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GEÇEN DERS HAKKINDA

Lateks ile yaşlandırma makyajı nedir uygulama basamakları nelerdir?
Konusu işlendi.



HAFTALIK AKIŞ

Zonalı deri makyajı
Şark çıbanlı deri makyajı
Et beni makyajı
Siğil makyajı
Uçuk makyajı



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Deri üzerinde oluşan hastalıkları bilerek bu hastalıkları makyaj
olarak uygulayabilme kazanımını sağlar.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

DERİ HASTALIKLARI MAKYAJI



ZONALI DERİ MAKYAJI 
1.Zona 
Tıp dilinde “herpes zoster” olarak isimlendirilmiş olan bu 
cilt hastalığı, halk arasında “zona’’, “kuşak hastalığı” veya “ 
gece yanığı”olarak bilinmektedir. 





Zona hastalığı, deri üzerinde görüntüleri ile tanı konan bir 
hastalıktır. Saçlı deriden ayak ucuna kadar her yerde 
belirtileri olabilen hastalık, en çok göğüs, kalça ve yüzde 
görülmektedir. Ancak hastalığa dâhil olan sinir köklerine göre 
deri dışında da belirtiler olur. 





Zona Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
Zona hastalığında deride oluşan değişiklikler şunlardır;
 1 -3 gün içinde deride kızarıklık, kabarcık gelişimi 
 Bölgedeki kabarcıklar birbirine bitişik içi su dolu hâle 

gelmesi 
 Zamanla içi irin dolu hâl alması
 Kabarcıkların üzeri açıldığında kuruma ve üzeri kabukla 

kaplanması
 İlk oluşumlarından itibaren bu kabarcıkların geçiş süresi 

2-3 hafta arasında olması. 



Zonalı Deri Makyajında Kullanılan Araç ve Gereçler
 Gel Skın Toz (gelatin) ve jel (glycerin) olmak üzere 2 

karışımdan oluşur. Yanık uygulamalarını ve zona gibi cilt 
hastalıkları görüntüsünü yapmak için kullanılır. Cilt 
yapısına uygun makyaj temizleyicisi ile temizlenir.



 Makyaj süngeri Sıkı dokuda ve daha gözenekli latex yapıda 
farklı çeşitleri vardır. Doku oluşturmak için ya da boya 
malzemeleri ile tene uygulamak için kullanılır. Hijyen 
açısından her kullanım sonrası su ve sabunla temizlenmesi 
önerilir. 



 Supracolor Yağ bazlı makyaj malzemesidir. Değişik renk ve 
adetlerde paletleri olduğu gibi farklı boylarda tekli 
ambalajları vardır. Sahne ve televizyon makyajında, 
fantastik yüz boyamada ve gölgelendirmeler de kullanılır. 
Ayrıca fondöten olarak da kullanılır.





Yağ bazlı malzemeleri kullanırken ürünün temizliği çok 
önemlidir. Bu nedenle kullanacağımız miktarda malzemeyi 
spatula yardımı ile bir palet üzerine alıp kullanmak 
malzemelerin hijyeni açısından önemlidir.



 Makyaj Fırçaları (Make-up Brushes) Değişik boy ve 
ebatlarda üretilen göz makyajı, dudak makyajı ve diğer 
makyajların uygulanmasında kullanılan malzemelerdir.



ŞARK ÇIBANLI DERİ MAKYAJI 
Çıban 
Derideki kıl keseleri veya bezlerinin hastalanması sonucu 
ortaya çıkan sızıntılı, ıslak kabarcıklara çıban denir. Sarı renkli 
başı olan acı veren şişkin bir yaradır. Vücutta kıl bulunan her 
yerde çıkabilir. İçi iltihapla doludur. Boyunda, koltuk 
altlarında, kalçalarda veya vücudun her hangi bir bölgesinde 
çıkabilir. 





Şark Çıbanı Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
Sark çıbanlı deride meydana gelen değişiklikler; 
 Başlangıçta yerde birkaç milimetre çapında pembe bir leke, 
 Gün geçtikçe daha da belirgin hâle gelen leke, 
 5. günde sertleşme ve kabarık bir hâl alma, 
 Zamanla rengi koyulaşma ve kararma, 
 Bir yıl kadar devam ettikten sonra iz bırakarak kaybolma 

veya açılarak yara hâlini alma.



Şark Çıbanlı Deri Makyajında Kullanılan Araç Gereçler
 Rigid Collodion Cilde yara görüntüsü vermek, eski kesik 

izi ve şark çibanı gibi uygulamalar için kullanılır. Eter içerir. 
Aynı alanda tekrarlanarak kullanılması cildi tahriş edebilir.

 Supracolor Palet 
 Makyaj Fırçaları (Make-up Brushes)
 Makyaj süngeri





ET BENİ MAKYAJI 
Et Beni 
Et benleri sık görülen, deriden çıkıntı yapan, zararsız 
yumuşak deri gelişimleridir. Et benleri derinin en üst 
tabakası olan ince bir epidermis ile kaplanmış, gevşek 
kollajen lifleri ve damar dokusundan oluşmuştur. 





