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PROGRAMIN ALAN ADI                     : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

 

PROGRAMIN SEVİYESİ                      : 4. Seviye 

   

PROGRAMIN KREDİSİ                        : 4 Kredi 

 

PROGRAMIN ADI                                  : Epilasyon Uygulayıcısı Kurs Programı 

 

PROGRAMIN DAYANAĞI              : Bu kurs programının hazırlanmasında 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu, 5580 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği, 17UMS0616-4 Referans Kodlu Epilasyon 

Uzmanı Ulusal Meslek Standardı, 18UY0344-4 referans 

kodlu Ulusal Yeterliliği, 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 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. Kalite ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları, 

3. İş organizasyonu yapmaları, 

4. Yapılacak iş öncesinde ön hazırlık yapmaları, 

5. Elektro sistem ile epilasyon yapmaları, 



6. Işık sistemleri ile (foto) epilasyon yapmaları, 

7. Seri atışlı (ütüleme) diode lazer sistemi ile epilasyon yapmaları, 

8. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları 

       beklenmektedir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR              

 

1. Bu kurs programı epilasyon alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman 

ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete 

kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam 

edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip 

yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten 

karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır. 

3. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak  ve 

anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. 

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

cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum 

tarafından alınır. 

5. Programın hazırlanmasında 17UMS0616-4  Referans Kodlu Epilasyon Uzmanı Ulusal 

Meslek Standardı dayanak alınmıştır.  

6. Öğretme - öğrenme sürecinde  kursiyerlerin anlamlı öğrenmelerini sağlamak için çoklu 

duyu organlarına hitap edecek video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.  

7. Aletli epilasyon uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkân sağlamak amacıyla, 

gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli hizmet 

veren kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir. 

8.  Konular işlenirken gerektiğinde epilasyon uygulaması alanında uzman kişiler davet 

edilerek, onların örnek uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden yararlanılabilir. 

9. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında kurs bitirme 

sınavına tabi tutulurlar. Kurs programı sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri 



kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlarla ölçülecektir. Bu sınavlardan başarılı 

olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.  

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ        

 

Bu kursta eğitim verecek eğitmenlerin, üniversitelerin saç ve güzellik hizmetleri alanından en az ön 

lisans mezunu olmaları ya da güzellik uzmanlığı veya epilasyon uygulayıcısı alanında ustalık 

belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

 

PROGRAMIN SÜRESİ    

    

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır. 

Teorik Eğitim Süresi          :   40   ders saati 

Uygulamalı Eğitim Süresi  :   74   ders saati 

Toplam Süre                       : 114  ders saati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMIN  ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI  

                       EPİLASYON UYGULAYICISI KURS PROGRAMI ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 

ÜNİTE/KONU KAZANIM VE AÇIKLAMALARI SÜRE 

A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

(İSG)  FAALİYETLERİNİ 

YÜRÜTME 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatlarını 

Uygulama 

 

2. Acil Durum Talimatlarını Uygulama 

1. Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri 

göz önünde bulundurarak, kendisini ve 

çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. 

 

2. İş yerindeki makine, araç, gereç ve ekipmanı, 

bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve 

güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde 

kullanır. 

 

3. Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri 

talimatlarına uygun olarak kullanır. 

 

4. Kendisini ve çevresini etkileyeceğini 

gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları 

yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. 

 

5. Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve 

görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. 

 

6. İş sürecindeki temizlik malzemelerini, güvenlik 

 

 

Teorik Eğitim Süresi: 

 6 Saat 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 6 Saat 

 

 

 

 

 

 

 



prosedürlerine uygun olarak kullanır. 

 

7. Yetkili olduğu makinelerin periyodik 

bakınmlarını ve muayenede çıkan 

uygunsuzlukları ilgililere bildirir. 

 

8. Periyodik muayenesi zamanında yapılmayan 

makinelerin bakımlarının yapılması için gerekli 

bilgilendirmeyi yapar. 

 

9. Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde 

alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyar. 

 

10. İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı 

acil durumları ilgili kişilere iletir. 

