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GEÇEN DERS HAKKINDA

Gölgelendirme ve aydınlatma tekniği ile yaşlandırma makyajı 
uygulama konusu hakkında bilgi verildi. 



HAFTALIK AKIŞ

Lateks ile yaşlandırma makyajı
Lateks ile yaşlandırma makyajında dikkat edilmesi gereken noktalar
Lateks ile yaşlandırma makyajında kullanılan araç-gereçler



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Lateks ile yaşlandırma makyajı uygulama becerisine sahip olur.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

LATEKS İLE YAŞLANDIRMA MAKYAJI



LATEX İLE YAŞLANDIRMA MAKYAJI 
Latex ile yaşlandırma; ileri seviyede yaşlılık yaratmak için 
inandırıcı bir yolla cildi sıvı latex yardımıyla kırıştırma 
işlemidir.



Kamera insan gözünün gördüğü en küçük ayrıntıyı görür. Bu 
nedenle yapılacak uygulamalar gerçeğe en yakın olması 
nedeni ile insan dokusuna yakın malzemelerle olur. Lâtex ve 
protezler bu nedenle tercih edilir. 



Latex İle Yaşlandırma Uygulaması 
Likit Lâtex ile yaşlandırma sinema ve televizyonda tercih 
edilir. Sürülen lâteksin kalınlığı yaşlandırma yılını belirler. 
Göz çevresi, alın, yanaklar, dudak üstü, çene ve boyunda 
bölgeleri sıra ile anatomik sarkma dikkate alınarak gerilir ve 
bu durumda iken lâtex sürülür. 



Daha sonra fön yardımı ile kurutulur. Bu uygulama yaşlanma 
yılına göre 2–3 kez tekrarlanır. Yüz gergin durumda iken 
pudra sürülür, sonra yüzden eller çekilerek kişiye mimik 
hareketleri yaptırılır. Bu uygulama tüm yüz ve boyunda 
tekrarlanır. Nemli sünger yardımı ile yüzdeki pudra 
fazlalıkları alınır. Kahverengi lekeler ve et benleri de 
yapılabilir. Daha sonra fondöten uygulanır. 



Hafif yaşlandırma uygulamalarında sadece göz çevresine 1 
kat lâtex uygulanabilir. Oyuncuya kullanılan peruk, gözlük 
vb. aksesuarlar ile daha gerçekçi bir görünüm sağlanır. Ağız 
içine konan pamuklar ve dişi sarartma uygulamayı 
destekler. Erkek oyuncuya yapılacak uygulamalarda sakal ya 
da peruk kullanılabilir.



Latex İle Yaşlandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 Latexi fondötene, aydınlatmalara ve gölgelere ince 

katmanlar hâlinde uygulayabilirsiniz. Katman sayısı 
arttıkça kırışık görünümde artar. Başka bir yolda önce 
latexi uygulamak ve daha sonrada üstüne makyaj 
yapmaktır. Ancak makyaj hafif elle yapılmalıdır aksi hâlde 
latex kalkabilir



 Temiz latex kullanılması gereklidir. Latex kutusunda ve 
yüzde kurumadan önce beyaz görünür. Kuruduktan sonra 
beyaz latex üstüne sürülen renkleri değiştirmez. 

 Lateks kumaşlardan çıkmaz bu yüzden kıyafete 
dökmemeye özen gösteriniz. 

 Küçük alanlı latex uygulamalarında latex fırçaların 
tüylerine çabucak zarar vereceğinden ucuz ve gözden 
çıkarılabilir fırçalar kullanınız. 



 Geniş alanlı latex uygulamalarında üçgen şeklinde köpük 
süngeri kullanmak en iyisidir. Kullanımdan sonra süngeri 
atmaya hazırlıklı olunuz. 

 Kalın olduğunda latexi kullanmayınız, eşit şekilde dağılmaz 
ve inandırıcı bir görüntü sağlamaz. Latex iyi görünmesi 
için ince ve akıcı olmalıdır. 



 Orijinal yaşlandırma aydınlatma ve gölgelendirmelerinizin 
üstüne latex uygulasanız bile bazı makyajlarınızı yeniden 
uygulamanız gerekebileceğini unutmayınız. 

 Latex yoğun şekilde amonyak kokar ancak bundan çok 
rahatsız olmayın, kuruduğu anda bu koku çabucak yok 
olur. 



 Serin modu olan bir saç kurutma makinesi kullanmak 
latexin kurumasında gözle görünür bir hızlanma 
sağlayacaktır. 

 Latexin dokusunu değiştirmek için ıslak latexe yulaf 
kepeği veya iri taneli mısır unu gibi çeşitli maddeler 
ekleyebilirsiniz. 



 Lâtex kurumadan ve pudralanmadan kişiye mimik 
hareketleri yaptırılmaz. Aksi takdirde lâteks yapışır ve 
uygulama başarısız olur. 

 Lâtex uygulamasında eller yardımı ile gerilen bölgeler kat 
uygulamaları bitip kurutma işlemi ve pudra uygulaması 
yapılmadan bırakılmamalı aksi takdirde mimik görüntüsü 
yapılamaz



 Lâtex çabuk kuruyan bir malzeme olduğu için süngeri sık 
değiştiriniz. 

 Lâtex buharı gözü yakar bu nedenle göze çok yakın 
bölgelere uygulama yapılırken dikkat etmek gerektiğini 
unutmayınız. 

 Temizleme işlemini alkol ve aseton içeren özel makyaj 
temizleyicisi ile yapınız.



Latex İle Yaşlandırma Makyajında Kullanılan Araç ve 
Gereçler 
Likit latex
Yüksek kalitede düşük amonyaklı doğal likit latex sıvı bir 
malzemedir. Kuruduktan sonra şeffafa yakın bir ton rengi alır. 
Latex hem bir yapıştırıcı hem de istenilen yüzey üzerine 
uygulanıp kurutulduğunda deri görünümünü alarak, doku 
oluşturan bir malzemedir. 



Latex Makyaj Süngeri 
Latex yapıda ve sıkı dokulu süngerdir. Tüm fondöten 
çeşitlerini yüze uygularken ve likit latexi uygularken kullanılır. 
Bu malzemelerin dışında, transparan pudra, supracolor, paint
stick, makyaj süngerleri, makyaj temizleyicileri, fondöten, saç 
beyazlatıcı, beyaz saç, diş sarartıcı, göz sarartıcı vb. 
malzemeler kullanılır



HAFTANIN ÖZETİ

Lateks ile yaşlandırma makyajı uygulaması konuları işlendi



SORU VE ÖNERİLER

Lateks ile yaşlandırma makyajı uygulamalarını araştırıp inceleyiniz.



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Yara kesik darp makyajı uygulamalarını araştırınız.



BAŞVURULAN KAYNAKLAR
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Special Make-up Effects For Stage And Screen, Todd DEBRECENI, Focal Press Publishing, U.K., 2009
Arıkan Y. Uygulamalı Makyaj Eğitimi, Pozitif Yayınları
Profesyonel Makyaj, Sevtap Aytuğ, Mitos Boyut Yayınları 2011



BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Yaşlandırma makyajı konusu işlenecek




