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PROGRAMIN ALAN ADI   : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 
 
PROGRAMIN SEVİYESİ   : 4 Seviye 
 
PROGRAMIN KREDİSİ   : 33 Kredi 
 
PROGRAMIN ADI    : Erkek Kuaförü Kurs Programı 
 
PROGRAMIN DAYANAĞI : Bu kurs programının hazırlanmasında 5580 Sayılı 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği, 10UMS0094-4 Referans 

Kodlu Kuaför (Erkek) Ulusal Meslek Standardı ve 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.10.2018 

tarihli ve 130 sayılı kararı ile onaylanan Özel 

Kurslar Çerçeve Programı esas alınmıştır. 

 

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI  
 

Bu kurs programı 19 yaşından gün almış ve en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini 

tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır. 

 

PROGRAMIN AMAÇLARI  
 

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin; 
 

1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri, 

2. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları, 

3. Kalite yönetim sistemini uygulamaları, 

4. Yapılacak işle ilgili gerekli iş organizasyonunu yapmaları, 

5. Yapılacak işle ilgili gerekli ön hazırlıkları yapmaları, 

6. Tekniğe uygun şekilde sakal/bıyık traşı/kesimi yapmaları, 

7. Saça bakım yapılacak ürünleri belirlemeleri, 

8. Tekniğe uygun şekilde saç kesim yapmaları, 

9. Tekniğe uygun şekilde saç rengini değiştirmeleri,  

10. Tekniğe uygun şekilde saça kalıcı şekil vermeleri, 
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11. Tekniğe uygun şekilde saça geçici şekil vermeleri,  

12. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları  

amaçlanmaktadır. 

 
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

  

1. Bu kurs programı erkek kuaförlüğü alanındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, 

toplumun daha sağlıklı ve güvenilir hizmet almasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi 

olmak isteyen bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Program içeriğinde yer alan konular bu alanda yayımlanmış ulusal meslek standardına 

uyumlu olarak ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda belirlenmiş ve anlamlı bir bütün 

oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, içerik düzenlemesinde hedeflere uygunluk, 

yararlılık, aşamalılık, bilimsellik ve güncellik gibi ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. 

3. Program içeriğinde yer alan ve teorik eğitim gerektiren konuların işlenişinde anlatım, soru-

cevap, tartışma, beyin fırtınası, örnek olay; uygulamalı eğitim gerektiren konuların işlenişinde 

ise gösteri, gösterip-yaptırma, bireysel çalışma, grup çalışması, gezi-gözlem gibi farklı 

öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. 

4. Program süresince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve cihazlardan 

kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler eğitici ve eğitimi veren 

kurum tarafından alınacaktır. 

5. Kursiyerlerin öğrenmelerinin kalıcı izli olmasını sağlamak ve öğretme-öğrenme sürecini 

zenginleştirmek amacıyla konuların işlenişinde eğiticinin hazırladığı ders notları ve konuya 

ilişkin video, sunu vb. görsel-işitsel materyaller kullanılacaktır. Bunun yanı sıra öğretim 

süresince beceri gelişimini sağlamak amacıyla kursiyerlerin seviyesine ve ihtiyacına uygun 

sayıda uygulama yapmaları sağlanacaktır. 

6. Kursiyerlerin program süresince öğrendiklerini gerçek yaşam durumlarında gözlemlemelerini 

sağlamak amacıyla aletli kuaför uygulamalarının yapıldığı ve gerekli şartları taşıyan 

kurumları ziyaret etmeleri sağlanabilir. 

7. Program süresince erkek kuaförlüğü alanında uzman kişiler sınıfa davet edilerek onların örnek 

uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden yararlanılabilir. 

8. Öğretme-öğrenme sürecinde süreç değerlendirme kapsamında her konu sonunda teorik ve 

uygulamalı ara sınavlar yapılarak öğrencilerin eksik veya yanlış öğrenmeleri tespit edilecek 
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ve gerekli dönüt düzeltmeler yapılacaktır. Bu sınavlarda herhangi bir puanlama 

yapılmayacaktır.  

9. Kurs programının sonunda Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde yapılacak teorik 

ve uygulamalı sınavlar ile kursiyerlerin programın amaçlarına ulaşma düzeyleri belirlenecek 

ve başarılı olanlara Kurs Bitirme Belgesi düzenlenecektir. 

 
EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ 

 
Bu kurs programında aşağıdaki niteliklerden birisine sahip olanlar eğitici olarak görev alabilir:  

1. Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği bölümü mezunları  

2. Saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans mezunları  

 

PROGRAMIN SÜRESİ  
 

Bu kurs programı günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde uygulanacaktır. 

Teorik Eğitim Süresi   : 348 ders saati 

Uygulamalı Eğitim Süresi  : 492 ders saati 

Toplam Süre    : 840 ders saati
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PROGRAMIN ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI 
 

ERKEK KUAFÖRÜ KURS PROGRAMI ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 

ÜNİTE/KONU KAZANIM VE AÇIKLAMALARI SÜRE 

 

A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

(İSG) FAALİYETLERİ 

1. Eğitimlere ve Tatbikatlara 

Katılma 

2. Yasal ve İş yerine Ait Kurallar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. İSG konusunda iş yerinin ve iş yeri dışındaki kurumların 

eğitimlerine katılır. 

2. Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. 

3. İSG ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri günceller.  

4. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik 

yapılan çalışmalara katılır. 

5. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde işletme 

izleklerine uygun olarak görev alır. 

