
PERFORMANS SINAVI KRİTİK ADIMLARI
KUAFÖR(ERKEK)

BİRİM KODU AÇIKLAMA
*BY.2 Dezenfektan madde ile ellerini dezenfekte eder.

*BY.14 Kesim sırasında tarak ve saç kesim aletini uyum içinde kullanır.

*BY.16 Saçı sınır çizgilerinin simetrik, düzgün olmasını ve makas izi bulunmamasını sağlayarak 
keser.

*BY.19 Müşteriyi/modeli uygun pozisyona getirerek ense makinesi ile ense kıllarını keser/tıraş 
eder.

*BY.27 Saç kurutma/fön makinesini saç ve saçlı deriye zarar vermeyecek ısıda ve mesafede tutar.

*BY.5 Model/müşterinin, üstüne, ensesine saç, kılbulaşıp yayılmaması için koruyucu önlük 
takma vb. önlemleri alır.

*BY.6 Müşteri ile kendi konumunu kesimi rahat yapabileceği ve yaptığı kesimi rahat görebileceği 
pozisyonda ayarlar.

*BY.7 Modelin/müşterinin sosyal özellikleri, yaş, yüz ve saç yapısı ile talebine uygun kesim 
modelini belirler.

*BY.10 Saçı tanımlanan modele göre, elektrikli saç kesme makinesi kullanarak ve doğru 
teknikleri uygulayarak keser.

*BY.11 Saçı tanımlanan modele göre, makas kullanarak ve doğru teknikleri uygulayarak keser.

*BY.13 Kesim sırasında saç dönüklerini, tekniğine uygun şekilde keser.

*BY.47 Sakal/bıyık çıkış yönüne göre, tüm yüz ve boyun bölgesi bitinceye dek tıraşı sürdürür.

*BY.35 Elektrikli tıraş makinesini ve saç kesme makinesini; deride sivilce, et beni oluşumlarını 
kesmeyecek, cilt tahrişine ve saç/sakal boylarında eşitsizliğe neden olmayacak şekilde kullanır.

*BY.36 Jiletleri her müşteri için tek seferlik kullanır.

*BY.39 Sakal uzunluğunu kontrol ederek, usturayla kesim için uygun uzunluğu geçmişse saç 
kesme makinesi ve/veya jiletle kesilebilecek kısalığa getirir.

*BY.41 Cildi yakmayacak sıcaklıktaki su ve sabunla tekniğine uygun tıraş köpüğü elde eder.

*BY.43 Fırça ile yayma işleminde köpüğün, müşterinin/modelin üzerine bulaşmamasını, ağza, 
göze ve kulağa kaçmamasını sağlar.

*BY.44 Usturayı bilekten hareketlerle, normal ve ters yönde doğru pozisyonda tutarak kullanır.

*BY.28 Saç fırçası yardımıyla dairesel hareketlerle fön çekerek saça belirlenen modeli uygular.

*BY.32 Elektrikli saç kesme makinesinin kesme taraklarının numaralarını, uygulanacak model ve 
uzunluğa uygun olarak seçer.

*BY.45 Tıraş edilecek bölgeyi, sakal çıkış yönünün tersine doğru eliyle gerdirir.

*BY.46 Ustura ve elin hareketleri doğru pozisyonda iken favoriden aşağıya doğru tıraşa başlar.

*BY.34 Elektrikli tıraş makinesinin ayarını, sakal/bıyık için belirlenen modele uygun olarak yapar.


