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ÖNSÖZ 
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ÖZET 

ÜÇ BOYUTLU MAKYAJ UZMANI 

ALAN YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Baltacıoğlu Arsoy, Yeşim 

Doktora Tezi 

Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı 

Güzel Sanatlar Eğitimi Programı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN 

Haziran 2011, 293 sayfa 

Sahne, film ya da televizyon endüstrisi ile diğer görsel tasarım 

alanlarında gerçekleştirilecek kurgularda karakter yaratmak amacıyla, kalıp 

alma, modelleme ve döküm yapma gibi tekniklerin kullanılmalarıyla jel köpük, 

silikon vb. dolgu malzemeleri elde edilen üç boyutlu parçaların yüz ya da 

vücuda yapıştırılmaları ile oyuncunun dış görünüşünün değiştirilerek yeni bir 

görünüme büründürüldüğü çalışmaya üç boyutlu makyaj adı verilmektedir.  

Bu tezin amacı Türkiye’de “üç boyutlu makyaj” alanında,  uzman 

yetiştiren bir yüksek lisans programı için alan yeterliklerini geliştirmek ve bir 

program taslağı oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak kuramsal çerçeve 

olan ikinci bölümde alanyazın taraması yapılmış, izleyiciyle empatinin 

gelişmesinde makyajının önemi üzerinde durulmuş, tarihsel süreç içinde 

maske ve makyaj konusu ele alınarak, üç boyutlu makyaj tasarım ve 

uygulama ilkeleri üzerinde yoğunlaşılarak bu alanda yapılan çalışmalar 

ayrıntılı görsellerle anlatılmıştır.  

Üç boyutlu makyaj uzmanı yeterlikleri Bologna Süreci’nde alınan 

kararlar doğrultusunda hazırlanan sanat alanı yeterliklerinden yararlanılarak 

bilgi boyutunda yirmi dört, beceri boyutunda yirmi bir, yetkinlik boyutunda da 

yirmi bir adet olmak üzere toplam altmış altı adet olarak saptanmıştır. Daha 

sonra bu yeterliklere bağlı olarak, uzman görüşlerinden ve alanyazın 
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taramasından yararlanılarak üç boyutlu makyaj yüksek lisans programı için 

zorunlu ve seçimlik dersler belirlenmiş, zorunlu derslerin öğrenme çıktıları 

oluşturularak çalışmanın dördüncü bölümü olan bulgular kısmında 

açıklanmıştır. 

 

Araştırmanın beşinci son bölümünde ise sonuç ve öneriler başlığı 

altında araştırmanın süreci, bulguları ve bunlara ilişkin yorumlar 

açıklanmıştır. İzleyici ve oyuncu arasında kurulacak empatide makyajın 

önemli olduğu, Türkiye’de üç boyutlu makyaj alanında uzman yetiştirecek bir 

yüksek lisans programı için taslak bir çalışma yapmanın, görselliğin ön 

planda olduğu sahne, sinema ve televizyon gibi alanlar ile diğer görsel 

tasarım alanlarında çalışmalar yapacak uzmanların yetişmesi için gerekli 

olduğu anlaşılmış; tıp, diş hekimliği, mühendislik, güzel sanatlar, sahne, 

sinema ve televizyon alan uzmanları ile üç boyutlu makyaj alanının kesiştiği 

noktalarda ortak gelişim sağlamanın ve üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili 

lisansüstü eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmanın  alana katkı 

sağlayacağı sonucuna varılmıştır.  
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SUMMARY 

IMPROVEMENT OF FIELD COMPETENCE OF THE THREE 
DIMENSIONAL MAKEUP EXPERTIZE 

BALTACIOĞLU ARSOY, Yeşim 

Ph.D. Thesis 

Ankara University Graduate School of Education Sciences 

Department of Cultural Foundations of Education 

Fine Art Education 

Advisor: Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN 

June 2011, 293 pages 

For the purpose of creating a character on the fiction of which is made 

on the performance, movie or television and visual design fields, the work of 

changing the appearance of the actor/actress, by attaching of three 

dimensional pieces, which are obtained by the using of backfill materials like 

gel-foam, silicon, etc., to the body or face of his/her, is called three 

dimensional makeup.  

 

The purpose of this thesis, improving of field competence for a post 

graduate program which educates expert on the “three dimensional makeup” 

field in Turkey and making a program draft. For this purpose, in the second 

part, which is the theoretical framework, a literature review is made and the 

importance of makeup to improve the empathy with the audience is 

emphasized with handling the subject of the masking and makeup in the 

historical process and concentrate on principle of three dimensional makeup 

design and application and the works of this field is described with detailed 

images.  

 

            The three dimensional makeup expert competencies are determined 

a total of sixty six as twenty four in terms of knowledge, twenty one in terms 

of skill and twenty one in terms of competence by using the art field 

competence which is prepared in accordance with the decisions taken on 
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Bologna Process. Afterwards, depending on the competencies, by using the 

literature review and expert opinions, required and elective courses are 

determined for the post graduate program of three dimensional makeup and 

the learning outputs of the required courses are made and determined in the 

findings which is fourth part of this study. 

 

            In the fifth and last part of the research, under the conclusion and 

suggestions headline, the process and findings of the research and 

comments about them are determined. For educating the experts which will 

work on the fields which are visuality is in the foreground like performance, 

movie and television and in the other visual design fields, the importance of 

makeup in the empathy between the audience and the actor/actress and 

making a draft study for a post graduate program which will educate experts 

on the three dimensional makeup field, is understood; medicine, dentistry, 

engineering, fine arts, performance, movie, television and three dimensional 

makeup, with the experts of the fields, making studies for the improvements 

of the post graduate education of the three dimensional makeup will 

contribute to the field is concluded.  
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1. BÖLÜM 

 
GİRİŞ 

İnsan geçmişten bugüne, kendi dışında ama yine kendi ile ilgili bir 

şeylerin parçası olma çabası içerisinde olmuştur. Hem ilkel toplumların hem 

de bugünün gelişmiş toplumlarının yapı taşı olan insanın, çevresi ve 

kendinden üstün olduğunu düşündüğü ve çözümleyemediği diğer güçler ile 

dengeyi sağlayabilmek için kullandığı en önemli araç, sanat olmuş (Fischer, 

1995) ve temelleri ilk insanın yaşam mücadelesi içerisinde atılmıştır. 

Öykünme ve özdeşleyim kurma çabası içerisinde olan ilkel insan, 

korktuğu, kendinden güçlü bulduğu ve aynı zamanda yaşamını 

sürdürebilmek için başa çıkmak zorunda bulunduğu ve açıklayamadığı 

birtakım güçlere (doğa olayları ve vahşi hayvanlar gibi) karşı, üstün konuma 

geçebilmek için büyü yapmış, ayinler düzenlemiş, hayvan kemiklerini maske 

gibi yüzüne yerleştirmiş, canlandırmalar yapmıştır (Segal, 2006). İnsan bu 

yolla kendini ve çevresindekileri tehlikelere karşı korumuş ve güçlendirmiştir.  

Bugünün toplumunun yapı taşı olan insanda da farklı bir davranış 

gözlenmemektedir. Toplum içinde pek çok rolü ve sorumluluğu bulunan 

insan, gündelik yaşantısında bu sorumluluklarını yerine getirmekle 

yükümlüdür. Zamanının çok büyük bir kısmını bunları gerçekleştirmeye 

ayıran insan, tüm bunların dışında kalan zamanını kendine ayıracağı yerde, 

empati kurmaya ayırmaktadır (Fischer, 1995).  

Goleman’a göre empati; başkalarının duygularını anlayabilmek, 

olayları onların bakış açısından görebilmektir. Empati kavramı içerisinde 

önemli odak noktalarından biri de ilişkilerdir. Bu ise hem dinlemeyi, hem de 

sormayı bilmeyi, birinin söylediği ve yaptığıyla, buna karşı kendi tepki ve 

yargılarını ayırt etmeyi; öfkeli ya da edilgen olmaktansa, kendini ortaya 
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koyabilmeyi; işbirliği, anlaşmazlık çözümü ve uzlaşarak bir yol bulma 

sanatlarını öğrenmeyi içerir (Goleman, 1996). 

Günümüz insanına kendi yaşamı yeterli gelmemekte, kimi zaman 

gerçek yaşamdan tanıdığı birinin, kimi zaman da bir roman kahramanı ya da 

bir oyun kişisinin yerine kendini koyarak, “o”ymuş gibi düşünüp, öykünerek 

(Kavcar, 1999), onunla özdeşleşerek onun sorunlarına çözüm getirmeye 

çalışmaktadır. Worringer’e göre insan, özünün temel gereksinimi olarak etkin 

olma ve özdeşleyim kurma eğilimindedir (1993).  

Günümüz insanı için özdeşleyim kurma çabası, yaşamsal sorunlara 

çözüm getirmekten ötede bir amaç gütmektedir. İlkel insanda da olduğu gibi 

insan yalnız kendi olmak ile yetinmemekte, kendinden daha üstün, daha 

güçlü bir varlık olmaya çalışmaktadır. Benliğini aşma çabasını, özdeşleyim 

kurmak yoluyla sağlamaya çalışmaktadır. Fischer’e göre insan, ayrı bir birey 

olmakla yetinememektedir. Bireysel yaşamın kopmuşluğundan kurtulmaya, 

bireyciliğin bütün sınırlılığı ile onu yoksun bıraktığı, ama onun gene de sezip 

özlediği bir doluluğa doğru daha anlamlı bir dünyaya geçmek için 

çabalamaktadır (1995).  

İlkel insanın öykünme ve güçlenme çabası ile başlayan, insanlık 

tarihinin en eski sanatsal oluşumlarından biri ava yönelik taklitler ve büyü ile 

kendini gösteren ritüellerdir. Yoğun, birbirine sıkı sıkıya bağlı ortak yaşama 

düzenini sürdüren ilk insanların gerçekleştirdiği bu törenler, herkesin 

katılımıyla hayat bulmakta, katılımcılar hem oyuncu hem de izleyici 

konumunda bulunmaktaydılar. Diğer güçlerin karşısında üstün olmalarını 

sağlayan bu törenler, sahne sanatlarının temelini oluşturmaktadır. Sözü 

geçen törenler, zaman içerisinde insanın benliğini aşma çabası ile izleyici ve 

takipçi bulmuştur. Törenler, sunulan oyunlara dönüşmüş, bu yolla insanlar 

başkalarının yaşantılarını görüp izlemek, onların sorunlarını, hatta kendi 

içinde bulundukları çözümsüz durumları, onların sunumlarıyla izleyerek 

farkındalıklarını geliştirmişler ve bu yolla benliklerini, kendilerini aşma yoluna 

girmişlerdir.  
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Sahnede ve kamera karşısında gerçekleştirilen görsel sanatlardan, 

sahne sanatları ve sinema temelleri binlerce yıl önce atılmış olan sanatsal 

yaratımlardır ve izleyicilerine yaşamdan ve düş dünyasından bir pencere 

açarak kurguları aktarmaya çalışırlar. Bu sanatlar yaşam gerçeğini ele alarak 

onu düş gücü ile besleyip, yorumlayıp, anlamlandırarak, izleyiciye sunmak 

üzere kurgularlar (Şener, 1997).  

Yaşantıları paylaşarak kendini geliştirmek isteyen insan için kurgu, 

amaçlı ve çekim gücü yüksek bir biçimde tasarlanmıştır. Bu nedenle, 

tasarımsal (kurgusal) olan aktarımlarda amaç, koltuğunda oturan izleyiciyi 

etkileyip inandırarak, onu kurgunun içine almaktır. “İzleyici oyun sırasında 

olup bitenlerin ortasında, olup bitenlerle bir yaşantı birliği içine sokulur 

(Nutku, 1993).” Bu anlamda kurgu, oyuncu ve izleyici arasında gelişen 

etkileşim sürecidir. 

Sahne sanatları ve kamera karşısında gerçekleştirilen sanatlar, izleyici 

ve oyun arasındaki etkileşimi daha da güçlü kılmak amacıyla, çok sayıda 

aracı bir arada kullanırlar. Dekoru, kostümü, ışığı ve makyajıyla hazırlanmış 

düzenin içinde izleyici, kendini tanıdık bir kurgunun içinde bulur. Tiyatronun 

sunduğu yanılsama sonucunda sahne ve seyirci arasında bir özdeşlik, bir 

duygu eşliği yaratılmaktadır (Şener, 1998). İzleyicinin aklı ve bedeni iç ve dış 

dünyalar arasında sürekli gidip gelir (Pavis, 1996), izleyici kendininkine 

benzer eşya ile çevrili olan, kendi gibi davranan, kendi gibi konuşan ve günün 

yaşanan sorunları ile uğraşan oyun kişisinde, kendini görür, onunla 

özdeşleşir. Özdeşleşme, oyun kişisini sevmekten, ona acımaktan daha yakın 

bir ilişki içinde olmak demektir. İzleyicinin kendini oyun kişisinin yerine 

koyması, onun söz ve davranışlarında kendini yaşaması, tiyatro deyimiyle 

empatiye erişmesi demektir. Yanılsama, gerçeğin inandırıcı kılınması için 

gereklidir (Şener, 1998).  

Yanılsamanın gerçekleşme şartlarından biri de izleyicinin kurguyu 

inandırıcı bulmasıdır. İzleyici sunulan kurguyu ne denli gerçekçi bulursa, 

kendini kurguya o denli kolay adapte eder. Bu durum izleyicinin sunulan 

karakterle özdeşleyim kurmasını sağlar. Bu süreç içerisinde özdeşleyim, hem 
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oyuncunun rolü ile hem de izleyicinin, oyuncunun canlandırdığı karakter ile 

etkileşmesi, bir anlamda onu hissederek yaşaması sonucu kurulur. Sunulan 

kurgu süresince izleyici, oyunun içine çekilir. Oyunun içinde kendini bulan, 

sunulanları kendi içinde yaşayan izleyicinin bu yolla, sunulan tiyatro, opera, 

bale ya da film kurgusuna, başından sonuna kadar dikkat yoğunluğu yüksek 

bir biçimde bağlanması sağlanır. 

Yanılsamanın gerçekleşmesi için oyuncuya önemli bir sorumluluk 

düşmektedir. Yanılsama, öncelikli olarak oyuncunun canlandıracağı rol kişisi 

ile özdeşleşme çabası ile başlamaktadır. Oyuncunun kendi üzerindeki 

çalışması olarak adlandırılabilecek olan bu süreç, onun duygu iletimleri ve dış 

görünüşü ile ilgilidir. Oyunun sunumu aşamasında, izleyicilerin gözleri 

önünde, metinde tüm özellikleriyle anlatılan, tanımlanan oyun kişisinin 

olduğuna öncelikli olarak kendisini inandırabilmesi için, binlerce küçük görsel 

yanılgıdan yardım alır (Pavis, 1996).  

Oyuncu, şarkı söylemek, dans etmek, enstrüman çalmak, kılıç 

kullanmak gibi rolünün gerektirdiği çok sayıda özel yeteneği geliştirmelidir. 

Değişik stillerde ve doğaçlama rol yapmalı, kuramsal anlamda tiyatro tarihi 

bilgisini geliştirmeli ve rolünün gerektirdiği pek çok alanda eğitim almalıdır. 

Tüm bu yetenekler yeterli düzeye geldiğinde oyuncu, rolünü izleyiciye fiziksel 

anlamda yansıtabilmek için vücuduna ve tüm duygularını iletmekte kullandığı 

yüzüne inanmak zorundadır (Buchman, 1989). Bu yanılsamanın bir başka 

yansıdığı taraf da oyuncunun aynı sahneyi paylaştığı diğer rol arkadaşlarıdır. 

Aynı sahneyi paylaşan oyuncular için de karşılıklı inandırıcılık, 

konsantrasyonu ve sunumun başarısını artıran önemli faktörlerden biridir.  

İnsanlar arası iletişimde yüz ifadelerinin, konuşmaya oranla ne denli 

önemli bir paya sahip olduğu göz önünde bulundurulunca (Deaux, 

Wrigtsman, 1983), oyuncu ile izleyici arasındaki en güçlü bağın “sahne 

makyajı” olduğu söylenebilir. Oyun sürecinde izleyicinin, oyuncunun ağırlıklı 

olarak yüz ifadelerinden olayları kavradığı göz önünde bulundurulacak 

olursa, daha çok yüz üzerinde ve ifadelerin belirgin hale getirilme işinin 
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gerçekleştirildiği makyaj sanatının olanaklarıyla, bu süreç daha da verimli 

yaşanır hale gelmektedir. 

Tiyatroda gerçekçi akımın öncülerinden ve bu akımın gücünün 

günümüze kadar ulaşmasını sağlayan önemli tiyatro yazarlarından biri de 

Rus Konstantin Stanislavski’dir (Şener, 1998). Stanislavski yöntemi, diğer 

adıyla “fiziksel eylemler yöntemi” kendisi tarafından 19. yy ortalarında, 

gerçekçilik akımı içerisinde geliştirilmiştir. Bu yöntem günümüzde de halen 

geçerliğini yitirmemiş, tiyatro oyuncusu yetiştiren konservatuvarlarda ve 

tiyatro okullarında oyunculuk yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Stanislavski’ye göre, oyuncunun olağan yaşamda, hiç kimseye 

fısıldamayı dahi düşünemeyeceği, bir takım duygu ve düşüncelerini ortaya 

koyabilecek kadar cüretkar olabilmesini sağlayan olgu maskedir ki, bu 

maske, ardına gizlenilen giysi ve makyajdan oluşmaktadır. Oyuncu bu 

maskenin koruyuculuğunda, ruhunu en derin ve gizli ayrıntılarına kadar 

sergileyebilir. Kişileştirmenin başarısının büyüklüğü, görüntüsel anlamda 

yeniden oluşum eşliğinde gerçekleştirilmesine bağlıdır (2007). 

Sahne makyajı son araç olarak doğru ve gerektiğince yapıldığında 

oyuncunun izleyiciye rolünü yansıtabilmesi için kullanılır. Oyuncu ne kadar 

donanımlı olursa olsun, başarılı bir makyaj uygulaması olmadan, eğitimiyle 

sahip olduğu diğer tüm yetileri, olumsuz bir biçimde sarsılır (Buchman, 

1989). Bir başka deyişle kötü bir makyaj uygulaması başarılı bir sunumu 

olumsuz yönde etkiler, çünkü makyaj görsellikte önemli bir paya sahiptir ve 

görsellik de sunumda ön planda olan bir olgudur.  

 Sözü geçen kurguların başarıları, onların görselliklerinde etkili olan 

makyaj ve diğer unsurların, profesyonel uygulanmaları ile doğru orantılıdır. 

Bu durum göz önünde bulundurularak, genel bir tanım yapmak gerekirse, 

profesyonel makyaj sahne üzerinde ya da kamera karşısında gerçekleştirilen, 

görsel ve eğlence sanatları içinde kullanılan, detaylara olan ilginin yüksek 

düzeyde olduğu, geniş kapsamlı yetenek gerektiren, disiplinler arası bir sanat 

dalıdır (Buchman, 1989).  
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İzleyici ile oyuncu arasında gerçekleşen özdeşleyimin kurulması 

sırasında en önemli araçlardan biri olan profesyonel makyaj, oynanacak 

rolün tüm özelliklerini görüntüsel olarak sağlayarak, hem oyuncunun ve tüm 

rol arkadaşlarının rollerine daha iyi adapte olmasını sağlar, hem de izleyiciyi 

oyunun içine alarak özdeşleyimin çok yönlü olarak gerçekleşmesini sağlar. 

Her alanda olduğu gibi makyaj sanat dalı alanında da uzman 

yetiştirebilmek için verilecek olan eğitimin niteliği önemlidir. Makyaj kendi 

içinde bir çok alt alana ayrılmaktadır.  

Makyajın Türk Dil Kurumu sözlüğünde “1. Yüzü güzelleştirmek için 

boyama, yüz boyama, yüz bakımı. 2. Sinema ve televizyonda iyi görüntü 

sağlamak, belli bir tipi yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için 

oyuncunun yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişmeler.” 

şeklinde tanımlanmıştır (1998). Makyaj sanatı olanı olması gerektiği gibi 

göstermek için özel üretilmiş malzemelerle yapılan bir yanılsama şeklinde de 

tanımlanabilir.  

Makyajın Türk Dil Kurumu sözlüğündeki 2 tanımından yola çıkarak, 

1.Güzellik Makyajı: 

 a) Gündüz Makyajı, 

 b) Gece Makyajı 

2.Sahne, Sinema ve Televizyon Makyajı: 

a) Düzeltici Makyaj 

b) Karakter Makyajı 

• Genç Makyajı 

• Yaşlı Makyajı 

• Irk Makyajları (kızılderili, zenci, arap, uzakdoğulu vb.) 

• Dönem Makyajları (ilk çağ, antik çağ, ortaçağ, rönesans, 

barok, 30’lar, 40’lar.. vb.) 

• Benzetme Makyajları (Atatürk, Lincoln, Einstein vb.) 

• Görsel Özür Makyajları (Notre Damm’ın Kamburu, Rigoletto 

vb.) 

• Yara, Yanık Makyajları 
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c)  Fantastik Makyaj 

• Doğa Üstü Yaratıklar (uzaylı, cadı, vampir, zombie, kurt 

adam, hayalet, melek, peri, şeytan vb.) 

• Hayvanlar (maymun, sürüngen, deniz yaratıkları vb.)  

d)  Animatronik  

şeklinde sınıflandırılabilir. 

 Yukarıdaki konu başlıklarından sahne, sinema ve televizyonda 

karakter yaratmaya çalışmaları bazı tekniklerin kullanılmaları ile 

yapılmaktadır. Bunların ilki geleneksel boyama olarak da geçen, fırça ve 

süngerle yapılan makyaj çalışmasıdır. İkincisi havalı tabanca ile boya atmak 

yoluyla yapılan makyaj uygulamasıdır. Üçüncüsü ise üç boyutlu makyaj 

tekniğidir.  

Üç boyutlu makyaj tekniği kendi içinde iki şekilde yapılmaktadır. 

Birincisi, sentetik balmumu, lateks benzeri malzemelerin doğrudan yüz ya da 

vücuda uygulanmasıdır. Diğeri ise  kalıp alarak, karakterin gerektirdiği 

biçimde modelleme ve döküm yaparak bu yolla elde edilen protez 

parçalarının yüz ya da vücuda eklenerek uygulanmasıdır. Her iki teknik 

uygulama sonrasında yine geleneksel yöntemlerle ya da havalı tabanca ile 

boya atmak yoluyla makyaj uygulaması yapmak gereklidir (Kehoe, 1995). 

Yine animatronik çalışmalar için de üç boyutlu makyaj teknikleri 

kullanılmaktadır. 

 Makyaj sanatının bir dalı olan üç boyutlu makyaj tekniğini kullanarak 

karakter yaratmak için alan uzmanı olmaya yönelik verilecek eğitimin içeriği 

bu alanda başarılı çalışmalar yapması beklenen üç boyutlu makyaj 

uzmanlarının yetişmeleri ve donanımları için çok önemlidir. Ancak Türkiye’de 

bu alanda uzman eğitimi veren bir okul ya da sistem bulunmamaktadır. 

Dünya’da yaygın bir biçimde eğitimi olan bu alanın ülkemizde kapsamlı bir 

eğitiminin olmayışı büyük bir eksikliktir.  
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1.1.   Problem Durumu 

Türkiye’de sahne, sinema, televizyon ve diğer görsel tasarım 

alanlarında kullanılan üç boyutlu makyaj tasarım ve uygulamaları konusunda 

açılabilecek bir yüksek lisans programına zemin oluşturabilecek üç boyutlu 

makyaj uzmanı yeterliklerinin belirlenmesi ve bir program önerisi 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın amacı; sahne, sinema, televizyon ve diğer görsel 

tasarım alanlarında kullanılan üç boyutlu makyaj tasarımı ve uygulamaları 

konusunda yapılmış çalışmaları inceleyerek, üç boyutlu makyaj eğitimi 

yüksek lisans programı yeterliklerini  ortaya koymaktır.  

 

Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 

1. Üç boyutlu makyaj alanında açılabilecek bir yüksek lisans programı 

için oluşturulacak genel ve alan yeterlikleri nelerdir? 

2.   Üç boyutlu makyaj uzmanının; 

a) Sahip olması gereken kuramsal temel, 

b) Karakter tasarımı yapması ve uygulaması, 

c) Çalışma ilkeleri, 

d) Kullandığı yöntem ve teknikler, 

e) Kullandığı araç gereçler ve çalışma ortamı, 

f) Tasarımda kullandığı görsel, yazınsal vb. kaynaklar, 

g) Yararlandığı disiplinler, 

h) Sahip olması gereken kişisel özellikler, 

konularındaki bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı alan yeterlikleri nelerdir? 

3. Bu araştırmadan elde edilen verilere ve alanyazın çalışmalarına 

dayalı olarak, üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirmek için açılabilecek bir 

yüksek lisans programında yer alan derslerin kazanımları nelerdir? 
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1.3. Önem 

Dünyada; sahne sanatları, sinema, televizyon ve kurgusal fotoğrafçılık 

alanlarında, dekor ve kostümün yanında makyaj, izleyici ve oyuncu arasında 

özdeşleyim kurulması için önemlidir. Makyajın sağladığı olanaklarla 

oluşturulan özel efektler sayesinde oyuncuların canlandıracakları karakterlere 

bürünmeleri kolaylaşmış, teknolojik gelişimin etkisiyle bu alanda kullanılan 

teknikler de değişerek farklılaşmış, sürekli yeni malzemelerin geliştirilmesi ile 

yapılan uygulamalar, geçmişte yapılan uygulamalara göre, gerçekçi 

görünüme yaklaşma anlamında farklılık göstermiş ve gerçeğinden ayırt 

edilmesi güç uygulamalar, üç boyutlu makyaj tekniklerinin uygulanmasıyla  

izleyiciye sunularak inandırıcılık sağlanmıştır.       

Türkiye’de “üç boyutlu sahne, sinema ve televizyon makyaj uzmanı” 

yetiştirecek, uzun süreli ve sistemli bir eğitim programı bulunmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak alana, ülke içinde, üniversitelere bağlı olarak ya da 

altyapısı iyi planlanmış sertifika programı şeklinde oluşturulmuş, sistemli 

eğitimlerden geçerek uzmanlaşmış üç boyutlu makyaj tasarım ve 

uygulayıcıları yetişememektedir. Alana ilgi duyan adaylar Türkiye’de 

kapsamlı eğitim alamadıkları için yabancı dil yetersizliği, maddi kaynak 

eksikliği gibi bazı nedenlerden dolayı yurt dışında olan eğitimi çoğunlukla 

alamamaktadırlar. Alanda uzman yetişmediği için de görselliğin etkili olduğu 

sahne, sinema ve televizyon gibi alanlarda üç boyutlu makyaj ile karakter 

yaratma ve uygulama arz ve talep döngüsü yabancı ülkelerdeki kadar güçlü 

değildir. Bu durum sözü geçen alanlarda, görselliğin etkili bir biçimde 

kullanılamamasına yol açmaktadır.  

Kalkınmış ülkelerin üç boyutlu karakter makyajı alanında yaptıkları 

tasarım ve uygulamaların dünya çapında başarı elde etmesinin, bu ülkelerde 

verilmekte olan alan eğitimiyle bağlantısı açıktır. Bugün kalkınmış ülkelerle 

aynı seviyelere gelebilmemiz ve hatta öne geçebilmemiz, eğitim ve sanata 

vereceğimiz önemle doğru orantılıdır (Etike, 1995).  



 

 

10

Mutlu’ya göre uzun yıllardan beri sürdürmekte olduğumuz çabaların, 

kalkınma hamlelerinin amaçlarına ulaşması, ülkenin çağdaş uygarlık 

düzeyine yükselebilmesi için iş gücümüzün eğitim düzeyini yükseltmekten 

başka çıkar yolumuz bulunmamaktadır. “Kaderimizi ancak bilgi ile 

değiştirebiliriz. Bilgi ve her kademede okullaşma oranı, rekabet içinde 

olduğumuz ileri düzeydeki ülkeler seviyesinde olduğu zaman etkili olabilir.” 

(2007)  

Türkiye’de daha önce kurulmamış olan üç boyutlu makyaj uzmanı 

yetiştirecek yüksek lisans eğitim programı için bir taslak oluşturmak üzere 

diğer ülkelerde bu alandaki eğitimin ne şekilde yürütüldüğünü incelemek 

durum saptaması açısından faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans 

eğitim alanının gelişimi açısından bu tarz bir çalışmanın önemi büyüktür.  

Eğitimin sistemli olması belli kurallar çerçevesinde yapılan araştırma 

ve incelemeler sonucu elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle sağlanır. 

Bu nedenle Türkiye’de sahne, sinema ve televizyona üç boyutlu makyaj 

yöntemleriyle karakter üretme çalışmalarında ilerlemek için bazı araştırmalar 

yapmak gereklidir.  

Makyajın bu dalı dünyada yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. İlk 

olarak uygulandığı Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalar 1930’lu yıllardan 

beri sürmektedir. Alan sanatçıları teknolojik gelişmelere paralel malzeme ve 

donanım gelişimi doğrultusunda, sürekli yeni yöntemler geliştirerek, 

gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı işler yapmaktadırlar. 

Üç boyutlu karakter makyajı tasarım ve uygulama tekniklerini hem 

oluşturup hem de incelikleriyle uygulamakta son derece başarılı olan Amerika 

ve Avrupa’da yer alan ülkelerde eğitimin ne tür okullarda, ne kadar süre ile ne 

tür dersler verildiği, derslerin içerikleri, Türkiye’de verilen eğitim ile Amerika 

ve Avrupa’da verilen eğitimin benzerlikleri ve farklılıklarını saptamak, bunun 

yanında yetiştirilecek olan üç boyutlu makyaj uzmanın özelliklerinin “uzman 

yeterlik” çalışması ile ayrıntıları ile ortaya çıkarılmasının, planlanacak olan 
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eğitim programına temel oluşturmak açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın, sahne makyajı tasarım ve uygulaması ile etkileşim 

içerisinde bulunan sahne sanatları, sinema ve televizyon alanlarıyla, sahne 

makyajı tasarım ve uygulaması alanlarında uzman olarak çalışacak adaylar 

ve çalışmakta olan alan uzmanları için yararlı olması düşünülmektedir. 

Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, kurulması 

olası üç boyutlu makyaj uzmanı yüksek lisans programı ile yetiştirilecek olan 

uzmanların çalışmalarıyla; sahne, sinema ve televizyon kurgularının 

görselliklerinde önemli ölçüde bir değişimi gerçekleştirecekleri ve sunumların 

kalite ve profesyonelliğini artıracak olan bu durumun görsel sanatlar alanında 

başarı olarak Türkiye’ye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.4. Sınırlılıklar 

“Üç boyutlu sahne, sinema ve televizyon makyajı tasarım ve 

uygulaması” konusu ele alınırken, kozmetik makyaj konunun dışında 

tutulmuştur. Üç boyutlu makyaj ile ilgili çalışmalarda daha çok eritilerek kalıp 

içerisine dökülebilen, etsi plastik malzeme (jel köpük) ve şekillendirme 

macunu gibi malzemeler, çalışma teknikleri ve uygulama yöntemleri üzerinde 

durulmuş, pişirim gerektiren ve uygulama zorluğu bulunan köpüklü lateks 

olarak adlandırdığımız malzeme ile uygulamalara, gerçekçi vücut parçalarını 

(kol, bacak, ayak gibi insan bedeni parçaları, tüm beden ya da baş gibi) 

üretmekte kullanılan silikon malzeme ve tekniklerine, elektronik aksamlı, 

mühendislik projesi olan uzaktan kumandalı animatronik film karakterlerine 

derinlemesine değinilmemiştir.  

Araştırma, üç boyutlu makyaj alanı ile sınırlandırılacağından, “uzman”, 

üç boyutlu makyaj uzmanı olarak ele alınmış ve yeterlik çalışması bu esas 

üzerinden yapılmıştır.  
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1.5. Tanımlar 

Animatronik, bir film karakteri için, film yapım merkezlerinin sanat ve 

özel efekt bölümlerinde gerçekleştirilen, mühendislerle birlikte çalışmalar 

yürütülerek uzaktan kumanda ile hareket edebilen mekanik kısmının 

tasarlanması sonucu üst kısmı gerçekçi malzemelerle kaplanan robot kukla. 

Beceri, belirli bir konuda ya da görevde performans gösterebilmek için 

gerekli olan bilişsel (gözlem yapma, neden sonuç ilişkisi kurma, sınıflama, 

kanıt sunma vb.) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve 

gereçlerin kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır 

(http://www.myk.gov.tr/index.php/en/ulusal-yeterlilikler-ana/218-avrupa-

yeterllk-cerceves-ayc-referans-sevyeler). 

Bilgi, bir iş alanının ya da kuramsal bir alanın içeriğine ilişkin olguların, 

ilkelerin, özelliklerin, kavramların tanınması ya da hatırnaması.  

Havalı boya tabancası (airbrush), havalı bir kompresör ve ona bağlı 

bir püskürtücü uçtan oluşan bir sistemdir. Havalı kompresörden çıkan hava 

ile boya haznesindeki boya, kontrollü olarak makyaj yapılacak yüzeye 

püskürtülür. 

Jel köpük (gel foam), katı halde bulunan ve kullanılacağı zaman ısı 

yoluyla sıvılaştırılan, önceden hazırlanmış kalıp içerisine dökülen ve 

bekletilmek yoluyla sertleşmesi sağlanan üç boyutlu makyaj uygulamalarında 

kullanılmak üzere üretilmiş etsi, yumuşak malzeme.  

Karakter, kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan, kendine 

özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi olarak tanımlanabilir. 

Tasarım için özellikleri belirlenirken, klasik yapılan tanımın da ötesinde oyun 

ya da kurgu içindeki davranışları, başkaları ile arasında geçen konuşmalar 

gibi kişisel özellikleri hakkında bilgi alınabilecek kısımlar metin incelemesi 

yoluyla ortaya çıkarılır. (Tiyatro Terimleri Sözlüğü,1996) Tip ise insanları 

genellemesine yansıtan, benzerlerinin genel özelliklerini üzerinde taşıyan,  
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kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları 

gösteren, derinliği, ruhsal değişim ve gelişimi olmayan oyun kişisidir. (Tiyatro 

Terimleri Sözlüğü, 1996) Tip ve karakter farklı yapılarda olan oyun kişileri 

olmalarına rağmen tezde karakter kelimesi ile her iki oyun kişisi de 

anlatılmaya çalışılmaktadır.  

 
Köpüklü lateks, üç boyutlu makyaj uygulamalarında kullanılmak 

üzere, canlı model üzerinde üretilmiş kalıpların içine sıvı halde dökülerek 

belirli süre ve derecede fırınlandıktan sonra, uygulanan ısının etkisiyle etsi bir 

yumuşaklıkta kalıbın şeklini alarak sertleşebilen malzeme.  

Kurgu, yaşam gerçeğinin düş gücü ile beslenip, yorumlanıp, 

anlamlandırılarak izleyicilere sunulduğu, başta oyuncu olmak üzere dekor, 

ışık, kostüm ve makyaj ve bunun gibi pek çok unsurun da kullanılmasıyla 

ortaya konulan tiyatro, opera, bale, müzikal ve film gibi sanatsal çalışmalar.  

Lateks (kauçuk sütü), yüz ve vücutta yara, kırışıklık gibi makyaj 

efektlerinin yapılmasında kullanılan, gerçekte kauçuk ağacının sütünden 

üretilen sıvı malzeme.  

Makyaj uzmanı, kostüm tasarımcısı ve rejisör ya da yönetmen ile 

bağlantılı çalışarak karakterin (oyuncunun canlandıracağı role uygun olan 

oyun kişisinin) tüm özelliklerini (yaşadığı dönem, ırkı, ulusu, sağlık durumu, 

yaşı, sosyal statüsü, eğitimi, mesleği vb.) analiz ederek, oyuncunun fiziksel 

ve anatomik özelliklerini de göz önünde bulundurarak, yansıtılması gereken 

özelliklerini en iyi şekilde izleyiciye iletebilmesi için gerekli olan görselliği, 

kağıt üzerinde tasarlayan ve uygulama boyutunda ne gibi malzemelerin 

kullanılacağını belirleyen, üretim ve uygulama yapan kişi.  

Özdeşleyim, “özdeşleşmek” kelimesinden gelmektedir. Özdeşleşmek 

terimi Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ne göre; her türlü nitelik bakımından 

eşit olma, ayırt edilemeyecek kadar benzer olma durumuna gelmek olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 1988). Özdeşleyim ise, oyuncunun canlandıracağı 
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karakter ile ya da izleyicinin izlemekte olduğu oyun karakteri ile kendini bir 

tutması, kendini o’ymuş gibi hissetmesi olarak ele alınmıştır.  

Peruka, “takma saç” anlamına gelen peruka sözcüğü ile bu çalışmada 

aynı yöntemlerle üretilen sakal, bıyık, kaş ve favori ve üç boyutlu makyaj 

teknikleri ile üretilen takma parçaların üzerine özel bir tığ ile saç işleme 

işlemlerinin tümü anlatılmaya çalışılmaktadır.  

Protez parça, üç boyutlu makyaj teknikleri ile oluşturulacak karakterin 

özelliklerini yansıtmak amacıyla, uygulama yapılacak olan kişinin yüz ve 

vücudunda anatomik değişikliklerin (çıkık elmacık kemikleri, kemerli burun, 

derin yaralar, vücutta şekil bozuklukları vb.) yapılmasına olanak tanıyan ek 

parçalar.  

Sahne makyajı, sahnede oyun için özel tasarlanmış ışık düzeni 

altında, oyunda yer alan oyuncuların, rollerini en iyi şekilde yansıtabilmelerini 

sağlamak amacıyla tasarlanan, izleyici ve oyuncu arasındaki uzaklığı da 

kullanarak görsel yanılgı yaratan, özel malzemelerle geleneksel boyama 

yöntemi ile uygulanan makyaj. 

Silikon, büyük boyutlu vücut uzuvlarını (baş, kol, el, bacak, ayak, 

gövde parçaları ya da tüm gövde vb.), üretilmiş olan kalıpların içerisine 

dökerek gerçekçi görünümlü kopyalar elde etmekte kullanılan dayanıklı 

malzeme.  

Sinema-televizyon makyajı, sinema ya da televizyon kurgusu 

içerisinde yer alan oyuncunun rolünü izleyiciye, kamera oyuncunun çok 

yakınında ve ayrıntılı bir biçimde çekim yaparken, gerçekçi ve inandırıcı 

şekilde yansıtabilmesi için özel malzemelerle uygulanan makyaj.  

Kazanım, öğrencinin öğrenme dönemi sonunda ne bilmesini, ne 

anlamasını ve/veya neyi yapabilmesinin belirlendiği, ilgili ders içeriği ile bu 

içeriğin ulaşması beklenen bilişsel düzeyi tanımlayan ifadelerdir. 
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Üç boyutlu (protez/değişim-dönüşüm makyajı)) makyaj, sahne, 

film ya da televizyon endüstrisinde gerçekleştirilecek kurgularda bir karakter 

yaratmak amacıyla, kalıp alma, modelleme, döküm yapma gibi tekniklerin 

kullanılmalarıyla lateks, köpüklü lateks, jelatin ve silikon gibi dolgu 

malzemeleri elde edilen üç boyutlu parçaların yüz ya da vücuda 

yapıştırılmaları ile oyuncunun dış görünüşünün tamamen ya da kısmen 

değiştirilerek yeni bir görünüme büründürüldüğü makyaj çalışması.  

Bu teknikle aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı göz, kulak, 

burun, el, parmak, ayak, bacak vb. uzuvlarını kaybetmiş olan hastalar için 

gerçeğiyle birebir benzeşen takma parçalar da üretilebilmektedir ki bunlara 

da protez parçalar adı verilmektedir. Karakter tasarımı için üretilen parçalarla 

aynı tekniklerin kullanılmasıyla üretilen protez parçalar çoğu zaman hastanın 

eksik olan uzvunun olduğu kemiğe cerrahi yollarla metal vidaların 

yerleştirilmesi ve ek parçaların da bu vidalara takma ve çıkarma (mıknatıs 

vb.) yoluyla kullanılmaları sağlanmaktadır. Bu çalışma ile bu tür hastaların 

eksik olan uzuvlarının toplum içinde görsellikleri ile dikkat çekmesinin 

engellenmesi gibi psikolojik yararının yanı sıra, parmak, el, kulak (gözlüğü 

taşımak amaçlı) vs. gibi uzuvların eksikliklerinde işlevsel amaçla da 

kullanılmaktadırlar.  

Yeterlik, geçerliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla 

tamamlanması sonucu o program için öngörülen kazanımların ne derece 
kazanıldığını ifade eden düzey.  

Yetkinlik, “özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır. 

Yetkinlik, bireyin sahip olduğu temel bilgi ve becerileri, iş ve çalışma ortamları 

ile mesleki ve kişisel gelişim konularında kullanabilmesi yeteneğidir 

(http://www.myk.gov.tr/index.php/en/ulusal-yeterlilikler-ana/218-avrupa-

yeterllk-cerceves-ayc-referans-sevyeler) 
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2. BÖLÜM 
 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 
Bu bölüm, sanatın çıkış noktası kabul edilen dini ayinlerle, bu 

ayinlerde kullanılan maskelerin kullanım amaçları ve sahne sanatlarına nasıl 

zemin oluşturduklarının anlatımı ile başlamaktadır. Karakter makyajı ile ilgili 

anlatımların yanı sıra üç boyutlu makyaj ve uygulama yöntemlerine örnekli 

açıklamalar yapılmış, üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirmesi düşünülen bir 

yüksek lisans programına altyapı oluşturması açısından üç boyutlu makyaj 

eğitimi veren okullarla ilgili bilgiler verilmiştir.  

2.1.  Antik Çağ Tiyatro Maskları, Kostüm ve Perukalar 

İnsanoğlu kendini başka nesneler, olaylar, hayvanlar ya da güçlerle 

özdeşleştirmeye başladığı andan itibaren maskeyi bir değişim, dönüşüm, 

güçlenme, gizlenme aracı olarak kullanmıştır. Bu tanımıyla maskenin 

kullanımı tiyatrodan da eskidir. 

 İlk çağlarda insanların korktukları ve anlayamadıkları doğal ve doğa 

üstü güçlere karşı baskın gelme ve güçlenme amacıyla gerçekleştirdikleri av 

törenlerini, yine o dönemden kalan mağara duvarlarına çizdikleri resimlerden 

anlamaktayız. Bu törenlerde hayvan postlarına bürünmenin yanı sıra hayvan 

kemiklerini maske olarak kullanmak da kılık değiştirmenin en önemli 

detaylarından biridir. Yapılan araştırmalar ritüellerde ilkel insanın kostümünü 

maske ile tamamladığı yönündedir (Segal, 2006). 

Maske yüzü saklamanın yanı sıra başka bir ifade ve karaktere 

bürümek amacıyla da kullanılmıştır. Nutku’ya göre maske iki amaçla 

kullanılır. İlki maske tanıdığımız kişiyi yok eder ve onun insana özgü yüzünü 
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ve ifadesini alarak yerine tanımadığımız, doğa üstü, insanla ilgili olmayan bir 

görünüş içine sokar. İkincisi, maske, oyuncunun yüzünü yeniler ve ona bir 

özellik verir (1971). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Mağara resimleri 

Maske sözlüklerde “1. Boyalı karton, kumaş, plastikten yapılmış olan 

ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma 

yüz. 2. Mec. Gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen 

aldatıcı görünüş, davranış. 3. Psik. Kişinin oynadığı rol veya hem kendisine 

hem de çevresine takındığı tavır…” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 1988). 

Yapılan araştırmalar geçmiş zamanlarda yapılan dinsel törenlerde 

hayvan kılığına giren ilkel insanın kostümünü maskelerle tamamladığı 

anlaşılmaktadır (Resim 1).  

Nutku maskeyi oluşturuldukları malzemelere ve yapılış biçimlerine 

göre iki şekilde tanımlamaktadır: 

“İlki boyama şeklinde yapılanlar, ikincisi ise o dönemde de kullanılan 

bazı plastik malzemelerle tahta, tüy, ot, bakır ve günümüzde de alçı ve 

tutkallı kağıt hamuru ile (Papia mache: Kağıt ve tutkal ile yapılan hamurun 

kullanımı ile gerçekleştirilen tekniğe verilen ad.) yapılan plastik maskelerdir. 

(1989). İkinci grup olan plastik maskelere, araştırmanın konusu olan üç 

boyutlu makyaj tekniklerinin kullanılması ile oluşturulan, plastik olan ancak 

yüze yapıştırılması dolayısıyla yüzle beraber hareket edebilen, mimik 

hareketlerine, yüz ifadelerine uyum sağlayabilen maskeler de bu sınıfa dahil 

edilebilir.” 
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Bu açıdan bakıldığında maskenin tarihsel süreç içerisinde kullanımını 

ele almak yerinde olacaktır.  

Maske ilkel insan tarafından iki farklı inançtan dolayı kullanılmıştır. 

Bunlardan biri animizm diğeri de totemizmdir (Nutku, 1971). Afrika 

insanlarının büyük çoğunluğunun inancının temelini oluşturan animizm 

kavramı Topuz’a göre; 

“…yüce bir tanrıya ya da tanrılara ve ruhlara inanan, dünyadaki ve 

evrendeki bütün varlıkların, canlıların ve doğal güçlerin birer ruh taşıdığını ve 

ölümden sonra insan ruhlarının çok uzun süre yaşadıklarını, insanları çok 

yakından izlediklerini ve topluma iyilik ya da kötülük edebileceklerini kabul 

eden bir inanç düzenidir.” (Topuz, 1992). 

şeklinde açıklanır. 

Animizmde de maske kullanımı oldukça yaygındır. Bu düşünce 

sistemini benimseyenlere göre canlı ya da cansız tüm varlıkların ruhu vardır. 

Doğal felaketleri doğanın insanlardan öç alması şeklinde algılamalarından 

dolayı bu felaketlerin gerçekleşmemesi için törenler yaparlar. Bu törenler 

sırasında yapılan maskeler daha çok korkutmaya yöneliktir. Yine de törenin 

amacına göre farklılıklar gösterebilmektedirler. 

 
Resim 2. Animizm maskeleri 

Nutku animizm inancıyla maskenin bağlantısını şu şekilde 

açıklamaktadır: 
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“İnsanoğlu çevresindeki her şeyde kendi özünden değişik bir öz 

olduğuna inanıyordu; bu öz bir anima, yani ruhtu. İnsan ölünce ruhu 

gövdesinden ayrılırdı, ama yok olmazdı, gidip bir ağaca, bir kayaya ya da 

suya girerdi. Ruhun içine girdiği o şey bir içerik kazanır, ve fetiş olurdu. 

Üstelik bir fetişteki ruhun gücü insanın ruhundaki güçten daha üstündü; 

çünkü öldürülemezdi ve istediği anda başka bir varlığa geçebilirdi. Maske ise 

insanoğlunun fetişteki ruhları kendinden yana çekecek bir anima, bir ruh 

kalıbı idi. Böylece maske de bir fetiş oluyor, insan ruhunu güçlendiriyordu.” 

Diğer inanç sistemi olan totemizm’de pek çok yönden zayıf olan 

insana göre güçlü olan hayvanlar totem olarak seçilmekte ve bu hayvanlar 

koruma altına alınmaktaydılar. Totem olarak seçilen hayvanların beslenmesi, 

bakımı ve üremelerine yardım etmek topluluğun mutluluğu için zorunluydu. 

Hayvanların deri ve kemiklerine dokunmak yasak olduğundan, insanoğlu 

maskeler yardımıyla totemleri canlandırarak taklit yoluyla büyüye 

yönelmişlerdir. İlkel insan yaptığı bu büyülerle hem totem olarak seçilen 

hayvanın rahatını, üremesini sağlıyor hem de bu yolla totemin gücünün 

kendisine geçeceğine inanıyordu (Ezici, 1986). 

Bunların dışında boyalarla yapılan maskeler Eski Mısır medeniyeti 

tarafından da kullanılmıştır. Maskeyi başlıca araç olarak Yunan ve Roma 

Tiyatrosu, İtalyan Commedia Del’Arte’da, Japon Kabuki ve Noh Tiyatroları 

kullanmıştır.  

Antik Yunan, tiyatro konusundaki ilk kuramsal görüşlerin filizlendiği 

dönem olması dolayısıyla önemli bir başlangıcı ifade eder. Tragedya ve 

komedya türünden yapıtların ortaya çıkışları bu uygarlık ile olmuştur. Tiyatro 

sanatına özgü olan karşıtların çatışması toplumda birbiri ile çelişen değer 

yargılarının bulunması bu gelişime önemli katkı sağlamıştır (Şener, 1998). 

Tragedya ve komedya Dionysos şenliklerinde ortaya çıkmıştır. 

Dionysos şenliklerinde koronun söylediği dinsel ezgilerden tragedya türü 

ortaya çıkarken, açık saçık kaba güldürü olarak tanımlanabilen fallik 

ezgilerden de komedya türü ortaya çıkmıştır. Tragedya ve komedyanın 

önemi Ezici tarafından,  
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“Antik Yunan’da töre, din ve otoritenin değerleri bireyi ve toplumu 

koşullandırdığı gibi, sanatçıyı da bu değerler çerçevesinde eserler vermeye 

yöneltmiştir. Sanatçı tıpkı bir tragedya kahramanı gibi dıştan özgür, içten 

bağımlı kılınmıştır. Tragedya, idealini gerçekleştirmek için savaşan 

kahramanı dünyasal bir çaba içinde göstererek evrensel olana yönelmiş, 

komedya ise; komedinin uzak açısını kullanarak, kusurlu kahramanı alay ve 

yergi yoluyla cezalandırmış, toplumsal olana dikkat çekmiştir. İnsana 

toplumsal bir varlık olma bilinci ve sorumluluğu aşılanmaya çalışılmıştır.” 

(1986). 

şeklinde yorumlanmıştır. Antik Yunan’da koro ve maske toplumsal bilinci ve 

sorumluluğu topluma aşılamaya yönelik olarak kullanılmıştır. 

           
Resim 3. Yunan Tiyatrosu komedi maskı 

İzleyicinin sunulan oyundan haz duyması konusu görsellikle doğrudan 

ilişkilidir. Bu da tiyatronun oynandığı yer, oyuncuların kostüm ve maskeleri ile 

ilgili bazı açıklamalar yapmayı gerektirmektedir. 

Antik çağda tiyatronun oynandığı yer oyun yeri ve izleyici yeri olmak 

üzere iki bölümdür. Daha sonra ana bölüm ve teknik bölüm olarak 

adlandırılan bölümler de eklenmiştir. Oyun bölümünün arkasında teknik 

bölüm bulunur. Bu bölümde giyinme odaları, dekor arabaları ve atölyeler 

bulunur. Ana bölümde de giriş, gişe ve fuaye bulunur.  

Yunanlılar doğayı, dekor olarak kullanmışlardır. Yazılı metin yoluyla 

her şeyi anlattıkları için de mekan anlatımını dekorla yapmaya pek gerek 

kalmamıştır. Yunan halkını oluşturan milletler Dorikler ve İonikler olduğundan 

kostüm tarzları da bu milletlerin etkisi altında farklılık göstermektedir. Dorikler 

asker kökenli bir millet iken İonikler daha çok sanata yönelen topluluktur. Bu 

bağlamda kostümler de Dorikler’de kalın ve kaba kumaşlardan genellikle dar 
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ve plisiz yapılırken İonikler daha ince keten türü kumaşlardan geniş ve bol 

plili kostümler giymekteydiler (Meinecke, 1966). 

Kostümlerin biçimleri ile ilgili bilgiler resimli Yunan vazolarından 

öğrenilmiştir. Kostümler, tragedyada alınan rollere uyumlu olarak 

düşünülmüştür. Kullanılan esas kostüm “kiton” olarak adlandırılmaktaydı. 

Ayak bileklerine kadar yumuşak kıvrımlarla dökülen dar ve plisiz yünden 

yapılmış bir kostümdü ve günlük hayatta da kullanılmaktaydı. Tam olarak 

Yunan kostümü olarak adlandırılamayacak olan kitonda Girit etkisi söz 

konusudur. Kitonlar, ilk önceleri düz kumaşlardan yapılırken, daha sonraları 

etek uçlarına süslemeler gelmiştir. Tek yanı açık olan kostümün yanı ve 

arkadaki parçası da omuz üzerinden öne getirilerek iğne ile tutturulmaktaydı.  

  
Resim 4. Kiton 

Kostümlerde sınıf ayrımı ve yaşa ait olarak uzun yada kısa olmaları 

gibi bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Örneğin rahip, yaşlı bir köylü ya da bir 

uşak uzun kostüm giyerken, asil genç ve asker kısa kostüm giyerdi. Yine 

kumaşın cinsi de sınıf ayrımını ortaya çıkaracak şekilde olurdu (Meinecke, 

1966). 

Kostüm renkleri de yine karakteri yansıtmakta kullanılmıştır. Maviye 

doğru giden renkleri soğuk, kırmızıya doğru giden renkleri sıcak olarak 

adlandırırsak, soğuk renkler antipati, sıcak renkler ise sempati duygusu 

uyandırmakta kullanılmıştır. Aynı zamanda koyu renkler acıyı, açık renkler 
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ise sevinci göstermekteydi. Örneğin kraliçeler mor rengin hakim olduğu 

kostümler giyerlerdi, böylece oyunun başından renk ile karakter ayrımı 

rahatlıkla yapılabilmekteydi.  

 Tiyatroda kullanılan kitonların bazı özellikleri ile günlük 

görüntüsünden ayrılmasına dikkat edilmekteydi. Normalde kolsuz olan kiton 

tiyatroda bileklere kadar uzanan kollara sahipti. Yine gündelik kullanılan 

kitonlarda belde bir kuşak kullanılırken, tiyatroda göğüs altından 

kullanılmaktaydı. Günlük yaşamda kiton beyaz ya da düz renkliyken, 

tiyatroda kostümün üstüne rengarenk süsler ve hayvan resimleri yapılıyordu. 

Tiyatroda kullanılan bir diğer kostüm de pelerindir. Daha çok manto 

türü bir giysi olan bu parça genellikle erkekler tarafından kullanılmaktaydı. 

Kadınlar da bu pelerini başları üzerinden geçirerek kullanabilmekteydiler. 

Kitonun üstüne alınan pelerinlerin himation ve klamos gibi türleri vardı.  

Yunan tiyatrosu çok büyük olduğundan en arkadaki izleyicinin 

oyuncuyu görebilmesi çok zordu. Bunun için oyuncular ayaklarına kotornos 

adı verilen yüksek tahta ayakkabılar giyerlerdi. Bu ayakkabıların taban 

kalınlıkları da karaktere, önemine göre yüksek ya da alçak olarak değişim 

göstermekteydi. Örneğin kralların ve asillerin kotornosu halkın giydiğinden 

daha yüksekti. En fazla 10 cm olan bu ayakkabıların tabanları Roma 

tiyatrosunda yirmi santimetreyi bulmuştur. 

            

         Resim 5. Himation                Resim 6. Roma tiyatrosunda              Resim 7. Bağcıklı 

                                                                      oyuncu tasviri                                      kotornos 
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Yine oyuncuların görünüşlerini abartmak için onkos adı verilen bir çeşit 

peruk kullanılırdı. Bu saçlı parça yüzün ifadelerini büyütmek amaçlı kullanılan 

maskelerin üst kısımlarına takılmaktaydı. Kotornos ve onkoslarla uzatılan 

oyuncu cılız görünmesin diye kostümlerin omuz kısımlarına pamuk 

doldurulmaktaydı. Böylece oyuncuların boylarına göre genişliklerini de 

dengelemiş oluyorlardı. Bu kostümlerle oyuncunun boyu iki metreyi 

bulmaktaydı (Meinecke, 1966). M.Ö. 5. yy’da maskeler normal boyutlarda 

yapılırken, özellikle M.Ö. 4. yy’da maskelerin büyük boyutlarda ve abartılmış 

oldukları görülmekteydi (Bozer, 1987).  

Maske ritüellerden gelen bir ifade aracı olarak Yunan Tiyatrosunun da 

baş elemanlarındandı. Maskeyi kullanmanın nedenleri şu şekilde 

açıklanabilir: 

1- Yüzü büyütüp, yüz ifadelerini güçlendirilerek on beş-yirmi bin kişilik 

tiyatronun arka sıralarında yer alan izleyicinin de ifadeleri rahatlıkla 

görebilmesini sağlamak. 

2- Tek oyuncunun birden fazla role çıkabilmesini sağlamak. 

3- O çağda kadın oyuncunun olmaması nedeniyle erkeklerin kadın 

rollerine çıkabilmelerini sağlamak. 

4- Maskelerin büyük ağız açıklıkları megafon görevi görmesi ile sesin 

en arkadaki seyirciye kadar iletilebilmesini sağlamak.  

Yunan tiyatrosunda kostüm ve maskelerden sorumlu olan kişiye 

Hypoboleus denirdi. Bu kişi oyunlarda maske ve kostümleri değiştirmek ve 

aynı zamanda oyun trafiğini sağlamak amacıyla çalışırdı. Antik tiyatroda 

kondüvit görevini de bu kişiler görmekteydiler (Meinecke, 1966).  

