
 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI A101)Saç bakımını yapar. 
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi 
STANDART Saç bakımını hijyen kurallarına uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Şampuan, saç bakım kremi, havlu, 

tarak ve saç kurutma makinesini 
hazırlar. 

2. Ensesine havluyu yerleştirir.  
3. Suyun sıcaklığını ayarlar. 
4. Saçlarını tarar. 
5. Tüm saçı ıslatır. 
6. Saçlarını şampuanlar. 
7. Saç diplerine masaj yaparak saçı 

köpürtür. 
8. Saçlardaki köpük tamamen arınıncaya 

kadar saçı durular.  
9. Saç uçlarına bakım kremini sürer. 
10. Saçlardaki krem tamamen arınıncaya 

kadar saçı durular. 
11. Saçlarındaki fazla suyu yumuşak bir 

havlu ile kurular. 
12. Saçlarını tarar. 
13. Saç kurutma makinesi ile saçlarını 

kurutur. 
14. Kullandığı malzemeleri temizler ve 

toplar. 

1. Saç bakımı için kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Saç bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Saçını ıslatır. 
2. Saçına şampuan sürer. 
3. Saçını durular. 
4. Saçına bakım kremi 

sürer. 
5. Saçını tarar. 
6. Saçını kurutur. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 
 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dk                                                        Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI A102)Sakal Tıraşı Olur. 
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, tıraş losyonu, havlu. 
STANDART Sakal tıraşını tekniğine uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Musluğu açar. 
2. Yüzünü ıslatır. 
3. İstenilen miktarda tıraş köpüğünü avuç 

içine sıkar. 
4. Tıraş köpüğünü yüzüne dairesel 

hareketlerle sürer. 
5. Tıraş bıçağını yukarıdan aşağıya doğru 

hareket ettirerek sakalını keser. 
6. Bu işlemi tüm yüze uygular. 
7. Her işlem sonrası tıraş bıçağını su ile 

temizler. 
8. Yüzünü yıkar. 
9. Havlu ile yüzünü kurular. 
10. İstenilen miktarda tıraş losyonunu 

yüzüne sürer. 
11. Kullanılan malzemeleri temizler. 
12. Malzemeleri yerine yerleştirir. 

1. Sakal tıraşı için kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Sakal tıraşında dikkat edilmesi 
gereken noktaları ifade eder. 

3. Sakal tıraşının işlem 
basamaklarını ifade eder. 

 

1. Yüzünü yıkar. 
2. Yüzünü kurular. 
3. Tıraş köpüğünü sürer. 
4. Sakalını keser. 
5. Tıraş bıçağını temizler. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                                          Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 
 
 
 
 
 
 
 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI A103)Yüz bakımını yapar. 
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Temizleyici, tonik, nemlendirici, pamuk, havlu kağıt 
STANDART Yüz bakımını hijyen kurallarına uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Bakım için gerekli olan temizleyici, 
tonik ve nemlendiriciyi hazırlar. 

2. Temizleyici ürünü cildine sürer. 
3. Temizleyici ürünü cildine dairesel 

hareketlerle yedirir. 
4. Temizleyici ürünü nemli pamuk 

yardımı ile cildinden uzaklaştırır. 
5. Yüzünü yıkar. 
6. Havlu kağıt yardımı ile cildini kurular.  
7. Pamuk üzerine tonik damlatır. 
8. Cildine tampon hareketleri ile toniği 

sürer. 
9. Nemlendirici ürünü dairesel ve 

sıvazlama hareketleri ile cildine sürer. 
10. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 
 

1. Yüz bakımı için kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Yüz bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Yüzünü temizler. 
2. Temizleyici ürünü 

cildinden arındırır. 
3. Yüzünü kurular. 
4. Yüzünü tonikler. 
5. Yüzünü nemlendirir. 

7. Çalışırken işine 
odaklanır. 

8. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

9. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

10. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

11. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

12. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dk                                                                               Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 6 ders saati 
 
 
 
 
 
 
 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK A)Manikür Elemanı Yardımcısı 
İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 
İŞLEMİN ADI A104)Ağız bakımını yapar. 
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Diş macunu, diş fırçası, diş ipi, ağız temizleme suyu, havlu kağıt, bardak  
STANDART Ağız bakımını hijyen kurallarına uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Diş temizliği için diş fırçası, diş 
macunu, havlu, bardak, diş ipi, ağız 
gargarasını hazırlar. 

2. Diş fırçasına küçük bir parça macun 
koyar. 

3. Diş fırçasını 45 derece eğimle diş ve 
diş etlerinizin üzerine yerleştirir. 

4. Küçük dairesel hareketlerle dişlerini 
ve diş etlerini fırçalar. 

5. Fırçalama esnasında normal düzeyde 
kuvvet uygular. 

6. Diş yüzeylerini ileri geri hareketlerle 
fırçalar. 

7. Fırçalama işlemini en az 2-3 dakika 
boyunca yapar 

8. Diş ipini dişlerin arasına yerleştirir. 
9. Diş etlerine zarar vermeden diş ipini 

kullanır. 
10. Fırçalama sonunda ağız temizleme 

suyu ile gargara yapar.  
11. Ağzını bol su ile durular. 
12. Havlu kağıt ile kurular. 
13. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 
 

 

1. Ağız bakımı için kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Ağız bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Dişlerini fırçalar. 
2. Diş ipini kullanır. 
3. Ağız temizleme suyu ile 

gargara yapar. 
 

1. Çalışırken işine odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik 

tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik kurallarına 

uyar. 
4. Çalıştığı ortamın temizlik 

kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve malzemeleri 

ekonomik kullanır. 
 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dk                                                                      Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 6 ders saati 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI A105)El bakımını yapar. 
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Tırnak makası, törpü, el peelingi, el nemlendirme kremi, havlu kağıt 
STANDART El bakımını hijyen kurallarına uygun yapar 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. El bakımı için tırnak makası,  törpü, el 
peelingi, el kremini hazırlar. 

