 
özellikleri açıklanır 

• Cilt bakım ürünlerinin kullanımı 
açıklanır. 

• Cilt bakım ürünlerinin saklama 
koşulları açıklanır 



 

2. Cilt bakım cihazları ve kullanım 
yöntemleri 

 

 

 

3. Cilt temizlik uygulaması  

 
2. Cilt bakım cihazlarının kullanım 

yöntemlerini açıklar.  
• Cilt bakım cihazları açıklanır. 
• Cilt bakım cihazlarının kullanım 

yöntemleri açıklanır. 
 

3. Tekniğine uygun cilt temizlik 
uygulaması yapar. 
• Cilt temizleme 

uygulamasında kullanılan 
cihazlar ve kozmetik ürünler 
açıklanır. 

• Cilt temizleme 
uygulamasında kullanılan 
cihazların kullanımında 
dikkat edilecek hususlar 
açıklanır. 

 

Cilt Bakımı 1. Normal ciltlere cilt bakımı  

 

 

 

 

 

 

2. Karma ciltlere cilt bakımı  

 

 

 

 

 

 

 
3. Kuru ciltlere cilt bakımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Normal ciltlere tekniğe uygun 
cilt bakımı yapar. 
• Normal cildin özellikleri 

sıralanır. 
• Normal cilde kullanılan 

bakım ürünlerini açıklanır. 
• Normal cilt bakım 

uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 

• Normal cilde uygulanacak 
temizlik ve bakım açıklanır. 

2. Karma ciltlere tekniğe uygun cilt 
bakımı yapar. 
• Karma cildin özellikleri 

sıralanır. 
• Karma cilde kullanılan bakım 

ürünleri açıklanır. 
• Karma cilt bakım 

uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 

• Karma cilde uygulanacak 
temizlik ve bakım açıklanır. 

 

3. Kuru ciltlere tekniğe uygun cilt 
bakımı yapar. 

• Kuru cildin özellikleri 
sıralanır. 

• Kuru cilde kullanılan 
bakım ürünleri açıklanır. 

• Kuru cilt bakım 
uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar 
sıralanır. 

• Kuru cilde uygulanacak 
temizlik ve bakım 
açıklanır. 
 



4. Hassas ciltlere cilt bakımı  

 

 

 

 

 

 

5. Yağlı ve akneli ciltlere cilt bakımı  

 

 

 

 

 

 

6. Olgun ciltlere cilt bakımı  

 

 

 

 

 

 

7. Cilt tipine uygun kür bakımı 

4. Hassas ciltlere tekniğe uygun 
cilt bakımı yapar. 
• Hassas cildin özellikleri 

sıralanır. 
• Hassas cilde kullanılan 

bakım ürünleri açıklanır. 
• Hassas cilt bakım 

uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 

• Hassas cilde uygulanacak 
temizlik ve bakım açıklanır. 
 

5. Yağlı ve akneli ciltlere tekniğe 
uygun cilt bakımı yapar. 
• Yağlı cildin özellikleri 

sıralanır. 
• Yağlı cilde kullanılan bakım 

ürünleri açıklanır. 
• Yağlı cilt bakım 

uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 

• Yağlı cilde uygulanacak 
temizlik ve bakım açıklanır. 

6. Olgun ciltlere tekniğe uygun cilt 
bakımı yapar. 
• Olgun cildin özellikleri 

sıralanır. 
• Olgun cilde kullanılan bakım 

ürünleri açıklanır. 
• Olgun cilt bakım 

uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 

• Olgun cilde uygulanacak 
temizlik ve bakım açıklanır. 
 

7. Cilt tipine uygun kür bakımını 
yapar. 
• Kür bakım açıklanır. 
• Kür bakımın çeşitleri 

sıralanır. 
• Kür bakımın özellikleri 

açıklanır. 
• Kür bakımlarının uygulama 

yöntemleri açıklanır. 
• Kür bakımlarından sonra 

kullanılan ürünler açıklanır. 

Manikür 1. Tırnağın yapı ve özellikleri 

 

 

 

 

 

 

1. Tırnağın yapı ve özelliklerini 
açıklar. 
• Tırnak tanımlanır. 
• Tırnağın yapısı ve özellikleri 

açıklanır. 
• Tırnağın görevleri sıralanır. 
• Elin anatomisi açıklanır. 
• Manikürü etkileyen tırnak ve 

deri hastalıkları açıklanır. 