 

B. KALİTE VE ÇEVRE KORUMA  

    MEVZUATINA UYGUN ÇALIŞMA 

 

1. Çevre Koruma Önlemlerini Alma 

 

2. İş Yeri Kalite Gerekliliklerine Uygun 

Çalışma 

1. Sorumlu olduğu alanlardaki tehlikeli ve zararlı 

atıkları çeşitlerine göre ayrıştırarak uygun 

ortamlarda depolar. 

 

2. Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde 

kullanır. 

3. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

4 Saat 

 

 

 



yetkili kişilere bildirir. 

 

4. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara 

göre kalite gerekliliklerini inceler. 

 

5. İş ekipmanının ya da sistemin kalite 

gerekliliklerine uygun çalışır. 

 

6. Kullandığı makine, alet, donanım ya da 

sisteminin kalite gerekliklerine uygun çalışır.  

 

7. Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin 

kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapar. 

 

8. Uygulama bazında çalışmaların kalitesini 

denetleme çalışmalarına katılır. 

 

9. Kendi inisiyatifi dâhilindeki müşteri şikâyetlerini 

çözer. 

 

10. Müşterilerden gelen kendi inisiyatifi dışındaki 

öneri ve şikâyetleri ilgililere bildirir. 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 2 Saat 

 



11. Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirleyerek 

ilgili kişiye bildirir. 

C. İŞ ORGANİZASYONU YAPMA 

 

1. İş Ortamı İle Makine, Araç ve 

Gereçleri Kullanıma Hazırlama 

 

2. Kişisel Hazırlık Yapma 

 

3. Stoktaki ve Çalışma Ortamındaki 

Araç, Gereç ve Malzemeyi Kontrol 

Etme 

 

4. Randevuları Ayarlama 

     

1. Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun 

şekilde elle ve/veya makineyle, temizlik 

malzemesi kullanarak temizler. 

 

2. Kullanılan araç ve gereçleri ilgili mevzuat ve 

hijyen kurallarına uygun şekilde, elle ve/veya 

makineyle temizlik malzemesi kullanarak 

sterilize eder. 

 

3. Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda, steril 

saklama kaplarında saklar. 

 

4. Kullanılan araç, gereç ve makinelerin günlük ve 

genel bakımını yapar. 

 

5. Kullanılan uygulama ünitesi ile diğer araç, gereç 

ve ekipmanda kapsamlı arıza olması durumunda 

ilgililere bildirir. 

 

6. Uygulama odasının/biriminin ısı düzeyi, 

havalandırma, aydınlatma ve benzeri gibi 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:         

8 Saat 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 2 Saat 



şartlarını ihtiyaca uygun şekilde ayarlar. 

 

7. Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular. 

 

8. İşin niteliğine, çalışma koşullarına ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer. 

 

9. Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol 

ederek giyer. 

 

10. Uygulama öncesinde yüz maskesi ile 

eldivenlerini ve gerekli hallerde uygulama 

gözlüğünü takar. 

 

11. Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin 

yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve 

kullanılabilirliğini kontrol eder. 

 

12. Tespit edilen eksik malzemelerin temin 

edilmesini sağlar. 

 

13. Temin edilen malzemelerin, türünü, miktarını, 

kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup 



olmadığını, siparişe göre kontrol eder. 

 

14. Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklama 

koşullarına göre sınıflandırarak yerleştirir. 

 

15. Çalışma ortamını rahat çalışılabilecek şekilde 

düzenler. 

 

16. Randevularını, seanslar arasında kendisi için 

yeterli dinlenme süresi, bir sonraki müşteri için 

hazırlık süresi ve her bir müşteriye işlem için 

gerekli zamanı bırakmaya özen gösterecek 

şekilde düzenler. 

 

17. Müşteriyi, randevu ve işlem süresi hakkında 

bilgilendirir. 

 

D. ÖN HAZIRLIK YAPMA 

1. Müşteriyi Karşılama    

 

 
 

2. Müşteriye Gerçekleştirilecek 

Uygulama Hakkında Bilgi Verme  

 

1. Müşteriyi kapıda güler yüzle selamlayarak 

karşılar. 

