
İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK A) Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI 

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI 
YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI 

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI 

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme 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 SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A4)Saç Yıkama 
İŞLEMİN ADI A401) Saç yıkama için ön hazırlık yapar. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) Havlu, yıkama seti, şampuan, krem, tarak, saç açma tarağı, fön makinesi 
STANDART Saç yıkama işlemi için ortamı hazırlar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Saç yıkama yerinin yüzey temizliğini yapar. 
2. Lavabo içindeki saçları toplar. 
3. Lavaboyu ovarak temizler. 
4. Saç yıkama koltuğunu silerek temizler. 
5. Kullanacağı tarak, saç açma tarağı, saç 

temizleme ve bakım ürünlerini hazırlar. 
6. Müşteriye koruyucu giysi giydirir. 
7. Müşterinin omuzlarına havlu serer. 
8. Müşterinin saçını tarar. 
9. Saç Tipine uygun şampuan ve saç kremi 

seçer. 
10. Müşteriyi yıkama setine oturtur. 

 
 

1. Saç yıkama için ön 
hazırlıkta kullanılacak 
araç gereçleri tanır. 

2. Saç yıkamada ön 
hazırlık  işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

 
 

1. Saç yıkama setini 
temizler. 

2. Saç yıkama için 
müşteriyi hazır hale 
getirir. 
 

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:  15 dakika                                                                         Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 20 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A4)Saç Yıkama  
İŞLEMİN ADI A402)Saçları yıkar. 
ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) Havlu, yıkama seti, şampuan, krem, tarak, saç açma tarağı, fön makinası 
STANDART Saçları tekniğine uygun olarak yıkar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Yıkama havlusunu uygun şekilde enseye yerleştirir. 
2. Oturma yüksekliğini lavaboya göre ayarlar. 
3. Enseyi lavabo oyuğuna yerleştirir. 
4. Başı arkaya doğru eğer. 
5. Müşterinin yıkama setine rahat pozisyonda oturmasını sağlar. 
6. Yıkama setinin arkasında yerini alır. 
7. Sıcak su musluğunun kapalı olup olmadığını kontrol eder. 
8. Soğuk su musluğunu açar. 
9. Su uygun sıcaklığa gelene kadar sıcak su ilave eder. 
10. El ile suyun sıcaklığını kontrol eder. 
11. Müşteriye su sıcaklığının uygun olup olmadığını sorar. 
12. Gerekiyorsa yeniden ayarlama yapar. 
13. Elini müşterinin alnına yerleştirir. 
14. Müşterinin yüzüne su gelmeyecek şekilde saçı ıslatır. 
15. El duşunu başa yakın tutar. 
16. Şampuanı avuç içine döker. 
17. Diğer elin parmak uçlarıyla şampuanın yarısını şaç diplerine sürer. 
18. Kalan şampuanı tüm saç uçlarına eşit olarak dağıtır. 
19. Dairesel hareketlerle saçı şampuanla köpürtür. 
20. Gerekiyorsa suyu tekrar ayarlar. 
21. Elle saçı gevşeterek durular. 

1. Saç yıkamada 
kullanılacak     
araç  gereçleri 
tanır. 

2. Saç yıkama 
işleminin 
basamaklarını 
ifade eder. 

 

1. Saçı ıslatır. 
2. Saça şampuan 

sürer. 
3. Saçı durular. 
4. Saç bakım kremi 

sürer. 
5. Saçı kurutur. 
6. Saçı tarar. 

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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22. Saç kremleme işlemine geçer. 
23. Saç kremini sadece saç uçlarına sürer. 
24. Son durulamayı yapar. 
25. Saçın fazla suyunu alır. 
26. Tekniğe uygun biçimde havluyu başa sarar. 
27. Müşteriyi çalışma koltuğuna oturtur. 
28. Saçı havlu yardımıyla kurular. 
29. Omuza kuru havlu koyar. 
30. Bir sonraki işlem için saçları enseden başlayarak tutam tutam 

tarar. 
31. Saçı fön makinası ile kurutur. 
SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  30 dakika                                                                           Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 70 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A5) Saç ve Saçlı Deri Masajı Yapma 
İŞLEMİN ADI A501) Saçlı deriye bakım masajı yapar. 

