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ÖN SÖZ
Ülkemizde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında hizmet veren işletmelerin
hızlı bir şekilde büyümesiyle birlikte sektörde kalifiye insan gücüne ihtiyaç
duyulmaktadır.
Mesleki eğitim çalışmaları içinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında;
“saç bakımı”, “cilt bakımı”, vücut bakımı”, “makyaj” dallarında öğretim programı
hazırlanmıştır.
Bu programların amacı sektör ihtiyacı olan nitelikli ara elemanları yetiştirmek ve
üniversitelerde alanla ilgili bölümlere alt yapı hazırlamaktır.
Mesleki eğitim kapsamında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Programı Milli
Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri,
üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
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GİRİŞ
Mesleki eğitim kapsamında, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında hazırlanan
öğretim programı, meslek edindirme, nitelikli ve eğitimli eleman yetiştirme, bu
elemanların sektörün ihtiyacını karşılamak üzere istihdamı, üniversitelerin ilgili
bölümlerine öncelikli olarak kabulü ve ihtiyaç duyulan bu elemanların kısa sürede
kişisel hizmet sektörlerinde katkıda bulunması açısından önem kazanmaktadır.
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanının mesleki eğitim kapsamına alınması ve
bu çerçevede programların sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması,
ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren
mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış ve standart getirecektir.
Dünyada hızla değişen kozmetik ve kişisel hizmet sektörü, pazar ekonomisinde
büyük bir paya sahiptir. Değişen yaşam şartlarıyla birlikte insanların kişisel bakımlarına
önem göstermeleri sektörde nitelikli elemanlara olan ihtiyacı artırmaktadır.
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Programı’nda;
1.
Saç bakımı,
2.
Cilt bakımı,
3.
Vücut bakımı,
4.
Makyaj
dalları yer almaktadır.
Mesleki eğitim çalışmaları kapsamında sektör tarama ve inceleme çalışmaları
sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve bu meslekler birinci,
ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan
kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları
hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak
mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin
olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve
içeriğini oluşturmuştur.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş
yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla
sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, saç ve güzellik uygulamaları alanı
öğretim görevlileri ile iş birliği yapılmıştır. Kozmetik firmalarının eğitim sorumluları ve
çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına
katkıları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra alanla ilgili sivil toplum örgütleri ile de iş birliği
sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa
yansıtılmıştır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler,
çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş,
program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda ve saç bakım hizmetleri alanı ve
altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her
yaşta ve her düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak
hedeflenmiştir.
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Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise
sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda
geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları hazırlanmış, her yaşta ve her düzeyde
bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün beklentileri doğrultusunda
geliştirilen Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Programı gelişmelere göre sürekli
güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa
sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki
yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla güzellik ve saç bakım
hizmetleri alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine
önemli katkılar sağlayacaktır.

SEKTÖR
Günümüzde kişisel hizmet sektörü çok hızlı bir büyüme göstermektedir. Buna
bağlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en çok pazar paylarından birine
sahiptir.
İnsanlar hayat standartlarına bağımlı olmaksızın diğer hizmet-tüketim unsurlarına
kıyasla, güzellik amacıyla yapılan uygulamalara karşı kuvvetli bir ilgi göstermektedirler.
Bütün dünyada kişisel hizmet ve kozmetik ürünlerin tüketim alışkanlıkları, ülkelerin
gelişmişlik oranları açısından da önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesinde, insan ihtiyaçlarının çeşitleri ve
miktarları göz önünde tutulmalıdır. Toplumun psikolojik ve fizyolojik etkilerle, güzellik ve
saç bakım hizmetleri alanında yapılan uygulamalara talebi gittikçe artmaktadır. Kişilerin
sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesi ve özellikle modern toplumdaki kadının, evden
fabrikalara, iş yerlerine ve devlet görevlerine geçerek sosyal katılışı ve bu yollarla gelir
sahibi oluşu, güzelleşme adına yapılan uygulamalara ve kozmetik ürünlere olan talebi
artırmıştır.
Sektörün büyümesi ile orantılı olarak eğitilmiş kalifiye insan gücüne olan ihtiyaç
artmaktadır. Bu sebeple güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında yeterlik sahibi
insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hâlen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu
alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde,
temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir.
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ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
SEKTÖR

KİŞİSEL HİZMETLER

ALAN

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

ALANIN TANIMI

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan
saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.