6. İSG mevzuatında yer alan düzenlemelerdeki koruma ve 

müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. 

7. Yapılan çalışmaya uygun iş elbisesini ve kişisel koruyucu 

donanımı (KKD) giyer. 

8. Çalışmayla ilgili uyarı işaret ve levhalarını talimatlar 

doğrultusunda kullanır. 

9. Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve kesici malzemeleri güvenli bir 

şekilde muhafaza eder. 

10. Yangın tüplerinin dolum tarihlerini gözlemler. 

            (Konuyla ilgili işvereni bilgilendirmesi beklenir.) 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

10 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

6 Saat 
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11. Tehlikeli durumlar için önlemler alır. 

(Tehlikeli durumları saptaması ve tehlikelerin 

giderilmesi için amirine rapor etmesi beklenir.) 

 

B. ÇEVRE KORUMA 

MEVZUATI 

1. Çevre Koruma Yöntemleri 

2. Çevresel Riskleri Azaltma  

 

1. Çevre koruma yöntemleri konusunda iş yerinin ve iş yeri 

dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. 

2. Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. 

3. Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. 

4. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik 

çalışmalara katılır. 

5. Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanır. 

6. Sorumlu olduğu alanlardaki tehlikeli ve zararlı atıkları 

uygun ortamlarda depolar. 

(Atıkları cinslerine göre ayrıştırarak depolaması beklenir.) 

7. Çalışırken yaptığı uygulamaların çevresel etkilerini 

gözlemler. 

(Gözlemlerini rapor etmesi ve zararlı sonuçları önleme 

çalışmalarına katılması beklenir.) 

 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

6 Saat  

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

2 Saat 
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C. KALİTE GEREKLİLİKLERİ 

1. Yapılan Çalışmaların 

Kalitesini Denetleme  

2. Hata ve Arızaları Engelleme 

Çalışmaları 

3. Kalite Gereklilikleri ile 

İlgili Eğitim Faaliyetleri 

4. Geri Bildirim (Personel-

Müşteri) Sistemini İşletme 

5. İşin Etkinliğini ve 

Verimliliğini Sağlamak İçin 

İşveren/Çalışanlara 

Öneriler 

 

1. Çalışmaların kalitesini denetler. 

(Çalışmaların takibini yapması beklenir.) 

2. Kullandığı araç, gereç ve sistemin kalite gerekliliklerini 

kavrar. 

3. Makine araç, gereç ve ayarlarının kullanım kılavuzlarına 

uygunluğunu denetler. 

4. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen araç-gereçleri kontrol 

eder. 

5. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere 

bildirir, ilgili kayıtları tutar. 

6. Hata ve arızaları oluşturan nedenleri ortadan kaldırır. 

7. İşletmenin eğitim faaliyetlerine katılır. 

8. Eğitimde öğrendiklerini işinde uygular. 

(Astlarının da uygulamasını sağlar.) 

9. Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. 

(Yenilikleri astlarına aktarması beklenir.) 

10. Yardımcı elemanların şikâyet ve önerilerini dinler. 

(Konuyla ilgili ilgilileri bilgilendirmesi beklenir.) 

11. Müşterilerden gelen öneri ve şikâyetleri yetkililere bildirir. 

12. Şikâyetlerin sebeplerini araştırır. 

(Kendi inisiyatifi dâhilindekileri çözmesi beklenir.) 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

6 Saat  

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

2 Saat 
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13. İş yerinde verimin düşük olduğu aşamaları tespit eder. 

(İş sürecini takip etmesi beklenir.) 

14. Verimin düşük olduğu aşamalara ilişkin öneri geliştirir. 

(Çözüm ve önerilerini ilgililere iletmesi beklenir.) 

 

D. İŞ ORGANİZASYONU  

1. İş Ortamının Temizliği 

2. Makine, Araç ve Gerecin 

Hijyen ve Temizliği 

3. Kullanılacak Makine, 

Araç ve Gerecin Bakımı 

4. Kişisel Hazırlık  

5. Kendisinin ve Çalışanların 

Kişisel Bakımı  

6. Stoktaki/Çalışma Ortamındaki 

Araç, Gereç ve Malzemenin 

Kontrolü 

7. Temin Edilen Malzemeleri 

Uygun Koşullarda/Yerlerde 

Saklama 

8. Astlar Arasında İş Bölümü  

 

1. Çalışma tezgâhlarını hijyen kurallarına uygun şekilde 

temizler. 

(Makine ve temizlik malzemesi kullanması beklenir.) 

2. Çalışma tezgâhlarını rahat çalışılabilecek şekilde düzenler. 

3. Kullanılan araç ve gereçleri hijyen kurallarına uygun 

şekilde yıkar/sterilize eder. 

(Makine ve temizlik malzemesi kullanması beklenir.) 

4. Yıkanan araç ve gereçleri kurular. 

5. Malzemeleri steril ortamda saklar. 

6. Basit arızaları giderme ve ve bakım işlemlerini talimatına 

uygun yapar. 

7. Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir. 

8. İşin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iş 

kıyafetini seçer. 

9. Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder. 

10. Kurallarına uygun şekilde kıyafetleri giyer/takar. 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

10 Saat  

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

6 Saat 
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9. Astların Yaptığı İşleri 

Kontrol Etme 

10. Müşteri Kaydı Tutma  

11. Gelir-Gider Kaydı Tutma 

12. İşlem Sonrası Kullanılan 

Koruyucu Aparatları Müşterinin 

Üzerinden Alma/Çıkarma 

13. Müşteriye Saç Modelinin 

Kullanımına İlişkin Öneriler 

 

11. Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular. 