2. Bakıma başlamadan önce ellerini yıkar. 
3. El tırnaklarını keser. 
4. Törpü ile tırnaklarını oval olarak 

şekillendirir. 
5. Törpüleme sonrası ellerini yıkar. 
6. Havlu kağıt ile ellerini kurular.  
7. El peelingini ellerine sürer. 
8. El peelingi ile ellerini dairesel 

hareketler ile ovalar. 
9. Ellerindeki peeling arınıncaya kadar 

ellerini yıkar. 
10.  Havlu kağıt ile ellerini kurular. 
11. Ellerine dairesel hareketlerle el 

nemlendirme kremini sürer. 
12. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 
 
 

1. El bakımı için kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. El bakımı işleminin basamaklarını 
ifade eder. 

 
1. El tırnaklarını keser. 
2. El tırnaklarını törpüler. 
3. El peelingi yapar. 
4. Ellerine nemlendirici 

krem sürer. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dk                                                                                  Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 



 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI A106)Ayak bakımını yapar. 

ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Tırnak makası, törpü,  ayak peelingi, ayak nemlendirme kremi,  havlu kağıt  
STANDART Ayak bakımını hijyen kurallarına uygun yapar 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Ayak bakımı için tırnak makası,  törpü, 
ayak peelingi, ayak kremini hazırlar. 

2. Bakıma başlamadan önce ayaklarını yıkar. 
3. Ayak tırnaklarını keser. 
4. Törpü ile tırnaklarını düz olarak 

şekillendirir. 
5. Törpüleme sonrası ayaklarını yıkar. 
6. Havlu kağıt ile ayaklarını kurular.   
7. Ayak peelingini ellerine sürer. 
8. Ayak peelingi ile illerini dairesel 

hareketler ile ovalar. 
9. Ayaklarındaki peeling arınıncaya kadar 

ayaklarını yıkar. 
10. Havlu kağıt ile ellerini kurular.   
11. Ayaklarına dairesel hareketlerle ayak 

nemlendirme kremini sürer. 
12. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 

1. Ayak bakımı için kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Ayak bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Ayak tırnaklarını keser. 
2. Ayak tırnaklarını törpüler. 
3. Ayak peelingi yapar. 
4. Ayaklarına nemlendirici 

krem sürer. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dk                                                                                Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 



 

 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A2) Salon Hazırlığı ve Hijyeni Yapma 

İŞLEMİN ADI A201)Salon hijyeni yapar. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) Temizlik malzemeleri ve ürünleri 

STANDART Hijyen Kurallarına Uymak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Salonu havalandırır. 
2. Alet ve donanımları düzenler. 
3. Salonun ortamının temizliğini yapar. 
4. Isı ile dezenfekte eder. 
5. Işın ile dezenfekte eder. 
6. Kimyasal maddelerle dezenfekte eder. 
7. Sterilizasyon yöntemlerini uygular. 

1.Temizlenecek araç gereçleri 
tanır.  
2.Salon temizliğinde kullanılan 
dezenfektanları tanır. 
3. Temizleme yöntemlerini ifade 
eder. 
 

1. Salonun ortamını temizler. 
2. Salonda kullanılan araç 

gereçleri dezenfekte eder. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri ekonomik 
kullanır. 

  

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                       Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 25 ders saati 

 1 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A2) Salon Hazırlığı ve Hijyeni Yapma 

İŞLEMİN ADI A202)Salonda emniyet tedbirlerini alır. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) Uyarı levhaları, ilk yardım çantası 

STANDART Emniyet kurallarını uygular. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Salonda meydana gelebilecek kazaları söyler. 
2. Acil durumlarda yetkili mercilere haber verir. 
3. Salonda oluşabilecek bir kaza anında ilk yardım 

çantasını kaza yerine getirir. 
4. İlk yardım kurallarını uygular. 
5. Salonda kullanılan ilk yardım çantasının kullanım 

sonrası muhafazasını sağlar. 
6. Salondaki  elektrikli cihazların kullanım 

sonrasında ki emniyet tedbirlerini uygular. 
7. Salonda kullanılan kimyasalların uygun şekilde 

muhafazasını yapar. 
 

1. Salonda meydana 
gelebilecek kazaları  ifade 
eder. 

2. Salonda uyulması 
gereken ilkyardım 
kurallarını ifade eder. 

3. Salondaki ilk yardım 
çantasında bulunması 
gereken araç gereci tanır. 

4. Salonda alınacak emniyet  
tedbirlerini  ifade eder. 

1. Acil durumlarda yetkili 
mercilere haber verir. 

2. Salonda oluşabilecek bir 
kaza anında ilk yardım 
çantasını kaza yerine 
getirir. 

3. Salonda kullanılan ilk 
yardım çantasını kullanım 
sonrası uygun yere 
kaldırır. 

 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen 
sürede tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 
SÜRE: işlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                     Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 25 ders saati 
 
 

 2 



İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL  CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK   A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI  A3) Müşteri Karşılama ve Uğurlama 

İŞLEMİN ADI  A301) Müşteriyi karşılar ve ikramda bulunur 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)  İşyeri Ortamı, Sıcak ve Soğuk İçecekler 

STANDART  Müşteriyi tekniğine uygun olarak karşılamak ve ikramda bulunmak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

 1. Çalan Telefonları açar. 
 2. Müşteriyle görüşme yapar. 
 3.Müşteri kaydı tutar. 
 4. Müşteriye kapıyı açar. 
 5. Nezaket kurallarına uygun karşılama 
cümlelerini kullanır. 
6.Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının 
görebileceği bir yerde muhafaza edilmesini 
sağlar. 
7.Müşterinin almak istediği hizmeti öğrenir ve 
yönlendirir. 
 8. Müşterinin talebi doğrultusunda uygun 
ikramda bulunur. 
 

  1.Müşteriyi karşılarken dikkate etmesi 
gerekenleri ifade eder. 
 

 1.Telefonla görüşür. 
 2.Müşteriyi karşılar. 
3. Müşteriye isteğini 

sorar. 
4. müşteriye ikramlarda 

bulunur. 
 
 

 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik 

tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik 

kurallarına uyar. 
4. Çalıştığı ortamın 

temizlik kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve 

malzemeleri ekonomik 
kullanır. 

 

SÜRE: işlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                                                  Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 18 ders saati 



İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL  CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK   A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI  A3) Müşteri Karşılama ve Uğurlama  

İŞLEMİN ADI  A302) Müşteriyi uğurlar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)  İşyeri Ortamı 

STANDART  Müşteriyi tekniğine uygun olarak uğurlamak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının 
müşteriye güvenli bir şekilde verilmesini 
sağlar. 
2.Nezaket kurallarına uygun uğurlama 
cümlelerini kullanır. 
3.Müşteriye kapıyı açar ve müşteriyi uygun 
şekilde uğurlar. 
 