 

 

2. Müşteriyi bekleme bölümü veya çalışma 

 

Teorik Eğitim Süresi:         

6 Saat 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 



 

3. Müşteriyi Uygulamaya Hazırlama  

 

4. Uygulama Yapılacak Yer ve 

Ekipmanın Hazırlığını Yapma    

 

bölümüne yönlendirir. 

3. Müşteriden sağlık durumu ile ilgili 

4. yazılı bilgi alır. 

 

5. Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini 

işyeri kuralları doğrultusunda müşteri bilgi 

formuna kaydeder. 

 

6. Müşteri bilgi formunu müşteriye imzalatır. 

 

7. Müşterinin uygulama talep ettiği vücut 

bölgesindeki cilt foto tipini, kılların yapısı, rengi 

ve durumunu inceler. 

 

8. Müşterinin uygulama yapılmasına imkân 

vermeyen bir durumu olduğundan 

şüphelendiğinde müşteriyi sağlık kuruluşuna 

yönlendirir. 

 

9. Müşteriye gerçekleştirilebilecek uygulamalar 

hakkında bilgi verir. 

 

10. Müşteriye uygulanacak programı hazırlayarak 

Süresi: 6 Saat 



müşterinin onayını alır. 

 

11. Müşterinin talebi olması halinde müşteriye test 

uygulaması yaparak sonucunu değerlendirir. 

 

12. Müşteriye eşlik ederek uygulama bölümüne 

yönlendirir. 

 

13. Müşterinin, kıyafetlerini yapılacak işleme uygun 

hale getirmesini ve varsa uygulama yapılacak 

bölgedeki takılarını çıkartmasını sağlar. 

 

14. Uygulama sırasında müşterinin vücudunun veya 

kıyafetlerinin kirlenmesini engellemek için 

uygun malzemeleri müşteriyi rahatsız etmeyecek 

şekilde müşteriye takar/giydirir. 

 

15. Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının 

görebileceği bir yerde muhafaza edilmesini 

sağlar. 

 

 

16. Uygulama yatağını veya koltuğunu, müşterinin 



rahat edebileceği ve kendisinin rahat 

çalışılabileceği hale getirir. 

 

17. Gerekli hallerde müşterinin uygulama yapılacak 

vücut bölgesindeki kıllarını makas veya başka bir 

araçla uygun şekilde kısaltır. 

 

18. Her uygulama öncesinde çalışma ortamını 

kontrol ederek gerekli tedbirleri alır. 

 

19. Her uygulama öncesinde ekipman ve sarf 

malzemelerini kontrol ederek gerekli tedbirleri 

alır. 

(Ekipmanların uygun temizlik işlemleri dahil.) 

E . ELEKTRO SİSTEMLERİ İLE 

     EPİLASYON YAPMA 

 

1. Epilasyon Yapılacak Vücut Bölgesini 

ve Makineyi Uygulamaya Hazırlama 

 

2. Elektro Epilasyon Yapma 

 

3. Elektro Epilasyon Sonrası Bakım 

1. Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme ile 

temizler. 

 

2. Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını ve 

durumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol 

ederek epilasyon cihazına girilecek parametreleri 

belirler. 

 

3. Elektro epilasyonda kılın kalınlığına ve işlem 

 

Teorik Eğitim Süresi:         

4 Saat 

 

 

 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 



Yapma 

 

yapılacak bölgeye göre uygulama ucunu belirler. 

 

4. Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre 

epilasyon cihazının akımını, akım süresini/enerji 

seviyesini belirleyerek makineyi ayarlar. 

 

5. Elektro epilasyon cihazı ile kılın çıkış yönünde 

kıl köküne girerek yeterli süre akım verir. 

 

6. Kıl köküne uygulanan işlemin başarılı olup 

olmadığını cımbız kullanarak veya elle kontrol 

eder. 

 

7. İşlem başarılı olmadığında aynı kıl köküne en 

fazla 1 kez daha aynı işlemi uygular. 

 

8. Ger ektiğinde akım ayarını değiştirerek, 

elektroliz uygulaması içeren işlemlerde 24 saat 

için 120 dakikayı geçmeyecek şekilde, termoliz, 

flash gibi diğer akım çeşitlerinde ise programa 

uygun şekilde belirlenen bölgenin tümüne 

elektro epilasyon işlemini uygular. 