12. Çalışanların kişisel temizlik kurallarına uymalarını sağlar. 

13. Stoktaki/çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe 

göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder. 

14. Eksik araç, gereç ve malzemeleri ilgililere/işverene bildirir. 

15. Temin edilen malzemelerin türünü, miktarını, kullanım 

tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını siparişe        

göre kontrol eder. 

16. Saklanacak/stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına 

göre sınıflandırır. 

17. Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun 

yerlere yerleştirir. 

18. Çalışma tezgâhı üzerine konulacak malzemeleri dizer. 

(Rahat çalışma ortamı sağlayacak şekilde ve zarar 

vermeden dizmesi beklenir.) 

19. Astları arasında niteliklerine ve işin özelliklerine göre iş 

bölümü yapar. 

20. Yapacakları işi astlarına açıklar. 

21. Astlarına verilen işlerin istenen nitelikte ve zamanında 

yapılıp yapılmadığını takip eder. 
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22. Astlarının hata ve eksiklikleri olması durumunda bunları 

belirleyerek geri bildirimde bulunur. 

23. Eksik ve hataların giderilmesini sağlar. 

24. Müşterilere uygulanan kimyasal işlemler, kullanılan 

malzeme oranı, uygulaması, model gibi işlem ve iletişim 

bilgilerinin bulunduğu çizelgeyi hazırlar. 

25. Tutulan kayıtları gelen müşteriye göre inceler. 

26. Kendisinin ve astlarının gün içinde sunduğu hizmetin 

kaydını tutar. 

(Sunulan hizmetin gelir-giderlerini takip ederek kayıt 

tutması beklenir.) 

27. Tuttuğu kayıtlara ilişkin işverene/amirine bilgi verir. 

28. İşlem sonrasında koruyucu aparatları müşterinin üzerinden 

alır/çıkarır. 

(Müşteriyi rahatsız etmeden ve kıyafetine/saçına zarar 

vermeden koruyucu aparatları alması/çıkarması beklenir.) 

29. İşlem sonrasında kullanılan araç-gereçleri uygun malzeme 

ile temizler. 

(Çalışma ortamını bir sonraki müşteri için uyun hale 

getirmesi beklenir.) 
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30. Yapılan işlemin saç üzerindeki olumlu–olumsuz etkisi 

konusunda müşteriye bilgi verir. 

31. Saçı/modeli nasıl daha iyi kullanabileceği konusunda 

müşteriye önerilerde bulunur. 

32. Saça uygun temizleyici/bakım/şekillendirici kozmetik 

ürünlerini müşteriye önerir. 

 

E. ÖN HAZIRLIK  

1. Müşteriyi Karşılama/Ağırlama 

2. Müşteriyle Ön Görüşme 

Yaparak Modeli/İşlemi 

Belirleme 

3. İşlem Öncesi Saç ve Deriyi 

Kontrol Etme  

4. Müşteriye Kullanılacak 

Kozmetik Ürününe İlişkin 

Alerji Testi Yapma 

5. Yapılacak İşleme Göre 

Kullanılacak Makine, Araç-

Gereç ve Malzemeleri Hazır 

Hâle Getirme 

 

1. Müşteriyi kapıda güler yüzle selamlayarak karşılar. 

2. Müşterinin kıyafetinin itina ile muhafaza edilmesini sağlar. 

(Özel eşyaların, müşterinin görebileceği bir dolapta/yerde 

muhafaza edilmesini sağlaması beklenir.) 

3. Müşteriyi bekleme bölümü veya tıraş/çalışma koltuğuna 

yönlendirir. 

4. Müşterinin talebini ikili görüşme ile belirler. 

5. Müşterinin talebini tip, yaş, saç yapısı gibi kriterler 

çerçevesinde değerlendirir. 

6. Müşteriye uygulanacak işlemi/modeli belirler. 

(Katalog, bilgisayar gibi imkânlardan da yararlanır.) 

7. Müşterinin saçının temiz olup olmadığını sorar ve kontrol 

eder. 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

10 Saat  

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

6 Saat 
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6. Müşteriyi Yapılacak İşleme 

Hazırlama 

 

8. Saçlı/sakallı deride açık yara, sivilce, et beni, cilt hastalığı 

ve benzeri olup olmadığını gözle ve elle kontrol eder. 

(Ayrıca konuya ilişkin olarak müşteriden bilgi alması 

beklenir.) 

9. Saçın ve sakalın yapısını, çıkış yönünü ve daha önce işlem 

yapılıp yapılmadığını kontrol eder. 

(Konuya ilişkin müşteriden bilgi alması beklenir.) 

10. Müşterinin dirsek içi ya da kulak arkasına, ilk defa 

kullanılacak kozmetik üründen küçük bir miktar sürer.  

(işlemden en az bir saat ya da en fazla 24 saat öncesinde) 

11. Alerjik bir reaksiyon halinde bol ılık su ile bölgeyi 

yıkayarak koruyucu krem sürer. 

12. Müşteriye uygulanacak işleme uygun makine, araç-gereç 

ve malzemeleri belirler. 

13. Kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri kolay 

kullanılabilecek şekilde tezgâhın uygun yerlerine koyar. 

14. Çalışma koltuğunu müşterinin rahat edebileceği, rahat 

çalışılabilecek ve aynaların rahat kullanılabileceği 

seviyeye getirir. 

