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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

  
 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10/04/2019 tarihli ve 10058203-410.03-E.7334081 

sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı, Cilt Bakımı Uygulayıcısı, 

Epilasyon Uygulayıcısı, Güzellik Uzmanı, Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı, Makyaj Uygulayıcısı ve 

Manikür (Manikürist) Uygulayıcısı Kurs Programları’nın ekli örneklerine göre kabulü, 

Kurulumuzun 30/04/2015 tarihli ve 31 sayılı kararıyla kabul edilen Kalıcı Makyaj Kursu Programı 

ile 11/01/2013 tarihli ve 2 sayılı kararıyla kabul edilen (IPL) Foto Epilasyon Kursu Programı’nın 

uygulamadan kaldırtılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. 
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Ziya SELÇUK 
Millî Eğitim Bakanı 

Sayı 12  
 Konu: Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı, Cilt Bakımı 

Uygulayıcısı, Epilasyon Uygulayıcısı, Güzellik Uzmanı, 
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı, Makyaj Uygulayıcısı ve 
Manikür Uygulayıcısı (Manikürist) Kurs Programları 

Tarih 06.05.2019 
Kurulda Gör. Tarihi 30/04/2019 
Önceki Kararın 
Tarih ve Sayısı 

30/04/2015-31 
11/01/2013-2 



PROGRAMIN ALAN ADI                      : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

 

PROGRAMIN SEVİYESİ                      : 3. Seviye 

   

PROGRAMIN KREDİSİ                        : 4 Kredi 

 

PROGRAMIN ADI                                  : Kalıcı Makyaj 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, 12UMS0182-3 Referans Kodlu Kalıcı 

Makyaj Uygulayıcısı Ulusal Meslek Standardı, Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığnın 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 organizasyonu yapmaları, 

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

3. İş yeri kalite ve çevre politikalarını uygulamaları, 

4. Yapılacak iş için ön hazırlık yapmaları, 

5. Kalıcı makyaj yapmaları, 

6. Kapatıcı makyaj yapmaları, 



7. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları 

     beklenmektedir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

 

1. Bu kurs programı kalıcı makyaj 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. Bu programın hazırlanmasında, Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yayımlanan 12UMS0182 

-3 Referans Kodlu Kalıcı Makyaj Ulusal Meslek Standardı dayanak alınmıştır.  

6. Öğretme - öğrenme sürecinde video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.  

7. Aletli kalıcı makyaj 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 kalıcı makyaj uygulaması alanında uzman kişiler davet 

edilerek, onların deneyimlerinden ve düşüncelerinden yararlanılabilir. 

9. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında Kurs Bitirme  

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

kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlarla ile ölçülecektir. Bu sınavlarda başarılı 

olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir. 

 

 

 



EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ                  

 

Bu kursta görevlendirilecek eğiticilerin, üniversitelerin kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği 

bölümü mezunu ya da saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans programından mezun olmaları 

veya güzellik uzmanlığı alanında ustalık belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. 

 

 

PROGRAMIN SÜRESİ        

Kurs programı, günde en fazla 8 saat olarak uygulanır. 

                            

Teorik Eğitim Süresi           :  48   ders saati 

Uygulamalı Eğitim Süresi   :  54   ders saati 

Toplam Süre                       : 102   ders saati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMIN  ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI 

                      KALICI MAKYAJ UYGULAYICISI KURS PROGRAMI ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 

               ÜNİTE/KONU KAZANIM VE AÇIKLAMALARI      SÜRE 

A. İŞ ORGANİZASYONU 

YAPMA 

1. İş Ortamı ile Makine, Araç ve 

Gereçleri Kullanıma Hazırlama 

 

2. Kişisel Hazırlık Yapma 

 

3. Stoktaki ve Çalışma 

Ortamındaki Araç, Gereç ve 

Malzemeyi Kontrol Etme 

 

4. İşlem Sonrası Kullanılan 

Koruyucu Aparatları 

Müşterinin Üzerinden Alma 

veya Çıkarma 

 

5. Randevuları Ayarlama 

1. Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde elle 

ve/veya makineyle, temizlik malzemesi kullanarak 

temizler. 

 

2. Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda, steril saklama 

kaplarında saklar. 

