
İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL MAKYAJ 
YETERLİLİK A)Makyaj 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 MAKYAJ 
YETERLİLİK A)Makyaj Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma 

İŞLEMİN ADI A102)Sakal Tıraşını Yapar. 
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 MAKYAJ 
YETERLİLİK A)Makyaj 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. 

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 MAKYAJ 
YETERLİLİK A)Makyaj 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 MAKYAJ 
YETERLİLİK A)Makyaj 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 MAKYAJ 
YETERLİLİK A)Makyaj 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 MAKYAJ 

YETERLİLİK  A)Makyaj 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 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL MAKYAJ 
YETERLİLİK  A)Makyaj 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 MAKYAJ 

YETERLİLİK   A)Makyaj 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 MAKYAJ 

YETERLİLİK  A)Makyaj 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 MAKYAJ 

YETERLİLİK  A)Makyaj Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A4) Çocuklarda Yüz ve Vücut Boyama 

İŞLEMİN ADI A401) Çocukların yüzünü boyar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve 
koşullar) 

Çalışma ünitesi, saç bandı, cımbız, pamuk, dezenfektanlar, nemlendiricileri, makyaj malzemeleri, su 
bazlı malzemeler, boyalar, fırçalar, simler ve yapışkanlı taşlar, makyaj kozmetikleri, yapıştırıcılar, 
süngerler, şablonlar, kostüm ve aksesuar, desenler, doku süngeri 

STANDART Sağlığa zararsız kozmetik ürünlerle çocuklarda yüz boyama uygulamasını yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Ortamı hijyen kurallarına uygun 
olarak hazırlar. 

2. Uygulama için gerekli olan tüm araç 
gereci hijyen kurallarına uygun 
olarak hazırlar. 

3. Uygulama için mankeni hazırlar. 
4. Boyama yapacağı deseni ve/veya 

şablonu tespit eder. 
5. Uygulama yapacağı tekniği belirler. 
6. İstenilen desen ve/veya şablonu 

belirlenen yüz bölgesine uygular. 
7. Kullanılan malzemeleri toplar. 
 
  

1. Çocukların yüzünü 
boyamada kullanılan araç 
gereçleri tanır.  

2. Çocuklarda yüz boyamanın 
işlem basamaklarını ifade 
eder.  
 

1. Boyama yapacağı deseni 
hazırlar.  

2. Kullanacağı şablonu 
desene göre seçer. 

3. Çocuklarda yüz boyama 
uygulamalarını 
tekniğine uygun olarak 
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: işlemin yapılış süresi:1 saat                                                                                 Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi: 40 ders saati 

 



 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL MAKYAJ 

YETERLİLİK  A)Makyaj Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A4) Çocuklarda yüz ve vücut boyama 

İŞLEMİN ADI A402) Çocukların vücudunu boyar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) 
Çalışma ünitesi, saç bandı, cımbız, pamuk, dezenfektanlar, nemlendiricileri, makyaj 
malzemeleri, su bazlı malzemeler, boyalar, fırçalar, simler ve yapışkanlı taşlar, makyaj 
kozmetikleri, yapıştırıcılar, süngerler, şablonlar, kostüm ve aksesuar, desenler, doku süngeri 

STANDART Sağlığa zararsız kozmetik ürünlerle çocuklarda vücut boyama uygulamasını yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Ortamı hijyen kurallarına uygun olarak 
hazırlar. 

2. Uygulama için gerekli olan tüm araç 
gereci hijyen kurallarına uygun olarak 
hazırlar. 

3. Uygulama için mankeni hazırlar. 
4. Boyama yapacağı deseni ve/veya 

şablonu tespit eder. 
5. Uygulama yapacağı tekniği belirler. 
6. İstenilen desen ve/veya şablonu 

belirlenen vücut bölgesine uygular. 
7. Kullanılan malzemeleri toplar. 
 

1. Çocukların vücudunu 
boyamada kullanılan araç 
gereçleri tanır. 
2. Çocuklarda vücut 
boyamanın işlem 
basamaklarını ifade eder.  

1. Boyama yapacağı 
deseni hazırlar.  

2. Kullanacağı şablonu 
desene göre seçer. 

3. Vücut boyama 
uygulamalarını 
tekniğine uygun olarak 
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: işlemin yapılış süresi:1 saat                                                                                 Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi: 40 ders saati 
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