15. Koltuk başlığını müşterinin baş ve boyun kısmının rahat 

edebileceği ve rahat çalışabilecek bir açıya getirir. 
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16. İşlemin türüne göre koruyucu aparatları müşteriye 

takar/giydirir. 

(Müşterileri rahatsız etmeyecek gevşeklikte/sıkılıkta 

takması/giydirmesi beklenir.) 

 

F. SAKAL/BIYIK TIRAŞI 

/KESİMİ YAPMA 

1. Sakalın/Bıyığın Ön Kesimi 

2. Sakalı/Bıyığı Tıraşa/Kesime 

Hazır Hâle Getirme 

3. Sakalı/Bıyığı Tıraşlama/Kesme 

4. Sakal Batıklarını Çıkarma 

5. Sakalı/Bıyığı/Enseyi/ Favoriyi 

Düzeltme 

6. Tıraş/Kesim Sonrası Yüzü 

Yıkama 

7. Tıraş Sonrası Yüze Soğuk/Sıcak 

Kompres Yapma 

8. Tıraş Öncesi/Sonrası Yüze 

Kozmetik Ürün Uygulama 

 

1. Sakalın uzunluğunu kontrol eder. 

2. Sakal belirli bir uzunluğu geçmişse saç kesim makinesi ile 

jiletle kesilebilecek kısalığa getirir. 

3. Sakala ön yumuşatma yapar. 

(Sakalın özelliğine göre havluyla sıcak kompres yaparak 

ya da buhar makinesi/yumuşatıcı kozmetik ürün 

kullanarak sakalı tıraşa hazır hâle getirmesi beklenir.) 

4. Cildi yakmayacak derecedeki sıcak suyu sakal tasına 

koyar. 

5. Fırçayı sabuna sürer. 

(Fırçayı sakal tasındaki sıcak suya ara ara batırarak 

dolgun bir köpüğe erişene kadar sabuna sürmesi 

beklenir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

64 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

104 Saat 
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6. Köpüklü fırçayı yüze/boyuna eşit şekilde sürer. 

(Köpüğü müşterinin üzerine damlatmadan, ağız-göz ve 

kulağa kaçırmayacak şekilde ve çeneden başlayarak 

dairesel hareketlerle sakal görünmeyinceye kadar yüze ve 

boyuna eşit şekilde sürmesi beklenir.) 

7. Usturayı uygun pozisyonda tutar. 

(İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere göre tutması 

beklenir.) 

8. Tıraş edilecek bölgeyi sakal çıkış yönünün tersine doğru 

eliyle gerdirir. 

9. Usturayı uygun pozisyonda tutarak favoriden aşağıya 

doğru tıraşa başlar. 

(İSG mezvuatında yer alan düzenlemelere dikkat etmesi 

beklenir.) 

10. Sakal çıkış yönüne göre tüm yüz ve boyun bölgesi 

bitinceye kadar tıraşa devam eder. 

11. İhtiyaç duyulması halinde aynı tıraş işlemini bir kez daha 

uygular. 
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12. Usturanın ağzında biriken köpük ve kesilmiş sakalları 

siler. 

(Her kesme işleminden sonra temiz bir peçete/kağıt 

havluyla İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere dikkat 

ederek silmesi beklenir.) 

13. Sakalı makine ile keser. 

(Müşterinin makine ile kesim talep etmesi halinde, 

uygulanacak modele göre saç kesme makinesini 

ayarlayarak ve makine bıçağının sakalı çekmemesine 

özen göstererek sakalı keser.) 

14. Yüz ve boyundaki batık kılları tespit eder. 

15. Batık kılın ucunu derinin dışına çıkarır. 

(Dezenfekte edilmiş iğneyle veya komeden aleti ile deri 

tahriş olmayacak şekilde batık kılı derinin dışına 

çıkarması beklenir.) 

16. Çıkarılan kılı usturayla keser. 

17. Uygulama yapılan bölgeye dezenfektan madde ile tampon 

yapar. 

18. Müşterinin istediği modele göre sakalı, bıyığı/ enseyi/ 

favoriyi ustura/saç kesim makinesi ile düzeltir.  
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19. Suyu cildi yakmayacak bir sıcaklığa getirecek şekilde 

ayarlar. 

20. Müşterinin yüzündeki kozmetik ürün artıklarını el ve su 

yardımıyla yıkar. 

(Suyu sıçratmayacak şekilde müşteriyi lavaboya 

yaklaştırması ve müşterinin yüzünü yıkaması beklenir.) 

21. Kompres kazanına elini yakmayacak sıcaklıkta temiz su 

doldurur. 

22. Temiz ve uygun boyutta bir kompres havlusunu kazanda 

ıslatarak sulu kalmayacak şekilde iyice sıkar. 

23. Sıcak havluyu yüze uygular. 

(Sıcak havluyu kısa aralıklarda ve yüzü tamamen 

kavrayacak şekilde yüze uygulaması beklenir.) 

24. Soğuk kompreste buz kalıpları içeren torbaları yüze uygular. 

(Kısa aralıklarla yüzde gezdirerek uygulaması beklenir.) 

25. Cildin özelliğine göre uygun hassasiyet giderici, rahatlatıcı 

kozmetik ürününü seçer. 

26. Yeterli miktarda kozmetik ürünü tıraş yapılmış bölgeye 

sürer. 

(Kozmetik ürünü ağız ve göze gelmeyecek şekilde ve sakalın 

çıkış yönüne göre elle yedirerek sürmesi beklenir.) 
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G. SAÇ BAKIM İŞLEMLERİ 

1. Saç Bakımı Yapma 

2. Saç Diplerine Friksiyon Yapma 

3. Saçın Islaklığını Giderme/Saçı 

Kurutma 

 

1. Müşterinin talep etmesi halinde ve/veya kendisi ihtiyaç 

duyduğunda temiz saça bakım yapar. 

