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GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci,  

 
Günümüzde güzellik, güzelleşme, güzel görünme gibi kavramlar, çoğu insan için lüks 

bir tüketim aracı olmaktan çıkmış ve adeta gereksinim hâline gelmiştir. Toplumdaki bu 

beklenti, bazı meslek ve sanat dalları gibi kuaförlük ve güzellik hizmetlerini de fazlaca 

gündeme getirmiş ve bu meslek alanlarına olan talebi arttırmıştır.  

 

Çalışma ortamı doğrudan insan vücudu olan bu meslek alanlarında çalışacak insan 

gücünün yetiştirilmesi de bir o kadar önem kazanmıştır. Çünkü uygulamalarda yapılabilecek 

en küçük bir hata bile insan sağlığını ciddi tehlikelere sokacak sonuçlar doğurabilir. Bu tür 

istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması için insan vücudunun fizyolojik özelliklerini, insan 

vücuduna uygulanan kozmetik preparatları ve bunların özelliklerini bilmek gerekir.  

 

Bu modül meslekte çalışan elemanların kullandıkları vücut bakım kozmetiklerini ve 

içerdiği kimyasalları tanımalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu modülü 

okuduğunuzda insan vücuduna uygulanan kozmetik preparatları, bunların içeriklerini ve bu 

içeriğin ne amaçla hazırlandığını, cilt üzerindeki işlevlerini öğreneceksiniz. Bu bilgilerle 

uygulama sırasında cildin yapısına ve türüne en uygun vücut bakımı ürünlerini seçecek alerji 

gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma riskini en aza indireceksiniz.  

 

Bu modülden edineceğiniz bilgilerin yaşantınızı ve mesleğinize dair uygulamalarınızı 

kolaylaştırmasını umarak başarılar dilerim.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
Sabun çeşitlerini seçerek tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 İnternet ortamından ve kozmetik ürünlerin satıldığı mağazalardan sabun 

çeşitlerini araştırarak kazandığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza 

sununuz.  

 Parfümerilerde farklı markaların sabun çeşitleri hangi şekillerde piyasaya 

sunduğunu araştırınız ve seçiminde dikkat edilecek hususları 

arkadaşlarınızla tartışınız 

 

1. SABUNLAR 

1.1. Tanımı 
 
Sabun halk dilinde yağlı, kirli şeyleri temizlemek için kullanılan bir maddedir. Cilt 

bakımında ise sabun, derinin en dış tabakasını oluşturan keratinize epitelinin temizlenmesi, 

istenmeyen kir ve mikroorganizmaların ve sebumun deriden uzaklaştırılması amacıyla 

kullanılan kozmetik bir üründür. 

 

Sabunlar, eski dönemlerden beri, yüzey etkin madde olarak kullanılan ürünlerdir. 

Kimyasal bakımdan sabun yağ ve uzun zincirli yağ asitlerinin, sodyum hidroksit, potasyum 

hidroksit gibi alkalilerle ilişkisine dayandırılarak üretilen tuzlardır. Günümüzde çeşitli 

kullanım amaçlarına göre farklı maddeler içeren, farklı özellikte sabunlar üretilmektedir.  

 

Fotoğraf 1.1: Sabun örnekleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Sabunun temizleme etkisi çok gelişmiştir ve bu şu üç özellikten ileri gelir: 

 

 Sabun moleküllerinin yapısı su ve yağlarla birleşmeye ve karışmaya 

yatkındır. Bundan dolayı yüzey üzerindeki yağlı maddeleri su içinde 

kolayca çözünür hâle getirir. 

 Sabun temel özelliğinde olmasından dolayı deri, kumaş, vb. gibi yıkanan 

şeyleri yumuşatır ve kirlerin çıkmasını kolaylaştırır. 

 Yağ asitleri, su içinde çekilmiş olan yağlı maddelerle birleşerek çözelti 

içinde çökerler. Temizlik yapılıp bittikten sonra sabunlu suyun dibine 

çöken tortu bunlardır. 
 

1.2. Yapı ve Özellikleri 
 

Sabunların pH değerleri genellikle 9–11 civarında olup alkali özellik taşır. Cilt 

pH’sının 5,5 civarında olduğunu düşünürsek bu pH düzeyindeki sabunların cildi 

kurutabileceğini söyleyebiliriz. 
 

Sabunlar genelde yumuşak ve sert olarak sınıflandırılır. Yumuşak sabunlar, potasyum 

hidroksit içerir ve jel kıvamında, yarı şeffaf, sarımsı renktedir. Alkolde çözünme özellikleri 

vardır ve antiasit olarak kullanılır. En iyi örneği yeşil sabunlar olup seboreik dermatit (ciltte 

yağlanmaya bağlı oluşan dermatit) de kullanılır. Sodyum sabunları olarak da bilinen sert 

sabunlar ise adından da anlaşılacağı gibi sodyum hidroksit içerir. Genellikle cilt 

temizliğinde, banyo ve tuvalet sabunu olarak kullanılır. Tedavi amaçlı olarak ise psoriasis 

(sedef), akne vulgaris (ergenlik sivilcesi) gibi durumlarda kullanılır. Yumuşak ve sert 

sabunlar arasındaki en önemli fark içerdikleri sabun miktarıdır. Sert sabunda %75–90 

civarında olan sabun miktarı, yumuşak sabunlarda %10–25 arasındadır. 
 

1.3. Bileşenler 
 

Sabunlar, sabuna temizleme, köpürme, plastiklik, deriye uygunluk gibi özellikleri 

sağlayan yüzey etkin maddeler, bağlayıcılar, nemlendiriciler, dolgu maddeleri, koku ve boya 

maddeleri içerirler (Tablo 1.1). 

Maddeler % Miktarları 

Yüzey etkin maddeler 30–70 

Plastikleştirici ve bağlayıcı maddeler 20–50 

Köpük arttırıcılar 0–5 

Dolgu maddeleri ve bağlayıcılar 5–30 

Su 5–12 

Koku maddeleri 0–3,0 

Opaklık verici maddeler 0–0,3 

Boya ve pigmentler <1 

Tablo 1.1: Sabunların içerdiği maddeler 
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1.4. Formülasyon 
 

Sabun formülasyonu iki ana kısımdan oluşur. Birinci aşama, sabunlaşma aşamasıdır. 

İkinci aşama ise diğer katkı maddelerinin eklenmesi, karıştırma ve şekil verme işlemlerini 

kapsar. Formülasyonu hazırlamak ise kimya ve mühendislik bilgisi gerektiren karmaşık bir 

iştir. 
 

1.5. Sabun Tipleri 
 

1.5.1. Tuvalet Sabunları 
 

İçinde hemen hemen hiç su bulunmayan, homojen bir hamur elde edebilecek 

biçimdeki en yüksek nitelikli yağlı maddelerden hazırlanır. Bu maddeler, cildin kaybolan 

yağını takviye edebilecek yağ asitleri, lanolin, lesitin, yağ alkolleri, bitkisel yağlar gibi 

maddelerdir. 
 

 

Fotoğraf 1.2: Sabun örnekleri 

 

1.5.2. Şeffaf Sabunlar 
 

Bunlara gliserinli sabunlar da denir ve iyi nitelikli banyo sabunu olarak kullanılır. 

Soğutma sırasında içerisine gliserin, alkol, şeker gibi maddelerin eklenmesiyle homojenliğini 

korur ve elektrolitlere karşı duyarsız hâle gelir. 
 

 

Fotoğraf 1.3: Sabun örnekleri 

http://www.export-forum.com/europe/soap-making-machines/images/soap/translucent_soap.jpg
http://www.export-forum.com/europe/soap-making-machines/images/soap/translucent_soap.jpg
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1.5.3. Lüks Sabunlar 
 

İçerdikleri %5’ten fazla parfüm nedeniyle daha yüksek yağ oranına sahiptir. Ancak 

sabunun alkali yapısı düşünüldüğünde seçilen bu parfümün yapısına ve oranına dikkat etmek 

gerekir. 

 

1.5.4. Deodorant Sabunlar 
Bunların en önemli özellikleri, deodorant etkisi sayesinde koku yapan bakterileri 

öldürücü etkileri olmasıdır. Vücuda tazelik ve ferahlık sağlayan etkin maddeler içerir. 

 

1.5.5. Krem veya nemlendirici sabunlar 
 

İçerisine Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi etkin özellikteki yağlardan yüksek 

oranda eklenmiş, cildi yumuşatma, nemlendirme özelliğine sahip olan sabunlardır. 

 

 

Fotoğraf 1.4: Sabun örnekleri 

1.5.6. Bebek Sabunları 
 

Yapısındaki koku ve katkı maddeleri azaltılmış, alkali özelliği hafif olan, papatya gibi 

cildi yumuşatma özelliğine sahip maddelerle hazırlanmış sabunlardır. 

 

1.5.7. Cildi Koruyucu Sabunlar 
 

Cildin kaybolan yağını sağlayıcı maddelerin yanı sıra, yapısına protein ve süt 

bileşikleri eklenen sabunlardır. Su ve alkali sabunların cildi kurutucu etkisine karşı kullanılır. 

 

1.5.8. Aşındırıcı Sabunlar 
 

Cilt lekelerini, cilt yüzeyindeki ölü deri tabakasını ve gözeneklerdeki derin kirleri 

uzaklaştırmak amacıyla yapısına aşındırıcı maddeler eklenmiş sabunlardır. Aşınmanın 

derecesi, kullanılan aşındırıcının miktarına ve çeşidine bağlıdır. Aktif akne ve sivilce sorunu 

olan ciltlerde bu tip sabunların kullanılması, bunların patlayıp dağılmasına neden olabileceği 

için uygun değildir. 
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1.5.9. Yüzen Sabunlar 
 

Yoğunluğunu, su yoğunluğunun altına düşürmek için karıştırma yoluyla içine hava 

katılan sabunlardır. Bu sayede suyun yüzeyinde kalır. 

 
1.5.10. Kullanılışı 

 

Deri üzerine uygulanacak her tür kozmetik işlemin ilk aşaması temizliktir. Temizleme 

işleminde amaç vücudumuzun en dış tabakasını oluşturan keratinize epitelinin temizlenmesi, 

istenmeyen kir ve mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıdır. Yıkama işleminde sabun sebum 

içinde yerleşmiş olan kirin uzaklaştırılması ile yağlı tabakada uzaklaşır. Gözenekleri ve 

yüzeyi her türlü kirden, yağdan arındırılan cilt hem deri solunumunu daha etkin olarak 

gerçekleştirir hem de uygulanan her türlü kozmetik ürünü kolaylıkla absorbe eder (emer). 

Cilt temizliğinde sabunların kullanımıyla ilgili dikkat edilecek bazı noktaları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

 Cildimizin türünü ve yapısını dikkate alarak sabun seçimini yapmak 

 Cildimizi temizlemekle birlikte, kişiyi rahatlatan, derinin kokusunu 

değiştirebilen sabunlar kullanmak 

 Gerektiğinde deri enfeksiyonlarını önleyebilecek, deride dezenfeksiyonu 

sağlayacak sabunlar kullanmak 

 Kullanım süresince koku ve köpük özelliğini kaybetmeyecek sabunlar 

kullanmak 

 İki kullanım arasında sabunu kuru kalacak şekilde muhafaza etmek 

 

  

 Fotoğraf 1.5: Sabun uygulaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sabun çeşitlerini seçerek tekniğine uygun uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cildin yapısını ve özelliklerini doğru 

tespit ediniz.  
 Dikkatli olunuz. 

 Cildin yapısına en uygun ürünü 

seçiniz. 

 Derinin her türlü özelliğini dikkate 

alınız. 

 Kişisel hijyen koşullarını yerine 

getiriniz. 

 Tırnaklarınızı kısa kesip ellerinizi 

yıkayınız. 

 Ellerinizi ıslatınız. Sabunu ellerinize 

sürerek köpürtünüz. 

 Saçlarınızı havlu ya da bant 

yardımıyla toplayınız. 

 Köpürttüğünüz sabunu temizlemek 

istediğiniz bölgeye masaj 

hareketleriyle sürünüz. 

 Sabunu öncelikle elinizde köpürtüp 

sonra yüzünüze sürünüz. 