 



 

2. Manikür uygulama 

 

 

 

 

 

3. Takma tırnak takma 

 

 

 

 

 

 

 

4. Protez tırnak uygulama 

2. Tekniğine uygun olarak manikür 
uygular. 

• Manikür açıklanır. 
• Manikürde kullanılan araç-

gereçler sıralanır. 
• Manikür uygulamasında 

dikkat edilecek hususlar 
üzerinde durulur. 

• Manikür uygulaması işlem 
basamakları sıralanır. 

3. Tekniğine uygun olarak takma 
tırnak takar. 
• Takma tırnak açıklanır. 
• Takma tırnakların kullanım 

alanları açıklanır. 
• Takma tırnakların çeşitleri 

açıklanır. 
• Takma tırnak uygulamasında 

kullanılan araç-gereçler 
sıralanır. 

• Takma tırnak uygulamasında 
dikkat edilecek hususlar 
sıralanır. 

• Takma tırnak uygulaması 
işlem basamakları sıralanır. 

4. Tekniğine uygun olarak protez 
tırnak uygular. 

• Protez tırnak açıklanır. 
• Protez tırnağın kullanım 

alanları sıralanır. 
• Protez tırnağın çeşitleri 

açıklanır. 
• Protez tırnak 

uygulamasında kullanılan 
araç-gereçler sıralanır. 

• Protez tırnak 
uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 

• Protez tırnak işlem 
basamakları sıralanır. 
 

 

Doğal ve Kozmetik 
Ürünlerle El Bakımı 

1. Doğal ürünlerle el bakımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tekniğine uygun olarak doğal 
ürünlerle el bakımı yapar. 

• Doğal ürünlerle el bakımı 
açıklanır. 

• Doğal ürünlerle el bakımı 
çeşitleri açıklanır. 

• Doğal ürünlerle el bakımın 
etkileri sıralanır. 

• Doğal ürünlerle el 
bakımında kullanılan araç-
gereçler sıralanır. 

• Doğal ürünlerle el bakım 
uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 



 

 

2. Kozmetik ürünlerle el bakımı  

• Doğal ürünlerle el bakım 
uygulama işlem 
basamakları açıklanır. 

2. Tekniğine uygun olarak kozmetik 
ürünlerle el bakımı yapar. 
 

• Kozmetik ürünlerle el 
bakım açıklanır. 

• Kozmetik ürünlerle el 
bakımının etkileri açıklanır. 

• Kozmetik ürünlerle el 
bakımında kullanılan araç-
gereçler sıralanır. 

• Kozmetik ürünlerle el 
bakım uygulamasında 
dikkat edilecek hususlar 
sıralanır. 

• Kozmetik ürünlerle el 
bakım uygulama işlem 
basamakları sıralanır. 

Tırnak Süsleme 1. Model tırnaklara desenler çizerek 
süsleme 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tırnakları çıkartma ve 
yapıştırmalarla süsleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tırnakları değişik süs ve objelerle 
süsleme 

 

 

 

1. Model tırnaklara tekniğine 
uygun desenler çizerek 
tırnakları süsler. 
• Tırnakları çizerek süsleme 

açıklanır. 
• Tırnakları çizerek süslemede 

kullanılan araç-gereçler ve 
kullanımları açıklanır. 

• Tırnakları çizerek süsleme 
uygulama yöntemi sıralanır. 

• Tırnakları çizerek süsleme 
uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar sıralanır. 
 

2. Tırnakları tekniğe uygun 
çıkartma ve yapıştırmalarla 
süsler. 
• Tırnakları çıkartma ve 

yapıştırmalarla süsleme 
açıklanır. 

• Tırnakları çıkartma ve 
yapıştırmalarla süslemede 
kullanılan araç-gereçler ve 
kullanımları açıklanır. 

• Tırnakları çıkartma ve 
yapıştırmalarla süslemede 
uygulama yöntemi açıklanır. 

• Tırnakları çıkartma ve 
yapıştırmalarla süslemede 
dikkat edilecek hususlar 
sıralanır. 

3. Tırnakları tekniğe uygun değişik 
süs ve objelerle süsler. 

• Tırnakları değişik süs ve 
objelerle süsleme 
açıklanır. 

• Tırnakları değişik süs ve 
objelerle süslemede 



 

 

 

 

 

 

4. Tırnaklara kalıcı oje uygulama 

kullanılan araç-gereçler ve 
kullanımları açıklanır. 

• Tırnakları değişik süs ve 
objelerle uygulama 
yöntemi açıklanır. 

• Tırnakları değişik süs ve 
objelerle süsleme 
uygulamasında dikkat 
edilecek hususlar 
sıralanır. 

4. Tırnaklara tekniğe uygun kalıcı 
oje uygular. 

• Tırnakları kalıcı oje ile 
süsleme açıklanır. 