(saçın yapısına uygun yöntem, araç, gereç ve malzemelerle) 

2. Saçlı deriye friksiyon yapar. 

(Müşterinin talebi üzerine veya gerek görülmesi hâlinde 

kozmetik ürünler kullanarak parmak uçlarıyla düzenli ve 

hafif hareketlerle friksiyon işlemini yapması beklenir.) 

3. Müşterinin talebi halinde yüz ve boyun bölgesine baş 

masajı uygular. 

4. Saçın suyunu alır. 

(Temiz kuru bir havluyu başa sararak hafif ovma hareketi 

ile saçın suyunu alması beklenir.) 

5. Kulakta kalan suyu pamuk yardımıyla alır. 

6. Saç kurutma makinesi ile saçı kurutur. 

(Saç kurutma makinesini saça zarar vermeyecek, deriyi 

yakmayacak sıcaklık ve mesafede tutarak saçı kurutması 

beklenir.) 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

24 Saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

40 Saat 
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H. SAÇ KESİMİ  

1. Saçı Kesime Hazır Hâle 

Getirme 

2. Saç Kesme 

3. Ense Kıllarının Kesimini  

/Tıraşını Yapma 

4. Saçın Kesimini Kontrol Etme 

5. Kulak, Burun, Kaş ve Benzeri 

Bölgelerdeki İstenmeyen 

Tüyleri/Kılları Alma/Kesme 

6. Saçın Son Şeklini Müşteriye 

Gösterme 

7. Kesilen Saçları/Kılları 

Müşterinin Üzerinden 

Temizleme 

 

1. Islak kesim halinde saçı kesime uygun hâle gelene kadar 

eşit şekilde ıslatır. 

(Su ve/veya uygun kozmetik ürünler kullanarak ve 

müşterinin kulağını, gözüne ve kıyafetine su/kozmetik 

kaçmamasına dikkat ederek saçı ıslatması beklenir.) 

2. Müşteriye kesimi rahat yapabileceği ve yaptığı kesimi 

rahat görebileceği bir mesafede durur. 

3. Müşteriyi kesime uygun pozisyona yönlendirir. 

(kesim süresince sözlü olarak ve parmak uçlarıyla) 

4. Kesim sırasında tepe, ön ve ensede bulunan helezonlara, 

sivilce, et beni ve yaralara dikkat eder. 

5. Belirlenen modele ve tekniğe göre saçı bölümlere ayırır. 

6. Belirlenen modele ve tekniğe göre uygun yerden saç 

kesimine başlar. 

7. Kesim sırasında tarak ve saç kesim aletinin uyum içinde 

olmasına dikkat eder. 

8. Kesim sırasında müşterinin değişik profil açılarını aynadan 

sürekli olarak kontrol eder. 

9. Sınır çizgilerinin simetrik ve düzgün olmasına dikkat ederek 

saçı keser. 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

64 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

104 Saat 
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10. Kesim öncesi müşterinin ensesinin kesime uygun derecede 

kuru olup olmadığını kontrol eder. 

11. Kesim sonrasında, kesim yapılan bölgeleri ve saçı kontrol 

eder. 

(Aynadan yararlanarak ve saçları eşleştirerek kontrol etmesi 

beklenir.) 

12. Enseyi, ense makinesinin kolay kullanılacağı kuruluğa 

getirir. 

(Ensede ter, ıslaklık varsa enseyi, kurutma makinesi/pudra 

ile istenen kuruluğa getirmesi beklenir.) 

13. Ense kıllarını keser. 

(Müşteriyi uygun pozisyona getirmesi beklenir.) 

14. Kesim sonrasında kesim yapılan bölgeleri ve saçı kontrol 

eder. 

(Aynadan yararlanarak ve saçları eşleştirerek kontrol 

etmesi beklenir.) 

15. Hatalı kesimlerde modele ve tekniğe uygun olarak hatayı 

giderir. 

16. Müşterinin talebi halinde kulak, burun, kaş bölgelerindeki 

istenmeyen tüy/kılları müşteriyi rahatsız etmeden tespit 

eder. 
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17. Tespit edilen kıl ve tüyleri uygun araç, gereç ve teknikle 

alır/keser. 

18. Müşterinin saç/ense kesimini görmesini sağlar. 

(Kesim sonrasında ense aynasını uygun açılara getirerek 

müşterinin görmesini sağlar.) 

19. Müşterinin isteği doğrultusunda saçta gereken 

değişiklikleri yapar. 

20. Saç kesimi sırasında müşterinin ense, boyun, yüz 

bölgelerine dökülen kesilmiş saç ve kılları temizler. 

(Müşterinin kulak, burun ve göz içine girmeyecek şekilde 

saç ve kılları temizlemesi beklenir.) 

21. Kesim sonrasında müşterinin üzerine dökülen 

kılları/saçları temizler. 

(Müşterinin saçına ve kıyafetine zarar vermeden uygun 

araç ve gereçle kılları ve saçları temizlemesi beklenir.) 

 

İ. SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRME 

1. Saç Sınır Çizgisine Koruyucu 

Kozmetik Ürünü Uygulama 

 

 

 

1. Koruyucu kozmetik ürünü saç sınır çizgisine ve boya 

yapılacak saçlı bölgeye sürer/yayar. 