Doğuştan var olabilirler veya doğuştan ciltte var olan 
hücrelerin daha sonra büyümesiyle oluşabilirler. Deri 
yüzeyinden hafifçe kabarık, deri renginde olabildikleri gibi, 
tenden çok daha koyu renkli küçük, kaba ve yuvarlak 
noktalar hâlinde olabilirler. Bunlar kahverengi, siyah, mavi 
ve üzeri pütürlü ve kıllı olabilir. Büyüklükleri ise 1 mm’den 5 
cm’ye kadar değişebilir. Daha çok boyun, kotluk altı ve kasık 
gibi kıvrım bölgelerinde görülürler. 



Et Beni Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
Et beni olan derinin özellikleri şunlardır; 
 Et benleri doğuştan var olabilmeleri veya doğuştan ciltte 

var olan hücrelerin daha sonra büyümesiyle 
oluşabilmeleri, 

 Deri yüzeyinden hafifçe kabarık, deri renginde 
olabilmeleri



 Tenden çok daha koyu renkli küçük, kaba ve yuvarlak 
noktalar hâlinde olabilmeleri, 

 Kahverengi, siyah, mavi ve üzeri pütürlü ve kıllı 
olabilmeleri 

 Büyüklüklerinin 1 mm’den 5 cm’ye kadar değişebilmesi,
 Daha çok boyun, kotluk altı ve kasık gibi kıvrım 

bölgelerinde görülmeleri.



 Et Beni Makyajı Uygulamasında Kullanılan Araç Gereçler 
Tuplast Ufak kesikler, yara, su toplamış yanık vb. 
görüntüler oluşturmak için kullanılan tüp içerisinde plastik 
bir malzemedir. Uygulama yapılacak alana sürülür ve 
spatula yardımı ile kenarları yumuşatılarak tende oluşacak 
yükselti azaltılır ve fazlalıkları alınır.



Sonrasında istenilen görüntüyü oluşturmak için şekil verilir. 
Temizleme aşamasında cilt yüzeyinden kaldırılarak alınır ve 
geri kalan makyaj artıkları uygun makyaj temizleyicisi ile 
temizlenir



Yapıştırıcı (GUM) Doğal reçineden elde edilen yapıştırıcı 
(gum) sinema, televizyon, tiyatro ve operada sakal, bıyık, 
peruk ve yüze uygulanacak her tür malzemenin 
yapıştırılmasında kullanılır. Temizleme aşamasında genelde 
alkol içeren özel çözücüleri kullanılır. 
 Supracolor Palet
 Makyaj Fırçaları (Make-up Brushes) 
 Makyaj süngeri



SİĞİL MAKYAJI 
Siğil Üst deride dokuların oluşturduğu tabakada bulunan bir 
virüs enfeksiyonudur. Spinoz tabakada hücre sayısında hızlı 
bir artışa sebep olur ve deri yüzeyinde kabartılı bir siğil 
oluşturur. Anormal keratinleşme mevcuttur. 



Siğil Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar 
Siğilli deride oluşan değişiklikler şunlardır; 
 Siğiller genellikle deri renginde olması, 
 Dokunulan yüzeyleri pürüzlü, fakat bazen düz ve 

pürüzsüz olabilmeleri 
 Şekillerinin bulundukları bölgeye göre değişebilmesi



 Klasik siğillerin genellikle parmaklarda, tırnakların 
kenarında ve el sırtlarında görülmesi ve siğillerin 
üzerinde kan damarlarından oluşmuş siyah noktacıkların 
bulunması



 Ayak tabanındaki siğillerin grup halinde bir araya gelerek 
mozaik görüntüsü oluşturabilmeleri ve üzerlerinde siyah 
noktacıkların oluşması 

 Düz siğillerin diğer siğillere göre küçük ve üzerleri düz 
olması ve bu siğillerin çok sayıda 20 -100 âdete kadar 
oluşabilmeleri.



Siğil Makyajı Uygulamasında Kullanılan Araç Ve Gereçler 
 Supracolor Palet
 Tuplast
 Makyaj Fırçaları (Make-up Brushes) 
 Şeffaf pudra 
 Ten rengi fondöten







UÇUK MAKYAJI 
Uçuk 
Uçuk genellikle dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde 
çıkan Herpes simplex adı verilen virüsün sebep olduğu 
hastalıktır.



Uçuk Makyajı Uygulamasında Kullanılan Araç Ve 
Gereçler 
 Supracolor Palet
 Tuplast
 Makyaj Fırçaları (Make-up Brushes)
 Gel Skin(gelatin-glycerin) 



HAFTANIN ÖZETİ

Deri hastalıkları ve deri hastalıklarını makyajını uygulama konuları
işlendi



SORU VE ÖNERİLER

Deri hastalıklarını araştırarak uygulama yapınız.



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Yara, kesik, darp makyajlarını araştırınız.



BAŞVURULAN KAYNAKLAR

Kozmetik Makyaj ve Manikür, Ann EATON, Florence OPENSHAW, M.E.B. Çeviri Yayınlar, İstanbul, 2000
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




