ADI SOYADI:

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZELLİK SINAVLARI
ADAY GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU
MAKYAJ USTALIK SINAVI
TARİH

KRİTERLER
1- Uzmanın genel görüntüsü

VERİLEN
PUAN

(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

- Tek kullanımlık havlu veya koruyucu (0,5p)
- Saç bandı (0,5p)
- Cilt temizleme ürünleri(süt-tonik-pamuk-nemlendirici) (1p)
- Makyaj malzemelerinin tam olması (1p)
3-İşlem öncesi cilt analizi ve Temizliği
-Deride açık yara, sivilce, et beni ve herhangi bir cilt
hastalığı olup olmadığını gözle ve elle kontrol eder.(1p)
-Cilt türüne uygun ürün seçimi ve temizlenip
nemlendirilmesi(1p)
4-Yüz şeklini ideal yüz şekline uygun hale getirebilmek
-İstenmeyen bölgekeri cilt renginden 2 ton koyu gölgelendirici ile
kapatılması(5p)

-İstenilen bölgekerin cilt tonundan 2 ton açık ile
aydınlatılması(5p)
5-Fondöten uygulanması
Cilt renginin doğru analiz edilmesi ve fondötenin sünger
veya fırça ile kas yönünde alından başalayarak tüm cilde
uygulanması
6-Pudra uygulaması

(3p)

(2p)

(10p)

(10p)

(6p)

-Fondöten rengine uygun pudra seçiniz.
-Toz pudra kullanılıyorsa büyük fırça ya da pudra ponponu ile
hafif vuruşlarla uygulama yapınız
-Fazlalıkları büyük fırça ile temizleyiniz

7-Genel duruşa uygun göz makyajı yapabilmesi
-Açık renk far ile tüm göz kapağına astar uygulaması
-Gece makyajı için uygun renk far seçilerek 2 veya 3 renkli
makyaj uygulaması
8- Takma kirpik
- Yapıştırıcının doğru sürülmesi,göz pınarından başlayarak
kirpiğin ara bırakmadan yapıştırılması
9-Eyeliner-Göz kalami-Rimel uygulaması
Göz şekline ve far rengine uygun göz kaleminin veya
eyeliner tam veya yarım temiz olarak sürülmesi
10-Allığın yüz şekline göre uygun renkte ve şekilde
uygulanması
-Makyaja uygun allık rengi seçimi
- Fırçaya yeterli allığın alınması

(20)

(5p)

(15p)

(6p)

AÇIKLAMA

-İdeal yüz şekline göre doğru yere uygulanması(Elmacık
kemikleri ile burun arasında ve çeneden 2 parmak mesafe
kalması)
11-Dudak kontürü ve rujun doğru şekilde sürülmesi
-Rujla dudak kontürü allıkve far ile renk uyumu
-Dudak kontürünün taşırmadan ve dudakda düzeltme
yapılarak sürülmesi
- Rujun taşmaması
12 – Sonuç
-Makyajın bütünlüğü (4p)
- Genel görünüşü (4p)
- Amaca uygunluğu (5p)

Komisyon Üyesinin
Adı Soyadı

İmza

(7p)

(13p)