 
 

1. Müşteriyi uygun şekilde uğurlama 
kurallarını ifade eder. 

1.Müşteriyi uğurlar. 1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik 

kurallarına uyar. 
4. Çalıştığı ortamın 

temizlik kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve 

malzemeleri ekonomik 
kullanır. 

 

SÜRE: işlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                                                 Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 18 ders saati 

 



 İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 
YETERLİLİK  A) Manikür Elemanı Yardımcısı 
İŞİN / MODÜLÜN ADI A4)Doğal ve Kozmetik Ürünlerle El Ayak Bakımı Yapma 

İŞLEMİN ADI A401) Doğal ve Kozmetik ürünlerle el bakımı yapar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve 
koşullar) 

Manikür çalışma ünitesi, doğal ve kozmetik ürünler, oje çıkarıcı solüsyon, uygulayıcı taburesi, 
deniz tuzu, su, spatula, cam ya da porselen karışım kabı, bakım yağı, havlu, krem, antiseptik 
solüsyon, vazelin, pamuk, kağıt mendil, fırça, eldiven. 

STANDART Doğal ürünlerle el bakımı uygulamasını tekniğine uygun olarak yapar 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

Tuz Peeling Uygulaması yapar. 

1. Araç gereçlerin dezenfeksiyonunu 
yapar. 

2. Çalışma alanını düzenler. 
3. Müşteriyle ön görüşme yapar. 
4. Belirlenen ürünle karışım hazırlar. 
5. Müşterinin takılarını çıkarmasını 

ister. 
6. Müşterinin tırnaklarındaki ojeyi 

çıkarır. 
7. Müşteriye giysisinin kollarını yukarı 

doğru katlamasını söyler . 
8. Karışım kabı içine yeterli miktarda 

deniz tuzu koyar. 
9. Tuzun üzerine yeteri miktarda yağ 

ilave eder. 
10. Karışımı spatula yardımı ile karıştırır. 
11. Tuz peelingini avuç içine alarak 

 
1. Doğal ve kozmetik ürünlerle 

el bakımında kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Doğal ve kozmetik ürünlerle 
el bakımı yapmanın işlem 
basamaklarını ifade eder. 
 

1. Tırnaklardaki ojeyi 
temizler. 
2. Tuz peelingini hazırlar 
3. Tuz peelingini sürer. 
4. Yumuşak, dairesel 
hareketlerle masaj yapar. 
5. Sıvazlama hareketleri ile 
ürünü ele sürer. 
6. Bakım ürününü hazırlar. 
7. Yağlı bakımı uygun 
şekilde temizler. 
 

 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 
4. Çalıştığı ortamın temizlik 
kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 
6. Araç gereç ve 
malzemeleri ekonomik 
kullanır. 
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müşterinin eline sürer. 
12. Tuz peelingi ile ele yumuşak, dairesel 

masaj hareketleri uygular. 
13. İşlem bitiminde uygulama bölgesini 

sıcak ve ıslak havlu ile siler. 
14. Bakım yağını sıvazlama hareketleri 

ile ele sürer. 
15. İşlem bitiminde uygulama bölgesini 

sıcak ve ıslak havlu ile siler. 
16. Bakım yağını sıvazlama hareketleri 

ile tırnaklara ve ele sürer. 
17. İşlem bitiminde tırnaklardaki fazla 

yağı kağıt mendil yardımıyla 
temizler. 

18. Sıvazlama hareketleri ile ele krem 
sürer.  

 
SÜRE: İşlemin yapılış süresi: 40 dakika                                                                   Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 30 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 
YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 
İŞİN / MODÜLÜN ADI A4)Doğal ve Kozmetik Ürünlerle El Ayak Bakımı Yapma 

İŞLEMİN ADI A402) Doğal ve Kozmetik ürünlerle ayak bakımı yapar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve 
koşullar) 

Manikür çalışma ünitesi, doğal ve kozmetik ürünler, oje çıkarıcı solüsyon, uygulayıcı taburesi, 
deniz tuzu, su, spatula, cam ya da porselen karışım kabı, bakım yağı, havlu, antiseptik solüsyon, 
vazelin, pamuk, kâğıt mendil, fırça, eldiven, krem. 

STANDART Doğal ürünlerle ayak bakımı uygulamasını tekniğine uygun olarak yapar 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

Tuz Peeling Uygulaması yapar. 
1. Araç gereçlerin dezenfeksiyonunu 

yapar. 
2. Çalışma alanını düzenler. 
3. Müşteriyle ön görüşme yapar. 
4. Deniz tuzu, su, spatula ve karışım 

kabını hazırlar. 
5. Müşterinin takılarını çıkarmasını 

ister. 
6. Müşterinin tırnaklarındaki ojeyi 

çıkarır. 
7. Müşteriye pantolonunun 

paçalarını katlamasını söyler. 
8. Müşteriye ayakkabı ve çorabını 

çıkarmasını söyler. 
9. Karışım kabı içine yeterli 

miktarda deniz tuzu koyar. 
10. Tuzun üzerine yeteri miktarda yağ 

ilave eder. 

 
1. Doğal ve kozmetik ürünlerle 

ayak bakımında kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Doğal ve kozmetik ürünlerle 
ayak bakımı yapmanın işlem 
basamaklarını ifade eder. 

 

1. Tırnaklardaki ojeyi 
temizler. 
2. Tuz peelingini hazırlar 
3. Tuz peelingini sürer. 
4. Yumuşak, dairesel 
hareketlerle masaj yapar. 
5. Sıvazlama hareketleri ile 
ürünü ele sürer. 
6. Bakım ürününü hazırlar. 
7. Yağlı bakımı uygun 
şekilde temizler. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 
4. Çalıştığı ortamın temizlik 
kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 
6. Araç gereç ve 
malzemeleri ekonomik 
kullanır. 
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11. Karışımı spatula yardımı ile 
karıştırır. 