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) Saç bakım ürünü, saç yıkama ünitesi, havlu, koruyucu örtü, tarak, fırça, kase, bone, fön  
makinesi  

STANDART Saçlı deriye bakım masajını doğru olarak yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
 
1. Saçlı deriye bakım masajında kullanılan saç bakım 

ürünü, havlu, koruyucu örtü, tarak ve kaseyi hazırlar. 

2. Müşterinin omuzlarına havlu serer. 

3. Müşteriye koruyucu örtü giydirir. 

4. Suyun sıcaklığını ayarlar. 

5. Bakım öncesi saçı şampuanla  yıkar. 

6. Havlu yardımı ile saçtaki fazla suyu alır. 

7. Saç bakım ürününü kaseye koyar. 

8. Müşterinin başının arka tarafına geçer. 

9. Saçları tarak yardımıyla dörde ayırır. 

10. Ayrılan her bir kısmı küçük parçalara bölerek  

saç bakım ürününü fırça yardımı ile kökten uca doğru 

tüm parçalara uygular. 

11. Saç bakım ürünü uygulanmış saçı dipten uca 

 
1. Saçlı deriye bakım 
masajında kullanılan araç 
gereçleri tanır. 
2. Saçlı deriye bakım 
masajı işleminin 
basamaklarını ifade eder. 
 
 
  

 
1. Saçı şampuanla yıkar. 
2. Saçı ayırır. 
3. Bakım ürününü saça sürer. 
4. Saçı tarar. 
5. Saçlı deriye bakım masajı yapar. 
6. Saçı 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. 
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doğru tarar. 

12. Başın ense kısmından başlanarak ön saç sınır 

çizgisine kadar, dairesel hareketlerle saç bakım 

ürününü masaj yardımı ile saça yedirir.  

13. Saça bone takar. 

14. Saç bakım ürününü istenilen sürede bekletir. 

15. Saçı tekniğine uygun yıkar. 

16. Saçı kurutur. 

 

SÜRE: işlemin yapılış süresi:  60 dakika                                                                            Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 50 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A5) Saç ve Saçlı Deri Masajı Yapma 
İŞLEMİN ADI A502) Saçlı deriye temizleme masajı yapar 
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) Saç şampuanı, havlu,fön makinesi, yıkama ünitesi, koruyucu örtü 
STANDART Saç ve saçlı deriye temizleme masajını doğru olarak uygulamak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Saçlı deriyi temizleme masajında      

kullanılan saç şampuanı, saç kremi, 
havlu, saç kurutma makinesini hazırlar. 

2. Müşterinin omuzlarına havlu serer. 
3. Müşteriye koruyucu örtü giydirir. 
4. Müşterinin başını yıkama ünitesine 

yerleştirir. 
5. Müşterinin başının arka tarafına geçer. 

6. Saçın tamamını ıslatır. 
7. Saç şampuanını tüm saça eşit olarak 

sürer. 
8. Saçları sıvazlayarak saç diplerini 

temizleme masajına başlar. 
9. İki elinin başparmaklarını müşterinin 

tepe bölgesine yerleştirir. 
10. Diğer parmaklarını saç ön çerçevesine 

gelecek şekilde yerleştirir. 
11. Parmak uçlarıyla içten dışa dairesel 

hareketler ( friksiyon ) yapar. 
12. Aynı hareketi tepe bölgesinden 

başlayarak  baş arkasına kadar devam 
ettirir. 

13. Hareketlerin tamamını üç kez tekrar 
eder. 

14. Elin başla temasını kesmeden sol elini 
baş ön bölgesine yerleştirir. 

15. Diğer elinin parmağı ile sağ kulak 

 
1. Saçlı deriyi temizleme 

masajında  kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Saçlı deriyi temizleme 
masajının işlem 
basamaklarını ifade eder. 

1. Saçı ıslatır. 
2. Saça şampuan sürer. 
3. Saç ve saçlı deri temizleme 
masajı yapar. 
4. Saçı durular 
5. Saçı 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. 
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arkasına dairesel hareketler yapar. 
16. Aynı hareketi diğer eliyle sol kulak 

arkasında tekrar eder. 
17. Başparmaklar hariç, diğer parmakları 

iki eli birbirine bakacak şekilde baş ön 
kısmına yerleştirir. 