(Gözlere taşırmayacak şekilde ve ince bir tabaka halinde 

sürmesi/yayması beklenir.) 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

52 Saat  
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2. Renk Açıcı/Renk Değiştirici 

Kozmetik Ürün Karışımını 

Hazırlama 

3. Saça Renk Açıcı/Renk 

Değiştirici Ürünleri Sürme 

4. Saçın Rengini Kontrol Etme 

5. Saça Röfle/Meç/Balyaj Yapma 

6. Ciltteki Boya Lekelerini 

Temizleme 

 

2. Renk açıcının/boyanın ve diğer malzemelerin oranını, 

miktarını ve hacmini belirler. 

(Müşterinin saç yapısına, saç uzunluğuna ve belirlenen 

renge göre belirlemesi beklenir.) 

3. Belirlenen malzemeleri karıştırır. 

(Malzemeleri KKD kullanarak, plastik/porselen/cam bir 

kapta, pütür kalmayıncaya kadar ve kabın dışına 

taşırmadan karıştırması beklenir.) 

4. Hazırlanan renk açıcı/boya karışımını bekletmeden saça 

uygular. 

5. Boyayı saçın tümünü kaplayacak şekilde sürer. 

(Boyayı KKD kullanarak saçın ön kısmından başlayarak 

saçsız deriye temas etmeyecek şekilde ve hızlıca sürmesi 

beklenir.) 

6. Boyalı saçı uygun sürede bekletir. 

(Gerek duyulması hâlinde saça bone geçirerek oda 

sıcaklığında ve saçın özelliğine göre uygun sürede 

bekletir.) 

7. İhtiyaç duyulması halinde saça ön pigmentasyon yapar. 

(Boyayı zor tutan beyaz, kalın telli saçlarda ön pigmentasyon 

yapması beklenir.) 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

76 Saat 
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8. Renk açıcı ürünü saça sürer. 

(Saçın rengini açma işleminde renk açıcı ürünü KKD 

kullanarak saç diplerine değdirmeden enseden başlayarak 

sürmesi beklenir.) 

9. Havalandırmak amacıyla boyalı saç tutamlarının yönünü sık 

sık değiştirir. 

10. İstenen renge ulaşıldıktan sonra ürünü saç diplerine uygular. 

(Uygulamadan sonra bir süre beklenir.) 

11. Saçın istenen renge ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. 

(Bekleme süresinin sonunda, sürülme zamanına göre 

birkaç farklı bölgedeki saçın boyasını tarağın sırtıyla 

sıyırarak kontrol etmesi beklenir.) 

12. İstenen renge ulaşmamış ise boyalı saçı bir süre daha 

bekletir. 

(Belirli aralıklarla kontrol etmesi beklenir.) 

13. İstenen renge ulaşılamaması hâlinde saçı yıkamadan 

yeniden boyar. 

14. Meç/röfle ve balyajda esas saç rengi arasındaki dağılımın 

uyumlu olmasına dikkat eder. 

15. Paketleme metodunda, KKD kullanarak saçı eşit tutamlara 

böler. 
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16. Renk açıcıyı saça uygular. 

(Uygun paket kağıdını saç dibine iyice yaklaştırarak renk 

açıcıyı diplere, taşırmadan ve saçın tümüne eşit şekilde 

yayılacak şekilde uygulaması beklenir.) 

17. Paketi kaymayı önleyecek şekilde tutturur. 

18. İşleme enseden başlar. 

19. Saçın istenen renge kavuşup kavuşmadığını sürekli kontrol 

eder. 

(İlk boyanan bölümden başlayarak sırasıyla kontrol etmesi 

beklenir.) 

20. Boya bitiminde, boya esnasında saç sınır çizgisinin dışındaki 

bölgeye akan boyaları temizler. 

(Uygun temizleme malzemesi ile cilde zarar vermeden ve saç 

dibine girmeden temizlemesi beklenir.) 

 

J. SAÇA KALICI ŞEKİL VERME 

1. Saça Koruyucu Kozmetik 

Ürün Uygulama 

2. Şekillendirici/Sabitleyici Ürün 

ve İlaçlama Tekniğini 

Belirleme 

 

1. Müşterinin talebi üzerine ya da ihtiyaç duyulması hâlinde 

saça uygulanacak koruyucu kozmetik ürünü, ürünün 

miktarını ve oranını belirler. 

2. Koruyucu kozmetik ürünü saçın tümüne eşit olarak yayılacak 

şekilde sürer. 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

48 Saat  
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3. Saça Şekillendirici Kozmetik 

Ürün Uygulama 

4. Permayı/Defrizeyi Kontrol Etme 

5. Saçı Şekillendirici Kozmetik 

Üründen Arındırma 

6. Saça Sabitleyici Kozmetik 

Ürünü Uygulama 

7. Bigudileri Açma 

8. Saç Uçlarını Kesme/Rötuşlama 

 

 

 

3. Perma/defrize işleminde kullanılacak ilaçlama yöntemini 

belirler.  

(Saça ve belirlenen modele uygun kozmetik şekillendirici ve 

sabitleyici ürünler ile ilaçlama yöntemini belirlemesi 

beklenir.) 

4. Saça ve belirlenen modele uygun sarma tekniğini belirler. 

5. Müşterinin saç uzunluğu ve sıklığına göre perma/defrize 

ilacının miktarını belirler. 

6. Perma işleminde ilacı saçın tümüne eşit oranda yedirir. 

(Tercih edilen ilaçlama yöntemi ve sarma tekniği 

çerçevesinde ilacın müşterinin kulağına, gözüne ve 

kıyafetine kaçmamasına ve saç diplerine temas etmemesine 

dikkat ederek ilacı yedirmesi beklenir.) 

