
2020-2021 ÖĞRETİM YILI  GÜZELLİK  SINAVLARI 
ADAY GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU 

CİLT BAKIMI USTALIK SINAVI 

ADI SOYADI:  TARİH  

KRİTERLER VERİLEN 

PUAN 

AÇIKLAMA 

1- Uzmanın genel görüntüsü  (3 p )  

-Saçlar toplu yüze gelmeyecek şekilde taranmalı 

- Takı takılmamalı 

- Ayakkabı rahat topuksuz yada alçak topuklu(2p) 

  

- Ellerini dezenfekte etmeli ( 1 p )     

2- Malzeme tamlığı ve düzeni   (3p)  

- Malzemeler tam ve düzenli olmalı (1p)   

- Kullanıldıktan sonra şişeler kapatılmalı (1p)   

- Kullanılan havluların yeterli uygun renkli ve düzenli olması (1p)   

3 – Mankeni  hazırlama cilt türü analizi ve seçimi  (6.5p)  

-Çalışma yatağını, mankenin rahat edebileceği şekilde 

ayarlanması(0.5) 

- Saçlarının toplu olması- Ayakkabısız hazırlama(0.5) 

- Müşterinin üzeri mevsimine göre omuzlarının açık olarak 

örtülmesi(0.5) 

  

- Kişi yanında yer havlusu , terlik , çöp kovası bulundurma (1p)   

- Deride açık yara, sivilce, et beni ve herhangi bir cilt 

hastalığı olup olmadığını gözle ve elle kontrol eder. (2p) 

  

 Konsültasyon kartını doğru bilgilerle doldurma(2p) 

(müşterinin yaşı-alerjik reaksiyonları-geçirdiği ameliyatlar-

salondaki uygulamalardan etkilenebilecek herhangi bir sağlık 

sorunu olup olmadığı) 

Daha önce veya hangi sıklıkta ayni uygulamayı 

yaptırmaktadır  

  

4– Cilt temizliği  (9p)  

1) Cilt temizliği yapılması 
a)Müşterinin cildine uygun (krem-jel-köpük-yağlar) temizleyiciyi 

cilde dekolteden alına doğru yerleştirilmesi(3p) 

  

b)Cilde dairesel hareketler ile kas yönünde uygulama(2p)   

c)Nemli pamuk veya sünger ile kas yönünde cildi 

temizleyiciden arındırabilme(3p) 

  

- Dudak ve göz makyajını doğru temizleyebilme (1p)   

5 – Tonikleme (8p)  

Müşterinin cildine uygun tonik(Alkol oranı yüksek veya 

düşük) seçip(3p) 

  

Nemli pamuk üzerine yeterli döküp tamponlayarak cilde 

uygulanması(5p) 

  

6– Peeling uygulaması  (13p)  

a)Cilde uygun granüllü  peeling seçilmesi ve  cilde 

yerleştirilmesi(3p) 

  

b)Nemli parmak uçları ile dairesel hareketle kas yönünde 

cilde uygulanması(5p) 

  

c)Nemli pamuk veya sünger ile kas yönünde cildi peelingden 

arındırabilme(5p) 

  



7 – Ozon buharı  (6p)  

- Müşterinin cildine 30 cm uzakdan ,gözler nemli pamuk ile 

kapatılarak su buharının 10-15 dk arası verilmesi(Kuperozlu 

kısımların kapatılması) (3p) 

  

-Ozon buharı verilmesi( 3-4dk cildi dezenfekte etme 

amaçlı)(3p)  

  

8- Siyah noktaların temizlenmesi  (5p)  

- İşaret parmaklarına sarılan peçete yardımı ile tekniğe uygun 

çıkarılabilmesi (5p) 

  

9– Masaj uygulama  (11p)  

Müşterinin dekolte,boyun ve yüze kas yönünde gece kremi 

veya nemlendirici ile  kas yönünde masaj uygulama(5p) 

  

-Öfleraj(yoğurma) (1p) 

-Fiksiyon(dairesel hareketler) (1p) 

-Petrisaj(yoğurma) (1p) 

-Perküsyon(vurma) (1p) 

-Vibrasyon(titretme) (1p) 

-Presyon(baskılma) (1p) 

  

10 – Maske uygulaması (16p)  

a)Cildin ihtiyacına uygun maske seçimi(nem-kil--kolojen) 

(4p) 

  

b)Kas yönüne uygun fırça ile maske sürümü(4p)   

c)Kullanılan ürün özelliğine göre bekleme  süresi (ortalama 

20dk) (4p) 

  

d)Maskenin nemli pamuk veya sünger ile kas yönünde 

ciltten  temizlenmesi(4p) 

  

11-Göz Bakımı (5p)  

- Göz çevresine ürünü nohut büyüklüğünde alarak masaj 

hareketleri(8 çizerek-parmak uçlarını kullanarak) ile göz 

çevresine ürünün uygulanması (5p) 

  

12 – Nemlendirme  (7p)  

Müşterinin cildine uygun nemlendiricinin (jel-losyon-kremsu 

bazlı veya yağ bazlı)   dairesel hareketler ile dekolteden 

başlayarak alına doğru uygulanması(5p) 

  

- Güneş koruyucu sürebilme(50spf) (2p)   

13 – Müşterinin cildine göre bakım  önerilmesi  (3p)  

- Ev bakımının doğru önerilmesi (3p)  
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