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TARİH 

 

 

KRİTERLER AÇIKLAMA VERİLEN 

PUAN  

1-Ön Hazırlık  10p  

1)Çalışma ortamı-ekipman hazırlığı (2p) 

Çalışma tezgâhını  üzerine uygulanacak işeleme gore 

konulacak malzemeleri rahat çalışma ortamı sağlayacak 

şekilde  dizer. 

(Toz açıcı, Boya kabı,Penuar,Tarak,Fırça,Oksidan-

Ölçek 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(4p) 

- Çalışma koltuğunu, mankenin rahat edebileceği şekilde 

ayarlanması.(1p) 

  

-Uygulamanın türüne göre koruyucu aparatları mankeni 

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

  

-Uygulamanın niteliğine göre koruyucu ürün 

kullanımı(serum vs.)(2p) 

  

2-Tekniğe Uygun İlaç Hazırlama ve  Uygulama 40p  

a)Uygulama kolaylığı açısından saçın bölümlere 

ayrılması (2 veya 4) (2p) 

  

b) Saça uygulanacak olan kimyasal malzemeleri ve 

karışımları saç yapısına ve üretici talimatlarına uygun 

şekilde hazırlar.(1+1,5 (30gr.+45gr. / 1+2 

(30gr.+60gr.)(4p) 

  

c)Saç tutamlarının 1-1,5 cm kalınlığında, 7 cm 

genişliğinde tutamlara ayırma(4p) 

  

d)Hazırlanan renk açıcı ürünü saçın hangi noktasından (orta, 

uç, dip) başlayarak uygulayacağına saçın durumuna (boyalı, 

boyasız, dekolore, vs.) göre karar verir ve enseden alınan 

tutamla başlayarak saçsız deriye 2-3 cm uzaklıkta başlayarak 

tutamın tümünü kaplayacak şekilde bekletmeden, hızlıca 

surer(10p) 

  



e) İstenilen renge ulaşıldıktan sonra ürünü saç diplerine de 

uygulayarak kısa bir süre daha bekletir.(5p) 

  

f) Renk açıcıyı üretici talimatlarında belirtilen süreyi 

geçmeyecek şekilde bekletir.(5p) 
  

g) Bekleme süresinin sonunda, sürülme zamanına göre 

birkaç farklı bölgedeki renk açıcıyı sıyırarak istenilen renge 

ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder ve saç istenilen renge 

ulaşmamış ise saçı belirli aralıklarla kontrol ederek bir süre 

daha bekletir.(5p) 

  

h)Saçı, renklendirme amaçlı kullanılan kimyasal ürünü 

tamamen akıtacak şekilde uygun şampuan ile yıkar ve üretici 

talimatlarına uygun olarak saç kremi uygular.(5p) 

  

3-Hedef ve Sonucun Tutarlılığı(50p)   

a)Saçta renk dalgalanmaları olmaması, saç yapısının 

sağlıklı olması(25p) 

  

b)Amaca uygun tonun elde edilmesi(25p)   

Toplam Not:100p   
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