 Cildi yıkayarak ya da silerek 

durulayınız. 
 Suyun sıcaklığına dikkat ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cilt yapısını doğru olarak teşhis ettiniz mi?   

2. Cildin yapısına en uygun sabun çeşidini seçtiniz mi?   

3. Tırnaklarınızı kestiniz mi?   

4. Kişisel hijyen koşullarını yerine getirdiniz mi?   

5. Ellerinizi ve yüzünüzü ıslattınız mı?   

6. Sabunu elinizde köpürttünüz mü?   

7. Köpüren sabunu masaj hareketleriyle cilde sürdünüz mü?   

8. Cildi yıkayarak ya da silerek duruladınız mı?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Derinin her türlü özelliğini dikkate aldınız mı?   

3. Tırnaklarınızı kısa kesip ellerinizi yıkadınız mı?   

4. Saçlarınızı havlu ya da bant yardımıyla topladınız mı?   

5. Sabunu öncelikle elinizde köpürtüp sonra yüzünüze 

sürdünüz mü? 

  

6. Suyun sıcaklığına dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz 



 

 10 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sabunlar genelde alkali yapı gösterir.  

2. (   ) Yumuşak sabunlar sodyum içerir.  

3. (   ) Sert sabunların içerdiği sabun miktarı daha azdır.  

4. (   ) Sabunların yapısının büyük bölümünü yüzey etkin maddeler oluşturur.  

5. (   ) Tuvalet sabunlarının yapısında bol miktarda yağ maddesi kullanılır.  

6. (   ) Yapısında alkol, gliserin ve şeker gibi maddelerin kullanıldığı sabunlara lüks 

sabunlar denir.  

7. (   ) Deodorant sabunlar koku yapan bakterileri öldürücü özelliğe sahiptir.  

8. (   ) Bebek sabunları hafif alkali özelliktedir.  

9. (   ) Akneli ve sivilceli cilde sahip olanlar aşındırıcı sabun kullanımından 

kaçınmalıdırlar.  

10. (   ) Sabunlar nemli ortamlarda muhafaza edilmelidir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

Banyo kozmetiklerini seçerek, tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 İnternet ortamından kozmetik ürünlerin ve banyo aksesuarlarının satıldığı 

mağazalardan banyo ürünlerini araştırarak kazandığınız bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz.  

 

2. BANYO KOZMETİKLERİ 
 

2.1. Tanımı 
 

Banyo ürünleri, banyo esnasında ve banyodan sonra kullanılan, vücudu temizleyen, 

suyun sertliğini gideren, suya renk ve koku vererek banyo işini zevkli hâle getiren, kişiyi 

rahatlatan, cildi yumuşatan ürünlerdir.  

 

2.2. Yapı ve Özellikleri 
 

Banyo ürünleri, kristal, toz ve sıvı şekilde hazırlanır. Sabunların yapısında bulunan 

yüzey etkin maddeler, banyo ürünlerinin yapısında da bulunur. Bunların tüm vücut ile temas 

ettiği düşünülürse kalitesi ve güvenilirliği önem kazanmaktadır. Vücutta temizleme işlemini 

yaparken cildin yağını fazla uzaklaştırmamaları, cilde gerekli nemi sağlamaları, toksik ve 

alerjik etki göstermemeleri beklenir. 

 

 

2.3. Bileşenler 
 

Banyo ürünlerinde kullanılan maddeler, temizleme işlemini gerçekleştiren ana 

bileşikler, etkin olmayan bileşikler ve özel amaçlar için kullanılan etkin bileşikler olmak 

üzere üç grupta incelenebilir. 

 

2.3.1. Etkin Bileşenler 
 

Yüzey etkin maddelerdir. Köpük oluşturma, ıslatma, kir ve yağı uzaklaştırma ve 

durulama gibi temel etkinliklere sahiptir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.3.2. Etkin Olmayan Destekleyici Bileşenler 
 

Banyo ürünlerinin hoşa giden, kullanıma uygun ve hijyenik olarak güvenilir 

preparatlar olması amacıyla kullanılır. Bu maddeler arasında, kalınlaştırıcı, köpüğü kararlı 

kılan, kompleks oluşturan, parlaklık ve opaklık (sedefli beyaz) sağlayan, koruyucu, renk ve 

koku maddeleri sayılabilir. 

 

2.3.3 Özel Amaç İçin Kullanılan Etkin Bileşikler 
 

Özel amaçlar için kullanılan etkin bileşikler ise özellikle yıkama işlemi sonrasında 

kaybolan deri yağını tekrar kazandırmak amacıyla kullanılan hidrokarbonlar, trigliseritler 

gibi lipofilik (yağı seven) maddelerdir. 

 

2.4. Formülasyon 
 

Katı banyo preparatları hazırlanırken uygun bileşenler seçildikten sonra karıştırılır. 

Renklendirme ve koku verme işlemi, püskürtme ya da uygun boyanın alkollü çözeltisine 

daldırma şeklinde yapılır. Ayrıca banyo suyunda hızlı çözünmeleri için efervesan maddeler 

de eklenir. 

 

Sıvı banyo preparatları hazırlanırken elde edilen ürünün köpük içermemesi 

istendiğinden uygun üretim yöntemi ve karıştırıcılar seçilir. 

 

2.5. Preparat Tipleri 
 

2.5.1. Banyo Tuzları, Küpleri ve Tabletleri 
 

Banyo tuzları, banyo suyunun sertliğini gideren güzel koku bazen de renk vermek 

amacıyla kullanılan preparatlardır. Toz, kristal ve tablet formlarında piyasaya sunulmuştur. 

Hepsinin temel yapısı aynıdır. Banyo tuzları toz hâlde elde edildikten sonra içerisine nişasta 

gibi bağlayıcı maddeler eklenerek küp ve tablet hâline getirilir. 

 

 

Fotoğraf 2.1: Çeşitli banyo tuzları 

javascript:spp('images_buyuk/1020060417135525.jpg','3100')
javascript:spp('images_buyuk/1020060417135525.jpg','3100')
javascript:spp('images_buyuk/1020060417135457.jpg','3099')
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2.5.2. Banyo Yağları  
 

Cildi yumuşatan ve cilde hoş koku veren, köpürmeyen ya da çok az köpüren banyo 

preparatlarıdır. Bunlar suyla karışmayan, suda dağılıp yüzen ve suda çözünen yağlar olarak 

iki gruba ayrılır.  

 

Suyla karışmayan, suda dağılıp yüzen banyo yağları, hidrofobik (suyu sevmeyen) 

yapıya sahiptir. Çeşitli yağ asitleri, bitkisel yağlar, yağda çözünen renk maddesi ve esanstan 

oluşur. Bu yağların küvet kenarlarında birikmesi istenmeyen bir durumdur. 

 

Suda çözünen yağlar ise banyo suyu ile karışarak homojen bir yapı oluşturur. 

Bileşimlerinde yağ, yüksek oranda yüzey etkin madde, yumuşatıcı ve parfüm bulunur. Bu 

yağların suda çözünmesi, banyo suyuyla bir emülsiyon oluşmasını ve süt kıvamı almasını 

sağlar. Banyo yağlarına köpürme özelliğine sahip koku maddeleri eklenerek köpüren banyo 

yağları da hazırlanır. 

 

  

Fotoğraf 2.2: Kalıp olarak hazırlanmış güllü ve limonlu banyo yağları 

 

2.5.3. Banyo Köpükleri 
 

Banyo suyuna eklendiklerinde yüksek oranda köpük oluşturan preparatlardır. 

Temizlemenin yanı sıra rahatlama ve tazeleme gibi etkileri de vardır. Sıvı, toz, tablet ve 

kapsül formlarında piyasaya sunulmuşlardır. Yapılarında yüzey etkin maddeler (köpük 

ajanları), kalınlaştırıcı, köpüğü kararlı kılıcı maddeler, katkı maddeleri, parfüm ve çözücüler 

bulunur. 

javascript:spp('images_buyuk/1020060417135155.jpg','3096')
javascript:spp('images_buyuk/1020060417135155.jpg','3096')
javascript:spp('images_buyuk/1020060417135119.jpg','3095')
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Fotoğraf 2.3: Sıvı banyo köpüğü 

 

2.6. Vücut Şampuanları 
 

2.6.1. Tanımı 
 

Vücut şampuanları banyo esnasında vücut temizliğinde kullanılan ürünlerdir. Bazı 

markaların ürettiği vücut şampuanları temizlemenin yanı sıra cildi rahatlatma, tazeleme, 

sıkılaştırma, nemlendirme gibi özelliklere de sahiptir. Tek başlarına kullanılabilecekleri gibi 

genellikle bir lif yardımıyla köpürtülerek kullanılır. 

 

 

Fotoğraf 2.4: Vücut şampuanı 

 

 

2.6.2. Yapı ve Özellikleri 
 

Vücut şampuanları, son yıllarda özellikle hijyenik olması, kolay uygulanması, sabuna 

oranla cildi kurutucu etkisinin daha az olması ya da hiç olmaması gibi nedenlerle çok tercih 

edilen kozmetik preparatlar arasına katılmıştır. Yapı olarak köpürme özelliğine sahiptir 

ancak banyo köpükleri kadar yoğun köpük etkileri yoktur. Temizleme özellikleri ise banyo 

köpüklerine oranla daha yüksektir.  
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2.6.3. Bileşenler 
 

Vücut şampuanları, şampuanlar gibi temel olarak temizleyici madde, köpürmeyi 

sağlayan ana bir yüzey etkin madde ve temizleme etkinliğini arttıran yardımcı yüzey etkin 

madde içerir. Ayrıca yapılarında köpük kararlılığını sağlayıcılar, düzenleyiciler, viskozite 

(akışkanlık) arttırıcı maddeler, koruyucular, parfüm ve renk verici maddeler bulunur.  

 

2.7. Banyo Preparatlarının Değerlendirilmesi 
 

Banyo preparatlarının üretiminde kullanılan her türlü ham madde dermatolojik ve 

toksikolojik testlerden geçirilip güvenilirlikleri kanıtlanmıştır. Ancak yine de piyasaya 

sunmak üzere hazırlanıp bitmiş ürünler de çeşitli testlerden geçirilmelidir. Bu nedenle üretim 

sırasında ve ambalajlamadan sonra analitik kontroller yapılır. 30 aydan fazla bir sürede kolay 

bozulabilir özellikte değil ise son kullanma tarihine gerek duyulmaz. Ambalajın son hâli, 

farklı sıcaklıklarda ve ışık etkisi altında tutularak kararlılık testleri gerçekleştirilir. Belirli 

zaman aralıklarıyla kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılır.  

 

Bu tip preparatların, köpük miktarı, deri geçimliliği, kararlılığı ve cildin kaybolan 

yağını takviye etmesi gibi özellikleri de farklı yöntemlerle test edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Banyo ürünlerini birbirleri ile kıyaslayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Değişik firmalara ait özel banyo 

ürünlerini hazırlayınız. 

 Özel banyo ürünlerinin ambalajlarına 

dikkat ediniz ve birbirleriyle 

kıyaslayınız. 

 Özel banyo ürünlerinin üzerindeki 

içerikleri okuyunuz ve birbirleriyle 

kıyaslayınız. 

 Özel banyo ürünlerinin ambalajları 

üzerindeki kullanma talimatlarını 

okuyarak birbirleriyle kıyaslayınız. 

 Özel banyo ürünlerinin kapaklarını 

açınız. 

 Özel banyo ürünlerini koklayarak 

birbiriyle kıyaslayınız. 

 Özel banyo ürünlerinin renklerine 

bakarak birbirleriyle kıyaslayınız. 

 Özel banyo ürünlerini elinizin üzerine 

alınız. 

 Parmağınız yardımıyla 

yoğunluklarını kontrol ediniz. 

 Kıvamlarını birbiriyle karşılaştırınız. 

 

 Dikkatli olunuz. 

 Her firmanın farklı formlarda 

ürünler ürettiğine dikkat ediniz. 

 Her ürünün farklı kokuda olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Her ürünün farklı yoğunlukta 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Her ürünün farklı renkte olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Her ürünün farklı kullanım 

özellikleri olduğuna dikkat ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 17 

KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Değişik firmalara ait özel vücut bakım kremlerini 

hazırladınız mı? 