Arkaik devirde maskeler göz ve ağzı açıkta bırakan sade olarak 

tasarlanmış parçalardı. Genellikle bez, tahta ve mantar gibi malzemelerden 

yapılmaktaydılar. Sonraları deriden de yapılmışlardır. İlk duygu ileten insan 

maskesini kullanan oyuncunun Thespis olduğu söylenir. Ondan önce hep 

hayvan maskelerinin kullanıldığı bilinmektedir.  
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İlk maske kullanan tiyatro yazarı Aiskhylos olmuştur. Sophokles ilk 

karakter uyarlamalarını yaparken Euripides psikolojik masklarla çalışmıştır. 

Phynires adlı bir yazar da ilk kez kadın ve erkek maskelerini kullanmıştır. 

Kadında beyaz, erkekte güneşten yanmış bir ten rengi kullanarak sembol 

renkleri ortaya koymuştur (Meinecke, 1966). 

Maskenin sahnede oyun sırasında kontrolü de önemliydi. Bunun için 

Yunanlılar keçeden bir başlık giymekteydiler. Maskeyi bunun üzerine oturtup 

çene altından bağlarlardı. Bu sağlamlaştırma oyuncunun rahat hareket 

edebilmesini sağlamaktaydı.  

M.Ö.300’de yaşamış olan tiyatro yazarı Pollux’un belirttiği üzere 

tragedyalarda genç ve orta yaşlı erkek, ihtiyar adam, uşak ve kadın maskeleri 

olarak otuza yakın maske kullanılmaktaydı. Bunlardan farklı olarak tanrıları, 

hayaletleri, ölüleri ya da boynuzlu Acteon, çok gözlü Argus, kör Fineus gibi 

efsanevi karakterler ile ırmakları, saatleri, öç duygusunu anlatan bazı 

maskeleri de yapmaktaydılar.  

       
Resim 8. Maske kullanımının antik çağ vazo resimlerine yansımaları 

Maske ve onkoslarda da renkler sembolik olarak kullanılmaktaydılar. 

Örneğin orta yaşlı maskeye gri saç kullanılırken, ihtiyar adam maskeleri 

sakallı olurdu. Mutlu kadınlarda sarı, kötü kaderli, bahtsız ve mutsuz 

kadınlarda siyah, entrikacı kadınlarda ise kırmızı saç kullanılırdı. 

Kahramanların saçları uzun, maskeleri ise güneşten yanmış, koyu 

kahverengi tonlarda olurdu. Çok hareketli karakterlerin ise saçları kıvırcık 

olur, sakalları olurdu. Koşan karakterlerin maske rengi de kırmızı olurdu 

(Meinecke, 1966). 



 

 

25

       
Resim 9. Onkos 

Komedya kostümü tragedyadan farklı olarak kısaydı ve önden 

arkadan doldurulunca yuvarlak bir görünüş alırdı. Buna somation denilirdi. 

Bacaklarına ince bir triko giyip kostümlerinin üstüne de abartılmış bir phallus 

(erkek organı) takarlardı. Onkos kullanmazlardı. Ancak tragedyadaki gibi 

maske kullanırlardı.  

Komedyada tragedyadan farklı olarak maskeyi başrol oyuncuları değil 

koro takardı. Oyunla koronun bütünleştirilme gerekliliğinden dolayı koro 

maske takmıştır. Aristophanes’in Kurbağalar adlı oyununda oyundaki 

korocular kurbağa maskesi takarak hep bir ağızdan “brekekekeks, koaks, 

koaks” diye bağırmış, bununla da boş sözler söyleyen yeteneksiz tiyatro 

yazarlarını yermişlerdir. Yine Aristhopanes’in başka bir oyununda adalet 

mekanizmasını eleştiren Eşek Arıları adlı oyunda arı maskesi takan koro 

oyunun çeşitli yerlerinde arı gibi vızıldayarak, hakimlerin aldıkları tatsız 

kararların insanın canını arı sokması gibi yakabileceğini vurgulamaya 

çalışmışlardır (Bozer, 1987). 

Bu maskeler komedyada belirli tipleri ortaya çıkarmış ve bu tipler önce 

Roma komedyasına, daha sonra Rönesans’ta halk tuluat tiyatrolarına kadar 

etki etmiştir (Nutku, 1966). 

Roma Tiyatrosu’nun gelişiminde Sicilya seferi sırasında savaş esiri 

olan Yunanlılar’ın Euripides’in oyunlarından parçalar biliyor olmaları önemli 

rol oynar. Esirlerin serbest bırakılarak oyun oynamalarının sağlanması, 

Hellenistik dönemin en güzel tiyatrolarının Sicilya’da yapılmasına neden 

olmuştur. 



 

 

26

Roma tiyatrosunun kaynağında da Antik Yunan’da olduğu gibi 

şenlikler vardır. Tarım tanrıçası Demeter adına düzenledikleri şenliklerde 

kavallar çalınır dans edilip şarkı söylenirdi. Roma tiyatrosunda da Yunan 

komedyasının çıkış noktası olan komoslara benzer oyunlar oynanırdı ve bu 

oyunlar halk tarafından çok tutulurdu. Bu oyunların oyuncu ile birleşmesi ile 

satura adı verilen kaba güldürüler ortaya çıkmıştır. saturadan sonra da 

attelan komedyası gelişmiştir.  

İlk saturayı bir Etrüsk topluluk oynamıştır. Halkın, Etrüskler’in dillerini 

bilmemelerine rağmen yapılan hareketlere fazlasıyla gülmesi, bu oyunların 

moda haline gelmesi sonucunu doğurmuştur. Sonrasında da Roma oyun 

alanlarında tragedya ve komedyalar düzenli olarak önceleri yalnızca eylül 

aylarında oynanırken, halkın yoğun beğeni ve isteği yılın başka dönemlerinde 

de oynanmaya başlamasına neden olmuştur (Nutku, 1966). 

 Bir süre sonra da halk gösterileri yani Ludi Plebeii ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Tiyatro gösterilerini halk o kadar benimsemiştir ki, yönetim 

yasaklamak istemesine karşın yasaklayamadığı gibi gösteri sayısının gün 

geçtikçe artmasına da engel olamamıştır.  

Roma tiyatro metinlerinin çoğu aktarmadır. Yazarların çoğu 

Yunanca’dan çeviri yapmışlar kendi çerçevelerine göre uyarlamışlardır. 

Yunanlılar’ın dahi oldukları, Romalılar’ın ise para hesapları peşinde koştukları 

söylenir. Romalı yazarlar emek vermeden başarı peşinde koşmakla suçlanır 

(Şener, 1998). 

Roma döneminde tiyatro ve oyunculuk gerilemiş ve gözden 

düşmüştür. Bunun nedeni oyuncuların kölelerden seçilmiş olmalarıdır. 

Yapılan iş çok ilgi görmesine rağmen Roma halkı tarafından oyunculara hiç 

değer verilmemiştir. Mimus adı verilen gösterilerde kadınların da sahne 

almaları ve açık saçık sahnelerde kaba seyircinin yozlaşmış tutkularına aracı 

oluyor olmaları tiyatro ve oyunculuğun değerini daha da düşürmüştür (Nutku, 

1966).  
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Kostümlerin görsellikleri açısından Yunan ve Roma tiyatroları 

karşılaştırıldığında iki tiyatroda kullanılan kostümlerin birbirlerine benzerlikleri 

dikkat çekmektedir. Roma’da da kotornos kullanılmıştır. Ancak Yunan’da 10 

cm’yi geçmeyen kotornosların yüksekliği 20 cm’yi bulmuştur. Ancak bu kalın 

tabanlı ayakkabılar Yunan’dan farklı olarak komedilerde giyilmemekte, onun 

yerine oyuncular ince tabanlı sandaletler giymekteydiler.  

 
Resim 10. Tunika ve bağlama şekli 

Roma’da Yunan’daki kiton yerine filyakes-tunika adı verilen giysi 

kullanılmıştır. Tunika adı verilen giysi düz bir kumaştan yapılırdı, kolsuzdu ve 

kendiliğinden kolları omuz üzerine düşerdi. Daha önceleri hiç yapılmamış bir 

şey olan kostümlerde biçki, dikiş Octavius Caesar döneminde başlamıştır. Bu 

dönemde elbiseler T şeklindedir. Bu kesimle kollu elbiseler ortaya çıkar. 

Kralların dışındaki herkes tek parça tunika giyerken, krallar iki tunikayı üst 

üste giymekteydiler. Alttakinin kolu dar ya da kısa olabilirdi. Bu da halk ve 

soylu arasındaki ayrımı yani sınıf ayrımını vurgulayan unsurlardandır. 

 
Resim 11. İonik Kiton bağlama şekli 

Roma’da palla-stola adı verilen manto gibi görünen bir kumaş parçası 

da kostüm olarak kullanılmaktaydı. Daha çok kadınların kullandığı bir başka 
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giysi çeşidi de himation-pallium idi. Erkeklerin kullandıkları toga olarak 

bilinmektedir. Toga dört metre uzunluğunda yarım daire şeklinde kesilmiş bir 

kumaştan yapılmıştır. Sol taraftan sarkar, dize kadar iner, tekrar yukarı 

toplanıp belden geçer, sağ omuz altından arkaya döner ve sol omuz 

üstünden öne ve el üzerine düşebilir.  

                   

                     Resim 12. Toga’nın bağlama şekli                          Resim 13. İmparator togası 

 
Resim 14.  Antik Roma’da halk, kadın, yargıç,  imparator, general, işçi 

ve köle giysileri 

İmparatorların halktan farklı olarak togaları kırmızı renktedir. Toga için 

kullanılacak kumaş, sol kol üzerinden düşürülür, sol kol altından arkadan 

sarılır, sağ kol altından iki kez sarılır ve sağ kol üzerinden öne sarkar. 

İmparatorların togaları halktan farklı olarak iki uçtan sarkmaktadır (Meinecke, 

1966). 
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Roma tiyatrosunda maske kullanımı Yunan tiyatrosundaki gibidir. 

Farklı olarak Roma’da maskelerin çeşitleri artmıştır. Özellikle komedilerde 20 

çeşit maske kullanılmaktaydı. Yunanlılardaki onkos yerine onlar galeri adını 

alan perukalar kullanmaktaydılar.  

 

 
Resim 15. Roma tiyatrosu maskları 

Maskeler yüze daha komik bir görüntü vermek için normalden uzun 

yapılırdı. Örneğin ihtiyar maskesinde ağız büyük bir kalp şeklindeydi, gözler 

daire şeklinde yapılır ortasında ise göz bebeği olarak algılanacak şekilde 

delikler bulunurdu. Hatlar sivri ve sertti. Çenede sakal bulunurdu. 

Bir başka örnek olarak Dalkavuk-Parazit maskesi örnek olarak 

gösterilebilir. Bu maskede ihtiyardakinin tersine maske enlemesine 

genişletilmiştir. Ağız çok geniştir ve yüz çevresinde saçlar vardır.  

 Roma tiyatrosunun ardından Ortaçağ’da tiyatro gösterileri 

yasaklanmış olduğundan tiyatro ile ilgili düşünce üretilememiştir. 

Hıristiyanlığın ilk yılları kargaşalı olmuştur. Din adamlarının tiyatronun zararlı 

etkileri üzerinde durmaları her fırsatta tiyatronun suçlanmasına neden 

olmuştur.  
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Roma imparatorluğunun bölünmesi ile toplum içinde aşağılanan tiyatro 

gitgide can çekişmeye başlamıştır. Ancak Ortaçağ’a can çekişerek giren 

tiyatro bu devrin içinde ayağa kalkabilmiş ve gelişerek sonraki yüzyılların 

tiyatrosunu hazırlamıştır (Nutku, 1966). 

Bu dönemde tiyatro tamamen mimus gösterileri üzerinden ilerlemekte, 

halk açık saçık, kaba oyunları izlemekteydi. Bu durum çöküşte olan 

imparatorluğa da kötü bir biçimde yansımıştı. İmparatorluk hazinede kalan 

sınırlı parasıyla bu gösterileri yapan otuz dansçı kızı besler durumdaydı. Bu 

gereksiz davranış halk ve belirli ahlak çevreleri tarafından hoş 

karşılanmamaktaydı.  

Dönem oyuncuları Thomas de Chabram tarafından 3 şekilde 

sınıflandırılmıştır: 

1. Grup; utanç verici bir biçimde dans eden, soyunan ve maske 

takanlar,  

2. Grup; yeri yurdu belli olmayan, saraylarda açık saçık oyunlar 

oynayanlar,  

3. Gruptakiler ise meyhanelerde kaba saba şarkılar söyleyen ya da 

prenslerin ermişlerin hikayelerini türkülerle anlatanlar olarak iki ayrı şekilde 

belirtilmiştir (Nutku, 1966). 

Hıristiyanlığın da etkisi ile bu dönemde dinsel içerikli oyunlar 

oynanmaya başlanmıştır. Başta dinsel törenler olarak başlanan bu tiyatro 

hareketleri zamanla halkın inancını sağlamak için dinsel oyunların yazılmaları 

ile boyut değiştirdi. Bu oyunların oyuncuları rahip ve din adamları, oyun yeri 

ise kilisedir. Romanesk Sanat Devri olarak da bilinen bu devirde tiyatro 

gösterileri kilise duvarları arasında başlayarak, yoğun ilgiden dar alana 

sığmayan kalabalık yüzünden kilisenin dışına taşmıştır. Bu yolla dinsel 

oyunlar dışarı çıkıp halkın arasındaki yerini almıştır.  

Ancak din çevreleri oyun oynamaktan gerçek görevlerini yapmaya 

zaman bulamayan din adamlarına karşı tepki duyduklarından, halkın yoğun 

ilgi gösterdiği dinsel oyunlara para ile oyuncular tutulmaya başlanmıştır. 
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Profesyonel oyuncuların gelmesi ile dinsel oyunlar, sevilen tiyatro gösterileri 

durumunu almıştır.  

Bu oyunlarda bir takım kavramları temsil eden kişiler yer almaktaydı. 

Örneğin iyilik, kötülük, hırs, şehvet, oburluk gibi birçok kavram oyuncular 

tarafından canlandırılırdı.  

Bu dönemde oyuncular profesyonelleşmiştir. En az parayı tanrı rolü 

oynayanlar almıştır. Tanrı rolü hem istenilen hem de canlandırması kolay, 

halk tarafından beğenilen bir roldür. Oysa şeytan rolü kimsenin oynamak 

istemediği, halkın da tepki gösterdiği bir rol olması dolayısıyla oyuncular 

tarafından ilgi görmemektedir. Bu nedenle bu rolü oynaması için oyuncuya da 

yüksek paralar ödenmiştir (Nutku, 1966). Tanrı, melek, şeytan gibi rolleri 

oynayan oyuncularla izleyici arasında mesafe oluşturmak için maske 

kullanıldığı bilinmektedir. Genellikle Tanrı ve melek maskeleri duruma göre 

altından ya da diğer değerli alaşımlardan yapılırdı. Şeytan karakteri için ise 

genellikle boynuzları olan, çirkin bir yüz olarak hazırlanan maskenin izleyiciye 

kimi zaman ürkünç, kimi zaman da gülünç görünmesi sağlanırdı (Bozer, 

1987). 

Ortaçağ tiyatrosundaki karakterler Antik Yunan’dakilerle benzerlik 

göstermektedir. Her ikisinde de oyunlar dinsel ezgilerden gelişmiştir. Her 

ikisinde de oyuncuların iyi olabilmeleri için büyük çaba gösterilmiştir. Her iki 

çağda da oyunlar belirli bir sınıfa değil halkın çoğunluğuna oynanmış ve 

başarı elde edilmiştir.  

Ortaçağ tiyatrosunda Antik Yunan tiyatrosundan farklı olarak çekilen 

acıların, sıkıntıların halka gerçekçi bir biçimde yansıtılması tercih 

edilmekteydi. Örneğin İsa’yı canlandıran oyuncuya İsa’nın çektiklerini halka 

daha iyi anlatabilmek için sahnede işkence aletine benzer aksesuarlarla 

işkence yapılırdı. O dönemden aktarılanlara göre oyunculardan biri yapılan 

eziyet sonucu bayılmıştı. Ancak bu durumun oyuncunun başarısı olarak 

algılandığı, halkı çok etkilediği ve beğeni kazandığı da anlatılmaktadır. Bir 

başka oyunda da asılan kişinin askıda uzun süre kalması dolayısıyla 
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bayıldığı, hemen indirilerek yere yatırıldığı ve yüzüne sirke türü şeyler 

sürülerek ayıltılmaya çalışıldığı, ancak rolünü çok iyi oynadığı da aktarılmıştır 

(Nutku, 1966). 

Kostümler Ortaçağ tiyatrosunda antik çağa göre değişiklik göstermiştir. 

En çok canlandırılan rollerden şeytan karakteri için tercih edilen kostümler 

Ortaçağ’dan kalma bir eserde şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Şeytanlar, kurt, buzağı ve koç postundan kostümler giymişler, her 

yanlarına koyun kafaları, boğa boynuzları, horoz ibikleri takmışlardı. Kalın 

derilerden kuşakları vardı ve bunun üzerine kulak tırmalayıcı sesler çıkaran 

inek ve koyun çıngırakları asmışlardı. Kiminin elinde havai fişekler, kiminin 

alev alev yanan büyük yağlı çıralar bulunuyordu. Her biri, sırayla alevlerin 

üzerine reçineli toz atıp, dehşet verici alev ve duman çıkarıyorlardı.” (Nutku, 

1966). 

Şeytan rolü oynayanların hayvani bir görüntü kazanmak amacıyla ne 

tür aksesuarlardan yararlandıkları bu alıntıdan da anlaşılmaktadır. Bunların 

yanı sıra Ortaçağ’da da maske sık kullanılan bir araçtı, peruka ise maskeli ya 

da maskesiz mutlaka kullanılmaktaydı.  

Bu dönemde bazı rollere farklı ülkelerde çırılçıplak çıkıldığı da o 

zamandan kalan belgelerden anlaşılmaktadır. Antik dönemden farklı olarak 

bu dönemde sahnede çıplaklık kullanılmaktadır.  

Ortaçağ tiyatrosunda da Antik dönemlerdeki gibi kostüm renkleri 

önemlidir. Bu dönemde oyuncuların giyecekleri kostümler ayrıntılı bir biçimde 

tasvir edilerek yazılı olarak anlatılmaya başlanmıştır.  

Ortaçağ’da kilisenin yasaklamalarına karşı dinsel öğreticilik ile yola 

çıkan tiyatro, yine kiliselerin aracılığı ile kendi içinden doğmuştur. 

Rönesans’ta benimsenen pek çok anlayış yerini yeni dünya görüşlerine 

bırakmıştır. Rönesans’ta Ortaçağ’daki Hıristiyan dünya görüşü karşısına 

bireyci dünya görüşü çıkmıştır (Şener, 1998).  
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Bireyciliğin gelişmesiyle eş zamanlı olarak devlet düşüncesi de 
değişmiş, Ortaçağ’ın dinsel kültürü olan öbür dünyaya bağlı olma yerini bu 
dünyaya bağlı olan kültüre bırakmıştır (Nutku, 1966). 

Rönesans’ta tiyatronun görevi eğitmek ve eğlendirmektir. Tiyatro bir 
yandan müzik ve dansla süslenerek seyirciyi etkilemeli, diğer yandan da 
toplumu ahlak değerleri konusunda eğitmeliydi. Ortaçağ’dan farklı olarak 
oyunlarda bayağılığa ve ahlak dışı davranışlara yer verilmemesi, kanlı acı 
verici sahnelerin seyircinin önünde oynanmaması, hakkı, adaleti, barışı 
savunması, kötüye boyun eğmemesi gibi kurallar tiyatronun eğitici görevi 
üstlendiğini göstermektedir. Bu özellikleri ile Rönesans tiyatrosu Antik Yunan 
tiyatrosunu anımsatmaktadır. 

Bu dönemde ulusal sanat gelişimleri ortaya çıkmış, her ulusun kendine 
özgü üslupları oluşmuştur. Ulusal farklılaşmalara rağmen her ülkede benzer 
konular işlenmiştir. Gösterilerde oyunculuk gösterişli ve etkileyicidir.  

Tiyatro sanatının Japonya’ya Kore yoluyla Çin’den geldiği 
düşünülmektedir. Tiyatronun kaynağındaki biçimler olan maske ve 
kostümden Japon tiyatrosunda da yararlanılmıştır. Kelime anlamı “başarıyla 
gerçekleştirme” olan Noh, oyuncu ve oyun yazarı Kwanami ve oğlu Zeami 
tarafından 14. ve 15. yy’larda yaratılmıştır. 

Noh tiyatrosunda işlenen temalar genellikle Japon Klasik 
Edebiyatı’ndan, saray hayatına ait roman, günlük ve lirik şiirlerden alınmıştır. 
Sahne dekor açısından oldukça çıplaktır, oyuncuların elinde fincan, tepsi, 
bıçak ya da kılıç gibi sembolik cisimlerin yerine, yelpazeleri bulunurdu. 
Sahnede cenneti temsilen üç çam ağacı, 3-4 kişilik bir orkestra ve 8 kişilik bir 
koro bulunurdu.  

Noh oyunlarında maske kullanılmasının 3 nedeni vardı; birincisi kadın 
kılığına girebilmek, ikincisi tanrı, melek, şeytan gibi soyut kavramları maske 
yoluyla somutlaştırmak ve bu karakterlerle izleyici arasında mesafe 
oluşturmak, üçüncüsü ise ifadesiz maskeler kullanarak izleyicinin de bu 
ifadeleri duruma göre kafasında şekillendirmek yoluyla oyuna katılmasını 
sağlamaktır (Bozer, 1987).  
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Resim 16. Noh Tiyatrosu erkek karakter maskları 

Noh oyunları beş gruptan oluşurdu. Birinci grupta toplanan oyunlarda 

Tanrıların görünür, Şinto tapınağına ait hikayeler anlatılırdı. Bunlar açılış 

oyunları idi.  

 

 

 
Resim 17. Noh Tiyatrosu tanrı maskları 

İkinci grup oyunlarda kahramanların yaşamları ve savaş hikayeleri yer 

alırdı. Üçüncü grup oyunlar kadınların yaşamını ve genel olarak da aşk 

acılarını canlandıran oyunlardı. Baş erkek karakter kadını canlandırabilmek 

için peruk taktığından oyunların genel adı peruka oyunları (kadın oyunları) idi.  
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Resim 18. Noh Tiyatrosu kadın karakter maskları 

Dördüncü grup oyunlarda aklını yitirmiş kadınlar konu alınırdı. Beşinci 

grup oyunlarda ise kapanış yapılır, kötü ruhlar ya da törensel konular ele 

alınırdı.  

Noh oyunlarında oyunun metninin gerektirdiği karaktere uygun çok 

sayıda maske kullanılmaktaydı. Bunlar; kadın, erkek, yaşlı kadın ve yaşlı 

erkek, şeytan ve kötü ruhlar ile hayvan maskelerinden oluşmaktaydı.  

 

 
Resim 19. Noh Tiyatrosu şeytan ve yaşlı adam maskları 
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Resim 20. Noh Tiyatrosu maskları 

16. yüzyılın başına kadar, klasik tiyatro dini ortaçağ oyunları ve Noh 

oyunlarının sahnelenişi dışında dünya tiyatrosunda maske kullanımı 

görülmemektedir (Bozer, 1987). İtalya’da 16.yüzyılın başında “profesyonel 

komedi” anlamına gelen İtalyan Halk Tuluat Tiyatrosu olarak da bilinen 

Commedia Dell’arte’nin doğuşu ile maske yeniden önem kazanır.  

 
Resim 21. Commedia Dell’arte’den sahneler 

Yalın bir dekorla oynanan bu oyunlarda oyuncular çok deneyimli ve 

yetenekli olanlardan seçilirdi. Kostümler oldukça gösterişli ve çok çeşitli idi. 

Oyuncuların gülünç olanları maske takmaktaydılar. Bu maske geçmiş 

dönemlerdeki gibi bütün olmak yerine ağzı açıkta bırakacak şekilde yarım 

olarak kullanılmaktaydı.  
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Resim 22. Commedia Dell’arte’den bir görünüm 

Commedia dell’Arte’de belirli tipler bulunmaktadır. Bu tiplerin maske ve 

kostümleri karakterlerine özeldir. Komik tipler; yaşlılar, gençler ve uşaklar 

olarak üçe ayrılmaktadır. Yaşlıların başında Pantolone gelir. Pantolone 

zengin bir Venedikli tüccardır. Cimri, kavgadan korkan, yeteneği olmadığı 

halde siyasete karışan, sık sık aldatılan, kızı tarafından atlatılan, ama yaşlı 

olmasına karşın sık sık aşık olan ve bu yüzden boş yere parasını kaptıran 

birisidir.  

             
Resim 23. Capitano, Dottore, Pantolone 

Diğer yaşlı Dottore’dir. Bologna’lı bir hukuk doktorunu canlandırır. 

Pantolone’nin yakın dostudur. Karısı ya da metresi tarafından sık sık aldatılır, 

uşaklar tarafından hile ile soyulurdu. Doktor ünvanından faydalanarak 

ameliyat bile yapacak kadar düzenbaz bir karakterdir. Geniş kenarlı siyah bir 

şapka takar o dönem üniversite profesörleri gibi giyinirdi. Maskesi koyu 

renkte olan karakterin yanakları kırmızıydı ve sakal görüntüsünü 

tamamlamaktaydı. 
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Resim 24. Arlecchino, Brighella 

Genç komik tiplerin en önemlisi Capitano’dur. Askerdir, devamlı 

böbürlenen bir tiptir. Herkese meydan okur kavga sırasında ise korkak ve 

acemice davranır. Maskesi uzun burunlu ve kaytan bıyıklıdır.  

Bir başka genç tip Scramuccia idi. Çirkin, iyi gitar çalan, iyi kılıç 

kullanan, bazen asker bazen uşak olan bir karakterdir. İlk zamanlar tüyle 

süslenmiş bir bere, belinde kılıç ve elinde gitar ile tanımlanan bu karakter 

sonraları maske de takmamaya başlamıştır.  

Uşak tiplemelerinin başında Arlecchino gelmekteydi. Sahneye takla 

atarak giren bu karakter aslında sevimli bir hırsız ve dilenci karakterini 

canlandırmaktaydı. Başta üstü rengarenk yamalarla dolu olan bir kostüm 

giyerken zaman içerisinde kostümü çeşitli renklerden oluşan baklavalı bir 

biçime bürünmüştür. Maskesi budalalık ve kurnazlığı gösteren bir ifade 

taşırdı.  

Bir diğer uşak tiplemesi Brighella idi. Gaga burunlu, kötü bakışlı, kalın 

dudaklı bir maskesi vardı. Kostümü geniş paçalı bir pantolon, kalçalarına 

kadar inen bir pelerin ve buruşuk bir bere idi. Mandolin çalardı. 

Pulchinella Acımasız, kötü yürekli, bencil ve çıkarcı bir tipti. Uzun 

burunlu bir maskesi vardı. Kanbur bir karakterdi. 

Colombina, uçarı, sevimli, ilgi çekici derecede güzel bir kadın 

hizmetkardı. Şarkı söyleyip dans edebiliyordu.  
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Bunlardan başka yaşlılarda; Cassandro, Claudio, Coviello, Cola, 

Pasquariello, Tartaglia, uşak tiplerinden, Scapino, Mezzetino, Pedrolino, 

Trufaldino, kadın hizmetkarlardan;Berta, Rosetta, Pimpinella, Arlecchina, 

Franceschina vb. gibi çok sayıda karakter de bulunmaktadır (Nutku, 1966). 

Maske ve makyajın ön planda olduğu tiyatro oluşumlarından birisi de 

17. yy’ın başlarında ortaya çıkan Kabuki Tiyatrosu’dur. Başlarda dini konuları 

ele alırken zamanla konular farklılaşmış, dinden uzaklaşılarak toplumun tepki 

duyacağı bir boyut kazanmıştır. Toplumun tepkisini çeken en önemli unsur 

kadınların sahneye çıkmalarının yasak olmasından dolayı kadın rolüne de 

erkeklerin çıkması ve ikili yakın sahnelerin görüntüsüdür. İki erkeğin sahnede 

birbirine yakınlaşması ve erotik görüntüler sergilemesi ahlaka aykırı olarak 

kabul edildiğinden Kabuki oyunları 1652’lerde yasaklanmıştır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabuki 07.07.10). 

 
Resim 25. Bir erkek ve kadın rolüne girmiş bir başka erkek oyuncunun tasviri 

 
Resim 26. Kabuki tiyatrosunda kullanılan çeşitli masklar  
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Resim 27. Kabuki tiyatrosunda kullanılan çeşitli karakter makyajları  

Bu tiyatro her ne kadar Noh tiyatrosundan etkilense de zamanla bu 

etkinin dışına çıkmıştır. Noh tiyatrosundaki maske kullanımından farklı olarak 

bu tiyatroda yüz boyamanın yani makyajın ön plana çıktığı görülmektedir.  

15. yy’da Japon Noh oyunlarından ve 16. yy’da doğan Commedia 

Dell’arte ve 17. yy’da gelişen Kabuki tiyatrosu ile aynı yüzyılda maske 

kullanımı İngiltere’de I. Charles ve I. James döneminde kutlamalarla birlikte 

tekrar kullanılmaya başlamıştır. Maskeli oyunlar genellikle özel ya da resmi 

bir kutlama olduğunda yapılırdı. Bu oyunlarda esas oyuncular ufak rollere 

çıkar, asıl olarak asiller, prens ya da prensesler ve hatta kral ve kraliçe boy 

gösterirlerdi. Bol şarkılı, müzikli mitolojik unsurların ağır bastığı oyunlarda 

kullanılan maskeler genellikle parlak renklere boyanan gösterişli, bol renkli ve 

tüylerle süslü olurdu.  

İngiliz masklarından sonra dünya tiyatrosunda Yunan ve Roma 

oyunlarının oynanmasının dışında maske kullanımı görülmemiştir. 1920’lerde 

özellikle Amerikan ve İrlanda tiyatrolarında maskeye karşı yeni bir ilgi doğar 

(Bozer, 1987) 

Çağdaş tiyatroda maske, değişik amaçlarla, başlıca da plastik 

vurgulama ve yabancılaştırma aracı olarak kullanılmıştır. 
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2.2.  Karakter Makyajı 

Bir oyuncunun canlandıracağı karakteri yansıtabilmek amacıyla 

yapılan makyaj çalışması karakter makyajıdır. Karakter makyajı çalışmasının 

yüzü ve ifadeleri araç olarak kullanması dolayısıyla insanlar arası iletişim ve 

yüz ifadeleri konusuna kısaca değinmek yerinde olacaktır.  

İnsanlar arası iletişim sürecinde yazılı ve sözlü semboller, sözcükler 

dilin neredeyse tek ya da en önemli bileşeni gibi görülebilirler. Buna karşın 

yapılan bazı araştırmalara göre iletişimde sözcüklerin mesaj iletmedeki oranı 

yaklaşık % 7 olarak saptanmıştır. Geri kalan % 93’lük bölümü, ses vurguları, 

jestler (beden dili), ve mimiklerden (duygu belirten yüz ifadeleri) oluşur 

(Deux-Wrightsman, 1984).  

Sosyo-kültürel bir varlık olan insanın iletişim kurabilmesi için ifadelerini 

iyi kullanması ve karşılaştığı ifadeleri de iyi analiz etmesi gerekir. Bu 

durumda “yüz” kavramı ön plana çıkmaktadır. Diğer insanlarla iletişim 

kurmakta ön planda olan yüzlerimiz tektir ve kişilerin kendine özgüdür. Bu 

durum kişilerin kolayca tanınmalarını sağlar. Birini tanımak kavramı onun yüz 

bilgilerine sahip olmak anlamına gelir. Birinin resminden kasıt genellikle o 

kişinin yüzünün resmidir (Moravetz, 2001). 

 İletişimde de yüz ifadeleri, sözsel anlatım bir başka deyişle dil ve 

vücut dilinin kullanımı gerçekleşmese de çok şey anlatabilir. Yanlızca yüz 

ifadesi ile çok fazla duygu anlatılabilir. (Deux-Wrightsman, 1984). 

Ağzımızdan çıkan kelimelerle örtüşmeyen bir yüz ifadesi takındığımızda, 

sözsel anlamlar değerini yitirir. İfadelerle harmanlanan bu durumlar kimi 

zaman oldukça karmaşık hale gelir.  

Bundan farklı olarak bir kişiliği ya da bir olay anında o kişinin takındığı 

tavrı analiz etmeyi zorlaştırıcı bir durum da “sosyal maskeler” dir. Duygulara 

aykırı biçimlenen yüz ifadelerinin takınılması anlamında kullanılan “sosyal 

maske” kavramı iletişimi güçleştiren ve karmaşıklaştıran bir olgudur. Sosyal 

maskeler duyguları gizleyerek altında yatan gerçekleri göstermezler. Böyle 
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bir durumda dışardan bakıldığında farklı şekillenen yüz, gerçek duyguları 

gizler.  

Moravetz duygularımıza aykırı şekillendirdiğimiz maskelerimizi şöyle 

açıklamış: 

“..yüzlerimiz doğal hallerimizi gizlemek için taktığımız maske olarak 

kalır, tabii doğal halimiz diye bir şey varsa. Ve yüzümüz belki ruhumuzun 

aynasıdır, belki de maskedir. Bu iki durum arasında gidip gelirken farklı 

ortamlarda farklı zamanlarda ki hallerimizi saklar ya da açığa çıkarır. Belki 

de hepimiz yüzlerimizi diğer insanları kandırmak için kullanıyoruz. Belki de 

bazı insanlara karşı şeffaf bazılarına karşı da değiliz.” (2001).  

Tüm bunlara rağmen yine de insanlar ilişkilerinde karşısındaki kişiyi 

anlamaya ve tanımaya çalışırlar. Bir olay anında ilk bakıp, algılayıp, analiz 

etmeye çalıştığımız yer yüz ve yüzün olay anında takındığı ifadedir. 

Karşısındaki kişinin karakterini algılamaya çalışan diğer kişi için olay 

anlarında takınılan yüz ifadeleri kişinin davranış biçimini yansıttığından 

önemli bir bilgidir. Karakter tasarımında da bu analizlerden faydalanılır 

(Corey, 1990).  

Oyunlar ve filmler kimi zaman gerçekte var olmayan yüzleri ve 

karakterleri isterler. Diğer gezegenden gelen uzaylıları da insan oyuncular 

canlandırırlar. Senaryonun aradığı oyuncu yüzlerce kilo ağırlığında ya da 

çirkin olabilir. Tarihsel bir oyun ya da film söz konusu olduğunda Napoleon, 

Churchill ya da Cleopatra, rollerini kendileri oynayamazlar (Moravetz, 2001). 

Bu karakterlerin yaratılmasında yüzün ve yüz ifadelerinin yaratılması 

ön plandadır. Bu nedenle makyaj sanatçıları işlerini iyi yapabilmek adına 

sürekli araştırma halindedirler. Gerçek fotoğrafları, yaşayan insanları, farklı 

tasarımları inceleyerek, yaptıkları yapay yüz ile izleyicileri kandırabilmek için 

doğal olan görüntüyü yakalamaya çalışırlar (Corey, 1990). 

Yaratılan yüz hem ifade takındığı hem de hiç bir ifade takınmadığı 

durumdaki görüntüsüyle bir karakteri ifade etmelidir. Makyaj sanatçıları 
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kişisel bir hikayeyi, bir duyguyu ya da bir beklentiyi analiz eden bir metni, 

hissedilen bir hale dönüştürebilirler. Bu süreç bir ressamın ya da bir 

heykeltraşın gerçekçi bir sanat ürünü ortaya koymasıyla benzer özellikler 

taşır.  

Bir ressamın ya da heykeltraşın gerçekçi anlamda çalıştığı bir eserle 

karşılaştırıldığında yüz ile çalışmak zorluklar içerir. Bir kişi gerçekçi çalışılmış 

bir at, boğa ya da gemiyi en ince ayrıntılarına kadar bilemeyebilir. Ancak bir 

yüz, her gün aynada görülmesi ve insanların sürekli yüz yüze oldukları 

gerçeği dikkate alındığında, herkesin en fazla bilgiye sahip olduğu ve bu bilgi 

birikimiyle yoruma açık bir alandır. Makyaj sanatçısının bu kadar iyi tanınan, 

bilinen bir alanda hata yapma lüksü yoktur. Makyaj sanatçısı işini yani 

illüzyonu en iyi şekilde yapmak zorundadır çünkü izleyici çok iyi bildiği bir 

alanı anlamlandırmaya çalışmaktadır. Yapılan iş başarılıysa, karşısında onu 

izleyenin duygularını harekete geçirerek özdeşleyim sürecini başlatabilir. Bu 

nedenle makyaj sanatçılarının işleri kolay değildir (Moravetz, 2001). 

İzleyiciler kandırıldıklarını bilseler de sunulanın mükemmel derecede 

yanıltıcı olması beklentisi içerisine girerler. Makyaj ile bu yanılsamaları ışık ve 

gölge kullanımlarıyla, sakal, bıyık, peruka, aksesuar ve kostümlerle belli 

ölçüde gerçekleştirmek mümkündür. Ancak üç boyutlu makyaj ile bu 

aldatmaca iki katına çıkar.  

2.2.1. Karakter Makyajı Tasarımı 

Karakter makyajının tasarlanması için öncelikle oyun metninin 

incelenmesi gerekir. Corson ve Glavan’a göre karakteri incelerken yalnızca 

dış görünüşünü, fiziksel özelliklerini değil, aynı zamanda kişinin geçmişini, 

çevresini, karakteristik özelliklerini, yaşını ve oyundaki diğer oyuncularla olan 

ilişkilerini incelemek gerekir (2001). Görsel gerekliliklerin dışında görüntüyü 

etkileyen en önemli etkenlerden biri karakter yapısıdır. Metin içerisinde yer 

alan karakterin davranışları, diğer karakterlerle olan ilişkileri incelenerek 

saptanabilir. 
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Her karakter için ayrı bir dosya oluşturulmalıdır. Oyun metni ya da 

senaryo çok iyi okunarak incelenmelidir. Karakteri her yönden anlamak için 

karakterin kişiliği ve fiziksel özellikleri ile ilgili ipucu veren diyaloglar metinden 

ayrılarak analiz edilmelidir. “Diyaloglarda geçen konuşmalarda kişi yalnız 

kendinin değil, diğerlerinin de özelliklerini açığa çıkarır.” (Corey, 1990). 

Corey’e göre oyun metninde bir karakterin çok yönlü 

değerlendirilebilmesi için aşağıdaki liste yapılarak sorulara yanıt aranır: 

 “1. Karakterin yaşı, sağlık durumu ve işi (uğraşı), 

2.  Fiziksel özellikleri,  

3.  Sosyal statüsü,  

4.  Mali durumu, (Yeni zengin mi? Sonradan görme mi? Görgülü ama 

yoksul mu? Aslı görmüş mü?...) 

5. Dini kısıtlamalar ve inançlar,  

6. Stil: Moda mı? Gelenekçi mi? Sıradan mı? 

7. Kendilerini nasıl görüyorlar ve başkaları onları nasıl görüyor? 

8. İnanç sistemleri: Onları ne motive eder? 

9. Uyumlu mu özgür ruhlu mu? 

10. Karakteri ne idi şimdi ne olmayı umuyor?” (Corey, 1990). 

Karakter yapısı yüz ifadesine ve dış görünüşe önemli ölçüde yansır. 

Makyajda yüzün görüntüsünün ne kadar önemli olduğu göz önünde 

bulundurulursa, karakterden yüze yansıyan çizgilerin ve anatomik yapıların 

en iyi şekilde analiz edilmesi gerekir.  

Bunların yanı sıra karakterin geçmiş yaşantısı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Eğitimli olup olmadığı ya da geçmiş yaşantısında dış 

görünüşünü etkileyecek ne gibi durumlar içerisinde bulunduğunu saptamak 

gerekir. Örneğin geçmişinde güneşsiz bir iklimde yaşamış bir insanın güneşli 

bir iklimde yetişen bir insanla görüntüsü aynı olamaz. Güneş hem ten rengini 

koyulaştırır hem de cilde zarar vermesi dolayısıyla kırışıklıklara yol açar ya 

da tarlada çalışmış bir insanın elleri, masa başı işi yapmış biri ile 

karşılaştırıldığında, işçinin güneş, soğuk, çamur vb. gibi yıpratıcı etkenlerle 

daha çok karşılaşması dolayısıyla elleri yıpranmış olacağından kapalı 
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mekanda, masa başında bu tarz yıpratıcı etkenlerle karşılaşmayan birinin 

elleriyle görüntülerinin aynı olması beklenemez.  

Eğitimli bir insanın kazandığı bilgi ve görgünün zevk ve seçimlerine 

yansıdığı düşünülecek olursa, bu kişi ile tam tersi eğitim ve görgü sahibi 

olmayan bir kişi, giysi seçimi, saç şekli ve görüntüsel uyum gibi bazı 

kavramlar açısından karşılaştırıldıklarında önemli ölçüde farklılılar 

gösterebilir. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir.  

Bunların yanı sıra oyuncunun hangi ırktan olduğu da önemlidir. 

Örneğin, uzak doğulu bir karakter ile kızıl derili karakter karşılaştırıldıklarında 

anatomik yapılar, ten renkleri, saç, sakal, bıyık şekilleri ve kostüm ve 

aksesuarları açısından farklı görüntülere sahiptirler.  

Çevresel faktörler ve iklim de karakter tasarımında önemli rol oynar. 

Örneğin Rusya, Kuzey Avrupa gibi yerler güneşi çok az gören soğuk iklime 

sahip yerlerdir. Bu nedenle buralarda yaşayan ya da yaşamış karakterler 

güneş gören Akdeniz iklimli ülkelerin insanlarının ten renkleri ile aynı olması 

beklenemez. Soğuk iklimde güneş görmemekten kaynaklı olabildiğince açık 

ten rengi söz konusu iken, Akdeniz ikliminde yaşayanlar bronz tene 

sahiptirler.  

Sağlık durumu da irdelenmesi gereken önemli unsurlardandır. 

Karakter sağlıklıysa ona sağlıklı bir görüntü kazandıracak renkler ile makyaj 

yapmak gerekir. Hasta ise hastalığının cinsine ve seyrine göre makyaj, süreci 

içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin hastalığın başında daha iyi 

görünürken zamanla hastalığın etkilerinin artmasıyla oluşabilecek 

değişiklikler saptanmalı ve basamak basamak akışta uygulanmalıdır. 

Oyunun geçtiği çağ da incelenmesi gereken noktalardandır. Eğer 

doğrudan o kişilerle ilgili bilgi edinilemiyorsa, aynı dönemde yaşamış 

çağdaşlarına ya da o döneme ait tablolara, heykellere, fotoğraf, kitap, 

magazin ya da müzelerin incelenmesiyle orjinal kaynaklara başvurularak ya 

da gezginlerin yazıları incelenerek bilgi sahibi olunabilir (Corey, 1990). Yine o 
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dönemde gelişmiş, önemli tarihsel olaylar ve bu olaylardan karakterin 

etkilenip etkilenmediği de araştırılmalıdır.  

 Tasarım yaparken kalıplaşmış bazı bilgilerden de yararlanılabilir. 

İnsanların iletişiminde önemli rol oynayan ses/konuşma, jest ve mimikler ile 

yüz ifadeleri gibi faktörler vardır. Oyuncunun rolü sırasında duygularını büyük 

ölçüde yüz ifadeleriyle izleyicilere yansıtacağı düşünülürse, “yüz ifadeleri”nin 

de makyaj tasarımı alanına girerek önemli rol oynadığı sonucuna varılabilir. 

Üzgün ya da mutsuz görünümlü bir karakterin kaşlarının iç uçları yukarı dış 

uçları aşağıyı gösterecek şekildedir. Ağız çizgisi, aşağıya doğru iki ucundan 

çekilmiş ters bir yay şeklindedir. Bunun gibi kızgın, şaşkın vb. ifadeler sabit 

olarak yüz ifadesine yansıtılabilir. Bu tarz bir çalışmada yüzün tüm çizgilerine 

müdahale ederek mutluysa çizgiler (varsa alın çizgileri, kaşların yönü-çizgisel 

olarak-, gözler, ağız kenarları) yukarı doğru, üzgün ve mutsuzsa aşağı doğru 

olacak şekilde tasarlanır. 

Yüzümüzde anatomik olarak sahip olduğumuz birtakım özellikler vardır 

ki bunlar fizyonomi olarak adlandırılır. Fizyonomi, yüzün kendi içinde 

oranlarını, yüzü oluşturan her bir elemanın birbirleriyle olan ilişkilerini ve 

bunların oluşturduğu bütünde ortaya çıkan ve doğal bir sonuç olan ifadeyi 

inceleyen bir alandır (Gombrich, 1992). 

Resimli öykü çalışmalarına ilk ağırlık veren ve bu sanat dalını 1845’te 

“fizyonomi” adlı bir araştırma yazısıyla açıklayan Topeffer’e göre; 

“..resimli öykü anlatıcısının gereksindiği tek beceri vardır o da 

fizyonomiyi ve yüz ifadesini bilmektir... ilk çizdiği yüz aptalca ve kendini 

beğenmiş görünümde ise eğer, gözlerin buruna daha yaklaştırıldığı bir 

sonraki çizim belki de bu kadar aptalca bir etki yaratmayacaktır... Burunlarla 

ya da ağızlarla yapılacak az sayıda deneyin ardından en temel ifade 

biçimlerinin bilincine varabilecektir; daha sonra karakterleri ve tipleri oyun 

oynarcasına bulma eylemine girişmek çok kolay olacaktır.” (Gombrich, 

1992). 

Toepffer’ın çizimleriyle yaratılan yüzlerle makyajla yaratılan karakterler 

benzerlik göstermektedir. Toepffer çizimlerde “kendine özgü karakteri olan, 
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bizleri sevindiren, kederlendiren, korkutan ya da yatıştıran ifadeler”in okuyucu 

ya da izleyici üzerinde yarattığı hislerden bahsetmektedir. Makyajın 

olanaklarıyla oyuncunun yüzünde ifadelerin yaratılması sonucu izleyicide de 

benzer hisler oluşur. Bu anlamda benzerlik göstermelerinin sebebi her ikisinin 

de yüz ifadeleri ile anlatım yapan sanatlar olmalarıdır.  

Çizim için karakter oluşturma işlemi deneme yanılma yoluyla 

yapılabilir. Aynı bir makyaj sanatçısının üç boyutlu makyaj çalışması 

yaparken, modelleme sırasında istediği ifadeyi elde edene kadar, yapım 

sürecinde oluşan ifadeleri analiz etmesi ve sonuca ulaşana kadar ekleme ve 

çıkarmalar yaparak son ürüne ulaşmaya çalışması gibi ya da doğrudan 

makyaj çalışması için eskiz ve uygulama aşamalarındaki deneme 

süreçlerinde yapılan uygulamalarda olduğu gibi, iki çalışma benzerlik 

gösterebilmektedir.  

2.2.2.  Eskiz Aşaması 

Karakter tasarlama sürecinde, gelinen son aşama eskiz aşamasıdır. 

Tasarlanan karakter nasıl bir görüntüye sahip olacaktır? sorusunun yanıtının 

görsellik kazandığı aşama eskiz aşamasıdır. Tasarımcı karakteri, belirlenen 

özelliklerini yansıtacak şekilde ayrıntılı olarak çizer. Çizim son halini aldıktan 

sonra saç şekline göre peruka, sakal- bıyık- favori ya da kaş eskizdeki haliyle 

yapılandırılır. Bunların yanı sıra oyuncunun anatomisinden farklı olarak 

eklemeler yapılacaksa (burun, çene, elmacık kemiği vs.) yine eskizden 

faydalanılarak çalışılır. Aşağıda tasarım sürecinde ortaya çıkan eskizler 

ışığında bir taslak oluşturulmuş ve bu taslağa göre karakter makyajı 

uygulaması yapılmıştır.  
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Resim 28. Karakter eskizi 

 

Resim 29. Eskize uygun çalışılan karakter makyajı. 

Yine karakter tasarımında yapılacak uygulamaları daha ayrıntılı bir 

biçimde anlatmak ve aktarmak adına daha kapsamlı bir çalışma da 

yapılabilir. Bu çalışmada hem karakterin eskizi hem de gerekli olan diğer 

bilgiler bir çizelge halinde hazırlanır. Bu çizelgede uygulama yapacak kişi için 

hangi malzemelerin ne şekilde kullanılacağı ve nasıl bir karakter görüntüsü 

yaratılacağı anlatılır. Çizelgeye ilk olarak eser, film ya da televizyon 

yapımının, oyuncunun ve oynayacağı karakterin adı yazılır. Karaktere 

yapılacak olan makyaj, çizelge üzerinde eskiz olarak gösterilir. Bu çizelgede 

üç boyutlu çalışmalar, fondöten, ruj, ışık, gölge, göz makyajı, eller, saçlar ve 

not olarak bölümler oluşturulmuştur. Buralara, yapılacak uygulamalarla ilgili 

notlar yazılır. Örneğin, hangi markada kaç numaralı malzemenin 

kullanılacağı, ya da kaşların, sakal-bıyık-favori gibi ek parçaların nasıl 

yapılacağı ve şekilleri ile ilgili notlar alınır. Bu başlıkların altına girmeyecek 

fazladan bilgi varsa da notlar olarak oluşturulmuş başlık altına yazılır. 

Aşağıda bu amaçla hazırlanmış bir çizelge ile uygulanmış karakter makyajı 

görülmektedir (Corson ve Glavan, 2001). 
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Resim 30. Ayrıntılı makyaj ön çalışma şeması 

  
Resim 31. Karakter makyajı ön çalışma şeması ve uygulaması. 

2.2.3.  Makyaj Uygulama Teknikleri 

Bir objenin yüzey özellikleri ile ilgili görsel bilgilerin edinilmesini 

sağlayan etmen ışıktır. Işık olmadan bir yüzeyin düz mü, eğimli mi, dokulu 

mu, parlak mı, sert mi, yumuşak mı olduğu gibi sorulara yanıt bulunamaz. 

Işık aynı zamanda hem vücut üzerinde, hem de dışında gölgeler yaratarak 

biçimlerin ortaya çıkmasını sağlar ve bu yolla bakan kişi gördüğü biçimi 

anatomik olarak değerlendirme olanağı bulur (Parramon, 1996). 
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Üç boyutlu bir objeyi, insan yüzü ya da vücudunu çizerken geçerli olan 

kurallar makyaj yaparken de geçerlidir. Her iki çalışmada da üç boyutlu bir 

nesne üzerinde ışığın etkileri yansıtılmaktadır. Bu aşamada ışığın aydınlattığı 

alanların dışında kalan gölgeli kısımların iyi analiz edilmesi gerekir. Gölgelere 

dikkat edildiğinde tonları olduğu, koyu açık geçişlerinin bulunduğu ve ışığın 

etkisine göre kimi yerlerde sert geçişler varken kimi yerlerde de yumuşak 

geçişlerin varolduğu farkedilir. Yapılan çalışmanın başarılı olabilmesi için 

gölgeli bölümlerde kullanılan ton farklarının birbirlerinden zor ayırt edilebilen 

bir yumuşaklıkta olması gerekir.  

Makyajda bu geçişleri kolay yapabilmenin teknikleri bulunmaktadır. 

Örneğin burnun kenarlarından başlayan ve ağzın kenarlarına kadar uzayan 

gülme çizgisi yaşla da ilgili olarak yükseklik ve çukurluk oluşumuna göre 

şekillenerek sadece bir kırışıktan ötede üç boyutlu bir şekil barındırır (Resim 

33). Bu yapının, gerçekte var olduğu şekliyle gösterilebilmesi için koyudan 

açığa renk geçişlerinin başarılı bir biçimde yapılması gerekir.  

    
      Resim 32. Silindirik ve kübik üç boyutlu objeler                   Resim 33. İnsan yüzü 

Yukarıdaki gibi bir gölgelendirmenin uygulanabilmesi için bazı teknikler 

kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi gülme çizgisinin üzerini çizgi çekerek 

belirttikten sonra çizgiye dikey olarak çizilen, çizginin başlangıcı ile daha 

belirgin başlayan ve giderek hafifleyerek kaybolan 1 cm civarında yan yana 

sıralı (tarak dişlileri gibi) çizgiler çizmektir.  
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Resim 34. Yaşlı makyajı çalışmasında ağız kenarlarında yer alan gülme çizgisinin                     

ışık ve gölge ile boyutlandırma çalışması 

 
Resim 35. Gölgelendirme çalışması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Daha sonra bu çizgiler parmak ya da fırça yardımı ile bir kaç hamlede 

birbirine karıştırılır. Bu yöntemle kendi içinde koyudan açığa doğru giden bir 

gölgelendirme elde edilir. En açık olan kısma geçişli görüntüyü bozmayacak 

şekilde ışıklı görüntüyü (bombeli ve yüksek olan yerlerin tepe noktalarının, 

ışık alan yerler oldukları göz önünde bulundurulduğunda) destekleyecek 

tonda (beyaz, bej gibi açık renkler) bir renk uygulaması yapılır.  
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Resim 36. Işık ve gölge çalışması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

 
Resim 37. Işık ve gölge çalışması yapım aşaması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Model: Hayko Cepkin 
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Resim 38. Işık ve gölge çalışması yapım aşaması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Model: Hayko Cepkin 
 

 
Resim 39. Işık ve gölge çalışması yapım aşaması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Model: Hayko Cepkin 
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Resim 40. Işık ve gölge çalışması yapım aşaması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

 

 Tüm vücut çukurluklar, tümsekler, ışık alan yerler ve almayan yerler, 

gölge nitelikleri düşünülerek boyanabilir. Ressamın tuval üzerine vücut 

çizerken dikkat ettiği pek çok ayrıntıya makyaj sanatçısı da dikkat etmektedir.  

Makyaj uygulamaları ile karakter yaratırken kullanılan bazı teknikler 

vardır. Bu teknikler; 

a) geleneksel boyama ile karakter yaratma, 

b) havalı boya tabancası (air brush) ile karakter yaratma, 

c) üç boyutlu makyaj teknikleri ile karakter yaratma, 

şeklinde sınıflandırılabilir. 
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2.2.3.1. Geleneksel Boyama 

Makyaj yaparken boyayı yüz ya da vücuda aktarmanın belirli araçları 

bulunmaktadır. Bunlardan en temel olanları fırçalar ve süngerlerdir.  

Fırça; ince kırışıklıkların, ayrıntılı renk geçişlerinin ve desenlerin 

yapılmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Yapılacak olan çalışmaya 

göre farklı özellik gösteren fırçalar bulunmaktadır.  

            
Resim 41. Makyaj fırçaları 

Farklı amaçlar için üretilmiş süngerler bulunmaktadır. Aşağıda görülen 

ilk sünger makyajın temelini oluşturacak olan renklendirmeyi yapmak için 

idealdir. Yine aynı süngerle kaş kapatma işlemi de gerçekleştirilir. 

Resim 42’deki sünger üç boyutlu makyaj çalışmalarında modelleme 

sırasında doku çalışması için kullanılmaktadır.  

Resim 43’deki sünger de yine modellemede doku yapımında 

kullanıldığı gibi siyah renkle yüz üzerine doğrudan tampon yapmak yoluyla 

uygulandığında kirli sakal görüntü elde etmek amacıyla da kullanılmaktadır. 

Büyük alanlar için renk geçişlerinde süngerle çalışılır. İnce ayrıntılı alanlarda 

renk geçişi yapmak için sünger genellikle tercih edilmez. Resim 44’deki 

sünger ise modelleme çalışmalarında doku yapmak amacıyla kullanılır. 
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                      Resim 42. Makyaj süngeri    Resim 43. Kirli        Resim 44. Efekt süngeri 

                                                                 sakal ve efekt süngeri 

          
Resim 45. Kirli sakal 

 
Resim 46. Vücut makyajı 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
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Resim 47. Vücut makyajı 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

2.2.3.2. Havalı Boya Tabancası (Air Brush) ile Boyama  

Havalı bir kompresör ve ona bağlı bir püskürtücü uçtan oluşan bir 

sistemdir. Havalı kompresörden çıkan hava ile boya haznesindeki boya, 

kontrollü olarak makyaj yapılacak yüzeye püskürtülür. Havalı boya tabancası 

(air brush) sahne, sinema ve televizyon alanının yanı sıra farklı sektörlerde 

de boyama yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Otomotiv ve gıda bunlardan 

bazılarıdır.  

  
Resim 48. Havalı boya tabancası ve kompresör       Resim 49. Airbrush tekniği ile boyama 
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Havalı boya tabancası (air brush) ile yapılan makyaj çalışmaları farklı 

amaçlarla kullanılabilmektedir. Örneğin vücut makyajı çalışmalarında büyük 

alanların daha hızlı ve homojen boyanması için kullanılmaktadır.  

