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Hat Kusurları İçin Kamuflaj Makyaj Yöntemleri 

Derideki dokular eğer kuru ve hassas ise deride zedelenme ya da yara izi gibi kusurlar ortaya 

çıkabilmektedir. Etrafındaki deriden, farklı bir görüntüye ve yapıya sahip olan yaralı doku veya yara izi, 

bir takım kazalardan, ameliyatlardan (keloid) kaynaklanabilmektedir. 

Hat kusurları için uygulanacak olan kamuflaj makyaj yöntemi seçilirken, deri özelliği göz önünde 

bulundurularak uygulamaya başlanmalıdır. 

 

1. Deri Seviyesinden Yüksek Olan Hat Kusurları İçin Kamuflaj Makyaj Yöntemleri 

Kazalardan dolayı ortaya çıkabilen travmatik yaraları gizlemek için bazen bir seri operasyonlar 

gerekebilir ve tedavi çok uzun zaman aldığından, hasta bir diğer operasyonu beklerken, kamuflajdan 

yararlanılabilir. Yara izleri hastanın yaşına, yaranın yerine ve yaranın çeşidine göre, üç ya da üçten altı 

aya kadar kırmızı ve fark edilebilir şekilde olabilmektedir ve bu gibi durumlarda kamuflaj makyaj 

uygulandığı takdirde kişi normal görüntüsüyle, hayatına devam edilebilir. 

Kaza sonrası yara izleri kamufle edilirken; iki renk karışımı ile hazırlanan kamuflaj makyaj kozmetiği, 

yara dışında, bütünlüğü sağlamak amacıyla tüm cilde sürülerek, sabitleyici pudra uygulamasına geçilir 

ve 5 dakika ciltte bekletildikten sonra fazlalıklar alınarak, cilt yağlı ise su bazlı fondöten, cilt kuru ise 

yağ bazlı fondöten ile uygulama tamamlanarak gerekli görülüyor ise normal makyaj uygulamasına 

geçilebilmektedir. 

 

2. Deri Seviyesinden Alçak Olan Hat Kusurları İçin Kamuflaj Makyaj Yöntemleri 

Deride herhangi bir sebeple oluşan yanık çok derinde ise normal deri ile yanık bölge arasında çok büyük 

farklar oluşabilmektedir. Kamuflaj makyaj uygulaması yara izinde olduğu gibi burada da aynı şekilde 

uygulanabilmektedir. Yanık, doku transferine ihtiyaç duyulacak kadar kötü durumda ise cilt çok parlak, 

yapay ve yamalı bir görünüm alabilmektedir. 

Derideki yanıklar kamufle edilirken; teknik olarak, yara izi kamufle aşamaları takip edilebilmektedir. 

Ancak burada kamuflaj makyaj kozmetiğinin iki kez uygulanarak, dokunun yumuşaklığını, parlaklığını 

kaybetmemek için sabitleyici pudra uygulamasının da çok yoğun olması gerekmektedir. 

 

3.Hat ve Renk Kusurlarının Birlikte Olduğu Durumlarda Kamuflaj Makyaj Yöntemleri 

Derinin bazı görünür kusurlarının, hem renkli hem de deri seviyesinden yüksek olmaları, hat ve renk 

kusurlarının birleşimi olarak görülebilmektedir. Örneğin, benler, tümörler ve akneler gibi. 

Renkleri ten rengi ya da siyah olmakla birlikte değişiklik gösterebilen, pigment hücrelerinin toplanması 

ile oluşan benler, tıbbi müdahale ile ya da yakılarak giderilmeye çalışılsa da ciltte bir takım izler 

kalabilmektedir. Benlere kıyasla daha yoğun bir görünümde olan, derinin fazla kan damarlarının 

birikmesinden kaynaklanan, renkleri kırmızı veya mora kaçan koyu kırmızı beneklerde ameliyat, 

kimyasal dondurma ya da lazer ile tedavi edilmekte, ancak bu yöntemlerde yara izine sebebiyet 

verilebilmektedir. 

Çıkıntısı çok az olan benler(mole, nevi) ve koyu kırmızı benekler(hemagiomas) kamufle edilirken; 

cildin rengine uygun olarak hazırlanan kamuflaj makyaj kozmetiği, ben veya beneklerin üzerine 

uygulandıktan sonra; yağlı ciltlerde sabitleyici pudra, kuru ciltlerde ise yarı saydam pudra uygulamasına 

geçilerek, fazlalıkların bir fırça yardımıyla alınıp, cilt tipine uygun seçilen bir fondöten ile normal 

makyaj uygulamasına geçilebilmektedir. 