  

2. Özel banyo ürünlerinin ambalajlarına dikkat ederek bir 

birleriyle kıyasladınız mı? 

  

3. Özel banyo ürünleri üzerindeki içerikleri okuyarak 

birbirleriyle kıyasladınız mı? 

  

4. Özel banyo ürünlerinin ambalajları üzerindeki kullanma 

talimatlarını okuyarak birbirleriyle kıyasladınız mı? 

  

5. Özel banyo ürünlerinin kapaklarını açtınız mı?   

6. Özel banyo ürünlerini koklayarak birbiriyle kıyasladınız mı?   

7. Özel banyo ürünlerini renklerine bakarak birbirleriyle 

kıyasladınız mı? 

  

8. Özel banyo ürünlerini elinizin üzerine aldınız mı?   

9. Parmağınız yardımıyla yoğunluklarını kontrol ettiniz mi?   

10.  Kıvamlarını birbiriyle karşılaştırdınız mı?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Her firmanın farklı formlarda ürünler ürettiğine dikkat 

ettiniz mi? 

  

3. Her ürünün farklı kokuda olduğuna dikkat ettiniz mi?   

4. Her ürünün farklı yoğunlukta olduğuna dikkat ettiniz mi?   

5. Her ürünün farklı renkte olduğuna dikkat ettiniz mi?   

6. Her ürünün farklı kullanım özellikleri olduğuna dikkat 

ettiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Banyo preparatları hangi amaçla kullanılmaz? 
A) Temizleme amacıyla 

B) Vücuda nem vermek amacıyla 

C) Dezenfeksiyon amacıyla 

D) Rahatlamak amacıyla 

E) Koku vermek amacıyla 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi banyo preparatlarından beklenen özelliklerden değildir? 

A) Cildin yağını fazla kaybettirmemeli 

B) Cilde gerekli nemi sağlamaları 

C) Cilde hava aldırmaları 

D) Toksin etki yapmamaları 
E) Alerjik olmamaları 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi banyo ürünlerinin bileşiminde bulunan etkin 

bileşenlerdendir? 

A) Köpük oluşturucular 

B) Kalınlaştırıcılar 

C) Renk vericiler 

D) Koku vericiler 

E) Koruyucular 

 

4. Banyo preparatlarının banyo suyunda hızlı çözünmesini sağlayan madde 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Renk veren maddeler 

B) Koku veren maddeler 

C) Yüzey etken maddeler 

D) Efervesan maddeler 
E) Opaklık veren maddeler 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Banyo tuzları suyun sertliğini giderir. 

B) Banyo yağlarının cildi yumuşatıcı etkisi vardır. 

C) Banyo köpüklerinin bileşiminde en fazla yüzey etkin maddeler bulunur. 

D) Banyo yağlarının köpürme özelliği genellikle yoktur. 

E) Hidrofobik banyo yağları suda iyi çözünür. 

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)  Vücut şampuanları temizleme amaçlı kullanılır.  

B)  Vücut şampuanlarının bileşimleri sabunlara benzer.  

C)  Vücut şampuanlarının yapısında yüzey etkin maddeler bulunmaz.  

D) Banyo köpüklerinin temizleme etkisi vücut şampuanları kadar güçlü 

değildir.  

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Vücut şampuanları cilt tiplerine göre farklılık göstermez. 

B) Sabunlar vücut şampuanlarına göre daha kullanışlı bir yapıya sahiptir. 

C) İyi bir vücut şampuanının cildi kurutmaması beklenir. 

D) Lif kullanımı şampuanın daha iyi köpürmesini sağlar. 

 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

 
 

 

Vücut deodorantlarını seçerek tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 İnternet ortamından, kozmetik ürünlerin satıldığı mağazalardan ve 

marketlerden araştırarak vücut deodorantlarıyla ilgili edineceğiniz 

bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

3. VÜCUT DEODORANTLARI  

 

3.1. Gövde Deodorantları 
 

3.1.1. Tanımı 
 

Ter bezleri, salgı oluşturduklarında meydana gelen ter steril ve kokusuzdur. Cilde 

yayıldıktan sonra etraftan gelen bakteriler nedeni ile istenmeyen kokular oluşur. Terin 

bileşiminde lipitler, proteinler vardır. Bu proteinlere gelen bakterilerin sayısı bir anda artar 

ve kokunun artmasını sağlar. Ter kokusunu gideren kozmetiklerin buradaki görevi 

bakterilerin üremesini ve etkilerini azaltmaktır. 

 

Deodorantlar, apokrin ter bezlerinin (koltuk altı, kulak, göğüs ve genital bölge de 

toplanmış ter bezleri) asidik yapıdaki salgılarının yapısını kırıp kötü koku oluşturan 

bakterileri ortadan kaldırarak antibakteriyel etki gösteren ve istenmeyen kokuları güzel 

kokularla maskeleyen preparatlardır. 

 

3.1.2. Bileşimi 
 

Deodorantlarda kullanılan çinkooksit bileşikleri, çeşitli taşıyıcılarla vücuttaki 

istenmeyen kokulara neden olan yağ asitlerini nötralleştirerek kötü kokuları giderir. Ayrıca 

abiyetik asit (çam asidi), kojik asit (pirinç asidi), farnesol (ıhlamurun da yapısında bulunan 

uçucu bir yağ), alüminyum sitrat, trietil sitrat, çinkooksit, çinko risinoleat, çinko 

fenolsülfenat, salvia miltiorrhiza (Uzakdoğu kökenli danshen bitkisi) ve sandal ağacı 

ekstreleri deodorant madde olarak kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.1.3. Çeşitleri ve Formülasyonu 
 

3.1.3.1. Aeresol Deodorantlar 
 

Bu ürünler, aeresol ya da sprey kutusunda, basınç altında, homejen bir çözelti 

oluşturulacak şekilde hazırlanır. Alkol oranı yüksek olduğundan uygulandığında serinletici 

etki nedeniyle tazelik ve rahatlama sağlar. 

 

 

Fotoğraf 3.1: Aeresol deodorant 

3.1.3.2 Sprey Deodorantlar 
 

Su içeriği, %10–70 olan sulu alkollü çözeltilerdir. Su oranı arttıkça etkin bileşenlerin 

ve esansların çözünürlüğü azalacağından çözünürlüğü arttıran maddeler ve emülsiyon 

yapıcılar kullanılır. Ayrıca şeffaf ve yarı şeffaf kaplarda sunulan ürünlerin ışıktan korunması 

için kararlılık sağlayıcı maddeler eklenmelidir. 

 

Fotoğraf 3.2: Sprey deodorant 
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3.1.3.3. Roll-on Deodorantlar 
 

Taşıyıcı deodorant madde, baştaki dönen topla teması sağlayarak uygulanacak şekilde 

hazırlanmışlardır. Yeterli kayganlığa sahip olmaları için jel tipi preparatlar ve yağ içinde su 

emülsiyonları kullanılır.  

 

Akışkan losyonlar veya ince sütlerden oluşur. Bunlar özel bir şişeye doldurulur. 

Şişenin ağzında dönen bir top vardır. Top cilt üzerinde döndükçe sıvıyı bir film hâlinde 

yayar.  

 

Fotoğraf 3.4: Roll-on deodorant 

 

Fotoğraf 3.5: Roll-on deodorant başlıkları 

3.1.3.4. Çubuk deodorantlar 
Bunlar deformasyona karşı dayanıklı preparatlardır. Orta derece kuvvet 

uygulandığında kolayca uygulanabilirler. Kalıplara dökülerek şekillendirilir. 

 

Fotoğraf 3.5: Çubuk deodorant  
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3.1.4. İş Etkilerinin Değerlendirilmesi 
 

3.1.4.1. İn-Vivo Test (Koklama Testi) 
 

Test peraparatı ile bir kontrol preparatı, gönüllü kişinin koltuk altına bir hafta süreyle 

sürülür. Her iki bölge de koku yoğunluğuna göre 1–6 arasında numaralandırılır ve veriler 

değerlendirilir. 
 

3.1.4.2. Mikrobiyolojik Yöntemler 
 

Antibakteriyel etkinlik tayini, mikrobiyolojik yöntemler kullanılarak yapılır. Gram (+) 

deri bakterilerini temsil eden bir bakteri üretilir ve buna deodorant etkin maddesi içeren 

beslenme uygulayarak büyüme grafiği değerlendirilir.  

 

3.1.4.3. “Head sapace” Yöntemi 
 

Etkin bileşenin buhar basıncını düşürücü etkisini ölçmek için koku maddesi ile emici 

madde kapalı bir kapta kontrollü koşullarda karıştırılarak yapılır. 

 

3.1.3.5.Panel Testi 
 

Deodorant preparatları değerlendirmek amacıyla soru sorma ya da anket yoluyla 

tüketiciden bilgi toplanması ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi yöntemidir.  
 

3.1.3.6. Kararlılık 
 

Diğer kozmetik ürünlerde olduğu gibi deodorantların da raf ömrünün 30 ay olması 

istenir. Ürünün bu süre içinde etki, fonksiyon, koku, görünüş ve ambalaj gibi özelliklerinde 

değişiklik olmaması ve toksik (zehirleyici) etki yapmaması istenir.   
 

3.2. Ter Önleyici Ürünler( Antiperspiran Preparatlar) 
 

3.2.1. Tanımı 
 

Ter önleyiciler, özellikle koltuk altı bölgesinde ter kanallarını mekanik olarak 

tıkayarak terin dışarı atılmasını, dolayısıyla terlemeyi engelleyen preparatlardır. Bu 

preparatlar, ter bezlerinin uçlarının tıkanması ve kullanılan asit tuzlarının bakterilerin 

büyümesini engellemesi ile ter akışı önlenir. Bu nedenle etkin bir ter önleyici aynı zamanda 

bir deodorant olarak da kabul edilir. Ancak bir deodorant, ter önleyici olarak kabul edilemez.  
 

3.2.2. Çeşitleri ve Formülasyonu 
 

3.2.2.1. Krem Şeklinde 
 

İlk hazırlanan krem formunda, y/s emülsiyonu şeklindeki ürünlerdir. Aside dayanıklı 

bir koku maddesi ile emülsiyon yapan maddeler içerirler. Krem formunda olduğu için elle 

uygulanır. 
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3.2.2.2. Çubuk Şeklinde 
 

Alkol ve sodyum stearat içeren, sıkıştırılmış kalıp şeklindedir. Bunlarda genellikle 

etkin maddenin deri yüzeyine taşınmasını sağlayan uçucu silikonlar baz oluşturur. 

 

3.2.2.3. Roll-on Şeklinde 
 

Jel ve emülsiyon şeklinde olup dönen bilye yardımıyla vücuda uygulanan 

preparatlardır. Su içinde yağ (s/y) ya da yağ içinde su (y/s) emülsiyonları şeklinde hazırlanır.  

 

3.2.2.4. Pompalı Sistemler 
 

Çabuk kuruyan, yapışkanlık hissi oluşturmayan ve deride kalıntı bırakmayan alkollü 

formülasyonlardır. Aerosollerin ozon tabakasına verdiği zarar üzerine tercih edilmeye 

başlanmıştır. 

 

3.2.2.5. Aerosol Şeklinde 
 

Kullanım kolaylığı ve hijyenik olması gibi nedenlerle çok tercih edilen ürünlerdir. 

Bileşim ve ambalajlarında yapılan yeniliklerle kullanımları artmıştır.  

 

3.2.3. Etkilerinin Değerlendirilmesi 
 

3.2.3.1. Gravimetrik Yöntem 
 

Preparat, deneme yapılacak kişinin bir koltukaltına uygulanır. Diğer tarafa 

uygulanmaz. Emici pamuklu ped tartılarak koltuk altına yerleştirilir. Terleme uyarılarak bir 

süre beklenir. Her iki pedde tartılarak aradaki farktan terleme yüzdesi bulunur. 

 

3.2.3.2. Transepidermal Su Kaybının Ölçülmesi 
 

Bu yöntemle, deriye yerleştirilen bir ölçüm odacığından geçen hava akımı içindeki su 

buharı miktarı ölçülür.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aeresol-sprey deodorant uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut özelliklerinize ve terleme 

yapınıza en uygun aeresol ya da sprey 

deodorant seçiniz. 