7. Saçı eşit tutamlara ayırıp uçlarını kırmadan tarar. 

8. Saçı bigudilere sarar. 

(Deriyi gerdirmeden ve simetriye dikkat ederek sarması 

beklenir.) 

9. Bigudilere sarılmış saça bone takar. 

(Boneyi tüm bigudileri içine alacak ve müşteriyi rahatsız 

etmeyecek şekilde takması beklenir.) 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

72 Saat 
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10. Bone takılmış saçı bekletir. 

(Doğal, boyalı, meçli, kınalı olma durumuna göre klimazona 

koyarak ya da oda sıcaklığında uygun sürede bekletir.) 

11. Defrize işleminde ilacı saçın tümüne eşit oranda yedirir. 

(İlacın müşterinin kulağına, gözüne ve kıyafetine 

kaçırılmamasına ve saç diplerine temas etmemesine 

dikkat etmesi beklenir.) 

12. Şekillendirici ilacı tüm saça uygular. 

(Saçı ince, eşit ve simetrik tutamlar halinde tarayarak ilacı 

uygulaması beklenir.) 

13. İşlem görmüş saçı bekletir. 

(Saçı sert, boyalı, kınalı, meç/röfleli olma durumuna göre 

uygun sürede oda sıcaklığında bekletmesi beklenir.) 

14. Permada şekillendirici ilacın bekleme süresinin bitiminde 

dalganın oluşup oluşmadığını kontrol eder.  

(İlk ve son sardığı bigudiyi yarım açarak kontrol etmesi 

beklenir.) 

15. Saç istenen dalga seviyesine erişmemiş ise saçı 5-10 dakika 

daha bekletir. 
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16. Defrize işleminde saçın istenen düzlüğe ve esnekliğe ulaşıp 

ulaşmadığını kontrol eder. 

(İki elin parmak uçlarıyla küçük bir tutam saç alarak 

kontrol etmesi beklenir.) 

17. İstenen düzlüğe ulaşmadıysa saçı aynı şartlarda 5-10 dakika 

daha bekletir. 

18. Suyun müşterinin kulağına, gözüne ve kıyafetine 

kaçırılmamasına dikkat eder. 

19. İlaç arıtılana kadar bol ılık suyla saçı durular. 

(Bigudilere zarar vermeden ve gerekli hallerde ilacın 

özelliğine göre temizleyici kozmetik ürün kullanarak saçı 

durulaması beklenir.) 

20. Defrize işlemi yapılmış saçı ilaçtan arıtılana kadar bol ılık 

suyla durular. 

(İlacın özelliğine göre temizleyici kozmetik ürün kullanarak 

ya da kullanmadan saçı durulaması beklenir.) 

21. Saçı fazla friksiyon yapmadan sıvazlar. 

22. Durulama sonrasında kompres sistemiyle permada 

bigudilere zarar vermeden saçın suyunu alır. 

23. Yeterli miktardaki sabitleyici ilacı bir kaseye koyarak 

köpürtür. 
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24. Perma işleminde ilacı teker teker tüm bigudilere sürer. 

(İlacın müşterinin kulağına, gözüne ve 

kıyafetine bulaştırılmamasına dikkat ederek ve 

ilacı enseden başlayarak sürmesi beklenir.) 

25. Defrize işleminde ilacı tüm saça yedirecek şekilde 

sürer/döker. 

(İlacın müşterinin kulağına, gözüne ve kıyafetine 

bulaştırılmamasına dikkat etmesi beklenir.) 

26. Sabitleyici ilaç uygulanmış saçı en az 5 en fazla 10 dakika 

bekletir. 

27. Bigudileri açar. 

(Enseden başlayarak çekiştirmeden ve müşteriyi rahatsız 

etmeden saçı açması beklenir.) 

28. İşlem görmüş saçı ilaçtan arındırır. 

(Bol ılık su ile durulayarak saçı ilaçtan arındırması 

beklenir.) 

29. İlacın özelliğine göre saçı bol su ile durular. 

(Temizleyici kozmetik ürün ve/veya saç kremi kullanarak 

saçı durulaması beklenir.) 

30. İşlemden sonra kırık saç uçlarını makasla keserek düzeltir. 
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K. SAÇA GEÇİCİ ŞEKİL VERME 

1. Saçı Föne Uygun Şekilde 

Nemlendirme/Islatma 

2. Saça Şekil Verme  

3. Saçın Modele Uygunluğunu 

Kontrol Etme 

4. Saça Sabitleyici Kozmetik Ürün 

Uygulama 

5. Takma/Protez Saç Takma 

6. İşlem Sonrasında Müşteriye 

Saçın Son Şeklini Gösterme 

 

 

 

 

1. Suyun/kozmetik ürünün müşterinin kulağına, gözüne ve 

kıyafetine bulaştırılmamasına dikkat eder. 

2. Saçı eşit şekilde nemlendirir/ıslatır. 

(Damlamayacak/akmayacak ölçüde su/kozmetik ürün 

kullanarak nemlendirme/ıslatma işlemi yapılır.) 

3. Müşterinin talebi ve belirlenen modele göre saça şekil 

vereceği tekniği belirler. 

4. Uygulanacak modele göre saçı eşit ve simetrik bölümlere 

ayırır. 

5. Saç kurutma makinesini saç ve saçlı deriye zarar 

vermeyecek ısıda ve mesafede tutar. 