                         
Resim 50. Havalı boya tabancası (air brush) ile vücut üzerine boyanan gömlek ve süveter 

Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Yine havalı boya tabancası ve şablonlar kozmetik makyaj 

çalışmalarında da kullanılabilmektedir. Havalı boya tabancası ile uygulama 

püskürtme yoluyla yapıldığından makyaj boya çok ince olarak da 

atılabilmektedir. Makyajın çok ince uygulanabilmesi televizyon ve film 

çekimlerinde özellikle yüksek çözünürlüklü yayınlar için oyuncunun 

olabildiğince doğal görünmesini sağlar. 

    
       Resim 51. Airbrush ile kaş çizimi                  Resim 52. Havalı boya tabancası                     

                                             ve şablonla yapılan resim çalışması 
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Bunun yanı sıra bazı şekillerin şablon yardımı ile boyanacak olan 

yüzeye geçirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu yolla tasarımın gerektirdiği çok 

sayıda leke, şekil ya da renk geçişi kısa sürede gerçekleştirilmiş olur.  

                
         Resim 53. Airbrush şablon örnekleri ve şablonla yapılan makyaj örneği   

 

        

    
Resim 54. Airbrush ile yapılan vücut makyajı örnekleri 
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2.2.3.3. Üç Boyutlu Makyaj (Değişim-Dönüşüm Makyajı) ve Uygulama 
Yöntemleri 

Üç boyutlu makyaj, değişim-dönüşüm makyajı veya protez makyaj 

olarak da bilinmektedir. Boyama ile yapılan makyaj (doğrudan makyaj) ile 

oyuncunun yüzünde anatomik olarak bir değişiklik yapılamaz, yapılan 

değiştirilmiş gibi görünmekten bir görsel yanılgıdan ileri gitmez (Corson ve 

Glavan, 2001). Oysa rolün gerekliliklerine göre oyuncunun anatomisinde 

köklü değişiklikler yapmak gerekebilir. Oyuncunun oynayacağı karakter kendi 

anatomisinden farklı olarak aşırı kilolu, çirkin ya da başka bir dünyadan gelen 

daha önce görülmemiş bir yaratık olabilir (Moravetz, 2001). Bu durumlarda 

boyama, gölgelendirme gibi makyaj teknikleri tek başına yeterli olmaz. Daha 

fazlası olan üç boyutlu makyaj tekniklerine gereksinim vardır. Laboratuvar 

şartlarında yapılan bir dizi çalışma ile elde edilen üç boyutlu parçaların 

oyuncunun yüzüne ya da vücuduna yerleştirilmesiyle üç boyutlu makyaj 

(değişim ve dönüşüm makyajı) olarak adlandırılan makyaj gerçekleştirilmiş 

olur. 

Değişim-dönüşüm makyajında üç boyutlu uygulamanın yapıldığı alan 

canlıdır ve hareket etmektedir. Protez, değişim sanatında yüz ve vücuttan 

kalıp alınarak çalışılır. Yumuşak malzemelerden üretilmiş parçalarla yüz ya 

da vücut istenilen şekle sokulabilir. Yüzün her noktasından tutturulan 

uygulamalar yüz kaslarıyla beraber hareket etmek üzere tasarlanmışlardır ki; 

ifade ile beraber şekil alabilsinler (Moravetz, 2001).  

Laboratuvar teknikleri olarak da adlandırılan bu çalışmalarda vücudun 

ya da yüzün herhangi bir bölümüne şekillendirme macunu, wax, pamuk, kağıt 

mendil, lateks, jelatin ya da sıvı plastik malzemeler ile çalışılır. Bu 

uygulamalarda kullanılan malzemeler oyuncunun rahat taşıyabilmesi 

açısından oldukça hafiftirler (Kehoe, 1995).  

Kısaca değişim-dönüşüm makyajının tarihçesine bakıldığında ilk 

uygulama örneklerinin 1940 ve 50’lerde yapıldığı ve bu uygulamaların da tek 

parça çalışıldıkları anlaşılmaktadır. Ancak tek parça yapılan çalışmalar 
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yeterince iyi sonuç vermeyince hem tek parça uygulama hem de 

uygulamanın kalınlığı konusuna eğilinerek yeni çalışmalar yapılmıştır.  

Alanın en önemli isimlerinden Dick Smith’in ürettiği çözüm yollarıyla 

çok parçalı, ince ve gerçekçi protez parçalar çalışılmaya başlanmıştır. Bu 

alandaki tek ve en büyük yenilikçi öğretmen olarak kabul edilen Smith, üst 

üste geçen ve çok parçalı (alın, burun, çene, elmacık kemiği, gözaltı 

torbaları, boyun...) olan çalışmalarıyla (Little Big Man-Dustan Hoffman) 

alanda yeni bir başlangıç yaratmıştır (Moravetz, 2001). 

                  

  
Resim 55. Dick Smith’in tasarım ve uygulamasını Dustan Hoffman’a “Little Big Man”                 

adlı filmde yaptığı yaşlı makyajı (Corson ve  Glavan, 2001) 

Kalıp alma, modelleme ve döküm yapma değişim-dönüşüm 

makyajının en temel basamaklarıdır. Bu uygulamalar oyuncunun 

canlandıracağı rolün özelliklerini taşıyan görünümün oyuncunun yüzüne ya 

da vücuduna birebir uymasını sağlamaktadır.  
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• Üç Boyutlu Tasarlanmış Karakter Örnekleri 

Yaşlı makyajı, gerçekte genç olan insanların yaşça daha ileri olan 

karakterleri canlandırabilmeleri amacıyla yapılan makyajdır. Genç insanların 

yüzlerinde karakter çizgileri, tenin de genç ve elastiki olması durumundan 

dolayı oluşmaz. Yaş ilerledikçe ciltte bir takım değişiklikler oluşur. İnsanların 

karakteristik özellikleri yüz ifadeleri olarak yüzlerine yansır. Cildin canlılığını 

yitirmesinden dolayı kurumasıyla kırışıklıklar artar. Dış deri ile kas dokusunun 

arasında olan yağ dokusu erimeye, kaslar yerçekimine uyarak sarkmaya 

başladığından yüzde önemli ölçüde değişiklikler oluşur. Kırışıklıklar ve 

sarkmalarla kendini gösteren yaş değişiklikleri makyaj tasarlanırken mutlaka 

belirtilmesi gereken ayrıntılardır.  

 Bunların yanı sıra gözlerde katarakt görüntüsü, saçlarda beyazlık ve 

dişlerde sararma gibi önemli görünüşler de yaşlı makyajı tasarımında göz 

önünde bulundurulması gereken etmenlerdendir.  

       

Resim 56. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası 

Model: Julianne Moore 
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Resim 57. Benjamin Button adlı filmden makyaj öncesi ve sonrası  

Model: Cate Blanchett 

    
                 Resim 58. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası 

 Bu çalışmada oyuncu Marly Streep’e hem yaşlandırma, hem de 

cinsiyet değişikliği makyajı yapılmıştır. Saç ve makyaj tasarımını J Roy 

Helland yapmıştır. Joseph A. Campayno anahtar makyaj sanatçısıdır 

(http://www.themakeupgallery.org.uk/gender/male/aiams.htm). 
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Benzetme makyajı, oyuncunun rol kişisine birebir benzemesinin 

gerekli olduğu durumlarda uygulanan bir makyaj çeşididir. Bu çalışmanın 

başarılı olabilmesi için öncelikli olarak oyuncunun yüzü ile canlandıracağı 

karakterin yüz özellikleri benzerlik ve farklılıklar açısından incelenir. Anatomik 

olarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konur ve eşitlemek için yapılacak 

çalışmalar tasarlanır.  

   
        Resim 59. Üç boyutlu makyaj öncesi, sonrası ve karakterin orijinal fotoğrafı 

Oyuncu Nicole Kidman, 1882-1941 yılları arasında yaşamış olan 

feminist yazar Virginia Woolf’u canlandırdığında uygulanan makyaj benzerlik 

makyajına iyi bir örnektir.  

Fotoğrafta yer alan saç ve makyaj Ivana Primovac tarafından 

denetlenmiştir. Protez makyaj tasarımı Conor O’Sullivan & Jo Allen; 

uygulama çalışmaları Stuart Conran & Robin Schoonraad tarfından 

yapılmıştır. Paul Engelen Nicole Kidman’ın özel makyaj sanatçısı olarak 

katkıda bulunmuştur. Peruk tasarım ve uygulaması Peter Owen tarafından 

yapılmıştır. GA Enterprises protez diş çalışmalarını yapmış, lens ise Dr 

Mitchell Cassel of Studio Optix tarafından sağlanmıştır 

(http://www.themakeupgallery.org.uk/lookalike/writers/hoursnk.htm). 

Yara, yanık makyajları, oyuncunun oyunda yaralandığı ya da ateş, 

su, elektrik vb. bir nedenden dolayı yandığı durumlarda uygulanır. Bu gibi 

çalışmalar yapılmadan önce gerçek hayatta bu tür olayların nasıl geliştiği ve 

nasıl göründükleri araştırılır.  
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Örneğin yanıklar çok çeşitlidir. Dereceli bir biçimde sınıflandırılırlar. 1. 

derece ya da 4. derece yanık gibi. Etken maddelerine göre de görüntüleri 

değişir. UV radyasyonundan ya da sıcak sudan dolayı yanma ile elektrik 

çarpmasından dolayı oluşan yanık farklı görünür (Vinther, 2003).  

         
Resim 60. Yanık yüz çalışması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Bu tarz bir çalışma yapacak olan makyaj sanatçılarının çalışacağı her 

bir konu için tıp kitaplarına, gerçek olayları yansıtan belgesellere ya da 

fotoğraf arşivlerine başvurmaları yerinde olur. Örneğin, bir kurguda yer almak 

üzere ameliyat yarası yapmak gerekirse, gerçeğinin gözlemlenmesi faydalı 

olacaktır (Corey, 1990).  

       
           Resim 61.  Solda hastalığın asıl fotoğrafı ve aslına uygun makyaj çalışması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Yukarıdaki Resim 61’de yer alan fotoğraftaki erkek çocuğunun 

burnunda görülen yara tıp dilinde leishmaniasis olarak bilinen hastalığın deri 
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üzerindeki görünümünün gerçek vaka fotoğrafıdır (Emond, 1990). Halk 

arasında şark çıbanı olarak bilinen yaranın gerçekçi görünümü modelleme 

macunu ile oyuncunun burnuna, aslına uygun bir biçimde modellenmiş ve 

üzerine uygun görünümü sağlayacak biçimde renklendirme yapılmıştır. 

Gerçekçi çalışmaları yapmak için makyaj sanatçısının çok iyi bir gözlemci 

olması gerekir. Gerçek yaşamda oluşan durumları ayrıntılı bir biçimde 

irdeleyerek inceleyen bir makyaj tasarımcısı önemli noktaları kaçırmayarak 

kendi tasarımında uyguladığı zaman başarılı bir çalışma yapmış olur.  

Bir dış etkenden örneğin çarpmadan dolayı vücutta oluşacak olan 

darbe izi zamanla iyileşme ya da kötüleşme şeklinde değişim göstermektedir. 

İyileşme yolunda olan bir yaranın ilk hali pembe iken sırayla giderek 

(zamanın ilerlemesiyle) bordo, mor, yeşil ve son olarak da sarıya dönüşerek 

kaybolacaktır. Çarpma olayının hemen ardından pembe-kırmızı yerine mor 

renklerin baskın olduğu bir çalışma bu bilgiler göz önünde 

bulundurulduğunda inandırıcılığı zayıf bir çalışma olacaktır. 

      

                      
Resim 62. Yara ve iyileşme süreci 
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 Burada Romy Rosemont yüzünden vurulan ve yarası enfeksiyon 

kapan birini canlandırmaktadır. Özel efekt makyajı sorumluları Tom Burman 

and Bari Dreiband-Burman. Makyaj departman sorumlusu Eryn Krueger. 

James MacKinnon ise özel efekt dışındaki makyaj çalışmalarını yürüten 

sanatçıdır. 

      
Resim 63. Yara makyajı 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Model: Cem Adrian 

 

Burada Cem Adrian’ın Yağmur adlı albümünün CD kapağı için yapılan 

protez parçanın yüze uygulanışı ve son hali görülmektedir. Çalışma, 

modelleme çamuru ile yüz üzerinde yer alacak bir yarığın şekillendirilmesiyle 

başlandı. Bu yarığın kalıbı alındı ve içine jelatin ile döküm yapıldı. Yara 

uygulandıktan sonra üzerine dikiş atıldı.  

      
Resim 64. Üç boyutlu makyaj efekti tasarım ve uygulama  

Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU. 
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Selma Blair’in makyajı Paul Hyett tarafından tasarlandı. Tanya Lodge 

makyaj departmanının başı iken, Clare Ramsey ve Kristyan Mallett 

uygulamaları yapmışlardır.  

Fantastik makyaj adı altında doğa üstü yaratıklar, hayvanlar ve 

animatronik çalışmalar incelenebilir: 

Doğa üstü yaratıklar başlığı altında özel ve üstün güçleri olan ve 

gerçekte varlığı kanıtlanmamış uzay yaratığı, zombie (yaşayan ölü), hayalet, 

cadı, vampir, peri, melek, şeytan ve kurt adam vb. karakterler incelenebilir. 

          
Resim 65. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası 

1993 yapımı “Coneheads” adlı filmde kaza sonucu dünyaya gelerek 

burada yaşamak zorunda kalan uzaylı bir aile konu alınmıştır. Baş şeklinin üç 

boyutlu makyaj tekniklerinin kullanılması ile değiştirilerek ön plana çıkarıldığı 

ilk filmlerden olması nedeniyle film önemlidir. Filmde uzaylıların kafaları konik 

şekillidir. Konik kafalı uzaylıların gezegeninin canlandırıldığı sahnelerin de 

yer aldığı ki bu sahnelerde çok fazla sayıda uzaylı-makyaj uygulaması- yer 

almaktadır, filmde çok fazla sayıda makyaj sanatçısı ve teknik personel 

çalışmıştır.  

“Makyaj Bölümü: 

David Abbott Makyaj sanatçısı  

Allan A. Apone Prosthetics Makyaj sanatçısı  

Michelle Bühler Makyaj sanatçısı  

Zoltan Elek Makyaj sanatçısı  

Jane Galli Özel efekt makyaj sanatçısı  
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Tina Hoffman Makyaj sanatçısı  

Starr Jones Özel efekt makyaj sanatçısı  

Michael Key Makyaj sanatçısı  

Toby Lamm Özel efekt makyaj sanatçısı  

Steve LaPorte Prosthetics Makyaj sanatçısı  

David B. Miller Makeup supervisor  

Greg Solomon Makyaj efekt teknisyeni 

Adam Brandy Özel efekt makyaj laboratuvarı teknisyeni: özel 

costuming (uncredited)  

Dean Gates Makyaj sanatçısı (uncredited)  

Nina Kent Makyaj sanatçısı credited)  

Rick Stratton. Makyaj sanatçısı: Dave Thomas (uncredited) 

(http://www.imdb.com/title/tt0106598/combined 

26.10.2009)” 

 
     Resim 66. Üç boyutlu makyaj öncesi ve  sonrası 

 
                                 

 

 

 

Resim 67. Üç boyutlu makyaj uygulamalarına örnekler 
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Bir peri masalını konu alan “Enchantress” adlı filmde oyuncu Suzan 

Serandon hem kötü kalpli kraliçeyi hem de elma ile prensesi kandırmak 

isteyen yaşlı cadıyı canlandırmıştır. Resim 68’de Sarandon makyaj öncesi 

fotoğrafı ile görülmektedir. Resim 69’de güzel ve kötü kalpli kraliçe karakteri 

için geleneksel boyama yöntemlerinin kullanıldığı karakter makyajı çalışması 

görülürken, Resim 70’te yaşlı cadı karakteri için üç boyutlu makyaj teknikleri 

ile tasarlanmış karakter makyajı ile protez karakter dişleri görülmektedir.  

       
      Resim 68. Makyaj öncesi         Resim 69. Karakter makyajı      Resim 70. Üç boyutlu  

                                                                        uygulaması ile                   makyaj sonrası 

Makyaj efekti sorumlusu Rick Baker, özel efekt makyajı sanatçıları 

Mike Marino & Bill Corso, protez diş çalışmasını Yoichi Art Sakamoto 

yapmıştır. Makyaj departmanının sorumlusu Nicki Ledermann’dır.  

            
        Resim 71. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası 
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Yine ünlü masallardan “Snow White: A Tale of Terror” adlı filmde 

Sigourney Weaver kötü kalpli cadı rolündedir.  

Protez makyaj tasarımı Nick Dudman tarafından yapılmış. Makyaj 

uygulamalarını makyaj sanatçı ve tasarımcısı (key makeup artist) Anne 

Brodie ile Linda De Vetta yapmış. Özel efekt makyajları Michelle Taylor 

tarafıdan yapılırken Sigourney’in protez dişleri FangsFX tarafından yapılmış. 

      
Resim 72. Zombie  

   
Resim 73. Drakula ve vampir çalışmaları 

Mitolojik karakterler de doğaüstü yaratıklar başlığı altında 

incelenebilecek özelliktedirler. Mitoloji, Yunanca’da  mithos olarak bilinen  

“söylenen ya da duyulan söz”  ile logos yani “konuşma” kelimelerinin 

birleşiminden oluşmuş olup, Eski Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar 

edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken, zamanla Batı dillerinde efsane 

anlamı kazanmıştır. Çağdaş kullanımda, mitoloji ya belirli bir din veya 

kültürdeki mitlerin bütününü tanımlar ya da yaygın anlamda benimsenmiş 

fakat abartılmış veya kurgusal bir hikâyeler veya inançlar kümesini anlatır.  
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Mitoloji genel bir kavram  olmakla birlikte Yunan Mitolojisi, Türk 
Mitolojisi, Hint Mitolojisi gibi farklı kültürlerin ya da inanç sistemlerinin üretimi 
olarak farklı başlıklarla ve o kültürlere ait efsanelerle de anılmaktadırlar.  

Efsaneler konu itibarıyla tanrıları, kahramanları ve doğaüstü varlıkları 
konu alan anlatılardır. Uyumlu bir sistem içerisinde düzenlenmişlerdir ve 
çoğunlukla geleneksel sözlü aktarı yoluyla (ozanlar, rahipler) yayılarak canlı 
kalırlar. Mitolojik hikayeler zamanla folklora ait söylenceler  veya peri 
masalları haline gelmişlerdir.   

Star Wars veya Tarzan gibi film ve kitap serileri zaman zaman güçlü 
mitolojik yönler barındırırlar ki bu yönler bazen derin ve karışık felsefî 
sistemlere (doğru) gelişebilir. Bu nesneler mitoloji olmasalar da mitik temalar 
içerirler ki bunlar bazı kişilere göre benzer psikolojik gereksinimleri karşılar. 
Bunun bir örneği J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Hobbit ve Yüzüklerin 
Efendisi isimli romanlarda ve yine yazarın notları incelenerek oğlu 
Christopher Tolkien tarafından yayına sunulan Silmarillion, Húrin'in 
Çocukları, Orta Dünya Tarihi ve diğer eserlerinde anlatılan Orta Dünya 
evreninde görülebilir. Bazı sevenleri veya takipçileri kurgusal kompleks 
dünyaları, Star Trek serisindeki gibi, yanlış bir şekilde mitoloji olarak 
yorumlarlar; oysa bunlar nesnel ve bilimsel bağlamda mitoloji olarak 
tanımlanamaz. Kurgu, insanlar ona inanmadıkları ve ruhâni (veya psikolojik) 
yaşantıyla bir bağ kurulmadıkça, gerçek anlamda mitoloji seviyesine 
ulaşamaz. Ayrıca Percy Jackson ve Olimposlular serisi mitolojinin günümüze 
uyarlamasıdır (Vikipedia). 

   
Resim 74. Narnia Günlükleri-Buzlar Kraliçesi ve mitolojideki Pan (keçi adam)              

karakterinden esinlenen Mr. Tumnus 
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Resim 75. Olimposlular-Uma Turman-Medusa             Resim 76. Pan 

  
Resim 77. Yüzüklerin Efendisi- Legolas ve Gimli 

  
Resim 78. Yüzüklerin Efendisi-Orc ve diğer yaratıklar 

  
Resim 79. Farklı yaratık çalışmalarına örnekler  



 

 

74

Hayvan karakterleri insanların canlandırması durumu  kurgularda 

sıklıkla görülen bir durumdur. İlk dikkat çekici örneklerden biri  “Maymunlar 

Gezeni” adlı filmdir. Bu film insan özellikleri taşıyan maymunlardan oluşmuş 

bir gezegende geçmektedir. Resim 80’de 1968 yılı yapımı olan filmden 

oyuncu üç boyutlu makyaj uygulamasından önce ve sonra görülmektedir. 

Film aynı yıl makyaj Oscar’ı almıştır. Resim 81’de ise filmin 2001 yılında 

yönetmen Tim Burton tarafından yeniden çekilen versiyonunda üç boyutlu 

makyaj teknikleri ile yapılan maymun makyajları görülmektedir.  

     
Resim 80. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası  

   
Resim 81. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası 

       
Resim 82. Üç boyutlu makyaj öncesi ve sonrası 
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Yine Resim 82’de üç boyutlu makyaj teknikleri ile elde edilen 

orangutan ve aslan çalışmaları görülmektedir. 

Animatronik adı ile bilinen özel efekt çalışmaları, çok sayıda disiplini 

bir arada kullanan çalışmalardır. Son aşamada makyajı da kullanan ancak 

makyaj uygulamalarından çok daha derin ve farklı bir alt yapıya sahip 

çalışmalardır. Animatronik uygulamalarda, uzaktan kumanda edilebilen, 

bütünüyle mekanik yaratıklar (dinazor, tasarım ürünü hayvanlar ya da insan 

uzvu –baş, kol bacak ya da tüm vücut gibi–) tasarlanarak, işlerlik 

kazandırılmaktadır. 

“Animatronik teknolojisi ile uygulanacak olan film karakteri 

çalışmasına, ilk olarak kağıt üzerinde tasarımların yapılmasıyla 

başlanmaktadır. Ardından tasarımcılar yapılacak olan yaratığın neye 

benzeyeceğini ortaya koymak amaçlı çalışırlar. Bu çalışmaları, mühendislik 

çizim ve hesaplamaları gerektiren bir dizi uygulamanın sonucunda “maket” 

adı verilen bir taslak ile ortaya koyarlar. Maket yeterli bulunduğu takdirde 

gerçek boyutlu model çalışmasına geçilir. Bu süreçte hareket eden parçalar 

üretilir ve bunların uzaktan başarılı bir biçimde kontrol edilip edilmediği test 

edildikten sonra, son olarak artık mekanik ve hareket edebilen çalışmanın 

üstü, tasarıma uygun, gerçekçi görünümlü bir doku ile kaplanarak boyanır ve 

son haline getirilir. Son görüntünün elde edilmesinde özel efekt makyajı 

tekniklerinden yararlanılır. (web: www.wisegeek.com, 01.04.08).” 

Resim 84’te film çalışmasında kurt adama dönüşme sahnesi için 

yapılan animatronik çalışmadan örnekler görülmektedir. Mekanizma 

tasarlandıktan sonra üzeri deri görünümü sağlayacak lateks, jelatin ya da 

silikon gibi protez parça üretmekte kullanılan malzemelerle kaplanmıştır. 

Saçlar, vücut kılları ve dişlerin de eklenmesiyle “kurt adam” imajı oluşturulmuş, 

arkasındaki mekanizmanın çalıştırılmasıyla hareketlenen ağız ve yüz kasları 

ile gerekli sahneler çekilmiştir (Kehoe, 1995). 
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Resim 83. Solda animatronik goril çalışmasının iç kesiti ve yarı insan yarı robot   

bir yaratık için tasarlanmış animatronik çalışma 

     

 
Resim 84. Kurt adam karakteri için yapılan animatronik çalışma ve aynı teknikle üretilmiş 

farklı bir tasarım 
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Resim 85. Animatronik baş çalışması (sol) robot alt yapı ve üç boyutlu makyaj teknikleri ile 

tasarıma göre giydirilmiş hali 

  

 
Resim 86. Bebek için tasarlanmış robot kukla (üst) ve üç boyutlu makyaj teknikleriyle 

tasarıma göre giydirilmiş hali 

Gelişmiş teknolojiyi kullanan ülkelerde yaklaşık elli yıldır kullanılmakta 

olan animatronik tekniği ile, zaman içerisinde teknolojinin ve görüntüleme 
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sistemlerinin gelişmesiyle daha gerçekçi karakterler tasarlanarak izleyicilere 

sunulmaktadır. 

2.2.4. Üç Boyutlu Makyaj Uygulama Teknikleri 

 Kullanılan Malzemeler 

a) Şekillendirme macunu (special plastic, wax, nose putty): 
Makyaj yaparken boyalarla yapılan geleneksel görsel yanıltmacalar kimi 

zaman yeterli gelmemektedir. Tasarlanan makyajda derinlemesine anatomik 

değişiklik yapmak, üç boyutlu olarak yüz üzerinde çalışmayı gerektirir. Üç 

boyutlu çalışma yapılabilecek malzemelerden kullanımı en eski olanı 

şekillendirme macunudur. 

En eski kullanımı balmumu ve sabunun ısıtılarak hamur kıvamına 

getirilmesiyle elde edilen şeklidir. Beyaz sabun rendelenir, balmumu ile 

karıştırılır. Bu karışım bir kaba koyulur ve kap kaynar suyun içine yerleştirilir. 

Isınan malzemeler yumuşamaya başlayınca hamur haline getirilir (Karışım 

doğrudan ateşle temas ettirilmez.). Elde edilen şekillendirme hamuruyla, 

burun, yara vb. çalışmalar yapılabilir. Günümüzde makyaj malzemesi üreten 

firmalar şekillendirme için çeşitli macunlar üretmektedirler.  

Şekillendirme macunu olarak bilinen macun üretilen ilk modelleme 

macunlarındandır. Diğer malzeme olan wax’a göre daha sert olan bu 

macunun şekillendirme ve uygulaması da diğerine göre daha zordur. 

Malzeme çalışmaya başlamadan el sıcaklığıyla yumuşatılmazsa uygulama 

sırasında zorluk yaşanır.  

Ancak diğer mikrosentetik balmumu olarak bilinen malzemenin bu 

türden zorlukları yoktur. Bu malzeme diğerine göre renk olarak daha doğal 

görünmektedir. Bu malzeme ile üç boyutlu bir çok çalışma yapmak 

mümkündür. Yara, yanık, ödem, ve yüzde anatomik değişiklikler gibi 

çalışmalar yapılabilir. Aşağıda burunda yapılan anatomik değişiklik 

görülmektedir.  
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Resim 87. Mikrosentetik balmumu ile burunda kemer çalışması öncesi ve sonrası 

 Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Eğer mikrosentetik balmumu ile burun şekillendirme yapılacaksa, 
oyuncunun performansı sırasında vücut ısısı, terleme, sahne ışıkları vb. 
nedenlerle yüze ya da vücudun herhangi bir yerine eklenen mikrosentetik 
balmumu malzeme kenarlarından kalkabilir, hatta düşebilir. Bunun olmasını 
engellemek için çalışma yapılmadan önce uygulanacak olan alana önce gom 
(sakal, bıyık yapıştırmakta kullanılan alkollü reçineli yapıştırıcı) sürülür. 
Ardından gomun üzerine en ince katmanına ayrılan pamuk yapıştırılır. 
Pamuk uygulama yapılacak oyuncunun teni ile uygulanacak olan 
malzemenin arasında tutucu bir ara yüzey görevi görür.  

Aşağıda aynı malzeme ile çalışılmış yara örneği görülmektedir. 

  
Resim 88. Mikrosentetik balmumu ile yara çalışması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
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Malzeme istenilen her bölgeye uygulanabilmektedir. Ancak yumuşak 

yüzeylere oranla sert, altı kemikli ya da kıkırdaklı yüzeylere daha kolay 

uygulanır. Bu çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, 

malzeme ile ten yüzeyinin eşit seviyeye getirilmesi, kenar kısımlarının 

uygulama yapılan alana yedirilmesi bir başka deyişle sıfırlanmasıdır. Bu 

çalışma öylesine ustalıkla yapılmalıdır ki yapılan örneğin burun ise, yapay 

burnun nerede bittiği, gerçek burnun nerede başladığı anlaşılmamalıdır 

(Corson ve Glavan, 2001). Kenarlarda kalan milimetrik yükseklikler dahi ışık 

aldığı zaman ortaya çıkar ve bu da yapay bir görüntü oluşturur. Buna dikkat 

edilmediği durumda makyajın inandırıcılığı sarsılmış olur.  

Mikrosentetik balmumu ile yapılan çalışmalarda en önemlisi bu 

ayrıntıdır. Çalışılan yüzeye bir başka malzemenin eklendiğinin kesinlikle 

anlaşılmaması inandırıcılığın tam sağlanabilmesi açısından önemlidir.  

Mikrosentetik balmumu uygulanacak olan yüzeyde şekillendirme 

yaparken bastırmak gerektiğinden, çalışılacak yüzeylerin sert olması çalışma 

kolaylığı sağlar. Bastırıldığında içine çok fazla geçen yumuşak yerlerde 

örneğin yanaklarda malzemeyi uygulamak burun üstü, alın, çene gibi altı 

kemikli olan yerlere göre daha zor olacaktır.  

 Şekillendirme macunu ile kaş kapatma işlemi de yapılabilmektedir.  

             
Resim 89. Kaş kapatılmadan önce (sol), kaş mikrosentetik balmumu ile yapıştırıldıktan sonra 

(orta) ve sünger ve patakrem ile  yok edildikten sonra (sağ) 
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Kaşlar mikro sentetik balmumu ile yapıştırıldıktan sonra kalın ve 

kapatıcı bir fondöten ile kapatılır. Pudralandıktan sonra üzerine rolün 

gerektirdiği kaş çizilir.  

    
Resim 90. Uzakdoğu karakter makyajı önce ve sonrası 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

b) Lateks: Lateks bir çeşit kauçuk ağacının öz sütünden elde edilen, 
süt görünümlü ancak sütten daha kıvamlı sıvı bir malzemedir. Lateks ile 
çalışılacak olan yüzeyde özel sünger yardımıyla oluşturulan katmanlar 
arasına pamuk, kağıt mendil yerleştirilmesi sonucu aşağıdaki gibi patlama, 
yanık vb. efektler vücudun istenilen bölgesine uygulanabilir. Lateks doğal bir 
malzeme olmasına karşın içinde yer alan amonyaktan dolayı keskin ve 
rahatsız edici olabilen bir kokusu vardır. Kuruduğunda elastiki bir hal alır. Bu 
durum tenle birlikte hareket etmesini sağlar.  

        
Resim 91. Lateksle zombie çalışması 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
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Resim 92 “Aydınlık Bir Gün?” adlı kısa metrajlı filmde patlama sahnesi için                       

tasarlanan efekt makyajları  

 Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

     
            Resim 93. Boyunda kesik                              Resim 94. Yanık 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
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Aynı zamanda lateks ile ölü, zombi gibi film karakterleri de yaratılabilir. 

Lateksin kururken çekişerek altındaki deriyi büzüştürmesi sonucu üst kısımda 

kırışık bir görünüm elde edilir. Bu sonuç yaşlı makyajı çalışmalarında yüzde 

kırışıklık yaratmak amacıyla da kullanılmaktadır.  

c) Köpüklü Lateks: Uygulanan ek malzemelerin doğal olan deri gibi 

görünmesi ve mimik hareketlerini yaparken yapıştırıldığı deri ile birlikte 

hareket etmesi ve kırışması beklenir. Bu durum yapılan uygulamanın 

inandırıcılığı açısından önemlidir. Köpüklü lateks et gibi yeteri kadar hareket 

etmemektedir. Derinin şeffaf ve ışığı yansıtan bir görünümü vardır. Ancak 

köpüklü lateks ışığı etin yansıttığı gibi yansıtmaz. Deri şeffaftır, lateks opaktır. 

Uygulamalar ışığı plastik parlaklığı olarak yansıtırlar.  

Kalıplarla çalışma yapabilmek için önce üzerinde çalışılacak olan 

modelin ihtiyaca göre tüm yüz ya da tam baş kalıbının alınması gerekir. 

Alından geniş kalıp alabilmek ve saçların kalıp içine girmesini 

engellemek amacıyla oyuncuya kel peruka takılır. Peruka üzerine bir kalemle 

saçların bitiş çizgisi işaretlenir. Kaşlar isteğe bağlı olarak sentetik balmumu 

ile yapıştırılabilir. Kalıptan ayırırken kaş ve kirpiklerin kopmamaları için 

vazelin sürülür.  

Boyun kısmını da dahil edebilmek için bir poşet ortasından delinerek 

oyuncunun başından geçirilir ve alçının içeri akmaması için çıplak derisine 

bantla tutturulur.  

Daha sonra diş hekimlerinin ağız içi kalıp almakta kullandıkları aljinat 

adlı malzeme yeteri kadar karıştırılarak yüze yayılır. Aljinat yüzde her türlü 

ayrıntıyı yakalayabilen hassasiyete sahip bir malzemedir. Ancak diş için 

kullanılan aljinat çabuk donduğundan bu işlem biraz hızlı davranmayı 

gerektirmektedir. Bazı firmalar yüz ve vücuttan kalıp almayı kolaylaştıracak 

ölçüde geç donabilen aljinat da üretmektedirler. 
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 Aljinat yüzü tam saracak ve burun deliklerini oyuncunun hava 

alabilmesi için açık bırakacak şekilde yüze sürülür. Daha sonra uygun 

uzunluklarda hazırlanan alçılı sargı bezleri aljinat kalıba gömlek (Aljinat 

yumuşak bir malzeme olduğundan onun sıkı tutacak ve şekil bozukluğunu 

engelleyecek bir dış kalıba ihtiyacı vardır.) oluşturmak amacıyla aljinatın 

üzerine kaplanır. Bu işlem sırasında da burun deliklerinin açık kalmasına 

özen gösterilir. Aksi halde kalıbı alınan kişi nefes alamaz. 

           
Resim 95. Kalıp almaya hazırlanan modelden yüz kalıbı alma çalışması. 

Dış gömlek sertleştikten sonra oyuncuya yüzünü yavaşça hareket 

ettirmesi ve aljinattan kurtulmaya çalışması söylenir. Bu işlem aljinatın vakum 

yaparak morarma gibi kötü sonuçlar doğurmasını engeller. Bu işlemden 

sonra her iki dişi kalıp nazikçe yüzden uzaklaştırılır.  

      
 Resim 96. Dişi kalıp     Resim 97. Dişi kalıba dökülen alçı yüz modeli üzerinde modelleme 
                                                       çalışması 

Aljinatın bir olumsuz yanı da kuruma küçülmesinin olmasıdır. Bu 

nedenle bu işlemin ardından zaman kaybetmeden sert alçıdan bir karışım 

hazırlanarak, burun delikleri çamurla kapatılmış olan dişi kalıbın içerisine 

dökülür. Alçı sertleştikten sonra dışındaki dişi kalıplar sökülür. Üzerinde 
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modelleme yapılabilecek şekilde bir kopya hazır hale gelmiştir. Modelleme 

çamuru ile alçı kopyanın üzerine istenilen karakter çalışılır. Bu çalışma 

sırasında yüzde ters açılardan dolayı oluşabilecek kalıptan ayrılmama gibi 

aksilikleri gidermek adına dudak altı vs. gibi yerler çamurla doldurularak 

düzeltilir.  

Bu çalışmada yapılması gerekli olan önemli uygulamalardan birisi de 

çamur yüzeyine deri dokusu vermektir. Deri dokusu kazandırmak için 

yapılmış bazı özel süngerler bulunmaktadır. Bunların dışında gerçek insan 

teninden alınan kalıplarla üretilen plastik parçalar kırışıklık gibi efektler 

vermek için, portakaldan alınan kalıp ile oluşturulan elastiki parçalar da doğal 

ciltte bulunan gözenekleri yapmak için doku aracı olarak kullanılabilir. Çeşitli 

süngerler ve aletlerle yapılabilen bu doku çalışmasının ardından kalıp için 

son uygulamalar yapılır ve çalışmanın son halinin kalıbı alınır.  

Kalıp burun kısmından matkapla delinerek özel bir enjektör içerisine 

doldurulan köpüklü lateks karışımı bu delikten iki kalıp arasına enjekte edilir. 

Aynı delik pişirim sırasında fazla gelen malzemenin de akış yolu görevini 

yapacaktır. Daha sonra pişirime alınan kalıplar arasında kalan köpüklü lateks 

ısının da etkisiyle aradaki şekle göre şişip kabarır.  

Elde edilen parçalar oyuncunun yüzüne yerleştirilerek üzerine makyaj 

yapılır.  

 
Resim 98. Köpüklü lateks malzemeleri ve kalıba enjekte aleti 



 

 

86

    
Resim 99. Köpüklü lateks uygulamasından önce ve sonra 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

d) Jel Köpük (Gel Foam): Jel köpük kullanımı kolay ve diğerlerine 

göre maliyeti daha düşük bir malzemedir. Ancak köpüklü lateksle 

karşılaştırıldığında daha kolay deforme olmaktadır.  

Fotoğraflarda yer alan boynuzlar ve kulaklar jel köpükten yapılmıştır.  

       
Resim 100. Jel köpükle üç boyutlu makyaj uygulaması 

Üç Boyutlu Makyaj ve Vücut Makyajı Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Model: Ogün Sanlısoy 
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Resim 101. Jel köpükten kulak çalışması 
Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

2.2.5. Üç Boyutlu Makyaj Tasarım ve Uygulaması 

Üç boyutlu makyaj tasarımına 2. Bölüm’de anlatıldığı gibi eskiz 

çalışması ile başlanır. Ardından eskiz çalışmasının uygulanabilmesi için bir 

dizi çalışma yapılması gerekir. Çalışma genellikle birinin yüzü üzerinde 

yapıldığından o kişinin yüz ya da baş kalıbının alınması gerekir. Çizimle 

oluşturulan eskiz çalışmasındaki tasarım üç boyuta aktarılırken uygulama 

yapılacak olan kişinin yüz ya da başı oyuncunun alçıdan kopyasının alınması 

yolu ile  alt zemin olarak kullanılır. Alt zeminin makyaj yapılacak olan kişiye 

ait olması makyaj uygulamasının anatomik olarak uyumlu olmasını 

sağlayacaktır. Üç boyutlu makyaj tasarım ve çalışmaları bu nedenle kişiye 

özeldir. Ancak internette satış yapan ve standart ölçülerde protez parça satışı 

gerçekleştiren siteler de bulunmaktadır. 
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2.2.5.1. Üç Boyutlu Makyaj Uygulama Yöntemleri ve Örnek Çalışmalar 

a) Tam baş kalıbı  

      
         Resim 102.                     Resim 103.                    Resim 104.                Resim 105. 

       Kalıp hazırlığı        İki parçalı kalıbın arkası      İki parçalı kalıp         Tamamlanmış kalıp 

                                          tamamlanmış hali      önü tamamlanmış hali   

    
        Resim 106.                    Resim 107.                        Resim 108.               Resim 109. 

  Çıkarılmış ön parça       Çıkarılmış arka parça   Döküm yapılmış kalıp  Alçı tam baş kopyası 

Tam baş kalıbı iki parçalı olarak alınır. Kalıp öncesinde modele kel 

peruka takılır ve üzerinde modelin saç hattı işaretlenir (Resim 102). Kalıptan 

çıkması riskli olabilecek kaş, kirpik gibi alanlara az miktarda vazelin 

sürülebilir. İlk olarak kalıp yapımına arka taraftan başlanır. Baştan omuzların 

altına kadar olan alana uygulanacak kalıp çalışmasında alçılı sargı bezleri 

kulakların arkasından geçecek şekilde baştan omuzlara kadar olan kısmı 

ikiye bölecek şekilde ayarlanır. Resim 103’de arka parçası tamamlanmış 

kalıp çalışması görülmektedir.  

Kalıbın sertleşmesi beklendikten sonra birleşme yerlerine 1,5 cm’lik bir 

kısıma, açılmasının kolay olabilmesi için vazelin ya da sulandırılmış arap 

sabunu sürülmelidir. Kulakların normal pozisyonda durduğundan, alınan 

kalıptan dolayı şeklinin bozulması gibi bir sorunun olmadığından emin olmak 
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gerekir, aksi halde kulaklar modelinkilerle aynı olmayacaktır. Kulakların, içine 

alçı kaçmayacak şekilde pamuk ile tıkanması gerekir.  

Bundan sonraki kısım biraz el çabukluğu gerektirmektedir. Yüzün tüm 

ayrıntılarını ve kulakların kalıbını almak için kullanılacak olan aljinat 

hazırlanma sürüş açısından hızlı olmayı gerektirmektedir. Bu çalışmayı 

yaparken ortamın, kullanılan suyun sıcaklıkları da önemlidir. Sıcaklık aljinatın 

çabuk sertleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu ayrıntılara önem 

verilmesi gerekir. Bununla birlikte aljinatı yüze uygularken, yüzde özellikle 

gözlerde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yüz 

burun delikleri açık kalacak şekilde aljinat ile kaplandıktan sonra üstüne alçılı 

sargı beziyle modelin arka tarafına uygulanan dış gömleğin aynısı resim 

105’deki gibi uygulanır. Ön kısım arka kısmın sınır çizgisinden biraz dışa 

çıkarak uygulanmalıdır. Bu durum kalıp içine döküm yaparken sert olan dış 

kısmın birbiri üstüne binerek kilitlenmesini sağlar.  

Bu işlem de tamamlandıktan sonra alçıların sertleşmesi için biraz 

beklenir. 5-10 dk gibi bir süre sertleşmeye yeterli olacaktır. Ardından modelin 

yüzü ile ifade yaparak, aljinattan kurtulması istenir. Öne eğilen modelin 

yüzünden kalıbın ön parçası çıkarılır (Resim 106). Ardından diğer tarafı 

çıkarılır (Resim 107).  

İçini dökmeden önce alçı olan kısımların dökülecek olan alçı ile 

kaynaşmasını engellemek için fırça ile kalıbın alçı kısımlarına vazelin ya da 

sulandırılmış arap sabunu sürülmelidir. Arka ve ön tarafı birbiri üzerine 

oturtularak kilitlenmiş kalıp, kalın lastikler ya da koli bandıyla sıkılmalıdır. Bu 

işlem, daha sonra sıvı olarak alçı ile doldurulacak olan kalıbın, alçının 

basıncından dolayı ayrılmamasını sağlamak içindir. 

Döküme hazır hale gelen kalıp ters çevrilerek bir kovanın içine dengeli 

bir biçimde oturtulur (Resim 108). Açık olan burun delikleri çamur yardımıyla 

doldurulur. Döküm yapıldıktan sonra alçının ısınarak sertleşmesi beklenir. 

Ardından kalıp sökülerek daha fazla sertleşmeden gerekli düzeltmeler yapılır 

(Resim 109) (http://bbeler.tripod.com/methods.html, 24.02.2011). 
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b) Yüz kalıbı: Oyuncunun yüzünde rolünün gerektirdiği gibi anatomik 

değişiklikler yapmak gerekebilir. Eklenecek parçanın oyuncunun yüzü ile 

birebir uyumlu olmasını sağlamak için oyuncunun yüzünün kalıbını almak 

gerekir. Diş hekimlerinin ağız içi kalıp almakta kullandıkları madde olan aljinat 

ile yüzdeki her türlü ayrıntıyı kopyalamak mümkündür.  

     
Resim 110. Devlet Tiyatroları’nın “Narnia Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap” adlı oyunu için 

oyuncu Sabri Özmener ile yapılan yüz kalıbı çalışmasından görüntüler. 

Aljinat karıştırmak alçıya oranla el çabukluğu gerektirmektedir. Aljinat 
adlı malzemenin en önemli özelliği ayrıntılı kopya alabilmesidir. Aljinat ile 
gözeneklere kadar kopyalamak olanaklı olabilmektedir. Ancak aljinatın 
olumlu taraflarının olmasının yanı sıra olumsuz yanları da bulunmaktadır. 
Aljinat kururken küçülmektedir. Bir diğer olumsuz yanı da yumuşak olması 
dolayısıyla formunun kolaylıkla bozulabilmesidir. Formunun bozulmaması için 
dışına alçılı sargı beziyle kavrayıcı bir gömlek yapılması gereklidir. Kuruma 
küçülmesinin olmaması için ise kısa zamanda iç alçı dökümün yapılması 
gerekir. Yukarıdaki fotoğraflar (Resim 110) Devlet Tiyatroları’nın “Narnia 
Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap” adlı oyunu için karakter makyajlarının 
tasarımı sürecinde, devlet tiyatrosu oyuncusu Sabri Özmener ile yapılan yüz 
kalıbı çalışmasından görüntüleri yansıtmaktadır. Solda aljinat üstü alçılı sargı 
bezi formunda, burun delikleri açık kalacak biçimde yapılan kalıp çalışması 
görülürken, sağdaki fotoğrafta kalıbın yüzden ayrılmış iç bükey görüntüsü 
görülmektedir.  

c) Modelleme: Bu aşama üç boyutlu makyaj tasarım sürecinde 
yaratıcılığın en çok kullanıldığı aşamadır. Burada makyaj uzmanı 
karakterlerin oyun içindeki durumlarını değerlendirerek özelliklerini analiz 
eder ve bu özelikleri oluşturacağı modelinin en iyi şekilde yansıtmasını 
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sağlayacak şekilde çalışır. Örneğin Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 
sahnelen “Narnia Aslan, Cadı ve Dolap” adlı oyun için, eserin çocuk oyunu 
olması dolayısıyla karakterlerin öncelikli olarak sevimli görünmelerine dikkat 
edilmiştir. Bir diğer dikkat edilen konu da biri dişi diğeri erkek olan iki farklı 
kunduz tiplemesinin feminen ve maskülen yanlarının tasarımdan 
anlaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Üç boyutlu kısma yansıtılması gerekli 
görülen bu durum daha sonra üzerlerine uygulanacak makyaj ile daha da 
belirgin kılınacaktır.  

     
Resim 111. Kunduz makyajının modellenmesi ve kalıp hazırlığı 

Soldaki resimde aynı adlı oyundan Bayan Kunduz karakterinin 
oyuncunun alçıdan yüz kopyası üzerinde modellenmiş hali, sağdakinde ise 
Bay Kunduz’un üç boyutlu makyaj uygulamasına alt zemin oluşturan 
modellenmiş ve kalıp almaya hazır hali görülmektedir.  

Alttaki resimde zombie (yaşayan ölü) karakteri için tasarlanan üç 
boyutlu makyajın modelleme çalışması diğer resimde ise yine aynı karakter 
için kullanılacak olan yaraların modellemeleri görülmektedir.  

     
 Resim 112.  Zombie karakterinin modelleme         Resim 113. Zombie çürükleri için yara  

                     çalışması                                                             modellemeleri 
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Resim 114–121’de de farklı karakter makyajları için yapılmış olan baş 

ve vücut modelleme çalışmaları ve detay fotoğrafları görülmektedir.  

         
 Resim 114. Yaşlı zombie baş çalışması    Resim 115. Şişman yaşlı kadın vücut çalışması 

 
Resim 116. Kurukafa modelleme detay fotoğrafları 
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Resim 117. Yaratık baş modellemesi        Resim 118. İleri yaş el modellemesi 

    
       Resim 119. Yaratık çalışması            Resim 120. Yaratık vücut çalışması 

      
Resim 121. Yaşlı  yüz modellemeleri 
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Resim 122. Üç boyutlu makyaj kalıp çalışması 

d) Kalıba hazırlık: Modellemesi tamamlanan tasarımın kalıba hazırlığı 

yukarıda yer alan fotoğraftaki gibidir. Üzerine dökülecek alçıya yataklık 

yapabilmesi için çamurla çerçeveye alınan üç boyutlu çalışma, fotoğrafta 

üzerine alçı dökülerek kalıbının alınmasına hazır durumda görülmektedir.  

e) Kalıp alma: Bu çalışmada dikkat edilecek en önemli unsur alçının 

model üzerine dökülme anıdır. Kıvamlı bir sıvı olarak dökülen alçı ve su 

karışımında dökme eylemi sırasında oluşabilecek ve ince ayrıntılarla 

modellenmiş olan karakterin görüntüsünü bozma riski olan durum, alçının 

hava kabarcığı oluşturmasıdır. Bunun için ilk kat bir fırça yardımıyla en ince 

ayrıntılarına kadar sürüldükten sonra kalan alçı karışımın üzerine nazikçe 

dökülmelidir. Kalıp düzeneğini bozmadan yapılacak hafif sarsıntılar oluşmuş 

ya da oluşacak hava kabarcıklarının yukarıya çıkıp patlamalarına neden olur. 

Böylelikle hava kabarcıklarının modellemeyi bozma riski de en aza indirilmiş 

olur.  

f) Döküm yapma: Alçı kalıbın sıcak etkisiyle içerisinde barındırdığı 

sudan olabildiğince arındırılması işleminden sonra kalıp içerisine döküm 

yapılabilir. Ne tür bir malzeme kullanılacaksa ona göre bir tekniğin izleneceği 

bu aşamada yine basamak basamak yapılması gerekenleri atlamadan 

uygulamak yerinde olacaktır.  
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Resim 123. Döküm yapmaya hazır içbükey kalıp (zombie çalışması). 

 
Resim 124. Çok parçalı kalıpla elde edilen dökümler 

Bu çalışmada kullanılan jelatin adlı malzeme için alçı kalıba öncelikle 

ayırıcı bir malzeme uygulanır. Döküm yapılacak malzemenin kalıptan 

ayrılabilmesi için bu uygulamanın özenli bir biçimde yapılması şarttır. Daha 

sonra mikrodalga ile eritilen jelatin eriyiği iki kalıp arasına dökülerek sıkıştırılır 

ve yaklaşık üç saat kadar beklenir. Malzemenin tamamen donarak istenilen 

sertliğe eriştiği anlaşıldığında iki kalıp birbirinden aradaki protez parçalara 

zarar vermeden ayrılır.  
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g) Üç Boyutlu Makyaj Uygulamaları 

     
Resim 125. Narnia Günlükleri adlı oyundan Bayan Kunduz Karakteri 

Model: Aysın Işımer 

Üç Boyutlu Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

   
Resim 126. Narnia Günlükleri adlı oyundan Bay ve Bayan Kunduz Karakterleri 

Model: Aysın Işımer, Sabri Özmener 

Üç Boyutlu Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

  
Resim 127. Protez parçanın modelin yüzüne yapıştırılması  

Model: Deniz Yılmaz  

Üç Boyutlu Makyaj Tasarım ve uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
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Resim 128. Zombie(Yaşayan Ölü) Karakteri 

Model: Deniz Yılmaz 

Üç Boyutlu Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
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2.3. Üç Boyutlu Makyajı Destekleyen Diğer Dallar 

2.3.1. Peruka’nın Tarihçesi ve Peruka, Sakal, Bıyık Yapımı 

Antik Mısır’da hem kadınlar hem de erkekler insan saçından, koyun 

yününden, bitki lifleri gibi malzemelerle yapılan perukları takarak sosyal 

statülerini belirlerlerdi. Mısırlılar’ın saçlarını traş etmelerinin çok sayıda 

yararları vardı. Bunlardan bir tanesi sıcak iklimde saçsız olmanın rahatlığıydı. 

İkinci olarak da o dönemde yaşanan sorunlardan olan bitlenmeye karşı 

önlem olmasıydı. Yine de Mısırlılar’ın saçlı görünmeyi tercih etmeleri 

perukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Peruklar aynı zamanda 

Mısırlılar’ı yakıcı güneş ışıklarından da korumuştur. Peruklar Mısırlılar’da, 

sosyal statüyü belirten, giysi gibi vazgeçilmez bir parça olma rolünü 

üstlenmiştir. Kadınların perukları saç örgüleri, altın, saç bantları ve fildişinden 

aksesuarlarla süslendiğinden erkeklerinkilere oranla daha şık görünümlüydü. 

Sosyal sınıf olarak üstün olmanın göstergesi, karmaşık, uğraşılmış 

peruklardı. 

 
Resim 129. Antik Mısır peruka örnekleri 

Peruğu kullanan diğer antik uygarlıklar, Yunanlılar, Romanlar, 

Sümerler, Asurlular vb. idi.  

 

Resim 130. Antik çağ Yunan, Roma, Sümer ve Asurlulara ait peruka örnekleri 
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Doğuda Çin ve Japonya’nın geleneksel tiyatroları olan Noh ve Kabuki 

tiyatrolarında da peruka kullanılmıştır. 

Ortaçağ’da perukaya olan ilgi yok olmuştur. Moda ve güzellikten 

uzaklaşılmış, kadınlar başlarını şapka, örtü vb. ile kapatmışlardır. 

 
Resim 131. Ortaçağ saç ve başlık modelleri 

         
Resim 132. Ortaçağ saç ve başlık modelleri  

Bu çağın ardından Rönesans’ta tekrar bayan saç modelleri eski 

önemini kazanmış ve kadınlar yeniden saçlarını açığa çıkarmaya 

başlamışlardır. Başlarını bir örtü, şapka, vs. ile kapatmak yerine saçlarını 

faklı şekillerde tarayarak, çeşitli mücevherlerle bezeyerek süslenmişlerdir.  
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Resim 133. Rönesans kadın saç modelleri 

Antik çağlarda olduğu gibi kadınların saç stilleri sosyal statülerini 

göstermede önemli olmuştur.  

Fransa Kralı XIII. Louis’nin kelleşmeye başlaması ile peruka yeniden 

ortaya çıkmıştır. Kelleşen Kralın başındaki saçsız kısımları örtmek amacıyla 

incelikli olarak işlenmiş perukalar kullanılmaya başlanmıştır.  

      
       Resim 134. Fransa Kralı XIII. Louis                          Resim 135. Kral XIV. Louis 

Tarihi kayıtlardan perukacılığın 1673 yılında bir meslek olarak kabul 

gördüğü anlaşılmaktadır. (http://abbawigs.com/Wig_history.aspx,05.01.2011) 

Yine aynı dönemde (17.yy) Kral XIII. Louis ve XIV. Louis dönemlerinde 

kullanımı yaygınlaşan ve aristokrasinin ve asaletin simgesi haline gelen 

perukalar Fransız mahkemelerinin en değerli göstergesi olarak sayılmışlardır.  

 
Resim 136. Mahkemelerde tarafsızlığın simgesi olarak gelenekselleşen perukalar 
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Resim 137. 18.yy kadın saç modelleri ve perukalar 

18.yy’da perukalarda ince işçilik, sık bukleler ve lüleler dikkat 

çekmektedir. Pudralanmış perukalar o zamanın kuralı haline gelmiştir. Yine 

aynı dönemde kadınlar saç tuvaletlerini en tepe noktalarına kuş tüyü takarak 

tamamlamışlardır.  

    

 
Resim 138. 18.yy saç şekilleri ve peruka örnekleri 
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Bilinen bir başka incelikli peruka işi İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e aittir. 

Bu dönemde yapılan ve kullanılan perukalar yine incelikli işlenmiş, elit bir 

görüntü sağlayan perukalardır.  

   
Resim 139. Kraliçe Elizabeth 

Perukacılığın iyice meslek haline gelmesi ve bu meslekten olan 
insanların seyahat etmeye başlamalarıyla perukacılık yayılmaya başlamıştır. 
Sayıları artan perukacılar dolayısıyla peruka, artık lüks bir giysi olmaktan 
çıkmış, neredeyse herkesin ulaşabileceği bir duruma gelmiştir. Daha kısa 
olan ve krallıklarda kullanılanlar gibi incelikli olmayan perukalar 18.yy’da 
Amerika’da oldukça yaygın kullanımla karşımıza çıkmaktadır.  

18.yy’ın sonundan itibaren artık perukadan vazgeçilmeye başlanmış, 
buna rağmen yaşlılar ve gelenekçi yapıya sahip olanlar peruka kullanmaya 
devam etmişlerdir.  

Fransız Devrimi ile birlikte peruka, moda ve aristokrasi kavramları 
değerini yitirmeye başlamıştır.  

20.yy’ın başlangıcında yeniden saç parçaları ve perukaların modaya 
uymak amaçlı kullanımları görülmektedir. 

     
Resim 140. 20.yy peruka ve saç modelleri 
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Günümüzde modern teknolojinin gelişmesi ile modaya uygun peruka 

gibi pek çok üretim hızlı bir biçimde yapılabilmektedir. Önceden elle tek tek 

işlenen perukalar teknolojik gelişmenin de etkisi ile seri olarak 

üretilebilmektedirler. Gerçek saç gibi görünen sentetik saçlardan, yine seri 

olarak üretilen özel keplerinin üzerine makinelerle işlenen perukalar 

üretilmektedir. Ancak bu perukalar doğal saç kadar kolay 

şekillendirilememektedir.  

  
Resim 141. Sentetik peruka ve imalat çalışması 

Perukaların; sahne, sinema ve televizyon için karakter yaratmaya 

yönelik kullanımlarının yanı sıra, normal yaşamda kelleşmeyi görüntü olarak 

engellemek amacıyla kullanılmasının yanında, bir takım hastalıklardan dolayı 

dökülen saçlardan ortaya çıkan kelliği kapatmaya yönelik olarak da 

kullanılmaktadır.  