ALANIN AMACI

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan
saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj dallarında
sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış
nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
1. SAÇ BAKIMI
Tanımı: Kuaförlük mesleğinin gerektirdiği yeterliklerden
saç şekillendirme, saç renklendirme, saç kesimi ve saç
bakımı yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında
kuaförlük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek
elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. CİLT BAKIMI
Tanımı: Güzellik uzmanının sahip olduğu, yüz ve vücut
bakımı ile ilgili temel işlemleri tekniğine uygun yapma
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında
güzellik uzmanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek
elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI,
TANIMLARI VE
AMAÇLARI

3. VÜCUT BAKIMI
Tanımı: Vücut bakımı elemanının sahip olması gereken,
masaj, spa&wellness ve vücut bakımlarıyla ilgili işlemleri
tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında
v ü c u t b a k ı m ı elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip
meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4.MAKYAJ
Tanımı: Makyaj elemanının(makyöz-makyör) sahip
olduğu, makyaj, özel amaçlı makyaj teknikleri ile ilgili
işlemleri
tekniğine
uygun
yapma
yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında
makyaj
elemanı(makyöz-makyör)
mesleğinin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
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GİRİŞ KOŞULLARI

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

EĞİTİMCİLER

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin sağlık durumu, güzellik ve saç bakım
hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği
işleri yapmaya uygun olmalıdır.
2. Okulda, ilgili mevzuat doğrultusunda komisyon
oluşturularak mülakat yapılır ve başvuran öğrenciler;
fiziki görünüm, mesleğe ilgi ve yatkınlık, anlamakavrama, ifade ve ikna becerisi, özel yetenekler, kişisel
özellikler vb. konularda değerlendirilerek başarılı
olanların kayıtları yapılır.
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanından mezun olan
öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda;
1. Bay-bayan kuaför salonlarında,
2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
3. Termal merkezlerde,
4. SPA &Wellness merkezlerinde,
5. TV kanallarında,
6. Tiyatro salonlarında,
7. Sinema stüdyolarında,
8. Kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya
götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika
programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki
örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim
kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için güzellik ve saç bakım
hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin
gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan
alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları
ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye
uygun olanlar görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde güzellik ve
saç bakım hizmetleri teknolojileri alanında sektör
deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf
Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme
araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır.
Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı
(bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm
öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin
dersteki başarısı belirlenir.
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YATAY VE DİKEY
GEÇİŞLER

BELGELENDİRME

Program;
geniş
tabanlı
ve
modüler
yapıda
düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm
programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, güzellik ve saç
bakım hizmetleri alanının devamı niteliğindeki
programların veya bu alana en yakın programların
uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş
yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek
öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve
modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun
olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir
yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı
yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya
yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan
sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme
için ayrılmış dağılımı, güzellik ve saç bakım hizmetleri
alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile
ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel
öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,
istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki
üniversiteler, sivil toplum örgütleri, güzellik ve saç bakım
hizmetleri sektöründe yer alan saç bakımı, cilt bakımı,
vücut bakımı ve masaj, makyaj hizmeti veren işletmeler,
meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak
yönlendirilir.
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ÖĞRENCİ
KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik
olarak öğrenci;
1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır.
2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel
yeterlikleri kazanacaktır.
3. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine
sahip olacaktır.
4. Dalın/mesleğin
gerektirdiği
bilgi
ve
becerileri
kazanacaktır.
Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri
kazanacaktır.

EĞİTİM ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ

1. Haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu
derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim uygulamaları yapılır.
2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile
iş birliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilir.
3. Sektörde
oluşan
değişim
ve
gelişimlerin
incelenebilmesi amacıyla gezi- gözlem ve inceleme
çalışmaları yapılabilir.
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
(SAÇ BAKIMI, CİLT BAKIMI, VÜCUT BAKIMI, MAKYAJ DALLARI)