 Dikkatli olunuz.  

 Farklı kokuların karışıp kötü sonuçlar 

doğurmaması için duş alınız. 

 Kozmetik ürünleri har zaman temiz 

cilde uygulamaya dikkat ediniz. 

 Ter kokusunu arttırabilecek, 

istenmeyen tüylerinizi temizleyiniz. 

 Kişisel hijyen koşullarını yerine 

getiriniz. 

 Ürünü 20-30 cm uzaklıktan cilde 

püskürtünüz. 

 Ürünün giysilerde iz bırakmamasına 

dikkat ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 1 



 

 26 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut özelliğiniz ve terleme yapınıza en uygun ürünü 

seçtiniz mi? 
  

2. Ürünü uygulayacağınız bölgeyi temizlediniz mi?   

3. Ter kokusunu arttırabilecek bölgelerdeki istenmeyen 

tüylerinizi temizlediniz mi? 
  

4. Ürünü 20–30 cm uzaklıktan cilde uyguladınız mı?   

5. Ürünün giysilerinizde iz bırakmamasına dikkat ettiniz mi?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Kozmetik ürünleri her zaman temiz cilde uygulamaya 

dikkat etiniz mi? 
  

3. Kişisel hijyen koşullarını yerine getirdiniz mi?   

4. Ürünün giysilerde iz bırakmamasına dikkat ettiniz mi?   
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Roll-on deodorant uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut özelliklerinize ve terleme 

yapınıza en uygun roll-on ya da 

çubuk deodorantı seçiniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Farklı kokuların karışıp kötü sonuçlar 

doğurmaması için duş alınız ya da 

koltuk altlarınızı sabunlu suyla 

yıkayınız. 

 Kozmetik ürünleri her zaman temiz 

cilde uygulamaya dikkat ediniz. 

 Ter kokusunu arttırabilecek, 

istenmeyen tüylerinizi temizleyiniz. 

 Kişisel hijyen koşullarını yerine 

getiriniz. 

 Ürünü sürme yöntemiyle koltuk altına 

uygulayınız. 

 Roll-on ya da çubuk deodorant her 

zaman kişisel olarak kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 2 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut özelliğiniz ve terleme yapınıza en uygun ürünü 

seçtiniz mi? 
  

2. Ürünü uygulayacağınız bölgeyi temizlediniz mi?   

3. Ter kokusunu arttırabilecek bölgelerdeki istenmeyen 

tüylerinizi temizlediniz mi? 
  

4. Ürünü cilde sürme yöntemiyle uyguladınız mı?   

5. Kullandığınız ürün yalnızca size ait mi?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Kozmetik ürünleri her zaman temiz cilde uygulamaya 

dikkat etiniz mi? 
  

3. Kişisel hijyen koşullarını yerine getirdiniz mi?   

4. Roll-on ya da çubuk deodorant her zaman kişisel olarak 

kullandınız mı? 
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Krem ter önleyici uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut özellikleriniz ve terleme 

yapınıza en uygun krem ter önleyiciyi 

seçiniz. 

 Dikkatli olunuz.            

 Koltuk altını sabunlu suyla yıkayınız 

ve kurulayınız. 
 Ürünü temiz cilde uygulayınız. 

 Elinize aldığınız yeteri miktardaki 

ürünü koltukaltına sürerek yediriniz. 

 Ürünün giysilerde iz bırakmamasına 

dikkat ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 3 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut özellikleriniz ve terleme yapınıza en uygun krem ter 

önleyiciyi seçtiniz mi? 
  

2. Koltuk altınızı sabunlu suyla temizlediniz mi?   

3. Ellerinizi yıkadınız mı?   

4. Yeteri miktardaki ürünü koltuk altına sürerek yedirdiniz mi?   

5. Uygulama sonrası ellerinizi yıkadınız mı?   

6. Ürünün giysilerinize bulaşmamasına dikkat ettiniz mi?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Ürünü temiz cilde uyguladınız mı?   

3. Ürünün giysilerde iz bırakmamasına dikkat ettiniz mi?   
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Çubuk ter önleyici uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut özellikleriniz ve terleme 

yapınıza en uygun çubuk ter 

önleyiciyi seçiniz. 

 Dikkatli olunuz.            

 Koltuk altını sabunlu suyla yıkayınız 

ve kurulayınız. 
 Ürünü temiz cilde uygulayınız. 

 Ürünü sürme yöntemiyle koltuk altına 

uygulayınız. 

 Ürünün kişisel kullanılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 4 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut özellikleriniz ve terleme yapınıza en uygun çubuk ter 

önleyiciyi seçtiniz mi? 

  

2. Koltukaltınızı sabunlu suyla yıkadınız mı?   

3. Koltukaltınızı kuruladınız mı?   

4. Çubuk ter önleyiciyi sürme yöntemiyle koltukaltına 

uyguladınız mı? 

  

5. Kullandığınız ürün yalnızca size ait mi?   

6. Ürünün giysilerinize bulaşmamasına dikkat ettiniz mi?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma 
 

 

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Ürünü temiz cilde uyguladınız mı?   

3. Ürünün kişisel kullanılması gerektiğini unutmamaya özen 

gösterdiniz mi? 
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Roll-on ter önleyici uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut özellikleriniz ve terleme 

yapınıza en uygun roll-on ter 

önleyiciyi seçiniz. 

 Dikkatli olunuz.  

 Koltuk altını sabunlu suyla yıkayınız 

ve kurulayınız. 
 Ürünü temiz cilde uygulayınız. 

 Ürünü, ambalajının yapısındaki bilye 

yardımıyla koltukaltına sürünüz. 

 Ürünün kişisel kullanılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 5 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut özellikleriniz ve terleme yapınıza en uygun roll-on ter 

önleyiciyi seçtiniz mi? 

  

2. Koltukaltınızı sabunlu suyla yıkadınız mı?   

3. Koltuk altınızı kuruladınız mı?   

4. Roll-on ter önleyiciyi sürme yöntemiyle koltukaltına 

uyguladınız mı? 

  

5. Kullandığınız ürün yalnızca size ait mi?   

6. Ürünün giysilerinize bulaşmamasına dikkat ettiniz mi?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma 
 

 

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Ürünü temiz cilde uyguladınız mı?   

3. Ürünün kişisel kullanılması gerektiğini unutmamaya özen 

gösterdiniz mi? 
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Pompalı-aresol ter önleyici uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut özellikleriniz ve terleme 

yapınıza en uygun pompalı ya da 

aerosol ter önleyiciyi seçiniz.  

 Dikkatli olunuz.            

 Koltukaltını sabunlu suyla yıkayınız 

ve kurulayınız. 
 Ürünü temiz cilde uygulayınız. 

 Ürünü, spreyleme şeklinde koltuk 

altına uygulayınız. 

 Ürünün giysilerde iz bırakmamasına 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 6 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut özellikleriniz ve terleme yapınıza en uygun pompalı 

ya da aeresol ter önleyiciyi seçtiniz mi? 

  

2. Koltukaltınızı sabunlu suyla yıkadınız mı?   

3. Koltukaltınızı kuruladınız mı?   

4. Ürünü spreyleme yöntemiyle koltukaltına uyguladınız mı?   

5. Ürünün giysilerinize bulaşmamasına dikkat ettiniz mi?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma 
 

 

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Ürünü temiz cilde uyguladınız mı?   

3. Ürünün giysilerde iz bırakmamasına dikkat etiniz mi?   

4. Ürünün kişisel kullanılması gerektiğini unutmamaya özen 

gösterdiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Apokrin ter bezlerinin salgıladığı ter asidik yapıya sahiptir.  

2. (   ) Deodorantlardaki kullanılan çinkooksit bileşikleri ter bezlerini 

nötralleştirerek kötü kokuları giderir. 

3. (   ) Sprey deodorantlarda su oranı arttıkça etkin bileşenlerin ve esansların 

çözünürlüğü de artar.  

4. (   ) Roll-on deodorantların taşıması gereken en önemli özelliği kayganlıktır.  

5. (   ) Çubuk deodorantlar kişisel kullanım için uygun değildir.  

6. (   ) Soru sorma ya da anket yoluyla tüketiciden bilgi alma yöntemine head 

space yöntemi denir. 

7. (   ) Test preparatının gönüllü bir kişi üzerinde uygulanarak test edilmesi 

yöntemi in-vivo testidir.  

8. (   ) Deodorantlarını günde bir kez uygulamak yeterli değildir.  

9. (   ) Ter önleyiciler, özellikle koltukaltı bölgesinde ter kanallarını mekanik 

olarak tıkayarak terin dışarı atılmasını, dolayısıyla terlemeyi engelleyen 

preparatlardır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 
Parfümleri seçerek tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Parfümerilere giderek değişik firmalara ait parfümlerin tek kullanımlık 

örneklerini alınız. Sınıf ortamında birbirleriyle kıyaslayınız. 
 

4. PARFÜMLER 
 

Koku maddelerinin kullanımı insan soyu kadar eskidir. Böcekleri uzaklaştırmak için 

kokulu odunların kullanılması ilk ilkel kullanımlardan birisidir. Toplumun gelişmesi ile 

birlikte kokuda gelişmiştir. Koku kullanımı tarih ve kültür ile yakından ilişkilidir. Eski 

Mısırlılar dini törenler sırasında yakarak koku elde etmişlerdir. Parfüm kelimesi Latince per 

fumum (dumandan ) türetilmiştir. Rahiplerin kullanmasının yanı sıra önemli insanlarda 

kokulu yağlarla mumyalanmışlardır. 

 

 

Resim 4.1: Parfüm 

 

Toplumların gelişmesiyle birlikte parfümler haz vermek ve çekicilik kazandırmak 

amaçları ile kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar ve Babilliler vücutlarına kokulu takılar 

takmışlardır. Cleopatra Anhony’nin dikkatini çekmek için bir geminin yelkenlerini gül yağı 

ile yağlamıştır. Benzer şekilde Romalılarda yaşamlarına anlam katmak için kokuları 

kullanmışlardır.  
 

Koku endüstrisinin artan talepleri aromatik bitki baharatları için keşif gezilerine yol 

açmıştır. Baharat adalarına yol bulmak için yola çıkan Kolomb Amerika’yı keşfetmiştir. 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

http://chessaleeinlondon.files.wordpress.com/2008/08/perfume.gif
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Tüketici güdümlü toplumun gelişmesi, kokuların her türlü tüketim ürünlerinde yer 

almasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra koku kullanımlarının nedenleri de değişmiştir. Koku 

kullanımının nedenleri ilk başta kötü kokuları maskelemek daha sonra haz vermek ve yakın 

zamanda ise ürünlerin sahip olduğu özellikleri fizyolojik yarar için kullanmak olmuştur.  

 

4.1. Parfümün Tanımı 
 

Hoş bir koku elde etmek için birçok maddenin karıştırılmasıyla elde edilen kozmetik 

ürünlerdir. Parfüm hazırlamada kullanılan maddeler genellikle 25–30 ve bazı durumlarda 

100 civarında olabilir.  

 

 

Fotoğraf 4.1: Parfüm örnekleri 

 

 Parfüm çeşitlerini; 

  Parfüm   %15-30 

  Eau de parfum  %7-15 

  Eau de toılette  %5-10 

  Eau de cologne  %2-5 

  Katı perfume  %5-10 

  Pudralı parfümler   %1-2 

  Parfümlü sabunlar  % 1,5-4 şeklinde sıralayabiliriz.  
 

Aralarındaki fark ise içerisindeki parfüm konsantarasyon oranıdır. 
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4.2. Yapısı ve Özellikleri 
 

Parfümü oluşturan, maddeler dört ana gruptan oluşur. 

 

 Temel maddeler, parfümün kokusunda olan maddelerdir. Örneğin 

yasemin esansındaki benzil aldehit  

 

 Karıştırıcı maddeler, parfüm hazırlanmasında kullanılan maddelerin 

birbirleriyle kaynaşmasını ve tek bir koku olarak ortaya çıkmasını sağlar. 

Feniletil alkol iyi bir karıştırıcı maddedir. 