       
Resim 142. Damdaki Kemancı       Resim 143. Noel Baba      Resim 144. Mehmet Akif Ersoy 

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 

Peruka, sakal, Bıyık Sanatçısı: Erdal Arsoy 
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Karakter makyajında karakterin görünümünü tamamlamak için postiş 

yapılacağı zaman insan saçı, hayvan kılları veya sentetik saçlar gibi çeşitli 

malzemeler kullanılmaktadır. 

 
Resim 145. Kıl çeşitleri 

Postiş yapmak için en çok tercih edilen ırk ise Avrupa ve Asya ırkıdır. 

Daha çok renk seçeneği sunduğu için Avrupa ırkının ki daha değerlidir. Asya 

ırkının saçları da çok kullanılan ve bir o kadar değerli saç türüdür (Debrecini, 

2009).  

Bunların yanı sıra Yak adındaki hayvanın tüylerinden üretilen kıllar da 

yine saç, sakal, bıyık yapımında kullanılmaktadır. Yak hayvanın kılı kılın 

kesildiği bölgeye göre yumuşak ya da sert olabilmektedir (Kehoe, 1995). 

Siyah, beyaz, kırçıl tonları olan Yak kılı boyanabilir özelliktedir. 

Angora keçi kılı ya da moher olarak bilinen kıl türü de oldukça 

yumuşak ve iyi bir kıl türüdür. Şekil alması bakımından fantastik çalışmalarda 

sıklıkla tercih edilmektedir. Yumuşaklık vermesi bakımından diğer kıllarla 

karıştırılmaktadır. 

Yün krep saç olarak bilinen malzeme de oldukça kolay ulaşılabilen ve 

sık tercih edilen bir kıl çeşididir. Bununla peruka yapılabildiği gibi el işlemesi 

sakal, bıyık da yapılabilmekte ve hatta bu kıl çeşidi oyuncunun yüzüne direk 

olarak yapıştırılmak yoluyla da kullanılmaktadır. Direk yapıştırma tekniğiyle 

daha gerçekçi bir görünüm elde edilmektedir.  



 

 

105

At kılı da kullanılan kıl türlerindendir. Geleneksel İngiliz 

mahkemelerinde hakimlerin kullandıkları peruklarda beyaz atların kıllarının 

kullanıldıkları bilinmektedir (Kehoe, 1995). At kılı sert ve düz bir kıl türüdür, 

dalgası yoktur. 

Bir diğer kullanılan saç türü sentetik olanlardır. Bu türün renk ve 

uzunluk seçeneği yapay ve üretilebilen bir malzeme olması dolayısıyla 

fazladır. Ancak plastik türü malzemeden üretilmelerinden dolayı kullanılan 

diğer kıl türlerine göre daha parlak olduğundan yapay durmaktadır. 

Perukalarda sıkça kullanılan sentetik saçlar son dönemde ilk üretimlerine 

göre daha inandırıcı, gerçekçi bir görünüm kazanmıştır. Bu malzeme ile seri 

üretim yoluyla çok farklı model ve renkte olan perukalar herkesin kolaylıkla 

ulaşabileceği mağazalarda, gerçek saça ve el işlemesine oranla uygun fiyatlı 

olarak satılmaktadır.  

Peruka, sakal, bıyık yapımında çok sayıda alet ve malzeme 

kullanılmaktadır. En temel aletler taraklar ve makaslardır. Makasın özelliği 

saç kesmek amacıyla üretilmiş, başka bir amaçla da kullanılmayacak bir 

makas olmasıdır. Tarak ise resimdeki gibi ince dişli, saçları ayırmakta 

kullanışlı olması açısından uzun ve sivri uçlu sapı olan özellikte olmalıdır. 

 

 
Resim 146. Peruka yapımında kullanılan aletler 

Maşalar yapılan çalışmaların şekillendirilmesinde önemli rol oynayan 

aletlerdir. Resimde görülen geleneksel olan maşalar doğrudan ateşte 

ısıtılarak kullanılmaktadır. Saça zarar vermeyecek ölçüde ısıtılan maşa ile 

saç şekillendirilir. Sıcaklığın saçı şekillendirmesinden yararlanılarak saça 
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istenilen düz, dalgalı vb. şekil verilir. Daha sonra saç spreyi, jöle, wax vb. 

şekillendiricilerin kullanımıyla model sabitlenir. Maşaların elektrikli olanları da 

bulunmaktadır. 

 
Resim 147. Sakalı maşa ile şekillendirme çalışması  

Peruka, sakal ve bıyık yapmanın farklı teknikleri bulunmaktadır. 

Peruka üç şekilde üretilebilmektedir:  

Bunun ilki elle işlenerek üretilendir. Bunun yapımı için önce perukayı 

takacak olan kişinin baş ölçüsü alınır. Baş ölçüsü; kafa çevresi, enseden alın 

başlangıcına, kulaktan kulağa, favoriden favoriye ve yine üst favoriden 

diğerine olacak şekilde mezura ile ölçülür. Kafa çevresine göre ahşap bir baş 

kalıbı seçilir.  

  
          Resim 148. Peruka için ölçüm örnekleri          Resim 149. Tığ ile saçın tülün altıgen   

                                                                                              deliğine düğümlenişi 

Tülden ölçüye göre şekillendirilen bir altlık ki bu altlık başı tamamıyla 

saran bir kep gibi düşünülebilir, ahşap kalıba çekiç ve toplu iğneler yardımı ile 

çakılır. Daha sonra iğneli tarakta taranarak hazırlanmış saç tutam tutam ele 
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alınır ve saç işlemede kullanılan özel bir tığ ile tel tel çekilerek tülün altıgen 

olan gözeneklerine tek tek işlenir.  

    
Resim 150. Ölçüyle kalıba altlık germe 

       
Resim 151. İğneli tarakla saç tarama 

Saç işlemede dikkat edilmesi gereken bazı ana noktalar 

bulunmaktadır. Saç tülde yer alan altıgen her bir gözeneğin kenarına düğüm 

atmak yoluyla işlenir. İşlenen saçların yönü peruğu tasarlayan kişi tarafından 

yönlendirilir. Örneğin yandan ayrılacak bir modelde saçlar belli bir açıda 

hepsinin düğümleri aynı yönü gösterecek şekilde olmalıdır. Aksi halde 

işlenen saçlar peruka bittiğinde darmadağınık durur ve tasarlanan modeli 

yansıtmaz. Ayrıca inandırıcı ve doğal da görünmez.  

Saçı işleyen kişi aynı zamanda saçın nerelerde daha yoğun nerelerde 

daha az yoğun olduğu bilgisi doğrultusunda çalışmasını yürütür. Perukaların 

alın, ön ve tepe noktaları bu anlamda incelikli olarak işlenmesi gereken 

yerlerdir. İnandırıcı bir çalışma yapılabilmesi için bu önemli ayrıntılar üzerinde 

durulması şarttır.  
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Resim 152. Tığ ile saç işleme 

Sakal ve bıyık çalışmaları için de ölçü almak gereklidir. Yine oyuncuya 

ve tasarlanan karaktere uyacak şekilde tasarlanan tül altlık, sakal, bıyık 

yapımında kullanılan ahşap kalıplara, çekiç ve toplu iğne yardımı ile çakılır. 

 Perukada olduğu gibi yine tığ ile tek tek işlenerek yapılandırılır. 

Bittikten sonra makasla tasarıma uygun olarak kesilir ve saç spreyi ve maşa 

ile model sabitlenir.  

      
Resim 153. Tığ ile saç işleme 

Bir başka peruka yapma tekniğinde tiresler kullanılır. İki adet ahşap 

direk arasına saçın rengine göre naylon ipler gerilir. İşlenecek olan iğneli 

tarakta taranarak uzun kısa saç ayarlaması yapılır. Gerekli uzunlukta 

işlemeye uygun olan saçlar aşağıdaki resimde görülen telli mengenenin 

arasına koyulur ve sıkıştırılır. Saçların bu mengenenin arasına 

sıkıştırılmasının nedeni işleme sırasında tutam tutam çekerken hem saçların 

dolaşmasını önlemek hem de bu esnada saç kaybının önüne geçmektir. 
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Resim 154. Saç presi 

      
Resim 155. Tires örme 

Saçlar tutam tutam alınır ve resimde görülen üçlü ipin arasından özel 

bir şekilde düğümlenir. Bu yolla kaç metre tires gerekiyorsa örülür. Daha 

sonra bu tiresler tasarlanan perukanın alt kısımlarına dikiş makinesi yardımı 

ile dikilir. Perukayı bitirmek için yine tepe ve ön kısımları, kalıba germek 

yoluyla geleneksel elle işleme yöntemi ile şekillendirilir. 

Bir diğer peruk yapma yöntemi ise seri üretim olandır. Sentetik 

saçların kullanımıyla yapılan bu üretimde el işlemesi yoktur.  
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Resim 156. Makinede tires örülmesi ve üretilmiş sentetik peruklar 

Tamamen makinelerde tülden altlıklara dikilmek yoluyla yapılan ve 

genellikle sentetik saç kullanılan bu perukalar diğerlerine göre fiyat olarak bir 

hayli uygun olmasına karşın, elle yapılanlar kadar gerçekçi ve değerli 

değildirler. 

2.3.1.1. Prostetik Parçaya Saç İşleme 
 

Üç boyutlu makyaj teknikleri ile üretilen ek parçalarının bazıları saçlı 

deri olabilmektedir. Vücutta yer alan saçlı her alanın üç boyutlu makyaj 

teknikleri ile yeniden yapılandırıldığı durumlarda eğer tasarım da 

destekliyorsa saç işlenmesi gerekir. Saç çalışması silikon, jel köpük, ya da 

köpük lateks gibi yumuşak yüzeylere işlenktedir. Lateks yukarda sayılan 

malzemelerden daha ince bir yüzeye sahip olduğundan işlemesi diğerlerine 

oranla daha zordur. Bunun için tüle saç işlemekte kullanılan tığdan farklı bir 

tığ kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 157. Prostetik parçaya saç işlemek için tığ 
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Saç ya da kılların çıkış yönlerine göre işleme yapma zorunluluğu 

bulunan bu çalışmalarda kullanılacak olan kılın cinsi de önemlidir. Resim 

158’de gözünü kaybetmiş bir hasta için Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Protez bölümü ile ortaklaşa yapılmış olan silikon bir göz çalışması 

görülmektedir. Kaşlar ve kirpikler yukarda anlatılan teknikle işlenmiştir. Resim 

159’da ise kesik bir kafa çalışmasına kaş ve bıyık işlenmiştir.  

 

         
            Resim 158. Protez göz                                          Resim 159. Kesik kafa 

   Modelleme:Yeşim Arsoy Baltacıoğlu                        Kaş Bıyık İşleme:Erdal Arsoy 

        Kaş Kirpik İşleme: Erdal Arsoy 

2.3.2. Protez Diş ve Yapımı 

Karakter tasarımı yapılırken karakterin özelliklerine göre dişin de renk 

ve şekil açısından düşünülerek tasarlanması gerekir. Diş ile güzel, komik, 

yaşlı, zavallı, korkunç, vahşi, yırtıcı vs. gibi karakter özellikleri desteklenebilir. 

Bu amaçlarla dişi büyütmek, çarpık diş yapmak ya da sivriltmek için doğal 

dişin üzerine kaplama yapılabilir (Corson ve Glavan, 2001). Kaplama 

yapılacak malzemeye diş malzemesi satan ya da özel efekt makyajı 

malzemesi satan yerlerden ulaşılabilir.  

Bu çalışmanın yapılabilmesi için öncelikli olarak oyuncunun ağzından 

kalıp almak gereklidir. Bu işlem ortodontistlerin protez diş yapmak için 

uyguladıkları prosedür ile aynıdır.  
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Resim 160. Ağız içi kalıp alma                     Resim 161. Aljinat ile kalıpları alınmış                               

                          çalışması                                                      alt-üst diş ve damak kalıpları 

       
             Resim 162. Kalıba döküm yapma              Resim 163. Şekillendirici motor ile  

                                                                                dişlere şekil verme                                          

Uygulama: Dt. Dr. Seçil Karakoca 

Dişlerin pozitif alçı modelini elde edildikten sonra diğer protez parça 

çalışmalarında olduğu gibi şekillendirme çamuru ile modellenerek döküm 

yapılmak üzere tekrar kalıp alınır. Modelli dişi kalıp ile orjinal dişlerin olduğu 

erkek kalıp yapıldıktan sonra arasına akrilik dökülür.  

   
Resim 164. Zombie karakteri için tasarlanmış dişler ve modelin ağzındaki duruşu 
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Resim 165. Farklı karakterler için tasarlanmış dişler 

 Daha sonra elde edilen kaplama diş tasarımının gerektirdiği biçimde 

renklendirme seti ile boyanır.  

2.4. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de Üç Boyutlu Makyaj Eğitimi  

Amerika (North Carolina, Pennsylvania, Hollywood/California, Los 

Angeles/ California), Avrupa (İngiltere, Macaristan ….), Kanada ve Türkiye’de 

üç boyutlu makyaj uzmanlarının genel olarak alanda deneyimli olan ustaların 

açmış oldukları okul, kurs, atölye vb. sistemlerden yetiştikleri görülmüştür.  

Bu sistemlerden bazıları örnek olarak aşağıda; programın adı, ülkesi, 

programın amacı, süresi, içeriği, mezun olma koşulları şeklinde açıklanarak 

verilmiştir. Türkiye’de ilgili okulların hepsine ulaşılmıştır. 

2.4.1. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Yetiştiren Eğitim Programları 

a) Programın Adı: North Carolina Sanat Okulu Peruk ve Makyaj 

Tasarımı Lisansüstü Programı 
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Ülke: Amerika / North Carolina 

Programın Amacı: Okul peruka ve makyaj alanında ülkede az sayıda 

olan lisans ve yüksek lisans programlarından biridir. Program, makyaj 

sanatçısı, perukacı ve dönem saçları uzmanı olarak profesyonel kariyer 

sahibi olmak için kapsamlı bir eğitim sağlar.  

Süresi: 3 yıl 

İçeriği: Programda, aşağıdaki dersler yer almaktadır: 

Lisansüstü peruk ve makyaj tasarım semineri 

Peruk kontrüksüyonu,  

Lisansüstü peruk konstrüksüyonu,  

İleri karakter tasarımı,  

Tez 

Peruka sınıflarında, peruka yapımı, tupe yapımı, saç tasarımı, saç 

uzatma, tires örme, tüle saç işleme, prostetik parçaya saç işleme ve 

dönemsel saç şekilleri üzerinde çalışılırken, makyaj tasarımda; çarpıcı 

makyaj, fantastik ve gerçek karakter tasarımları, yara-travma makyajı, 

prostetik uygulamalar, iki ve üç boyutlu yaşlandırma teknikleri üzerinde 

odaklanılır. Öğrenciler aynı zamanda döküm, köpüklü lateks, köpüklü üretan, 

ve silikon ile ilgili temel ve önemli konuları çalışırlar. Sınıflar öğrenci ve 

öğretmenin birebir çalışabileceği kadar küçüktür. Öğrencilerin üzerinde 

çalışıp yeteneklerini geliştirmeleri için 25 adet dans, opera, tiyatro ve film 

örnekleri üzerinde çalışılır. Öğrenciler sınıfta mesleğin inceliklerini 

öğrenebilecekleri ve deneyim kazanabilecekleri çalışmalar yaparken bir 

yandan da kariyer gelişimine katkıda bulunacak portfolyo hazırlamayı da 

öğrenirler. 

Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı, kapsamlı sınıf ve stüdyo 

çalışmalarının pratik üretim deneyimleri ile desteklendiği 3 yıllık 

konservatuvar programı ile edinilmektedir. Öğrencilerin yapımın tasarımcı ve 
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teknik ekibi olarak tam sorumluluk almaları sağlanarak stüdyo ve yapım 

görevlerinde yükselmeleri hedeflenir. Sınıflar küçüktür ve profesyonel olarak 

çalışan fakülte üyeleri tam zamanlı olarak katılımcılara eğitim verirler. Fakülte 

düzenli olarak her bir öğrenciye üç yıl boyunca yol gösterip değerlendirme 

yapar. Eğitim şartlarının bir parçası olarak fakülte ara sıra UNCSA (yapım 

şirketi) yapımlarına tasarımcı ve teknikerleriyle katılımda bulunur. Misafir baş 

eğitimcinin özel alanlarda verdiği eğitim atölye çalışmaları olarak müfredata 

eklenir. Öğrencilerin katılımları ile gerçekleşen stüdyo ve yapım çalışmaları 

tasarım yaratıcılığı ve teknik uygulamalarının her ikisinde de ileri düzeyde 

uzmanlaşmayı sağlamaktadır. 

Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı’nın üç yıllık programı, iki yılı bölümde, 

bir yılı stajda olacak biçimde oluşturulmuştur. İki yıl bölümde alınan eğitim 

tamamıyla pratik alıştırma ve çalışmalardan ibarettir. İlk yıl müfredatı 

öğrencilerin kariyer ve sanat yaşantıları için gereksinim duydukları temel 

aletleri kullanıma yönelik çalışmalarını içerir. Aynı zamanda sırayla 

dönüşümlü olarak katılacakları UNCSA yapım çalışmalarında da görev 

yapmaya başlarlar. İkinci yıl bölüm çalışmaları, daha büyük amaçların 

planlandığı liderlik ve kurumsal yönetim gibi konulara odaklanır. Öğrencilerin 

yapım (prodüksiyon)larda çalışmaları çoklu odaklanmalarını ve kendi ilgi 

alanları ve yetenekleri ile paralel olan faaliyetleri tanımalarını sağlar. Program 

yöneticisi ile UNCSA’dan ilgili yönetici, öğrencilerin çalışmalarını birlikte 

değerlendirerek ikinci yıl yoğunlaşacağı alana karar verirler.  

Üçüncü yıl, öğrenciler UNCSA’dan uzakta portfolyolarını oluşturmaya 

yönelik çalışmak üzere staj yaparlar. Staj görevi program yöneticisinin, her bir 

öğrencinin temel yeteneklerinin, ilgi alanlarının ve gereksinimlerin dikkate 

alınması yolu ile vereceği karar doğrultusunda belirlenir. Staj tam zamanlı üç 

aylık bir dönemden oluşmalıdır ancak program yöneticisinin öğrencinin 

UNCSA’daki öncelikli olarak devam ve gösterdiği performansı dikkate alarak 

kısaltma hakkına sahiptir. Staj için akademik krediler öğrencilerin ihtiyacına 

göre tam zamanlı 3 aylık ya da yarı zamanlı 9 aylık dönemde tamamlanır. 

Her bir dönemin sonunda fakülte grup olarak her öğrencinin, güçlü ve zayıf 

yönlerini, gereksinimlerini ve ilerleyişini tartışır. Bu bilgi öğrenciyle danışmanı 
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aracılığı ile paylaşılır. Buna ek olarak tüm öğrencilerin, işlerini her bir 

dönemin sonunda tüm fakültenin portfolyo eleştirisi yapacağı şekilde 

sergilemeleri beklenir. Fakülte bu sunumu öğrencinin gelişim ve ilerleyişini 

anlamak amacıyla kullanır. Programın yıldan yıla devamı otomatik değildir. 

Öğrenciler devam etmek üzere davet edilmelidirler. Yalnızca artistik bilgi ve 

becerisini çalışmalarına yansıtabilen ve ilerleme kaydeden öğrenciler bir 

sonraki yıla geçebilirler. Onun dışında başarısız kabul edilen öğrenciler 

gözetim altında şartlı olarak geçebilirler.  

Mezun olma koşulları: Lisansüstü sanat öğrencileri eğitimlerini 

dönemde toplam 3.0 ya da daha yüksek not ortalaması ile sürdürmelidirler. 

Lisansüstü öğrencileri maksimum 8 saatlik krediyi en az C notuyla 

toplamalıdırlar. Bu öğrencilerden D ya da F alanlar şartlı geçerler ya da 

kalırlar.  

Portfolyo eleştirisinde bütün öğrenciler her bir dönemin sonunda 

çalışmalarını tüm fakülteye göstermek durumundadır. Fakülte bu sunumu 

öğrencinin gelişimini anlamak amacıyla kullanır. 

Sanat sınıflarında yer alan öğrencilerden bir dönem için 3.0 not 

ortalamasının altında kalanlar izleyen dönemde şartlı geçiş yapmış olurlar. 

Sanatta yeteri kadar mesleki gelişim gösteremeyenler, uyarı mektubu alarak 

şartlı geçişe tabi olurlar. 

b) Programın Adı: Tom Savini Özel Efekt Programı Douglas Eğitim 

Merkezi 

Ülke: Amerika / Pennsylvania 

Programın Amacı: 16 aylık program öğrencilere özel efekt makyajı ve 

gösteri tasarım işlerinde oluşturacakları kariyerlerinde becerilerini 

geliştirmelerini sağlar. Bu 6 aylık program öğrencilere kariyerlerinde önemli 

olan özel makyaj efektleri ve şov tasarım işlerinde beceri kazandırmak 

amacıyla tasarlanmıştır. Bu program dört alanda öğrencilerin becerilerini 
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geliştirerek donanımlı bir biçimde mezun olduklarında tiyatro toplulukları, 

mağazalar, televizyon stüdyoları, film ve fotoğraf stüdyoları, özel efekt 

laboratuvar ları, mimari restorasyon firmaları, eğlence parkları, eğlence 

tasarım ve üretim şirketleri, bilgisayar özel efekt firmaları, sergi tasarım 

firmaları, bilim merkezleri ve prostetik modelleme ve kalıp çalışmaları 

stüdyolarında kariyer yapmalarını sağlar. Programı, makyaj uygulaması, kalıp 

alma ve döküm yapma, animasyon üretimi, sergileme tasarımı olarak dört 

alan oluşturmaktadır.  

Süresi: 16 ay 

İçeriği: Programda, aşağıdaki dersler yer almaktadır: 

Modelleme I / Programa giriş 

Kozmetik Makyaj 

Makyaj Efekt İlkeleri 

Anatomi ve Antropoloji 

Saçlar ve Sakallar 

Modelleme II 

Kalıp Alma ve Döküm Yapma 

Sanat Değerlendirmesi 

İleri Düzey Makyaj Efektleri 

Animatroniklere Giriş 

İleri Düzey Kalıp Alma ve Döküm Yapma 

Profesyonel Beceri Atölyesi / Makyaj Portfolyosu 

İleri Düzey Animatronik 

Tom Savini’nin Portfolyosunun Gözden Geçirilmesi 

Özel Efekt  

Kişilikler Psikolojisi 

Temel Airbrush Yanılsamaları 

Tom Savini’nin Portfolyosunun Gözden Geçirilmesi 

Özel Efekt  

Moda ve Performans Makyajı 
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Mezun olma koşulları: Belirtilmemiş 

c) Programın Adı: EI Profesyonel Makyaj Okulu SFX Özel Efekt 

Makyaj Programı 

Ülke: Amerika / Hollywood, California 

Programın Amacı: Bu program, özel efekt alanında çalışmayı arzu 

edenler için özellikle tasarlanmıştır. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler, 

profesyonel makyajın özel efekt makyajı alanında çalışmaya yetkin 

olacaklardır. Eğitim bir çok özel efekt makyajı projesinin tasarımının 

oluşturulması ve uygulamasını içermektedir. Program, özel efekt evleri, 

laboratuvarları ve mağazalarında çalışmak üzere makyaj sanatçısı yetiştirir.  

Süresi: 5 ay (500saat= 25 kredi= haftada 4 gün) 

İçeriği: Programda, aşağıdaki dersler yer almaktadır: 

Canlı modelden kalıp alma (tam baş) 

Tasarlama ve tasarım 

Heykel: Kalıp yapma 

Prostetik uygulaması 

Döküm yapma: Köpüklü kauçuk silikon  

Çizim Teknikleri 

Modelleme Teknikleri 

Baş Dökümü 

Vücut Parçaları Dökümü 

Çok Parçalı Kalıp 

Mezun olma koşulları: Belirtilmemiş 

d) Programın Adı: Protez Makyaj Kursu 

Ülke: Amerika / Los Angeles, California 
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Programın Amacı: Bu ders, öğrencilere gerçek görünümlü protez 

hazırlama ve protezlere renk ve doku uygulamaları konusunda detaylı bilgi 

vermeyi amaçlamaktadır. Dersin başka bir amacı da öğrenciye özel makyaj 

efekti üzerine çalışan ekiplere katılabilecek temel bilgiyi kazandırmaktır. 

Derste öğrenci protez yapımı hususunda baştan sona tüm bilgilere sahip 

olacaktır. Çalışmaların tamamı uygulamalı makyaj stüdyolarında 

yürütülmekte olup, ders sonunda öğrenci dijital kayıt, televizyon, film veya 

yazılı basın için kendi tasarımlarını uygulayabilmeyi öğrenecek ve bu konuda 

iş becerisi kazanacaktır. Öğrenciler ders boyunca silikonla doldurulmuş, 

jelatin veya kalıpla tasarlanmış protezler üzerinde, veyahut yüze uygulanan 

lateks malzemeler üzerinde çalışacaktır. Öğrenciler makyaj uygulamalarını 

öğrenecekleri gibi, malzeme kullanımı, renklendirme ve doku tasarımı 

üzerine de bilgi sahibi olacaktır. 

Süresi: 4 hafta (Toplam 140 saat-Hafta içi saat 9:00-16.00 arası) 

İçeriği: Kurs aşağıdaki başlıklar altında ilerlemektedir: 

Yarısaydam malzemeler ve canlı modelden kalıp çıkarmak. Bu 

derste öğrenciler yarısaydam malzemelerle uygulamalar yaparak ve silikonla 

doldurulmuş protezler gibi ileri teknoloji malzemelerle tasarım yapmayı 

öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra, jelatin ve pros-aide gibi malzemeler ve 

bunların kullanımı üzerine de bilgi sahibi olacaklardır. Şekillendirme, 

renklendirme ve yarı saydam malzemenin opak malzemelere oranla 

kullanımlarının olumlu ve olumsuz yanlarının aktarılması gibi konular da ders 

içeriğinde bulunmaktadır. Öğrenciler canlı modelden kalıp almayı ve kalıptan 

köpük lateksle protez çıkarmayı da öğreneceklerdir.  

Şekil verme, kalıp yapma ve köpüklü lateks. Öğrenciler, değişik 

şekillendirme teknikleri ve malzemeleriyle; ince detay ve şekil verme 

yöntemlerini kullanarak, gerçekçi karakter protezi yapımını öğreneceklerdir. 

Öğrencilere kırışıklar ve gözeneklerle beraber yüz anatomisi öğretilecektir. 

Anatomi konusu teorik olarak anlatılacak ve anlatım sırasında karakterin yüz 
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yapısı ve mimiklerine uygun makyaj denemeleri uygulamalı olarak 

gösterilecektir.  

Uygulama: Yapıştırma, karıştırma ve renklendirme. Öğrenciler 

uygulamalı ders anlatım yöntemiyle yüze uygulanan köpük lateksin dokuya 

uygun olarak renklendirilmesini öğreneceklerdir. Günlük uygulama 

oturumlarında öğrenciler yapıştırma, renklendirme ve şekil verme 

konularında bilgilerini pratik edebilecek ve böylelikle kusursuz makyaj 

yapımını konusundaki bilgi ve becerilerini pekiştirebileceklerdir. Bunun 

sonrasında öğrenciler yaptıkları makyajı stüdyoda fotoğraf çekimini 

gerçekleştirecek ve hocalarından geri dönüt alacaklardır. Öğrenciler aynı 

zamanda yaptıkları makyajı nasıl çıkaracaklarını da uygulamalı olarak 

öğreneceklerdir.  

Son uygulama ve özel makyaj efekti tasarımı. Öğrenciler, son 

aşamada, kendi makyaj tasarımlarını malzeme, renk ve saç kullanarak 

bitirecek ve tasarıma gerçekçi bir görünüm kazandıracaklardır. Makyaj 

uygulamalarının temelinin oluşturduğu için, ince detaylar ve doğal 

renklendirme konusunun önemi burada bir kez daha vurgulanacaktır. Bu 

aşamada, ayrıca, makyajın temizlenmesi gösterilecek, ve yazılı ve pratik 

testler yapılacaktır.  

Mezun olma koşulları: Malzeme seçimi, renklendirme ve saç 

uygulaması ile tamamlanmış olan tasarım değerlendirilir. Bununla birlikte 

öğrenciler yazılı ve uygulamalı testlere tabi tutulurlar. 

e) Programın Adı: Özel Makyaj Efekti Kursu 

Ülke: Amerika / Los Angeles, California 

Programın Amacı: Bu kurs öğrencileri özel makyaj efekt 

stüdyolarında çalışabilecek şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler 

çok parçalı karakter makyajı uygulamalarını tasarlamayı ve yapmayı 

öğrenecektir. Teknik olarak kalıp almak, kalıp dökmek ve uygulama 
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tekniklerini göreceklerdir. Kanlı makyaj yöntemleriyle birlikte ağız ve diş 

yapısına dair makyaj çalışmalarını da öğreneceklerdir. Dersler uygulamalı 

laboratuvarlarda yapılmakta olup, özel efekt makyajı konusunda ileri teknoloji 

kullanılmaktadır.  

Süresi: 4 hafta (Toplam 140 saat-Hafta içi saat 9:00-16.00 arası) 

İçeriği: Kurs aşağıdaki başlıklar altında ilerlemektedir: 

Canlı modelden kalıp alma ve şekil verme. Öğrenciler bu derste çok 

parçalı makyaj tasarımı yapmayı öğreneceklerdir. Şekil verme teknikleri 

üzerine teorik ve pratik olarak geniş bir bilgiye sahip olacaklar, canlı 

modelden çok parçalı kalıp almak için takip etmeleri gereken adımları 

öğreneceklerdir. Bu adımlar şu şekildedir: 

Aljinatın uygulanması 

Aljinatın alçılı sargı bezi ile desteklenmesi 

Plaster kalıbın ortaya çıkarılması 

Kalıptan model alınabilmesi için kalıbın hazırlanması 

Kalıbın hazırlanması ve heykelin dökümü.  

Tüm heykelin bitirilmesi 

Çok parçalı çalışmalarda üst üste gelen deri katmanlarının tasarımının 

yapılması için İleri düzey detay çalışması.  

Tasarımın bütününe sadık kalarak heykelin küçük parçalara ayrılması 

Bölünmüş parçalar için aljinate ve plaster bandajların kullanılması 

Parçalar için silindir kalıpların yapılması 

Kalıp dökmek, diş kalıbı ve köpük kullanımı 

Parçaların bir araya getirilmesi 

Çok parçalı kalıp üzerine teorik ders anlatımı 

Silindir kalıpların dökümü 

Takma dişlerin tasarlanması 
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Silikon, sert alçı, monomer ve polimerin diş tasarımında kullanılması 

Kalıpların açılıp temizlenmesi 

Sert alçının kısa süreli fırına verilmesi 

Köpük lateksle takma diş setinin desteklenmesi 

Diş kalıbında köpük lateks kullanımı için değişik yöntemlerin 

gösterilmesi 

Silindir ve çok parçalı kalıba köpük lateksin dökümü 

Köpük lateksin fırında pişirilmesi ve üzerinde detaylı düzeltmelerin 

yapılması 

Parçaların bir araya getirilerek dikilmesi, yamanması, boyama ve 
uygulama 

Köpük lateksin uygun yöntemlerle bıçakla düzeltilmesinin gösterilmesi 
Köpük lateksin dikilmesi, yakılması ve yamanması için uygun 

tekniklerin kullanılması 

Tasarımın boyamaya hazırlanması 

Airbrush boyama tekniklerinin öğrenilmesi 

Fırça, sünger ve airbrush ile tasarımın boyama şemasının çıkarılması 

PAX boya kullanarak tasarımın boyamaya hazırlanması 

Modelin hazırlanması ve saçların kel peruka ile gizlenmesi 

Çok parçalı tasarımın gerekirse saç ve diş kullanarak bitirilmesi 

Tasarımın uygun ışık ve gölgelendirme kullanılarak fotoğraflanması 

Köpük lateks tasarımın değişik yöntem ve tekniklerle çıkarılması 

Mezun olma koşulları: Belirtilmemiş 

f) Programın Adı: Delamar Akademi İleri Düzey Prostetik Kursu 

Ülke: Avrupa / İngiltere 

Programın Amacı: Bu kurs özel efekt prostetik çalışmalarının 

derinliklerine kadar en son laboratuvar ve yaratıcılık tekniklerinin kullanılması, 
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eğitici tanıtımların hazırlanması ve orjinal tasarım öğrenci projelerinin 

hazırlanması ile gibi tüm alanları kapsar. 

Süresi: 5 hafta 

İçeriği: 1.hafta: Kursun ilk haftasında projenin araştırma ve tasarımı 

yapılır. Öğrencilerin ürün ve ekipman bilgilerinin artırılması amaçlanır. Canlı 

modelden kalıp almaya yönelik çalışmalar yapılır.  

2.hafta: 2.haftada modelleme ve kalıp almaya yoğunlaşılır. İncelikli 

modelleme ve doku çalışması yapma, silikonla canlı modelden kalıp alma 

gibi konular üzerinde durularak öğrencilerin bu konularda bilgi ve beceri 

kazanmaları hedeflenir. 

 3.hafta: Kalıp ve modelaj çalışmaları ile ilgili olarak bitirme tekniklerini 

uygulama ve köpüklü lateks ile çalışma, fiberglas ile çalışma, gelatin ile 

döküm yapma gibi çalışmalar uygulamalı olarak yapılır. 

4.hafta: Dökümü tamamlama ve köpüklü lateks ile çalışma üzerinde 

durulur. Prostetik parçalara saç işleme, kel peruka, köpük parçaların ön 

boyamalarının ve diğer malzemelerle prostetik uygulamaların yapılması 

üzerine odaklanılır.  

5.hafta: Kursun final haftasıdır. Öğrencilerden projelerini makyaj 

uygulaması, saç tasarımı ve uygun kostüm ile tamamlamaları beklenir. Kurs 

çalışmaların değerlendirilmesi ile son bulur. 

Mezun olma koşulları: Yapılan tasarımın başarılı ya da başarısız 

olarak değerlendirilmesi ile öğrencinin mezuniyetine karar verilir. 

g) Programın Adı: Özel Makyaj Kursu-I ve II 

Ülke: Avrupa / Macaristan 
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Programın Amacı: Özel Makyaj Kursu I ile hedeflenen, makyaj ve 

profesyonel üç boyutlu maske yapımı üzerine teknik ve malzeme ile ilgili bilgi 

sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen adaylara eğitim vermektir. Özel Makyaj 

Kursu II ile de maske yapımı üzerine eğitim almış olan ve protez makyaj 

üzerine daha ileri seviyede bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen adaylara 

eğitim vermektir. Dersler protez tasarımı, örneklemeler ve uygulamalarla 

işlenmektedir. 

Süresi: Özel Makyaj Kursu I = 160saat / Özel Makyaj Kursu II = 160 

saat 

İçeriği: Özel Makyaj Kursu I ile uzman yetiştirmek için, teorik olarak; 

özel makyaj tarihi, malzeme bilgisi, anatomi, kozmetik temeller, şekil-tasarım 

bilgilerinin temeli, video ve film yapım teorisi, pratik olarak ise geleneksel 

boyama ve airbrush ile boyama teknikleri, karakterlere göre tasarım, 

malzeme ve tekniklerin uygulamaları, yaşlandırma makyajı, kel peruka 

yapımı ve uygulaması, sakal bıyık uygulamaları, yara makyajı gibi ders 

başlıkları altında çalışmalar yapılmaktadır.  

Özel Makyaj Kursu II ile uzman yetiştirmek için teorik olarak; özel 

makyaj tarihi, malzeme bilgisi, anatomi, kozmetik temeller, şekil-tasarım 

bilgilerinin temeli, video ve film yapımı teorisi, pratik olarak ise; canlı 

modelden kalıp çıkarmak, maske ve protez tasarımı, kalıp hazırlamak, maske 

ve protezlerin kalıpla hazırlanması (silikon, jelatin, köpüklü lateks ve lateks) 

gibi ders başlıkları altında çalışmalar yapılmaktadır. 

Mezun olma koşulları: Belirtilmemiş 

h) Programın Adı: Vancouver Film Okulu 

Ülke: Kanada, Vancouver 

Süresi:1 yıl 
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Programın Amacı: Kanada British Coloumbia’da, Vancouver Film 

Okulu’nda verilen derslerle öğrencilere makyaj tasarımı, makyajın en ince 

detaylarına kadar girilerek, güzellik makyajından silikon malzeme ile 

çalışılmış protez makyaja kadar gerekli olan tüm teknik, malzeme bilgisi ve 

uygulama detaylarının öğretilmesi ve bu eğitimi alan öğrencilerin ders 

bitiminde herhangi bir makyaj ekibinde yerlerini almaları hedeflenmektedir. 

Eğitim programı içerisinde sektördeki en iyi isimlerle çalışarak ortaya 

çıkarılan çalışmalarla iş başvurularında önemli olan kapsamlı bir CV 

hazırlamak da hedefler arasında yer almaktadır. 

İçeriği: Eğitim programı aşağıdaki ders başlıkları altında 

yürütülmektedir: 

Kişisel makyaj seti ve malzemelerinin tanıtılması 

Yaşlandırma ve karakter makyajı çalışmaları 

Airbrush ile Boyama 

Kel Peruka Çalışmaları 

Güzellik Makyajı 

Üç Boyutlu Makyaj 

Komple Maske 

Saç İşleme ve Peruk Tasarımı 

Yapılandırma Makyajı  

Dijital Makyaj Tasarımı 

ı) Programın Adı: Mimar Sinan Üniversitesi Artistik Plastik Makyaj 

Kursları 

Ülke: Türkiye/ İstanbul 

Süresi: 8 hafta (48 ders saati) 

Programın Amacı: Programın amacı web sayfasında yer alan 

bilgilerin içinde bulunmamaktadır. 
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İçerik: Bu kurslarda: Makyaj tarihi, malzeme bilgisi, renk ve ışık bilgisi, 

kamuflaj makyajı, anatomik makyaj bilgileri, baz makyaj, günlük makyaj, gece 

makyajı, kirpik takılması, eyeliner uygulaması, sinema, fotoğraf ve sahne 

makyajı, aqua makyaj bilgileri, lateks uygulaması, morluk, yanık, yara ve 

kesik uygulamaları, kaş kapatma, sakal, bıyık uygulamaları, kel kafa yapımı, 

vücut ve yüz boyama, protez uygulama bilgileri verilmektedir. 

Mezun Olma Koşulları: Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen kurs, 

halka açık olarak tanımlanmıştır. Gerekli kurs ücretini yatıran ve makyaj 

malzemelerini kendi karşılayan ve ilgi duyan ve gerekli yükümlülükleri yerine 

getiren kursiyerlere Sahne Dekoru ve Kostümleri Bölümü Başkanlığınca 

Üniversite tarafından “Kursa Katılma Belgesi” verilecektir.  

i) Programın Adı: Sinema Efekt Makyajı Kursu (Show Sahne Sinema 

Efekt ve Plastik Makyajı) 

Ülke: Türkiye / İstanbul 

Süre: 2,5 ay 

Programın Amacı: Programın amacı web sayfasında verilen bilgiler 

arasında yer almamaktadır. 

İçeriği: Ağırlıklı olarak güzellik makyajı ve özel gün ve gece 

makyajlarının önemi üzerinde durularak, sahne ve stüdyo makyajının bu 

çalışmalardan yoğun ışık nedeniyle farklı olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu 

ışıklandırma sistemi altında çalışacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken 

kurallar, kadın makyajı ile erkek makyajı arasındaki renk farkları, fon makyajı, 

sinema filmleri, diziler, defileler, televizyon çekimleri için uygulanan 

makyajların farkları, ışığın ve renklerin özellikleri, hastalıkların, yaraların, 

çizgilerin ve farklı efektlerin gerçekleştirilmesi konusunda teknik ve pratik 

bilgiler gibi konular üzerinde durulmaktadır.  

Konular aşağıdaki başlıklar altında işlenmektedir: 
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Show Sahne Sinema Efektleri, Gündüz ve Gece Makyajı, televizyon 

Makyajı, Show Makyajı, Işık Gölge Oyunları, Efekt Makyajı, Çizgi Çalışması, 

Sıyrıkların Oluşturulması, Kel Kafa Yapma, Kaş Kapama, Kurşun Yarası 

Yapma, Bıyık ve Sakal Yapma, Yaşlandırma (Boya ve Lateks ile), Morluklar, 

Yanık Çalışması. 

Mezun Olma Koşulları: Belirtilmemiş 

j) Programın Adı: Derya Ergün & Kryolan Professional Make-Up 

Academy 

Ülke: Türkiye/ İstanbul 

Süresi: 14 hafta (toplam 70 saat haftada bir gün) 

Programın Amacı: Görsel sanatların Türkiye’de hatırı sayılır nitelikte 

eserler ortaya çıkarması, sinema, televizyon ve benzeri projelerde sanat 

gücü yüksek ve hayal gücünü zorlayan projeler yaratılması, başarısını her 

zaman işin üretilmesinde görev alan teknik ekibin mesleki anlamda eğitimli 

olmasıyla mümkün olmaktadır. Makyajın bir sanat olduğu ve bu sanatın da 

tesadüfen öğrenilen bilgilerle yapılamayacağı düşünüldüğünde profesyonel 

makyajda eğitimin önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Uluslar arası 

müfredat takip edilerek hazırlanmış olan teorik ve uygulamalı workshop 

programlarıyla profesyonel makyaj sanatçıları yetiştirmek hedeflenmiştir.  

İçeriği: Ders Programı: 

1. Hafta: Sinema/ televizyon makyajı genel tanıtım, kullanılan 

malzemelerin tanıtımı, kesik efekti 

2. Hafta: Vücuda alınan darbe efekti: Çürük ve evreleri 

3. Hafta: Kurşun yarası 

4. Hafta: Tiyatro yaşlandırma efekti (kozmetik ile) 

5. Hafta: Sinema/ televizyon yaşlandırma efekti (lateks ile) 

6. Hafta: Üçlü efekt seti ile faça, ameliyat, bıçak yarası 
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7. Hafta: Üçlü efekt seti ile yanık yarası 

8. Hafta: Su toplamış yanık, lateks ile yanık 

9. Hafta: Kaş kapatma ve karakter tasarımı 

10. Hafta: Fantastik buz efekti 

11. Hafta: Kirli sakal efekti, bıyık ve sakal yapıştırma 

12. Hafta: Protez uygulama 

13. Hafta: Bitirme projesi çalışması 

14. Hafta: Bitirme projesi çalışması 

Mezun Olma Koşulları: Program sonunda katılımcı belgesi 

verilmektedir. 

k) Programın Adı: Ben Nye Profesyonel Makyaj Eğitimi 

Programın Amacı:Makyaj görsel bir sanattır. Eğitimimizde makyajın 

bir sanat dalı olduğunu, makyajın ilk temellerinin ilkel insandan bugüne kadar 

geldiğini, makyaj sanatının ciddi bir meslek olduğunu ve her meslek dalında 

olduğu gibi makyaj sanatında da branşlaşma olduğunu anlatmaktayız. 

Dünyada makyaj sanatı çok ileri boyutlarda olmasına rağmen henüz 

Türkiye'de hak ettigi yerde değildir. Bu ekibin amacı Türkiye'de bazı ilklere 

imza atarak makyaj sanatını hak ettiği boyutlara taşımak ve kapsamlı eğitim 

programı ile, boya yapan değil sanat icra eden insanlar yetiştirmektir. 

Sahne ve kozmetik başlıkları altında gösterilen programla ilgili her türlü 

bilgi için telefonla danışma önerilmiş herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 
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3. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeline, evren ve örneklemine, veri 

toplama aracı geliştirme, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler 

verilmiştir. 

3.1.  Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Betimsel 

araştırmalar geçmişte ya da hala var olan bir durumu var olduğu haliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Betimleme neyin ne olduğunun, 

şeylerin nasıl başlayıp sürdüğünün ya da bir durumun, olayın ya da kişinin 

neye benzediğinin resmini çizmektir. Betimleme karmaşık şeyleri kavranabilir 

kılmakla ilgilidir (Punch, 2005) Araştırmada görüşme tekniği ile üç boyutlu 

makyaj uzmanı yeterlikleri belirlenmiştir. Görüşme tekniği sosyal bilimlerde 

en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden biridir. Briggs, görüşme 

yönteminin sosyal bilimler alanında kullanılan en yaygın veri toplama yöntemi 

olduğunu savunmakta ve bu durumun, görüşme yönteminin; bireylerin 

deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve 

inançlarına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntem olmasından 

kaynaklandığını belirtmiştir (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2006). Görüşme 

sorularından alınan veriler ışığında üç boyutlu makyaj uzmanının yeterlikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 3.2.  Çalışma Grubu 

Çalışma grubu,  Amerika, Avrupa, Kanada ve Türkiye’de bulunan 

çeşitli tiyatro, opera ve balelerde, sinema ve televizyon kurgularında karakter 

tasarlayan, uygulayan alan uzmanlarından oluşmaktadır. Bu doğrultuda 89 
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kişiye e-posta yoluyla ulaşılmıştır. Bunlardan 14 adeti geri dönüş yapmıştır. 

Türkiye’den 3 alan uzmanı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 3.3. Verilerin Toplanması 

Görsel ve yazılı kaynaklar alanyazın tarama teknikleri ile toplanmıştır. 

Literatür tarama ile araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Uzman 

görüşü almak için soruların belirlenmesinde öncelikli olarak Bologna 

Süreci’nden yararlanılmıştır. Uzman görüşlerinin ışığında üç boyutlu makyaj 

uzmanı yetiştirecek bir yüksek lisans program önerisi yapılacağından, 

Bologna Süreci ile belirlenen yeterliklerden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın Bologna Süreci kararları esas alınarak yapılmasının 

nedeni ulusal yeterlikler çerçevesinde tanınabilmesi, bir başka deyişle ulusal 

düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve 

uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir 

düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sisteme uyumlu olmasının 

sağlanabilmesidir.  

Bolonya Süreci, 46 ülkenin katılımı ile gerçekleşen ve 2010 yılına 

kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir süreçtir. Her 

ülke bu sürece özgür iradeleriyle katılmışlardır. (http://bologna.yok.gov.tr/ 

index.php?page=yazi&c=1&i=3,15.09.2009) 

Süreç, her ülkede ulusal durum ve kültürel farklılaşmaları 

değiştirmeden ortak bir uyum paydası sağlamayı hedeflemektedir. Alınan 

kararlar “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” başlığı altında toplanmaktadır. Bu 

kararların alınabilmesi için oluşturulan sistem, ulusal düzeyde yükseköğretim 

yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca 

tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde 

yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm 

yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde 

birbiri ile ilişkilendirilebilir (Durman, 2009). 
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Sistemde, ülkelerin eğitim bakanlarının bir araya gelmeleriyle 

oluşturulan toplantılarda, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde ulusal yeterlikler çalışması yapılmıştır. Ayrıca bu yeterlikler sanat 

eğitimi veren fakülteler ve konservatuvarları kapsayacak şekilde sanata 

özelleştirilmişlerdir. Öncelikli olarak genel yüksek lisans yeterlikleri, ardından 

sanata özelleştirilmiş yüksek lisans yeterlikleri incelenmiştir (EK 1A). 

Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Yüksek Lisans 

Tanımlayıcıları ile Sanat Alanı Yüksek Lisans Tanımlayıcıları olası üç boyutlu 

makyaj uzmanı yüksek lisans programına göre uyarlanarak, bu programın 

yeterlikleri oluşturulmuştur (EK 1B). 

Belirlenen üç boyutlu makyaj uzmanının yeterlikleri, hazırlanacak olan 

görüşme formunun sorularını oluşturmada kullanılmıştır. Üç boyutlu makyaj 

uzmanı yeterlikleri belirlemek üzere hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan 

görüşme formunun ilk hali EK 3’te sunulmuştur.  

Uzman yeterliği çalışmasını daha kapsamlı düşünebilmek amacıyla 

literatür tarama ve alan uzmanı ile iş analizi yapılmış, uzman yeterliğinde 

önemli olduğu düşünülen konu başlıklarına görüşme formunda da yer 

verilmiştir (EK 4).  

Görüşme sorularının olabildiğince anlaşılır hale gelebilmesi için 

üzerlerinde çalışılmıştır (EK 5). Daha sonra hazırlanan soruların geçerlik 

güvenirlik çalışması, TRT’den bir makyaj uzmanı ile Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı 

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı’ndan iki öğretim görevlisine 

uygulanmıştır.  

Soruların algılanmalarında ve cevap oluşturmada yaşanan bazı 

güçlükler saptandığından yapılandırılmamış açık uçlu sorulardan oluşan 

görüşme formu, yapılandırılıp seçenekler sunularak tekrar hazırlanmıştır. 

Cevaplar Likert Ölçek ile üçlü derecelendirme şeklinde tablo yapılarak 

düzenlenmiştir (EK 6).  
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Ancak üçlü Likert ölçeğin (katılıyorum- kısmen katılıyorum- 

katılmıyorum şeklinde) cevaplandırma için çok uygun olmayacağı sonucuna 

varıldığından son olarak kutucuklara işaret koyarak cevaplandırma yolu ile 

form EK 7’deki hale getirilerek görüşme formu yapılandırılmış, içerisinde açık 

uçlu soruların da yer aldığı on altı sorudan oluşan bir anket haline 

dönüşmüştür. 

Son düzeltmelerin ardından ölçme değerlendirme uzmanlarına konu 

ile ilgili danışılmış, soruların yetkinlik boyutunun eklenmesinin önemi üzerinde 

durulmuştur. Uygun sorulara b) şıkları açılarak konu ile ilgili Bologna 

sürecinde ortaya konulan yüksek lisans alan yeterliklerinden yüksek lisansın 

yetkinlik düzeyi tablosu kullanılarak, yetkinlik bilgisi istenmiştir. Ufak 

düzeltmelerin ardından sorular son halini almış (EK 9), son hali oluşan 

görüşme formu, İngilizceye çevrilmiştir (EK 10). Ölçme değerlendirme 

uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda yeniden yapılandırılan 

görüşme formu Türkiye’de konunun uzmanı olarak çalışan az sayıdaki 

kişilere ve Amerika ve Avrupa’dan ulaşılabilecek uzmanlara e-posta yoluyla 

gönderilerek uygulanmıştır. 

3.4.  Verilerin Analizi 

Bologna Süreci’nde alınan kararlar doğrultusunda YÖK’ün belirlemiş 

olduğu sanat alanı yeterliklerinden yüksek lisansa ait olan yeterlikler tabloda 

bilgi, beceri ve yetkinlik olarak gösterilmiştir (EK 1A.).  

EK 1B.’de görülen tabloda yer alan yetkinlikler bir sanat alanı olan üç 

boyutlu makyaj alanına uyarlanmıştır. Sanat alanına yönelik her bir 

açıklamanın üç boyutlu makyaj alanındaki karşılığı düşünülerek önce 

numaralandırılarak oluşturulmuştur. Alana katkı sağlayacağı 

düşünüldüğünden üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili olarak yapılan iş 

analizinden (EK 4) de yararlanılarak sorulara ekler yapılmıştır.  

Lisansüstü eğitim, lisans eğitimi üzerine yapılan eğitim anlamına 

gelmektedir. Lisans eğitiminin ardından gelen lisansüstü eğitim yüksek lisans 
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ya da master olarak bilinmektedir ki bir alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler 

bu eğitimi almaktadırlar. Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirmek amaçlı 

tasarlanacak olan program da bu nedenle yüksek lisans programı olarak 

düşünülmüştür.  

Uzman yeterliğinden elde edilecek bulgular doğrultusunda üç boyutlu 

makyaj uzmanı yetiştirecek olan bir yüksek lisans program taslağı oluşturmak 

amacıyla alan uzmanlarına, tasarlanan eğitimde yer almasını düşündükleri 

dersler de sorulmuştur. Daha sonra sorulara konunun yetkinlik boyutu da 

eklemiştir.  

Frekans ve yüzdelerle bilgi beceri ve yetkinlik düzeyinde eşleştirmeler 

yapılmıştır. Frekanslara dayalı olarak uzmanların çoğunlukla katıldığı bilgi 

beceri ve yetkinlikler belirlenmiş, verilen cevaplar en çoktan en aza doğru  

her bir soruya ait olan tabloya yerleştirilerek gösterilmiştir. 

Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirecek olan yüksek lisans programı 

için dersler, yüksek lisans programı açma koşullarına göre hazırlanmış, 

tezsiz yüksek lisans programı için belirtilmiş olan “otuz krediden az olmamak 

koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi” ya da tezli yüksek lisans 

programı için “yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir 

seminer ve tez çalışması”  koşullarını sağlayacak şekilde on iki adet ders 

önerilmiş, bunlardan altı tanesi ile ilgili olarak öğrenme çıktıları hazırlanmıştır.  

Üç boyutlu makyaj yüksek lisans programına ait açıklamaların yer 

aldığı bir tablo oluşturulmuştur. Bu tabloda “program hakkında açıklama” 

başlığı altında programda yer alması düşünülen derslerden, ders adları 

olarak bahsedilmiştir. “Programın amacı” başlıklı kısımda yetiştirilecek 

uzmanın özelliklerinden bahsedilmiştir. “Mezun Olanların İstihdam Alanları” 

başlıklı açıklamada üç boyutlu makyaj yüksek lisans programını başarıyla 

tatmamlayan adayların nerelerde çalışabilecekleri ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Ders öğrenme kazanımlarına ait olan tablo, “dersin öğrenme 

kazanımları”, “dersin karşıladığı program yeterlikleri” ve “kazanımların 
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program yeterliklerini karşılama derecesi” başlıklarından oluşmaktadır. 

Tablolar, zorunlu olması tasarlanan tüm derslerle ilgili olarak  oluşturulmuş, 

her bir dersin amacı açıklanmıştır. Bununla birlikte derslere ait öğrenme 

kazanımları oluşturulmuş, bu kazanımları karşılayan genel ve alan yeterlikleri 

tabloda her bir kazanımın karşısında gösterilmiştir. Kazanımların program 

yeterliklerini karşılama derecesi üçlü likert ile oluşturularak  açıklanmıştır. 

Bunlarla birlikte derlerin kredileri ile ilgili olan AKTS tabloları da verilmiş 

ancak derslerin kredileri belirtilmemiştir.   
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Üç Boyutlu Makyaj Alanında Açılabilecek Yüksek Lisans 
Programı İçin Oluşturulacak Genel Yeterlikler ve Alan Yeterlikleri 

Üç boyutlu makyaj alanında açılabilecek yüksek lisans programı için 

oluşturulacak genel yeterlikler ve alan yeterliklerinin ne olabileceği ile ilgili 

olarak, öncelikle Türkiye’de yüksek lisans kavramı ve yüksek lisans açma 

ölçütleri  tezli ve tezsiz olarak YÖK’ün belirlemiş olduğu gereklilikler 

doğrultusunda açıklanmış, Bologna Süreci ile ilgili bilgi verilmiş, ders 

belirlemelerinde ise alanyazın taraması yapılmış ve uzman görüşüne  

başvurulmuştur.  

4.1.1. Yüksek Lisans 

Lisans eğitiminin ardından alanda uzmanlaşmayı sağlayan eğitim 

yüksek lisanstır. Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirilmesi konusunda bilimsel 

yaklaşım, Yüksek Lisans programı yapılanması alanının gelişmesi ve 

yaygınlaşması açısından son derece önemlidir. 

Yüksek lisans (master): Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki 

akademik derecedir (TDK, 1988). 

Lisansüstü eğitimi düzenleyen ilgili 2547 sayılı YÖK (Yüksek Öğretim 

Kurulu) kanuna göre;  yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların 

bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve 

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan 

türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca 

belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans 
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programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not 

ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye 

ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler 

(referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten 

kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı 

dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. 

ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla 

değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite 

veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul 

edebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci 

kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. 

Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü 

programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen 

belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl 

başında öğrenci almak üzere verilebilir.Lisansüstü programlara kayıt ile ilgili 

koşullar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.  

Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir 

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya 

laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, 

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili senato 

tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. 

Yükseköğretim kurumları, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra 

programına devam edebilmesi için gerekli genel ve/veya yarıyıl not 

ortalaması ile ilgili başarı koşulları koyabilir. Bu koşulları sağlayamayan 

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde 

yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl 

yürütüleceği ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. 
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Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek 

yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen 

esaslara göre düzenlenir. 

Tezli yüksek lisans programı. Tezli yüksek lisans programının 

amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi 

değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu 

program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet 

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez 

çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, 

en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi 

sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca 

dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim 

Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden 

de seçilebilir. 

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tezli 

yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato 

tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri 

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

 Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş 

tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil 

yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans 

Diploması verilir. 

Tezsiz yüksek lisans programı. Tezsiz yüksek lisans programının 

amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin 

uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı 

İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz 
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krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi 

dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız 

olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem 

projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek 

zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz 

yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. 

İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi 

yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi 

yapılamaz. 

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı 

yarıyıldır. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek 

lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir (Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 

22683 ). 