18. Parmakları birbirinin arasına geçecek 
şekilde ileri geri sıvazlama hareketi 
yapar. 

19. Hareketin tamamını tepe ve baş 
arkasında yapar. 

20. Sağ elinin baş parmağı hariç diğer 
parmaklarını yan şekilde tutarak sol 
şakağa koyar. 

21. Saç ön çerçevesini takip ederek kesikli 
zikzak hareketleri ile sağ şakağa gelir. 

22. Hareketi tüm başa uygular. 
23. Sol elinin parmaklarını açarak baş ön 

kısmını kavrayacak şekilde başa 
yerleştirir. 

24. Sağ elin baş parmağını sol kulak 
arkasına, diğerlerini sağ kulak arkasına 
gelecek şekilde enseye yerleştirir. 

25. Sol elle baş ön kısmına friksiyon 
yaparken sağ elle ense kökünü sıvazlar. 

26. Avuç içi ve parmak uçları ile friksiyon 
yapar. 

27. Yine avuç içi ve parmak uçları ile 
yoğurma işlemi yapar. 

28. İki elinin parmaklarını açarak birbirine 
bakacak şekilde baş ön kısmını kavrar. 

29. Baş derisini iterek baskı uygulayınız. 
30. Bu hareketi tepe ve baş arkasında da 

yapar. 
31. Bol su ile saçı durular. 
32. Saçı havlu ile kurular. 

SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  20 dakika                                                    Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 30 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A6) Fön Yapma 

İŞLEMİN ADI A601) Saçı fön uygulamasına hazırlar. 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) 
Çalışma tezgâhı, fön makinesi, uygulama fırçaları, pens, havlu, saç açma tarağı, saç ayırma tarağı, su spreyi, saç 
şekillendirici ürün, fön makinesi kemeri 

STANDART Saçı fön uygulamasına hazırlar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Çalışma tezgâhını temizler. 
2. Fön malzemelerini seçer. 
3. Malzemeleri çalışma tezgâhına 

yerleştirir. 
4. Müşteri koltuğunu hazırlar. 
5. Müşteriyi koltuğa oturtur. 
6. Müşterinin ensesine havluyu yerleştirir. 
7. Müşterinin saçını su spreyi yardımıyla. 

yeteri kadar nemlendirir. 
8. Saçın ıslaklığını havlu yardımıyla alır. 
9. Açma tarağıyla saç uçlarından 

başlayarak tüm saçın dolaşığını açar. 
10. Tekrar havluyla saçın ıslaklığını alır. 
11. İşlem tamamlandıktan sonra müşterinin 

ensesinden havluyu alır. 
12. Müşteriye fön örtüsünü giydirir. 
13. Saç şekillendirici ürünü avuç içinde 

yayarak saç diplerine değmeyecek 
şekilde tüm saça sürer. 

1. Fön uygulamasında ön hazırlık 
aşamasında kullanılacak araç gereçleri 
tanır. 

2. Fön uygulamasına ön hazırlık 
işleminin basamaklarını ifade eder. 

 

1. Saçı ıslatır 
2. Saçı tarar 
3. Saça şekillendirici ürün sürer
4. Saçı bölümlere ayırır 

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. 
 

  



14. Fön makinesi ile parmaklarını saç 
üzerinde hareket ettirerek saçın 
ıslaklığını nemli hale getirir. 

15. Ayırma tarağı yardımıyla saçı dört 
parçaya ayırır. 

16. Her parçayı pens ile tutturur. 
17. Uygulamaya ensedeki saç parçalarından 

başlar. 
18. Saçın uzunluğuna ve yapısına uygun 

fırçayı seçer. 
19. Fön makinesi kemerini uygun şekilde 

beline takar. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A6) Fön Yapma 

İŞLEMİN ADI A602) Saça düz fön uygulaması yapar 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) 
Çalışma tezgahı, fön makinesi, orta ve büyük boy fırçalar, pens, havlu, saç açma tarağı, saç ayırma 
tarağı,su spreyi, saç şekillendirici ürün, sprey maskesi, sunum aynası, fön makinesi kemeri 

STANDART Saçı düzleştirmek 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Saç için uygun olan fırçayı seçer. 
2. Bir eliyle fırçayı sapından kavrar. 
3. Diğer eliyle enseden ayrılmış saç tutamını 

kavrar. 
4. Fırçayı saçın dibine yerleştirir 
5. Fön makinesini fırçaya paralel tutar. 
6. Saçı dipten uca doğru fön makinası 

kullanarak fırça yardımı ile düz olarak 
şekillendirir.  