12. Tuz peelingini avuç içine alarak 
uygulanacak bölgeye sürer. 

13. Tuz peelingi ile ayağa yumuşak, 
dairesel masaj hareketleri uygular. 

14. İşlem bitiminde uygulama 
bölgesini sıcak ve ıslak havlu ile 
siler. 

15. Bakım yağını sıvazlama 
hareketleri ile tırnaklara ve ayağa 
sürer. 

16. İşlem bitiminde tırnaklardaki fazla 
yağı kağıt mendil yardımıyla 
temizler. 

17. Sıvazlama hareketleri ile ayağa 
krem sürer.  

 
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 50 dakika                                                                     Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 30 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 

YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A5)Tırnak Süsleme   
İŞLEMİN ADI A501)Tırnakları çizerek süsler. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) 

M asa, manikür yastığı, yapay tırnaklar, antiseptik solüsyon,  havlu, oje, tırnak boyaları, fırçalar, 
noktalama aleti, çubuk, iğne, simler, taşlar, cila, oje çıkarıcı, dezenfekte edici solüsyon 

 STANDART Tırnakları çizimler yaparak tekniğine uygun olarak süsler. 
İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Masa üstüne manikür yastığını yerleştirir. 
2. Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu yerleştirir. 
3. Masanın üstüne araç gereçleri yerleştirir. 
4. Müşteriye koltuğa oturmasını söyler. 
5. Müşterinin ellerini antiseptik solüsyonla 

temizler. 
6. Tırnak plağı üzerinde varsa eski oje 

kalıntılarını oje çıkarıcı ile temizler. 
7. Müşterinin elini parmakları aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığının üzerine 
yerleştirir. 

8. Müşterinin parmağını kuralına uygun 
tutar. 

9. İstenilen renkteki zemin kat ojeyi fırça ile 
dipten uca doğru sürer. 

10. Ojenin kurumasını bekler. 

 
1. Tırnak çizerek süslemede 

kullanılan araç gereci tanır. 
2. Tırnakları çizerek süsleme 

işleminin basamaklarını 
ifade eder. 

1. Tırnak plağı üzerinden 
oje çıkarıcı ile ojeyi 
uzaklaştırır.  

2. Tırnak plağının 
tamamına ojeyi/ cilayı 
sürer.  

3. Tırnaklara istenilen 
çizimleri uygular. 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri ekonomik 
kullanır. 
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11. Farklı renklerdeki oje ya da boyayı, 
araçlar yardımı ile şişesinden bir miktar 
alır. 

12. Tırnak plağı üzerine istenilen şekilde 
çizimler yaparak süsler. 

13. Oje ya da boyanın kurumasını bekler. 
14. Kalıcılığı sağlamak için son kat oje/ cilayı 

tırnak plağına sürer. 
15. İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara 

uygular. 
SÜRE: işlemin yapılış süresi: 60 dk.                                                                                 Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 60 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 

YETERLİLİK  A) Manikür Elemanı Yardımcısı  
İŞİN / MODÜLÜN ADI A5)Tırnak Süsleme      
İŞLEMİN ADI A502) Tırnakları farklı objelerle süsler.  

ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) 

Uygulayıcı taburesi, manikür yastığı, havlu, antiseptik solüsyon oje/cila, yapay tırnaklar,  çeşitli 
şekillerde ve desenlerde süslemeler, Müşteri koltuğu, pamuk, kağıt mendil, aseton(oje çıkarıcı), 
manikür masası, dezenfekte edici solüsyon 

 

STANDART Tırnakları farklı objelerle tekniğine uygun süsler.  

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR  
1. Masa üstüne manikür yastığını 

yerleştirir. 
2. Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu yerleştirir. 
3. Masanın üstüne araç gereçleri yerleştirir. 
4. Müşteriye koltuğa oturmasını söyler. 
5. Müşterinin ellerini antiseptik solüsyonla 

temizler. 
6. Tırnak plağı üzerinde varsa eski oje 

kalıntılarını oje çıkarıcı ile temizler. 
7. Müşterinin elini parmakları aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığının 

1. Tırnakları farklı objelerle 
süslemede kullanılan araç 
gereci tanır. 

2. Tırnakları farklı objelerle 
süsleme işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Tırnak plağı üzerinden 
oje çıkarıcı ile ojeyi 
uzaklaştırır.  

2. Çıkartma ve 
yapıştırmaları tırnaklara 
uygular. 

3. Tırnak plağının 
tamamına cila 
uygulaması yapar. 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
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üzerine yerleştirir. 
8. Müşterinin parmağını kuralına uygun 

tutar. 
9. İstenilen renkteki zemin kat ojeyi fırça 

ile dipten uca doğru sürer. 
10. Ojenin kurumasını bekler. 

 
11. Süsleme malzemelerini hazır hale getirir. 

 
12. İstenilen desenleri tırnak plağı üzerine 

yerleştirir.  
 

13. Çıkartmanın desenli yüzeyini tırnak 
üzerine birkaç dakika bastırır. 

 
14. Kalıcılığı sağlamak için son kat oje/ 

cilayı tırnak plağına sürer. 
 

15. İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara 
uygular. 

malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  40 dk                                                                             Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 40 ders saati  
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 

YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A5)Tırnak Süsleme   
İŞLEMİN ADI A503) Tırnakları baskı tekniği ile süsler. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) 

Uygulayıcı taburesi, masa, manikür yastığı, antiseptik solüsyon, yapay tırnaklar, havlu, oje, cila, oje 
çıkarıcı, müşteri koltuğu,  manikür masası, dezenfekte edici solüsyon, baskı kiti 

STANDART Tırnakları baskı kiti ile tekniğine uygun süsler. 
İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

                          
1. Masa üstüne manikür yastığını 

yerleştirir. 
2. Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu yerleştirir. 
3. Masanın üstüne araç gereçleri 

yerleştirir. 
4. Müşteriye koltuğa oturmasını söyler. 
5. Müşterinin ellerini antiseptik 

solüsyonla temizler. 
6. Tırnak plağı üzerinde varsa eski oje 

kalıntılarını oje çıkarıcı ile temizler. 
7. Müşterinin elini parmakları aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığının 
üzerine yerleştirir. 