 

Süresi: 20 Saat 



9. Epilasyon yapılan vücut bölgesini uygun 

malzeme ile temizler. 

 

10. Uygun kozmetik ürünü ile işlem yapılan bölgeyi 

yatıştırır. 

 

11. Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesi 

geren konular hakkında müşteriyi uyarır. 

(İşlem yapılan bölgeye uygun süre için, su 

değmemesi, tahriş edilmemesi, keselenmemesi, 

renkli kozmetik ürünler ile deodorant parfüm 

gibi ürünlerin kullanılmaması, solaryum ve 

saunaya gidilmemesi, terlemeye yol açabilecek 

aktivitelerden kaçınması, direk güneş ışığından 

sakınılması) 

 

12. Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım 

ürünleri hakkında tavsiyelerde bulunur. 

 

 

 

   



F. IŞIK SİSTEMLERİ İLE 

EPİLASYON YAPMA (FOTO 

EPİLASYON) 

 

1. Epilasyon Yapılacak Vücut Bölgesini 

ve Makineyi Hazırlama 

 

2. Epilasyon İşlemini Gerçekleştirme 

 

3. Epilasyon Sonrası Bakım İşlemlerini 

Yapma 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme ile 

temizler.  

 

2. Göz çevresi, kulak içi ve mukoza bölgesi 

dışındaki işlem yapılacak bölgeyi beyaz kalem 

ile çizerek uygulama çerçevesini belirler. 

 

3. İşlem  görecek  bölgedeki,  dövme, kalıcı  

makyaj, yara izi, ben gibi işlem görmemesi 

gereken yerleri uygun beyaz bir malzeme ile 

kapatır.  

 

4. Müşterinin gözlerini özel koruyucu gözlükle 

kapatır. 

 

5. Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını ve 

durumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol 

ederek epilasyon cihazına girilecek parametreleri 

belirler. 

 

6. Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre 

uygun enerji seviyesi gibi parametreleri 

belirleyerek makineyi ayarlar. 

 

Teorik Eğitim Süresi:         

4 Saat 

 

 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 20 Saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Gerekli durumlarda, ihtiyaç duyulan miktarda 

iletken jeli, uygulama çerçevesine eşit şekilde 

yayar. 

 

8. Gerekli hallerde epilasyon cihazının kullanma 

talimatında belirtilen durumlar için probu birden 

çok defa gezdirerek, bölgenin tümüne, hiç 

boşluk kalmayacak şekilde yoğun ışık verir. 

 

9. İşlem yapılan vücut bölgesini cildi tahriş 

etmeden uygun şekilde temizler. 

 

10. Gerekli hallerde uygun kozmetik ürünü ile işlem 

yapılan bölgeyi yatıştırır. 

 

11. Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesi 

geren konular hakkında müşteriyi uyarır. 

 

(İşlem yapılan bölgeye uygun süre için, su 

değmemesi, tahriş edilmemesi, keselenmemesi, 

renkli kozmetik ürünler ile deodorant parfüm 

 

 

 

 

 

 



gibi ürünlerin kullanılmaması, solaryum ve 

saunaya gidilmemesi, terlemeye yol açabilecek 

aktivitelerden kaçınması, direkt güneş ışığından 

sakınılması gerekmektedir.) 

12. Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım 

ürünleri hakkında tavsiyelerde bulunur. 

G. SERİ ATIŞLI (ÜTÜLEME) 

DIODE LAZER SİSTEMİ İLE 

EPİLASYON YAPMA  

 

1. Epilasyon Yapılacak Vücut Bölgesini 

ve Makineyi Hazırlama 

 

2. Epilasyon İşlemini Gerçekleştirme 

 

3. Epilasyon Sonrası Bakım İşlemlerini 

Yapma 

 

1. Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme ile 

temizler.  

 

2. Göz çevresi, kulak içi ve mukoza bölgesi 

dışındaki işlem yapılacak bölgeyi beyaz kalem 

ile çizerek uygulama çerçevesini belirler. 

 

3. İşlem  görecek  bölgedeki,  dövme, kalıcı  

makyaj, yara izi, ben gibi işlem görmemesi 

gereken yerleri uygun beyaz bir malzeme ile 

kapatır.  