 

 Düzeltici maddeler, hazırlanması düşünülen parfüme tamamlayıcı koku 

veren maddelerdir. Örneğin gül parfümüne yaprak kokusunun ilavesi 

 

 Fiksatörler, parfümün sabitliğini sağlayan maddelerdir. Zamk 

yapısındaki maddeler bu iş için uygundur.   

 
Bir parfümün üst, orta ve alt madde yapısından söz edilebilir. Üst maddeler, ilk 

kokusu duyulan maddelerdir. Orta maddeler karıştırıcı nitelikte ve parfüme karakter 

kazandıran maddelerdir. Alt maddeler ise en az uçucu olan ve parfüme sabitlik veren 

maddelerdir.   

 

4.3. Sınıflandırılması 
 

Doğal parfümlerdeki ham maddeler ve hoş kokulu kimyasal maddeler aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılmıştır ve bunların hepsi koku bileşikleri adı altında toplanabilir. 

 

4.3.1. Bitkisel Maddeler 

 

 Çiçekler, yapraklar 

 Ağaçlar reçineler, çayır otları vb.  

 
Bitkisel yağlar bitkilerden dijestiyon, enfloraj distilasyon, basınçlı ekstraksiyon, 

çözücü ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilir.  

 

4.3.2. Hayvansal Salgılar 

 

 Misk kedisinden sıkılarak çıkarılan yağ 

 Amber, balinanın salgısından elde edilen maddeler 

 
Hayvan kökenli doğal ekstraktlar, hayvansal salgılardan elde edilir. Bunlar misk, 

amber gibi maddeler parfümlerin en önemli hammaddeleridir ve altın gibi değerlidir. Az 

bulunan kokulardır. 

 



 

 41 

4.3.3. Aromatik kimyasallar 

 

 İzole edilenler 

 Sentetikler 
 

Parfüm ihtiyacının hepsinin doğal parfümlerden karşılanması beklenemez. Bu nedenle 

düşük maliyetli yüksek üretim miktarları ile aromatik kimyasalların kullanımı gündem 

gelmiştir. Başlangıçta başlıca uçucu yağların anahtar bileşenlerinin yapısı aydınlatıldıktan 

sonra sentetik koku molekülleri oluşturulmuştur. 

 

Aromatik kimyasallar genelde basit yapıdaki kimyasal maddeleri içerir. Doğal 

parfümler ve aromatikler, karıştırılarak koku bileşenleri elde edilir.  

 

 

Fotoğraf 4.2: Parfüm şişesi örnekleri 

4.4. Bitkilerden Uçucu Yağı Ayırma Yöntemleri 
 

4.4.1 Dijestiyon 

 
Çiçekleri yağ veya katı yağlarla işlemden geçirmektir. Yağ ve çiçek karışımı belirli bir 

süre hafifçe ısıtılır ve daha sonra yağ çiçekten ayrılır. Koku molekülleri alkolle ekstre 

edilerek yağdan alınır. 

 

4.4.2. Enfloraj 

 
Dijestiyona benzer. Ancak ısı kullanılmaz. Özellikle narin ve koparıldıktan sonra koku 

yaymayı sürdüren çiçekler için kullanılır. İnce tabaka hâlindeki yağın üzeri çiçeklerle örtülür 

ve kokuyu emmesi için bekletilir. Katı yağ uçucu yağı yeterince aldıktan sonra çiçekler 

uzaklaştırılır ve koku molekülleri bir çözücü ile ekster edilerek alınır. 
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4.4.3. Distilasyon 
 

Çiçek veya bitkinin kabuk ve odun gibi bir kısmı suya konulur. Suyu uçurmak için ısı 

uygulanır ve uçucu yağın yanı sıra damıtılmış su da alınır. 

 

4.4.4. Basınçlı Ekstraksiyon 

 
Limon, portakal bergamot, vb. meyvelerin kabuğunun sıkılması ile uçucu yağ elde 

edilir. 

 

4.4.5. Çözücü Ekstraksiyon 
 

Bitkinin bir çözücü içinde bekletilmesi ile elde eldir. 

Doğal parfümler, bitkiler ve hayvanlardan destilasyon, ekstraksiyon gibi ayırma 

yöntemleriyle elde edilir.  

 

4.5. Koku Maddelerinin Ana Bileşikleri 
 

Kozmetiklere koku ilave etme işlemine, parfümleme denir. Amacına uygun olarak 

doğal parfümler (bitkilerden elde edilen bitkisel yağlarla, hayvanlardan elde edilen 

ekstraktlar) ya da aromatik parfümler kullanılır. Bunlara koku bileşikleri adı verilir. 

 

4.5.1. Çiçek İçerikli Kokular 

 
Çiçek gruplarında temel madde önemlidir. En önemlileri gül, yasemin, leylak, portakal 

çiçeği ve gardenyadır. 

 

4.5.1.1. Gül İçerikli Kokular 
 

Gül günlük hayatın içindeki en güzel çiçeklerden biridir. Rengi, şekli, kokusu çok 

popülerdir. Aromatik maddelerin sentezinin gelişimi sonucu, gülün eşsiz özelliklerini içeren 

birçok parfüm geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. 

 

4.5.1.2. Yasemin İçerikli Kokular 
 

Yasemin egzotik bir koku olup gül kadar önemlidir. Parfümlerin içerisinde en çok 

kullanılan ve gerekli olan kokulardan biridir. 

 

4.5.1.3. Muguet İçerikli Kokular 

 
Yasemin, gül kadar ilgi çeken ve aranılan bir koku değildir. Japonya’da popüler olan 

bir kokudur. Yeşil ve ferahlık kokusu etkindir. Diğer çiçek kokuları ile harmanlanarak 

kullanılır. Doğal muguet yağının kullanımı tercih edilmez. 
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4.5.2.Ağaç ( Tahta) İçerikli Kokular  
 

Kuru ve çekici bir kokudur. Ağır, hoş, sandal ağacı tipinde kokulardır. Egzotik bir 

sedir ağacı kokusu vardır. 

 

4.5.3. Sitrus İçerikli Kokular 
 

Bu parfümün esansında bergamut, limon, portakal, greyfurt, mandalina ve ıhlamur 

ağacı kullanılmıştır. Hafif kolonyaların hazırlanmasında kullanılır. 

 

4.5.4. Yaprak İçerikli Kokular 
 

Kesilmiş cim, ot ve yaprak kokusu ya da domates, salatalık gibi sebze kokuları 

etkindir. 

4.5.5. Oryantal İçerikli Kokular 
 

Parfümlerin çoğunun adı Doğudan Avrupa’ya parfümeri ticaretiyle gelmiştir. Daha 

çok balsam ve vanilya kokuları, ağaç ve hayvansal kokular olup pudra ağırlıklı kokulardır. 

Hafif çiçek kokulu, oryantal parfümler yaygındır. 

 

4.5.6. Meyve İçerikli Kokular 
 

Limon içerikli olmayan şeftali, çilek, elma, muz, ananas, ahududu, kavun gibi meyve 

tipleridir. Son yıllarda tropikal meyvelerin kokularının da parfümlere önemli katkıları 

olmuştur. 

 

4.5.7. Bahar İçerikli Kokular 
 

Doğal özellikleri açısından, baharı anımsatan kokulardır. Limon, kekik, karabiber, 

karanfil ve Hindistan cevizi gibi kokular bunların en önemlileridir. 

 

4.5.8. Aldehit İçerikli Kokular 
 

Aldehitler yapılarında karbonil grubu bulunan organik bileşiklerdir. Birçok aromatik 

aldehit tabiatta bol miktarda bulunur. (benzaldehit bademde, vanilin vanilyada, sinamaldehit 

tarçında) kendilerine has özel kokuları vardır.  

 

4.5.9.Hayvansal İçerikli Kokular 
 

Misk, amber kokuları, kunduz ve misk kedisinden alınan koku içerikleridir. Doğal 

misk ve amberin elde edilmesi zordur. Bu maddeler aromatik kimyasalların 

sentezlenmesinden de elde edilebilir. 
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4.6. Kozmetiklerin Parfümlendirilmesi 
 

Kozmetiklere bakıldığında gül, yasemin, leylak gibi yaygın kokular kullanılmaktadır. 

Losyon ve kremlerde ise genellikle leylak kokuları kullanılır. Makyaj türü kozmetiklerde 

pudralı, tatlı kokular yaygın olarak kullanılır.  
 

Bazı kozmetiklerde görünür şekilde zayıf ya da daha kokusuz doğal oluşum 

yakalanmaya çalışılır.  
 

4.7. Parfüm Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kullanılacak mekâna ve zamana uygun parfüm seçilmelidir. 

 Aynı anda en fazla üç koku denenmelidir çünkü burun farklı koku alma 

kapasitesini kaybeder.  

 Parfüm alınırken şişeden koklanarak karar verilmemelidir çünkü 

parfümün kokusu vücut kimyasına temas edince ortaya çıkar. Bileğin 

içine küçük bir miktarda sürüp bir süre bekledikten sonra koklanmalıdır. 

 Parfümü sürdükten sonra almadan önce en az 10 dakika beklenmelidir 

çünkü bu sürede alkol buharlaşacak parfümün vücudun kimyası ile 

uyumu tamamlanacak ve gerçek kokusu ve etkisi ortaya çıkacaktır. 

 Başkasında beğenilen bir parfüm vücutta denenmeden alınmamalıdır 

çünkü her insanın ten kimyası farklıdır. 

 Parfüm almak için akşamüstleri tercih edilmelidir çünkü koku duyusu 

akşamüstleri keskinleşir. 

 Yıl boyu aynı parfüm kullanılmamalıdır çünkü sıcaklık farkları kokuların 

yoğunluğunu etkileyebilir. 
 

4.8. Parfüm Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususular 
 

Parfümler kokuları yaymak için sıcaklık, hareket gibi faktörlere ihtiyaç duyar. Bu 

nedenle parfüm sürmek açısından vücudun bazı bölgeleri ayrıcalıklıdır. Bu bölgeler koltuk 

altları, göğüs araları, ense, kulak arkaları, göbek, bilek içleri, şakaklar, boyun, dirsekler ve 

diz içleridir.  
 

Parfüm daima temiz bir cilde uygulanmalıdır aksi takdirde kötü kokulara sebep 

olabilir. 
 

Saçlara parfüm sıkılacaksa kokusuz şampuan seçilmeli ve saçların temiz olmasına 

dikkat edilmelidir. 
 

Giysilere parfüm sıkılacaksa parfümü ceket ve mantoların astarlarına sıkılmalıdır. 

Giysilere farklı farklı parfümler sıkılmamalıdır. Üst üste sıkılan parfümler kötü bir etki 

uyandırır. İpekli giysilere parfüm sıkmak kalıcı lekelere sebep olacağından sıkılmamalıdır. 

 

Mücevher ve özellikle incilerin üzerine parfüm sıkılmamalıdır. Çünkü parfümdeki 

alkol mücevherlerin parlaklığını yok edip incileri sarartabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Parfümleri seçerek tekniğine uygun uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cildinizin yapısına ve kişisel 

özelliklerinize uygun parfümü 

seçiniz. 

 Parfüm çeşitlerini araştırınız. 

 Parfüm uygulanacak vücut bölgenizin 

ve giysilerinizin temiz olmasını 

sağlayınız. 

 Kişisel hijyen koşullarını yerine 

getiriniz. 

 Parfümü 20-30 cm uzaklıktan 

püskürtünüz. 

 Parfümünüzün giysilerinizde iz 

bırakmamasına dikkat ediniz. 

 Parfümünüzü mücevherlerinizin 

üzerine sıkmamaya dikkat ediniz. 

 Parfümünüzün mücevherlerinizin 

parlaklığını yok etmemesine dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cildinizin yapısına ve kişisel özelliklerinize uygun parfümü 

seçtiniz mi? 
  

2. Parfüm uygulanacak vücut bölgenizin ve giysilerinizin 

temiz olmasını sağladınız mı? 
  

3. Parfümü 20-30 cm uzaklıktan püskürttünüz mü?   

4. Parfümünüzü mücevherlerinizin üzerine sıkmamaya dikkat 

ettiniz mi? 
  

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Parfüm çeşitlerini araştırdınız mı?   