8. Müşterinin parmağını kuralına uygun 
tutar. 

9. İstenilen renkteki zemin kat ojeyi fırça 

1. Tırnakları baskı tekniği ile 
süslemede kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Tırnakları baskı tekniği ile 
süsleme işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

 1. Tırnak plağı üzerinden 
oje çıkarıcı ile ojeyi 
uzaklaştırır. 
 2. Baskı kitini tırnak 
süslemede kullanır.  
 3. Tırnak plağının 
tamamına cila uygulaması 
yapar. 
 
 

 
 
 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri ekonomik 
kullanır. 
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ile dipten uca doğru sürer. 
10. Ojenin kurumasını bekler. 
11. Baskı kiti üzerinden deseni seçer. 
12. Seçilen desen üzerine, sürülecek oje 

rengini seçer. 
13. Seçilen ojeyi baskı kiti üzerindeki 

desene sürer. 
14. Baskı kitinin aparatını, oje sürülmüş kit 

üzerindeki desene bastırır. 
15. Baskı kitinin aparatını tırnak üzerine 

yerleştirir. 
16. Kalıcılığı sağlamak için son kat cila/ 

parlatıcıyı tırnak plağına sürer. 
17. Bütün tırnaklara işlemi tekrar eder.  

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  40 dk                                                                               Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 20 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A6) El ayak bakım masajı yapma 
İŞLEMİN ADI A601)El bakım masajı yapar. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve 
koşullar) 

Havlu, manikür masası, müşteri koltuğu, uygulayıcı taburesi, Bakım yağı, kağıt peçete, pamuk, oje 
çıkarıcı, antiseptik solüsyon, el kremi 

STANDART El masajında klasik masaj manipülasyonunu doğru olarak uygular. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Masaj sırasında kullanacağı 
araç gereçleri manikür masasına 
yerleştirir. 

2. Müşteriye koltuğa oturmasını 
söyler. 

3. Müşterinin ellerini antiseptik 
solüsyonla temizler. 

4. Tırnak plağı üzerinde varsa eski 
oje kalıntılarını oje çıkarıcı ile 
temizler. 

5. Müşterinin elini tutar. 
6. Bakım yağını, müşterinin eline 

sıvazlama hareketleriyle sürer.  
7. Başparmakları ile müşterinin 

elinin üstüne 3-6 kez friksiyon 
tekniğini uygular. 

 
 

8. Başparmağı ile müşterinin 
parmaklarındaki eklem 
yerlerine 3-6 kez friksiyon 

1. El masajında kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. El masajı uygulamasının 
basamaklarını ifade eder.  

1. Antiseptik solüsyonla 
elleri temizler. 
2. El tırnaklarındaki ojeyi 
temizler. 
3. Sıvazlama hareketleri 
ile ürünü ele sürer. 
4. Friksiyon tekniğini 
uygular. 
5. Baskı tekniğini uygular.  
 

1. Çalışırken işine odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik tedbirlerini 

alır. 
3. Kişisel temizlik kurallarına 

uyar. 
4. Çalıştığı ortamın temizlik 

kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve malzemeleri 

ekonomik kullanır. 
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uygular. 
9. Başparmağı ile müşterinin 

parmak aralarına 3-6 kez baskı 
tekniğini uygular.  

10. Parmaklarını müşterinin 
parmak aralarına geçirerek 
kendisine doğru 3-6 kez çeker. 

11. Müşterinin elinin üst kısmını 
sıvazlar. 

12. Müşterinin elini, kendi elinin 
üstüne avuç içi yukarı bakacak 
şekilde koyar.  

13. Başparmağı ile müşterinin avuç 
içine 3-6 kez friksiyon uygular. 

14. Başparmağı ile (müşterinin 
avuç içi yukarı bakarken) 
parmak aralarına baskı tekniğini 
3-6 kez uygular.  

15. Müşterinin elini ellerinin 
arasında sıkıştırarak birkaç 
saniye bekletir. 

16. Ellerini gevşeterek yavaşça 
parmaklardan aşağı doğru 
çeker. 

17. Aynı işlemi diğer ele de 
uygular. 

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 30 dakika                                                                   Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 30 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Manikür Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A6) El ayak bakım masajı yapma 
İŞLEMİN ADI A602) Ayak bakım masajı yapar. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve 
koşullar) 

Havlu, müşteri koltuğu, uygulayıcı taburesi, Bakım yağı, kağıt peçete, pamuk, oje çıkarıcı, antiseptik 
solüsyon, ayak kremi 

STANDART  Ayak masajında klasik masaj tekniklerini doğru olarak uygular 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Masaj sırasında kullanacağı araç 
gereçleri manikür masasına 
yerleştirir. 

2. Müşteriye koltuğa oturmasını 
söyler. 

3. Kendi dizlerine temiz bir havlu 
serer. 

4. Müşteriye ayağını kendi dizlerinin 
üzerine koymasını söyler. 

5. Müşterinin ayaklarını antiseptik 
solüsyon ile temizler. 

6. Tırnak plağı üzerinde varsa eski 
oje kalıntılarını oje çıkarıcı ile 
temizler. 

7. Uygulanacak masaj yağını ayağın 
üst kısmına sürer. 

8. Masaj ürününü tüm ayağa 
sıvazlama hareketiyle sürer. 

9. Başparmaklar ile müşterinin 
ayağının üstüne 3-6 kez friksiyon 

1. Ayak masajında kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Ayak masajı uygulamasının 
basamaklarını ifade eder. 

1. Antiseptik solüsyonla 
ayakları temizler. 
2. Ayak tırnaklarındaki 
ojeyi temizler. 
3 Sıvazlama hareketleri ile 
ürünü ayağa sürer. 
4. Friksiyon tekniğini 
uygular. 
5.Baskı tekniğini uygular. 
 
 

1. Çalışırken işine odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik tedbirlerini 

alır. 
3. Kişisel temizlik kurallarına 

uyar. 
4. Çalıştığı ortamın temizlik 

kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve malzemeleri 

ekonomik kullanır. 
 
 

 

 3 



tekniğini uygular. 
10. Başparmağı ile müşterinin ayak 

parmaklarındaki eklem yerlerine 
3-6 kez friksiyon yapar. 