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ

ORTAK
DERSLER

9.
SINIF

DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ

TOPLAM
MESLEKİ GELİŞİM
ALAN
TEMEL TASARIM
ORTAK
MESLEKİ ANATOMİ-FİZYOLOJİ
DERSLERİ TEMEL BAKIM (*)
KOZMETİK
A
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (*)
L
CİLT BAKIMI (*)
A
BESLENME
N
MAKYAJ(*)
/
ARTİSTİK VE PLASTİK MAKYAJ
D
SAHNE OBJEKTİF MAKYAJI
A
VÜCUT BAKIMI (*)
L
MESLEKİ YABANCI DİL
SU İLE YAPILAN BAKIM VE TERAPİLER
D
EPİLASYON- DEPİLASYON
E
DAL
R
DERSLERİ MASAJ
SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME (*)
S
SAÇ KESİM TEKNİKLERİ
L
EL-AYAK BAKIMI
E
SAÇ SAKAL TIRAŞI
R
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ÜRÜN SATIŞI
İ
KOZMETİK ÜRÜN SATIŞI
GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ
TÜKETİCİ HAKLARI
DİKSİYON
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ

10.
SINIF

11.
SINIF

12.
SINIF

5
2
2
2
6
2
2
2
5
2
2
1
33
2
-

5
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
28
3
2
6
3

5
2
2
2
2
2
15
-

5
2
2
2
11
-

-

-

18

28

2
3
1
39

14
1
1
44

18
7
40

28
4
1
44

(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı
puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
(SAÇ BAKIMI, CİLT BAKIMI, VÜCUT BAKIMI, MAKYAJ)

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ

ORTAK
DERSLER

DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ

TOPLAM
MESLEKİ GELİŞİM
TEMEL TASARIM
MESLEKİ ANATOMİ-FİZYOLOJİ
TEMEL BAKIM (*)
A
KOZMETİK
L
CİLT BAKIMI (*)
A
MAKYAJ (*)
N
ARTİSTİK VE PLASTİK MAKYAJ (*)
/
BESLENME
D
SAHNE OBJEKTİF MAKYAJI
A
VÜCUT BAKIMI (*)
L
MESLEKİ YABANCI DİL
SU İLE YAPILAN BAKIM VE TERAPİLER
D
EPİLASYON- DEPİLASYON (*)
E
MASAJ (*)
R DAL DERSLERİ
SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME (*)
S
SAÇ KESİM TEKNİKLERİ (*)
L
EL-AYAK BAKIMI
E
SAÇ SAKAL TIRAŞI
R
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ÜRÜN SATIŞI
İ
KOZMETİK ÜRÜN SATIŞI
GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ
TÜKETİCİ HAKLARI
DİKSİYON
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
ALAN
ORTAK
DERSLERİ

9.
SINIF

10.
SINIF

11.
SINIF

12.
SINIF

5
2
2
2
6
2
2
2
5
2
2
1
33
2
-

5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
29
3
2
5
3

5
2
2
6
4
4
2
2
2
29
-

5
2
2
6
4
4
2
25
-

-

-

15

19

2
3
1
39

13
3
1
46

15
2
46

19
1
1
46

(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı
sayılmayacak derslerdir.
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PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çerçeve öğretim programı ile öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve
becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen,
çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak
için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip
bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken 9.
sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda
ise ortak dersler, dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri
belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör
araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı
olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri
içeren dersler yer almaktadır.
Öğrenci 10. sınıfta alanda eğitim-öğretime başlar. 10. sınıfın sonunda ise
bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile
öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan
ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır.
Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda
dalın seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre
öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile iş birliği içinde; birbirine temel
teşkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koşulları, yerel ve bölgesel sektörün
ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Çerçeve öğretim programları, haftalık ders
çizelgeleri, dersler ve modüllerin içerikleri ile ilgili bilgiler ders bilgi formları ve modül
bilgi sayfalarında verilmiştir.
Her okul sektör beklentilerini, değişen koşulları ve mesleklerin gelişimini
programa yansıtabilir. Gerektiğinde 11 ve 12. sınıfta zorunlu dal derslerinin dışındaki
mesleğe özgü derslere ait modüller ve modül içerikleri değiştirilip geliştirilebilir. Bu
değişiklikler, koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek
elemanları ile iş birliği içinde yapılır. Yapılan değişiklikler, okulun bağlı bulunduğu ilgili
öğretim dairesine gönderilir ve bakanlıkça uygun bulunan değişiklikler uygulanır.
Haftalık ders çizelgelerinde; ortak dersler ve alan/dal dersleri belirtilmiştir.
Alan/dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini
öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak
planlanmıştır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalışacağı
süreleri kapsamaktadır. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün; 32 saati
öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine
bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir.
Haftalık ders çizelgesinde haftalık ders saati belirlenmemiş derslerin sürelerinin
belirlenmesinde; dersler altında yer alan modüllerin toplam süresi dikkate alınır.

