
2022-2023 GÜZELLİK UZMANLIĞI USTALIK UYGULAMA SINAVI 
 

1. Cilt bakım için 35 yaş ve üzeri olacak şekilde manken getirilmesi.(Olgun cilt) 

(Profesyonel ürün) 

2. Makyaj için 35 yaş ve üzeri olacak şekilde manken getirilmesi.Gece makyajı 

uygulaması yapılacaktır..(Olgun cilt) (Profesyonel ürün) 

3. İğneli Epilasyon  sınavına girecek olanlar bacak,dudak üstü ,koltuk altı ve çene 

bölgelerinin temizliği yapacaklar.Bu bölgelerin mutlaka alınabilecek boyda tüylü 

olması gerekir. (Pamuk-Alkol-Cımbız-Uygulama sonrası ürün) 

4. Ürünlerle vücut bakım uygulamalarından; Yosun bakım uygulaması yapılacaktır.  

5. Tüm vücut masajından sınava girilecek.(Yağ karışımı sizlere ait olacak) 

6. Manken kriterlerine uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Sınava girecek adaylar katılacağı sınavlarla ilgili araç-gereç, ürün, malzeme, manken 

vs. getirmek zorundadır. 

8. SINAVA GİRECEK ADAYLARIN MESLEĞİNE UYGUN ÜNÜFORMASI -

SAÇLARI AYAKKABISI VE TAKILARINA –GÖRÜNÜMÜNE ÖZEN 

GÖSTERMELİ. 

NOT: Cilt bakım uygulaması için kolay taşınabilir buhar makinesi sizler 

tarafından temin edilecek.(Buhar makinesi yerine sıcak su kompresi 

yapılabilir. Okuldaki sayılı loop kullanabilir.) 

Epilasyon cihazı olan kişiler cihazlarını getirmesi.(cihazı olmayan 

kişiler okuldan kullanabilir.) 

Yosun bakımı için; Yosun-streç film veya büyük çöp poşeti-

spatula-Fırça-kettıl-büyük leğen, tek kullanımlık havlu, Terlik 

ve havlular sizler tarafından temin edilecektir 

 Fiş uçlarınız ikili ise Üçlü fişde getirmeniz rica olunur.. 

 

 

**KANTİNİMİZ KAPALI OLACAĞI İÇİN YANINIZDA 

İÇMEK İÇİN  SU VB.YİYECEKLER getirebilirsiniz. 

 

 

 



 

 

 

2022-2023 KUAFÖRLÜK USTALIK UYGULAMA SINAVI 

1. Konu mankeninin saçı omuz hizasından kısa olmayacaktır. 

2. Verilen resimlerden biri seçilerek İleri Kesim Teknikleri(Uzayan 

katlı-Bob kesim vb.) uygulaması yapılacaktır. 

3. Verilen resimlerden biri seçilerek topuz uygulaması yapılacaktır. 

4. Permanant uygulaması yapılacak saçın mutlaka düz  ve omuz hizası 

veya aşağısında olmalı. 

5. Keratin uygulaması yapılacak. Yapılacak olan saçın işlem görmüş, 

nemini yitirmiş, hafif dalgalı  saç olması gereklidir. Saçlar omuz da 

veya aşağısında olmalı. (DOĞAL SAÇ KABUL 

EDİLMEYECEKTİR) 

6. Saç rengini açma işleminde 4.0 Orta Kahve veya daha koyu tonlarla 

boyanmış bir saçta, 9 tonlarına açılarak 8.0 ve serisinde boya 

uygulaması yapılacak.(ör.8.0-8.1-8.3 vb.) 

7. Ombre-Balyaj  uygulaması yapılacaktır. Saç rengini 4.0 Orta Kahve 

veya daha koyu tonlarda doğal saç getirilişe 9.0 tonlarında sonuç 

elde edileceği bilinmeli. BOYANMIŞ bir saç manken olursa en az 

Çıkacak olan sonuç 7.0-9.0 tonlarında olmasıdır. 

8. Sınava girecek adaylar katılacağı sınavlarla ilgili araç-gereç, ürün, 

malzeme, manken vs. getirmek kendilerine aittir… 

9. SINAVA GİRECEK ADAYLARIN MESLEĞİNE UYGUN ÜNÜFORMASI  

VEYA SİYAH PANTOLON SİYAH ÜST (CROP  OLMAYCAK) SAÇLARI 

AYAKKABISI VE TAKILARINA –GÖRÜNÜMÜNE ÖZEN 

GÖSTERMELİ. 

 

NOT:Getirilecek olan araç gereç-malzemeleri yedekli 

getirmeniz rica olunur… 

**Topuz uygulamasında aksesuar ve diğer aparatlar 

getirmeniz. 

**Tüm ürünlerin profesyonel olmasına dikkat etmelisiniz. 

**KANTİNİMİZ KAPALI OLACAĞI İÇİN YANINIZDA 

İÇMEK İÇİn SU VB.YİYECEKLER getirebilirsiniz. 

 



**Açıklamaları dikkatli okuyarak, uygun mankeni getirmeyen 

adayların sınavları iptal olacaktır.. 