Ciltte oluşan bir takım kırmızı lekeler akneden de kaynaklanabilir ve bu duruma genellikle yağlı ciltlerde 

rastlanabilmektedir. Akneden kalan izlerin kamuflajında, hazırlanan karışımın içinde mutlaka yeşil 

rengin bulunmasına dikkat edilmelidir. 

Kırmızıya karşı yeşil kullanılmasının sebebi bu iki rengin birbirini tamamlamasıdır ve bu renklerin 

karışımı ile kahverengi renk tonu elde edilmektedir. Bu lekeler kamufle edilirken; kamuflaj makyaj 

kozmetiği oldukça ince sürülmeli, ancak halen kırmızılık var ise, lekenin üzerine bir uygulama daha 

yapılabilmektedir. Sabitleyici pudra yerine yarısaydam pudra kullanılabilmekte ve son aşamada cilt 

tipine uygun olarak seçilen bir fondöten ile yeşil ton giderilebilmektedir. 

 

4. Plastik Cerrahi Sonrası Uygulanan Kamuflaj Makyaj Yöntemleri 

Yüz gerdirme, göz burun estetikleri gibi ameliyatlardan sonra, bazen yara izleri ortaya çıkabilmektedir. 

Yüz ameliyatlarından sonra meydana gelen birtakım izlerin yok olması 1 ile 3 ay arasında bir süre 

gerektirdiği gibi tamamen eski haline dönmesi bazı durumlarda 1 yıla kadar da uzayabilmektedir. Kişi 

normal görüntüsüne dönünceye kadar, kamuflaj makyaj uygulamaları yapılabilir. 

Yüz ve burun estetik ameliyatları sonrasında kalan izler kamufle edilirken; cildin kendi renk tonuna 

eşdeğerde hazırlanan kamuflaj makyaj kozmetiği tüm cilde sürülür ve sabitleyici pudra uygulamasına 

geçilerek, 5 dakika ciltte bekletildikten sonra fazlalıklar bir fırça yardımıyla alınıp, daha sonra normal 

makyaj uygulamasına geçilebilmektedir. Göz estetik ameliyat sonrası kalan izler için uygulanacak olan 

kamuflaj makyajda da aynı uygulama yapılırken, sabitleyici pudra uygulaması gerekli görülmemektedir. 

Yapılan uygulamalar ile elde edilen tecrübeler doğrultusunda görülmüştür ki deri seviyesi ile bir olan 

vitiligo, porto şarabı lekesi UV ışınlarına bağlı lekeler ve dövme üzerinde kozmetik kamuflaj makyaj 

başarı ile gerçekleştirilirken, deri seviyesinden yüksek ve deri seviyesinden alçak olan hat kusurları ile 

çıkıntısı olan benler üzerinde aynı başarı sağlanamamıştır.  

Bunun dışında plastik cerrahi sonrasında hastaların iyileşme safhasında kamuflaj makyajdan 

faydalanabildiği, özellikle yüz germe, burun ve göz kusurları, cerrahi yöntemlerle giderilebildiği gibi 

bu yöntemlerle giderilemeyen kusurlar özel hazırlanman makyaj kozmetikleri ve değişik tekniklerle 

kamufle edilebilmektedir. Kozmetik amaçlı kamuflaj makyajı bir çok hastanın yaşam kalitesini anlamlı 

bir şekilde arttırmaktadır. Hastalar kendilerini daha güvenli hissetmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıda verilen boşluk doldurmalı test sorularını cevaplayınız. 

 
1. Hat kusurları için uygulanacak olan kamuflaj makyaj yöntemi seçilirken, ….….. özelliği göz önünde 

bulundurularak uygulamaya başlanmalıdır. 

2. Kaza sonrası yara izleri ………. edilirken; iki renk karışımı ile hazırlanan kamuflaj makyaj kozmetiği, 

yara dışında, bütünlüğü sağlamak amacıyla tüm cilde sürülür. 

 

3. Derinin bazı görünür kusurlarının, hem renkli hem de deri seviyesinden yüksek olmaları, …… ve 

……… kusurlarının birleşimi olarak görülebilmektedir. 

4.Kamuflaj makyaj kozmetiklerinin ………… gücü yüksektir. 

5. Derideki yanıklar kamufle edilirken; teknik olarak, yara izi kamufle ….……….. takip 

edilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOŞLUK DOLDURMA KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 Deri 

2 Kamufle 

3 Hat-renk 

4 Kapatma 

5 Aşamaları 

 
Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 