 

3. Kullanılan araç, gereç ve makinelerin günlük ve genel 

bakımını yapar, kapsamlı arızaları ilgililere bildirir. 

 

4. İşin niteliğine, çalışma koşullarına ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer. 

 

5. Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol ederek giyer. 

 

6. Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular. 

 

7. Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak 

işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol 

eder. 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi : 8 Saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 2 Saat 

 

 

 

 

 

 

 



8. Tespit edilen eksik malzemelerin temin edilmesini sağlar. 

 

9. Temin edilen malzemelerin, türünü, miktarını, kullanım 

tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını, siparişe 

göre kontrol eder. 

 

10. Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklama 

koşullarına göre sınıflandırır. 

 

11. Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun 

yerlere yerleştirir. 

 

12. Çalışma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalışma 

ortamı sağlayacak şekilde dizer. 

 

13. İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye 

zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden 

alır veya çıkarır. 

 

14. Randevu çizelgesini, her bir müşteriye işlem için gereken 

zamanı ve yeterli dinlenme süresini bırakmaya özen 

göstererek planlar. 

 



15. İşlem öncesi ve sonrası yapılan işlemin kontrolü için 

verilecek randevuları çakıştırmamaya özen gösterecek 

şekilde planlar. 

 

B. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

(İSG) FAALİYETLERİNİ 

YÜRÜTME 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Talimatlarını Uygulama 

 

2. Periyodik Muayenelerini Takip 

Etme 

 

3. Basit İlk Yardım 

Müdahalesinde Bulunma 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Mevzuata ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarını uygular. 

 

2. İş yerinde karşılaşılabilecek riskleri belirler ve önler. 

 

3. Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil 

durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet 

birimlerine bildirir. 

 

4. İşe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı 

kullanır.  

 

5. İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde 

bulundurur. 

 

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

şekilde muhafaza eder. 

 

7. İşlem öncesinde ve esnasında kendisi ve müşterinin hijyenik 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi : 6 saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 6 saat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

açıdan risk oluşturmayacak ortamda bulunması için gerekli 

tedbirleri alır. 

 

8. Periyodik muayene zamanlarını takip eder. 

 

9. Periyodik muayenelerini zamanında, ilgili sağlık 

kuruluşlarında yaptırır. 

 

10. Basit kesik, yanık gibi kazalar sonucunda meydana gelen 

yaralanmalara ilk yardım kuralları çerçevesinde müdahale 

eder. 

 

 

C. İŞ YERİ; KALİTE VE 

ÇEVRE POLİTİKALARINI 

UYGULAMA    

     

1. Çevre Güvenlik Önlemlerini 

Alma 

 

2. Kalite Güvence Sistemi 

Gerekliliklerine Uygun 

Çalışma 

 

1. Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine 

uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular. 

 

2. Doğal kaynakların daha az kullanımı için tespit ve planlama 

çalışmalarına katılır. 
 

3. Çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına 

yönelik yapılan çalışmalara katılır. 

 

4. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi : 4 saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 2 saat 

 



bildirir. 

 

5. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre 

kalite gerekliliklerini inceler. 

 

6. Makine, alet, donanım ya da sisteminin kalite 

gerekliliklerine uygun çalışır. 

 

7. Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite 

gerekliliklerine uygun şekilde yapar. 

 

8. Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme 

çalışmalarına katılır. 

 

9. Müşterilerden gelen öneri ve şikâyetleri üstlerine bildirir, 

şikâyetlerin sebeplerini araştırır, kendi inisiyatifi 

dâhilindekileri çözer. 

 

10. Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan 

kaldırılmasını sağlar. 

 

 

D. ÖN HAZIRLIK YAPMA 1. Müşteriyi kapıda güler yüzle selamlayarak karşılar.  



      

1. Müşteriyi Karşılama ve 

Ağırlama 

 

2. Müşteriyle Ön Görüşme 

Yapma İşlemi Belirleme 

 

3. Müşterinin İletişim Ve Sağlıkla 

İlgili Bilgilerini Alma 

 

4. Alerji Testi Yapma 

 

5. Yapılacak İşleme Göre 

Kullanılacak Makine, Araç, 

Gereç ve Malzemeleri Hazır 

Hale Getirme 

 

6. Yapılacak İşleme Göre Çalışma 

Koltuğunu Ayarlama 

 

7. Koruyucu Aparat Kullanarak 

Müşteriyi Yapılacak İşleme 

Hazırlama 

 

 

2. Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının görebileceği bir 

yerde muhafaza edilmesini sağlar. 