11. Başparmağı ile müşterinin ayak 
parmak aralarına baskı tekniğini 3-
6 kez uygular.  

12. Müşterinin ayağının üst kısmını 
sıvazlar. 

13. Başparmağı ile müşterinin ayak 
tabanına 3-6 kez friksiyon yapar. 

14. Müşterinin ayağını topuk 
kısmından tutarak parmak uçlarına 
doğru çeker. 

15. Aynı işlemi diğer ayağa da 
uygular. 

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 30 dakika                                                                       Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 30 ders saati 
 

 4 



 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI B101)Saç bakımını yapar. 
ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)   Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi 
STANDART Saç bakımını hijyen kurallarına uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Şampuan, saç bakım kremi, havlu, 

tarak ve saç kurutma makinesini 
hazırlar. 

2. Ensesine havluyu yerleştirir.  
3. Suyun sıcaklığını ayarlar. 
4. Saçlarını tarar. 
5. Tüm saçı ıslatır. 
6. Saçlarını şampuanlar. 
7. Saç diplerine masaj yaparak saçı 

köpürtür. 
8. Saçlardaki köpük tamamen arınıncaya 

kadar saçı durular.  
9. Saç uçlarına bakım kremini sürer. 
10. Saçlardaki krem tamamen arınıncaya 

kadar saçı durular. 
11. Saçlarındaki fazla suyu yumuşak bir 

havlu ile kurular. 
12. Saçlarını tarar. 
13. Saç kurutma makinesi ile saçlarını 

kurutur. 
14. Kullandığı malzemeleri temizler ve 

toplar. 

1. Saç bakımı için kullanılan 
araç ve gereçleri tanır. 

2. Saç bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Saçını ıslatır. 
2. Saçına şampuan sürer. 
3. Saçını durular. 
4. Saçına bakım kremi 

sürer. 
5. Saçını tarar. 
6. Saçını kurutur. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 
 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dk                                                        Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI B102)Sakal Tıraşı Olur. 
ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar)   Tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, tıraş losyonu, havlu. 
STANDART Sakal tıraşını tekniğine uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Musluğu açar. 
2. Yüzünü ıslatır. 
3. İstenilen miktarda tıraş köpüğünü avuç 

içine sıkar. 
4. Tıraş köpüğünü yüzüne dairesel 

hareketlerle sürer. 
5. Tıraş bıçağını yukarıdan aşağıya doğru 

hareket ettirerek sakalını keser. 
6. Bu işlemi tüm yüze uygular. 
7. Her işlem sonrası tıraş bıçağını su ile 

temizler. 
8. Yüzünü yıkar. 
9. Havlu ile yüzünü kurular. 
10. İstenilen miktarda tıraş losyonunu 

yüzüne sürer. 
11. Kullanılan malzemeleri temizler. 
12. Malzemeleri yerine yerleştirir. 

1. Sakal tıraşı için kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Sakal tıraşında dikkat edilmesi 
gereken noktaları ifade eder. 

3. Sakal tıraşının işlem 
basamaklarını ifade eder. 

 

1. Yüzünü yıkar. 
2. Yüzünü kurular. 
3. Tıraş köpüğünü sürer. 
4. Sakalını keser. 
5. Tıraş bıçağını temizler. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                                          Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 
 
 
 
 
 



 
İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI B103)Yüz bakımını yapar. 
ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)   Temizleyici, tonik, nemlendirici, pamuk, havlu kağıt 
STANDART Yüz bakımını hijyen kurallarına uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Bakım için gerekli olan temizleyici, 
tonik ve nemlendiriciyi hazırlar. 

2. Temizleyici ürünü cildine sürer. 
3. Temizleyici ürünü cildine dairesel 

hareketlerle yedirir. 
4. Temizleyici ürünü nemli pamuk 

yardımı ile cildinden uzaklaştırır. 
5. Yüzünü yıkar. 
6. Havlu kağıt yardımı ile cildini kurular.  
7. Pamuk üzerine tonik damlatır. 
8. Cildine tampon hareketleri ile toniği 

sürer. 
9. Nemlendirici ürünü dairesel ve 

sıvazlama hareketleri ile cildine sürer. 
10. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 
 

1. Yüz bakımı için kullanılan 
araç ve gereçleri tanır. 

2. Yüz bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Yüzünü temizler. 
2. Temizleyici ürünü 

cildinden arındırır. 
3. Yüzünü kurular. 
4. Yüzünü tonikler. 
5. Yüzünü nemlendirir. 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dk                                                                               Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 6 ders saati 
 
 
 
 
 
 
 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK B)Depilasyon Uygulayıcısı 
İŞİN / MODÜLÜN ADI: B1) Kişisel Bakım Yapma 
İŞLEMİN ADI B104)Ağız bakımını yapar. 
ORTAM (Araç gereç, donanım ve 
koşullar)   

Diş macunu, diş fırçası, diş ipi, ağız temizleme suyu, havlu kağıt, bardak  

STANDART Ağız bakımını hijyen kurallarına uygun yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Diş temizliği için diş fırçası, diş 
macunu, havlu, bardak, diş ipi, ağız 
gargarasını hazırlar. 

2. Diş fırçasına küçük bir parça macun 
koyar. 

3. Diş fırçasını 45 derece eğimle diş ve 
diş etlerinizin üzerine yerleştirir. 

4. Küçük dairesel hareketlerle dişlerini 
ve diş etlerini fırçalar. 

5. Fırçalama esnasında normal düzeyde 
kuvvet uygular. 

6. Diş yüzeylerini ileri geri hareketlerle 
fırçalar. 

7. Fırçalama işlemini en az 2-3 dakika 
boyunca yapar 

8. Diş ipini dişlerin arasına yerleştirir. 
9. Diş etlerine zarar vermeden diş ipini 

kullanır. 
10. Fırçalama sonunda ağız temizleme 

suyu ile gargara yapar.  
11. Ağzını bol su ile durular. 
12. Havlu kağıt ile kurular. 
13. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 
 

 

1. Ağız bakımı için kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Ağız bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Dişlerini fırçalar. 
2. Diş ipini kullanır. 
3. Ağız temizleme suyu ile 

gargara yapar. 
 

1. Çalışırken işine odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik 

tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik kurallarına 

uyar. 
4. Çalıştığı ortamın temizlik 

kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve malzemeleri 

ekonomik kullanır. 
 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dk                                                                      Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 6 ders saati 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI B105)El bakımını yapar. 
ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)   Tırnak makası, törpü, el peelingi, el nemlendirme kremi, havlu kağıt 
STANDART El bakımını hijyen kurallarına uygun yapar 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. El bakımı için tırnak makası,  törpü, el 
peelingi, el kremini hazırlar. 