7. Fırçayı kendi çevresinde döndürerek saç 
uçlarını düzeltir. 

8. Yapılan işi aynadan takip eder. 
9. Kalan tutamları da aynı işlem sırası ile 

şekillendirir. 
10. Fön makinası kullanarak saçın tamamını 

büyük tutamlar halinde fırça yardımı ile düz 
olarak şekillendirir.  

11. Müşterinin fikrini alarak saçta son 
düzeltmeleri yapar. 

1.  Saça düz fön uygulamasında 
kullanılacak araç gereçleri tanır. 

2. Saça düz fön uygulama 
işleminin basamaklarını ifade 
eder. 

 

1. Fön fırçasını kullanır. 
2. Fön makinasını kullanır. 
3. Saç tutamlarını düz şekilde 

fönler. 
4. Koruyucu sprey maskesini 

yüze yerleştirir. 
5. Saç şekillendirici ürün 

kullanır. 
6. Sunum aynasını tutar. 

 

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. 
 

  



12. Saça sabitleyici ürün sürer ya da yüze 
koruyucu maske yerleştirerek saç spreyi 
uygular. 

13. İşlem sonrasında sunum aynasını, tezgâh 
aynasına yansıyacak şekilde tutarak 
müşterinin saçının son halini görmesini 
sağlar.  
 
 

SÜRE:İşlemin yapılış süresi:  60 dakika                                                                                           Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 80 ders saati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İŞLEM ANALİZ FORMU 

REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A6) Fön Yapma 

İŞLEMİN ADI A603) Saça dalgalı fön uygulaması yapar 

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) 
Çalışma tezgahı, fön makinesi, orta ve küçük fırçalar, pens, havlu, saç açma tarağı, saç ayırma tarağı,su 
spreyi, saç şekillendirici ürün, sprey maskesi, sunum aynası, fön makinesi kemeri 

STANDART Saç uçlarında dalga oluşturmak 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Saç için uygun olan fırçayı seçer. 
2. Bir eliyle fırçayı sapından kavrar. 
3. Diğer eliyle enseden ayrılmış saç tutamını 

kavrar. 
4. Fırçayı saçın dibine yerleştirir  
5. Fön makinesini fırçaya paralel tutar. 
6. İstenen şekle bağlı olarak; saçı uçtan dibe 

doğru, içten dışa veya dıştan içe düzgün 
şekilde sarar. 

7. Fırçaya sarılı olan tutama fön makinesi ile 2-3 
sn. ısı verildikten sonra saç fırçadan uygun 
şekilde çıkarır.  

8. Saçta şeklin kalıcılığını arttırmak için 
tutamların ucunu fön makinesi ve fırçayla 
dairesel hareketler yaparak dalgalandırır. 

9. Yapılan işi aynadan takip eder. 
10. Kalan tutamları da aynı işlem sırası ile 

şekillendirir. 
11. Fön makinası kullanarak saçın tamamını 

1. Saça dalgalı fön uygulamasında 
kullanılacak araç gereçleri tanır. 

2. Saça dalgalı fön uygulama 
işleminin basamaklarını ifade 
eder.  

 

1. Fön fırçasını kullanır. 
2. Fön makinasını kullanır.  
3. Saç tutamlarını dalgalı 

şekilde fönler. 
4. Koruyucu sprey maskesini 

yüze yerleştirir. 
5. Saç şekillendirici ürün 

kullanır. 
6. Sunum aynasını tutar. 

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. 
 

  



büyük tutamlar halinde fırçayla dalgalı olarak 
şekillendirir.  

12. Müşterinin fikrini alarak saçta son 
düzeltmeleri yapar. 

13. Saça sabitleyici ürün sürer ya da yüze 
koruyucu maske yerleştirerek saç spreyi 
uygular. 

14. İşlem sonrasında sunum aynasını, tezgâh 
aynasına yansıyacak şekilde tutarak müşterinin 
saçının son halini görmesini sağlar.  