 

**Tüm sınava girecek olan adayların yanlarında üçlü priz 

bulundurmaları gerekmektedir. 

 

**Havlular-şampuanlar –fön makinesi ve gerekli olan diğer tüm malzemeleri 

yedekli olarak yanınızda bulundurmanız. 

 

2022-2023 TIRNAK TEKNİSYENİ UYGULAMA SINAV KURALLARI 

1-Manikür-Pedikür uygulaması klasik sulu manikür uygulaması olacaktır.(Makaslar ile) 

2-Manikür uygulamasında Frenc oje - pedikür uyulamasın da kırmızı veya bordo oje 

uygulaması. 

3- jel uygulamasında 2 tırnağa tips- 3 tırnağa ise şablon  uygulaması yapılacaktır. Jel 

uygulamasında renklendirmek için yanınızda renkli kalıcılar getirilmesi 

4-Yapılan tırnak uygulamasına komisyon tarafından verilen resimdeki desen çalışması  

yapılacaktır. 

5- El bakım uygulaması yapılacaktır .Gerekli ürünlerin yanınızda getirilmesi(PEELİNG-

MASKE-NEMLENDİRİCİ VE ARAÇLAR).. 

5-Manken kriterlerine uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

6-Sınava girecek adaylar katılacağı sınavlarla ilgili araç-gereç, ürün, malzeme, manken vs. 

getirmek zorundadır. 

7.SINAVA GİRECEK ADAYLARIN MESLEĞİNE UYGUN ÜNÜFORMASI -

SAÇLARI - AYAKKABISI VE TAKILARINA –GÖRÜNÜMÜNE ÖZEN 

GÖSTERMELİ. 

NOT: Tüm tırnak malzeme ve cihazlarının sizler tarafından getirilmesi. 

 Desen çalışması için renkli taşlar, simler ve fırçaların getirilmesi. 

 Manikür-pedikür suyunu ısıtmak için kettle getirmeniz. 

El bakımı için gerekli  ürünler, fırçalar-eldivenler-poşetlerin getirilmesi. 

U.V cihazları-Işık-el altına destek için Yastık-Havlular. 

Fiş uçlarınız ikili ise Üçlü fişte getirmeniz rica olunur.. 

İşlemlere uygun havlular en az 2 tane yanınızda bulundurmanız. 

 

 

Getirilen tüm ürünlerin ,araç gereçlerin profesyonel olmasına dikkat edilecektir. 



Açıklamaları dikkatli okuyunuz sınavlarınızın geçersiz sayılmaması için.. 

**KANTİNİMİZ KAPALI OLACAĞI İÇİN YANINIZDA 

İÇMEK İÇİN SU VB.YİYECEKLER getirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 ERKEK BERBERLİĞİ USTALIK SINAV KURALLARI 

1-Sınav için gerekli olan araç-gereçleri, saç boyaları, havluları adaylar getirecektir. 

2-Mankenlerin en az 3 günlük sakal uzunluğuna sahip olmaları 

3-Saç kesimi için getirilen mankenlerin saçlarının EN AZ KULAKLARIN YARISINI 

KAPLAYACAK şekilde olması gerekmektedir. 

4-Sınav esnasında saça hiçbir kozmetik ürün uygulaması yapılmayacaktır. 

5-Fönle saç şekillendirmede sadece fırça kullanılacaktır. 

6-Saç kesme azami süresi 30 dak. Olmalıdır. 

7-Sakal önce iplikle çevrelendirilecek sonra kesilecektir. Sakal kesme süresi azami 10 dk. 

Olacaktır.(İplik sakal uygulaması) 

8-Adayın kılık kıyafeti ve el bakımı mesleğe uygun olmalı hal ve tavırları kurallara uygun 

olmalıdır. 

12-Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav salonundan hemen 

çıkarılacaktır. 

13-Adaylar sınava gelirken ödeme makbuzu ve kimlik kartları ile gelecektir. 

14-Adaylar sınav esnasında birbirleriyle araç-gereç malzeme ürün gibi vs. alışverişinde 

bulunmayacaktır. 

15-Sınavı sona eren aday çalışma alanını temizleyecektir. 

16-Adaylar sınav süresince herhangi bir konuda sınav komisyon üyelerine soru soramaz. 

17.SINAVA GİRECEK ADAYLARIN MESLEĞİNE UYGUN ÜNÜFORMASI  VEYA 

SİYAH KOT –SİYAH ÜST GİYMELİ-–GÖRÜNÜMÜNE ÖZEN GÖSTERMELİ. 

 

SAÇI VE SAKALI UZUN GETİRMEYEN ADAYLAR SINAVA 

ALINMAYACAKTIR. 

BOYA UYGULAMASI İÇİN SAÇINDA BEYAZI OLMAYAN MANKEN SINAVA 

ALINMAYACAKTIR. 



**Getirilen saç boyalarının profesyonel olup, market ürünü olmamasına dikkat 

edilecektir. 

 

Malzemelerinizi yedekli olarak getirmeniz rica olunur. 

 

 