2. Kişisel hijyen koşullarını yerine getirdiniz mi?   

3. Parfümünüzün giysilerinizde iz bırakmamasına dikkat 

ettiniz mi? 
  

4. Parfümünüzün mücevherlerinizin parlaklığını yok 

etmemesine dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Fiksatörler, parfümün sabitliğini sağlayan maddelerdir.  

 

2. (   ) Bitkilerden elde edilen bitkisel yağlar doğal parfümdür.  

 

3. (   ) Hayvanlardan elde edilen ekstraktlar kimyasal aromatik parfümdür. 

 

4. (   ) Distilasyon yöntemi ile bitkilerden uçucu yağ elde edilmez.  

 

5. (   ) Parfüm seçerken cilt üzerinde test etmeye gerek yoktur. 

 

6. (   ) Akşamüstleri koku duyusu daha çok keskinleşir. 

 

7. (   ) Parfüm mücevherlerin üzerine sıkılabilir. 

 

8. (   ) Parfüm göbek, bilek içleri, şakaklar, boyun, dirseklere uygulanmamalıdır.  

 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5  
 

 

Kıl dökücü kozmetikleri seçerek tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 İnternet ortamından, kozmetik ürünlerin satıldığı mağazalardan ve 

marketlerden kıl dökücü preparatları araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıf 

ortamında arkadaşlarınıza aktarınız. 
 

5. KIL DÖKÜCÜ KOZMETİKLER 
 

5.1.Tanımı 
 

Kıl dökücüler (depilatuarlar), vücutta bulunan istenmeyen kılları yumuşatıp kimyasal 

olarak parçalanmasını sağlayarak ciltten uzaklaştıran kozmetik preparatlardır. 
 

5.2. Yapı ve Özellikleri 
 

Deri ve kılın yapısı keratin içerdiği için birbirine benzer ve aynı tip kimyasal maddeler 

ikisi için de etkilidir. Bu nedenle kıl dökücülerin, deride tahriş ve toksik etkisi yaratmaması, 

kolay uygulanması, kokusunun iyi olması ve kısa sürede kılı yumuşatarak kolayca 

uzaklaştırması istenir. Yapılarında kılın bünyesinde bulunan disülfür bağlarını hidroliz 

sonucu parçalayan redüktör maddeler ya da alkaliler bulunur. Bu maddelerin pH’ı genellikle 

kuvvetli alkalidir.  
 

5.3. Bileşenleri 
 

Yapılarında bulunan en etkin bileşenler stronsiyum sülfür ve kalsiyum tiyoglikolattır. 

Stronsiyum sülfür daha etkilidir ancak bir o kadar da tahriş edici etkisi vardır. Kıl dökücüler, 

cilt üzerinde kaldıkları sürenin yeterli ve etkili olması için genellikle krem ya da pasta 

şeklinde hazırlanır. Toz, sıvı, jel ve aerosol şeklinde de olabilir. Bunun dışında şu bileşenler 

bulunur: 

 Hidroksietil selüloz: Kalınlaştırıcı maddedir. İstenen kayganlığı sağlar.  

 Talk, kalsiyum ve karbonat: Dolgu maddesidir. Hem tahrişin azalmasını 

hem de uygulama sonrası kremin kolay temizlenmesini sağlar. 

 Gliserin ve propilen glikol: Yumuşatıcıdır. Uygulama sırasında kurumayı 

önler. 

 Sodyum lauril sülfat: Isıtıcıdır. Deriyle teması, ayrıca şişme hızını 

arttırarak kılın yumuşamasını sağlar. 

 Parfüm: Ürüne güzel koku verir.  

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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5.4. Kullanılışı 
 

Kıl dökücüler, uygulama bölgesine sürülüp 3–12 dakika beklenir. Kıllar kıvrılmaya 

başladığında uygun bir bezle ovuşturarak ya da spatula ile ciltten uzaklaştırılır. Cilt 

yüzeyinde kalan artıklar ise limonlu ya da sirkeli suyla yıkanmalıdır. İşlemin ardından 

nemlendirici bir krem uygulanabilir. Kullanımda dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Ürünler göz, mukoza ve tahriş olmuş deri ile temas etmemelidir.  

 Derinin kendini yenileyebilmesi için işlemin gece yapılması uygundur.  

 Uygulama sonrası bölgeye sabun, parfüm, deodorant gibi kozmetikler 

sürülmemelidir. 

 Bacaklarda tahriş yapabileceğinden haftada birden fazla uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Bacaklar için hazırlanmış preparatlar yüzde kullanılmamalıdır.  

 Dermatolojik problemleri olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kıl dökücü kozmetikleri seçerek tekniğine uygun uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanacağınız bölgeye en uygun kıl 

dökücü ürünü seçiniz. 
 Dikkatli olunuz.            

 Ellerinizi yıkayınız.  Kişisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Uygulama bölgesini yıkayınız ve 

kurulayınız. 
 Ürünü temiz cilde uygulayınız. 

 Elinize aldığınız yeteri miktardaki 

ürünü uygulama bölgesinin bir 

bölümüne sürünüz. 

 Uygulama öncesi alerji testi yapınız.  

 Önerilen bekleme süresini tespit 

ediniz. 

 Bekleme süresince kılları 

gözlemleyiniz. 

 Kıllar kıvrılmaya başladığı anda bir 

bezle veya ıspatula ile ovuşturarak 

kılları ciltten uzaklaştırınız. 

 Uygulama sırasında deriyi tahriş 

etmemeye dikkat ediniz. 

 Uygulama bölgesini limonlu ya da 

sirkeli suyla yıkayınız.  

 Uygulama bölgesini yıkamak için 

sabun kullanmayınız. 

 Uygulama bölgesine nemlendirici 

sürünüz. 

 Uygulama sıklığı konusunda 

müşterinize bilgi veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanacağınız bölgeye en uygun kıl dökücü ürünü seçtiniz 

mi? 
  

2. Uygulama bölgesini yıkadınız mı?   

3. Uygulama bölgesini kuruladınız mı?   

4. Elinize aldığınız yeteri miktardaki ürünü uygulama 

bölgesine sürdünüz mü? 
  

5. Önerilen bekleme süresini tespit ettiniz mi?   

6. Bekleme süresince kılları gözlemlediniz mi?   

7. Kıllar kıvrılmaya başladığında bir bezle ovuşturarak ürünü 

ciltten uzaklaştırdınız mı? 
  

8. Uygulama bölgesini limonlu ya da sirkeli suyla yıkadınız 

mı? 
  

9. Uygulama bölgesine nemlendirici sürdünüz mü?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Kişisel hijyen kurallarına uydunuz mu?   

3. Ürünü temiz cilde uyguladınız mı?   

4. Uygulama öncesi alerji testi yaptınız mı?    

5. Bekleme süresince kılları gözlemlediniz mi?   

6. Uygulama sırasında deriyi tahriş etmemeye dikkat ettiniz 

mi? 
  

7. Uygulama bölgesini yıkamak için sabun kullanmaya özen 

gösterdiniz mi? 
  

8. Uygulama sıklığı konusunda müşterinize bilgi verdiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 



 

 52 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kıl dökücüler haftada 2–3 kez kullanılabilir. 

 

2. (   ) Kıl dökücüler kıllar üzerinde olduğu kadar deri üzerinde de etkilidir. 

 

3. (   ) Uygulama sonrası bölgenin temizlenmesi için asitli sular uygulanır. 

 

4. (   ) İşlemin gündüz yapılması uygundur.  

 

5. (   ) Kıl dökücüler genelde alkali yapıdadır.  

 

6. (   ) Aynı kıl dökücü ürün vücudun her bölgesine kullanılabilir. 

 

7. (   ) Derideki yaralar uygulamaya engel değildir. 

 

8. (   ) Uygulama sonrası bölgeye herhangi bir kozmetik ürün uygulanmamalıdır.  

 

 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 
 

 

 

Vücut kremlerini seçerek tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

Kozmetik ürünlerin satıldığı mağazalardan ve marketlerden araştırarak özel vücut 

kremlerini araştırınız, edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınıza aktarınız. 

 

6. VÜCUT KREMLERİ 
 

Vücut kremleri cildin uzun süreli olarak güzel kokmasını ve cildin nemlenmesini, 

daha sıkı ve daha hoş görünmesini sağlar. Özellikle duş ve banyodan sonra nemli vücuda 

uygulandığında ferahlama ve güzel kokmanın rahatlığı hissedilir. 

 

Temizlenmiş cilde uygulanacağı gibi temizlenerek peelingi yapılan ve maske 

uygulaması gerçekleştirilen ciltlere de krem uygulaması yapılır. Bu krem kullanım amacına 

göre yoğun bir nemlendirici, sıkılaştırıcı, çatlak giderici veya anti selüloit vb. bir krem 

olabilir.  

 

6.1. Vücut Nemlendiricileri  
 

Cildin genç görünmesinin sırrı nemdir. Çünkü su içeren elemanların bulunmaması ya 

da eksik olması cildin kurumasına, parlak ve esnek görünümünü yitirmesine sebep olur. 

Nemlendiriciler cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak dış etkenler nedeniyle yıpranmasını 

önler. İyi bir nemlendirici, cilt yüzeyinden su kaybını önlediği gibi olanı korumak ve 

formülüyle neme katkıda bulunmak gibi özelliklere sahip olmalıdır. Nemlendiricilerle ilgili 

daha detaylı bilgi için Cilt Bakım Kozmetikleri modülüne bakınız.  

 

6.2. Selüloit Kremleri 
 

Selüloit kremleri genel olarak yağ birikimini azaltmayı, kılcal damar hassasiyeti, 

dolaşım bozukluğu, ödemi iyileştirmeyi ve cilde elastikiyet kazandırmayı amaçlayan 

kozmetiklerdir. Peeling uygulamasından sonra uygulandığında daha etkili sonuç verir. 

Değişik firmaların ürettiği selüloit kremleri uygulama yöntemi açısından farklılık 

gösterebilir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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6.3. Vücut Sıkılaştırıcılar 

 
Cildi sıkılaştırmak üzere üretilmiş kremlerdir. Cildin elastikiyetini sağlamak ve 

dokuları sıkılaştırarak ciltteki gevşekliği azaltmayı amaçlayan kozmetiklerdir. Peeling 

uygulamasından sonra uygulandığında daha etkili sonuç verir.  

 

6.4. Çatlak Kremleri 
 

Cilde elastikiyet vererek pürüzleştirmek, yumuşatmak, sıklaştırmak ve ciltteki 

çatlakların ilerlemesine engel olmayı amaçlayan kozmetiklerdir. Aynı zamanda ciltte 

oluşabilecek çatlakları engellemeyi de amaçlar. 

 

6.5. Göğüs Bakım Kremleri 
 

Göğüs bakımında kullanılan kozmetiklerdir. Göğüsleri sıkıştırmak, toparlamak, 

şekillendirmek veya nem vermek amaçlayan kozmetiklerdir. Değişik kozmetik firmalarının 

değişik formlarda ürettiği bu tür kozmetikler uygulama yöntemi olarak ta farklılıklar 

gösterebilir. 

 

 

6.6. İnceltici ve Şekillendirici Kremler 
 

Vücudu inceltmek ve şekillendirmek amacıyla üretilen kozmetiklerdir. Değişik 

kozmetik firmalarının değişik formlarda ürettiği bu tür kozmetikler uygulama yöntemi olarak 

ta farklılıklar gösterebilir. 

 

6.7. Vücut Peelingi  
 

Vücudumuzun en üst tabakası olan epidermis günde 500 milyon ölü hücre 

dökmektedir. Bu ölü hücreler temizlenmezse cildin üzerinde kalın bir tabaka oluşur ve cilt 

donuk, mat ya da pul pul bir görünüme sahip olur. "Peeling" yani vücuttaki ölü derinin 

atılması için yapılan işlemler bakımlı bir vücut teni için atılacak ilk adımdır. Peeling, hem 

ölü derilerin atılmasını sağlayarak cildi pürüzsüzleştirir hem de kan dolaşımını hızlandırarak 

daha canlı ve sağlıklı bir görünüm almasını sağlar. Ayrıca peeling sayesinde pürüzsüzleşmiş 

ciltle daha güzel ve sağlıklı bronzluğa kavuşmak olasıdır.  