 

4. Müşterinin gözlerini özel koruyucu gözlükle 

kapatır. 

 

5. Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını ve 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

4 Saat 

 

 

 

  Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 20 Saat 

 

 

 

 

 

 

 

 



durumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol 

ederek epilasyon cihazına girilecek parametreleri 

belirler. 

 

6. Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre 

uygun enerji seviyesi gibi parametreleri 

belirleyerek makineyi ayarlar. 

 

7. Gerekli durumlarda, ihtiyaç duyulan miktarda 

iletken jeli, uygulama çerçevesine eşit şekilde 

yayar. 

 

8. Deriye soğuma süresi bırakacak şekilde probu 

deri yüzeyinde gezdirir. 

 

9. İşlem yapılan vücut bölgesini cildi tahriş 

etmeden uygun şekilde temizler. 

 

10. Gerekli hallerde uygun kozmetik ürünü ile işlem 

yapılan bölgeyi yatıştırır. 

 

11. Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesi 

geren konular hakkında müşteriyi uyarır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(İşlem yapılan bölgeye uygun süre için, su 

değmemesi, tahriş edilmemesi, keselenmemesi, 

renkli kozmetik ürünler ile deodorant parfüm 

gibi ürünlerin kullanılmaması, solaryum ve 

saunaya gidilmemesi, terlemeye yol açabilecek 

aktivitelerden kaçınması, direk güneş ışığından 

sakınılması) 

 

12. Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım ürünleri 

hakkında tavsiyelerde bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. MESLEKİ GELİŞİM  

   FAALİYETLERİNE KATILMA 

 

1. Bireysel Mesleki Gelişimi 

Konusunda Çalışmalar Yapma 

 

 

2. Diğer Çalışanlara Mesleki Eğitimler 

Verme 

 

1. Mesleği ile ilgili eğitimlere katılarak 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:        

2 Saat 

 

 

Uygulama Eğitim Süresi: 

__ 

  



TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat) : 114 Ders Saati 

                                                         



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR            

        

Programın uygulanması sürecinde her hafta uygulamalı ve teorik ara sınavlar yapılarak öğrencilerin 

eksik veya yanlış öğrenmeleri tespit edilir ve uygun geri bildirimler verilerek eksik ve yanlış 

öğrenmeler giderilir. Kurs sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel öğretim Kurumları mevzuatının 

ilgili maddeleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı sınavlar yapılır. Teorik ve uygulamalı sınavlarda 

100 üzerinden en az 70 puan alma koşuluyla her iki sınav ortalaması en az 70 puan olan kursiyerler 

başarılı sayılır. 

 

 BELGELENDİRME                            

 

Kurs sonunda 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. Askı 

2. Beyaz cilt bandı 

3. Beyaz kalem 

4. Bone 

5. Cımbız 

6. Cihaz temizleme solüsyonu 

7. Çöp kovası 

8. El aynası 

9. Epilasyon cihazları (elektro ve ışık sistemli) 

10. Epilasyon uygulama ucu ve diğer sarf malzemeleri 

11. Etejer 

12. Güneşten koruyucu krem 

13. Havlu 

14. Hijyenik solüsyon 



15. Kağıt havlu 

16. Kalemtraş 

17. KKD (İş kıyafeti/önlük, ağız maskesi, eldiven, koruyucu gözlük) 

18. Lup (Loop) 

19. Makas 

20. Makyaj temizleme ürünleri 

21. Malzeme dolabı 

22. Müşteri bilgi formu 

23. Pamuk 

24. Pudra 

25. Spatula 

26. Şeffaf iletken jel 

27. Tabure 

28. Tek kullanımlık iç çamaşırı 

29. Tek kullanımlık yatak örtüsü 

30. Terlik 

31. Tüy kısaltıcı alet 

32. Uygulama yatağı/koltuğu 

33. Yatıştırıcı bakım ürünleri 

34. CE Sertifika Beyanı 2014/30/AB ve 2014/35/AB olan 808 nm Ütüleme Diod Lazer 

Epilasyon Cihazı 

35. Video, resim, şemalar 