4.1.2. Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri 

Yükseköğretim Kurumları tarafından yeni bir yüksek lisans programı 

açılması için yapılacak başvurularda bazı bilgi ve belgelerin hazırlanarak 

sunulması gerekmektedir. Bunun için YÖK’ün belirlemiş olduğu ölçütler 

özetlenerek aşağıda  sıralanmıştır: 

 

1. Açılması önerilen programın adını belirtiniz. 

2. Programın açılma gerekçesi somut olarak açıklayınız.  

3. Üniversitede halen yürütülmekte olan yüksek lisans programlarının 

adlarını ve açılması önerilen bu programın diğerleri ile işbirliği içerisinde 

olup olamayacağını, olacaksa da ne şekilde gerçekleşeceğini belirtiniz.  

4. Önerilen yüksek lisans program ile ilgili olarak yurt dışı örneği belirtiniz. 

5. Önerilen programın kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini 

açıklayınız.  

6. Açılması düşünülen programa öğrenci talebiyle ilgili bilgi veriniz.      

7. Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.  
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8. Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile 

alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve 

varsa kredisi) belirtiniz. 

9. Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin 

(kadrolu,  sözleşmeli, başka üniversiteden 2547/40. madde kapsamında 

görevlendirilenler dâhil) adlarını, unvanlarını, kadro yerlerini ve çalışma 

esaslarını belirtiniz. Bu öğretim üyelerinden, halen üniversitenizde 

yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında 

görev almakta olanları açıklayınız  

10. Temel olarak bir anabilim dalında yüksek lisans programının 

açılabilmesi için o anabilim dalında gereken akademik özellikleri 

yanında en az ikisi doçent olmak üzere üç öğretim üyesinin bulunması 

şarttır. Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini hazırlayınız 

(Önerilen programda görev alacak öğretim üyelerinin uluslararası 

bilimsel indekslerce taranan dergilerdeki yayınları ve aldıkları 

uluslararası atıf sayıları mutlaka belirtilmelidir. Bu konuda WEB of 

Science’dan alınacak çıktılar da dosyaya eklenebilir). 

11. Varsa, yardımcı personelin (uzman, teknisyen) yeterliliği hakkında bilgi 

veriniz. 

12. Önerilen program için fiziksel şartlar ile ilgili bilgi veriniz. 

13. Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının 

dökümünü veriniz ve hangi amaçlarla kullanılacağını belirtiniz. 

14. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel 

bilgisayar sayılarını ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile 

kullanıma açık olduğunu belirtiniz. 

15. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz 

kütüphanesinde bulunan sürekli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren 

mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz. 

16. Önerilen program interdisipliner nitelikte ise, bu programın: 

a.  Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans 

programlarından farkları, 

b. Mevcut yüksek lisans programlarını zayıflatmadan nasıl 

yürütüleceği, 
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c. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar v.b) 

gerektirip, gerektirmediği, 

d. Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı, 

e.   Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi 

durumunda, bunlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanıp, uygulanmayacağı; 

uygulanacaksa, bu programın ne şekilde düzenleneceği, somut olarak 

açıklanmalıdır (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Resmi Gazete 

Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683). 

4.1.3. Bologna Süreci 

Üç boyutlu makyaj uzmanının temel yeterlikleri belirlenirken Bologna 

Süreci izlenmiş ve uzmanlık eğitiminin verildiği yüksek lisans yeterliklerinden 

yararlanılmıştır.  

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı 

yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun 

işbirliği ile 47 üye ülke (Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke 

sayısı 45’ten 46’ya, son olarak Kazakistan'ın da sürece dahil olmasıyla 

47’ye yükselmiştir.) tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında 

bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaşmaya 

dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal 

bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri 

ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü 

hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. 

Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim 

Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da 

çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek 

yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer 

bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir. 

Avrupa Yükseköğretim Alanında en gerçekleşmesi istenmeyen şey, 

üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline 
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getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda asıl hedeflenen, çeşitlilik ile 

birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin 

kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve 

uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da 

yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece 

öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması 

planlanmaktadır. 

Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve 

İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda 

yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. Avrupa’da ortak bir yükseköğretim 

alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri ile ortaya çıkmıştır. Ancak, Bologna Süreci 

resmi olarak 1999 yılında Bologna Bildirisi’nin 29 Avrupa ülkesinin 

yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından imzalanması ve 

yayımlanması ile başlamıştır. Bologna Süreci’nin temel hedeflerinden altısı 

bu bildiri ile ilan edilmiştir. Bu hedefler: 

1.  Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim 

diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda 

diploma eki uygulamasının geliştirilmesi),  

2.  Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı 

derece sistemine geçmek,  

3.  Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, 

ECTS) uygulamak,  

4.  Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve 

yaygınlaştırmak,  

5.  Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve 

yaygınlaştırmak,  

6.  Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek. 

Bologna Bildirisi’nin yayımlanmasından iki yıl sonra, ülkemizi de içeren üç 

yeni ülkenin (Türkiye, Hırvatistan ve Kıbrıs Rum Kesimi) katılımı ile, 32 

Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanları, 19 Mayıs 2001’de 

Prag’da, Bologna Süreci’ni izlemek ve gelecek yıllar için öncelikler belirlemek 

üzere toplanmıştır. Prag’da Bologna Süreci’ne 3 hedef daha eklenmiştir: 
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7.  Yaşam boyu öğrenimin teşvik edilmesi,  

8.  Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının 

sağlanması,  

9.  Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesi. 

2003’te Berlin’de toplanan 33 Avrupa ülkesinin Yükseköğretim 

Bakanları, Bologna Süreci’ne, “Avrupa Araştırma Alanı (European Research 

Area, ERA) ile Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area, 

EHEA) arasında bir sinerji kurmak ve Doktora çalışmaları” konulu, 10’uncu 

hedef eklemişler; ayrıca, üye ülkelerde sürece hız kazandırmak ve durum 

tespiti yapmak amacıyla, 2005 Bergen Konferansı’ndan önce 

gerçekleştirilmek üzere, aşağıda belirtilen 3 öncelik alanını belirlemişlerdir: 

• Yükseköğretimde (lisans ve yüksek lisans olmak üzere) iki aşamalı 

derece yapısı,  

• Yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri ve öğrenim sürelerinin 

tanınması,  

• Kalite güvencesi. 

Berlin’deki Konferansta Bologna Süreci’ne 7 ülke (Arnavutluk, Bosna-

Hersek, Vatikan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ, 

Makedonya ve Andora) daha katılmış ve toplam ülke sayısı 40’a erişmiştir. 

19-20 Mayıs 2005 tarihlerinde Norveç’in Bergen şehrinde dördüncüsü 

gerçekleşen Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı’nda 5 yeni ülkenin üyeliğe 

kabulü ile üye ülke sayısı 45’e çıkmıştır. Bu toplantıda, 2005-2007 yılları 

arasında gerçekleştirilmesi hedeflenen 4 öncelik alanı belirlenmiştir. Bu 

öncelik alanları: 

1. Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında bir 

sinerji yaratmak,  

2. Bologna Sürecinin Sosyal Boyutunu güçlendirmek,  

3. Öğrenci ve Öğretim Görevlilerinin Hareketliliği,  
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4. Avrupa Yükseköğretim Alanının cazip hale getirilmesi ve Avrupa 

dışındaki ülkelerle işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi. 

Toplantıda, ayrıca 2007 yılına kadar gerçekleştirilmesi beklenen ve 

aşağıda belirtilen 4 ana konu hakkında üye ülkelerdeki uygulamaları ve 

gelişmeleri tespit etmek üzere, bir değerlendirme raporu (Stocktaking Report) 

hazırlanmasına karar verilmiştir: 

1.  Avrupa Kalite Güvencesi Birliği (European Association of Quality 

Assurance, ENQA) tarafından geliştirilen ve Avrupa Yükseköğretim 

Alanında yer alan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Kalite 

Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri”nin üye 

ülkelerdeki uygulamaları,  

2.  Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri uygulamaları,  

3.  Doktora programları da dahil olmak üzere ortak yükseköğretim 

programları,  

4.  Yükseköğretimde esnek öğrenim yolları yaratmak. 

(http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&i=3, 19.02.2011) 

4.1.4. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Yetiştirmek İçin Açılabilecek Yüksek 
Lisans Programı için Oluşturulmuş Yeterlikler 

Eğitim ve öğretim sürecinde uzun yıllar öğretmen merkezli yaklaşım 

ağırlıklı iken son yıllarda öğrenci merkezli yaklaşıma bir geçiş 

gözlenmektedir.  

Öğretmen merkezli yaklaşımda; öğretim elemanı ne öğreteceğine, 

nasıl öğreteceğine, nasıl değerlendireceğine karar vermekte, ders tanımları 

öğrencinin kazanacaklarına odaklı olarak değil içeriğe, kapsama bağlı olarak 

yapılmaktadır.  

Oysa öğrenci merkezli yaklaşım; programın ya da modülün sonunda 

öğrencilerin kendilerinden beklenilen yeterliklerden neleri yapabildikleri ile 

ilgilenmektedir. Bundan dolayı bu yaklaşıma çoğunlukla “kazanım merkezli 

yaklaşım” denilmektedir. 
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“Öğretmen Merkezli Yaklaşım”  öğretmene odaklanan ve önem veren 

bir yaklaşım iken, “Kazanım Merkezli Yaklaşım”  öğrenciye  odaklanan ve 

öğrencinin öğrendiklerini kullanmasına önem veren bir yaklaşımdır.  

Türkiye’de 2010 yılında Bologna sürecinin uygulanmaya konmasıyla 

birlikte katılımcı ülkeler tüm ders modül ve programlarda öğrenme 

kazanımları terimini kullanmakta ve kazanım merkezli yaklaşımın temel 

alınacağını belirtmektedir.  

“Bir öğrenme kazanımı öğrencinin öğrenme dönemi sonunda ne 

bilmesini, ne anlamasını ve/veya yapabilmesinin belirlendiği ifadelerdir.” 

(Donnelli ve Fitznaurice, 2005), Bilgi, beceri ve tutum olarak ifade edilir. 

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 

5/2. maddesine göre standardı belirlenecek mesleklere ilişkin yeterlik 

düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlik düzeylerine ve 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul 

edilen “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlik Çerçevesi (AYÇ)”ne uygun 

olmak zorundadır. 

Düzey tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlik Çerçevesinde 

sekiz yeterlik düzeyi bulunmaktadır. Her bir düzey belli bilgi, beceri ve 

yetkinliklerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu düzeyler, en temel öğrenme 

düzeyinden (düzey 1) en üst düzey öğrenmelere kadar (düzey 8) geniş bir 

alanı kapsamaktadır. AYÇ, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir 

araç olarak, yükseköğrenimin yanı sıra, genel ve yetişkin eğitimini, mesleki 

eğitim ve öğrenimi içermektedir (http://www.myk.gov.tr/index.php/en/ulusal-

yeterlilikler-ana/218-avrupa- yeterllk-cerceves-ayc-referans-sevyeler, 2011) 

Öğrencilerin zihinsel gelişim süreçleri iki temel boyutta incelenebilir. 

Haladyna'ya göre bunlardan ilki "erişi (achivement)", ikincisi ise "yetenek 

(ability)" olarak adlandırılabilir (Akt: Kutlu, 2010). Erişi kendi içinde bilgi 

(knowledge) ve beceri (skill) olarak ikiye ayrılır. Bilgi ezberleme ve 
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anımsamayı, beceri ise ezberlenen veya anımsanan bilgilerin uygulamaya 

yönelik olarak kullanılmasını ifade eder.  

Yetenek becerilere benzemesine karşın, çok daha karmaşık olan ve 

geliştirilmesi uzun zaman alan davranışlardır. Yetenek söz konusu olduğunda 

aynı anda birden çok bilgi ve becerinin bir arada kullanılması gerekir.

Yetenekler, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, empati kurma, 

araştırma yapma, karar verme gibi uzun zamanda gelişen üst düzey zihinsel 

becerilerin kullanımını gerektirirler.  

Yetenek ve beceri karşılaştırması yapıldığında ortaya çıkan en önemli 

fark, beceriler daha çok bilgi düzeyinde öğrenilenlere ve onların benzer 

durumlara uygulanmalarına dayalıdır. Yetenek ise bilgi ve becerinin 

özümsenip, öğrenilen bilgiyle doğrudan bağlantısı bulunmaksızın daha öz 

yaratıcı eylemlerin yapılmasını içermektedir (Kutlu, 2010).  

“Yetkinlik (competence)” ise Türkçe sözlükte “olgunluk, kemal, 

mükemmeliyet” olarak belirtilmektedir. Sorumluluk ve özerklik kavramları ile 

tanımlanan yetkinlik; bilgi ve beceri bakımından olgun olma, eksiksiz olma, 

bir başka deyişle; bilgi ve beceri bakımından gelişmiş olma durumudur (Kutlu, 

2011). Yetkinlik, bilgileri kişisel, sosyal ya da  yöntemsel becerileri iş ve 

çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konularında kullanabilme 

yeteneğidir (Winterton, J, Delamare, F, Deist, L, Stringfellow, E., 2005). 

Yetkinlikler bilgi ve becerinin özümsenmesini, öğrenilen bilgiyle 

doğrudan bağlantısı olmaksızın daha bireye özgü ve yaratıcı eylemlerin 

yapılabilmesini içerirler. 

Bologna süreci kapsamında başarı kavramı değerlendirilmeye 

çalışılmış, alınan eğitimin öğrenci başarısındaki gelişiminin ortaya 

konulmasına yönelik olarak bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Öğrencinin 

ölçülebilir özellikleri bilgi, beceri ve yetkinlik olarak üç boyuttta incelenmiştir. 

Türkiye’de yükseköğretim ulusal yeterliklerine bakıldığında Bologna süreci 

esas alınarak oluşturulan yüksek lisans ulusal yeterlikleri de bilgi, beceri ve 
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kişisel yeterlikler olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Bilgi ve beceriler 

kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınırken, kişisel ve mesleki yeterlikler 

bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, öğrenme yetkinliği, 

iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü ve mesleki yetkinlik alt başlıkları 

halinde tanımlanmıştır.  

Bir sanat alanı olan Üç Boyutlu Makyaj Alanı, Sanat Alanı Yeterlikleri 

(EK 1) esas alınarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:  

Genel Yeterlikler 
Bilgi 

YLGY1. Araştırma yöntem ve tekniklerini  doğru kullanır. 

YLGY2. Alanıyla ilgili bilimsel bilgiye ulaşır. 

YLGY3. Etik kuralları  çalışma hayatında kullanır. 

YLGY4. Çalışmalarında hijyen kurallarına dikkat eder.  

YLGY5. Kişisel gelişimini sürdürebilmenin gerekliliğini kavrar.  

YLGY6. Karakter tasarımını gerçekleştireceği yöntemleri bilir.  

YLGY7. Üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili terimleri tanır. 

YLGY8. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve tekniklerini bilir.  

YLGY9. Üç boyutlu makyaj uygulaması yaparken dikkat etmesi 

gereken kuralları bilir. 

YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı malzeme, alet ve 

donanımları tanır.  

YLGY11. Güncel olan bilim ve sanat çalışmaları ile ilgili bilgi sahibidir. 

Beceri 

YLGY12. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahiptir.  

YLGY13. Yaptığı çalışmalarda etik kuralları dikkate alır.  

YLGY14. İş güvenlik ilkelerini çalışma alanında kullanır. 

YLGY15. Çalışmalarında üst düzey düşünme becerilerini kullanır.  

YLGY16. Bir yabancı dilde dilsel becerilerini kullanır.  

YLGY17. Dilsel, görsel ve işitsel iletişim becerilerini etkili bir biçimde 

kullanır. 
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YLGY18. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve tekniklerini 

tasarımına uygun olarak seçer.  

YLGY19. Tasarım boyutunda geliştirilecek karakterle ilgili olarak 

gerekli araştırmaları yapacağı kaynakları seçerek tarar.   

YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer disiplinlerden 

yararlanır.  

YLGY21. Üç boyutlu makyaj uygulamaları ile ilgili olan malzeme, alet 

ve donanımları kullanır. 

YLGY22. Sahip olduğu bilgileri gerektiği ölçüde tasarımına yansıtır. 

Yetkinlik 

YLGY23. Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlar. 

YLGY24. Üç boyutlu makyaj çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlar. 

YLGY25. Ulusal ve uluslararası boyutta ekip çalışmalarında yer alır. 

YLGY26. Çok kültürlülüğe karşı duyarlıdır. 

YLGY27. Sanat  etkinliklerine severek ve isteyerek katılır. 

YLGY28. Sanatsal yapıtlarla ilgilenmeye karşı ilgili ve isteklidir.  

YLGY29. Sanatsal çalışmaları eleştirel açıdan yorumlayabilir.  

YLGY30. Profesyonel ve kişisel gelişim için uluslararası kaynakları 

belirleyebilir. 

YLGY31. Üç boyutlu makyaj alanındaki tartışmalara katılabilir. 

YLGY32. Üç boyutlu makyaj ve kullanım alanları ile ilgili düşüncelerini 

etkin bir biçimde  aktarabilir. 

Alan Yeterlikleri 
Bilgi 

YLAY1. Karakter gelişiminde kullanacağı farklı  kişilik yapıları 

konusunda bilgi sahibidir. 

YLAY2. Makyaj tasarım ve uygulamalarına özelleştirilmiş olan 

anatomiyi bilir. 

YLAY3. Temel makyaj yöntem ve tekniklerini bilir. 

YLAY4. Kalıp alma ve döküm yapma ile ilgili ilkeleri bilir. 

YLAY5. Canlı modelden yüz, tam baş ve vücut kalıbı alır. 



 

 

148

YLAY6. Laboratuvar çalışma ilkelerini bilir ve uygular.  

YLAY7. Çizimle karakter  tasarımı yaparken temel sanat eğitimi 

kurallarını dikkate alır.  

YLAY8. Modelleme ile üç boyutlu tasarım ilkelerini bilir. 

YLAY9. Karakter tasarımını zenginleştirecek saç şekillendirme ve 

işleme konularında bilgi sahibidir. 

YLAY10. Karakter tasarımını zenginleştirecek tarih bilgisine sahiptir.  

YLAY11. Karakter tasarımını zenginleştirecek sanat bilgisine sahiptir. 

YLAY12. Karakter tasarımını zenginleştirecek kostüm ve aksesuar  

bilgisine sahiptir.  

YLAY13. Bilgisayar programlarını kullanarak  karakter oluşturma 

ilkelerini bilir. 

Beceri 

YLAY14. Kişilik yapılarını ve yüz ifadelerini tasarımına en iyi şekilde 

yansıtır. 

YLAY15. Sahip olduğu bilgileri karakter geliştirme sürecinde kullanır. 

YLAY16. Kendine özgü orijinal bir tasarım geliştirir ve uygular. 

YLAY17. Çizimle karakter tasarımı yapar. 

YLAY18. Tasarımlarında işlevsellik ve uyum gibi konuları dikkate alır.  

YLAY19. Bilgisayar ortamında tasarım yapar. 

YLAY20. Canlı modelden yüz ve tam baş kalıbı alır. 

YLAY21. Üç boyutlu modelleme yapmayı bilir. 

YLAY22. Tasarladığı karakterin gerektirdiği dokuları yapar. 

YLAY23. Saç şekillendirme ve işlemeyi bilir. 

Yetkinlik 

YLAY24. Alanıyla ilgili gereksinimleri belirler. 

YLAY25. Bugüne kadar yapılmış üç boyutlu makyaj tasarım ve 

uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.  
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YLAY26. Yapacağı çalışmaların amacını ve değerini bilir, izleyici 

açısından anlamını tanımlayabilir ve etkin bir biçimde ifade 

edebilir. 

YLAY27. Üç boyutlu makyaj çalışmalarının görsel sanatlardaki 

önemini bilir. 

YLAY28. Üç boyutlu makyaj çalışmalarının görsel sanatlardaki önemi 

ile ilgili çalışmalar yapar. 

YLAY29. Kendine özgü orijinal bir tasarım geliştirmenin önemini bilir. 

YLAY30. Kendine özgü makyaj ve laboratuvar teknikleri geliştirir. 

YLAY31. Üç boyutlu makyaj çalışmalarını eleştirebilir.  

YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası çalışma ortamında 

paylaşabilir. 

YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası çalışma ortamında 

uygulayabilir. 

YLAY34. Alan bilgilerini aktarır, öğretir ve değerlendirip denetleyebilir. 

 

4.2.  Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Sahip Olması Gereken Bilgi, Beceri 
ve Yetkinliklere İlişkin Yeterlikler 

Araştırmada “Üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken 

bilgi, beceri ve yetkinliklere ilişkin yeterlikler”in ne olması gerektiği yukarıda 

tartışılmıştır. Bununla ilgili olarak değinilecek olan literatür taraması, iş analizi 

ve Bologna Süreci sanat alanı yeterliklerine göre sekiz ana başlık altında 

oluşturularak uzman görüşlerine sunulmuştur.  

 
4.2.1.  Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Sahip Olması Gereken Kuramsal 

Temel 

Makyaj uzmanının bir oyun karakteri geliştirebilmesi için pek çok 

konuda kuramsal bilgi birikimine gereksinimi vardır. Kuramsal alt yapıyı 

oluşturması için, gerekli olan dersler, hem alanyazın taramasına dayalı olarak 

(Kehoe, 1995 ve Debrecini, 2009) hem de uzman görüşleri alınarak 

belirlenmiştir. 



 

 

150

Kuramsal alt yapıyı oluşturacak derslerin neler olacağı, alan 

uzmanlarına sorulmuş ve uzmanlardan alınan görüşlerin dağılımı Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Kuramsal Temeli Oluşturacak Derslere İlişkin Uzman Görüşlerinin 

Dağılımı 

Dersler 
Uzman Görüşleri 

(N = 14) 

Makyaj Tarihi 14 

Sinema ve Televizyon Tarihi 12 

Kostüm Tarihi 12 

Sanat Tarihi 11 

Sahne Sanatları Tarihi 10 

Mitoloji 9 

 

Uzmanların tümü eğitimde “makyaj tarihi” ile ilgili dersin olması 

gerektiği görüşündedir. 12 uzman ise, “sinema ve televizyon tarihi” ile 

“kostüm tarihi” derslerinin de olması gerektiğini belirtmiştir. 11 uzman “sanat 

tarihi”, 10 uzman “sahne sanatları tarihi” dersinin kuramsal temeli oluşturacak 

olan derslerden olduğunu savunurken, “mitoloji” dersi de 9 uzman tarafından 

gerekli görülen dersler arasındadır.  

Kuramsal yapıyı oluşturacak derslerin isimleri ve içerikleri aşağıda 

sıralanmıştır. 

Makyaj Tarihi: Bu ders, tarihsel süreç içerisinde makyajın ortaya 

çıkışını ve evrelerini ele alacaktır. Bu ders kapsamında; ilkel insanın dini 

törenlerde (ritüel) kullandıkları maskeler ve yüz boyamaları, antikçağ 

tiyatrolarında kullanılan maskeler, sahne yapısındaki değişiklikler, makyajın 

gelişimi, kozmetik makyaj malzemelerinin üretimi ile günümüz üç boyutlu 

makyaj teknikleri, malzemeleri ve gelişim süreçleri ele alınacaktır.  

Sinema ve Televizyon Tarihi: Bu ders adı altında sahne sanatları ve 

sinema-televizyon tarihi konularına değinilecektir. Tarihsel gelişim içerisinde 
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yapılan makyaj uygulamaları günümüze uzanan süreç içerisinde ele 

alınacaktır. 

Kostüm Tarihi: Tarihsel süreç içerisinde farklı dönemlere ait 

kostümler tanıtılarak, öğretilecek, oyunlar çağ özellikleri, toplumsal yapı, 

anlayış ve anlayış etkileşimleri ile ele alınarak karakter tasarımında kostümün 

önemi üzerinde durulacaktır. 

Sanat Tarihi: İlk çağlardan başlayarak, sanat tarihinin ilk evresi olarak 

kabul edilen antik dönem olan Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma’dan, 

Bizans, Ortaçağ ve Rönesans Sanatı, Barok Sanat, Rokoko, Sanatı, 

Klasisizm, Neoklasisizm, Empresyonizm, Kübizm, Sürrealizm, Soyut Sanat, 

Kavramsal Sanat’a kadar sanat akım ve anlayışları, çağın özellikleri, kültür ve 

yaşam biçimleri, sanat eserleri ile sanatçılar ele alınarak incelenecektir.   

Sahne Sanatları Tarihi: Sahne sanatlarının Antik Yunan’dan 

Modern– Post Modern döneme uzanan örnekleri ve bu örneklerin çözümleme 

yöntemleri üzerinde durulacaktır. 

Mitoloji: Mitoloji kavramı tanıtılarak  Yunan ve Roma Mitolojisinde 

tanrılar, kahramanlar, belli başlı mitolojik kişilikler ve bunların öyküleri, yanı 

sıra bunların birçok kültürün sanatında çok önemli rol oynayan mitolojik 

anlatımların sanat eserlerinde nasıl yansıtıldıkları anlatılacaktır. 

Üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken kuramsal temele 

ilişkin elde edilen uzman görüşlerine göre görüş sorulan kuramsal derslerin 

neredeyse tamamı gerekli görülmüştür. En az gerekli görülen mitoloji bile 

uzmanların yarıdan çoğunun katılımı ile onaylanmıştır. Uzmanlar görüş 

sorulan derslerin dışında ders bildirmemişlerdir.  

Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirecek olan yüksek lisans 

programında yer alacak derslerin hangi isimler altında açılacağı, ders 

sayısının ne kadar olacağı ve bu derslerin kredi değerlerinin belirlenmesi gibi 

kararlar, derslere ilişkin kazanımların olduğu kısımda açıklanmıştır. 
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4.2.2. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Karakter Tasarımı Yapması ve 
Uygulaması 

Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Karakter Tasarımı Yapması ve 

Uygulaması” için gerekli alt yapının belirlenmesi ile ilgili olarak öncelikle 

alanyazın taraması yapılmış, uzmanın sahip olması gereken becerilere ilişkin 

verilere ulaşılmaya çalışılmış ve bu saptamalara ek olarak uzman görüşüne 

başvurulmuştur. 

Aşağıdaki tabloda üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken 

beceriler belirli atölye başlıkları altında toplanarak uzman görüşüne 

sunulmuştur.  

Tablo 2. Kuramsal Temeli Oluşturacak Atölyelere İlişkin Uzman Görüşleri 

Atölyeler Uzman Görüşleri  
(N = 14) 

Desen Atölyesi - Gördüğünü Aktarabilme 14 

Desen Atölyesi - Proporsiyon (Oran ve Orantı Kurma) 14 

Kalıp Atölyesi - Kalıp Alma 14 

Makyaj Atölyesi - Fırça ve Süngerle Renklendirme 14 

Makyaj Atölyesi - Renklendirme Yapma 14 

Desen Atölyesi - Çizim Yapma 13 

Desen Atölyesi - Anatomik Yapıyı Anlama 13 

Kalıp Atölyesi    - Uygun Malzemeleri Seçme 13 

Makyaj Atölyesi - Işık ve Gölge Kullanımı 13 

Modelaj Atölyesi - Üç Boyutlu Modelleme ve Tasarım Yapma 12 

Makyaj Atölyesi - Airbrush Kullanma 12 

Kalıp Atölyesi    - Döküm Yapma 11 

Peruka Atölyesi - Saç, Peruka, Sakal, Bıyık Şekillendirme 11 

Peruka Atölyesi - Tığ ile Sakal, Bıyık, Peruka, Favori, Kaş İşleme 9 

Peruka Atölyesi - Saç Boyama 7 

Peruka Atölyesi - Maşa Yapma 5 

Peruka Atölyesi - Kirpik İşleme 5 

Peruka Atölyesi - Tires Örme 3 
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Uzmanların tümü “Desen Atölyesi- Gördüğünü Aktarabilme”, “Desen 

Atölyesi- Proporsiyon (Oran ve Orantı Kurma), “Kalıp Atölyesi– Kalıp Alma”, 

Makyaj Atölyesi- Fırça ve Süngerle Renklendirme”, “Makyaj Atölyesi- 

Renklendirme Yapma”nın kuramsal temeli oluşturacak olan en önemli 

atölyeler olduğu görüşündedirler. 13 uzman, “Desen Atölyesi - Çizim Yapma”, 

“Desen Atölyesi- Anatomik Yapıyı Anlama”, “Kalıp Atölyesi - Uygun 

Malzemeleri Seçme”, Makyaj Atölyesi - Işık ve Gölge Kullanımı”nın  önemli 

olduğunu belirtirken, 12 uzman, “Modelaj Atölyesi- Üç Boyutlu Modelleme ve 

Tasarım Yapma” , “Makyaj Atölyesi - Airbrush Kullanma” nın önemine ilişkin 

görüş birliğinde iken, 11 uzman, “Kalıp Atölyesi - Döküm Yapma”, “Peruka 

Atölyesi - Saç, Peruka, Sakal, Bıyık Şekillendirme”, 9 uzman “Peruka Atölyesi 

- Tığ ile Sakal, Bıyık, Peruka, Favori, Kaş İşleme”, 7 uzman “Peruka Atölyesi 

- Saç Boyama”, 5 uzman, “Peruka Atölyesi - Maşa Yapma”, “Peruka Atölyesi 

- Kirpik İşleme”, 3 uzman ise “Peruka Atölyesi - Tires Örme”nin üç boyutlu 

makyaj uzmanına kazandırılması gereken beceriler olduğu konusunda aynı 

görüşü paylaşmaktadırlar.  

Yukarıdaki tabloda yer aldığı haliyle açıklanan becerilerin tamamının 

makyaj uzmanına kazandırılmasının gerekli olduğu görüşü ortaya 

çıkmaktadır. Uzmanlardan gelen cevaplara göre, perukacılık mesleğinin 

alanına giren kirpik işleme, tires örme ile saç sakal bıyık şekillendirme tekniği 

olan maşa yapmanın, bir başka alana özelleşmiş konular olduğundan makyaj 

uzmanına daha az gerekli olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmaya katılan uzmanlar, Tablo 2’de yer alan atölyeler yoluyla üç 

boyutlu makyaj uzmanı olmak isteyen adaylara kazandırılacak olan 

becerilerle; “kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak”, 

“yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve ürettiklerinin 

sunumunu yapabilmek”, “sanatsal çalışmasının amacını, değerini ve hedef 

kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade edebilmek”, 

“kişisel ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlayabilmek, sanat 

ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde 

aktarabilmek”, “sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek” 

gibi yetkinliklerin gelişiminin sağlanacağı görüşündedirler.  
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4.2.3.  Çalışma İlkeleri 

Üç boyutlu makyaj uzmanının alanında ustalık boyutuna gelebilmesi 

için aldığı özel amaçlı eğitimin ardından, edindiği bilgileri pekiştireceği, 

deneyimleriyle kendini geliştirebileceği, düzenli olarak oyuncular üzerinde 

çalışabileceği tiyatro, opera, bale, televizyon ya da film gibi işleri yapan bir 

kuruluşta çalışmaya gereksinimi vardır (James, 2005).  

Ancak üç boyutlu makyaj uzmanının tasarım ve uygulamalarında  

başarı elde etmesi anlamında kullanılan ustalık düzeyine gelebilmesi için bir 

takım “çalışma ilkeleri”ne sahip olması gereklidir. Bu ilkelere sahip olması, 

makyaj uzmanının yapacağı çalışmalarda ne denli ustalaşmış olduğunun 

göstergesi olarak sayılacaktır.  

“Özgün bir çalışma yapma” üç boyutlu makyaj sanatçısının bir 

karakterin tasarımıyla ilgili olarak, kendi bilgi birikimi ve yaratıcılığını 

kullanarak daha önce görülmemiş özellikte bir karakteri ortaya çıkarmasıyla 

ilgilidir. Bu çalışma yalnızca fantastik konulu tasarımlar için uygulanabilir 

olma özelliği göstermektedir. Gerçekçi çalışmalarda asıllarına uygun çalışma 

zorunluluğu, orjinal tasarım yapmayı engellemekte, tasarımı doğal olarak belli 

kalıpların içerisine sokmakta, makyaj uzmanını sınırlandırarak yaratıcılığını 

tasarımına yansıtamamasına neden olmaktadır. Bu anlamda ustalığını 

gösterecek olan “özgün bir çalışma yapma” ancak daha önce görülmemiş bir 

karakteri tasarlama boyutunda kullanılabilir (Moravetz, 2001).  

Ancak gerçekçi çalışmalarda da fantastik çalışmaların aksine “aslına 

uygun çalışma” ilkesine bağlı kalınmalı, bunu yansıtabilmek için tasarım 

yaparken gerekli noktalara dikkat edilmelidir (Timpone, 1996).  

Hem gerçekçi hem de fantastik tasarımları taşıyanların insanlar olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda yapılan üç boyutlu makyaj çalışmasının, 

insan yapısı (anatomisi) ile uyumlu ve görünüm olarak da gerçekçi olmasına 

özen gösterilmelidir. Üç boyutlu makyaj uzmanı, tasarım ve uygulamalarında 
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“tasarımın gerçekçi görünmesini sağlama” adına gerekli tüm koşulları 

sağlamalıdır (Debrecini, 2009).  

Bunu sağlarken tasarım ve özellikle uygulama boyutunda özenli bir 

davranış sergilemesi gereklidir. Uygulamalar teknik bilgi, dikkat, sabır ve 

deneyim gerektirir. “Uygulama yaparken özenli davranma” bu anlamda 

makyaj uzmanının ustalığını yansıtan çalışma ilkelerindendir. Üç boyutlu 

makyaj tasarım ve uygulamaları uzun zamanda geliştirilmeleri dolayısıyla çok 

fazla emek harcanan çalışmalardır. Bu süreçte özenli bir çalışma 

sergilenmezse makyaj uzmanının yaptığı tüm ön çalışmalar boşa gidebilir 

(Kehoe, 1995).  

“Eklenen parçanın yüzle ya da vücutla bütünlüğünü sağlama” bu 

özenli çalışmanın en önemli basamağıdır. Üç boyutlu makyaj uzmanı tasarım 

ve uygulama boyutunda parçaların eklendiklerinin anlaşılmaması için büyük 

ölçüde çaba harcar. Bir görsel yanılma olan makyaj sanatında makyaj 

uzmanının sözü geçen noktaya verdiği dikkat, çalışmasının inandırıcı 

olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bunu yapabilmek için hem tasarımda, hem de 

uygulama sırasında teknik bir takım çalışmalar yapmak zorundadır (Kehoe, 

1995). 

Sözü geçen çalışma ilkeleri ile kazandırılması düşünülen beceriler 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi uzman görüşüne sunulmuştur. 

Tablo 3. Makyaj Uzmanının Çalışma İlkelerine İlişkin Uzman Görüşleri 

Çalışma İlkeleri 
Uzman Görüşleri 

(N = 14) 

Özgün bir tasarım yapma 14 

Eklenen parçanın yüzle ya da vücutla bütünlüğünü sağlama 14 

Tasarımın gerçekçi görünmesini sağlama 13 

Aslına uygun çalışma 11 

Uygulama yaparken özenli davranma 10 

Disiplinli olma 1 

Hijyene dikkat etme 1 

Renk eşitlemesi 1 
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Uzman görüşlerine göre “özgün bir tasarım yapma”, “eklenen parçanın 

yüzle ya da vücutla bütünlüğünü sağlama” tüm uzmanların katıldığı en önemli 

ilkelerdir. 13 uzman,  “tasarımın gerçekçi görünmesini sağlama”nın önemini 

vurgularken,  11 uzman “aslına uygun çalışma” nın, 10 uzman “uygulama 

yaparken özenli davranma “nın önemli olduğu fikri üzerinde birleşmişlerdir. 

1’er uzman ise “disiplinli olma”, “hijyene dikkat etme”,  tabloda “renk 

eşitlemesi” ilkelerini ekleyerek görüş bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan uzmanlar, üç boyutlu makyaj uzmanının Tablo 3’te 

yer alan çalışma ilkelerine sahip olmasıyla ; “sanatsal çalışmasının amacını, 

değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade 

edebilmek”, “yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve 

ürettiklerinin sunumunu yapabilmek”, “kişisel sanat ve tasarım sürecini ve 

yöntemini oluşturmak”, “sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini 

tanımlayabilmek”, “kişisel ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan 

yorumlayabilmek”, “sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek 

ve fikirlerini etkin biçimde aktarabilmek”, gibi yetkinliklerin gelişiminin 

sağlanacağı görüşündedirler.  

4.2.4.  Kullandığı Yöntem ve Teknikler 

Yöntem ve teknikler; temel makyaj teknikleri ve üç boyutlu makyaj 

teknikleri olarak iki ana başlık halinde incelenmiştir. Temel makyaj teknikleri 

geleneksel boyama tekniklerinin kullanıldığı bir alandır. Yalnızca bu tekniğin 

kullanılması ile karakter makyajı uygulaması yapılabilmektedir. Ancak üç 

boyutlu makyaj teknikleri ile üretilen protez parçalar üzerine de geleneksel 

boyama teknikleri ile makyaj yapılması gereklidir (Corson ve Glavan, 2001).  

Birbirini tamamlayan iki boyut olan temel makyaj teknikleri ile üç 

boyutlu makyaj teknikleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi açıklamalı olarak 

uzman görüşlerine sunulmuştur. 

Üç boyutlu makyaj uzmanının tasarım ve uygulamalarını yaparken 

kullanacağı yöntem ve tekniklere yönelik sahip olması gereken beceriler, 

belirli atölye başlıkları altında uzman görüşüne sunulmuştur.  
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Tablo 4. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Kullandığı Yöntem ve Tekniklere 

İlişkin Uzman Görüşleri 

Yöntem ve Teknikler 
Uzman Görüşleri 

(N = 14) 

Temel Makyaj Teknikleri - Renklendirme 14 

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri - Elle şekillendirme 14 

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri - Kalıp alma (yüz, tam baş, el, ayak 
ve diğer organlar) 14 

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri - Çok parçalı kalıp alma 14 

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri - Kalıplardan elde edilen parçaları 
yapıştırma 14 

Temel Makyaj Teknikleri - Işık, gölge ve geçiş çalışmaları yapma 13 

 

Uzmanların tümü  üç boyutlu makyaj uzmanının kullandığı yöntem ve 

tekniklerden “temel makyaj teknikleri- renklendirme, “üç boyutlu makyaj 

teknikleri- elle şekillendirme”, “üç boyutlu makyaj teknikleri- kalıp alma (yüz, 

tam baş, el, ayak ve diğer organlar)”, “üç boyutlu makyaj teknikleri- çok 

parçalı kalıp alma”, “üç boyutlu makyaj teknikleri- kalıplardan elde edilen 

parçaları yapıştırma”nın gerekli olduğu görüşündedirler. Uzmanlardan 13’ü 

“temel makyaj teknikleri- ışık, gölge ve geçiş çalışmaları yapma”nın 

gerekliliğini bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan uzmanlar, üç boyutlu makyaj uzmanının Tablo 4’te 

yer alan yöntem ve teknikleri kullanması yoluyla kazanacağı becerilerle; 

“kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak”, “yenilikçi, özgün 

sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve ürettiklerinin sunumunu yapabilmek”, 

“kişisel ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlayabilmek”, 

“mesleki bilgilerini aktarabilmek, öğretebilmek ve değerlendirip 

denetleyebilmek”, “sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve 

fikirlerini etkin biçimde aktarabilmek”, “sanatsal çalışmasının amacını, 

değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade 

edebilmek”, “alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında 

paylaşabilmek, uygulayabilmek” gibi yetkinliklerin gelişiminin sağlanacağı 

görüşündedirler.  
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4.2.5.  Kullandığı Araç Gereçler ve Çalışma Ortamı 

Üç boyutlu makyaj uzmanı karakter oluşturma sürecinde tasarım ve 

uygulamalarını yaparken çok sayıda malzeme, alet ve donanımı kullanmak 

durumundadır. Bu alt yapı olmadan ortaya bir karakter koyamaz (Debrecini, 

2009).  

Uzman görüşü alınacak olan alet, donanım ve çalışma ortamı ile ilgili 

olarak sorular aşağıda yer alan tabloda görüldüğü gibi en basitten en 

karmaşığa kadar her şeyi içeren bir biçimde hazırlanmaya çalışılmıştır.  

Tablo 5. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Kullanacağı Alet, Donanım ve 

Çalışma Ortamına İlişkin Uzman Görüşleri 

Malzemeler 
Uzman Görüşleri 

(N = 14) 

Modelleme çamuru (su ve yağ bazlı) 14 

Aljinat 14 

Alçı 14 

Alçılı sargı bezi 14 

Musluk lifi (alçı dayanıklılığını artırmak için) 14 

Köpüklü lateks 14 

Fırça, sünger, makyaj malzemeleri 14 

Silikon 12 

Jelatin 12 

Lateks 12 

Glatzan kel peruka,   1 

Peruka, sakal, bıyık, aksesuar, gom, adhesive B, cabosil, krep, 
makyaj temizleyici, pamuk ve havlu peçete, 

1 

Alet ve Donanımlar  

Ahşap altlık (modelleme sırasında yüz kopyasını  dik bir biçimde 
ayakta tutmak için) 

14 

Armatür (üç boyutlu modellemede konstrüksüyon görevi görür) 14 

Fırın (köpüklü lateks uygulaması için  pişirim derecelerine ulaşabilen 
alçı kalıpların sığabileceği büyüklükte) 

14 

Çamur kesme teli 13 

Elektrikli karıştırıcı   13 

Çeşitli boylarda plastik kaplar(kalıp için)   13 

Kâğıt, kalem 13 
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Kalıp almak için silindirik forma girebilecek plastik parça döşeme 
malzemeleri 

13 

Çeşitli boyutlarda MDF kalıp tahtaları 13 

Ahşap çubuklar (kalıplara tutma yeri yapmak için) 13 

Modelaj kalemleri (çeşitli uç ve boyutlarda)  12 

Bilgisayar  12 

Fotoğraf makinesi (fotoğrafçılıkta kullanılan aydınlatmalar)  12 

Air brush ve şablonlar 12 

Kurutucu fırın 10 

Mikrodalga fırın 10 

Turnet  6 

Elektrikli alçı kesici (ortopedistlerin kullandığı)  6 

Dremel set, ısı tabancası, hava kabarcığı oluşumunu engelleyen 
vakumlar, ayraçlar, silikon tabancası, hassas terazi 

1 

Makas, spatula, maşa, saç spreyi, toka, elektrikli ısıtıcı, peruka 
kalıpları, tığ ve tül, toplu iğne, çekiç, pense, mengene, saç presi, çelik 
iğneli tarak, tires tezgahı, saç kurutma makinesi 

1 

Matkap ve zımpara makinesi (kalıpların kenarlarını düzeltmek için) 1 

Çalışma Ortamları  

Makyaj odası (ışıklı makyaj masası, koltuk) 14 

Laboratuvar (mermer masa, lavabo, kirli su tankları) 14 

 

Uzmanların tümü üç boyutlu makyaj uzmanının kullanacağı 

malzemelerden “modelleme çamuru (su ve yağ bazlı)”, “aljinat”, “alçı”, “alçılı 

sargı bezi”, “musluk lifi (alçı dayanıklılığını artırmak için)”, “köpüklü lateks”, 

“fırça, sünger, makyaj malzemeleri”nin gerekli olduğu görüşündedirler. 

Uzmanlardan 12’si, “silikon”, “jelatin”,”lateks”in gerekli olduğu görüşünde iken 

uzmanlardan 1 kişi “glatzan kel peruka”yı,  bir başkası da “peruka, sakal, 

bıyık, aksesuar, gom, adhesive b, cabosil, krep, makyaj temizleyici, pamuk 

ve havlu peçete”yi diğer kısmına ekleyerek görüş belirtmişlerdir.  

Üç boyutlu makyaj uzmanının kullanacağı alet ve donanımlarla ilgili 

olarak uzmanların tümü “ahşap altlık (modelleme sırasında yüz kopyasını  dik 

bir biçimde ayakta tutmak için)”, “armatür (üç boyutlu modellemede 

konstrüksüyon görevi görür)”, “fırın (köpüklü lateks uygulaması için  pişirim 

derecelerine ulaşabilen alçı kalıpların sığabileceği büyüklükte)”ın gerekli 
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olduğu görüşündedirler. Uzmanlardan 13’ü, “çamur kesme teli”, “elektrikli 

karıştırıcı”, “çeşitli boylarda plastik kaplar(kalıp için), “kâğıt, kalem”, “kalıp 

almak için silindirik forma girebilecek plastik parça döşeme malzemeleri”, 

“çeşitli boyutlarda mdf kalıp tahtaları”, “ahşap çubuklar (kalıplara tutma yeri 

yapmak için)” gerekli olduğu görüşünde iken, 12 ‘si  “modelaj kalemleri (çeşitli 

uç ve boyutlarda)”, “bilgisayar”, “fotoğraf makinesi (fotoğrafçılıkta kullanılan 

aydınlatmalar)”, “air brush ve şablonlar”ın, 10’u “kurutucu fırın” ve 

“mikrodalga fırın”ın, 6’si “turnet” ve “elektrikli alçı kesici (ortopedistlerin 

kullandığı)”nin gerekli olduğu görüşündedirler. Uzmanlardan bir kişi “dremel 

set, ısı tabancası, hava kabarcığı oluşumunu engelleyen vakumlar, ayraçlar, 

silikon tabancası, hassas terazi”yi, bir diğeri “matkap ve zımpara makinesi 

(kalıpların kenarlarını düzeltmek için)” bir başkası da “makas, spatula, maşa, 

saç spreyi, toka, elektrikli ısıtıcı, peruka kalıpları, tığ ve tül, toplu iğne, çekiç, 

pense, mengene, saç presi, çelik iğneli tarak, tires tezgahı, saç kurutma 

makinesi”ni diğer kısmına ekleyerek belirtmişlerdir.  

Yine üç boyutlu makyaj uzmanının kullanacağı çalışma ortamı ile ilgili 

olarak uzmanların tümü “laboratuvar (mermer masa, lavabo, kirli su tankları)” 

ve “makyaj odası (ışıklı makyaj masası, koltuk)”nın gerekli olduğu konusunda 

ortak görüş bildirmişlerdir. 

Uzmanlar sorulan tüm alet ve donanımların üç boyutlu makyaj uzmanı 

tarafından kullanılması gerektiği görüşündedirler. Uzmanlar uzmanlık 

alanlarının gerektirdiği özel bilgi birikimi doğrultusunda “diğer” kısmında yer 

alan boşluğa, tabloda yer almayan malzeme, alet ve donanımları ekleyerek 

belirtmişlerdir. Uzmanlara göre; turnet (üzerine yerleştirilen modeli 360 

derece döndürebilmeye yarayan elle çalışan döner tablalı tezgah) ve elektrikli 

alçı kesme makinesine gereklilik diğerlerine oranla daha azdır.  

Yukarıda adı geçen pek çok malzeme, alet ve donanımın kullanımları 

beceri gerektirmektedir. Örneğin havalı boya tabancası (airbrush) 

kullanabilmek beceri ve deneyim gerektiren aksi halde başarı elde 

edilemeyecek bir tekniktir.  
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Bunun yanı sıra peruka yapımında kullanılan malzemeler ve doğru 

malzemelerin seçimi de bu alana hakim olmayı, bir karakter için tasarım 

yapmayı ve ürün ortaya çıkarmayı gerektirir. Bu süreç içerisinde makyaj 

uzmanı hangi malzemeyi nasıl kullanacağını, doğru seçimi nasıl yapacağını 

öğrenir.  

Çalışma ortamının kullanımı da önemlidir. Fiziksel şartları üretime  

kazanç sağlayacak şekilde kullanmak da önemli bir ayrıntıdır.  

Araştırmaya katılan uzmanlar, Tablo 5’te yer alan alet, donanım ve 

çalışma alanlarını kullanmak yoluyla kazandırılacak olan becerilerle; 

“yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve ürettiklerinin 

sunumunu yapabilmek”, “kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini 

oluşturmak”, “sanatsal çalışmasının amacını, değerini ve hedef kitlesi için 

anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade edebilmek”, “kişisel ve 

diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlayabilmek”, “mesleki 

bilgilerini aktarabilmek, öğretebilmek ve değerlendirip denetleyebilmek”, 

“ulusal/uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek”, “sanat ve tasarım 

konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde 

aktarabilmek”, “alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında 

paylaşabilmek, uygulayabilmek”, “mesleki gereksinim doğrultusunda 

bilgisayar teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak” gibi yetkinliklerin gelişiminin 

sağlanacağı görüşündedirler.  

4.2.6. Tasarımda Kullandığı Görsel, Yazınsal vb. Kaynaklar 

Makyaj uzmanının bir karakteri tasarlayacağı zaman, karakterin 

özelliklerine göre bazı araştırmalar yapması gerekir. Bu araştırmalar gerçek 

hayattan alınan bilgi, belge ve fotoğraflara dayandırılarak yapılabildiği gibi, 

daha önce hiç görülmemiş bir karakter olarak da tasarlanabilir. Bu sürecin 

verimi, makyaj sanatçısının görsel birikimine, deneyimlerine ve karakterle 

ilgili edindiği bilgileri doğru kaynaklar yoluyla araştırmasına bağlıdır. Örneğin 

hastalıklı bir karakter ile ilgili bir çalışma yapılacaksa, hastalığın türüne ait 

teorik ve görsel bilgileri tam olarak tanımlamak gerekir. Bunun için hastalığın 
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karaktere yansıyan görüntüsel özelliklerinin ne oldukları fotoğraflardan, 

belgesellerden, tıp kitaplarından, internet vb. pek çok kaynaktan taranıp ve 

tanımlanmalıdır. Bir başka karakter belli bir çağa ait olabilir ve bu karakterin 

gerçekçi tasarlanabilmesi için pek çok görselin yanında o yıllara ait sanat 

eserlerinin ya da benzeri objelerin sergilendikleri müzeler incelenerek, 

buralarda yayınlanan sanat eserlerinden edinilen bilgilerle karakter 

yaratımına katkıda bulunulabilir. Örneğin antik çağa ait bir tragedya ya da 

komedyada kullanılacak maskeler ile ilgili bilgi edinebilmek için o döneme ait 

olan seramik vazo resimleri incelenebilir (Corey, 1990).  

Makyaj uzmanının karakteri tasarlamadan önce besleneceği kaynaklar 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi uzman görüşüne sunulmuştur.   

Tablo 6. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Yararlanacağı Kaynaklara İlişkin 

Uzman Görüşleri 

Kaynaklar 
Uzman Görüşleri

(N = 14) 

Güncel çalışmaları (film, dizi, reklam, oyun...) izlemek 14 

Fotoğraf arşivleri 14 

Web siteleri 14 

Seminer ve eğitimler 14 

İlgili kitap ve makaleler 14 

Belgeseller 14 

İlkyardım, dermatoloji, cerrahi ve anatomi kitapları 14 

Araştırma tekniklerini bilmek ve kullanmak 13 

İlgili dergiler 13 

İlgili web paylaşım sitelerine ve forumlara üye olmak 13 

Tiyatro, opera ve bale eserleri 13 

Tarihsel kaynaklar 13 

Moda dergileri 13 

Makyaj tasarım ve uygulama sanatçılarının üye olduğu dernek veya 
kuruluşlara üye olmak 

12 

Müzeler 12 

Moda gösterileri 12 

Televizyon programları 11 
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Uzmanların tümü üç boyutlu makyaj uzmanının yararlanacağı 

kaynaklarla ilgili olarak “güncel çalışmaları (film, dizi, reklam, oyun...) 

izlemek”, “fotoğraf arşivleri”, “web siteleri”, “seminer ve eğitimler”, “ilgili kitap 

ve makaleler”, “belgeseller”, “ilkyardım, dermatoloji, cerrahi ve anatomi 

kitapları”, “araştırma tekniklerini bilmek ve kullanmak”, “ilgili dergiler”, “ilgili 

web paylaşım sitelerine ve forumlara üye olmak” yoluyla elde edilen bilgilerle 

karakter tasarımına zemin oluşturulabileceği görüşündedirler. Uzmanlardan 

13’ü “tiyatro, opera ve bale eserleri”, “tarihsel kaynaklar”, “moda dergileri”nin, 

12’si “makyaj tasarım ve uygulama sanatçılarının üye olduğu dernek veya 

kuruluşlara üye olmak”, “müzeler”, “moda gösterileri”nin, 11’i de “”televizyon 

programları”nın üç boyutlu makyaj uzmanına kaynak oluşturacağı yönünde 

birleşmişlerdir.  

Yukarıdaki tabloda yer alan tüm kaynaklar uzmanlar tarafından üç 

boyutlu makyaj uzmanının kullanması gereken kaynaklar olarak belirtilmiştir. 

Makyaj sanatçısının sistematik bir biçimde araştırma yapabilmesi bu 

kaynakları kullanma bilgisine sahip olması gerekli olduğu uzman 

görüşlerinden ortaya çıkmaktadır. 

Üç boyutlu makyaj uzmanının ortaya çıkaracağı karakterle ilgili, 

tasarım ve uygulama boyutunda karşısına çıkabilecek her türlü problem için 

belirli kaynaklara başvurması gerekir. Bunun için var olan kaynaklara ulaşma 

ve bu kaynakları tarama becerisine sahip olması gerekir.   

Üç boyutlu makyaj uzmanı çok sayıda kaynaktan edindiği bilgileri 

kendi düş gücü ile yoğurarak yeni bir karakter tasarlar. Bu kaynakların 

kullanımı sonucu yeni bir karakterin tasarlanarak ortaya çıkarılması üç 

boyutlu makyaj uzmanının becerisidir. 

Araştırmaya katılan uzmanlar, üç boyutlu makyaj uzmanının Tablo 

6’da yer alan kaynaklardan yararlanmasıyla ; “kişisel sanat ve tasarım 

sürecini ve yöntemini oluşturmak”, “sanat ve tasarım konusundaki 

tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde aktarabilmek”, “alanındaki 

bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında paylaşabilmek, uygulayabilmek”, 
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“yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve ürettiklerinin 

sunumunu yapabilmek”,  “sanatsal çalışmasının amacını, değerini ve hedef 

kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade edebilmek”, 

“kişisel ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlayabilmek”, “sanat 

ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek”, “mesleki bilgilerini 

aktarabilmek, öğretebilmek ve değerlendirip denetleyebilmek” gibi 

yetkinliklerin gelişiminin sağlanacağı görüşündedirler.  

4.2.7.  Etkileşim Kurduğu Disiplinler 

“Güzel Sanatlar”  içerdiği resim, heykel, grafik, seramik ve iç mimari 

gibi alt alanların yanı sıra bu alanda sanatçı yetiştirebilmek için vermiş olduğu 

eğitimin içeriği ile de üç boyutlu makyaj sanatçısının yararlanmasına açık, 

uygun bir alandır. Tarihsel süreç içerisinde geçmişten günümüze tüm 

sanatsal yaratımların eğitim odağı olan güzel sanatlar alanı, üç boyutlu 

makyaj alanı ile tasarım, uygulama, alet ve donanım kullanımı açılarından 

benzer özellik gösterdiğinden, makyaj sanatçısının üst düzeyde 

yararlanabileceği türden bir disiplin olma özelliğini göstermektedir (Morawetz, 

2001).  

“Müzecilik” olarak geçen disiplin ile üç boyutlu makyaj uzmanı 

arasında belli durumlarda etkileşim söz konusudur. Bazen yazılı kaynaklar 

makyaj sanatçısının tasarımına destek olacak ölçüde yeterli olmaz. Bu 

durumda müzelerde yaşayan tarih kanıtlarını, bazı kalıntıları, mermer 

heykelleri, kabartmaları,  yağlıboya tabloları ya da bir kültüre ait eşya vb. 

objeleri incelemek gerekebilir. Bu araştırmaları yapabilmenin yolu “müzecilik” 

alanından yararlanmayı gerektirir (Corey, 1990).   

Makyaj uzmanının yaratacağı karakter eğer eski çağlara ya da barok, 

rönesans vb. bir döneme ait ise “sanat tarihi ve arkeoloji” alanına ait olan 

bilgilere ulaşmak  tasarımını zenginleştirebilir (Kehoe, 1995).  

Üç boyutlu makyaj uzmanının üzerinde çalışacağı kurgu daha önce 

sahnelenmiş ya da yayınlanmış bir çalışma olabilir. Bir karakterle ilgili olarak 

başka tasarım ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bilmek 
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önemlidir.  “Sahne sanatları” alanında incelemeler yapılarak bu anlamda pek 

çok bilgiye erişilebilir ve bu yolla çalışmalara değer katılabilir (Buchman, 

1989) .  

Yine tasarlanıp uygulanacak olan karakterin sağlık durumu, tasarımı 

etkileyen en önemli faktörlerdendir. “tıp (anatomi, ilk yardım, dermatoloji, 

cerrahi)” olarak adlandırılan bilim alanı hastalıkların her türlü özelliğini 

açıklayan bir alandır. Bu anlamda kurgunun gelişimine göre karakterde 

oluşan değişimlerin görünür kılınması, tıp alanından yararlanılması ile 

gerçekleştirilir (Vinther, 2003) . 