6. Dairesel hareketlerle saça istenen modeli uygular. 

7. Belirlenen modeli maşa ile saça uygular. 

(Maşayı yeterli ısı seviyesine getirerek saç derisine yakın 

tutmadan ve dipten uca doğru çekerek işlemi yapması 

beklenir.) 

8. Saç fırçası yardımıyla dairesel hareketlerle saça istenen 

modeli uygular. 

9. Saçın istenen modele uygun olup olmadığını ve simetrisini, 

kontrol eder. 

(Müşterinin fikrini alması beklenir.) 
 

10. Modele uymayan bölümleri uygun hale getirir. 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

48 Saat  

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

72 Saat 
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11. Sabitleyici kozmetik ürünü saça uygular. 

(Ürünü müşteriye yüz koruyucu aparat kullanarak saçı 

ıslatmayacak ve eşit dağılacak şekilde uygulaması beklenir.) 

12. Müşterinin kendi saç rengine uygun, doğal duracak 

protez/peruk/postişi/çıt çıtı belirler. 

13. Protez/peruk/postiş/çıt çıtı belirlenen yere takar. 

(Saç derisine zarar vermeden, düşmesini, çıkmasını 

engelleyecek ve doğal görünecek biçimde takması beklenir.) 

14. İşlem sonrasında müşterinin saçın son hâlini görmesini 

sağlar. 

(Ense aynasını uygun açılara getirerek müşteriye saçın son 

halini göstermesi beklenir.) 

15. Müşterinin isteği doğrultusunda gereken değişikliği yapar. 
 

L. MESLEKİ GELİŞİM 

FAALİYETLERİ 

1. Bireysel Mesleki Gelişimi 

Konusunda Çalışmalar  

2. Astlarına ve Diğer Çalışanlara 

Mesleki Eğitimler Verme 

 

 

1. Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri 

muhafaza eder.  

2. Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. 

3. Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. 

4. Mesleği ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve 

eğitimleri uygular. 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

6 Saat  

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

2 Saat 

TOPLAM KURS SÜRESİ(Saat): 840 Saat 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Program süresince süreç değerlendirme kapsamında her konu sonunda yapılacak teorik ve 

uygulamalı sınavlar ile kursiyerlerin gelişimi takip edilir. Eksik veya yanlış öğrenmelerin 

belirlenmesi durumunda dönüt düzeltme yapılır. Bu sınavlar sonucunda puanlama yapılmaz. 

Kurs programının sonunda Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı ve Erkek Kuaför Kurs 

Programı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde tanımlı olan yöntemler esas alınarak teorik ve 

uygulamalı sınavlar yapılır. Kursiyerlerin uygulamalı sınava kabul edilebilmesi için teorik 

sınavda başarılı olması gerekir.  Teorik sınav klasik usul ve/veya test şeklinde (çoktan 

seçmeli, boşluk doldurma gibi) sınav teknikleri uygulanarak yapılır. Uygulamalı sınav, 

programda yer alan kazanımlar dikkate alınarak gerçek çalışma ortamında veya gerçeğe en 

yakın şartları karşılayan kontrollü ortamda gerçekleştirilir. Teorik ve uygulamalı sınavlarda 

100 puan üzerinden en az 70 alan kursiyerler başarılı sayılır. 

 

BELGELENDİRME 

Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar bölümünde belirtilen ölçütlere göre başarılı olan 

kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde Kurs Bitirme Belgesi 

düzenlenir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ 

GEREÇLERİ  

 

1. Badem yağı 

2. Briyantin 

3. Boya çeşitleri 

4. Boya fırçası 

5. Boya katalogları 

6. Bigudi 

7. Buhar makinesi ve aparatları 

8. Cımbız 

9. Elbise fırçası 

10. Ense aynası 

11. Ense makinesi 

12. Ense, saç, sakal fırçaları 

13. Fırçalık 

14. Havlu 

15. İp 

16. İspirto 

17. Jöle 

18. Kan taşı 
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19. Kişisel koruyucu donanımlar 

(maske, iş önlüğü, eldiven) 

20. Kolonya 

21. Kompres havlusu 

22. Kompres makinesi 

23. Köpük 

24. Krem 

25. Kulak tüyü yakma aparatı 

26. Kulak, burun kılı alma 

makinesi 

27. Kulaklık 

28. Losyon 

29. Makas 

30. Makine yağı 

31. Mezur (ilaç ölçüm kabı) 

32. Model katalogu 

33. Müşteri bilgi formu 

34. Oksijen 

35. Otoklav 

36. Pamuk 

37. Pamukluk 

38. Peçete 

39. Penuvar (önlük) 

40. Perma bigudisi 

41. Perma ilacı 

42. Perma kağıdı 

43. Perma tarağı 

44. Pudra 

45. Renk açıcı malzemeler 

(Oreal, Oksidan, Perhidrol) 

46. Sabun 

47. Sabun tası 

48. Saç bonesi 

49. Saç filesi 

50. Saç kesme makinesi 

51. Saç kremi 

52. Saç kurutma makinesi 

53. Saç spreyi 

54. Sakal fırçası 

55. Sakal tası 

56. Sprey maskesi 

57. Sterilizasyon makinesi 

58. Su kabı 

59. Şampuan 

60. Şap 

61. Tarak 

62. Temizlik araçları 

63. Ustura 

64. Vigo 

65. Vitamin ampulleri 

66. Yay 

67. Zefiran 

68. Ders kitabı 

69. Video, resim, şemalar 

70. Projeksiyon 
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