 

Vücut peelingi haftada bir kez yapılması gereken bir bakımdır. Yağlı ve karma 

ciltlerde sert peeling, göğüs ve dekolte de yumuşak meyve özlü peeling kullanılır.  

 

Peeling yapmadan önce cilt ıslatılır çünkü kuru cilde peeling yapmak, özellikle 

granüllü sert ürünlerde, tahrişe neden olabilir. Peeling yaparken yuvarlak hareketlerle 

ovalamak ve diz, dirsek, ayak topukları gibi sert bölgelerde uygulamaya daha fazla ağırlık 

vermek önemlidir. Güneş yanığı veya açık yara bulunan ciltlerde asla peeling uygulanmaz.  
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Peeling uygulaması durulanarak bitirildikten sonra yumuşak bir havlunun içinde 

uzanarak dinlenilebilir. Sonrasında mutlaka nemlendirici ürün kullanılmalıdır. Peelinglerle 

ilgili daha detaylı bilgi için Cilt Bakım Kozmetikleri modülüne bakınız. 

 

 

Fotoğraf 6.1: Vücut peelingi  

 

6.8. Vücut Maskeleri 
 

Hem yüz için hem de vücut için kullanılan maskeler cildin dinlenmesini, 

canlanmasını, sıkılaşmasını, temizlenmesini, ihtiyacı olan maddeleri toplu olarak almasını 

sağlayan ürünlerdir. Cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Faydalı bakım ürünleri 

bir anda yoğunlaştırılarak 15 – 20 dakika içinde cilde verilir. Maske seçimine cildin neye 

ihtiyacı olduğunu tespit edip ona göre tercih yapmak gerekir. Örneğin cilt nemsizse yoğun 

nem veren yosun maskeleri, cansız yıpranmış bir ciltse canlandırıcı, toparlayıcı özellikte bir 

maske seçimi gerekir. Maskeler temizlenmiş, peeling yapılmış ciltlere uygulanır. Ortalama 

bekleme süreleri 20 dakika kadardır. Maskelerle ilgili daha detaylı bilgi için Cilt Bakım 

Kozmetikleri modülüne bakınız.  

 

Fotoğraf 6.2: Vücut maskesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Vücut kremlerini seçerek tekniğine uygun uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Değişik firmalara ait özel vücut 

bakım kremlerini hazırlayınız. 

 Özel vücut bakım kremlerinin 

ambalajlarına dikkat ediniz ve bir 

birleriyle kıyaslayınız. 

 Özel vücut bakım kremleri üzerindeki 

içerikleri okuyunuz ve birbirleriyle 

kıyaslayınız. 

 Özel vücut bakım kremlerinin 

ambalajları üzerindeki kullanma 

talimatlarını okuyarak birbirleriyle 

kıyaslayınız. 

 Özel vücut bakım kremlerinin 

kapaklarını açınız. 

 Özel vücut bakım kremlerini 

koklayarak birbiriyle kıyaslayınız. 

 Özel vücut bakım kremlerinin 

renklerine bakarak birbirleriyle 

kıyaslayınız. 

 Özel vücut bakım kremlerini elinizin 

üzerine alınız. 

 Parmağınız yardımıyla 

yoğunluklarını kontrol ediniz. 

 Kıvamlarını birbiriyle karşılaştırınız. 

 

 Emülsiyon yapısına dikkat ediniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Değişik firmalara ait özel vücut bakım kremlerini hazırladınız 

mı? 
  

2. Özel vücut bakım kremlerinin ambalajlarına dikkat ederek bir 

birleriyle kıyasladınız mı? 
  

3. Özel vücut bakım kremleri üzerindeki içerikleri okuyarak 

birbirleriyle kıyasladınız mı? 
  

4. Özel vücut bakım kremlerinin ambalajları üzerindeki kullanma 

talimatlarını okuyarak birbirleriyle kıyasladınız mı? 
  

5. Özel vücut bakım kremlerinin kapaklarını açtınız mı?   

6. Özel vücut bakım kremlerini koklayarak birbiriyle kıyasladınız 

mı? 
  

7. Özel vücut bakım kremlerinin renklerine bakarak birbirleriyle 

kıyasladınız mı? 
  

8. Özel vücut bakım kremlerini elinizin üzerine aldınız mı?   

9. Parmağınız yardımıyla yoğunluklarını kontrol ettiniz mi?   

10. Kıvamlarını birbiriyle karşılaştırdınız mı?   

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi?   

2. Emülsiyon yapısına dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Vücut kremleri cildin hem uzun süreli olarak güzel kokmasını hem de 

cildin nemlenmesini, daha sıkı ve daha hoş görünmesini sağlar.  

 

2. (   ) Nemlendiriciler cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak dış etkenler nedeniyle 

yıpranmasını önler.   

 

3. (   ) Selülit kremleri peeling uygulamasından sonra kullanılmamalıdır.  

 

4. (   ) Çatlak kremleri selüloiti gidermeye yardımcı olur. 

 

5. (   ) Peeling, pul pul kabaran ölü derilerin atılmasını sağlar. 
 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 

 
 

Güneşli havalarda kullanılan kozmetikleri seçerek tekniğine uygun bir şekilde 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 İnternet ortamından kozmetik ürünlerin satıldığı mağazalardan ve 

marketlerden güneş ürünlerini araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıf 

ortamında arkadaşlarınıza aktarınız. 

 

7. GÜNEŞ KOZMETİKLERİ 
 

7.1. Tanımı 
 

Güneşten koruyucu preparatlar, deriye ulaşan ultraviyole (UV) ışınlarının miktarını 

kontrol eden, deriyi güneş yanığından koruyan, hızlı ve düzenli bronzlaşma sağlayan 

preparatlardır.  

 

Resim 7.1: Güneş 

 

7.1.1. Güneşin Cilt Üzerine Olan Etkileri 
 

Güneş banyoları insanı alabildiğine gevşetmesine rağmen ne yazık ki cilt, direkt 

olarak güneş ışınlarına maruz kalamayacak kadar hassastır. Cilt güneşe reaksiyon gösterir. 

Yapısal olarak ve doğal seyrinde yaşlanan deriler, yumuşak kalır ve kırışıkları sık olsa da 

ince çizgiler hâlinde oluşur. Fazla güneşlenen insanların cildi ise kalınlaşır, sertleşir ve 

kırışık çizgileri derinleşir. Güneş ciltte çeşitli biyokimyasal olaylara sebep olur. Tüm bu 

olayların sonucunda cildi gergin, esnek ve pürüzsüz tutan doğal yapı bozulur. Cilt kösele 

görünümü almaya başlar ve güneş ışınlarına bağlı olarak yaşlanma belirtileri görülür. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
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Güneşin cilt üzerine olan olumsuz etkilerini şöyle sıralayabiliriz: 
 

 Erkenden başlayan derin kırışıklıklar  

 Ciltte kuruluk 

 Homojen olmayan cilt yüzeyi ve tonu 

 Donuklaşan ten rengi   

 Beyaz ve sarı ırkta sapsarı yüzler  

 Zenci ırkta küllü bir renk  

 Köselemsi, kalın bir deri 

 Görünür porlar 

 Cildin en küçük bir tahrişte morarması 

 Yüzdeki kılcal damarların bir örümcek ağı gibi görünmesi 

 Düzensiz pigmentasyon 

 Yaşlılık lekeleri: Kahverengi (hiperpigmentasyon) veya beyaz 

(hipopigmentasyon) lekeler 

 Deride, ileride kanser riski taşıyabilecek, pürtükler, kabarıklıklar 
 

Güneşin cilde etkisi derinin tipine, ozon tabakasına, bulutlara, hava kirliliğine, coğrafi 

bölgelere, mevsimlere, yüksekliğe ve havanın nemi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. 
 

 Sabah güneşi: Güneş ışınları sabahları 10.00–15.00 saatleri arasında daha 

dik ve etkilidir. Bu ışınların şiddeti yaz aylarında artar. 

 Bulutlu hava: UV ışınları bulutlar tarafından kısmen emilir. Ultraviyole 

ışınlarının %60 - %80’i bulutlardan geçerek cilde ulaşır. Leke ve kanser 

riski taşıyan bir cilt tipinin bulutlu havalarda bile güneşten korunması 

gerekir. Ancak bulut tabakası çok kalın olduğu zaman, tehlike olmadığı 

kabul edilebilir.  

 Dağlar: Dağlarda güneş çok etkilidir. Yükseklere ulaşan UV miktarı daha 

fazladır. 

 Su ve kar: Deniz, havuz, göl gibi ortamlarda sudan yansıyan güneş 

ışınları çok şiddetli olur. Bu nedenle sabah saatlerinde denizin içinde 

veya havuzda olmak sakıncalıdır. Ayrıca UV ışınları suyun en az 30 

santim altına kadar ulaşır. Aynı yansıma etkisi nedeniyle kar da çok 

tehlikelidir. Kış ortasında kayak yapanların ciltlerini güneşten korumaları 

gereklidir. 
 

7.1.2. Bronzlaşmanın Oluşması 
 

Güneş ışınlarına maruz kalan ciltte, bazı DNA parçaları ciddi şekilde hasar görür. 

Bunun üzerine, cilt kendini korumak için melanin üretmeye başlar. Melanin, renk 

pigmentlerinin tıbbi adıdır ve güneşe karşı doğal bir koruyucudur. Ultraviyole ışınlarının 

saldırısı karşısında, cilt kendisini korumak için melanin sayısını arttırır. Çoğalan renk 

pigmentleri (melanin) cildin rengini koyulaştırır. Herkes aynı sürede veya aynı ölçüde 

bronzlaşamaz. Cilt rengindeki değişim, genetik ve hormonal faktörlere bağlıdır. 
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7.1.2.1. Cilt Tiplerine Göre Bronzlaşma  
 

Cilt tipleri, güneşe tepkisi açısından genel hatları ile altı grupta incelenir: 

 

 Tip 1 kızıl saçlı ve çilli: Kanser tehlikesine karşı en duyarlı gruptur. 

 Tip 2  beyaz tenli, açık renk gözlü: Kanser riski yüksektir. 

 Tip 3 açık tenli, kumral: Korumayı elden bırakmamak gerekir. 

 Tip 4 koyu buğday tenliler: İmtiyazlı bir cilt  

 Tip 5 Asyalılar (sarı ırk): Sarı esmerlik  

 Tip 6 Afrika zencileri: Güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. 

 

7.1.3. Güneşten Korunmada Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 Yaz aylarında saat 10.00–15.00 arasında güneşe çıkılmamalıdır. 

 Dışarı çıkmak zorunlu ise UV ışınlarını filtre eden SPF ürünlerini 

kullanılmalıdır.  

 Güneş gözlüğü ihmal edilmemelidir. Gözlüğün camları ne kadar koyu 

renk olursa o kadar yararlı olacağı unutulmamalıdır. Gözlük camlarının 

UV filtreli olmasına dikkat edilmelidir. 

 Sıcağın ve güneş ışınlarının etkisini hafifletmek için giysiler bilinçli 

olarak seçilmelidir. 

 Kullanılan tüm ilaçların prospektüslerini okunmalı ve ışığa karşı 

duyarlılık uyarısı olanlar alınırken dikkatli olunmalıdır. 

 

7.2. Güneş Işığının Özellikleri ve Güneşten Koruyucu Ürün Seçimi 
 

Güneşten yayılan radyasyon alanı 400–800 nm (nanometre) arasındaki bölgedir. 

Bunun altında kalan kısım ise UV bölgesi olarak adlandırılır ve üç alt bölgede incelenir. 

 

 UVC, 100-280 nm dalga boyu arasındadır. Çok şiddetli ve ani güneş 

yanığına neden olur. Özellikle göz için zararlıdır. Kanserojen etkisi 

vardır. 

 

 UVB, 280–315 nm dalga boyu arasındadır. Güneş yanığından asıl 

sorumlu bölgedir. Camdan geçemez, deride melanin pigmentinin 

oluşumunda en etkin bölgedir. Vitamin D sentezinden sorumludur. 

Deride melanin oluşumunda en etkili bölgedir. Uzun süre maruz 

kalındığında erken yaşlanma, ileri durumlarda deri kanserleri görülebilir. 