Yapılan çalışmaların görsel kayıtlarının tutulması bir makyaj uzmanı 

için oldukça önemlidir. “Fotoğrafçılık” alanı makyajı görsel bir zenginlik olarak 

kullanan bir alan olmanın yanında yapılan işlerin kaliteli ve hatta sanatsal 

yönden ele alınmaları ile kaydedilmelerinin de sağlandığı bir alan olma 

özelliği gösterir. İki farklı amaç ile üç boyutlu makyaj sanatçısı “fotoğrafçılık” 

alanından büyük ölçüde yararlanır (James, 2005) .  

Diş çalışmaları karakterlerin ağız ve diş yapılarının konuşma sırasında 

ön plana çıkması dolayısıyla görsellikte önemli rol oynayan kısımlardan 

biridir. Dişler gerçekçi çalışmalar için kullanıldığı kadar fantastik çalışmalar 

için de tasarımın vazgeçilmez parçalarıdır. Oyuncunun takılan diş ile rahat 

edebilmesi, rolünün gerekliliklerini (konuşabilme, şarkı söyleyebilme vb.) 

yerine getirirken zorlanmaması için bu alanda teknik bazı konulara dikkat 

edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Karakter için kullanılacak olan 

dişlerin “diş hekimliği” alanından yararlanılarak uygulanması hem oyuncunun 

rahatlığı, hem de yaratılan karakterin görsel zenginliği açısından oldukça 

önemlidir (Corson ve Glavan, 2001).  

 “Sinema ve televizyon” alanı da yine “fotoğrafçılık” alanı gibi hem üç 

boyutlu makyaj tasarım ve uygulamaları yolu ile yaratılan karakterleri 

kullanma hem de bu karakterlerin gelişimlerini, yapımlarını görsel olarak 

belgeleme gibi  iki ayrı yönünün olması dolayısıyla önemli disiplinlerden bir 

tanesidir. Ayrıca bu alan üç boyutlu makyaj uzmanın deneyim kazanacağı 

alanlardan biri olma özelliğini de gösterir (James, 2005).  
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Tablo 7. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının Yararlandığı Disiplinlere İlişkin 

Uzman Görüşleri 

Disiplinler 
Uzman Görüşleri 

(N = 14) 

Sahne Sanatları 14 

Tıp (anatomi, ilk yardım, dermatoloji, cerrahi) 14 

Sinema ve Televizyon 14 

Güzel Sanatlar 13 

Sanat Tarihi ve Arkeoloji 10 

Diş Hekimliği 10 

Fotoğrafçılık 10 

Müzecilik 4 

 

Uzmanların tümü üç boyutlu makyaj uzmanının, “sahne sanatları”, “tıp 

(anatomi, ilk yardım, dermatoloji, cerrahi)” ile “sinema televizyon” alanından 

yararlanacağı görüşündedir. Uzmanlardan 13’ü “güzel sanatlar”ı, 10’u  “sanat 

tarihi ve arkeoloji”, “diş hekimliği” ve “fotoğrafçılık”ı belirtirlerken 4 uzman 

“müzecilik”in etkileşimde bulunulması gereken disiplinlerden olduğu görüşünü 

savunmuşlardır.  

Araştırmaya katılan uzmanlar, üç boyutlu makyaj uzmanının Tablo 

7’de yer alan disiplinlerden yararlanmasıyla; “alanındaki bilgiyi disiplinler 

arası çalışma ortamında paylaşabilmek, uygulayabilmek”,  “yenilikçi, özgün 

sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve ürettiklerinin sunumunu yapabilmek”,  

“kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak”, “sanat ve tasarım 

konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde 

aktarabilmek”, “alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında 

paylaşabilmek, uygulayabilmek”,  “sanatsal çalışmasının amacını, değerini ve 

hedef kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade edebilmek”, 

“kişisel ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlayabilmek”, “sanat 

ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek”, “sanat ve tasarım 

konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde 

aktarabilmek”  gibi yetkinliklerin gelişiminin sağlanacağı görüşündedirler.  
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4.2.8. Sahip Olması Gereken Kişisel Özellikler 

Bir işi yapabilmek için kişinin sahip olması gereken özellikler iki ana 

başlık halinde açıklanmıştır. Bunlardan birincisi işe özel, ikincisi karaktere 

özel olan özelliklerdir. İşe özel olanlar; “el kasları ileri düzeyde çalışıyor 

olmak” , “görsel zekası gelişkin olmak” , “her türlü çalışma ortamına uyum 

sağlamak”, “organizasyon yeteneğine sahip olmak”, “yaratıcı olmak” olarak 

belirlenirken,  karaktere özel olan başlıklar; “dikkatli olmak”, “düzenli olmak”, 

sabırlı olmak”, “hijyene önem vermek”, “insan ilişkilerinde başarılı olmak”, “eli 

çabuk olmak”, “ilkeli olmak”, “uyumlu olmak” ve “empati kurmak” şeklindedir. 

El becerisinin üst düzeyde gerekli olduğu makyaj sanatı alanında üç 

boyutlu makyaj tasarım ve uygulamaları yapacak olan uzmanın da “el 

kaslarının ileri düzeyde çalışıyor olması” gerekir (Timpone, 1996).  

Çoklu zeka kuramları ile açıklanan zeka türlerinden biri olan görsel 

zekaya sahip olan bir birey için görsellik öğrenme ve problem çözmede 

oldukça etkili bir olgudur. Diğer insanlarla karşılaştırıldığında görsel zekaya 

sahip olan kişilerin imgeler dünyasının oldukça zengin olduğu, öğrenmesinin 

yolunun görerek ve gözlemleyerek gerçekleştiği, diğer insanlara oranla daha 

çok hayal kurduğu, zihninde ürettiği hayalleri resme aktarabildiği, gördüğü 

şekilleri bazı nesnelere dönüştürmede başarılı olduğu, üç boyutlu çalışmalar 

yapmaktan, çizim ve renklendirmeler yapmaktan hoşlandığı, soyut imgeleri 

rahatlıkla somutlaştırabildiği, nesneleri görmeden zihninde en ufak 

ayrıntılarına kadar canlandırabilme özelliği gösterdiği görülmektedir. Bu 

yanlarıyla bu kişilerin sanat ve tasarım alanları ile mimarlık gibi alanlarda 

oldukça başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Üç boyutlu makyaj uzmanının da 

işinde başarı elde edebilmesi için “görsel zekasının gelişkin olması” gereklidir 

(Moravetz, 2001).  

Üç boyutlu makyaj uzmanının metnin gerektirdiği biçimde gerçekte var 

olmayan daha önce görülmemiş bir yaratığı, bir hayvanı ya da uzaylıyı 

tasarlayarak gerçekleştirmesi, işinin doğal bir sonucudur. Bu süreçte tasarım 

boyutu oldukça önemlidir. Hayalinde bir karakter geliştirebilmesi için tasarım 
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yapacak olan makyaj uzmanının “yaratıcı olması” gereklidir. Yeni ve kişiye 

özgü bir tasarım yapmak özgürce düşünmeyi ve hareket etmeyi bunlardan 

hareketle yaratmayı gerektirir. Makyaj uzmanı ancak bu şekilde özgün bir 

tasarım yaparak diğer özelliklerini de kullanarak karakteri hayata geçirebilir ( 

Timpone, 1996).  

Makyaj sahne, sinema, televizyon ve diğer görsel alanlarla birlikte 

anılan bir sanat dalıdır. Çalışma alanları da bu nedenle seçilen alana uygun 

olarak gelişmektedir. Örneğin bir oyun tiyatro binasında yer alan bir sahnede 

sergilenecekse binanın fiziksel şartlarının makyaj uygulama alanı sağlama 

açısından uygun olması beklenir. Ancak oyun gezici bir tiyatro olarak 

oynanıyorsa makyaj belki bir karavanda belki de açık havada bir yerlerde 

yapılacaktır. Aynı durumlar ağırlıklı olarak film çalışmalarında da 

görülmektedir. Film çekimleri çok sayıda alanı mekan olarak kullanması 

dolayısıyla  makyaj uygulama alanları da değişkenlik gösterebilmektedir.  

Makyaj normal şartlarda eşit ışık dağılımının olduğu kapalı bir alanda 

ayna karşısında uygulanmaktadır. Makyaj uzmanı yaptığı uygulamayı 

aynadan kontrol etmek zorundadır. (Corson ve Glavan, 2001). Ancak her 

zaman şartlar bu şekilde gelişmeyebilir. Makyaj uygulamasının yapılacağı 

alan eğer anlatıldığı şekilde sağlanamıyorsa, üç boyutlu makyaj uzmanı “her 

türlü çalışma ortamına uyum sağlamak” konusunda esnek olmalıdır.  

Yine bir takım yoksunlukların gelişebileceği durumlar için de üç 

boyutlu makyaj uzmanının gerekli çalışmayı başarıyla sonlandırabilmesi için 

“organizasyon yeteneğine sahip olması” gerekir. Organizasyon hem 

insanlarla çalışırken hem de akışın hızlı geliştiği ve zamanın değerli olduğu 

projelerde zaman kazandırır (James, 2005).  

Üç boyutlu makyaj uzmanının tasarım ve uygulamalarını yaparken 

sahip olması gereken mesleki ve kişilik özellikleri uzman görüşüne 

sunulmuştur.  
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Tablo 8. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının İşi Yapabilmek İçin Sahip Olması 

Gereken Özelliklere İlişkin Uzman Görüşleri 

 
Özellikler 

Uzman Görüşleri 
(N = 14) 

Her türlü çalışma ortamına uyum sağlamak 14 

Yaratıcı olmak 13 

Görsel zekâsı gelişkin olmak 12 

Organizasyon yeteneğine sahip olmak 12 

El kasları ileri düzeyde çalışıyor olmak 9 

 

Uzmanların tümü üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken 

özelliklerden “her türlü çalışma ortamına uyum sağlamak” özelliğinin en 

önemli özellik olduğu görüşündedirler.  Uzmanlardan 13’ü “yaratıcı olmak”, 

12’si “görsel zekâsı gelişkin olmak” ve “organizasyon yeteneğine sahip 

olmak”, 9’u da “el kasları ileri düzeyde çalışıyor olmak” özelliklerinin gerekli 

olduğu görüşünü savunmuşlardır. 

Makyaj alanında çalışacak olan adayların “dikkatli” bir kişiliğe sahip 

olmaları beklenir. Bu özellik tüm iş alanları için aranır. Yapılan işte dikkat 

yoğunluğunun yüksek olması o işe verilen önemi ve kişinin işine saygısını da 

göstermektedir.   

Aynı zamanda çok fazla sayıda malzemeyi bir arada kullanarak 

uygulama yapan makyaj uzmanının “düzenli olması” da çok önemlidir. 

Makyaj uygulamalarında, harcanan zamanın azlığı makyaj uzmanının 

başarısı ile doğru orantılıdır. Yapılacak uygulamanın zorluk derecesine göre 

değişmekle birlikte uygulamanın en kısa sürede sonlandırılması devingenliğin 

söz konusu olan çalışmalar için tercih sebebidir. Oyuncu, oyunun akışına 

göre görünüm ya da karakter değiştirerek kısa bir süre içinde tekrar sahneye 

çıkmak durumunda olabilir. Bu şartlar altında makyaj uzmanın olması 

gereken uygulamayı en kısa sürede ve en iyi biçimde yapması beklenir. 

Malzemelerin düzenli bir biçimde çalışma alanında yer alması ve uygulama 

sırasında makyaj uzmanının “eli çabuk olması” da bu süreyi oldukça kısaltan 

etkenlerdendir.  
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Makyaj çalışmalarına farklı zeminlerde gereksinim duyulabilir ancak 

hepsinin ortak özelliği insan üzerinde çalışılmasıdır. İnsanla birebir çalışmalar 

yürüten bir alanda da makyajı uygulayacak olan uzmanın “insan ilişkilerinde 

başarılı olması”, “uyumlu olması” ve “empati” yeteneğine sahip olması çok 

önemlidir. Makyaj uygulaması yaparken makyaj uzmanı kendi çalışma alanını 

en iyi şekilde tasarlarken uygulama yapacağı kişinin de rahatını düşünmek 

zorundadır. Uygulama sürecinde uyumlu davranış gösterilmesi, uygulama 

yapılacak kişi ile empati kurulması işleyişin sağlıklı olması açısından 

önemlidir.  

Makyaj uygulaması sırasında kullanılan bazı malzemeler, uygulama 

teknikleri, göze yakın çalışılması gibi yapılan bazı çalışmalar, makyaj 

uygulaması yapılacak olan kişiyi rahatsız edebilir. Rahatsızlık yaratabilecek 

olan noktalar makyaj uzmanı tarafından kişiye özel olarak algılanabilmeli ve 

uygulamanın başarısını doğrudan etkileyecek olan bu olumsuzlukların en aza 

indirgenmesini sağlamak adına çözüm yolları geliştirilebilmelidir. Bu 

problemleri saptayabilmek ve kişiye özgü çözüm geliştirebilmek için makyaj 

uzmanının rahatlıkla empati kurabilen, saptamalarına göre çalışacağı kişiyle 

uyum gösterebilen ve insan ilişkilerinde başarılı bir tavır sergileyerek 

çalışmasında başarıyı yakalayabilen, bu süreçte de “sabırlı” davranan bir 

yapıda olması önemlidir.  

Yüzle ve en önemli organlardan olan gözle yakın temas halinde 

çalışmayı gerektiren makyaj alanında, makyaj malzemelerinin, sünger ve 

fırçaların “hijyenine önem vermek” oyuncu ya da uzmanda bir sağlık 

sorununa yol açmamak adına önemlidir. Gelişebilecek herhangi mikrobik bir 

hastalık oyuncunun hem görünümünü hem de rahatını etkiler. Hastalanan bir 

oyuncu daha fazla rahatsızlanmamak adına makyaj uygulaması yapamaz 

hale gelebilir ve hatta bu durum oyunculuğunu etkileyerek rolünü 

gerçekleştirememesi gibi kötü bir biçimde sonuçlanabilir. Bu sonuç hem 

oyuncunun rahatı hem de oyunun akışı açısından istenmeyecek bir durum 

olacaktır (James, 2005).  
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Tablo 9.  Üç Boyutlu Makyaj Uzmanının İşi Yapabilmek İçin Sahip Olması 

Gereken Kişilik Özelliklerine İlişkin Uzman Görüşleri 

 
Özellikler 

Uzman Görüşleri 
(N = 14) 

Dikkatli olmak (işe odaklanmak) 14 

Sabırlı olmak 14 

Hijyene önem vermek 14 

Uyumlu olmak 13 

Empati kurmak 13 

Eli çabuk olmak 12 

İlkeli olmak 12 

İnsan ilişkilerinde başarılı olmak 12 

Düzenli olmak 11 

  

Uzmanların tümü üç boyutlu makyaj uzmanının işi yapabilmesi için 

sahip olması gereken özelliklerden “dikkatli olmak (işe odaklanmak)”, “sabırlı 

olmak”, “hijyene önem vermek” özelliklerinin önemli olduğunu 

savunmuşlardır. Uzmanların 13’ü “uyumlu olmak” ve “empati kurmak” 

özelliklerinin önemini belirtirlerken, 12’si “eli çabuk olmak”, “ilkeli olmak” ve 

“insan ilişkileri"nde başarılı olmak” özelliğini, 11’i de “düzenli olmak” 

özelliğinin önemi üzerinde durmuştur. Uzmanlardan biri “detaycı olmalı, 

kıvrak bir zekaya sahip olmalı, yaratıcı olmalı, görsel farkındalığa sahip 

olmalı, eksikleri kolayca fark edip tamamlayabilmeli” şeklinde ekleme 

yaparken bir diğeri de “saygılı olmalı, dakik olmalı, ikna yeteneğine sahip 

olmalı, her açıdan sağlıklı olmalı” şeklinde yorum yaparak diğer kısmına 

görüşlerini eklemiştir.  

Araştırmaya katılan uzmanlar, üç boyutlu makyaj uzmanının tablo 8 ve 

tablo 9’da yer alan kişilik özelliklerine sahip olmasının; “kişisel sanat ve 

tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak”, “alanındaki bilgiyi disiplinler arası 

çalışma ortamında paylaşabilmek, uygulayabilmek”, “sanat ve kültür ortamı 

içinde kendi yerini tanımlayabilmek”, “yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin sunumunu yapabilmek”, “sanat ve tasarım 
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konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde 

aktarabilmek” gibi yetkinliklerin gelişiminin sağlanacağı görüşündedirler.  

Üç boyutlu makyaj uzmanının karakter yaratırken çalıştığı iki alan 

bulunmaktadır. Bunlardan birinde oyuncuyla birebir ve çok yakın temas 

halinde olması gerekir. Bir diğer çalışma alanı ise insansız olan, alçıdan ya 

da plastik malzemelerden kopyaların üzerinde çalışılan atölye alanıdır. 

Burada çalıştığınız model cansızdır. Bu iki çalışma alanı üç boyutlu makyaj 

uzmanının her iki alanda da başarılı olmasını gerektirmektedir. Uzman 

görüşlerine göre de bu durum desteklenmektedir. 

4.3.  Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Yetiştirmek İçin Açılabilecek Yüksek 
Lisans Programında Yer Alacak Dersler ve Kazanımları 

Araştırmanın üçüncü problemi olan “üç boyutlu makyaj uzmanı 

yetiştirmek için açılabilecek yükseksek lisans programında yer alması 

düşünülen derslerin kazanımları” yapılan tüm araştırmalara ve alanyazın 

taramalarına dayandırılarak oluşturulmuştur.  

4.3.1. Ders Belirlemelerinde Uzman Görüşleri 

Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirmek için açılması düşünülen yüksek 

lisans programında yer alacak olan dersler ile ilgili olarak uzman görüşleri 

alınmış, uzmanlar tarafından bildirilen dersler sınıflandırılarak belli başlıklar 

altında toparlanmaya çalışılmıştır. Birbirinin aynı, benzeri, birbirini kapsayan 

dersler aynı satırda gösterilmiştir.  
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Tablo 10. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Yetiştirmek Amacıyla Açılacak 

Yüksek Lisans Programında Bulunması Gereken Derslere İlişkin 

Uzman Görüşleri 

Resim, desen, temel sanat eğitimi, ışık, gölge, renk bilgisi 14 

Heykel, modelaj, üç boyutlu modelleme, büst yapma 13 

Temel makyaj eğitimi (dönem makyajları, ırk makyajları), uygulama ve makyaj 11 

Tıbbi anatomi ve fizyoloji 11 

Sinema televizyon ve makyaj tarihi, sahne sanatları tarihi,tiyatro tarihi, tarih, 
mitoloji 

11 

Kostüm tarihi ve aksesuar 10 

Sanat tarihi 10 

Üç boyutlu uygulamalar,üç boyutlu makyaj teknikleri, atölye, üç boyutlu makyaj 
teknolojileri, prostetik makyaj teknikleri 

9 

Laboratuvar (kalıp alma) kalıp yapımı, uygulama atölyesi 9 

Fotoğraf ve ışık kullanımı, ışık bilgisi 9 

Diş yapımı, göz yapımı, kontakt lens yapımı 8 

Dramaturji, metin okuma ve karakter oluşturma, tasarım 7 

Perukacılık, sakal, bıyık vs yapımı, saç bilgisi 6 

Havalı boya tabancası (airbrush) uygulaması 6 

Teknik yabancı dil 6 

Kişisel gelişim ve psikoloji 5 

Animatronik 5 

Bilgisayar kullanımı 5 

Dekor, sahne tasarımı  4 

Kariyer dersi (portfolyo ve cv hazırlama, iş imkanları) 3 

Set adabı 3 

Görsel sanatlara ait tüm dersler 3 

Sosyal yönü ile iletişim ve sunum gücünü arttırabilecek dersler 3 

Malzeme bilgisi ve teknoloji 3 

Sanat felsefesi ve estetik 3 

Cilt bakımı 2 
 

Uzmanların tümü üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirmek amacıyla 

açılacak yüksek lisans programında “resim, desen, temel sanat eğitimi, ışık, 

gölge, renk bilgisi” derslerinin bulunması gerektiği görüşündedirler. 

Uzmanların 13’ü “heykel, modelaj, üç boyutlu modelleme, büst yapma” ya 

ilişkin derslerin programda yer alması gerektiği görüşünü savunurken, 11’i 

“temel makyaj eğitimi (dönem makyajları, ırk makyajları), uygulama ve 
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makyaj”, “tıbbi anatomi ve fizyoloji”, “sinema, televizyon ve makyaj tarihi, 

sahne sanatları tarihi, tiyatro tarihi, tarih, mitoloji”nin, 10’u “kostüm tarihi ve 

aksesuar” ve “sanat tarihi”nin, 9’u “üç boyutlu uygulamalar, üç boyutlu makyaj 

teknikleri, atölye, üç boyutlu makyaj teknolojileri, protez makyaj teknikleri, 

laboratuvar (kalıp alma) kalıp yapımı, uygulama atölyesi”, “fotoğraf ve ışık 

kullanımı,  ışık bilgisi”nin, 8’i “diş yapımı, göz yapımı, kontakt lens yapımı”, 

7’si “dramaturji, metin okuma ve karakter oluşturma”nın, 6’sı “tasarım”, 

“perukacılık, sakal, bıyık vs yapımı, saç bilgisi”, “havalı boya tabancası 

(airbrush) uygulaması” ve “teknik yabancı dil”in, 5’i “kişisel gelişim ve 

psikoloji”, ”animatronik” ve “bilgisayar kullanımı”nın, 4’ü “dekor, sahne 

tasarımı”nın, 3’ü  “kariyer dersi (portfolyo ve cv hazırlama, iş imkanları)”, “set 

adabı”, “görsel sanatlara ait tüm dersler”, “sosyal yönü ile iletişim ve sunum 

gücünü arttırabilecek dersler”, “malzeme bilgisi ve teknoloji”, “sanat felsefesi 

ve estetik”in programda yer alması gerektiği görüşündedirler. İki uzman da 

“cilt bakımı” na programda yer verilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur.  

4.3.2. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Yüksek Lisans Ders Listesi 

Üç boyutlu makyaj alanında geliştirilen alan yeterlikleri listesi ve 

uzman görüşlerine bağlı olarak aşağıdaki olası ders adları ve tanımları 

sunulmuştur.  

Ders Açıklamaları 

Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirecek bir yüksek lisans programında 

olası zorunlu dersler aşağıda öğrenme çıktısı halinde verilmiştir. 

Zorunlu Dersler 

1. Makyaj Yöntem ve Teknikleri: Bu derste temel makyaj teknikleri 

üzerinde kısaca durulurken, ağırlıklı olarak üç boyutlu makyaj tasarım ve 

uygulamaları ile uygulama incelikleri, kalıp alma, döküm yapma, canlı 

modelden kalıp alma, gelatin, silikon gibi farklı malzemelerle döküm yapma 

ve bu çalışmaların inceliklerine yönelik olarak çalışılacaktır.  
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2. Makyaj Tarihi: Bu ders, tarihsel süreç içerisinde makyajın ortaya 

çıkışını ve evrelerini ele alacaktır. Bu ders kapsamında; ilkel insanın dini 

törenlerde (ritüel) kullandıkları maskeler ve yüz boyamaları, antikçağ 

tiyatrolarında kullanılan maskeler, sahne yapısındaki değişiklikler, makyajın 

gelişimi, kozmetik makyaj malzemelerinin üretimi ile günümüz üç boyutlu 

makyaj teknikleri, malzemeleri ve gelişim süreçleri ele alınırken, önemli 

tiyatro, bale ve opera eserleri ile filmlerde yer alan karakterler tanıtılarak 

makyajları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.  

3. Üç Boyutlu Makyaj Tasarımı: Bu ders resim ve heykel alanları 

üzerinde iki ve üç boyutlu modelleme ile karakter tasarımı çalışmaları 

yapmayı gerektirmektedir. Bu anlamda belirli kişilik yapıları ve bu yapıların, 

yüz ifadelerine (mimik) ve vücut diline (jestlere), dış görünüme ve 

davranışlara nasıl yansıdığı ve yansıtılacağı gibi konular üzerinde 

durulacaktır. Öncelikli olarak iki boyutlu kağıt üzerinde tasarımı 

gerçekleştirmeye yönelik çizim becerisini geliştirmek amaçlı desen dersleri 

bunun yanında, tasarlanan iki boyutlu karakterin plastik malzemelerle 

(çamur,vs.) modelleme ve doku çalışmaları becerilerinin geliştirilmesi amaçlı, 

üç boyutlu modelleme dersleri yapılacaktır.  

4. Peruka ve Sakal-Bıyık:  Bu derste peruka, sakal, bıyık için alt 

konstrüksüyon oluşturma,  peruka yapımı, tupe yapımı, saç  tasarımı, saç 

uzatma, tires örme, tüle saç işleme, prostetik parçaya saç işleme ve 

dönemsel saç şekilleri üzerinde çalışılacaktır. 

5. Seminer ve Portfolyo Hazırlama: Bu derste eğitim süresince 

tasarlanıp uygulanan tüm karakterlerin sunumları ile mezuniyet sonrası iş 

başvurularında kullanılacak porfolyonun hazırlanması, modeli hazırlama, 

fotoğraf ya da video görüntüsü alırken dikkat edilecek noktaların yanında set 

adabı, çalışma koşulları, hijyen gibi bir makyaj sanatçısının çalışma alanında 

dikkat etmesi gereken önemli kurallar üzerinde durulacaktır. 
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6. Staj: Bu derste öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerilerini sürekli ve 

düzenli çalışmanın söz konusu olduğu, tiyatro, opera, bale ile sinema ve 

televizyon kuruluşlarında çalışarak deneyim kazanmaları sağlanacaktır.  Üç 

boyutlu makyaj uzmanı adaylarının yönetmen ya da rejisör gibi kurguları 

yöneten kişilerle yakın iletişim kurarak onların istekleri doğrultusunda 

çalışmalar yapmak, akışa uygun çalışma ve davranmayı öğrenmek, sahne 

arkasında ve sette çalışma adabını öğrenmek  yoluyla alan deneyimi 

kazanmaları hedeflenecektir. 

Seçimlik Dersler 

1. Anatomi 

2. Bilgisayarla Tasarım 

3. Sanat Kuramları, Yöntemleri ve Eleştirisi 

4. Kostüm ve Aksesuar Tarihi 

5. Havalı Boya Tabancası 

6. Görsel Gösterge Çözümlemesi 

 

Yukarıda açıklanan ders isimleri YÖK (yüksek öğretim kurulu)’ün 

belirlemiş olduğu yüksek lisans açma ölçütlerinde belirtilen esaslara göre 

oluşturulmuştur. Dersler zorunlu ve seçimlik ders başlıkları halinde 

belirlenmiştir. Uzman görüşlerine ve alanyazın taramasına göre üç boyutlu 

makyaj alanında uzmanlaşmak isteyen adayları yetiştirmek amaçlı kurulacak 

bir yüksek lisans programı için belirlenen ders sayısı nicelik olarak fazladır. 

Yüksek lisans açma ölçütlerine uyarlamak gerekliliğinden dolayı dersler 

nicelik olarak az içerik olarak zengin tasarlanmış, zorunlu olarak tasarlanan 

dersler ile ilgili açıklamalar yapılırken, seçimlik dersler başlığı altında belirtilen 

ders alanlarının farklılaşması nedeniyle tıp, bilgisayar,  bilgisayarda görsel 

tasarım, sanat tarihi, kostüm tarihi vbg. alana özel bilgi gereksiniminden 

dolayı açıklanmamış, bu nedenle ders öğrenme çıktıları da oluşturulmamıştır.   
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4.3.3. Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Yüksek Lisans Programında Yer 
Alması Düşünülen Derslerin Ders Kazanım Tablosunda 
Gösterilmesi 

Üç boyutlu makyaj yüksek lisans programı için Bologna sürecine bağlı 

olarak YÖK tarafından geliştirilen Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Yeterlikleri 

temel alınarak program yeterlikleri ve olası zorunlu derslere ait ders kazanım 

tabloları aşağıda görülmektedir. 

Tablo 11. Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı ile İlgili Açıklamalar 

Program Hakkında Açıklama 

          Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programının öğretim süresi 2 yıl olup kontenjanı 10 
kişidir. Programda Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarında, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu ile özel film ve televizyon kuluşlarında ya da özel makyaj stüdyolarında 
üç boyutlu makyaj uzmanı olarak çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirici 
kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Makyaj Yöntem ve Teknikleri, Makyaj Tarihi, 
Üç Boyutlu Makyaj Tasarımı, Seminer ve Portfolyo Hazırlama, Peruka, Sakal ve Bıyık, Staj  
gibi dersler bu programda yer alan derslerden bazılarıdır. Programda uygulamalı derslerin 
yanında kuramsal derslere de yer verilmektedir. Programda Anatomi, Bilgisayarla Tasarım, 
Sanat Kuramları, Yöntemleri ve Eleştirisi, Kostüm ve Aksesuar Tarihi, Havalı Boya 
Tabancası, Görsel Gösterge Çözümlemesi gibi öğrencilerin hem alan bilgilerini 
zenginleştirici hem de kişisel gelişimlerine ve sanatçı kimliklerine katkıda bulunacak seçmeli 
derslere de yer verilmektedir. 

Programın Amacı 

          Sahne, sinema, televizyon ve diğer görsel tasarım alanlarında kullanılan üç boyutlu 
makyaj tasarımı ve uygulamaları konusunda  sanat ve tasarım yönü gelişkin, çizim ve üç 
boyutlu çalışmalarda yetkin, kendisinin ve mesleğinin sanat alanında  gelişmedeki yerini 
kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam 
biçimi olarak algılayan; sanatçı kimliği benimseyen, kamu yararlarını gözeten, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, estetik 
duyarlılığa sahip meslek uzmanı yetiştirmektir.  

Mezun Olanların İstihdam Alanları 

          Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrencilere “Üç Boyutlu 
Makyaj Uzmanı” diploması verilir. Mezunlar Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları’na 
bağlı sanat kurumları ile, kamu teşekkülü olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yanı 
sıra aynı alanlarda hizmet veren özel tiyatrolar ile özel televizyon kuruluşlarında ve sinema 
sektöründe ya da özel makyaj stüdyolarında çalışabilmektedirler. Bu alanlarda makyaj 
sanatçısı, makyaj tasarımcısı, makyaj uzmanı, peruka ve sakal bıyık sanatçısı, tasarımcısı 
ya da uzmanı ünvanları ile çalışabilirler. Lisansüstü çalışmalara devam ederek 
üniversitelerin sahne sanatlarına bağlı bölümlerine yardımcı meslek dersi olarak ya da 
zaman içerisinde branşlaşarak ilgili uzman yetiştiren üniversitelerin programlarında 
akademik kadro ile çalışabilirler. 
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Tablo 12.  Makyaj Yöntem ve Teknikleri Adlı Derse Ait Öğrenme Çıktısı 

X ÜNİVERSİTESİ Y SOSYAL BİLİMLER / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı 

Dersin Adı: Makyaj Yöntem ve 
Teknikleri 

Sorumlu 
Öğretim Üyesi:   

Ait Olduğu 
Programın Adı: Üç Boyutlu Makyaj  Yarıyılı:   Kodu:   

Dersin Türü (   ) Seçmeli ( x ) Zorunlu 

Dersin Verildiği 
Düzey (   ) Ön Lisans (   ) Lisans ( X  ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

Süre   

Ön Koşullar ( x ) Yok          (   ) Var  

Dersin Kredisi   

AKTS Kredisi   

Dersin Amacı 

Temel makyaj teknikleri üzerinde kısaca durulurken, ağırlıklı olarak üç 
boyutlu makyaj tasarım ve uygulamaları ile uygulama incelikleri, kalıp 
alma, döküm yapma, canlı modelden kalıp alma, gelatin, silikon gibi 
farklı malzemelerle döküm yapma gibi çalışmaların incelikleri ile ele 
alınması amaçlanmaktadır. 

 

 
 

Dersin  
Öğrenme 

Kazanımları 

 
 

Dersin Karşıladığı  
Program Yeterlikleri 

 
Kazanımların 

program 
yeterliklerini

karşılama 
derecesi 

1 2 3 

1. Temel (düzeltici) 
makyajı  yapar. 

YLGY6. Karakter tasarımını gerçekleştireceği 
yöntemleri bilir.  
YLGY22. Sahip olduğu bilgileri gerektiği ölçüde 
tasarımına yansıtır 

X     

2. Canlı modelden 
kalıp alma ve kopya 
oluşturmaya yönelik 
döküm yapar. 

YLGY7. Üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili terimleri 
tanır. 
YLGY8. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve 
tekniklerini bilir. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 
YLGY14. İş güvenlik ilkelerini çalışma alanında 
kullanır. 
YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır. 

X     
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3. Yüz ya da vücut 
kopyası üzerinde 
tasarıma yönelik üç 
boyutlu modelleme 
yapar. 

YLAY2. Makyaj tasarım ve uygulamalarına 
özelleştirilmiş olan anatomiyi bilir. 
YLGY7. Üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili terimleri 
tanır. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 
YLAY8. Modelleme ile üç boyutlu tasarım ilkelerini 
bilir. 
YLAY14.  Kişilik yapılarını ve yüz ifadelerini 
tasarımına en iyi şekilde yansıtır.  
YLAY15.  Sahip olduğu bilgileri karakter geliştirme 
sürecinde kullanır. 
YLAY21.  Üç boyutlu modelleme yapmayı bilir. 
YLAY22. Tasarladığı karakterin gerektiği dokuları 
yapar. 
YLAY 29. Kendine özgü orijinal bir tasarım 
geliştirmenin önemini bilir. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

  X   

4. Kalıp almayı, çok 
parçalı kalıp almayı 
bilir. 

YLGY6. Karakter tasarımını gerçekleştireceği 
yöntemleri bilir.  
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır.  
YLAY5. Canlı modelden yüz, tam baş ve vücut 
kalıbı alır. 

X     

5. Silikon, jel köpük, 
lateks gibi farklı 
malzemelerin 
benzerlik ve 
farklılıklarını ayırt eder. 

YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 

X     

6. Ek parça elde 
etmeye yönelik 
malzemelerle döküm 
yapar.  

YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 
YLGY18. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve 
tekniklerini tasarımına uygun  olarak seçer.  

X     

7. Parçaları yüz ya da 
vücutta organize 
ederek, yapıştırır ve 
üzerine makyaj yapar. 

YLAY3. Temel makyaj yöntem ve tekniklerini bilir.  
YLAY2. Makyaj tasarım ve uygulamalarına 
özelleştirilmiş olan anatomiyi bilir. 
YLGY4. Çalışmalarında hijyen kurallarına dikkat 
eder.  

X     

8. Atölyede davranış 
kurallarını bilir. 

YLGY14. İş güvenlik ilkelerini çalışma alanında 
kullanır. 
YLGY4. Çalışmalarında hijyen kurallarına dikkat 
eder.  

X     

9. Malzemeleri tanır, 
alet ve donanımları 
kullanmayı bilir.  

YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 
YLGY18. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve 
tekniklerini tasarımına uygun  olarak seçer.  

X     

10.  İş güvenliğini bilir 
ve  uygular. 

YLGY14. İş güvenlik ilkelerini çalışma alanında 
kullanır. X     
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Dersin işlenişi sırasında 
kullanılan  

ölçme değerlendirme 
yöntem ve teknikleri 

 

Değerlendirme sistemi 

  Sayısı Katkı Payı (%) 
Ara sınav   
Final   
Ödev   
Sunu   
    
Toplam   
 

Tahmin Edilen Öğrenci İş Yükü-Saat- (AKTS) 

Etkinlikler Sayısı Süresi 
(Saat) 

Toplam  
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav 
Haftası Dahildir; 16 
x Haftalık Toplam 
Ders Saati) 

   

Her hafta 2 saat 
kuramsal ve 1 saat 
uygulamalı olmak 
üzere 3 saat derse 
katılım 

   

Bireysel çalışmalar    

Ara sınav    

Dönem sonu sınavı    

Toplam İş Yükü    

Toplam İş Yükü / 
30      

Dersin AKTS 
Kredisi      

* Dersin kredisi hesaplanmamıştır. 
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Tablo 13.  Makyaj Tarihi Adlı Derse Ait Öğrenme Çıktısı 

X ÜNİVERSİTESİ Y SOSYAL BİLİMLER / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı 

Dersin Adı: Makyaj Tarihi Sorumlu 
Öğretim Üyesi:   

Ait Olduğu 
Programın Adı: Üç Boyutlu Makyaj  Yarıyılı:   Kodu:   

Dersin Türü (   ) Seçmeli ( x ) Zorunlu 

Dersin Verildiği 
Düzey (   ) Ön Lisans (   ) Lisans ( X  ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

Süre   

Ön Koşullar ( x ) Yok          (   ) Var  

Dersin Kredisi   

AKTS Kredisi   

Dersin Amacı 

Bu ders, tarihsel süreç içerisinde makyajın ortaya çıkışını ve evrelerini 
ele alacaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere; ilkel insanın dini 
törenlerde (ritüel) kullandıkları maskeler ve yüz boyamaları, antikçağ 
tiyatrolarında kullanılan maskeler, sahne yapısındaki değişiklikler, 
makyajın gelişimi, kozmetik makyaj malzemelerinin üretimi ile günümüz 
üç boyutlu makyaj teknikleri, malzemeleri ve gelişim süreçleri ele 
alınırken, önemli tiyatro, bale ve opera eserleri ile filmlerde yer alan 
karakterlerin tanıtılması amaçlanmaktadır. 
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Dersin  
Öğrenme 

Kazanımları 

 
 

Dersin Karşıladığı  
Program Yeterlikleri 

 
Kazanımların 

program 
yeterliklerini

karşılama 
derecesi 

1 2 3 

1.Sahne sanatları ile 
sinema, televizyon 
kavramlarını ve 
gelişim süreçlerini bilir. 

YLAY10. Karakter tasarımını zenginleştirecek tarih 
bilgisine sahiptir. 
YLAY11. Karakter tasarımını zenginleştirecek 
sanat bilgisine sahiptir. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir.  
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

X     

2.Bu gelişime paralel 
makyaj tarihini bilir. 

YLAY10. Karakter tasarımını zenginleştirecek tarih 
bilgisine sahiptir. 
YLAY11. Karakter tasarımını zenginleştirecek 
sanat bilgisine sahiptir. 

  X   

3.Makyaj 
malzemelerini tanır, 
üretim amaçlarını ve 
nerelerde 
kullanıldıklarını bilir. 

YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 

X     

4.Önemli opera, 
tiyatro, bale eserleri ile 
sinema filmlerini bilir 
ve bu eserlerde yer 
alan karakterleri tanır. 

YLGY5. Kişisel gelişimini sürdürmenin gerekliliğini 
kavrar. 
YLAY10. Karakter tasarımını zenginleştirecek tarih 
bilgisine sahiptir. 
YLAY11. Karakter tasarımını zenginleştirecek 
sanat bilgisine sahiptir. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir 

X     

5. Yapılan makyajın ne 
tür malzeme ile ve 
hangi teknikle 
yapıldığını bilir. 

YLGY32. Üç boyutlu makyaj alanındaki 
tartışmalara katılabilir.  
YLGY33.Üç boyutlu makyaj ve kullanım alanları ile 
ilgili düşüncelerini etkin bir biçimde  aktarabilir. 
YLAY34. Alan bilgilerini aktarır, öğretir ve 
değerlendirip denetleyebilir. 

  X   

 

 

 

 

 



 

 

183

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Dersin işlenişi sırasında 
kullanılan  

ölçme değerlendirme 
yöntem ve teknikleri 

 

Değerlendirme sistemi 

  Sayısı Katkı Payı (%) 
Ara sınav   
Final   
Ödev   
Sunu   
    
Toplam   
 

Tahmin Edilen Öğrenci İş Yükü-Saat- (AKTS) 

Etkinlikler Sayısı Süresi 
(Saat) 

Toplam  
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav 
Haftası Dahildir; 16 
x Haftalık Toplam 
Ders Saati) 

   

Her hafta 2 saat 
kuramsal ve 1 saat 
uygulamalı olmak 
üzere 3 saat derse 
katılım 

   

Bireysel çalışmalar    

Ara sınav    

Dönem sonu sınavı    

Toplam İş Yükü    

Toplam İş Yükü / 
30      

Dersin AKTS 
Kredisi      

* Dersin kredisi hesaplanmamıştır. 
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Tablo 14.  Üç Boyutlu Makyaj Tasarımı Adlı Derse Ait Öğrenme Çıktısı 

X ÜNİVERSİTESİ Y SOSYAL BİLİMLER / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı 

Dersin Adı: Üç Boyutlu Makyaj 
Tasarımı 

Sorumlu 
Öğretim Üyesi:   

Ait Olduğu 
Programın Adı: Üç Boyutlu Makyaj  Yarıyılı:   Kodu:   

Dersin Türü (   ) Seçmeli ( x ) Zorunlu 

Dersin Verildiği 
Düzey (   ) Ön Lisans (   ) Lisans ( X  ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

Süre   

Ön Koşullar ( x ) Yok          (   ) Var  

Dersin Kredisi   

AKTS Kredisi   

Dersin Amacı 

Bu ders resim ve heykel alanları üzerinde iki ve üç boyutlu modelleme 
ile karakter tasarımı çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda 
belirli kişilik yapıları ve bu yapıların, yüz ifadelerine (mimik) ve vücut 
diline (jestlere), dış görünüme ve davranışlara nasıl yansıdığı ve 
yansıtılacağı gibi konular üzerinde durularak, öncelikli olarak iki boyutlu 
kağıt üzerinde tasarımı gerçekleştirmeye yönelik çizim becerisini 
geliştirmek, tasarlanan iki boyutlu karakterin üç boyutlu çalışmalar 
yapılarak  plastik malzemelerle (çamur,vs.) modelleme ve doku 
çalışmaları becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 
 

Dersin  
Öğrenme 

Kazanımları 

 
 

Dersin Karşıladığı  
Program Yeterlikleri 

 
Kazanımların 

program 
yeterliklerini

karşılama 
derecesi 

1 2 3 

1. Temel sanat eğitimi 
kurallarını bilir. 

YLAY7. Çizimle karakter  tasarımı yaparken temel 
sanat eğitimi kurallarını dikkate alır. 
YLAY18. Tasarımlarında işlevsellik, uyum gibi 
konuları dikkate alır. 

X     

2. Karakalem ile desen 
çizer ve tasarımı 
tümüyle çizim 
yöntemlerini 
kullanarak yapar. 

YLAY7. Çizimle karakter  tasarımı yaparken temel 
sanat eğitimi kurallarını dikkate alır. 
YLAY17. Çizimle karakter tasarımı yapar.   X   
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3. Karakter 
geliştirirken 
yararlanılacak 
kaynakları seçer ve 
amaca yönelik olarak 
taramayı bilir. 

YLAY14. Karakter gelişiminde kullanacağı kişilik 
yapılarını ve yüz ifadelerini tasarımına en iyi 
şekilde yansıtır. 
YLGY19. Tasarım boyutunda geliştirilecek 
karakterle ilgili olarak gerekli araştırmaları 
yapacağı kaynakları seçerek tarar. 

X     

4. Yayın, tasarım 
yapma vb. konulardaki 
araştırma etiği ve  etik 
davranışlar ile ilgili 
bilgi sahibidir. 

YLGY1. Araştırma yöntem ve tekniklerini doğru 
kullanır. 
YLGY3. Etik kuralları çalışma hayatında kullanır. 
YLGY5. Kişisel gelişimini sürdürebilmenin 
gerekliliğini kavrar. 

X     

5. Bir metin ya da 
senaryoda karakterin 
özellikleri ile ilgili 
bilgileri ayırt eder ve 
kullanır. 

YLGY1. Araştırma yöntem ve tekniklerini doğru 
kullanır.  
YLAY24. Alanıyla ilgili gereksinimleri belirler. 
YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır.  
YLGY19. Tasarım boyutunda geliştirilecek 
karakterle ilgili olarak gerekli araştırmaları 
yapacağı kaynakları seçerek tarar. 

X     

6. Kişilik yapılarını, yüz 
ifadelerini bilir ve 
tasarımına yansıtır. 

YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır.  
YLAY1. Karakter gelişiminde kullanacağı farklı  
kişilik yapıları konusunda bilgi sahibidir. 
YLAY24. Alanıyla ilgili gereksinimleri belirler. 

X     

7.Plastik malzemelerle 
(çamur, hamur vs.) 
incelikli üç boyutlu 
modelleme ve büst 
çalışması yapar. 

YLAY2. Makyaj tasarım ve uygulamalarına 
özelleştirilmiş olan anatomiyi bilir. 
YLGY7. Üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili terimleri 
tanır. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 
YLAY8. Modelleme ile üç boyutlu tasarım ilkelerini 
bilir. 
YLAY14.  Kişilik yapılarını ve yüz ifadelerini 
tasarımına en iyi şekilde yansıtır.  
YLAY15.  Sahip olduğu bilgileri karakter geliştirme 
sürecinde kullanır. 
YLAY16. Kendine özgü orijinal bir tasarım geliştirir 
ve uygular. 
YLAY21.  Üç boyutlu modelleme yapmayı bilir. 
YLAY22. Tasarladığı karakterin gerektiği dokuları 
yapar. 
YLAY 29. Kendine özgü orijinal bir tasarım 
geliştirmenin önemini bilir. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

X     

8.Üç boyutlu 
çalışmada doku 
yapma yöntemlerini  
bilir. 

YLAY21. Üç boyutlu modelleme yapmayı bilir. 
YLAY22. Tasarladığı karakterin gerektiği dokuları 
yapar. 
   

X     
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Dersin işlenişi sırasında 
kullanılan  

ölçme değerlendirme 
yöntem ve teknikleri 

 

Değerlendirme sistemi 

  Sayısı Katkı Payı (%) 
Ara sınav   
Final   
Ödev   
Sunu   
    
Toplam   
 

Tahmin Edilen Öğrenci İş Yükü-Saat- (AKTS) 

Etkinlikler Sayısı Süresi 
(Saat) 

Toplam  
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav 
Haftası Dahildir; 16 
x Haftalık Toplam 
Ders Saati) 

   

Her hafta 2 saat 
kuramsal ve 1 saat 
uygulamalı olmak 
üzere 3 saat derse 
katılım 

   

Bireysel çalışmalar    

Ara sınav    

Dönem sonu sınavı    

Toplam İş Yükü    

Toplam İş Yükü / 
30      

Dersin AKTS 
Kredisi      

* Dersin kredisi hesaplanmamıştır. 
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Tablo 15.  Peruka, Sakal, Bıyık Adlı Derse Ait Öğrenme Çıktısı  

X ÜNİVERSİTESİ Y SOSYAL BİLİMLER / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı 

Dersin Adı: Peruka, Sakal, Bıyık Sorumlu 
Öğretim Üyesi:   

Ait Olduğu 
Programın Adı: Üç Boyutlu Makyaj  Yarıyılı:   Kodu:   

Dersin Türü (   ) Seçmeli ( x ) Zorunlu 

Dersin Verildiği 
Düzey (   ) Ön Lisans (   ) Lisans ( X  ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

Süre   

Ön Koşullar ( x ) Yok          (   ) Var  

Dersin Kredisi   

AKTS Kredisi   

Dersin Amacı 

Peruka, sakal, bıyık için alt konstrüksüyon oluşturma,  peruka yapımı, 
tupe yapımı, saç  tasarımı, saç uzatma, tires örme, tüle saç işleme, 
prostetik parçaya saç işleme ve dönemsel saç şekilleri üzerinde 
çalışmalar yapma amaçlanmaktadır. 

 

 
 

Dersin  
Öğrenme 

Kazanımları 

 
 

Dersin Karşıladığı  
Program Yeterlikleri 

 
Kazanımların 

program 
yeterliklerini

karşılama 
derecesi 

1 2 3 

1. Peruka, sakal bıyık 
için alt konstrüksiyon 
oluşturmayı bilir. 

YLGY18. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve 
tekniklerini tasarımına uygun  olarak seçer. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

X     

2.Perukacılık 
mesleğinde kullanılan 
araç, gereçleri tanır. 

YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 

X     
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3. Saç tasarımı yapar. YLAY7. Çizimle karakter  tasarımı yaparken temel 
sanat eğitimi kurallarını dikkate alır. 
YLAY13. Bilgisayar programlarını kullanarak 
karakter geliştirmenin ilkelerini bilir. 
YLAY17. Çizimle karakter tasarımı yapar. 
YLAY 29. Kendine özgü orijinal bir tasarım 
geliştirmenin önemini bilir.  

  X   

4. Tüle saç işlemeyi, 
tires örmeyi, tupe 
yapımını ve kısa saçı 
uzatma tekniklerini 
bilir. 

YLAY23. Saç şekillendirmeyi ve işlemeyi bilir.  
YLAY24. Alanıyla ilgili gereksinimleri belirler. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 

X     

5.  Dönemsel saçları 
bilir. 

YLGY26. Çok kültürlülüğe karşı duyarlıdır. 
YLGYS29. Sanatsal yapıtlarla ilgilenmeye karşı 
ilgili ve isteklidir. 
YLAY10. Karakter tasarımını zenginleştirecek tarih 
bilgisine sahiptir. 
YLAY11. Karakter tasarımını zenginleştirecek 
sanat bilgisine sahiptir. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

X     

6.  Protez parçaya saç 
işlemeyi bilir. 

YLAY23. Saç şekillendirmeyi ve işlemeyi bilir.  
YLGY18. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve 
tekniklerini tasarımına uygun  olarak seçer. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

X     

7. Maşayı saç, sakal 
tasarımı 
doğrultusunda kullanır. 

YLAY 29. Kendine özgü orijinal bir tasarım 
geliştirmenin önemini bilir. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 

X     

8. Saç boyamada 
kullanılan malzemeleri 
tanır ve saç boyamayı 
bilir. 

YLAY24. Alanıyla ilgili gereksinimleri belirler.  
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır.   X   

9. Peruka, sakal bıyık 
için alt konstrüksiyon 
oluşturmayı bilir. 

YLGY18. Üç boyutlu makyaj uygulama yöntem ve 
tekniklerini tasarımına uygun  olarak seçer. 
YLAY32. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında paylaşabilir. 
YLAY33. Alandaki bilgilerini disiplinler arası 
çalışma ortamında uygulayabilir. 

X     

10.Perukacılık 
mesleğinde kullanılan 
araç, gereçleri tanır. 

YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır. 
YLGY10. Üç boyutlu makyaj alanında kullanacağı 
malzeme, alet ve donanımları tanır. 

X     

 



 

 

189

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Dersin işlenişi sırasında 
kullanılan  

ölçme değerlendirme 
yöntem ve teknikleri 

 

Değerlendirme sistemi 

  Sayısı Katkı Payı (%) 
Ara sınav   
Final   
Ödev   
Sunu   
    
Toplam   
 

Tahmin Edilen Öğrenci İş Yükü-Saat- (AKTS) 

Etkinlikler Sayısı Süresi 
(Saat) 

Toplam  
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav 
Haftası Dahildir; 16 
x Haftalık Toplam 
Ders Saati) 

   

Her hafta 2 saat 
kuramsal ve 1 saat 
uygulamalı olmak 
üzere 3 saat derse 
katılım 

   

Bireysel çalışmalar    

Ara sınav    

Dönem sonu sınavı    

Toplam İş Yükü    

Toplam İş Yükü / 
30      

Dersin AKTS 
Kredisi      

* Dersin kredisi hesaplanmamıştır. 
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Tablo 16.  Seminer ve Portfolyo Hazırlama Adlı Derse Ait Öğrenme Çıktısı 

X ÜNİVERSİTESİ Y SOSYAL BİLİMLER / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı 

Dersin Adı: Seminer ve 
Portfolyo Hazırlama 

Sorumlu 
Öğretim Üyesi:   

Ait Olduğu 
Programın Adı: Üç Boyutlu Makyaj  Yarıyılı:   Kodu:   

Dersin Türü (   ) Seçmeli ( x ) Zorunlu 

Dersin Verildiği 
Düzey (   ) Ön Lisans (   ) Lisans ( X  ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

Süre   

Ön Koşullar ( x ) Yok          (   ) Var  

Dersin Kredisi   

AKTS Kredisi   

Dersin Amacı 

Eğitim süresince tasarlanıp uygulanan tüm karakterlerin sunumları ile 
mezuniyet sonrası iş başvurularında kullanılacak porfolyonun 
hazırlanması, modeli hazırlama, fotoğraf ya da video görüntüsü alırken 
dikkat edilecek noktaların yanında set adabı, çalışma koşulları, hijyen 
gibi bir makyaj sanatçısının çalışma alanında dikkat etmesi gereken 
önemli kuralların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 
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Dersin  
Öğrenme 

Kazanımları 

 
 

Dersin Karşıladığı  
Program Yeterlikleri 

 
Kazanımların 

program 
yeterliklerini

karşılama 
derecesi 

1 2 3 

1.Topluluğa sunum 
yapmayı bilir (yapılan 
tüm üç boyutlu 
karakter makyajı 
çalışmalarının  
topluluğa sunulması). 

YLGY5. Kişisel gelişimini sürdürmenin gerekliliğini 
kavrar. 
YLGY17. Dilsel, görsel ve işitsel iletişim becerilerini 
etkili bir biçimde kullanır. 
YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır.  
YLGY 23. Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini 
tanımlar. 
YLGY 24. Üç boyutlu makyaj çalışmalarını eleştirel 
açıdan yorumlar. 
YLGY 27. Sanat  etkinliklerine severek ve isteyerek 
katılır. 
YLGY 32. Üç boyutlu makyaj ve kullanım alanları ile 
ilgili düşüncelerini etkin bir biçimde  aktarabilir. 
YLAY27. Üç boyutlu makyaj çalışmalarının görsel 
sanatlardaki önemini bilir.  

YLAY28. Üç boyutlu makyaj çalışmalarının görsel 
sanatlardaki önemi ile ilgili çalışmalar yapar.  

   X    

2. Portfolyoya özel 
fotoğraf çekiminde 
dikkat edilmesi 
gereken noktaları bilir. 

YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır.  
YLGY 27. Sanat  etkinliklerine severek ve isteyerek 
katılır. 
YLGY 29. Sanatsal çalışmaları eleştirel açıdan 
yorumlayabilir. 
YLAY9. Karakter gelişimini zenginleştirecek saç 
şekillendirme ve işleme konularında bilgi sahibidir.  
YLAY12. Karakter tasarımını zenginleştirecek 
kostüm ve aksesuar bilgisine sahiptir. 

   X    

3. Portfolyo 
oluşturmanın önemini 
ve portfolyo 
hazırlamayı bilir. 

YLGY5. Kişisel gelişimini sürdürmenin gerekliliğini 
kavrar. 
YLGY20. Tasarımına değer katacak olan diğer 
disiplinlerden yararlanır.  
YLAY27. Üç boyutlu makyaj çalışmalarının görsel 
sanatlardaki önemini bilir. 
YLAY28. Üç boyutlu makyaj çalışmalarının görsel 
sanatlardaki önemi ile ilgili çalışmalar yapar.  

X       
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Dersin işlenişi sırasında 
kullanılan  

ölçme değerlendirme 
yöntem ve teknikleri 

 

Değerlendirme sistemi 

  Sayısı Katkı Payı (%) 
Ara sınav   
Final   
Ödev   
Sunu   
    
Toplam   
 

Tahmin Edilen Öğrenci İş Yükü-Saat- (AKTS) 

Etkinlikler Sayısı Süresi 
(Saat) 

Toplam  
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav 
Haftası Dahildir; 16 
x Haftalık Toplam 
Ders Saati) 

   

Her hafta 2 saat 
kuramsal ve 1 saat 
uygulamalı olmak 
üzere 3 saat derse 
katılım 

   

Bireysel çalışmalar    

Ara sınav    

Dönem sonu sınavı    

Toplam İş Yükü    

Toplam İş Yükü / 
30      

Dersin AKTS 
Kredisi      

* Dersin kredisi hesaplanmamıştır. 
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Tablo 17.  Staj Adlı Derse Ait Öğrenme Çıktısı 

X ÜNİVERSİTESİ Y SOSYAL BİLİMLER / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı 

Dersin Adı: Staj Sorumlu 
Öğretim Üyesi:   

Ait Olduğu 
Programın Adı: Üç Boyutlu Makyaj  Yarıyılı:   Kodu:   

Dersin Türü (   ) Seçmeli ( x ) Zorunlu 

Dersin Verildiği 
Düzey (   ) Ön Lisans (   ) Lisans ( X  ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

Süre   

Ön Koşullar ( x ) Yok          (   ) Var  

Dersin Kredisi   

AKTS Kredisi   

Dersin Amacı 

Sürekli ve düzenli çalışmanın söz konusu olduğu, tiyatro, opera, bale ile 
sinema ve televizyon kuruluşlarında çalışarak, üç boyutlu makyaj 
uzmanı adaylarının yönetmen ya da rejisör gibi kurguları yöneten 
kişilerle yakın iletişim kurarak onların istekleri doğrultusunda çalışmalar 
yapmaları, akışa uygun çalışma ve davranmayı öğrenmeleri, sahne 
arkasında ve sette çalışma adabını öğrenmek  yoluyla alan deneyimi 
kazanmaları amaçlanmaktadır. 

 

 
 

Dersin  
Öğrenme 

Kazanımları 

 
 

Dersin Karşıladığı  
Program Yeterlikleri 

 
Kazanımların 

program 
yeterliklerini

karşılama 
derecesi 

1 2 3 

1.Kurumsal bir 
kuruluşta çalışma 
kurallarını bilir. 