11

PROGRAMDA YER ALAN DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar
uygulanır.
2. ALAN/DAL DERSLERİ
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında yer alan meslekler/dallar için temel
bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluşturur. Alan ve dalların özelliklerine göre,
öncelikle 10. ve 11. sınıflar olmak üzere, üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir.
Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu dersleridir.
Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı
sayılmayacak derslerdir.
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında yer alan dallar/meslekler için alınması
zorunlu olan dersler tabloda verilmiştir.
BAŞARILMASI ZORUNLU DERSLER
DALLAR

MESLEK LİSESİ VE ANADOLU
MESLEK LİSESİ

TEKNİK LİSE VE ANADOLU
TEKNİK LİSESİ
İLE
STAJ UYGULAMASI YAPAN
ANADOLU MESLEK LİSELERİ

Cilt Bakımı

Saç Bakımı

Vücut Bakımı

Makyaj

Temel Bakım

Temel Bakım

Cilt Bakımı

Cilt Bakımı

İşletmelerde Beceri Eğitimi

Epilasyon- Depilasyon

Temel Bakım

Temel Bakım

Saç Şekillendirme ve
Renklendirme

Saç Şekillendirme ve
Renklendirme

İşletmelerde Beceri Eğitimi

Saç Kesim Teknikleri

Temel Bakım

Temel Bakım

Vücut Bakımı

Vücut Bakımı

İşletmelerde Beceri Eğitimi

Masaj

Temel Bakım

Temel Bakım

Makyaj

Makyaj

İşletmelerde Beceri Eğitimi

Artistik ve Plastik Makyaj
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ALAN ORTAK DERSLERİ
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanının alan ve tüm dalları ile ilgili ortak
yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir.
MESLEKİ GELİŞİM
Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek;
iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri
üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin
verildiği Mesleki
derstir. Gelişim Dersi;
Bu- Talim
derste ve
öğrenciye,
meslek Başkanlığı’nın
elemanlarının 12.03.2014
sahip olması
Terbiye Kurulu
tarihgerekli
ve 12 ulusal
sayılı ve
uluslararası
iş
gücünden
beklenen
temel
yeterlikleri
kazandırmak
amaçlanmaktadır.
kararı ile 2014-2015 Öğretim yılından itibaren 9. Sınıflarda uygulanacaktır.
Dersin
Modülleri
Süre
Yeterlilikler
- Söz konusu
karar ile 2015-2016
öğretimKazandırılan
yılına mahsus
olmak üzere,
Teknik Lise, Anadolu Teknik lisesi,
Meslek
Lisesiiletişim
ve Anadolu
Sağlıklı
ve etkili
kurmak Meslek
ve
İletişim
40/8
sürdürmek
Liselerinin (Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
Hariç) 11’inci sınıflarında alan
ortak dersleri arasında haftada 2 dersÖğrenme
saati süreli
okutulacaktır.
ihtiyaçları
doğrultusunda bilgi
Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama
40/8
ve veri toplamak

- Bu
derste;
Talim ve Terbiye40/8
KuruluUygulanabilir
Başkanlığı’nın
04.09.2014
tarih üretmek
ve 82
Girişimci
Fikirler
Üretme
girişimci
(iş) fikirler
sayılı kararı ile de 2014-2015 yılından itibaren 02.06.2014 tarihli ve 51

sayılı
kararıyla kabul edilen
çerçeve
öğretim
programlarında
alan
Girişimci
Fikri Geliştirme
40/8
Girişimci
(iş) fikri
geliştirmek veyer
planlamak
Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı
uygulanacaktır.
İşletme
kurma ve geliştirmeyle ilgili