 
SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  60 dakika                                                                                                  Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 80 ders saati 

 



İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 
İŞİN / MODÜLÜN ADI A7) Saç Örme  
İŞLEMİN ADI A701)Saçları düz örgü şeklinde örer. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) 

Saç kurutma makinesi, fırça,  havlu, saç açma tarağı, uçlu tarak, sabitleyici  
sprey, lastik, sunum aynası, su spreyi. 

STANDART  Saç Tutamlarını eşit ayırır ve  örgü örer. 
İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Müşterinin çalışma koltuğuna 

oturmasını sağlar. 
3. Müşterinin omzuna koruyucu örtü 

yerleştirir. 
4. Müşterinin omzuna temiz havlu 

koyar. 
5. Müşterinin saçını su spreyi ile ıslatır. 
6. Islak saçın fazla suyunu havlu ile 

alır. 
7. Saç açma tarağı ile saçı tarar. 
8. Saçın ıslaklığını tekrar havlu ile alır. 
9. Saç kurutma makinesiyle saçı iyice 

kurutur. 
10. Saçı dolaşık kalmayacak şekilde 

tekrar açma tarağı ile tarar. 
11. Saça sabitleyici sürer. 
12. İri dişli tarakla saçı düzgünce geriye 

doğru tarar. 

1. Saçı düz örmede kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Saça düz örgü örme işleminin 
basamaklarını ifade eder.  

3. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.. 
4. Ortamı hazırlar. 
5. Müşterinin saçını örme işlemi için 

hazırlar. 
6. Saça sabitleyici uygular. 
7. Saçı parçalara ayırır. 
8. Saça düz örgü tekniğini 

uygulayarak saçı biçimlendirir. 
9. Ortamı düzenler. 
10. 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. 
 
 

 1 



13. Saçı üç eşit parçaya ayırır. 
14. Sağ parçayı ortadaki parçanın üstüne 

gelecek şekilde yerleştirir. 
15. Sol parçayı da ortada kalan tutamın 

üzerinden geçirir. 
16. Tekrar sağ parçayı ortada kalan 

tutamın üzerinden geçirir. 
17. Aynı işlemi saç ucuna kadar tekrar 

eder. 
18. Saçın ucunu lastikle bağlar. 
19. Saça sabitleyici ürün uygular. 

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 SAÇ BAKIMI  
YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 
İŞİN / MODÜLÜN ADI A7) Saç Örme  
İŞLEMİN ADI A702)Saçları ters örgü şeklinde örer. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) 

Saç kurutma makinesi, fırça,  havlu, saç açma tarağı, uçlu tarak, sabitleyici  
sprey, lastik, sunum aynası, su spreyi. 

STANDART  Saç Tutamlarını eşit ayırır ve  örgü örer. 
İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Müşterinin çalışma koltuğuna 

oturmasını sağlar. 
3. Müşterinin omzuna koruyucu örtü 

yerleştirir. 
4. Müşterinin omzuna temiz havlu 

koyar. 
5. Müşterinin saçını su spreyi ile 

ıslatır. 
6. Islak saçın fazla suyunu havlu ile 

alır. 
7. Saç açma tarağı ile saçı tarar. 
8. Saçın ıslaklığını tekrar havlu ile 

alır. 
9. Saç kurutma makinesiyle saçı 

iyice kurutur. 
10. Saçı dolaşık kalmayacak şekilde 

tekrar açma tarağı ile tarar. 
11. Saça sabitleyici sürer. 

 
1. Saçı ters örmede kullanılan araç 

gereçleri tanır. 
2. Saça ters örgü örme işleminin 

basamaklarını ifade eder. 

1. Ortamı hazırlar. 
2. Kullanılacak malzemeleri 

hazırlar. 
3. Müşterinin saçını örme işlemi 

için hazırlar. 
4. Saça sabitleyici uygular. 
5. Saçı parçalara ayırır. 
6. Saça ters örgü tekniğini 

uygulayarak saçı biçimlendirir. 
7. Ortamı düzenler. 
8. 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. 
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12. İri dişli tarakla saçı düzgünce 
geriye doğru tarar. 