• Tırnakları kalıcı oje ile 
süslemede kullanılan 
araç-gereçleri ve 
kullanımları açıklanır. 

• Tırnakları kalıcı oje ile 
süsleme yöntemi 
açıklanır. 

• Tırnakları kalıcı oje ile 
süslemede dikkat 
edilecek hususlar 
sıralanır. 

 

 

 

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. 

Kozmetikleri Tanıma  

1. Kozmetiklerin sınıflandırılması ile ilgili sunu hazırlama 
2. Emülsiyonların yapısı ile ilgili sunu hazırlama  
3. Emülsiyonların cilt üzerindeki etkilerini test etme. 
4. Emülsiyonların cilt üzerindeki emilim özelliklerini test etme. 
5. Kozmetik ürünlerin hammaddeleri ile ilgili sunu hazırlama. 

Cilt Bakım 
Kozmetikleri 

1. Cilt temizleme kozmetiklerini uygular.  
2. Cilt sıkılaştırıcı kozmetikleri uygular. 
3. Cilt maske kozmetiklerini uygular. 
4. Cilt nemlendiricilerini uygular. 
5. Özel bakım kozmetiklerini uygular. 

Saç Bakım 
Kozmetikleri 

1. Saç ve saçlı derinin yapısına uygun temizleme ürünlerini uygular. 
2. Saç görünüşünü düzelten kozmetik ürünleri ihtiyaca uygun temin eder. 
3. Saçın yapısına uygun kalıcı dalga veren kozmetikleri seçer. 
4. Saçın yapısına uygun saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetikleri seçer. 



Vücut Bakım 
Kozmetikleri 

1.Cilt yapısına uygun sabun kozmetiklerini seçer. 

2.Cildin yapısına uygun banyo kozmetiklerini seçer.  

3.Vücut deodorantlarını seçer. 

4. Parfümleri kokularına göre seçer. 

5.Vücudun ihtiyacına uygun vücut kremlerini seçer. 

6.Güneş kozmetiklerini cilt yapısına uygun seçer. 

Makyaj Kozmetikleri 

1.Ten rengine uygun fondöteni uygular. 

2. Ten rengine uygun pudra uygular. 

3.Göz makyaj kozmetiklerini uygular. 

4.Dudak kozmetiklerini uygular. 

5.Yüz şekline uygun allık uygular. 

6.Özel makyaj kozmetiklerini uygular. 

El ve Ayak Bakımı 
Kozmetikleri 

1.Tırnak kozmetiklerini uygular. 

2.El kremleri ve losyonları uygular. 

3.Ayak kozmetiklerini uygular. 

Cilt Bakım ve 
Temizliği Ürünleri 

1.Cilt bakım ve temizliğinde kullanılan ürünleri uygular. 

2.Cilt bakım ve temizlik cihazlarını uygular 

3.Cilt temizlik uygulaması yapar. 

Cilt Bakımı 

1. Normal ciltlere cilt bakımı uygular 

2. Karma ciltlere cilt bakımı uygular 

3. Kuru ciltlere cilt bakımı uygular 

4. Hassas ciltlere cilt bakımı uygular 

5. Yağlı ve akneli ciltlere cilt bakımı uygular 

6. Olgun ciltlere cilt bakımı uygular 

7. Cilt tipine uygun kür bakımı uygular 

Manikür 
1. Manikür uygular. 

2.Takma tırnak uygular. 

3. Protez tırnak uygular. 

Doğal ve Kozmetik 
Ürünlerle El Bakımı 

1. Doğal ürünlerle el bakımı yapar. 

2. Kozmetik ürünlerle el bakımı yapar. 

Tırnak Süsleme 

1. Model tırnaklara desenler çizerek süsleme yapar. 

2. Tırnakları çıkartma ve yapıştırmalarla süsleme yapar. 

3. Tırnakları değişik süs ve objelerle süsleme yapar. 

4. Tırnaklara kalıcı oje uygulaması yapar. 



DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
• Öğrenciler uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymalıdır. Öğrencilere cilt bakım kozmetikleri 

kullanımında karşılaşılabilecek riskler konusunda bilgi verilmelidir. Görsel materyallerden faydalanılmalıdır.  
 

• Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilmeli, Piyasa araştırması yapılmalı, 
farklı kozmetikleri uygulamalarda tercih ederek uygulama farklılıklarını sınıf ortamında gözlemlemeli. İş 
ahlakına malzemeleri ekonomik kullanmaya dikkat edilmelidir. 
 

• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla 
birden fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

 
 


