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KRİTERLER VERİLEN 

PUAN 

AÇIKLAMA 

1-Ön Hazırlık  (9p)  

a) Çalışma ortamı-ekipman hazırlığı (2p) 

-Çalışma tezgâhını  üzerine uygulanacak işeleme gore konulacak 

malzemeleri rahat çalışma ortamı sağlayacak şekilde  dizer. 

(Taraklar,ilaçlar,penuar,havlu,bigudi,perma kağıdı,kelebek 

toka,ense leğeni vs) 

  

b) İşlem öncesi saç ve cilt analizi(2p) 

- Saçlı deride açık yara, sivilce, et beni ve herhangi bir cilt hastalığı 

olup olmadığını gözle ve elle kontrol eder.(1p) 

  

-Saçın yapısını, çıkış yönünü ve daha önce işlem yapılıp 

yapılmadığını mankenden bilgi alarak ve gözle kontrol eder.(1p) 

  

c) Alerji testi uygular(2p) 

-Test edilecek üründen küçük bir miktarı üreticinin talimatları ve 

sektörde kabul görmüş uygulamalara göre müşterinin dirsek içi ya da 

kulak arkasına sürüp, gerekli bekleme süresi içinde uygulama yapılan 

bölgeyi takip ederek  sürenin sonunda alerji testinin sonuçlarına 

bakılır. 

  

d)Müşteriyi yapılacak işleme hazırlar(3p) 

- Çalışma koltuğunu, mankenin rahat edebileceği şekilde 

ayarlanması.(1p) 

  

-Uygulamanın türüne göre koruyucu aparatları mankeni rahatsız 

etmeyecek şekilde takar/giydirir.(Havlu-Penuar vb) (1p) 

  

-Uygulamanın niteliğine göre koruyucu ürün kullanımı(serum 

vs.)(1p) 

  

2-Tekniğe Uygun İlaçlama ve Sarım(48p) (51p)  

a)Uygulama kolaylığı açısından saçın bölümlere ayrılması (6,8 

veya 9) (4p) 

  

b) Seçilen bigudiye göre(ince-orta-kalın) alt ayrımlar yapma(Saç 

tutamlarının kalınlığı, bigudilerin kalınlığına uygun,genişliği ise  

bigudisinin uzunluğuna uygun olmalıdır.) (6p) 

  

c) Perma ilacının miktarını mankenin saç uzunluğu ve sıklığına 

uygun olarak belirler(2p) 
  

d) Saçın uzunluğuna ve durumuna göre sarma ve ilaçlama (direct 

yöntem=ilacı sürerek sarma veya endirekt yöntem=sarımdan sonar 

ilaçlama)yöntemine gore ilacı eşit tutamlara ayrılmış saçın tümüne 

eşit oranda yedirir. (8p) 

  

e) Perma ilacını uygularken, İSG düzenlemelerine uygun olarak, 

mankenin kulağına, gözüne ve kıyafetine kaçırılmamasına ve saç 

diplerine temas etmemesine dikkat eder(2p) 

  

f) İlaçlanan veya ilaçlanmayan tutamları; uçlarını kırmadan tarayıp, 

saç uçlarına perma kağıdını yerleştirdikten sonra, deriyi 

gerdirmemeye ve simetriye dikkat ederek bigudilere sarar. (8p) 

  



g) Bigudilere sarılmış saça, tüm bigudileri içine alacak ve müşteriyi 

rahatsız etmeyecek şekilde bone takar.(2p) 

  

h) Bone takılmış saçı oda sıcaklığında üretici talimatlarına uygun 

sürede 1.ilaç bekletir.( Doğal saçlar için 15-20 dk. Boyalı ve hassas 

saçlar için 10-15 dk. Rengi açılmış meçli ve zayıf saçlar için 8-10 dk.) 

(5p) 

  

j)1.ilacın sure sonunda Saçı, bigudilere zarar vermeden ve ilaç 

arıtılana kadar bol ılık suyla durular ve saçın suyunu bigudilere zarar 

vermeden kompres sistemiyle alınır. (2p) 

  

k) Yeterli miktarda sabitleyici(Nötralizatör) ilacı üreticinin 

talimatları doğrultusunda; İSG düzenlemelerine uygun olarak, 

müşterinin kulağına, gözüne ve kıyafetine kaçırmamaya dikkat 

ederek ve enseden başlayarak, teker teker tüm bigudilere(sünger 

veya biberonla) yedirerek sürer ve sabitleyici ilaç uygulanmış saçı 

üretici talimatlarına uygun sürede bekletir. (5-8 dk) (6p) 

  

l)Yıkama setinde Bigudileri, enseden başlayarak,   saçı çekiştirmeden 

ve müşteriyi rahatsız etmeden açar ve 2.ilaç takviyesi ile 3-5 dakika 

daha bekletilir. (2p) 

  

m)İşlem görmüş saçı bol ılık su ile durulayarak ilaçtan arındırır ve 

ilacının özelliğine göre, temizleyici kozmetik ürün ve/veya saç kremi 

kullanarak saçı bol su ile durular. (2p) 

  

m)Saçı yıkarken/durularken suyu mankenin kulağına, gözüne ve 

kıyafetine kaçırmamaya dikkat eder. (2p) 

  

3-Hedef ve Sonucun Tutarlılığı (40p)  

a)Saçın sağlıklı olması(20p)   

b)Dalganın hedefe uygun olması(20p)   

Toplam Not:100p   
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