13. Saçı üç eşit parçaya ayırır. 
14. Sağ parçayı ortadaki parçanın 

altından geçirerek ortaya alır. 
15. Sol parçayı da ortada kalan 

tutamın altından geçirerek ortaya 
alır. 

16. Tekrar sağ parçayı ortada kalan 
tutamın altından geçirir. 

17. Aynı işlemi saç ucuna kadar tekrar 
eder. 

18. Saçın ucunu lastikle bağlar. 
19. Saça sabitleyici ürün uygular. 

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 SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A7) Saç Örme 
İŞLEMİN ADI A703)Saçlara ikili örgü uygular 
ORTAM(Araç gereç, ekipman ve koşullar)  Fırça,  havlu, saç açma tarağı, uçlu tarak, sabitleyici  sprey, su spreyi, lastik, sunum aynası. 
STANDART Tutamları eşit ayırır ve örer. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 
1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Müşterinin çalışma koltuğuna 

oturmasını sağlar. 
3. Müşterinin omzuna koruyucu örtü 

yerleştirir. 
4. Müşterinin omzuna temiz havlu koyar. 
5. Müşterinin saçını su spreyi ile ıslatır. 
6. Islak saçın fazla suyunu havlu ile alır. 
7. Saç açma tarağı ile saçı tarar. 
8. Saçın ıslaklığını tekrar havlu ile alır. 
9. Saç kurutma makinesiyle saçı iyice 

kurutur. 
10. Saçı dolaşık kalmayacak şekilde tekrar 

açma tarağı ile tarar. 
11. Saça sabitleyici sürer. 
12. Düz  saçı enseye doğru düzgünce 

1. Saçı ikili örmede kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Saça ikili örgü örme işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

1. Kullanılacak malzemeleri 
hazırlar. 

2. Ortamı hazırlar. 
3. Müşterinin saçını örme işlemi 

için hazırlar. 
4. Saçı toplar. 
5. Saçı iki parçaya  ayırır. 
6. Saça ikili örgü tekniğini 

uygulayarak saçı biçimlendirir. 
7. Ortamı düzenler. 
 

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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tarayarak lastik ile bağlar. 
13. Lastiğin görüntüsünü kapatmak için 

küçük bir tutam ayırarak lastik 
çevresine dolar ve tutamın ucunu toka 
ile enseye tutturur. 

14. Bağlanan saçı iki eşit parçaya ayırır. 
15. Sağ parçayı sağ el avuç içinde, sol 

parçayı sol el avuç içinde tutar. 
16. Tutulan parçaların yanlarından iki elin 

işaret parmakları ile iki eşit tutam 
ayırır. 

17. Parçadan tamamen ayrılan tutamları, 
işaret parmakları yardımıyla çapraz 
oluşturacak şekilde birbirinin üstüne 
atar. 

18. Tutamları parçalarla birleştirir. 
19. İşaret parmakları yardımıyla 

parçalardan tekrar eşit tutamlar ayırır. 
20. Ayrılan tutamları çapraz gelecek 

şekilde birbirinin üstüne atarak 
parçalarla birleştirir. 

21. İşlemi saç ucuna kadar devam ettirir. 
22. Saç ucuna kadar örülen saçı lastik ile 

bağlar. 
23. Saça sabitleyici ürün uygular. 
24. Ortamı düzenler. 
25. Müşteriyi uğurlar. 

 

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 SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A8) Papiyot- Mizanpli Yapma 
 

İŞLEMİN ADI A801) Saça papiyot yapar. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) Koruyucu örtü, havlu, saç açma tarağı, saç ayırma tarağı, pens, klips, sabitleyiciler. 
STANDART Saça tekniğine ve  işlem basamaklarına uygun olarak papiyot yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Müşterinin çalışma koltuğuna oturmasını sağlar. 
3. Müşterinin omzuna koruyucu örtü yerleştirir. 
4. Müşterinin omzuna temiz havlu koyar. 
5. Müşterinin saçını su spreyi ile ıslatır. 
6. Islak saçın fazla suyunu havlu ile alır. 
7. Saç açma tarağı ile saçı tarar. 
8. Saçın ıslaklığını tekrar havlu ile alır. 
9. Saçı dokuz parçaya ayırır. 
10. Yapılacak olan şekli belirler(tek yön sarma/çift yön sarma). 
11. Papiyot uygulamasına saçın ense kısmından başlar. 
12. Saçtan ince bir tutam alır. 
13. Uygulama yapacağı saç tutamını sol eli ile tutar. 
14. Sağ eli yardımıyla saç tutamını kendi ekseni etrafında çevirir. 
15. Çevirme işlemini saç dibine kadar devam ettirir. 
16. Bir pens yardımıyla tutamı saç dibine tutturur. 
17. Aynı işlemi bütün saçta tekrar eder. 
18. Uygulama sonrası uygun araç kullanarak saçı biçimlendirir. 
19. Saça sabitleyici uygular. 