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

faaliyetleri yürütmek

Tüm alanlara ait Mesleki Gelişim
Dersi
Öğretim Programı,
Ders
İşçi sağlığı
mevzuatına
uymak ve iş
İş Güvenliği
İşçi Sağlığıve kurul40/8
Bilgi veFormları
kararlarına
megep.meb.gov.tr
güvenliği
önlemlerini almak adresinden
ulaşabilirsiniz.
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi
Çevre Koruma

40/8

Problem Çözme

40/8

korumak
Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek

TEMEL TASARIM
Nokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, tasarı ilkeleri, doku, renk ve strüktür ile ilgili
bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma
yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Nokta ve Çizgi

40/32

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Açık-Koyu ve Işık-Gölge

40/24

Tasarı İlkeleri

40/24

Renk

40/32

Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile
çalışmak
Formları tasarı ilkelerine göre yüzey
içinde düzenlemek
Kompozisyonu renklendirmek

Doku

40/24

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak
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Strüktür
Yüz ve saç Şekilleri

40/24
40/16

Özgün strüktür uygulamaları yapmak
Yüz ve saç şekilleri çizmek

MESLEKİ ANATOMİ-FİZYOLOJİ
İnsan anatomi ve fizyolojisine ilişkin dolaşım, solunum, hareket, sinir, sindirim,
üriner, endokrin sistemler ve duyu organları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, insan anatomi ve fizyolojisine ait sistemleri tanıma ve analiz
etme ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Anatomi

40/32

İskelet ve kas sistemini analiz etmek

Fizyoloji

40/32

Fizyoloji sistemlerini analiz etmek

TEMEL BAKIM
Kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, saç- cilt analizi, klasik masaj
teknikleri, dekolte ve yüz masajı, saçlı deri masajı, saç yıkama ve saç ayırma, fön ile
ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, masaj, saç bakımı ve cilt bakımı ile ilgili temel bakım
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Cilt Analizi

40/24

Cilt analizi yapmak

Saç ve Saçlı Deri Analizi

40/24

Saç ve saçlı deri analizi yapmak

Kişisel Hazırlık ve Hijyen

40/8

Kişisel hazırlık ve hijyeni yapmak

Salon Hazırlığı ve Hijyeni
Müşteri Karşılama ve
Uğurlama
Klasik Masaj Teknikleri

40/8

Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak

40/8

Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak

40/24

Klasik masaj teknikleri uygulamak

Dekolte ve Yüz Masajı

40/24

Dekolteye ve yüze masaj uygulamak

Saçlı Deri Masajı

40/24

Saçlı deriye masaj ve bakım uygulamak

Saç Yıkama ve Saç Ayırma

40/24

Saçları yıkamak ve ayırmak

Fön

40/32

Fön çekmek

KOZMETİK
Temel kozmetik, saç, cilt, vücut, makyaj ve el ayak bakım kozmetikleri ile ilgili
bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, bakım kozmetiklerini tanıma ve uygulama ile ilgili yeterlikleri
kazandırmak amaçlanmaktadır.
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Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Temel Kozmetik

40/16 Kozmetik ürünleri analiz etmek

Cilt Bakımı Kozmetikleri

40/24

Cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak

Saç Bakımı Kozmetikleri

40/24

Saç bakımı kozmetiklerini uygulamak

Vücut Bakımı Kozmetikleri

40/24

Vücut bakımı kozmetiklerini uygulamak

Makyaj Kozmetikleri

40/16

Makyaj kozmetiklerini uygulamak

El -Ayak Bakımı Kozmetikleri 40/16

El-ayak bakımı kozmetiklerini uygulamak
DAL DERSLERİ

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında yer alan dallara özel ve mesleği
destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iş
başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir.
“Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesi”nden dalın özelliğine uygun
dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diplomaya götürecek
derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program
oluşturulur.
Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör
öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin
yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur.
Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre
belirlenir.
Teknik liselerde, meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik
yeterliklerin kazandırılmasından dolayı dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve
uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve
uygulamalara ağırlık verilebilir.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
Her okul, işletmelerde beceri eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait
modüller olmak üzere bölgesel özellikler dikkate alınarak sektörün beklentilerini
yansıtacak modüllerden sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan
öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini
yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül içerikleri hazırlanabilir.
Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu onayı ile uygulamaya
konulur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili
hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde beceri eğitimi yapılmayan okul türlerinde
öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
CİLT BAKIMI
Cilt temizliği ve bakımı, özel cilt bakımı teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
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Bu derste öğrenciye, cilt temizliğini ve bakımını yapma ile ilgili yeterlikleri
kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Cilt Temizliği ve Bakımı