2. Bakıma başlamadan önce ellerini yıkar. 
3. El tırnaklarını keser. 
4. Törpü ile tırnaklarını oval olarak 

şekillendirir. 
5. Törpüleme sonrası ellerini yıkar. 
6. Havlu kağıt ile ellerini kurular.  
7. El peelingini ellerine sürer. 
8. El peelingi ile ellerini dairesel 

hareketler ile ovalar. 
9. Ellerindeki peeling arınıncaya kadar 

ellerini yıkar. 
10.  Havlu kağıt ile ellerini kurular. 
11. Ellerine dairesel hareketlerle el 

nemlendirme kremini sürer. 
12. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 
 
 

1. El bakımı için kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. El bakımı işleminin basamaklarını 
ifade eder. 

 
1. El tırnaklarını keser. 
2. El tırnaklarını törpüler. 
3. El peelingi yapar. 
4. Ellerine nemlendirici 

krem sürer. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dk                                                                                  Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 



 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI B106)Ayak bakımını yapar. 

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)   Tırnak makası, törpü,  ayak peelingi, ayak nemlendirme kremi,  havlu kağıt  
STANDART Ayak bakımını hijyen kurallarına uygun yapar 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Ayak bakımı için tırnak makası,  törpü, 
ayak peelingi, ayak kremini hazırlar. 

2. Bakıma başlamadan önce ayaklarını yıkar. 
3. Ayak tırnaklarını keser. 
4. Törpü ile tırnaklarını düz olarak 

şekillendirir. 
5. Törpüleme sonrası ayaklarını yıkar. 
6. Havlu kağıt ile ayaklarını kurular.   
7. Ayak peelingini ellerine sürer. 
8. Ayak peelingi ile illerini dairesel 

hareketler ile ovalar. 
9. Ayaklarındaki peeling arınıncaya kadar 

ayaklarını yıkar. 
10. Havlu kağıt ile ellerini kurular.   
11. Ayaklarına dairesel hareketlerle ayak 

nemlendirme kremini sürer. 
12. Kullandığı malzemeleri temizleyerek 

kaldırır. 

1. Ayak bakımı için kullanılan 
araç gereçleri tanır. 

2. Ayak bakımı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Ayak tırnaklarını keser. 
2. Ayak tırnaklarını törpüler. 
3. Ayak peelingi yapar. 
4. Ayaklarına nemlendirici 

krem sürer. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dk                                                                                Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 8 ders saati 



 

 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK  B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI B2) Salon Hazırlığı ve Hijyeni Yapma 

İŞLEMİN ADI B201)Salon hijyeni yapar. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) Temizlik malzemeleri ve ürünleri 

STANDART Hijyen Kurallarına Uymak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Salonu havalandırır. 
2. Alet ve donanımları düzenler. 
3. Salonun ortamının temizliğini yapar. 
4. Isı ile dezenfekte eder. 
5. Işın ile dezenfekte eder. 
6. Kimyasal maddelerle dezenfekte eder. 
7. Sterilizasyon yöntemlerini uygular. 

1.Temizlenecek araç gereçleri 
tanır.  
2.Salon temizliğinde kullanılan 
dezenfektanları tanır. 
3. Temizleme yöntemlerini ifade 
eder. 
 

1. Salonun ortamını temizler. 
2. Salonda kullanılan araç 

gereçleri dezenfekte eder. 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen sürede 
tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri ekonomik 
kullanır. 

  

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                       Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 25 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  
YETERLİLİK  B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI B2) Salon Hazırlığı ve Hijyeni Yapma 

İŞLEMİN ADI B202)Salonda emniyet tedbirlerini alır. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) Uyarı levhaları, ilk yardım çantası 

STANDART Emniyet kurallarını uygular. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Salonda meydana gelebilecek kazaları söyler. 
2. Acil durumlarda yetkili mercilere haber verir. 
3. Salonda oluşabilecek bir kaza anında ilk yardım 

çantasını kaza yerine getirir. 
4. İlk yardım kurallarını uygular. 
5. Salonda kullanılan ilk yardım çantasının kullanım 

sonrası muhafazasını sağlar. 
6. Salondaki  elektrikli cihazların kullanım 

sonrasında ki emniyet tedbirlerini uygular. 
7. Salonda kullanılan kimyasalların uygun şekilde 

muhafazasını yapar. 
 

1. Salonda meydana 
gelebilecek kazaları  ifade 
eder. 

2. Salonda uyulması 
gereken ilkyardım 
kurallarını ifade eder. 

3. Salondaki ilk yardım 
çantasında bulunması 
gereken araç gereci tanır. 

4. Salonda alınacak emniyet  
tedbirlerini  ifade eder. 

1. Acil durumlarda yetkili 
mercilere haber verir. 

2. Salonda oluşabilecek bir 
kaza anında ilk yardım 
çantasını kaza yerine 
getirir. 

3. Salonda kullanılan ilk 
yardım çantasını kullanım 
sonrası uygun yere 
kaldırır. 

 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen 
sürede tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 
SÜRE: işlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                     Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 25 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK   B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI  B3) Müşteri Karşılama ve Uğurlama 

İŞLEMİN ADI  B301) Müşteriyi karşılar ve ikramda bulunur 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)  İşyeri Ortamı, Sıcak ve Soğuk İçecekler 

STANDART  Müşteriyi tekniğine uygun olarak karşılamak ve ikramda bulunmak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

 1. Çalan Telefonları açar. 
 2. Müşteriyle görüşme yapar. 
 3.Müşteri kaydı tutar. 
 4. Müşteriye kapıyı açar. 
 5. Nezaket kurallarına uygun karşılama 
cümlelerini kullanır. 
6.Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının 
görebileceği bir yerde muhafaza edilmesini 
sağlar. 
7.Müşterinin almak istediği hizmeti öğrenir ve 
yönlendirir. 
 8. Müşterinin talebi doğrultusunda uygun 
ikramda bulunur. 
 

  1.Müşteriyi karşılarken dikkate etmesi 
gerekenleri ifade eder. 
 