. 

1. Papiyot 
uygulamasında 
kullanılan araç 
gereçleri tanır. 

2. Papiyot uygulaması 
işleminin 
basamaklarını ifade 
eder. 

 
 
 
 

1. Saçı ıslatır. 
2. Saçı tutamlara ayırır.
3. Tutamları kendi 

eksenleri etrafında 
çevirir. 

4. Saçı tarar. 
5. Sabitleyici uygular. 
6. Ortamı toplar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  60 dakika                                                       Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 40 ders saati 



 2 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  A)Saç Şekillendirme Elemanı Yardımcısı 

İŞİN / MODÜLÜN ADI A8) Papiyot- Mizanpli Yapma 
İŞLEMİN ADI A802) Saça mizanpli  sarar. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) 

Koruyucu örtü, havlu, saç açma tarağı, saç ayırma tarağı, pens, klips, sabitleyiciler, değişik boylarda  mizanpli 
bigudileri, mizanpli makinesi(şesuar), kulaklık, file. 

STANDART Saça tekniğine ve  işlem basamaklarına uygun olarak mizanpli yapar. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Müşterinin çalışma koltuğuna oturmasını 

sağlar. 
3. Müşterinin omzuna koruyucu örtü 

yerleştirir. 
4. Müşterinin omzuna temiz havlu koyar. 
5. Müşterinin saçını su spreyi ile ıslatır. 
6. Islak saçın fazla suyunu havlu ile alır. 
7. Saç açma tarağı ile saçı tarar. 
8. Saçın ıslaklığını tekrar havlu ile alır. 
9. Saçı dokuz parçaya ayırır. 
10. Yapılacak olan şekli belirler(klasik 

sarma). 
11. Mizanpli uygulamasına saçın ense 

kısmından başlar. 
12. Saçtan ince bir tutam alır. 
13. Saçı  dik bir şekilde yukarı doğru tarar.  
14. Uygulama yapacağı saç tutamını diğer  

elle gergin bir şekilde tutar.  
15. Başat eli ile bigudiyi alır. 
16. Saçın uç kısmını tekniğine uygun olarak 

bigudiye yerleştirir. 
17. Baş parmak ve işaret parmağı yardımıyla 

saçın ucunu  bigudinin ortasına 

1. Mizanpli uygulamasında 
kullanılan araç gereçleri tanır. 

2. Mizanpli uygulaması işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Malzemeleri hazırlar. 
2. Saçı ıslatır. 
3. Saçı tutamlara ayırır. 
4. Tutamları bigudi etrafında 

çevirir. 
5. Sabitleyici uygular. 
6. Ortamı toplar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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yerleştirir. 
18. Baş parmak ve işaret parmağı yardımıyla 

saçı  içe doğru sarar.  
19. Sarma işlemini saç dibine kadar devam 

ettirir. 
20. Sarılan tutamı pens yardımıyla saç 

dibine sabitler. 
21. Aynı işlemi bütün saçta tekrar eder. 
22. Uygulama sonrası uygun araç kullanarak 

saçı biçimlendirir. 
23. Saça sabitleyici uygular. 
24. Ortamı düzenler. 