40/32

Özel Cilt Bakımı Teknikleri

40/32

Kazandırılan Yeterlikler
Cilt tiplerine göre bakım uygulamak
Özel cilt bakımı tekniklerini uygulamak

MAKYAJ
Temel makyaj, kaş-kirpik şekillendirme ve makyaj yapımı ile ilgili bilgilerin verildiği
derstir.
Bu derste öğrenciye, kaş ve kirpik şekillendirme ve temel makyaj yapma
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Temel Makyaj

40/32 Temel makyaj tekniklerini analiz etmek

Kaş- Kirpik Şekillendirme

40/32 Kaş ve kirpik şekillendirmek

Makyaj

40/32 Makyaj uygulamak

BESLENME
Besin öğeleri, besin grupları ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği
derstir.
Bu derste öğrenciye, besin öğeleri, besin gruplarını ve sağlıklı beslenme
kurallarını tanımak ve analiz etmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Besin Öğeleri ve Besin Grupları 40/32

Besin öğeleri ve besin gruplarını analiz
etmek

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı beslenme kurallarını analiz etmek

40/32

ARTİSTLİK VE PLASTİK MAKYAJ
Çocuklarda yüz ve vücut boyama, özel efekt makyajı, sakal bıyık peruk
uygulamaları, tipleme makyajı, geçmişten günümüze makyaj, ırk ve ülkeler makyajı,
fantastik makyaj, hayali karakter makyajı, vücut boyama, yaşlandırma makyajı, yanık
deri makyajı, cilt kusurlarını canlandırıcı makyaj, yara, kesik darp, sıyrık makyajı ile ilgili
bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, artistik
kazandırılması amaçlanmaktadır.

ve
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plastik

makyaj

yapma

yeterliklerinin

Dersin Modülleri

Süre

Çocuklarda Yüz ve Vücut
Boyama

40/24

Kazandırılan Yeterlikler
Çocuklarda yüz ve vücut boyama
uygulamaları yapmak

Sakal Bıyık Peruk Uygulamaları 40/24 Sakal bıyık peruk uygulamak
Tipleme Makyajı

40/24

Anatomik değişiklikler yaparak karakter
yaratmak

Geçmişten Günümüze Makyaj

40/24

Geçmişten günümüze makyaj tarihini analiz
etmek

Ülkeler Makyajı

40/24 Farklı ülkelerin makyajını uygulamak

Vücut Boyama

40/24

Vücut boyamak

Yaşlandırma Makyajı

40/24

Yaşlandırma makyajı uygulamak

Yanık Deri Makyajı

40/24 Yanık deri makyajı uygulamak

Cilt Kusurlarını Canlandırıcı
Makyaj

40/24 Cilt hastalıkları makyajı uygulamak

Yara, Kesik Darp ve Sıyrık
Makyajı

40/24 Kaza ve yaralanma makyajı uygulamak

SAHNE VE OBJEKTİF MAKYAJI
Sahne ve objektif makyajı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, sahne
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

ve

objektif

Süre

makyajı

yapma

yeterliklerinin

Kazandırılan Yeterlikler

Objektif Makyajı

40/32

Objektif makyajı uygulamak

Sahne Makyajı

40/32 Sahne makyajı uygulamak

MESLEKİ YABANCI DİL
Cilt bakımı, kuaförlük, makyaj el ayak bakımı, vücut bakımı ve masaj ile ilgili
teknik terimler, kavramlar ve metinlerin Türkçe-İngilizce anlamları ile ilgili gerekli
bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı
dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterliklerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
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Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Mesleki Yabancı Dil
(İngilizce) 1

40/16

Yabancı dilde kuaförlük ile ilgili konuları
dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Mesleki Yabancı Dil
(İngilizce) 2

40/16

Yabancı dilde makyaj ile ilgili konuları dinlemek,
konuşmak, okumak ve yazmak

Mesleki Yabancı Dil
(İngilizce) 3

40/16

Yabancı dilde el ayak bakımı ile ilgili konuları
dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Mesleki Yabancı Dil
(İngilizce) 4