 

3. Müşteriyi bekleme bölümü veya çalışma bölümüne 

yönlendirir. 

 

4. Müşterinin talebini birlikte değerlendirir ve katalog, 

bilgisayar gibi imkânlardan yararlanarak müşteriye 

uygulanacak makyaj işlemini ve tekniğini belirler. 

 

5. Müşterinin şikâyetleri ve sağlık durumu konusunda 

müşteriden sözlü ve yazılı bilgi alır. 

 

6. Ciltte açık yara, sivilce, et beni, cilt hastalığı olup 

olmadığını müşteriden bilgi alarak, gözle ve elle kontrol 

eder. 

 

7. Ciltte problem varsa bölgeye işlem yapmayarak hekime 

gidilmesi ve bölgenin tedavi edilmesi gerektiği konusunda 

müşteriyi uyarır. 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 6 saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 6 saat 

 



8. Müşteriye Kozmetik Ürünler 

Satma 

 

9. Müşteriye Yapılan İşlemin 

Kullanımına İlişkin Önerilerde 

Bulunma 

8. Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini müşteri bilgi 

formuna doldurur ve formu  müşteriye imzalatır. 

 

9. Müşteriye ilk defa kullanılacak kozmetik ürünü, işlemden 

önce, müşterinin dirsek içine ya da kulak arkasına küçük bir 

miktar uyguladıktan sonra yeterli süre bekler. 

 

10. Alerjik bir reaksiyon halinde bol ılık su ile bölgeyi 

yıkayarak koruyucu krem sürer. 

 

11. Müşteriye uygulanacak işleme göre uygun makine, araç, 

gereç ve malzemeleri belirler. 

 

12. Kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri kolay 

kullanabilecek şekilde uygun yerlere yerleştirir. 

 

13. Çalışma koltuğunu, müşterinin rahat edebileceği ve 

kendisinin rahat çalışılabileceği seviyeye getirir. 

 

14. İşlemin türüne uygun malzemeleri müşteriyi rahatsız 

etmeyecek şekilde müşteriye  takar veya giydirir. 

 

15. Satılacak ürünlere ilişkin müşteriye tanıtım ve bilgilendirme 



yapar. 

 

16. Satın alması halinde müşteriye ürünün kullanımına ilişkin 

bilgi verir. 

 

17. Müşteriye yapılan işlemin cilt üzerindeki olumlu – olumsuz 

etkisi konusunda bilgi verir. 

 

18. Yapılan işlemi nasıl daha iyi kullanabileceği konusunda 

önerilerde bulunur. 

 

19. Yapılan işlemin kullanım süresini artıracak yöntemleri ve 

kozmetik ürünleri önerir. 

 

20. Müşteriye yapılan uygulamanın cilt üzerinden nasıl 

temizleneceği konusunda yapılacak uygulamayı ve ürünleri 

önerir. 

 

E. KALICI MAKYAJ YAPMA 

 

1. Uygulanacak Modeli Belirleme 

 

2. Boya Karışımını Hazırlama 

 

1. İşlem yapılacak bölgeye hassasiyet giderici ürünü 

uyguladıktan sonra yeterli süre bekletilen ürünü siler. 

 

2. Silinebilir makyaj kalemiyle;işlem yapılmak istenilen 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 20 saat 

 

 



 

3. Cihazı Hazır Hale Getirme 

 

4. Kaşa Boyayı Uygulama 

 

5. Göze Boyayı Uygulama 

 

6. Dudağa Boyayı Uygulama 

 

7. Yapılan İşleme Son Şeklini 

Verme 

 

8. Kapatıcı Makyaj Yapma 

 

9. İşlem Sonrası Kullanılan 

Koruyucu Aparatları 

Müşterinin Üzerinden Alma 

veya Çıkarma 

 

bölgeye farklı taslak modelleri çizer. 

 

3. Müşteriyi uygun pozisyona getirerek, ayna yardımıyla 

müşterinin görüşünü ve onayını alarak uygulanacak modeli 

ve tekniği belirler. 