. 
SÜRE: İşlemin yapılış süresi:  60 dakika                                                           Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 40 ders saati 

 



 
 
 

İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  B)Peruk Postiş Örücülüğü  

İŞİN / MODÜLÜN ADI B1) Peruk Postiş Örme 
 

İŞLEMİN ADI B101) Tres Tezgahında Saç Tutamlarını Örme 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) Tres tezgahı, pres, hazır saç demeti, tarak, balmumu 
STANDART Saç tutamlarını tekniğine  uygun olarak tres tezgahında örer. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Çalışma ortamına uygun şekilde hazırlanır. 
3. Tres üzerindeki ipliklere balmumu sürer. 
4. Pres arasından küçük bir parça saç tutamını 

alır. 
5. Aldığı saç tutamını tres tezgahında 

tekniğine uygun olarak düğüm atar. 
6. Düğüm attığı tutamı sıkıştırır. 
7. Sıkıştırdığı tutamı tres tezgahının başlangıç 

noktasına kaydırır. 
8. Başlangıç noktasına kaydırılan düğümü 

sıkıştırarak sabitler. 
9. Ördüğü saç tutamını dipten uca doğru tarar. 
10. Aynı işlemi tres tezgahında  tekrar eder. 

1. Saç tutamlarını tres tezgahında örme  
uygulamasında kullanılan araç gereçleri 
tanır. 

2. Tres tezgahında saç tutamlarını örme  
işleminin basamaklarını ifade eder. 

 
 
 
 

1. Malzemeleri hazırlar. 
2. Tres üzerindeki ipliklere 

balmumu sürer. 
3. Pres arasından küçük bir parça 

saç tutamını alır. 
4. Saç tutamlarını tekniğe uygun 

tres tezgahında düğümler. 
5. Düğüm attığı  saç tutamlarını 

sıkıştırır. 
6. Sıkıştırdığı tutamı tres 

tezgahının başlangıç noktasına 
kaydırır. 

7. Başlangıç noktasına kaydırılan 
düğümü sıkıştırarak sabitler. 

8. Ördüğü saç tutamını tarar. 
 

9. Ortamı toplar. 
 
 
 

 

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:  60 dakika                                                       Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 40 ders saati 
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İŞLEM ANALİZ FORMU 
REFERANS ALINAN DAL SAÇ BAKIMI  

YETERLİLİK  B)Peruk Postiş Örücülüğü  

İŞİN / MODÜLÜN ADI B1) Peruk Postiş Örme 
İŞLEMİN ADI A102) Tığ İle Saç Tutamlarını File Üzerinde Örme. 
ORTAM  
(Araç gereç, ekipman ve koşullar) Peruka tığı, peruk filesi, hazır baş kalıbı, saç tutamları, pres, tarak. 
STANDART Tığ yardımı ile saç tutamlarını tekniğine  uygun olarak peruk filesi üzerinde örer. 

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
2. Çalışma ortamına uygun şekilde 

hazırlanır. 
3. Pres arasından küçük bir parça saç 

tutamını alır. 
4. Sağ el yardımı ile Peruka tığı, peruk 

filesinin bir boşluğuna batırılır. 
5. Fileye batırılan tığın ucu , batırılan yerin 

yanındaki boşluktan çıkarılır. 
6. Sol el yardımı ile saç, tığın çengel 

kısmına takılır. 
7. Tığın çengel kısmına takılan saç çekilir. 
8. Fileden çekilen saç, sol elde tutulan 

saçın içerisinden geçilerek düğüm atılır. 
9. Atılan düğüm saç filesinin dibinde 

sıkıştırılır. 
10. Sıkıştırılan saç tarak yardımı ile taranır. 
 

. 

1. Saç tutamlarını peruk filesi 
üzerinde örme   uygulamasında 
kullanılan araç gereçleri tanır. 

2. Saç tutamlarını peruk filesi 
üzerinde  örme  işleminin 
basamaklarını ifade eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Malzemeleri hazırlar. 
2. Pres arasından küçük bir parça 

saç tutamını alır. 
3. Peruk Tığını, peruk filesine 

batırır. 
4. Batırılan tığı çıkarır. 
5. Tığın çengel kısmına saç 

tutamını takar. 
6. Tığın ucundaki saçı filenin 

çeker. 
7. Filenin içinden çekilen saça 

düğüm atar. 
8. Düğüm atılan saçı sıkıştırır. 
9. Sıkıştırılan saçı tarar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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:  60 dakika                                                                                                       Hedef kitleye göre ortalama öğrenme süresi 40 ders saati 
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