 1.Telefonla görüşür. 
 2.Müşteriyi karşılar. 
3. Müşteriye isteğini 

sorar. 
4. müşteriye ikramlarda 

bulunur. 
 
 

 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 
2. Çalışırken güvenlik 

tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik 

kurallarına uyar. 
4. Çalıştığı ortamın 

temizlik kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve 

malzemeleri ekonomik 
kullanır. 

 

SÜRE: işlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                                                  Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 18 ders saati 



İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI  

YETERLİLİK  B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI  B3) Müşteri Karşılama ve Uğurlama  

İŞLEMİN ADI  B302) Müşteriyi uğurlar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)  İşyeri Ortamı 

STANDART  Müşteriyi tekniğine uygun olarak uğurlamak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının 
müşteriye güvenli bir şekilde verilmesini 
sağlar. 
2.Nezaket kurallarına uygun uğurlama 
cümlelerini kullanır. 
3.Müşteriye kapıyı açar ve müşteriyi uygun 
şekilde uğurlar. 
 
 
 

1. Müşteriyi uygun şekilde uğurlama 
kurallarını ifade eder. 

1.Müşteriyi uğurlar. 1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 
3. Kişisel temizlik 

kurallarına uyar. 
4. Çalıştığı ortamın 

temizlik kurallarına uyar. 
5. İşlemi verilen sürede 

tamamlar. 
6. Araç gereç ve 

malzemeleri ekonomik 
kullanır. 

 

SÜRE: işlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                                                 Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 18 ders saati 

 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 
YETERLİLİK  B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B4)Depilasyon Yapma 

İŞLEMİN ADI B401)Kartuş ağda uygular. 

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) 

Kartuş ağda makinesi, yedek kartuş ağda, ağda kâğıtları, cımbız, ağda 
temizleyici yağ, pamuk, kağıt mendil, yumuşak uçlu kozmetik kalemi, 
nemlendirici krem, antiseptik solüsyon 

 STANDART Kartuş ağdayı tekniğine uygun olarak uygular. 
İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Uygulama yapılacak sedyeyi hazırlar. 
2. Kartuş ağda uygulaması için gerekli araç gereçleri hazırlar. 
3. Kartuş ağda cihazını uygun ısıya getirir. 
4. Uygulama yapılacak bölgeyi antiseptik solüsyon ile temizler. 
5. İstenilen uygulama bölgesini işlem için uygun bölgelere ayırır. 
6. Ellerini ağda temizleyici yağ ile yağlar. 
7. Kartuş ağda uygularken kartuşu uygulama bölgesinin başlangıç 

kısmına yerleştirir. 
8. Kılların çıkış yönünde hafif bir basınç ile aşağıya doğru 

kaydırır. 
9. Uygun boyda kesilmiş ağda kâğıdını eline alır. 
10. Aşağıdan iki cm boşluk bırakarak ağda kağıdını, kılların çıkış 

yönünde yapıştırır.  
11. Deri ile kağıt arasında boşluk kalmayacak şekilde yukarıdan 

aşağıya elini kaydırarak baskı uygular. 
12. Ağda kâğıdını, kılların çıkış yönünün tersine, cildi alttan 

gererek tek seferde çeker. 
13. Ağda temizleme yağını eline alır. 
14. Ağda temizleme yağı ile ağda kalıntıları temizler. 
15. Ağda temizleme yağının fazlalığını kâğıt havlu ile alır. 

1. Kartuş ağda 
uygulamasında 
kullanılan araç 
gereçleri tanır.  

2. Kartuş ağda 
uygulama 
işleminin 
basamaklarını 
ifade eder. 

1. Kartuş ağdanın 
ısısını ayarlar. 

2. Uygulama yapılacak 
bölgeyi temizler. 

3. Uygulama yapılacak 
bölgeyi bölümlere 
ayırır. 

4. Kartuş ağda uygular. 
5. Kılların çıkış 

yönüne uygun 
olarak çeker. 

 
 
 
 
 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik kurallarına 
uyar. 

5. İşlemi verilen 
sürede tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 
 
 

 

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: Modül ile ilgili açıklamalara bakınız.                           Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 100 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL CİLT BAKIMI 
YETERLİLİK  B)Depilasyon Uygulayıcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: B4)Depilasyon Yapma 
İŞLEMİN ADI B402) Cımbız ile depilasyon yapar. 
ORTAM (Araç gereç, donanım ve 
koşullar) Pamuk, kağıt mendil, nemlendirici krem, cımbız, antiseptik 
 STANDART Cımbız ile depilasyon uygulamasını tekniğine ve işlem basamaklarına uygun olarak yapar.  

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Uygulama alanını işleme uygun 
olarak hazırlar. 
2. Cımbız ile depilasyon uygulaması 
için gerekli araç gereçleri hazırlar. 
3. İşlem yapılacak bölgeye antiseptik 
uygular. 
4. Kılların çıkış yönünü el 
yardımıyla belirler. 
5. Uygulama yapılacak bölgeye 
cımbızı yerleştirir.  
6. Uygulama yapılacak bölgeyi 
parmakları yardımıyla gerdirir.  
7. Kılı çıkış yönüne uygun olarak  
cımbız ile çeker.  
8. Aynı işlemi tüm bölgeye uygular. 
9. İşlemin yapıldığı bölgeye 
nemlendirici uygular. 

1. Cımbız ile depilasyon uygulamasında 
kullanılan araç gereçleri tanır. 

2. Cımbız ile depilasyon işleminin 
basamaklarını ifade eder.  

1. Uygulama yapılacak 
bölgeyi temizler. 

2. Uygulama yapılacak 
bölgeyi parmaklar 
yardımıyla gerdirir. 

3. Cımbızı tekniğine uygun 
olarak kullanır. 

 
 

1. Çalışırken işine 
odaklanır. 

2. Çalışırken 
güvenlik 
tedbirlerini alır. 

3. Kişisel temizlik 
kurallarına uyar. 

4. Çalıştığı ortamın 
temizlik 
kurallarına uyar. 

5. İşlemi verilen 
sürede tamamlar. 

6. Araç gereç ve 
malzemeleri 
ekonomik kullanır. 

 
 
 
 
 

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: Modül ile ilgili açıklamalara bakınız.                          Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 60 ders saati 
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