YLGY3. Etik kuralları çalışma hayatında kullanır.  
YLGY14. İş güvenlik ilkelerini çalışma alanında 
kullanır.  
YLGY5. Kişisel gelişimini sürdürebilmenin 
gerekliliğini kavrar.  
YLGY11. Güncel olan bilim ve sanat çalışmaları ile 
ilgili bilgi sahibidir.  
YLGY31. Üç boyutlu makyaj alanındaki tartışmalara 
katılabilir.  
YLGY23. Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini 
tanımlar. 

   X    
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2.Sahne arkasında ve 
sette nasıl 
davranılacağını bilir. 

YLGY3. Etik kuralları çalışma hayatında kullanır.  
YLGY14. İş güvenlik ilkelerini çalışma alanında 
kullanır.  

X       

3.Yönetmen ya da 
rejisörle çalışmanın 
kurallarını bilir. 

YLAY26. Yapacağı çalışmanın amacını ve değerini 
bilir, izleyici açısından anlamını tanımlayabilir ve 
etkin bir biçimde  ifade edebilir.  
YLAY29. Kendine özgü orijinal bir tasarım 
geliştirmenin önemini bilir. 

X       

4. Tasarımını nasıl 
sunacağını bilir. 

YLAY7. Çizimle karakter  tasarımı yaparken temel 
sanat eğitimi kurallarını dikkate alır. 
YLAY13. Bilgisayar programlarını kullanarak 
karakter geliştirmenin ilkelerini bilir. 
YLAY17. Çizimle karakter tasarımı yapar. 

X       

5.Tasarlanan 
karakterin makyajını 
oyuncuya öğretir. 

YLAY 34. Alan bilgilerini aktarır, öğretir ve 
değerlendirip denetleyebilir.     X    

  
 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Dersin işlenişi sırasında 
kullanılan  

ölçme değerlendirme 
yöntem ve teknikleri 

 

Değerlendirme sistemi 

  Sayısı Katkı Payı (%) 
Ara sınav   
Final   
Ödev   
Sunu   
    
Toplam   
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Tahmin Edilen Öğrenci İş Yükü-Saat- (AKTS) 

Etkinlikler Sayısı Süresi 
(Saat) 

Toplam  
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav 
Haftası Dahildir; 16 
x Haftalık Toplam 
Ders Saati) 

   

Her hafta 2 saat 
kuramsal ve 1 saat 
uygulamalı olmak 
üzere 3 saat derse 
katılım 

   

Bireysel çalışmalar    

Ara sınav    

Dönem sonu sınavı    

Toplam İş Yükü    

Toplam İş Yükü / 
30      

Dersin AKTS 
Kredisi      

* Dersin kredisi hesaplanmamıştır. 

 

Yukarıdaki tablolarda üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirecek olan 

yüksek lisans programı için oluşturulmuş olası zorunlu ders listesinde yer 

alan dersler için ders kazanımları görülmektedir. Derslere ait öğrenme 

kazanımları  tek tek açıklanmış, tabloda her bir kazanıma karşılık gelen üç 

boyutlu makyaj uzmanı genel (YLGY: Yüksek Lisans Genel Yeterlikleri) ve 

alan (YLAY: Yüksek Lisans Alan Yeterlikleri)  yeterlikleri gösterilmiştir. Aynı 

zamanda kazanımların program yeterliklerini karşılama dereceleri de 

belirtilerek verilecek olan eğitimle ne ölçüde başarı elede edilmesine ilişkin 

beklenti ortaya çıkmaktadır. 
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5. BÖLÜM  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1.  Sonuç 

“Üç Boyutlu Makyaj Yüksek Lisans Programı Alan Yeterliklerinin 

Geliştirilmesi” başlıklı çalışmanın bu bölümünde araştırmanın süreci, 

bulguları ve bunlara ilişkin yorumlar değerlendirilmiş, araştırmanın sonucuna 

dayanılarak da öneriler geliştirilmiştir. 

 

Türkiye’de sahne, sinema, televizyon ve diğer görsel tasarım 

alanlarında kullanılan üç boyutlu makyaj tasarım ve uygulamaları konusunda 

açılabilecek bir yüksek lisans programına zemin oluşturabilecek üç boyutlu 

makyaj uzmanı yeterliklerinin belirlenmesi ve bir program önerisi 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

Alanyazın taraması sonucu elde edilen verilere göre makyajın oyuncu 

ve izleyici arasında gelişen empatide önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca oyuncunun rolüne uyum sağlayabilmesinde ve oyunda yer alan tüm 

oyuncular için de yanılsamanın sağlanması açısından makyajın önemli 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

Üç boyutlu makyajın sunduğu olanaklarla oyuncunun her türlü 

karaktere en gerçekçi görünümle bürünebilmesinin, eklenen parçaların insan 

teni gibi yumuşak ve yüz ifadeleri ile hareket edebilen ve uyum sağlayan 

özellikte olmasıyla hem oyuncunun rolü ile özdeşleşmesinde hem de 

izleyicinin izlemekte olduğu rol ile kendini özdeşleştirmesinde etkisinin, diğer 

geleneksel yollarla uygulanan makyaj çalışmalarıyla karşılaştırıldıklarında 

oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

 



 

 

197

Üç boyutlu makyaj konusunun hizmet ettiği en önemli alanlardan 

sahne sanatları, ortaya çıkışından günümüze ele alınarak maskeden 

makyaja incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda ifadenin ön 

planda olduğu maskelerin zamanla teknolojik gelişmelerin de etkisiyle önce 

makyaja daha sonra da günümüz şartlarında bir çeşit maske olan üç boyutlu 

makyaja dönüştüğü görülmüştür.  

 

Yine açıklık kazanması gereken konulardan olan üç boyutlu makyaj 

yöntem ve teknikleri, yapılan uygulamalı çalışmalar ve örnek görsellerle en 

ince ayrıntılarına kadar anlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında alanla ilgili 

olarak Türkçe kaynak sıkıntısı olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda Bologna Süreci kapsamında 

güzel sanatlar alan yeterlikleri dikkate alınarak yüksek lisans programı 

yeterlikleri bilgi, beceri ve yetkinlik boyutunda oluşturulmuştur. Buna göre 

genel yeterlikler, bilgi boyutunda 11, beceri boyutunda 11, yetkinlik 

boyutunda da 10 adet olmak üzere toplam 32 adet, alan yeterlikleri bilgi 

boyutunda 13, beceri boyutunda 10 ve yetkinlik boyutunda 11 adet olmak 

üzere toplam 34 adettir. Hem genel hem de alan yeterlikleri olarak ele 

alındığında toplam 64 adet yeterlik belirlenmiştir. 

 

Uzman yeterlikleri yine Bologna Süreci’nde alınan kararlar 

doğrultusunda ortaya konulmuş güzel sanatlar alan yeterlikleri ve iş analizi 

sekiz ana başlık halinde çalışılmıştır. Bunlar: 

 

“Üç boyutlu makyaj uzmanının; 

a) Sahip olması gereken kuramsal temel (tarih), 

b) Karakter tasarımı yapması ve uygulaması, 

c) Çalışma ilkeleri, 

d) Kullandığı yöntem ve teknikler, 

e) Kullandığı araç gereçler ve çalışma ortamı, 

f) Tasarımda kullandığı görsel, yazınsal vb. kaynaklar, 

g) Etkileşim kurduğu disiplinler, 

h) Sahip olması gereken kişisel özellikler”dir.  
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Üç boyutlu makyaj uzmanı  becerilerini kuramsal bir temelin üzerinde 

kullanmalıdır. Bu kuramsal temel “makyaj tarihi” , “sinema ve televizyon 

tarihi”, “kostüm tarihi”, “sanat tarihi”, “sahne sanatları tarihi” ve “mitoloji” 

olarak saptanmıştır.  

Üç boyutlu makyaj uzmanının karakter tasarımı yapması ve 

uygulaması için desen, kalıp, makyaj, peruka atölyesi gibi atölyelerde 

uygulamalı çalışmalar yapması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu alanlar üç 

boyutlu makyaj uzmanının yeterlikleri olarak ele alındığında, karakalem 

desen çizebilmeli, çizimle tasarım yapabilmeli, çizimle tasarım yaparken 

oran, orantı kavramını göz önünde bulundurmalı, tasarladığı iki boyutlu 

tasarımı modelleme yöntemleri ile üç boyuta aktarabilmeli, üç boyutlu 

çalışmalar sırasında doku çalışmaları yapabilmeli, tasarımın gerektirdiği 

ölçüde tek ya da çok parçalı kalıp alabilmeli, döküm yapmak için uygun 

malzemeleri seçebilmeli, tasarımın gerektirdiği ölçüde saç, sakal, bıyık, 

kirpik, kaş vb. vücut kıllarını protez parçaya işleyebilmeli, ayrıca yapılması 

gereken bir peruka varsa onu da kalıpta işleyerek ya da tires örerek 

şekillendirebilmeli, gerekiyorsa saçları boyamalı, parçaları yüz ya da vücuda 

yerleştirip yapıştırdıktan sonra da üzerine makyaj yaparken geleneksel 

boyama yöntemleriyle ışık ve gölge çalışmalarını yapmalı ya da havalı boya 

tabancası kullanabilmelidir.   

Üç boyutlu makyaj uzmanının  tasarım ve uygulamalarında başarılı 

olabilmesi için sahip olması gereken çalışma ilkelerinden bazıları; özgün bir 

tasarım yapmayı ilke edinmiş olmak, tasarımın gerçekçi görünmesini 

sağlamak, aslına uygun çalışmak, uygulama yaparken özenli davranmak ve 

disiplinli olmaktır. Üç boyutlu makyaj alanı bir sanat alanıdır. Bir ürünün sanat 

ürünü olması için taşıması gereken en önemli özellik özgün olmasıdır. 

Tasarımın çerçevesi özgün bir karakter yaratmayı gerektirdiği ölçüde  makyaj 

sanatçısı yaratıcılığını kullanması gerekir. Özgün bir tasarım yapmayı her 

çalışmada ilke edinmek makyaj uzmanı için önemli bir çalışma ilkesidir. 

Tasarımın uygulanacağı insanla uyumlu olması, yapılanın gerçekçi 

görünmesi de üç boyutlu makyaj uzmanının başarısında önemli rol 

oynamaktadır. Özellikle gerçekçi çalışmalarda bu özellik önemlidir. Bir diğer 
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dikkat edilmesi gereken nokta da eklenen parçanın yüz ya da vücutla 

bütünlüğünün sağlanmasının gerekliliğidir. Bunun için üç boyutlu makyaj 

uzmanının anatomi kuramsal altyapısının olması ve uygulamada eklenen 

parçalarla altta kalan gerçek derinin birbirine anlaşılamayacak ölçüde ustaca 

kaynaştırılması gerekmektedir. Makyaj uzmanı her çalışmasında bu 

kaynaştırmayı yapmayı ilke haline getirmelidir. Parçanın yüzeylerinin 

kaynaştırılmasının yanında renklerin uyumu bakımından da renk eşitlemesi 

yapmak önemli bir ayrıntıdır. Bu uygulamaları yaparken özenli davranma da 

çalışmalarda başarı elde edebilmek için önemli bir noktadır. Eklenen parçalar 

oldukça ince ve kolay zarar görebilecek parçalardır. Parçaların alçı kalıptan 

çıkarılması, uygulama yapılana kadar korunması ve uygulama sırasında 

yırtılmadan, formu bozulmadan yerleştirilip yapıştırılması özenli bir çalışmayı 

gerektirmektedir.Özenli çalışma da  makyaj uzmanının benimsemesi gereken 

çalışma ilkelerindendir. İnsanla birebir çalışma hijyen kurallarına da uyulması 

zorunluluğunu doğurmaktadır. Tüm bu çalışmaların yapılabilmesi ve sonuçta 

ortaya çıkan çalışmanın başarılı olabilmesinde en önemli etkenlerden birinin 

de disiplinli olmak olduğu sonucuna varılmıştır.  

Üç boyutlu makyaj uzmanının tasarım ve uygulama boyutlarında bazı 

yöntem ve teknikleri kullanması zorunludur. Üç boyutlu makyaj yöntem ve 

teknikleri ile bir karakter oluştururken tasarımın gerektirdiği ölçüde 

oyuncudan kalıp alınması gerekir. Bunun için üç boyutlu makyaj uzmanının 

yüz, tam baş, el, ayak ya da vücudun diğer yerlerinden kalıp alabilmesi ve 

aldığı kalıp yoluyla kopya oluşturabilmesi gereklidir. Yine tasarımın 

gerektirdiği ölçüde üç boyutlu modellemeyi elle şekillendirme yöntemleriyle 

yapabilmelidir. Modellemeyi tamamladıktan sonra tek ya da çok parçalı kalıp 

alarak, bu kalıplardan elde edilen parçaları yapıştırmalı ve üzerine geleneksel 

boyama ile makyaj yapmalıdır. Bu uygulamalar sırasında da renklendirme ile 

ışık gölge ve geçiş çalışmalarını başarılı bir biçimde yapabilmesinin gerekli 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Üç boyutlu makyaj yöntem ve tekniklerini kullanarak karakter makyajı 

çalışması yaparken kullanılan malzeme, alet ve donanım ile çalışma ortamı 

da önemlidir. Uzmanlara danışıldığında sorulan tüm alet, donanım ve 
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çalışma ortamlarının uzmanlar tarafından kullanıldığı sonucuna varılmış ve 

uzmanlar tarafından alana özgü bazı eklemeler de yapılmıştır. 

Üç boyutlu makyaj uzmanı karakteri tasarlamadan önce o karakterle 

ilgili bazı araştırmalar yapması gerekir. Bu araştırmalar karakterin tasarımının 

yanı sıra yapım sürecinde kullanılacak malzeme, teknik vb. konulara ilişkin 

de yapılmaktadır. Bunun için uzman görüşü sorulan 19 adet kaynağın 

uzmanlar tarafından gerekli görüldüğü sonucuna  varılmıştır. 

Üç boyutlu makyaj alanı çok sayıda disiplin ile etkileşim halinde 

bulunmayı gerektirmektedir. Alanın eğitim ve kullanım alanlarıyla 

profesyonelce kullanıldığı ülkelerde üç boyutlu makyaj alanlarının alt dallara 

ayrıldığı saptanmıştır. Bu alt dalların oluşmasında  etkileşimde bulunulan 

disiplinlerin payı büyüktür. Alanyazın taraması sonucu elde edilen 

bulgulardan biri de alan uzmanlarının farklı disiplinlerle daha fazla etkileşim 

kurarak alt dallara  yönelmiş olmalarıdır. İş olanakları arasında tarihi eserleri 

restore etmek, eserlerin kopyalarını çalışmak, oyuncunun çalışma şartlarını 

olumlu etkileyecek protez diş tasarımları yapmak, protez parçaları hasta 

insanlar için tasarlamak bulunmaktadır. Alanın gelişimi ve dallara ayrılması 

amacıyla da diğer disiplinlerle etkileşim kurmanın gerekliliği sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Her alanda olduğu gibi üç boyutlu makyaj alanında da alan uzmanının 

sahip olması gereken kişilik özelliklerinden bazıları yaratıcı olmak, görsel 

zekası gelişkin olmak, el kasları ileri düzeyde çalışıyor olmak, uyumlu olmak, 

empati kurmak, hijyene önem vermektir. Bu kişilik özelliklerinin uzmanın 

oyuncuyla birebir çalışma zorunluluğundan dolayı daha çok sosyal iletişim 

kurallarına dikkat etme yönünde özelliklere sahip olması gerektiği sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bunlarla beraber yeteneğini en iyi şekilde 

sergileyebilmesi için gerekli olan bazı mesleki özelliklerin de üç boyutlu 

makyaj uzmanında bulunmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.  

Uzman görüşlerine göre saptanan bilgi ve beceri yeterliklerine sahip 

olan bir üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olacağı yetkinliklerden bazıları; 
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“yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve ürettiklerinin 

sunumunu yapabilmek”, “kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini 

oluşturmak”, “sanatsal çalışmasının amacını, değerini ve hedef kitlesi için 

anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade edebilmek”, “kişisel ve 

diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan yorumlayabilmek”, “mesleki 

bilgilerini aktarabilmek, öğretebilmek ve değerlendirip denetleyebilmek”, 

“ulusal/uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek”, “sanat ve tasarım 

konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde 

aktarabilmek”, “alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında 

paylaşabilmek, uygulayabilmek”, “mesleki gereksinim doğrultusunda 

bilgisayar teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak” tır.  

Son olarak da saptanan özelliklere sahip olacak üç boyutlu makyaj 

uzmanı yetiştirebilmek için eğitim verecek olan üç boyutlu makyaj yüksek 

lisans programında yer alan dersler ve kazanımları oluşturulmuştur. Yüksek 

lisans gerekliliklerine göre hazırlanan program zorunlu ve seçimlik dersten 

oluşmaktadır. Dersler  yüksek lisans açma ölçütlerine göre belirli sayıda 

olmak zorunda olduğundan zengin içerikli olarak düşünülmüştür.  

Uzman görüşleri ve alanyazın taramasıyla elde edilen bulgulara göre 

yukarıda tanımlanmış olan donanıma sahip bir makyaj uzmanı olabilmek için 

gerekli olan uzman eğitimi ve dersler yukarıda açıklandığı gibidir. Türkiye’de 

sistemli eğitimi olmayan bir alan olan üç boyutlu sahne makyajı alanında 

uzman yetiştirecek olan bir yüksek lisans programının açılmasının, hem 

alanın gelişmesinde hem de etkileşim halinde bulunduğu disiplinlerde yapılan 

üretimlerin görselliklerinin başarısında önemli rol oynayacağı sonucuna 

varılmıştır.  

5.2. Öneriler 

1. Araştırmada üç boyutlu makyaj uzmanının yeterlikleri Bologna 

Süreci’nde alınan kararlar doğrultusunda ortaya konulmuş güzel 

sanatlar alan yeterlikleri, iş analizi, Türkiye dışındaki üç boyutlu 

makyaj uzmanı yetiştiren okulların ve alanyazının incelenmesi ile 
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oluşturulmuştur. İncelenen okullarda makyaj alanında, güzellik 

makyajı, moda tasarımlarına yönelik makyaj, özel gün makyajları, 

karakter makyajı, tiyatro makyajı, sinema televizton makyajı, efekt 

makyajı, prostetik makyaj, havalı boya tabancası teknikleri ile vücut 

makyajı vb. gibi alana özelleşmenin ön planda olduğu görülmüştür. Bu 

anlamda üç boyutlu makyaj eğitimi veren sistemler incelenerek 

akademik boyutları tartışmaya açılabilir.  

2. Alanın tanıtımına yönelik olarak üniversitelerin güzel sanatlar, sahne 

sanatları gibi ilgili bölümlerinde,üç boyutlu makyaj çalışmaları dikkat 

çekici tasarımlarla uygulamalı seminerler şeklinde verilebilir.   

3. Alan uzmanları ile bir araya gelinerek üç boyutlu makyaj uzmanı 

yeterliği günün koşullarına göre yeniden değerlendirilip, geliştirilebilir.  

4. Güzel sanatlar; resim, heykel, seramik, grafik (bilgisayar ortamında 

tasarım), sahne sanatları; tiyatro, opera, bale, tiyatro kuramları 

(dramaturgi), sahne, dekor ve kostüm tasarımı, tıp; anatomi, 

dermatoloji, diş hekimliği; protez, sinema ve televizyon alan uzmanları 

ile bir araya gelinerek bu alanların üç boyutlu makyaj alanına katkıları 

açısından değerlendirmeler yapılabilir. 

5. Herhangi bir nedenden dolayı göz, kulak, burun, el, parmak, ayak, 

bacak vb. uzuvlarını kaybetmiş olan hastalar için gerçeğiyle birebir 

benzeşen takma parçalar da üretilebilmektedir ki bunlara da  tıpta 

protez parçalar adı verilmektedir. Karakter tasarımı için üç boyutlu 

makyaj teknikleriyle üretilen parçalarla aynı tekniklerin kullanılmasıyla 

tıbbi amaçlarla üretilen protez parçalar, çoğu zaman hastanın eksik 

olan uzvunun olduğu kemiğe cerrahi yollarla metal vidaların 

yerleştirilmesi ve ek parçaların da bu vidalara takma ve çıkarma 

(mıknatıs vb.) yoluyla kullanılmaları sağlanmaktadır. Hem görselliği 

hem de işlevi açısından üst düzey bir ürün ortaya çıkarmak adına iki 

alan arasında bilgi ve eğitim alışverişi yapılabilir, bu alana yönelik 

araştırmalar yapılarak yayınlanabilir. 
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6. Animatronik adıyla bilinen robot kukla çalışmaları dış giydirme için üç 

boyutlu makyaj alanını kullanmaktadır. Üç boyutlu makyaj, animatronik 

çalışmalarında insan yerine robot kukla üzerine yapılmaktadır. Bu alan 

üç boyutlu makyaj alanı gibi Türkiye’de yine çok az gelişmiş bir 

alandır. Mühendislik ve üç boyutlu makyaj alanının birleşmesi sonucu 

ürün ortaya koyan bu alan için, mühendislik fakültelerinden uzmanlarla 

bir araya gelinerek durum değerlendirmesi yapılabilir. Animatronik 

konusunda tasarım ve üretimler yapılabilir. Yine Türkiye’de üzerinde 

hiç çalışılmamış bir konu olması dolayısıyla animatronik konusu ile 

ilgili olarak araştırmalar yapılarak yayımlanabilir. 

7. Üç boyutlu makyaj alanı ile ilgili çevirilerin nicel olarak yetersiz olduğu 

saptanmıştır. İlgili kaynaklar Türkçe’ye çevrilerek alana katkı da 

bulunulabilir. 

8. Bu alanda yüksek lisans programının yanı sıra doktora programı da 

açılabilir ve doçentlik alanının ölçütleri  belirlenebilir. 
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EKLER 
EK 1.A. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ)- (Yükseklisans) 
 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 
TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ 

-Kuramsal 
-Uygulamalı 

BECERİLER 
-Kavramsal/Bilişsel 
-Uygulamalı 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER 

 
 

 
 

 
 

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

7 
YÜKSEK 
LİSANS 
EQF-LLL: 
7. Düzey 
QF-EHEA: 
2. Düzey 

- Lisans 
yeterliklerine 
dayalı olarak, 
aynı 
veya farklı bir 
alanda bilgilerini 
uzmanlık 
düzeyinde 
geliştirmek ve 
derinleştirmek, 
- Alanı ile 
ilgili disiplinler 
arasındaki 
etkileşimi 
kavramak. 

- Alanında edindiği 
uzmanlık düzeyindeki 
kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri 
kullanabilmek, 
- Alanındaki bilgileri 
farklı disiplin 
alanlarından gelen 
bilgilerle 
bütünleştirerek yeni 
bilgiler oluşturabilmek; 
uzmanlık gerektiren 
sorunları bilimsel 
araştırma yöntemlerini 
kullanarak 
çözümleyebilmek. 

-Alanındaki bir sorunu, bağımsız 
olarak kurgulamak, çözüm 
yöntemi geliştirmek, çözmek, 
sonuçları değerlendirmek ve 
gerektiğinde uygulayabilmek, 
- Alanındaki uygulamalarda 
karşılaşacağı öngörülmeyen 
karmaşık durumlarda, yeni 
stratejik yaklaşımlar 
geliştirebilmek ve sorumluluk 
alarak çözüm üretebilmek. 

- Alanıyla ilgili 
bilgileri eleştirel bir 
gözle 
değerlendirebilmek, 
öğrenmeyi 
yönlendirebilmek ve 
ileri düzey 
çalışmaları bağımsız
olarak yürütebilmek.

- Alanındaki güncel 
gelişmeleri ve kendi 
çalışmalarını, alanındaki ve 
dışındaki gruplara, yazılı, 
sözlü ve görsel olarak sistemli 
biçimde aktarabilmek, 
- Sosyal ilişkileri ve bu 
ilişkileri yönlendiren normları 
eleştirel bir bakış açısıyla 
incelemek, bunları 
geliştirmek ve gerektiğinde 
değiştirmek üzere harekete 
geçebilmek, 
- En az bir yabancı dilde 
sözlü 
ve yazılı iletişim kurabilmek 
(“European Language 
Portfolio Global Scale”, Level 
B2), 
- Alanının gerektirdiği 
düzeyde bilgisayar yazılımı 
ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini ileri düzeyde 
kullanabilmek. 

- Alanı ile ilgili 
konularda strateji, 
politika ve uygulama 
planları 
geliştirebilmek ve elde 
edilen sonuçları, kalite 
süreçleri çerçevesinde 
değerlendirebilmek, 
- Alanı ile ilgili 
verilerin toplanması, 
yorumlanması, 
duyurulması 
aşamalarında 
toplumsal, bilimsel 
ve etik değerleri 
gözeterek bu 
değerleri 
öğretebilmek ve 
denetleyebilmek, 
- Alanında 
özümsedikleri bilgiyi ve 
problem çözme 
yeteneklerini, 
disiplinlerarası 
çalışmalarda 
uygulayabilmek. 
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Ek 1.B. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ)-Sanat (Yükseklisans) 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) – SANAT 

TYUYÇ 
YETKİN-
LİKLER 
DÜZEYİ 

BİLGİ 
-Kuramsal 

-Uygulamalı 

BECERİLER 
-Kavramsal/Bilişsel 

-Uygulamalı 

KİŞİSEL VE MESLEKİ TYUYÇ YETKİNLİKLER 

Bağımsız 
Çalışabilme ve 

Sorumluluk 
Alabilme Yetkinliği 

Öğrenme 
Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

Alana Özgü ve 
Mesleki 
Yetkinlik 

7 
YÜKSEK 
LİSANS 
----------- 
EQF-LLL: 
7. Düzey 
----------- 
QF-EHEA: 
2. Düzey 

Özelleşmiş ileri sanat, sanat 
tarihi ve estetik bilgisine sahip 
olmak 
Önceden edinilmiş bilgi ve 
beceriler doğrultusunda, 
kendi yaratıcılığı sonucu 
geliştirilen bir işte teori ve 
pratik ilişkisi hakkında ileri 
bilgi sahibi olmak 
Alanına yön verecek sanat ve 
estetik bilgisine sahip olmak 
Sanatsal eleştiri yöntemleri 
konusunda bilgi sahibi olmak 
Araştırma yöntemleri 
konusunda bilgi sahibi 
olmak 

Yaratıcılık ve ustalık 
düzeyinde entelektüel 
ve teknik becerilerin 
sergilendiği bir sanat 
eserini tek başına 
üretebilmek 
Çalışma süreçlerini 
analiz 
edip geliştirebilmek 
ve 
kendi sanatsal 
çalışmalarının 
aşamalarını 
planlayıp 
yönetebilmek 

Kişisel sanat ve 
tasarım sürecini ve 
yöntemini 
oluşturmak 

Sanat ve kültür 
ortamı 
içinde kendi 
yerini 
tanımlayabilmek 
Kişisel ve 
diğerlerinin 
çalışmalarını 
eleştirel 
açıdan 
yorumlayabilmek 

Sanatsal çalışmasının amacını, 
değerini ve hedef kitlesi için 
anlamını tanımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
Profesyonel ve kişisel gelişim için, 
uluslararası kaynakları 
belirleyebilmek 
Sanat ve tasarım konusundaki 
tartışmalara katılabilmek ve 
fikirlerini etkin biçimde 
aktarabilmek 
Ulusal/uluslararası proje ekibi 
içinde 
aktif rol alabilmek 
Bir sanat eylemini / uygulamayı 
başlatabilmek üzere diğer kişileri 
ikna edebilmek 
Bir yabancı dili kullanarak 
meslektaşları ile sözlü ve yazılı 
iletişim kurabilmek 
Mesleki gereksinim doğrultusunda 
bilgisayar teknolojilerin i ileri 
düzeyde kullanmak 

Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, 
öğretebilmek 
ve değerlendirip 
denetleyebilmek 
Yenilikçi, özgün 
sanat ve 
tasarım yapıtı 
üretebilmek ve 
ürettiklerinin 
sunumunu 
yapabilmek 
Alanındaki bilgiyi 
disiplinlerarası 
çalışma 
ortamında 
paylaşabilmek, 
uygulayabilmek 
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EK 2. 

YÜKSEK LİSANS 

BİLGİ 

• Kuramsal 

• Uygulamalı 

 Özelleşmiş ileri sanat, sanat tarihi ve estetik bilgisine sahip 
olmak. Tasarım, çizim, modelleme, makyaj tarihi (geçmişten günümüze 

oluşumu, ürünler, geliştirilen teknikler ve uygulama örnekleri) sahne ve 

sinema tarihi (sahne ve sinema makyajları üzerinde özelleşmiş olan tarihsel 

süreç üzerinde durulmalıdır) bilgisine sahip olmak. 

 Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi 
yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir işte teori ve pratik ilişkisi hakkında 
ileri bilgi sahibi olmak. Tasarım, çizim, modelleme, kalıp alma, parçaları 

yerleştirip yapıştırma ve üzerine makyaj yapmaya ilişkin ileri bilgi sahibi 

olmak.  

 Alanına yön verecek sanat ve estetik bilgisine sahip olmak. Üç 

boyutlu makyaj alanında bugüne kadar yapılan çalışmaları incelemek ve 

günümüzde çalışmalar yapan sanatçılar ve ürettikleri hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

 Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak. 
Karakter tasarımı yaparken yaralanabilmek için sanat eleştirisi yöntemleri 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak. Araştırma 

yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak. 
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BECERİ 

•Kavramsal/Bilişsel 

•Uygulamalı 

 Yaratıcılık ve ustalık düzeyinde entellektüel ve teknik 
becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilmek. 
Tasarımı orjinal olan, modelleme, kalıp, uygulama ve makyaj tekniklerinin 

ustaca kullanıldığı bir çalışmayı tek başına üretebilmek. 

 Çalışma süreçlerini analiz edip geliştirebilmek ve kendi 
sanatsal çalışmalarının aşamalarını planlayıp yönetebilmek. Tasarım, 

kalıp alma, döküm yapma ve makyaj süreçlerini iyi analiz ederek kendi 

çalışma aşamalarını planlayıp yönetebilmek. 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

•Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 

 Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak. 
Kendine özgü sanatsal oyun ve film karakterleri yaratmak için tasarım 

sürecini ve yöntemini oluşturmak.  

•Öğrenme Yetkinliği 

 Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek. 
Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek.  

Bugüne kadar yapılmış makyaj tasarım ve uygulama çalışmaları 

hakkında bilgi sahibi olmak ve kendi yerini tanımlayabilmek. 

 Kişisel ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel açıdan 
yorumlayabilmek. Eleştirel yaklaşımları bilmek. 
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•İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

 Sanatsal çalışmasının amacını, değerini ve hedef kitlesi için 
anlamını tanımlayabilmek ve etkin biçimde ifade edebilmek. Yapacağı 

tasarımın amacını, değerini, ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve 

etkin biçimde ifade edebilmek.  

 Profesyonel ve kişisel gelişim için, uluslararası kaynakları 
belirleyebilmek. Araştırma tekniklerini bilmek ve kullanmak. 

Güncel çalışmaları takip etmek, ilgili kaynaklar (dergi, web sitesi, 

seminerler, eğitimler, kitap ve makaleler, belgeseller, televizyon programları 

vb.) hakkında bilgi sahibi olmak. 

Makyaj tasarım ve uygulama sanatçılarının üye olduğu dernek veya 

kuruluşlara üye olmak. 

 Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve 
fikirlerini etkin biçimde aktarabilmek. Karakter tasarım ve uygulamaları ile 

ilgili tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini etkin biçimde aktarabilmek. 

 Ulusal/uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek. 
Ulusal/uluslar arası gerçekleştirilecek bir film, oyun ya da benzeri bir proje 

için ekiple beraber çalışarak üretim ve uygulama yapabilmek. 

 Bir sanat eylemini / uygulamayı başlatabilmek üzere diğer 
kişileri ikna edebilmek. Makyaj tasarım ve uygulama konusunda eğitici 

çalışmalar yapmak. 

 Bir yabancı dili kullanarak meslektaşları ile sözlü ve yazılı 
iletişim kurabilmek. Bir yabancı dili kullanarak meslektaşları ile sözlü yazılı 

iletişim kurabilmek. 
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 Mesleki gereksinim doğrultusunda bilgisayar teknolojilerini 
ileri düzeyde kullanmak. Tasarım için gerekli olan photoshop vb. bilgisayar 

programlarını kullanabilme. 

•Alana Özgü Mesleki Yetkinlik  

 Mesleki bilgilerini aktarabilmek, öğretebilmek ve değerlendirip 
denetleyebilmek. Makyaj tasarım ve uygulama alanında bilgileri 

aktarabilmek, öğretip değerlendirebilmek ve denetleyebilmek.  

 Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üretebilmek ve 
ürettiklerinin sunumunu yapabilmek. Kendine özgü, yenilikçi karakterler 

yaratabilmek ve sunumunu yapabilmek. 

 Alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında 
paylaşabilmek, uygulayabilmek. Alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek, uygulayabilmek 
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EK 3. 

TYUYÇ’DEN ÜÇ BOYUTLU MAKYAJ UZMANI YETERLİĞİ BELİRLEMEYE 
YÖNELİK SORU OLUŞTURMA ÇALIŞMASI 

BİLGİ 

1- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda 

bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 

 Makyaj alanında uzman olacak kişilerin hangi lisans programlarından 

mezun olması uygundur? 

2- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 

Sahne sinema ve televizyon makyajı (Üç boyutlu modelleme, kalıp 

alma ve uygulama) alanı diğer disiplinlerle etkileşim halinde olmayı gerektirir 

mi? Bunun önemi nedir?  

BECERİ 

3- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri kullanabilmek,  

Üç boyutlu modelleme, kalıp alma ve uygulama yapacak olan sahne, 

sinema ve televizyon makyajı uzmanlarının uzmanlık düzeyindeki kuramsal 

ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek için ne tür becerilere sahip olmaları 

gerekir?  

4-  Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle 

bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren 

sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilmek. 
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Uzman farklı disiplinlerden edindiği bilgileri mesleğine nasıl 

uyarlamalıdır? Alanı ile ilgili yeni bilgiler oluşturabilmek için hangi bilimsel 

araştırma yöntemlerini kullanması gerekir? 

BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME YETKİNLİĞİ 

5- Alandaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi 

geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde 

uygulayabilmek. 

Üç boyutlu modelleme, kalıp alma ve uygulama yapacak olan sahne, 

sinema ve televizyon makyajı uzmanlarının alanındaki bir sorunu çözmek, 

sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek için sahip olması 

gereken karakteristik özellikleri nelerdir? 

 6- Alandaki uygulamalarda öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni 

stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek sorumluluk alarak çözüm 

üretebilmek. 

ÖĞRENME YETKİNLİĞİ 

7- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, 

öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey bağımsız olarak 

yürütebilmek.  

Uzmanların makyaj ile ilgili işleri değerlendirme ve eleştiri 

yapabilmeleri için hangi düzeyde bilgi sahibi olmaları gerekir?  

İLETİŞİM VE YETKİNLİK 

8-  Alandaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel 

olarak sistemli biçimde aktarabilmek.  
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Uzmanın alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bu alandaki 

veya bu alanın dışındaki guruplara aktarabilmek için ne tür etkinliklerde 

bulunması gereklidir? 

Gelenekçi ya da yenilikçi olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

9-  Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir 

bakış açısıyla incelemek, bunları gerektiğinde değiştirmek üzere 

harekete geçebilmek. 

Uzman alandaki yeni gelişmeleri ne düzeyde takip etmelidir? 

Gerçekleştirdiği yenilikleri alanındaki kişilerle hangi yollarla paylaşmalıdır? 

10-  En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek. 

Uzman için dil bilmek önemli ve gerekli midir? Dil bilmenin nelere 

faydası vardır? Uzman ne düzeyde dil bilmelidir? 

11-  Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim 

ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 

Makyaj uzmanları alanlarıyla ilgili hangi bilgisayar programlarını 

kullanmalıdır? Alanınızın gerektirdiği bilgisayar yazılımları var mıdır? Bu 

donanıma sahip olmak için özel eğitim gerekir mi? 

ALANA ÖZGÜ VE MESLEKİ YETKİNLİK 

12-  Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları 

geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri 

çerçevesinde değerlendirebilmek. 

Uzmanlar makyaj alanıyla ilgili uygulama alanlarını geliştirebilmek için 

ne tür stratejiler ve politikalar geliştirilebilirler? Uzmanlık eğitimi konusunda 

kalite güvencesi ile ilgili çalışmaları değerlendirebilir misiniz?  
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Alanda meslektaşları bir araya getirebilecek, dayanışmalarını 

sağlayabilecek ve mesleğin gelişimini sağlayabilecek vakıf ya da dernek gibi 

kuruluşlar var mıdır? Bu kuruluşlardan örnek verebilir misiniz? Buralara üye 

olmanın gereklilikleri ve avantajları nelerdir? 

13-  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu 

değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,  

Alanınızla ilgili toplumsal bilimsel ve etik değerler konusunda 

düşünceleriniz nelerdir? Alanla ilgili birikimin paylaşılmasında uyulması 

gereken kurallar konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

14-  Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, 

disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek 

 Uzman, uzman olma sürecinde edindiği bilgilerini (esas meslek 

konuları) hangi farklı alanlarda kullanabilir? 
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EK 4. 

ÜÇ BOYUTLU MAKYAJ İŞ ANALİZİ 

Üç boyutlu makyaj alanında eğitim programı geliştirebilmek için alanın, 

kapsamlı bir biçimde tanımlanması gerekmektedir.Eğitimin başarısı eğitim 

ihtiyacının doğru olarak belirlenmesine, bu ise sağlıklı ve tutarlı iş 

analizlerinin yapılmış olmasına bağlıdır (Unutkan, 1995).  

İş analizi bir işin en önemli yönleri ile tanımlanmasını sağlar. İş analizi 

ile aynı zamanda işi yapacak olan kişilerde bulunması gereken bilgi beceri ve 

yetenekler de belirlenmeye çalışılır. Bunların yanı sıra işin görüldüğü çevre, 

kullanım alanlarının özellikleri, kullanılan araç gereç ve ekipmanlar da 

belirlenerek işin hangi koşullar altında yapıldığı açıklık kazanır.  

İş analizini herhangi bir işe ilişkin gerekli bilgilerin toplanması 

çalışması olarak tanımladığımızda, bu tanım bize iş görenin neyi, nasıl, 

neden ve hangi bilgi ve becerilerle yaptığını araştırmamız gerektiğini 

bildirmektedir. 

“İş analizi sayesinde; 

“1.  mevcutta yapılan işleri ve bu işlerin yerine getirilebilmesi için o işi yapan 

kişinin sahip olması gereken bilgi düzeyi, sorumluluk, nitelik ve 

yeteneklerine dair bilgi sağlanır,  

2.  işlerin tam olarak nasıl yapıldığını tarif eden sistematik bilgiler toplanır,  

3.  işlerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken standart performansları 

belirlenir,  

4.  standartlara uymak için işlerin nasıl yapılması gerektiği belirlenir,  

5.  etkin performans için gerekli bilgi, beceri ve diğer özellikler tespit edilir,  

6.  eğitim eksikliğinden kaynaklanan problemler ortaya çıkartılır. (Çelikten, 

2005).” 

İş analizi ile ilgili geliştirilmiş çeşitli modeller mevcuttur. U.S. 

Departman of Labor tarafından 1972 yılında geliştirilmiş bir model, E.J. 

McCormick tarafından iş analizi çalışmalarını sınıflandıran model örnek 

gösterilebilir. İş analizinin içerdiği başlıca unsurlar aşağıdadır. Buna göre 

öncelikli olarak: 

1. Unvan: İşin unvanıyla adlandırılması 
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2. İş Tanımı: İşin tanımının yapılması  

3. Görevler: Görev tanımının yapılması,  

4. Makine, Araç, Gereç, Donanım: İşte kullanılan makine, araç, gereç ve 

donanımın belirlenmesi,  

5. Malzeme, Ürün, Hizmet: Kullanılan hammadde, üretilen ürün ve hizmetlerin 

açıklanması,  

6. Yöneticilik: Emir ve gözetim altında bulunanlar hakkında bilgi verilmesi,  

7. Diğer Görevlerle İlişkisi: Bu göreve yükselebilecek görevler ve bu görevden 

yükselenebilecek görevlerin gösterilmesi,  

8. Zihinsel çaba: Karmaşık veriler ve görüşlerin yorumlanması, değişik durumlarla 

uğraşılması, başkalarını ikna yeteneği gibi zihinsel becerileri içerir.  

9. Fiziksel çaba: Fiziksel çalışmanın türü ve süresi, oturarak ya da ayakta çalışma 

pozisyonu.  

10. Fiziksel beceri: Örneğin ustalık, göz-el-ayakla uyumlu çalışma.  

11. Sorumluluk:Örneğin, üründen, donanımdan sorumluluk ve mali sorumluluk  

12. Çalışma koşulları: Soğukta, sıcakta, gürültülü ortamda vb. koşullarda çalışma.  

13. İş riski: İşin hangi riskleri olduğu, iş kazası olma olasılığı gibi konular 

14. Öğrenim Düzeyi:Mantıksal işlemlerde, yabancı dil bilgisinde, matematik 

işlemlerinde vb. gerekli beceriyi kazanabilmek için şart koşulan öğrenim süresi.  

15. Mesleki hazırlık: Mesleki eğitim, çıraklık eğitimi, iş öncesi deneyim, hizmet 

öncesi ve hizmet içi eğitim konularını kapsar.” (Mccormick, 1980). 

Mc Cormick modelinde ele alınan unsurlar, üç boyutlu makyaj alanının 

tanımlanması amacına yönelik olarak olarak şu şekilde sıralanabilir: 

1.  Personel ne yapıyor? (görev tanımı) 

2. Personel işi nasıl yapıyor? (kullanılan yöntem-teknikler ve iş 

aşamaları)  

3.  İş aşamalarına göre gerekli olan bilgi ve beceriler nelerdir? 

4.  Ne çeşit yardımcı aracılar gerekiyor? (makineler, aletler, donanım)  

5.  Hangi çıktılar elde ediliyor? (üretilen mal ve hizmet)  

6.  İşler hangi koşullarda yapılıyor? (çevresel faktörler)  
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Buna göre: 

1- Personel Ne Yapıyor? (Görev Tanımı). Üç boyutlu makyaj, özel 

efekt makyajı, protez makyaj ya da plastik makyaj olarak bilinmekte olan 

çalışmalar karakter oluşturmak amacıyla ek malzemelerin üretilerek 

oyuncuya uygulanması şeklinde gerçekleştirilmektedirler.  

Makyaj; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “İyi görüntü sağlamak, belirli bir 

tipi yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun 

yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişmeler.” şeklinde 

tanımlanmıştır(1988).  

Protez makyaj; ileri makyaj efektleri yaratmak için protez modelleme, 

kalıp alma ve döküm yapma tekniklerinin kullanıldığı yöntemdir. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthetic_makeup, 08.10.09). 

2- Personel İşi Nasıl Yapıyor? (Kullanılan Yöntem-Teknikler ve İş 
Aşamaları)  

2A. Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Bu çalışmalar iki yöntem ile uygulanmaktadır: 

a. Malzemeyi yüzeye uygulama. Bu çalışmalar malzemenin 

çalışılacak yüzeye direk olarak uygulanması yoluyla yapılır. Lateks, wax, 

special plastik, nose putty, soft puty gibi belirli markaların ürettiği plastik 

malzemeler yardımıyla, yüzey üzerine elle ya da modelleme araçları(diş 

hekimliğinde, seramikte ve heykelde kullanılan modelaj kalemleri) ile 

şekillendirilerek uygulanır. 

b. Kalıp tekniği ile şekillendirme. Bu çalışmada eklenecek olan 

parçaların, uygulama yapılacak zeminle (insan yüzü ya da vücudu) birebir 

uyumlu olmasını sağlayabilmek için, çalışılacak olan kişiden kalıp alınır. 

Alınan kalıbın içine döküm yapılarak birebir kopya (çekirdek) elde edilir.  

Kopyanın üzerinde, modelleme hamurlarıyla çalışılır. Bu çalışma ile 



 

 

225

tasarlanan karakter modelaj teknikleri ile oluşturulur. Birebir kopyanın üzerine 

çalışılan modelin diğeri ile kilitlenebilecek şekilde kalıbı alınır. Kalıp alma 

işlemi bittikten sonra birebir kopyanın (çekirdek) üzerinden, eklenen 

modelleme çamurları sökülür. Döküm yapmaya hazır olan iki parça kalıp 

arasına uygun malzeme dökülerek tekniğe göre malzemenin (jelatin, lateks, 

köpüklü lateks ve silikon vb.) iki parça arasını (çekirdek ve dişi kalıp) 

doldurması beklenir. Parçalara zarar vermeden kalıp açılır. Parçalar oyuncu 

üzerine uygulamaya hazırdır. 

2B. Kalıp Tekniği İle Şekillendirmenin İş Aşamaları 

a. Tasarım,  

b. Laboratuvar,  

c. Ek Parça Uygulama ve Makyaj,  

şeklinde sınıflandırılarak işlevsel basamaklarıyla açıklanmışlardır.  

 a. Tasarım. Tasarım; tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, 

tasavvur olarak tanımlanırken içerisinde geçen tasarımlamak; bir şeyin 

biçimini zihinde canlandırmak, tasavvur etmek şeklinde açıklanmıştır (Türkçe 

Sözlük, 1988). 

Ayıran’a göre tasarım tasarımcı tarafından yaratılan bir problemin 

eskizler yolu ile çözülmesi sürecidir. Tasarımcı imgeleminde oluşturduğu 

çözüme ulaşana kadar bir dizi taslak çizimler yapar. Eskiz olarak da 

adlandırılan bu çalışmalar tasarımcının kendisiyle iletişim kurmasını ve 

imgeleminde oluşturduklarını detaylandırarak ortaya koymasını sağlayan 

araçlardır. (Ayıran, 2007) 

Makyaj ile karakter tasarlarken, tipi ortaya çıkaran ön çizimlerin yanı 

sıra uygulama sürecinde makyajı yapacak olan kişiye yardımcı olması için 

ayrı bir taslak oluşturulur. Bu taslak, makyajın uygulanması sürecinde 

kullanılacak olan malzeme (marka, numara vb.) ve tekniklerin ayrıntılı olarak 

tanımlandığı bir taslaktır.  
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Tasarımcı oyun kişisinin canlandıracağı karakterle örtüşen tasarımını, 

teknik bilgisini de kullanarak yapar. Bu süreç hem uygulamada kolaylığı hem 

de karakterin görüntüsündeki tüm gereklilikleri yerine getirebildiği ölçüde 

başarılı olur. 

 Tasarım için uygulanacak işlevsel basamaklar: 

• Çizim  

• Üç boyutlu modelleme 

b. Laboratuvar. Laboratuvar; bilimsel ve teknik araştırmalar, 

çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer olarak 

tanımlanmaktadır (TDK Sözlük, 1988). 

 Makyaj sanatçısının bir karakter üzerinde çalışırken, oyuncunun 

yüzünü üç boyutlu uygulamalarla yeniden yapılandırabilmek için, tasarım 

sürecinin ardından uygulayacağı ilk basamak, yüzünden ya da vücudunun 

gerekli herhangi bir yerinden kalıp almaktır. Modelleme, kalıp yapımı, protez 

parçaların yapımı, yeni parçaların geliştirilmesi ve makyaj araştırmalarının 

yapılması işlemleri bir makyaj sanatçısının normal kariyerinde, doğrudan 

makyaj çalışmalarına göre kariyerinin %80’ini oluşturur ki, tüm sözü geçen 

işlemler makyaj laboratuvarında yapılmaktadır (Kehoe, 1995).  

Laboratuvarda uygulanacak işlevsel basamaklar,  

• Canlı modelden kalıp alma,  

• Elde edilen kalıp içine döküm yapabilme,  

• Alçı modeli kalıba hazırlama,  

• Tasarımı modelaj teknikleri ile uygulama,  

• Ortaya çıkan çalışmadan kalıp alma,  

• Kalıba döküm yaparak protez parçalar üretme,  

• Bu parçaları kalıptan çıkarma ve saklama.  
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c. Ek parça uygulama ve makyaj. Oyuncunun yüzü ya da vücudunda 

tasarlanan karaktere uygun olarak yapılacak değişiklikler için kalıpla üretilen 

parçalar bu aşamada uygulanır. Parçalar oyuncunun anatomisine uygun 

olarak tasarlanır. Tasarım ve laboratuvar süreçlerinde tekniklerin doğru 

uygulanması anatomik uyum sonucunu da beraberinde getirir.  

Uygulamada gösterilen özen ile parçalarının eklendiğinin 

anlaşılmaması yapılan işte kaliteyi artıran en önemli unsurlardandır (Corson 

ve Glavan, 2001). Kenar kısımlarının uygulanan yüzeye yedirilmemesi 

yapılan işin acemice olduğu hissini uyandırır. 

Bu çalışmanın ardından eklenen parçaların renklendirilmesi olan 

makyaj aşamasına geçilir. Burada da önemli olan renk farklarının ortadan 

kaldırılması ve tasarıma uygun olarak temel renklendirme ile karakterin 

gerektirdiği temel makyaj tekniklerinin uygulanarak ustaca yapılabilmesidir.  

 Ek parça uygulama için gerekli basamaklar 

• Protez parçaların kalıptan çıkarılması (acele etmeden, protezin 

birbirine yapışmasını engellemek için pudralayarak),  

• Uygulama alanına parçanın yapıştırılması için malzeme sürülmesi,  

• Parçaların anatomiye ve tasarlanan karaktere uygun olarak 

yerleştirilmesi,  

• Kenar kısımları için bondo (cabosil ve p.adhesive ile oluşturulan ve 

eklenen parçanın kenarlarının yüzeye birebir geçiş yapmasını sağlayan 

kıvamlı karışım) hazırlanması,  

• Bondo ile kenarların, ten ve diğer parçalarla fark edilmeyecek 

biçimde kaynaştırılması. 

Makyaj uygulama için gerekli basamaklar 

• Doğru rengin saptanması,  

• Doğru boya çeşidinin saptanması,  
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• Tasarımın gerektirdiği yerlerde ışık ve gölge uygulamalarının 

yapılması,  

• Tasarımın gerektirdiği yerlerde ince çizgisel çalışmaların ve 

renklendirmelerin yapılması. 

3. İş Aşamalarına Göre Gerekli Olan Bilgi ve Beceriler 

a. Tasarım için gerekli olan bilgi ve beceriler 

• Araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi,  

• Tasarım bilgi ve becerisi,  

• Yaratıcı düşünme bilgi ve becerisi. 

b. Laboratuvar çalışmaları için gerekli olan bilgi ve beceriler 

• Kalıp teknikleri bilgisi(Alçı karıştırma, ters açıları yok etme, çoklu 

kalıp bilgisi, kalıba kilit açabilme, kalıbı rötuşlama...),  

• Canlı modelden kalıp alma bilgi ve becerisi,  

• Çoklu kalıp çalışması bilgi ve becerisi,  

• Malzeme bilgisi(aljinat, silikon gibi kalıp malzemelerini tanıma),  

• Kalıba döküm yapabilme bilgi ve becerisi (döküm yapılacak 

malzemeleri tanıma, kullanılacak araç gereçler hakkında bilgi sahibi olma),  

• Modelleme bilgi ve becerisi (malzemeyi ve modelaj aletlerini 

tanımak ve iyi kullanabilmek, teknikleri bilmek),  

• Anatomi, fizyonomi, psikoloji ve yüz ifadeleri bilgisi,  

• Gerçekçi çalışılabilecek konuların (yaralanma, darp, kesik, kopuk, 

yanık, hastalık belirtileri..vb) bilgisi,  

• Kalıp dayanıklılığı bilgisin (dış özellikleri açısından rahat 

saklanabilir, taşımalar sırasında kenar kısımlarının kırılmayacağı, simetrik-

üstüste rahat saklanabilecek şekilde düzeltilmiş olmalı). 

c. Ek parça uygulama ve makyajı yapabilmek için gerekli olan 
bilgi ve beceriler 

• Uygulanacak olan parçaları saklama ve taşıma bilgisi,  
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• Parçaları yerleştirme ve yapıştırma bilgisi (Hem protez parçalar 

hem de ek saçların yapıştırılması için geçerlidir.),  

• Bondo (Bondo: Eklenen parçalarla eklenen yerin, parçanın 

eklendiğinin anlaşılmaması için birbirlerine yedirilmesini, kenar kısımlarının 

inceltilerek sıfırlanması işlemini gerçekleştirmeye yarayan karışıma verilen 

ad.) hazırlama bilgisi,  

• Çizim becerisi,  

• Işık- gölge ve renk geçişleri bilgisi. 

• Makyaj uygulama (insanla çalışma deneyimi) bilgi ve becerisi. 

4.Ne Çeşit Yardımcı Aracılar Gerekiyor? (Makineler, Aletler, 
Donanım)  

Bu çalışmaların yapımları sırasında kullanılacak malzemeler; 

• Kağıt, kalem,  

• Modelleme çamuru (su ve yağ bazlı),  

• Alçı,  

• Aljinat,  

• Alçılı sargı bezi,  

• Oyuncuya takmak için önlük,  

• Saç bandı ve kel peruka,  

• Plastik kaplar,  

• Musluk lifi,  

• Ahsap çubuklar,  

• Çeşitli boyutlarda MDF kalıp tahtaları,  

• Mermer masa,  

• Kalıp almak için silindirik forma girebilecek plastik parça döşeme 

malzemeleri,  

• Ahşap altlıklar,  

• Armatür,  

• Silikon,  

• Jelatin,  
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• Köpüklü lateks,  

• Lateks,  

• Vazelin,  

• Turnet,  

• Modelaj kalemleri (çeşitli uç ve boyutlarda),  

• Spatula, ıskarpela, testere, sistre,  

• Bilgisayar,  

• Elektrikli karıştırıcı,  

• Alçı kesme motoru,  

• Fırın (köpüklü lateks uygulaması için pişirim derecelerine 

ulaşabilen alçı kalıpların sığabileceği büyüklükte),  

• Mikrodalga fırın,  

• Kurutucu fırın,  

• Havalı boya tabancası (air brush), kompresör, boyalar ve 

şablonlar,  

• Fırça, sünger, makyaj malzemeleri,  

• Fotoğraf makinesi (fotoğrafçılıkta kullanılan aydınlatmalar..),  

5. Hangi Çıktılar Elde Ediliyor? (Üretilen Mal ve Hizmet)  

Bu çalışmalarla lateks, silikon, jelatin, wax gibi malzemelerle ek 

parçalar üretilmektedir. Bu parçalar sahne üstünde tiyatro, opera, bale ve 

müzikal eserlere, sinema için uzun ve kısa metrajlı filmlere, televizyonda 

dizilere, televizyon filmlerine, reklam filmlerine, kurgusal fotoğraf 

çekimlerinde, konulu moda gösterilerinde yer alacak olan oyuncu, model vb. 

kişilere uygulanmaktadır.  

Yüz ve vücudun herhangi bir yerinde, gerçekçi bir takım anatomik 

değişiklikleri (kemerli burun, kepçe kulak, yara, kesik, yanık izleri vb.)ile 

yaşlandırma ve gençleştirmeyi yapabilmenin yanı sıra, insandan çok farklı 

hayvani, (kurt adam, aslan adam vb.) ya da fantastik (deniz kızı, mitolojik 

kahramanlar, uzaylılar vb.) tasarlanmış bir karakter de çalışılabilir.  
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6. İşler Hangi Koşullarda Yapılıyor? (Çevresel Faktörler)  

 Çalışmalar genellikle laboratuvar ve makyaj odalarında yapılır.  

Laboratuvarlar geniş alana kurulu, kalıpların ve tasarlanan tüm işlerin 

saklanabileceği büyüklükte alanlar olmalıdırlar. Çalışmaların bazı 

bölümlerinde makinelerin çalışacakları düşünülürse gürültünün problem 

olmayacağı yerlerde laboratuvarları konumlandırmak yerinde olacaktır.  

Ek parça uygulama ve makyaj çalışmaları genellikle ayna karşısında 

uygulanır. Ancak sanatsal performansın sergileneceği alanın eğer bir sahne 

ise orada makyaj odası kullanılabilir. Ancak film setleri ve fotoğraf çekimleri 

farklı mekanları da kullanabildiğinden makyaj uygulamalarının sağlıklı 

yapılabilmeleri için sabit bir çalışma alanı genellikle sağlanamamaktadır. Bu 

durumlarda organizasyonun olanak tanıdığı ölçüde portatif makyaj masaları 

kullanılabilmektedir. 

Makyaj uygulama alanlarının ışıklandırmaları oldukça önemlidir. 

Çalışılacak olan kişinin yüzüne her yönden eşit gelen ışık olması en 

sağlıklısıdır. Bunun dışında ışıklı makyaj masasının aynası özel 

tasarlanmalıdır. Bu ayna ortada geniş ve sabit bir ayna ile yanlarda iki adet 

açılı aynadan oluşan, kanatlı ayna olarak adlandırılan bir düzenekte olması 

gereklidir. Bu ayna karşısında uygulama yapan kişinin hem önden hem de 

yanlardan görülerek yapılan uygulamanın kontrolünün yapılması sağlanır.  