 

4. Müşterinin saç, göz, ten, kaş rengine uygun olarak işlemde 

kullanılacak rengi belirler. 

 

5. Kullanılacak rengi tek kullanımlık boya kabında, karıştırıcı 

çubuk yardımıyla homojen renk elde edinceye kadar 

karıştırarak hazırlar. 

 

6. Yapılacak işleme uygun başlık ve ucu belirleyerek ve tek 

kullanımlık başlık ve ucu müşterinin yanında açarak cihaza 

monte eder. 

 

7. Silinebilir kalemle çizilen ve uygulanmasına karar verilen 

kaş modelini noktalama tekniği ile kalıcı makyaj makinesini 

kullanarak sabitler. 

 

8. Sabitlenen kaş hattının dışında kalan fazla tüyleri temizler. 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 40 saat 

 



9. Kalıcı makyaj cihazı ile seçilen tekniğe göre, sabitlenen kaş 

hattının dışına taşırmadan, simetriye özen göstererek 

sabitlenen kaş hattının içini boyar. 

 

10. Müşterinin gözünün işlem süresince kapalı olmasını sağlar. 

 

11. Çizilen modeli kalıcı makyaj cihazı ile, boyayı gözün içine 

ve göz pınarına kaçırmadan, hattın dışına taşırmadan, iki 

parmak ile deriyi gerginleştirerek uygular. 

 

12. Belirlenen modele göre, dudaktaki şekil bozukluklarını 

giderecek şekilde silinebilir bir kalemle dudağa kontur 

çizgisi çizer. 

 

13. Uygun tekniği kullanarak kalıcı makyaj cihazı ile dudağın 

dış hattından orta kısmına doğru boyayı sabitler. 

 

14. Müşterinin talebi doğrultusunda uygun tekniği kullanarak 

dıştan içe doğru taşırmadan kontur hattının iç bölgesini 

boyar. 

 

15. Kaş-göz-dudak uygulamalarında uygulama esnasında ve 

bitiminde, fazla boyayı siler. 

 



16. İşlem bitiminden sonra, hassasiyet giderici ürünü bölgeye 

uygular. 

 

17. Müşterinin talebi doğrultusunda renk farklılığı olan bölgeyi 

cildin doğal rengiyle örtüşmesine özen göstererek boyar. 

 

18. Yapılacak işleme uygun makyaj malzemeleri ile yara, kesik 

gibi izleri boyayarak kapatır. 

 

19. İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye 

zarar vermeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden 

alır veya çıkarır. 

 

F. MESLEKİ GELİŞİM 

FAALİYETLERİNE KATILMA  

 

1. Bireysel Mesleki Gelişim 

Konusunda Çalışmalar Yapma 

 

 

1. Kalıcı makyaj uygulamaları ile ilgili eğitimlere katılır ve 

aldığı belgeleri muhafaza eder. 

 

2. Kalıcı makyaj uygulamaları ile ilgili yeni teknolojileri ve 

gelişmeleri takip eder. 

 

3. Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

2 saat 

 

 

 

TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat) : 

 

102 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  sınavın 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 “Kurs Bitirme Belgesi” düzenlenir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ    

1. Ayna 

2. Boya karıştırıcı palet, boya karıştırma mikseri 

3. Cetvel ve pergel 

4. Dezenfektan ürünler 

5. Ecza dolabı 

6. Hava püskürtme tabancası (air brush) 

7. Havlu çeşitleri 

8. Işıklı büyüteç 

9. İp, cımbız 

10. Kalemtraş 

11. Kalıcı makyaj boyaları 

12. Kalıcı makyaj cihazı 

13. Kalıcı makyaj cihazı başlık ve uç çeşitleri 

14. Kap (cam-porselen) 



15. Karbon kağıdı 

16. Kişisel koruyucu donanım (eldiven, galoş, önlük, maske çeşitleri, bone vb.) 

17. Makas 

18. Makyaj koltuğu, makyaj sehpası 

19. Örtü çeşitleri 

20. Pamuk/pamuklu çubuk 

21. Plastik ve tahta karıştırma çubukları 

22. Silinebilir çizim kalemi 

23. Spatula 

24. Sterilizatör çeşitleri (UV ya da kuru hava ile çalışan sterilizatörler) 

25. Tabure 

26. Temizlik malzemeleri 

27. Video,resim ve şemalar 