40/16

Yabancı dilde cilt bakımı ile ilgili konuları
dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Mesleki Yabancı Dil
(İngilizce) 5

40/16

Yabancı dilde vücut bakımı ve masaj ile ilgili
konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve
yazmak

VÜCUT BAKIMI
Vücut analizi, ürünlerle vücut bakımı, elektrik akım ve ısı sistemleri ile vücut
bakımı, vakum ve basınç ile vücut bakımı, oksijen, ozon, karboksiterapi, mezoterapi,
lipoliz ve lazerle vücut bakımı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, çeşitli yöntemlerle vücut bakımı yapma yeterliklerinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Vücut Analizi

40/24

Ürünler İle Vücut Bakımı

40/16

Elektrik Akım Sistemleri ile
Vücut Bakımı
Vakum ve Basınç ile Vücut
Bakımı
Isı Sistemleri ile Vücut
Bakımı

40/24
40/24
40/24

Oksijen ve Ozon İle Vücut
Bakımı

40/24

KarboksiterapiMezoterapi-Lipoliz ve
Lazer ile Vücut Bakımı

40/16

Kazandırılan Yeterlikler
Vücut analizi yapmak
Doğal ve kozmetik ürünler ile vücut bakımı
uygulamak
Elektrik akım sistemleri ile vücut bakımı
yapmak
Vakum ve basınçlı cihazlarla vücut bakımı
yapmak
Isı sistemleriyle vücut bakımı yapmak
Oksijen ve ozon ile vücut bakımı
uygulamalarında sağlık personeline yardımcı
olmak
Karboksiterapi- mezoterapi- lipoliz ve lazer ile
vücut bakımı uygulamalarında sağlık
personeline yardımcı olmak

SU İLE YAPILAN BAKIM VE TERAPİLER
Su ile yapılan bakım (Salus Per Aquam-SPA) ve thallasso, sauna- buhar banyosuhamam, balneoterapi gibi terapiler (Wellness) ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, Spa ve Wellness bakımları yapma yeterliklerinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
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Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

SPA-Wellness Bakımları

40/32

SPA- Wellness kavramlarını analiz etmek

Thallasso Bakımları

40/32

Thallasso bakımlarını uygulamak

Hamam -Sauna- Buhar
Banyosu

40/32

Hamam -sauna- buhar banyosu bakımlarını
uygulamak

Balneoterapi

40/32

Balneoterapi bakımlarını uygulamak

EPİLASYON-DEPİLASYON
Depilasyon ve epilasyon ile ilgili konuların verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, depilasyon ve epilasyon yapma yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Depilasyon

40/32

Depilasyon yapmak

Epilasyon

40/32

Epilasyon yapmak

MASAJ
Öğrenciye, vücut masajı ve aroma terapi masajı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, temel vücut masajı ve aroma terapi masajı yapma
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Vücut Masajı

40/32

Temel vücut masajı uygulamak

Aroma Terapi Masajı

40/32

Aroma terapi masajı uygulamak

SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME
Kuaförlüğün tarihsel gelişimi, maşa-vak, mizampli- rasta, saç örme, saç ekleme
teknikleri, topuz, permanant-defrize, saç boyama, saç rengini açma, röfle-meç ile ilgili
bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, çeşitli yöntem ve tekniklerle saçı şekillendirme ve
renklendirme yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Kuaförlüğün Tarihsel Gelişimi

40/16

Kuaförlük mesleğini analiz etmek

Maşa-Vak-Rasta

40/24

Saçlara Maşa-vak-rasta uygulamak

Papiyot-Mizampli

40/32

Saçlara geçici dalga vermek

Saç Örme

40/32

Saçları örmek

Topuz

40/32

Saçları toplayarak şekillendirmek

Permanant-Defrize

40/32

Saçlara kalıcı şekil vermek
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Saç Boyama Teknikleri

40/32

Saçlara boya uygulamak

Saçın Rengini Açma Teknikleri

40/32

Saçların rengini açmak

Röfle - Meç

40/32

Saçlara röfle-meç uygulamak

Saç Ekleme Teknikleri

40/32

Saç eklemek

SAÇ KESİM TEKNİKLERİ
Saç kesiminin temelleri, düz Kesim, katlı kesim ve özel saç kesim teknikleri ile
ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, saç kesimi yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Saç Kesiminin Temelleri