• Laboratuvar (mermer masa, lavabo, kirli su tankları...),  

• Makyaj odası (ışıklı, çift kanatlı makyaj masası, koltuk...). 
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EK 5. 

GÖRÜŞME FORMU 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Eğitimin Kültürel 

Temelleri/ Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 

danışmanlığında doktora tezimi hazırlamaktayım. Tezimin başlığı “Sahne, 

Sinema ve Televizyon Makyajı Tasarımı Eğitimi”dir. Bu araştırmanın genel 

amacı, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de sahne, sinema ve televizyon makyajı 

tasarım ve uygulamaları alanındaki eğitim çalışmalarını incelemek ve 

karakter makyajında kullanılan yöntemleri saptayarak bu alanda çalışacak 

olan bir uzman*ın yeterliğini ortaya koymaktır. 

Bu nedenle sahne, sinema ve televizyon için makyaj eğitimi program 

tasarımında kullanılmak üzere bu alanda çalışacak olan bir uzmanın 

yeterliklerinin belirlenebilmesi için görüşlerinize gereksinim duymaktayım.  

Görüşmelerde vereceğiniz her bilgi araştırma etiği dolayısıyla gizli 

tutulacaktır. Bu bilgiler tezin amaçları dışında kullanılmayacaktır. Katkılarınız 

için şimdiden teşekkür ederim. 

 

Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
Mail :  yesimarsoy@yahoo.com 

GSM :  0535 8514757 

Adres:  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

  Bahriye Üçok Cad. No:4 Beşevler/ ANKARA  

                                                 
*  Uzman: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse (TDK Sözlüğü, 

1988) 
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GÖRÜŞME SORULARI  

1. Üç boyutlu makyaj uzmanı olacak kişilerin hangi lisans programlarından 

mezun olması uygundur (hazırbulunmuşluk)? Gerekçelerini lütfen 

açıklayınız.  

2. Üç boyutlu makyaj uzmanının sahne, sinema ve televizyonda karakter 

tasarımı yapabilmesi için tarihsel anlamda hangi alanlarda bilgi sahibi 

olması gerekir?  

3. Üç boyutlu makyaj uzmanının bir karakteri tümüyle tasarlaması ve 

uygulaması sürecinde başarı elde edebilmesi için, hangi atölyeler 

yoluyla, ne tür bilgi ve becerilere sahip olması gerekir?  

4. Tasarım ve uygulama boyutunda üç boyutlu makyaj uzmanının ustalığı 

nasıl anlaşılır/hangi kriterlere bağlıdır?  

5. Dünyada ve Türkiye’de alana yön veren isimler var mıdır? Bunlardan 

hangisi/hangilerinin çalışmaları bu alanda uzmanlaşacak olan bir aday 

için incelenmesi sizce gereklidir? 

6. Bir makyaj uzmanı hangi teknik ve yöntemleri bilmek durumundadır? Bu 

konudaki görüşlerinizi belirtiniz. 

7. Üç boyutlu makyaj uzmanının karakter tasarım ve uygulama süreçlerini 

başarılı bir biçimde yürütebilmesi için araştırmacı yönünün gelişkin 

olması, güncel yenilikleri takip etmesi gibi zorunlulukları var mıdır? 

Bunun için ne tür kaynaklara ihtiyacı vardır? Kısaca açıklayınız.  

8. Üç boyutlu makyaj uzmanını kendini geliştirebilmesi için ulusal, 

uluslararası bir projede görev almasının gerekli olduğuna inanıyor 

musunuz? Nedenlerini kısaca açıklayınız. 

9. Üç boyutlu sahne makyajı uzmanının hangi farklı disiplinlerle etkileşim 

halinde olması gerekir?  
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10. Üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken karakteristik 

özellikler nelerdir?  

11. Uzman için dil bilmek önemli ve gerekli midir? Uzman ne düzeyde dil 

bilmelidir?  

12. Makyaj uzmanları alanlarıyla ilgili hangi bilgisayar programlarını 

kullanmalıdır? Alanınızın gerektirdiği bilgisayar yazılımları var mıdır?  

13. Alanda meslektaşları bir araya getirerek dayanışmalarını ve mesleğin 

gelişimini sağlayabilecek vakıf, dernek ya da sivil toplum kuruluşları var 

mıdır? Bu kuruluşlardan örnek verebilir misiniz? Buralara üye olmanın 

gereklilikleri ve avantajları nelerdir?  

14.  Üç boyutlu makyaj uzmanı, uzman olma sürecinde edindiği bilgilerini 

(esas meslek konuları) hangi farklı alanlarda kullanabilir?  
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EK 6. 

GÖRÜŞME FORMU 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Eğitimin Kültürel 

Temelleri/ Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 

danışmanlığında doktora tezimi hazırlamaktayım. Tezimin başlığı “Sahne, 

Sinema ve Televizyon Makyajı Tasarımı Eğitimi”dir. Bu araştırmanın genel 

amacı, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de sahne, sinema ve televizyon makyajı 

tasarım ve uygulamaları alanındaki eğitim çalışmalarını incelemek ve 

karakter makyajında kullanılan yöntemleri saptayarak bu alanda çalışacak 

olan bir uzman*ın yeterliğini ortaya koymaktır. 

Bu nedenle sahne, sinema ve televizyon için makyaj eğitimi program 

tasarımında kullanılmak üzere bu alanda çalışacak olan bir uzman*ın 

yeterliğini ortaya koymaktır. 

Bu nedenle sahne, sinema ve televizyon için makyaj eğitimi program 

tasarımında kullanılmak üzere bu alanda çalışacak olan bir uzmanın 

yeterliklerinin belirlenebilmesi için görüşlerinize gereksinim duymaktayım.  

Görüşmelerde vereceğiniz her bilgi araştırma etiği dolayısıyla gizli 

tutulacaktır. Bu bilgiler tezin amaçları dışında kullanılmayacaktır. Katkılarınız 

için şimdiden teşekkür ederim. 

Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
Mail :  yesimarsoy@yahoo.com 

GSM :  0535 8514757 

Adres:  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

  Bahriye Üçok Cad. No:4 Beşevler/ ANKARA 

                                                 
*  Uzman: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse (TDK Sözlüğü, 

1988)  
Bu formda geçen “uzman” ya da “makyaj uzmanı” kelimeleri ile sahne, sinema ve 
televizyon alanlarında karakter makyajı yapmak için üç boyutlu modelleme, kalıp alma ve 
uygulama çalışmalarını başarılı bir biçimde yapabilen kimseler işaret edilmektedir. 
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GÖRÜŞME SORULARI  

1. Üç boyutlu makyaj uzmanı olacak kişilerin hangi lisans programlarından 

mezun olması uygundur (hazırbulunmuşluk)?   

 

2. Üç boyutlu makyaj uzmanının sahne, sinema ve televizyonda karakter 

tasarımı yapabilmesi için tarihsel anlamda hangi alanlarda bilgi sahibi 

olması gerekir?  

 

  

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Güzel Sanatlar – Seramik    
Güzel Sanatlar – Heykel    
Güzel Sanatlar – Resim    
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi    
Sahne Sanatları-Tiyatro    
Sahne Sanatları-Opera    
Sahne Sanatları-Bale    
Sahne sanatları –Dekor-Kostüm Tasarım    
Diğer (Lütfen sıralayınız.)    

 
 

Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Makyaj Tarihi    
Sahne Sanatları Tarihi    
Sinema ve Televizyon Tarihi    
Sanat Tarihi    
Kostüm Tarihi    
Mitoloji    
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    
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3. Üç boyutlu makyaj uzmanının bir karakteri tümüyle tasarlaması ve 

uygulaması sürecinde başarı elde edebilmesi için, hangi atölyeler yoluyla, 

ne tür bilgi ve becerilere sahip olması gerekir?  

 
4. Tasarım ve uygulama boyutunda üç boyutlu makyaj uzmanının ustalığı 

nasıl anlaşılır/hangi ölçütlere bağlıdır?  

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Desen Atölyesi – Çizim    
Desen Atölyesi - Anatomik Yapıyı Anlama    
Desen Atölyesi – Proporsiyon    
Desen Atölyesi - Gördüğünü aktarabilme    
Modelaj Atölyesi - Üç Boyutlu Modelleme ve 
Tasarım    

Kalıp Atölyesi - Kalıp Alma    
Kalıp Atölyesi - Döküm Yapma    
Kalıp Atölyesi - Malzeme Tanıma    
Peruka Atölyesi - Tires Örme    
Peruka Atölyesi - Kirpik İşleme    
Peruka Atölyesi - Tığ ile Sakal, Bıyık, Peruka, 
Favori, Kaş İşleme 

   

Peruka Atölyesi - Saç Boyama    
Peruka Atölyesi – Şekillendirme    
Peruka Atölyesi - Maşa Yapma    
Makyaj Atölyesi - Fırça ve Süngerle Renklendirme    
Makyaj Atölyesi - Işık ve Gölge Kullanımı    
Makyaj Atölyesi - Airbrush Kullanımı    
Makyaj Atölyesi – Renklendirme    
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Tasarımın Orjinalliği    
Aslına uygunluk    
Gerçekçilik    
Uygulamada özenli davranış    
Yüze ya da vücuda parça eklendiğinin anlaşılmaması    
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    
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5. Dünyada ve Türkiye’de üç boyutlu karakter makyajı alanına yön veren 

isimler var mıdır? Bunlardan hangisi/hangilerinin çalışmaları bu alanda 

uzmanlaşacak olan bir aday için incelenmesi sizce gereklidir?  

  

6. Üç boyutlu makyaj uzmanı hangi teknik ve yöntemleri bilmek 

durumundadır? Bu konudaki görüşlerinizi belirtiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Dick Smith    
Dennis Penkov    
Stan Winston    
Tom Savini    
Rob Bottin    
Gordon Smith    
Diğer (Varsa lütfen yazınız.)    

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Temel Makyaj Teknikleri- Renklendirme    
Temel Makyaj Teknikleri- Işık-gölge çalışmaları    
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Elle şekillendirme    
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Kalıp alma(yüz, tam 
baş, el- ayak ve diğer organlar)    

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Çok parçalı kalıp 
alma    

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Kalıplardan elde 
edilen parçaları yapıştırma 

   

Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    
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7.  Üç boyutlu makyaj alanında bir karakter yaratma sürecinde uzman, ne tür 

malzeme, makine, alet ve donanımları kullanılır? 

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Kağıt, kalem    

Modelleme çamuru(su ve yağ bazlı)    

Çamur kesme teli     

Aljinat    

Alçı     

Alçılı sargı bezi    

Kalıp almak için silindirik forma girebilecek plastik parça 
döşeme malzemeleri 

   

Çeşitli boylarda plastik kaplar    

Musluk lifi(alçı dayanıklılığını artırmak için)    

Ahşap çubuklar (kalıplara tutma yeri yapmak için)    

Çeşitli boyutlarda MDF kalıp tahtaları    

Ahşap altlık (modelleme sırasında yüz kopyasını dik bir 
biçimde ayakta tutmak için) 

   

Armatür(üç boyutlu modellemede konstrüksüyon görevi 
görür) 

   

Silikon    

Jelatin    

Köpüklü lateks    

Lateks    

Turnet    

Modelaj kalemleri (çeşitli uç ve boyutlarda)    

Bilgisayar    

Elektrikli karıştırıcı    

Elektrikli alçı kesici(ortopedistlerin kullandığı)    

Fırın (köpüklü lateks uygulaması için pişirim derecelerine 
ulaşabilen alçı kalıpların sığabileceği büyüklükte) 

   

Mikrodalga fırın    

Kurutucu fırın    

Air brush ve şablonlar    

Fırça, sünger, makyaj malzemeleri    

Fotoğraf makinesi(fotoğrafçılıkta kullanılan 
aydınlatmalar..) 

   

Laboratuvar (Mermer masa, Lavabo, Kirli su tankları...)    

Makyaj odası (Işıklı makyaj masası, koltuk....)    

Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz).    
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8. Üç boyutlu makyaj uzmanının karakter tasarım ve uygulama süreçlerini 

başarılı bir biçimde yürütebilmesi için nelere ve ne tür kaynaklara ihtiyacı 

vardır?  

  
  
9. Deneyim kazanmak açısından,  

 
 

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Araştırma tekniklerini bilmek ve kullanmak    
Güncel çalışmaları (film, dizi, reklam, oyun...) takip 
etmek 

   

İlgili Kaynaklar    
İlgili Dergiler    
Moda Dergileri    
Moda Gösterileri    
Web siteleri    
Seminer ve Eğitimler    
İlgili Kitap ve Makaleler    
Belgeseller    
İlk Yardım, Dermatoloji, Cerrahi ve Anatomi Kitapları    
Tiyatro, Opera ve Bale Eserleri    
Televizyon programları    
Müzeler    
Tarihsel Kaynaklar    
Fotoğraf Arşivleri    
İlgili web paylaşım sitelerine ve forumlara üye olmak    
Makyaj tasarım ve uygulama sanatçılarının üye 
olduğu dernek veya kuruluşlara üye olmak 

   

Diğer(Lütfen kısaca belirtiniz.)    

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Üç boyutlu makyaj uzmanının kendini geliştirebilmesi 
için ulusal ya da uluslararası bir projede stajyer 
olarak çalışması gereklidir. 
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10.  Üç boyutlu sahne makyajı uzmanının hangi farklı disiplinlerle etkileşim 

halinde olması gerekir?  

 
11. Üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken karakteristik 

özellikler nelerdir? 

 

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Güzel Sanatlar    
Müzecilik    
Sanat Tarihi ve Arkeoloji    
Sahne Sanatları    
Tıp(anatomi, ilk yardım, dermatoloji, cerrahi)    
Fotoğrafçılık    
Diş Hekimliği    
Sinema ve Televizyon    
Diğer(Lütfen kısaca belirtiniz.)    

İşi yapabilmek için gerekli olan özellikler Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

El kaslarının en üst düzeyde çalışıyor olması    
Görsel zekasının gelişkin olması    
Yaratıcılık    
Her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabilmek    
Organizasyon yeteneği    
Diğer(Lütfen kısaca belirtiniz.)    

Kişilik özellikleri Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Dikkatli olmak    
Düzenli olmak    
Sabırlı olmak    
Hijyene önem vermek    
İnsan ilişkilerinde başarılı olmak    
Eli çabuk olmak    
Prensipli olmak    
Uyumlu olmak    
Empati kurabilmek    
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    
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12. Üç boyutlu makyaj uzmanı; 

 
13. Makyaj uzmanları alanlarıyla ilgili hangi bilgisayar programlarını 

kullanmalıdır? 

  
14.  Alanda meslektaşları bir araya getirerek dayanışmalarını ve mesleğin 

gelişimini sağlayabilecek vakıf, dernek ya da sivil toplum kuruluşları var 

mıdır? Bu kuruluşlardan örnek verebilir misiniz? Buralara üye olmanın 

gereklilikleri ve avantajları nelerdir?  

15. Üç boyutlu makyaj uzmanı, uzman olma sürecinde edindiği bilgilerini 

(esas meslek konuları) hangi farklı alanlarda kullanabilir?  

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

İleri düzeyde (yayınları takip edebilecek, uluslararası 
projelerde yer alabilecek, uluslararası bir 
organizasyonda görev alabilecek düzeyde) dil 
bilmelidir. 

   

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Temel makyaj için tasarlanmış yazılımlar    
Photoshop    
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Güzel Sanatlar    
Müzecilik    
Sanat Tarihi ve Arkeoloji (restorasyon)    
Sahne Sanatları    
Tıp (protez uzuvların üretilmesi- kol, bacak, el, 
parmak, göğüs, vs) 

   

Emniyet ve MİT    
Diş Hekimliği (yüz protezleri-burun, göz, 
kulak..vs.) 

   

Antropoloji (kazılarda bulunan iskeletlere 
modelleme yoluyla kas ve et giydirme) 

   

Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    



 

 

243

16.  Türkiye’de ve Dünya’da bildiğiniz üç boyutlu makyaj eğitimi veren, özel amaçlı 

kurs, lisans ve yüksek lisans programlarının adlarını ve hangi ülkelerde yer 

aldıklarını belirtebilir misiniz? 
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EK 7 

GÖRÜŞME FORMU 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Eğitimin Kültürel 

Temelleri/ Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 

danışmanlığında doktora tezimi hazırlamaktayım. Tezimin başlığı “Sahne, 

Sinema ve Televizyon Makyajı Tasarımı Eğitimi”dir. Bu araştırmanın genel 

amacı, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de sahne, sinema ve televizyon makyajı 

tasarım ve uygulamaları alanındaki eğitim çalışmalarını incelemek ve 

karakter makyajında kullanılan yöntemleri saptayarak bu alanda çalışacak 

olan bir uzman*ın yeterliğini ortaya koymaktır. 

Bu nedenle sahne, sinema ve televizyon için makyaj eğitimi program 

tasarımında kullanılmak üzere bu alanda çalışacak olan bir uzman*ın 

yeterliğini ortaya koymaktır. 

Bu nedenle sahne, sinema ve televizyon için makyaj eğitimi program 

tasarımında kullanılmak üzere bu alanda çalışacak olan bir uzmanın 

yeterliklerinin belirlenebilmesi için görüşlerinize gereksinim duymaktayım.  

Görüşmelerde vereceğiniz her bilgi araştırma etiği dolayısıyla gizli 

tutulacaktır. Bu bilgiler tezin amaçları dışında kullanılmayacaktır. Katkılarınız 

için şimdiden teşekkür ederim. 

Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
Mail :  yesimarsoy@yahoo.com 

GSM :  0535 8514757 

Adres:  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

  Bahriye Üçok Cad. No:4 Beşevler/ ANKARA 

                                                 
*  Uzman: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse (TDK Sözlüğü, 

1988)  
Bu formda geçen “uzman” ya da “makyaj uzmanı” kelimeleri ile sahne, sinema ve 
televizyon alanlarında karakter makyajı yapmak için üç boyutlu modelleme, kalıp alma ve 
uygulama çalışmalarını başarılı bir biçimde yapabilen kimseler işaret edilmektedir. 
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GÖRÜŞME SORULARI  

1.  Üç boyutlu makyaj uzmanı olacak kişilerin hangi lisans 
programlarından mezun olması uygundur? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Üç boyutlu makyaj uzmanının sahne, sinema ve televizyonda 
karakter tasarımı yapabilmesi için tarihsel anlamda hangi alanlarda 
bilgi sahibi olması gerekir?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 X 

Güzel Sanatlar – Seramik  
Güzel Sanatlar – Heykel  
Güzel Sanatlar – Resim  
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi  
Sahne Sanatları-Tiyatro  
Sahne Sanatları-Opera  
Sahne Sanatları-Bale  
Sahne sanatları –Dekor-Kostüm Tasarım  
Diğer (Lütfen sıralayınız.)  

 X 

Makyaj Tarihi  
Sahne Sanatları Tarihi  
Sinema ve Televizyon Tarihi  
Sanat Tarihi  
Kostüm Tarihi  
Mitoloji  
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)  
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3. Üç boyutlu makyaj uzmanının bir karakteri tümüyle tasarlaması ve 
uygulaması sürecinde başarı elde edebilmesi için, hangi atölyeler 
yoluyla, ne tür bilgi ve becerilere sahip olması gerekir?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tasarım ve uygulama boyutunda üç boyutlu makyaj uzmanının 
ustalığı nasıl anlaşılır/hangi ölçütlere bağlıdır?  

 X
Tasarımın Orjinalliği  
Aslına uygunluk  
Gerçekçilik  
Uygulamada özenli davranış  
Yüze ya da vücuda parça eklendiğinin anlaşılmaması  
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)  

 

 X 

Desen Atölyesi – Çizim  
Desen Atölyesi - Anatomik Yapıyı Anlama  
Desen Atölyesi – Proporsiyon  
Desen Atölyesi - Gördüğünü aktarabilme  
Modelaj Atölyesi - Üç Boyutlu Modelleme ve Tasarım  
Kalıp Atölyesi - Kalıp Alma  
Kalıp Atölyesi - Döküm Yapma  
Kalıp Atölyesi - Malzeme Tanıma  
Peruka Atölyesi - Tires Örme  
Peruka Atölyesi - Kirpik İşleme  
Peruka Atölyesi - Tığ ile Sakal, Bıyık, Peruka, Favori, Kaş 
İşleme 

 

Peruka Atölyesi - Saç Boyama  
Peruka Atölyesi – Şekillendirme  
Peruka Atölyesi - Maşa Yapma  
Makyaj Atölyesi - Fırça ve Süngerle Renklendirme  
Makyaj Atölyesi - Işık ve Gölge Kullanımı  
Makyaj Atölyesi - Airbrush Kullanımı  
Makyaj Atölyesi – Renklendirme  
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)  
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5.  Dünyada ve Türkiye’de üç boyutlu karakter makyajı alanına yön 
veren isimler var mıdır? Bunlardan hangisi/hangilerinin çalışmaları 
bu alanda uzmanlaşacak olan bir aday için incelenmesi sizce 
gereklidir?  

  

 

 

 

 

 
6. Üç boyutlu makyaj uzmanı hangi teknik ve yöntemleri bilmek 

durumundadır? Bu konudaki görüşlerinizi belirtiniz. 
 

 

 

 

 

 

 X 

Dick Smith  
Dennis Penkov  
Stan Winston  
Tom Savini  
Rob Bottin  
Gordon Smith  
Steve Johnson  
Diğer (Lütfen belirtiniz.)  

 X 

Temel Makyaj Teknikleri- Renklendirme  
Temel Makyaj Teknikleri- Işık-gölge çalışmaları  
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Elle şekillendirme  
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Kalıp alma(yüz, tam baş, el- ayak 
ve diğer organlar)  

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Çok parçalı kalıp alma  
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Kalıplardan elde edilen parçaları 
yapıştırma 

 

Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)  
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7. Üç boyutlu makyaj alanında bir karakter yaratma sürecinde uzman, 
ne tür malzeme, makine, alet ve donanımları kullanılır? 

 x

Kağıt, kalem  
Modelleme çamuru(su ve yağ bazlı)  
Çamur kesme teli   
Aljinat  
Alçı   
Alçılı sargı bezi  
Kalıp almak için silindirik forma girebilecek plastik parça 
döşeme malzemeleri  

Çeşitli boylarda plastik kaplar  
Musluk lifi(alçı dayanıklılığını artırmak için)  
Ahşap çubuklar (kalıplara tutma yeri yapmak için)  
Çeşitli boyutlarda MDF kalıp tahtaları  
Ahşap altlık (modelleme sırasında yüz kopyasını dik bir 
biçimde ayakta tutmak için) 

 

Armatür(üç boyutlu modellemede konstrüksüyon görevi görür)  
Silikon  
Jelatin  
Köpüklü lateks  
Lateks  
Turnet  
Modelaj kalemleri (çeşitli uç ve boyutlarda)  
Bilgisayar  
Elektrikli karıştırıcı  
Elektrikli alçı kesici(ortopedistlerin kullandığı)  
Fırın (köpüklü lateks uygulaması için pişirim derecelerine 
ulaşabilen alçı kalıpların sığabileceği büyüklükte) 

 

Mikrodalga fırın  
Kurutucu fırın  
Air brush ve şablonlar  
Fırça, sünger, makyaj malzemeleri  
Fotoğraf makine si(fotoğrafçılıkta kullanılan aydınlatmalar..)  
Laboratuvar (Mermer masa, Lavabo, Kirli su tankları...)  
Makyaj odası (Işıklı makyaj masası, koltuk....)  
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz).  
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8. Üç boyutlu makyaj uzmanının karakter tasarım ve uygulama 
süreçlerini başarılı bir biçimde yürütebilmesi için nelere ve ne tür 
kaynaklara ihtiyacı vardır?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Deneyim kazanmak açısından,  

 

 X 

Araştırma tekniklerini bilmek ve kullanmak  
Güncel çalışmaları(film, dizi, reklam, oyun...) takip etmek  
İlgili Dergiler  
Moda Dergileri  
Moda Gösterileri  
Web siteleri  
Seminer ve Eğitimler  
İlgili Kitap ve Makaleler  
Belgeseller  
İlk Yardım, Dermatoloji, Cerrahi ve Anatomi Kitapları  
Tiyatro, Opera ve Bale Eserleri  
Televizyon programları  
Müzeler  
Tarihsel Kaynaklar  
Fotoğraf Arşivleri  
İlgili web paylaşım sitelerine ve forumlara üye olmak  
Makyaj tasarım ve uygulama sanatçılarının üye olduğu dernek 
veya kuruluşlara üye olmak 

 

Diğer(Lütfen kısaca belirtiniz.)  

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Üç boyutlu makyaj uzmanının kendini geliştirebilmesi için 
ulusal ya da uluslararası bir projede stajyer olarak 
çalışması gereklidir. 
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10. Üç boyutlu sahne makyajı uzmanının hangi farklı disiplinlerle 
etkileşim halinde olması gerekir?  

 

 

 

 

 

 

11. Üç boyutlu makyaj uzmanının sahip olması gereken karakteristik 
özellikler nelerdir? 

 

İşi yapabilmek için gerekli olan özellikler X 

El kaslarının en üst düzeyde çalışıyor olması  
Görsel zekasının gelişkin olması  
Yaratıcılık  
Her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabilmek  
Organizasyon yeteneği  
Diğer(Lütfen kısaca belirtiniz.)  

 

Kişilik özellikleri X 

Dikkatli olmak  
Düzenli olmak  
Sabırlı olmak  
Hijyene önem vermek  
İnsan ilişkilerinde başarılı olmak  
Eli çabuk olmak  
Prensipli olmak  
Uyumlu olmak  
Empati kurabilmek  
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)  

 X 

Güzel Sanatlar  
Müzecilik  
Sanat Tarihi ve Arkeoloji  
Sahne Sanatları  
Tıp(anatomi, ilk yardım, dermatoloji, cerrahi)  
Fotoğrafçılık  
Diş Hekimliği  
Sinema ve Televizyon  
Diğer(Lütfen kısaca belirtiniz.)  
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12. Yabancı dil bilgisi ile ilgili olarak; 

 

13. Makyaj uzmanları alanlarıyla ilgili hangi bilgisayar programlarını 
kullanmalıdır? 

 

14. Alanda meslektaşları bir araya getirerek dayanışmalarını ve 
mesleğin gelişimini sağlayabilecek vakıf, dernek ya da sivil toplum 
kuruluşları var mıdır? Bu kuruluşlardan örnek verebilir misiniz? 
Buralara üye olmanın gereklilikleri ve avantajları nelerdir? Kısaca 
belirtiniz. 

15. Üç boyutlu makyaj uzmanı, uzman olma sürecinde edindiği 
bilgilerini (esas meslek konuları) hangi farklı alanlarda kullanabilir?  

 x 
Güzel Sanatlar  
Müzecilik  
Sanat Tarihi ve Arkeoloji (restorasyon)  
Sahne Sanatları  
Tıp (protez uzuvların üretilmesi- kol, bacak, el, parmak, göğüs, 
vs) 

 

Emniyet ve MİT  
Diş Hekimliği(yüz protezleri-burun, göz, kulak..vs.)  
Antropoloji (kazılarda bulunan iskeletlere modelleme yoluyla kas 
ve et giydirme) 

 

Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)  

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Uzman ileri düzeyde(yayınları takip edebilecek, 
uluslararası projelerde yer alabilecek düzeyde) dil 
bilmelidir. 

   

 Katılıyorum Kısmen 
katılıyorum Katılmıyorum

Temel makyaj için tasarlanmış yazılımlar    
Photoshop    
Diğer (Lütfen kısaca belirtiniz.)    
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16.  Türkiye’de ve Dünya’da bildiğiniz üç boyutlu makyaj eğitimi veren, 
özel amaçlı kurs, lisans ve yüksek lisans programlarının adlarını ve 
hangi ülkelerde yer aldıklarını belirtebilir misiniz? 
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EK 9. 

GÖRÜŞME FORMU 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Eğitimin Kültürel 

Temelleri/ Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 

danışmanlığında doktora tezimi hazırlamaktayım. Tezimin başlığı “Sahne, 

Sinema ve Televizyon Makyajı Tasarımı Eğitimi”dir. Bu araştırmanın genel 

amacı, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de sahne, sinema ve televizyon makyajı 

tasarım ve uygulamaları alanındaki eğitim çalışmalarını incelemek ve 

karakter makyajında kullanılan yöntemleri saptayarak bu alanda çalışacak 

olan bir uzman*ın yeterliğini ortaya koymaktır. 

Bu nedenle sahne, sinema ve televizyon için makyaj eğitimi program 

tasarımında kullanılmak üzere bu alanda çalışacak olan bir uzmanın 

yeterliklerinin belirlenebilmesi için görüşlerinize gereksinim duymaktayım.  

Görüşmelerde vereceğiniz her bilgi araştırma etiği dolayısıyla gizli 

tutulacaktır. Bu bilgiler tezin amaçları dışında kullanılmayacaktır. Katkılarınız 

için şimdiden teşekkür ederim. 

 

 

 

Yeşim ARSOY BALTACIOĞLU 
Mail :  yesimarsoy@yahoo.com 

GSM :  0535 8514757 

Adres:  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

  Bahriye Üçok Cad. No:4 Beşevler/ ANKARA 

Not:  Soru formu 14 sorudan oluşmaktadır. Soruların yer aldığı aşağıdaki bölümde, 

tabloların bölünmesini engellemek amacıyla arada boşluklar bırakılmıştır.  
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1. Bir bireyin ”üç boyutlu makyaj uzmanı” eğitimine başvurabilmesi 
için öncelikle aşağıdaki lisans programlarının hangisinden mezun 
olması gerekir? Öncelik sırasına göre 1’den başlayarak belirtiniz. 

 

 
LİSANS PROGRAMLARI 

 
SIRA 
NO 

Bale  

Baskı Sanatları  

Bileşik Sanatlar  

Çizgi Film-Animasyon  

Drama ve oyunculuk  

Endüstri Ürünleri Tasarımı  

Görsel Sanatlar  

Görsel İletişim Tasarımı  

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı  

Heykel  

İç mimarlık  

Moda ve Tekstil Tasarımı  

Opera  

Oyunculuk  

Rekreasyon  

Resim/ Resim-iş Öğretmenliği  

Sahne Dekorları ve Kostümü  

Sahne Sanatları  

Sahne Tasarımı  

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi  

Sanat ve Tasarım  

Sanat Yönetimi  

Seramik ve Cam  

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji  

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi   

Diğer (Varsa lütfen ekleyiniz).  
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2. Aşağıda üç boyutlu makyaj uzmanı eğitimine başvurmak isteyen bir 
bireyle ilgili ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelere ne derece 
katıldığınızı belirten görüşünüzü ilgili alana çarpı (X) işareti koyarak 
belirtiniz. 

 

3. Üç boyutlu makyaj uzmanının;  
a) Karakter tasarımı yapabilmesi için, aşağıdaki tarih içerikli alanların 

hangilerinde bilgi sahibi olması gerekir? Görüşünüzü ilgili alanlara 
çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.  

 
TARİH İÇERİKLİ ALANLAR 

 
GÖRÜŞÜNÜZ 

Makyaj Tarihi  

Sahne Sanatları Tarihi  

Sinema ve Televizyon Tarihi  

Sanat Tarihi  

Kostüm Tarihi  

Mitoloji  

Diğer (Varsa lütfen yazınız.)  
 

İFADELER 
 
Hiç 

Katılmıyorum

 
Çok Az 

Katılıyorum

Orta 
Düzeyde 

Katılıyorum

 
Oldukça 

Katılıyorum

 
Tamamen 

Katılıyorum

Herhangi bir branş ayrımı 
yapmaya gerek olmaksızın 
lisans mezunu herkes bu 
programa katılabilir. 

     

Yalnızca güzel sanatlar ile 
sanat alanında lisans eğitimi 
alanlar bu programa 
katılabilir. 

     

Yalnızca sahne sanatları 
alanında lisans eğitimi 
alanlar bu programa 
katılabilir. 

     

Yetenek sınavını kazanan 
ve herhangi bir lisans 
programını tamamlayan 
herkes bu programa 
katılabilir 

     



 

 

256

b) Yukarıda verilen tarih alanlarıyla ilgili sahip olacağı bilgiler, yetkinlik 
düzeyindeki alt boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel 
oluşturur? Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine 
çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek 
istediğiniz yetkinlikler varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen 
yazınız.) 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

....................................................................  

....................................................................  
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4. Üç boyutlu makyaj uzmanının;  
a) Bir karakteri tasarlaması ve uygulaması için, aşağıdaki atölyelerde 

kazandırılan becerilerden hangilerine sahip olması gerekir? Olması 
gerektiğini düşündüğünüz becerilere çarpı (X) işareti koyunuz. 

  

 

 

 

 

 X 
Desen Atölyesi - Çizim Yapma  
Desen Atölyesi - Anatomik Yapıyı Anlama  
Desen Atölyesi - Proporsiyon (Oran ve Orantı Kurma)  
Desen Atölyesi - Gördüğünü Aktarabilme  
Modelaj Atölyesi - Üç Boyutlu Modelleme ve Tasarım Yapma  
Kalıp Atölyesi - Kalıp Alma  
Kalıp Atölyesi - Döküm Yapma  
Kalıp Atölyesi - Uygun Malzemeleri Seçme  
Peruka Atölyesi - Tires Örme  
Peruka Atölyesi - Kirpik İşleme  
Peruka Atölyesi - Tığ ile Sakal, Bıyık, Peruka, Favori, Kaş İşleme  

Peruka Atölyesi - Saç Boyama  
Peruka Atölyesi - Saç, Peruka, Sakal, Bıyık Şekillendirme  
Peruka Atölyesi - Maşa Yapma  
Makyaj Atölyesi - Fırça ve Süngerle Renklendirme  
Makyaj Atölyesi - Işık ve Gölge Kullanımı  
Makyaj Atölyesi - Airbrush Kullanma  
Makyaj Atölyesi - Renklendirme Yapma  
Diğer (Varsa lütfen yazınız.)  
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b)  Yukarıdaki atölyelerde sahip olacağı beceriler, yetkinlik düzeyindeki 
alt boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel oluşturur? 
Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine çarpı (X) işareti 
koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek istediğiniz yetkinlikler 
varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen yazınız.)  

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

....................................................................  

....................................................................  
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5. Üç boyutlu makyaj uzmanının; 
a) Tasarım ve uygulama boyutunda ustalığı aşağıdaki ölçütlerden 

hangilerine bağlıdır? Olması gerektiğini düşündüğünüz ölçütlere 
çarpı (X) işareti koyunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
Özgün bir tasarım yapma  
Aslına uygun çalışma  
Tasarımın gerçekçi görünmesini sağlama  
Uygulama yaparken özenli davranma  
Eklenen parçanın yüzle ya da vücutla bütünlüğünü sağlama  
Diğer (Varsa lütfen yazınız.).  
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b) Yukarıdaki ölçütlerde sahip olacağı beceriler, yetkinlik düzeyindeki 
alt boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel oluşturur? 
Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine çarpı (X) işareti 
koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek istediğiniz yetkinlikler 
varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen yazınız.)  

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

....................................................................  

....................................................................  
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6. Üç boyutlu makyaj uzmanı; 

a) Tasarım ve uygulama yaparken aşağıdaki yöntem ve tekniklerden 
hangilerini bilmek durumundadır? Olmasını düşündüğünüz yöntem 
ve tekniklere çarpı (X) işareti koyunuz. 

 

 X 
Temel Makyaj Teknikleri- Renklendirme yapma  
Temel Makyaj Teknikleri- Işık, gölge ve geçiş çalışmaları yapma  
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Elle şekillendirme  
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Kalıp alma (yüz, tam baş, el, ayak ve 
diğer organlar) 

 

Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Çok parçalı kalıp alma  
Üç Boyutlu Makyaj Teknikleri- Kalıplardan elde edilen parçaları 
yapıştırma 

 

Diğer (Varsa lütfen yazınız.)  
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b) Yukarıdaki yöntem ve teknikler hakkında sahip olacağı bilgiler, 
yetkinlik düzeyindeki alt boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine 
temel oluşturur? Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun 
içerisine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve 
eklemek istediğiniz yetkinlikler varsa tablonun altındaki ayrılmış 
alana lütfen yazınız.)  

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız Çalı-
şabilme ve So-
rumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

....................................................................  

....................................................................  
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7.  Üç boyutlu makyaj uzmanı; 

 a) Karakter yaratırken ne tür malzeme, makine, alet ve donanımları 
kullanır? Kullanılmasını düşündüklerinize çarpı (X) işareti koyunuz. 

 x 
Kağıt, kalem  
Modelleme çamuru (su ve yağ bazlı)  
Çamur kesme teli   
Aljinat  
Alçı   
Alçılı sargı bezi  
Kalıp almak için silindirik forma girebilecek plastik parça 
döşeme malzemeleri 

 

Çeşitli boylarda plastik kaplar  
Musluk lifi (alçı dayanıklılığını artırmak için)  
Ahşap çubuklar (kalıplara tutma yeri yapmak için)  
Çeşitli boyutlarda MDF kalıp tahtaları  
Ahşap altlık (modelleme sırasında yüz kopyasını dik bir 
biçimde ayakta tutmak için) 

 

Armatür (üç boyutlu modellemede konstrüksüyon görevi 
görür) 

 

Silikon  
Jelatin  
Köpüklü lateks  
Lateks  
Turnet  
Modelaj kalemleri (çeşitli uç ve boyutlarda)  
Bilgisayar  
Elektrikli karıştırıcı  
Elektrikli alçı kesici(ortopedistlerin kullandığı)  
Fırın (köpüklü lateks uygulaması için pişirim derecelerine 
ulaşabilen alçı kalıpların sığabileceği büyüklükte) 

 

Mikrodalga fırın  
Kurutucu fırın  
Air brush ve şablonlar  
Fırça, sünger, makyaj malzemeleri  
Fotoğraf makinesi (fotoğrafçılıkta kullanılan aydınlatmalar..)  
Laboratuvar (Mermer masa, lavabo, kirli su tankları...)  
Makyaj odası (ışıklı makyaj masası, koltuk...)  
Diğer (Varsa lütfen yazınız)  
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b) Yukarıdaki alet ve donanımlar hakkında sahip olacağı bilgiler, 
yetkinlik düzeyindeki alt boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine 
temel oluşturur? Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun 
içerisine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve 
eklemek istediğiniz yetkinlikler varsa tablonun altındaki ayrılmış 
alana lütfen yazınız.) 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

....................................................................  

....................................................................  



 

 

265

8.  Üç boyutlu makyaj uzmanının; 

a) Karakter tasarım ve uygulama süreçlerini başarılı bir biçimde 
yürütebilmesi için ne tür kaynaklardan yararlanır? Olmasını 
düşündüklerinize çarpı (X) işareti koyunuz. 

  

 

 

 
 
 

 X 
Araştırma tekniklerini bilmek ve kullanmak  
Güncel çalışmaları (film, dizi, reklam, oyun...) izlemek  
İlgili dergiler  
Moda dergileri  
Moda gösterileri  
Web siteleri  
Seminer ve eğitimler  
İlgili kitap ve makaleler  
Belgeseller  
İlkyardım, dermatoloji, cerrahi ve anatomi kitapları  
Tiyatro, opera ve bale eserleri  
Televizyon programları  
Müzeler  
Tarihsel kaynaklar  
Fotoğraf arşivleri  
İlgili web paylaşım sitelerine ve forumlara üye olmak  
Makyaj tasarım ve uygulama sanatçılarının üye olduğu dernek 
veya kuruluşlara üye olmak 

 

Diğer (Varsa lütfen yazınız.)  



 

 

266

b) Yukarıdaki kaynaklardan yararlanması, yetkinlik düzeyindeki alt 
boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel oluşturur? 
Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine çarpı (X) işareti 
koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek istediğiniz yetkinlikler 
varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen yazınız.)  

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

....................................................................  

.................................................................... 
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9.  Üç boyutlu makyaj uzmanının;  

a) Bilgi alışverişi halinde olması gereken disiplinler hangileridir? 
Olmasını düşündüklerinize çarpı (X) işareti koyunuz. 

 X 
Güzel Sanatlar  
Müzecilik  
Sanat Tarihi ve Arkeoloji  
Sahne Sanatları  
Tıp (anatomi, ilk yardım, dermatoloji, cerrahi)  
Fotoğrafçılık  
Diş Hekimliği  
Sinema ve Televizyon  
Diğer (Varsa lütfen yazınız.) 
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b) Yukarıdaki disiplinlerle bilgi alışverişi içinde olması, yetkinlik 
düzeyindeki alt boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel 
oluşturur? Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine 
çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek 
istediğiniz yetkinlikler varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen 
yazınız.) 

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

.............................................................. 

.................................................................... 
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10. Üç boyutlu makyaj uzmanının; 

a) Tasarım ve uygulama sürecinde sahip olması gereken karakteristik 
özellikler nelerdir? Olmasını düşündüklerinize çarpı (X) işareti 
koyunuz. 

İşi yapabilmek için gerekli olan özellikler X 
El kaslarının en üst düzeyde çalışıyor olması  
Görsel zekâsının gelişkin olması  
Yaratıcılık  
Her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabilmek  
Organizasyon yeteneği  
Diğer (Varsa lütfen yazınız.) 
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b)  Bireyin yukarıdaki özelliklere sahip olması, yetkinlik düzeyindeki alt 
boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel oluşturur? 
Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine çarpı (X) işareti 
koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek istediğiniz yetkinlikler 
varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen yazınız.) 

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

.................................................................... 

....................................................................  
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11. Üç boyutlu makyaj uzmanının; 

a) Tasarım ve uygulama sürecinde sahip olması gereken kişilik 
özellikleri nelerdir? Olmasını düşündüklerinize çarpı (X) işareti 
koyunuz. 

Kişilik özellikleri X 
Dikkatli olmak (işe odaklanmak)  
Düzenli olmak  
Sabırlı olmak  
Hijyene önem vermek  
İnsan ilişkilerinde başarılı olmak  
Eli çabuk olmak  
İlkeli olmak  
Uyumlu olmak  
Empati kurabilmek  
Diğer (Varsa lütfen yazınız.) 
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b)  Bireyin yukarıdaki özelliklere sahip olması, yetkinlik düzeyindeki alt 
boyutlardan hangilerinin geliştirilebilmesine temel oluşturur? 
Aşağıdaki tablodan seçerek ilgili kutucuğun içerisine çarpı (X) işareti 
koyarak belirtiniz. (Önereceğiniz ve eklemek istediğiniz yetkinlikler 
varsa tablonun altındaki ayrılmış alana lütfen yazınız.) 

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLER 

A- Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

B- Öğrenme Yetkinliği C- İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

D- Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

A-1- Kişi-
sel sanat 

ve tasarım süre-
cini ve yöntemini 
oluşturmak 

 B-1- Sanat ve kültür 
ortamı içinde kendi 

yerini tanımlayabilmek  
 

 C-1- Sanatsal ça-
lışmasının amacı-

nı, değerini ve hedef 
kitlesi için anlamını ta-
nımlayabilmek ve etkin 
biçimde ifade edebilmek 
 

 D-1-Mesleki bilgilerini 
aktarabilmek, öğretebil-

mek ve değerlendirip denetleye-
bilmek 

 

B-2- Kişisel ve diğer-
lerinin çalışmalarını 

eleştirel açıdan yorumlayabil-
mek  
 

 C-2- Profesyonel 
ve kişisel gelişim 

için, uluslararası kaynak-
ları belirleyebilmek. 

 D-2- Yenilikçi, özgün  
sanat ve tasarım yapıtı 

üretebilmek ve ürettiklerinin 
sunumunu yapabilmek 
 

 

C-3-Sanat ve 
tasarım konusun-

daki tartışmalara katılabil-
mek ve fikirlerini etkin 
biçimde aktarabilmek 

 D-3- Alanındaki bilgiyi 
disiplinler arası çalışma 

ortamında paylaşabilmek,  
uygulayabilmek 
 

 

C-4- Ulusal/ulus-
lararası proje eki-

bi içinde aktif rol ala-
bilmek 

 

C-5- Bir sanat 
eylemini uygula-

mayı başlatabilmek üzere 
diğer kişileri ikna edebil-
mek 
 

 

C-6- Bir yabancı 
dili kullanarak 

meslektaşları ile sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilmek 
 

 

C-7- Mesleki ge-
reksinim doğrultu-

sunda bilgisayar teknoloji-
lerini ileri düzeyde kullan-
mak  

 

 

.................................................................... 

....................................................................  
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12. Üç boyutlu makyaj uzmanının tasarım ve uygulama sürecinde sahip 
olması gereken özellikleri nelerdir? Bu özelliklere ne derece 
katıldığınızı çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. 

 

13. Üç boyutlu makyaj uzmanının, alanıyla ilgili vakıf, dernek ya da sivil 
toplum kuruluşlarına üye olmaları gerektiğini düşünüyor musunuz? 
Lütfen görüşlerinizi yazınız. 

....................................................................  

....................................................................  

14. Üç boyutlu makyaj uzmanı yetiştirmek için açılacak bir yüksek lisans 
programında hangi dersler yer almalıdır? Lütfen görüşlerinizi 
yazınız. 

....................................................................  

....................................................................  

 Hiç 
Katılmıyorum

Çok Az 
Katılıyorum

Orta 
Düzeyde 

Katılıyorum 
Oldukça 

Katılıyorum 
Tamamen 

Katılıyorum

Üç boyutlu makyaj 
uzmanının kendini 
geliştirebilmesi için ulusal 
ya da uluslararası bir 
projede stajyer olarak 
çalışması gereklidir. 

     

Uzman ileri düzeyde 
(yayınları izleyebilecek, 
uluslararası projelerde yer 
alabilecek düzeyde) dil 
bilmelidir. 

     

Uzman yapacağı makyajı 
tasarlamak için, geliştirilmiş 
bilgisayar programlarından 
(örneğin photoshop) 
yararlanmalıdır. 
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EK 10: 

1. Which of the following undergraduate degrees should a person have in 
order to apply to “3D make-up specialist” program? Please indicate your 
ideas by prioritizing the following undergraduate programs starting from 1.  

 

  
UNDERGRADUATE DEGREES 

 
ORDER 

NO 
Ballet  

Print arts  

Combined arts  

Cartoon-animation  

Drama and acting  

Industrial design  

Visual arts  

Visual communication design  

Graphic arts and graphic design  

Sculpture  

Interior architecture  

Fashion and textile design  

Opera  

Acting  

Recreation  

Painting/ Painting-work teaching  

Stage decors and costume  

Stage arts  

Stage design  

Stage and performance arts direction  

Art and design  

Art direction  

Ceramic and glass  

Theatre criticism and dramaturgy  

Hairstyling and cosmetics knowledge   

Other (Please indicate if there is any).  
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2. The following involves the expressions regarding a person who 
wants to apply to the 3D make-up specialist program. Please 
indicate your agreement level by marking with (X).  

 

3. For a 3D make-up specialist;  
a) Which of the following fields of history he/she should have 

knowledge in to be able to make a character design? Please indicate 
your ideas by marking with (X). 

HISTORY ORIENTED FIELDS YOUR 
OPINION 

History of make-up  

History of stage arts  

History of cinema and television  

History of arts  

History of costume  

Mythology  

Other (Please indicate if there is any).  

History of make-up  

Other (Please indicate if there is any).  
 

EXPRESSIONS I do not 
agree 

I barely 
agree 

I 
moderately 

agree 
I quite 
agree 

I 
completely 

agree 

Every person with an 
undergraduate degree may 
participate in this program with no 
need to make any field distinctions. 

     

Only the fine arts graduates and 
the graduates in a field of art may 
participate in this program.  

     

Only the performing arts graduates 
may participate in this program. 

     

Anyone who passes the aptitude 
test and has an undergraduate 
degree may participate in this 
program.  
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b) The knowledge he/she will have concerning the above-mentioned 
fields of history forms the basis for improving which of the following 
sub-dimensions? Please choose from the following table and mark 
the relevant box with (X). (Please use the space provided under the 
table if you have any recommendations and additional 
competencies).  

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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4.  For a 3D make-up specialist;  

a)  Which of the competencies that are gained in the following ateliers 
he/she should have in order to design and apply a character? Please 
indicate the required skills with (X). 

  
 X 
Texture Atelier - Drawing  
Texture Atelier – Comprehending anatomic structure  
Texture Atelier - Proportion (Proportioning and ratio)  
Texture Atelier – Transferring visuals  
Modelling Atelier – 3D modelling and design  
Moulding Atelier - Moulding  
Moulding Atelier - Casting  
Moulding Atelier – Choosing the appropriate material  
Wig Atelier - Sewing cotton  
Wig Atelier – Eyelash conditioning  
Wig Atelier - Beard, Moustache, Wig, Side Whisker, Eyelash 
Works by Crochet 

 

Wig Atelier – Dye Hair  
Wig Atelier - Hair, Wig, Beard, Moustache Styling  
Wig Atelier – Producing curling tongs  
Make-up Atelier – Colouring by brush and sponge  
Make-up Atelier – Use of light and shadow  
Make-up Atelier - Airbrush application  
Make-up Atelier - Colouring  
Other (Please indicate if there is any).  
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b)  Which sub-dimensions can be improved based on the skills gained in the 
above-mentioned ateliers? Please choose from the following table and 
mark the relevant box with (X). (Please use the space provided under the 
table if you have any recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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5.  For a 3D make-up specialist; 

a)  Which of the following criteria apply to being expert in design and 
application? Please indicate the required ones with (X).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
Establishing an original design  
Working in accordance with the original  
Making the design seem realistic  
Be attentive in application  
Provide integrity between the additional part and the face or 
body  

 

Other (Please indicate if there is any).  



 

 

280

b)  Which sub-dimensions can be improved based on the competencies 
gained via the above criteria? Please choose from the following 
table and mark the relevant box with (X). (Please use the space 
provided under the table if you have any recommendations and 
additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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6.  For a 3D make-up specialist; 

a) Which of the following methods and techniques he/she should know 
while performing designs and applications? Please indicate the 
required ones with (X).  

 

 X 

Basic Make-up Techniques – Colouring  

Basic Make-up Techniques - Light, shadow and transition studies  

3D Make-up Techniques – Shaping by hands  

3D Make-up Techniques - Moulding (face, full head, hand, foot and 
other organs) 

 

3D Make-up Techniques – Multi piece moulding  

3D Make-up Techniques – Putting together the acquired pieces 
from moulds 

 

Other (Please indicate if there is any).  
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b) Which of the competence level sub-dimensions can be improved 
based on the knowledge of above methods and techniques? Please 
choose from the following table and mark the relevant box with (X). 
(Please use the space provided under the table if you have any 
recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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7. For a 3D make-up specialist; 

a)  Which kind of materials, machines, tools and equipments are used 
for creating a character? Please indicate your ideas by marking with 
(X). 

 x 
Paper, pencil  
Modelling mud (water and oil based)  
Mud slicing chord   
Alginate  
Plaster   
Plastered bandage  
Plastic piece covering materials that can be formed as cylinder for 
moulding 

 

Plastic tanks in variable heights  
Tap filament (to increase the plaster reliability)  
Wooden strips (for making handles to the moulds)  
MDF moulding wood in variable dimensions  
Wooden base (to place the face copy vertically during modelling)  
Fittings (employed as construction for 3D modelling)  
Silicon  
Gelatine  
Foam latex  
Latex  
Turnet  
Modelling Pens (in variable tips and dimensions)  
Computer  
Electric agitator  
Electrical plaster cutter (for orthopaedist usage)  
Owen (can reach the temperatures of foam latex application and 
large enough fort he moulds) 

 

Microwave oven  
Drying oven  
Air brush and template  
Brush, sponge, make-up materials  
Camera (Lighting for photography)  
Laboratory (Marble table, Sink, Dirty water tanks…)  
Make-up room (Illuminated make-up desk, seat...)  
Other (Please indicate if there is any).  
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b) Which of the competence level sub-dimensions can be improved 
based on the knowledge of the above tools and equipments? Please 
choose from the following table and mark the relevant box with (X). 
(Please use the space provided under the table if you have any 
recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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8. For a 3D make-up specialist; 

a) Which kind of sources he/she makes use of in order to perform the 
design and application processes? Please indicate the required 
ones with (X). 

  

 X 
Knowing and using the research methods   
Following the current works (film, series, advertisements, games...)   
Relevant journals  
Fashion magazines  
Fashion performances  
Web sites  
Seminars and trainings  
Relevant books and articles  
Documentaries  
First aid, dermatology, surgical and anatomy books  
Theatre, opera and ballet works  
Television programs  
Museums  
Historical sources  
Photograph archives  
Registration to the relevant web sharing sites and forums  
Becoming member of the societies or associations of make-up 
design and performance artists  

 

Other (Please indicate if there is any.)  
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b) Which of the competence level sub-dimensions can be improved 
based on the making use of the above sources? Please choose from 
the following table and mark the relevant box with (X). (Please use 
the space provided under the table if you have any 
recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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9. For a 3D make-up specialist;  

a) Which disciplines he/she should be in information exchange? 
Please indicate the required ones with (X).  

 X 
Fine Arts  
Museum Studies  
History of Art and Archaeology  
Performing Arts  
Medicine (anatomy, first aid, dermatology, surgery)  
Photography  
Dentistry  
Cinema and Television  
Other (Please indicate if there is any.)  
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b) Which of the competence level sub-dimensions can be improved 
based on the above disciplines that he/she is in information 
exchange? Please choose from the following table and mark the 
relevant box with (X). (Please use the space provided under the table 
if you have any recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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10. For a 3D make-up specialist; 

a) What are the characteristic features he/she should have in the 
process of design and application? Please indicate the required 
ones with (X).  

Required features for performing the work X 
Top level working of hand muscles   
Improved visual intelligence  
Creativity  
Capacity of fitting in any king of working environment   
Organizational skills  
Other (Please indicate if there is any.)  
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b) Which of the competence level sub-dimensions can be improved 
based on the above characteristic features a person has? Please 
choose from the following table and mark the relevant box with (X). 
(Please use the space provided under the table if you have any 
recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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11. For a 3D make-up specialist; 

a) What are the personal traits he/she should have in the process of 
design and application? Please indicate the required ones with (X).  

Personality traits X 
Being careful (focusing on the work)  
Being systematic  
Being patient  
Paying attention to hygiene   
Being successful in personal relations  
Being swift handled  
Having principles  
Conforming capacity  
Showing empathy   
Other (Please indicate if there is any.)  
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b) Which of the competence level sub-dimensions can be improved 
based on the above characteristics a person has? Please choose 
from the following table and mark the relevant box with (X). (Please 
use the space provided under the table if you have any 
recommendations and additional competencies). 

PERSONAL AND PROFESSIONAL PROFICIENCIES 

A- The Competency 
of Independent 
Working and Taking 
Responsibility 

B- Learning 
Competency 

C- Communication and 
Social Competency  

D- Field Specific and 
Professional Competency 

A-1- 
Establishing 

the personal art and 
design process and 
method  

 B-1- Capacity 
of defining the 

self position within the 
art and culture 
environment  
 

 C-1- Capacity of 
defining the purpose 

and value of his/her artistic 
work and its meaning for the 
target group and expressing 
these effectively 
 

 D-1-Capacity of 
conveying, teaching, 

assessing and examining the 
professional knowledge  

 

B-2- Capacity 
of critical 

commenting the 
personal works and 
the works of others  

 C-2- Capacity of 
determining the 

international sources for 
professional and personal 
improvement 

 D-2- Capacity of 
creating innovative, 

original art and design 
compositions and presenting 
these  

 

C-3-Capacity of 
participating in art and 

design discussions and 
conveying his/her ideas 
effectively  

 D-3- Capacity of 
sharing and applying 

the knowledge of his/her field 
in an interdisciplinary 
environment  

 

C-4- Capacity of taking 
active roles within the 

national/ international project 
teams  

 

C-5- Capacity of 
persuading others in 

order to commence an art 
movement  

 

C-6- Capacity of 
forming verbal and 

written communication with 
his/her colleagues by using a 
foreign language  
 

 

C-7- Capacity of 
utilizing the computer 

technologies in advanced level 
in line with the professional 
needs  

 

 

...................................................................... 

......................................................................  
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12. What are the characteristics that a 3D make-up artist should have in 
the process of design and application? Please indicate your 
agreement level by marking with (X).  

 

13.  Do you think that a 3D make-up artist should become a member of 
the relevant foundations, institutions or non-governmental 
organizations of his/her field? Please indicate your opinions. 

....................................................................  

....................................................................  

14.  Which courses should be included in the curriculum of a graduate 
program that aims at training 3D make-up specialists? Please 
indicate your opinions. 

....................................................................  

....................................................................  

 

 I do not 
agree 

I barely 
agree 

I 
moderately 

agree 
I quite 
agree 

I 
completely 

agree 

A 3D make up specialist should 
work as a trainee in a national 
or international project in order 
to achieve self improvement. 

     

The specialist should have an 
advanced level (capacity of 
following the publications, 
participating in international 
projects) language skills. 

     

The specialist should utilize the 
developed computer programs 
(for example Photoshop) in 
order to design the make-up. 

     