40/32

Saç kesiminin temellerini analiz etmek

Düz Kesim Teknikleri

40/32

Düz kesim uygulamak

Katlı Kesim Teknikleri

40/32

Katlı kesim uygulamak

Özel Saç Kesim Teknikleri

40/32

Özel saç kesimini uygulamak

EL–AYAK BAKIMI
Manikür-pedikür, doğal ve kozmetik ürünlerle el-ayak bakımı ve tırnak süsleme
ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, el-ayak bakımı yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Manikür–Pedikür

40/32

Manikür-pedikür yapmak

Doğal ve Kozmetik Ürünlerle
El-Ayak Bakımı

40/32

Doğal ve kozmetik ürünlerle el-ayak
bakımı yapmak

Tırnak Süsleme

40/32

Tırnak süslemesi yapmak

SAÇ – SAKAL TIRAŞI
Saç- sakal-bıyık tıraşı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, saç-sakal-bıyık tıraşı yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Saç Tıraşı

40/32

Saç tıraşı yapmak

Sakal – Bıyık Tıraşı

40/32

Sakal – bıyık tıraşı yapmak
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ÜRÜN SATIŞI
Müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri ile iletişim, satışa hazırlık, satış
teknikleri, ürün satışı, ambalajlama, vitrin ve mağaza düzenleme ile ilgili konularda
gerekli bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye; müşteri özelliklerini tanıma, müşteri ile sağlıklı iletişim
kurabilme, müşteri memnuniyetini sağlayabilme, günlük program hazırlama, satış
teknikleri, ambalajlama, vitrin ve mağaza düzenleme ile ilgili yeterliklerinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Müşteri Özellikleri

40/16

Müşteri özelliklerini belirlemek

Müşteri Memnuniyeti

40/16

Müşteri memnuniyetini arttıracak faaliyetleri
yürütmek

Müşteri İletişimi

40/16

Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak

Satış Teknikleri

40/16

Tekniğine göre satış hazırlığı yapmak

Ürün Satışı

40/16

Ürün satışı yapmak

Satış Mekânı Düzenleme

40/16

Satış mekânlarını düzenlemek

Ambalajlama

40/16

Ürünü ambalaj yapmak

KOZMETİK ÜRÜN SATIŞI
Satış teknikleri ve kozmetik ürün satışı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu dersle öğrenciye, kozmetik ürün satışını tekniğine uygun yapabilmesi için
gerekli olan yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Satış Teknikleri

40/16

Satış tekniklerini analiz etmek

Kozmetik Ürün Satışı

40/32

Kozmetik ürünü satmak

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ
Ekonomik gelişmeler ve faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, ekonomik gelişmeleri takip etme, faaliyet alanını seçme ve
iş yeri açma fikri geliştirme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri
Piyasaları İzlemek

Süre
40/24

Kazandırılan Yeterlikler
Ekonomik gelişmeleri izlemek
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Faaliyet Alanı

40/24

Faaliyet alanlarını araştırmak

İş Yeri Açmak

40/24

İş yeri açmak

TÜKETİCİ HAKLARI
Tüketici haklarına ve tüketici hakları ile ilgili mevzuata ilişkin bilgilerin verildiği
derstir.
Bu dersle öğrenciye tüketici haklarının ve ilgili mevzuat bilgilerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Tüketici Hakları I

40/16

Tüketici haklarını analiz etmek

Tüketici Hakları II

40/16

Tüketici haklarını ve mevzuatı analiz
etmek

DİKSİYON
Diksiyon ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye Türkçeyi doğru konuşmak yeterliklerini kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri

Süre

Diksiyon 1

40/32

Diksiyon 2

40/32

Kazandırılan Yeterlikler
Türkçeyi doğru konuşmak

3. SEÇMELİ DERSLER
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan
kararları ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Dağıtım Çizelge ekinde belirtilen
açıklamalar doğrultusunda; seçmeli genel bilgi, alan/dal ya da diğer alan/dalların
derslerinden seçilebilir.
Alınabilecek seçmeli dersler; sektör ihtiyaçları dikkate alınarak zümre
öğretmenleri, koordinatör öğretmenler ve öğrenci talepleri doğrultusunda alanın ve
dalların özelliklerine göre okul yönetimince belirlenir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve
önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar
alınması zorunludur.
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