 

 UVA, 315–400 nm dalga boyu arasındadır. Daha düşük güneş yanığı 

oluşturma etkisine sahiptir. Deri yaşlanmasına neden olur. 
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Fotoğraf 7.2: Güneşten koruyucu kozmetikler  

 

7.2.1. Güneş Koruma Faktörü SPF (GKF) ve Etkinliğin Kontrolü 

 
Güneşten koruyucu bir ürünün etkinlik derecesi güneşten koruma faktörü (GKF, Sun 

Protection Factor- SPF) ile tanımlanır. Buna göre SPF (GKF)’si yüksek olan bir ürünün 

koruma etkinliği de yüksektir SPF.(GKF)’nin seçimi, kişisel özelliklere ve deri tiplerine göre 

değişir. Buna göre uygun ürün seçimi Tablo 7.1’de verilmiştir.  

 
 

SPF 

(GKF) 

Koruma 

derecesi 
Deri tipi 

2 - <4 Minimum 
Hassas olmayan, normal deri,nadiren yanar iyi 

bronzlaşır. 

4 - <6 Orta Normal, orta derecede yanar, yavaş bronzlaşır. 

6 - <8 Ekstra Hassas, kolay yanar, çok az bronzlaşır. 

8 - <15 Maksimum Hassas, kolay yanar, asla bronzlaşmaz. 

15 – 15< Ultra Hassas, kolay yanar, asla bronzlaşmaz. 

TABLO 7.1: Deri tipleri ve FDA (Amerikan gıda ve ilaç dairesi) tarafından önerilen GKF 

sınıflandırılması 

 

Her cilt tipinin, etkilenmeden güneşte kalabileceği süre farklıdır. Kimisi daha kısa, 

kimisi daha uzun bir süreyle doğal olarak güneşin etkilerine karşı kendini savunabilir. SPF 

adı verilen ürünler bu süreyi uzatır.  

 

SPF(GKF)’nin nasıl işe yaradığını anlatmak için bazı örnekler verilebilir. Örneğin, 

SPF olmadan güneşte pembeleşmeniz 10 dakika alıyorsa bu süre SPF 4 (4 faktörlü güneş 

filtresi) ile 40 dakikaya kadar uzar. SFP 8 (8 faktörlü güneş filtresi) ile 80 dakika, SPF 15 (15 

faktörlü güneş filtresi) ile 150 dakikaya kadar güvende olunur. Kısacası ne kadar yüksek 

faktörlü SPF kullanılırsa koruma süresi o kadar uzar. 
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 Zarar görmeden güneşte kalınabilecek süre ve spf etkisi 

 

 Koruyucusuz 4 Koruma 8 Koruma 15 Koruma 

Açık Ten 10 dk. 40 dk. 80 dk. 2,5 saat 

Orta Renk 30 dk. 120 dk. 4 saat 7,5 saat 

Koyu Renk 60 dk. 160 dk. 8 saat Bütün gün 

 
SPF (GKF)’nin belirtilen derecede etkin olabilmesi için deriye yeterli miktarda 

uygulanması terleme, ovma, suyla temas ya da ürünün foto parçalanması gibi nedenlerle 

etkinliğinin azalmaması gerekir. Bu faktörlere karşı etkinliği ise gönüllü insanlar üzerinde ve 

kapalı koşullarda yapılan denemelerle belirlenir.  

 

7.2.2. SPF(GKF) Faktörü 
 

Günümüzde dermatologlar SPF 15 koruma faktörü içeren ürünleri yeterli görüyorlar. 

SPF 15, FDA (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından tam blok olarak kabul edilir. SPF ne 

kadar yüksek olursa o kadar iyi koruma sağlayacağı doğru değildir. Çünkü SPF arttıkça 

içerikteki kimyasal filtreler de artar. Bu nedenle SPF 30’ dan daha yüksek faktörlü ürünler 

ciltte tahriş ve hassasiyete neden olabilir. Ayrıca SPF koruması 15–30–45–60–90 gibi 

derecelendirme ile doğru oranda artmaz. SPF 30 güneş ışınlarını %96 bloke ederek 

maksimum koruma sağlar ama SPF 15 %93 blok yarattığı için yeterli kabul edilir. 

 

7.2.3. Bileşenleri 

 
Güneşten koruyucu ürünlerde bulunan etkin maddeler, insan vücudunu koruma 

mekanizmasına göre iki gruptur. Işınlara siper olanlar ve ışınları emenler. Işınlara siper 

olanlar görünür, ultraviyole ve kızılötesi ışınları yansıtarak ya da saçarak koruma sağlar. 

Güneş ışınlarını süzen maddeler ise çoğunlukla sentetik kaynaklı kimyasal moleküllerdir. 

Vücudu koruma görevlerini, 250–320 nm arasındaki güneş ışınlarını emerek gerçekleştirir. 

Bu iki gruptaki etken maddeler, birlikte kullanılarak daha yüksek koruma faktörleri (SPF) 

elde edilmektedir. Güneşten koruyucu ürünler iki ayrı prensibe göre imal edilir. 

 

 Kimyasal koruyucular 

 
İçinde bulunan moleküller UVB ışınını emer ve bu ışınların cilde nüfuz etmesine 

engel olur. Bu sistem %95 oranında koruma sağlar ve sadece UVB ışınlarına karşı etkilidir.  

 

 Fiziksel koruyucular 

 
Işığı geri yansıtır. Bunlar çoğunlukla opaktır. Koruma kapasitesi  %100’dür. Ayrıca 

hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı etkilidir.  
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7.2.4. Formülasyon 

 
İyi bir güneşten koruyucu formülasyon, etkili, suya dayanıklı, güvenilir, fiyatı uygun 

ve sunumu şık olmalıdır. Tüketiciyi eğitmek, bilgilendirmek ve uyarmak adına içerdiği 

maddeler etikette belirtilmelidir. Bu maddeler, emülsiyon yapıcı, güneşten koruyucu, 

kalınlaştırıcı, film oluşturucu, suya karşı dayanıklılık sağlayıcı, koruyucu ve pazarlama için 

gerekli katkı maddeleridir. Ayrıca bu bileşenlerin istenen etkinliği sağlayacak oranlarda 

bulunması, etkilerinin zaman içerisinde ya da birbirleriyle reaksiyona girerek azalmaması 

gerekir.  

 

Güneşten koruyucu ürünlerin çoğunluğu iki sistemi birden içerir. Işığı emen kimyasal 

maddeler ile ışığı yansıtan fiziksel formülleri birlikte kullanarak çok etkili sonuçlar yaratılır. 

Böyle bir ürünün konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa koruma kapasitesi o ölçüde artar. 

 

7.2.5. Kararlılık 
 

Güneşten koruyucu ürünlerin kararlılığı da diğer ürünler gibi çok önemlidir. Ambalajı 

içindeki bitmiş ürün, yüksek ve düşük sıcaklıklarda, UV ışığı altında ve nem etkisinde 

bırakılır. Ürün, emülsiyonlarda damlacık büyüklüğü ve dağılımı, renk, koku, koruyucu 

etkinliği, ağırlık kaybı, kayganlık, pH, UV eğrisi, kapak dayanıklılığı gibi özellikler 

açısından kontrol edilir.  

 

7.2.6. Çeşitleri 

 

7.2.6.1. Jeller 

 
Kullanımı kolay ürünler olmasına rağmen yapısındaki alkol ciltte tahrişe neden 

olabilir. Normal, karma ve yağlı cilt yapısına sahip kişilerin kullanımı için uygundur. 

 

7.2.6.2. Yağlar 
 

Suya dayanıklılıkları yüksektir. Cilt üzerinde ince bir film tabakası oluşturur. GKF’leri 

çok yüksek değildir. Yumuşatıcı ve nemlendirici özellikleri vardır.  

 

7.2.6.3. Aerosoller 
 

Vücuttaki geniş yüzeylere çabuk ve kolay şekilde uygulanabilen, GKF’si düşük 

ürünlerdir. Genellikle yağ içerir. 
 

7.2.6.4. Yağlı Sıvı Yağ Bazında Formüller 
 

Güneş yağlarına benzeyen yağlı ve pahalı ürünlerdir. Genellikle vazelin içerir ve suya 

dayanıklıdır. 
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7.2.6.5. Emülsiyonlar 

 
Kıvamları süt şeklinden koyu kıvamlı kremlere kadar değişiklik gösterir. s/y ya da y/s 

emülsiyonları şeklinde hazırlanır. Deride şeffaf olmayan bir film oluşturur. Diğer ürünlere 

göre GKF’leri yüksektir ve etki süreleri uzundur.  

 

7.2.6.6. Köpükler 

 
Kullanımı kolay preparatlardır. GKF’leri yüksek olabilir. Ambalajlarından dolayı 

fiyatları pahalı olabilir.  

 

7.2.6.7. Losyonlar 

 
Bunlar, güneş, rüzgâr, su gibi etkilerle kuruyan cildin nemini kazandırır. Bu ürünlerin 

yüksek güneş ısısına dayanıklı olmaları istendiğinden kararlılıkları önemlidir. 

 

7.2.7. Uygulama ve Etkileri 

 
Güneşe ilk çıkılan günlerde kişinin kendisini zararlı ışınlara karşı koruması gereklidir. 

Cilt tipi ve güneşin yoğunluğu dikkate alınarak doğru güneş koruma faktörü içeren bir ürün 

seçilmeli ve güneşe çıkmadan önce uygulanmalıdır. UV radyasyonunun bir kısmı suda 

emildiğinden suda çok kalan kişilerin su geçirmez preparatlar kullanması önerilir. Su 

geçirmez formülasyonlar için terleme veya havluyla kurulanma sırasında bir miktar preparat 

deriden uzaklaşacağından tekrarlanan uygulama gerektirir. 

 

Cilt tipide formülasyon seçiminde önem taşır. Kuru ciltler için s/y tipi emülsiyonlar 

yağlı akne eğilimi olan ciltler için jel tipi ürünler önerilir. 

 

Yeterli koruma faktörü içeren ürün, cilt tarafından emiliminin tam anlamıyla 

sağlanması için güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürülmelidir. Ürünün kullanma talimatına 

göre uygulanma zaman zaman tekrarlanmalıdır. 

 

 Güneşten koruyucu ürünler kısa dönem güneş yanığından koruma yerine deri 

yaşlanması ve deri kanserleri gibi uzun dönemde oluşabilecek hasarlara karşı korumayı 

amaçlayan ürünlerdir. Bu nedenle yüze uygulanan günlük bakım kremlerinde güneş ışınlarını 

süzücü madde bulunması önemlidir. 

 
SPF ürünleri ile en yüksek koruma etkisini sağlamak için; 

 

 En az 15 faktörlü SPF kullanılmalıdır. Bu oran, UVB ışınlarını yaklaşık 

olarak %94 oranında engeller. Eğer ten rengi açıksa o zaman daha 

yüksek faktörlü koruyucuları tercih edilmelidir. 

 Günlük kullanımda, SPF 15’in altında olan ürünler hiçbir işe yaramaz.  
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 İlk tercih titanium dioxide veya zinc oxide içeren ürünler olmalıdır. Bu 

maddeler çok kaliteli koruma sağlar. Tek mahsurları, cilt üzerinde ince 

yağlı bir tabaka bırakmalarıdır. 

 Hem UVA hem de UVB koruması içeren ürünleri tercih edilmeli, UVA 

ışınları tahribatını uzun sürede, UVB ışınları ise kısa sürede gösterir. 

 SPF’ li ürün yeterli miktarda kullanılmalı, miktar yetersiz olduğunda 

veya etki süresi dolduktan sonra yeniden sürülmelidir.  

 Koruyucular, terlendiğinde veya suda uzunca bir süre kalındığında 

güneşten koruma  etkilerini kaybedebilir. Ürün satın alınırken üzerinde 

“water proof” veya “water resistant” yazanları tercih edilmelidir.  

 Güneşten koruyucular göze kaçtığında rahatsızlık yaratabileceğinden 

sürerken dikkatli olunmalıdır. 

 Fondöten kullanılıyorsa önce koruyucu sürülmeli, fondöten koruyucu 

ürünün üzerine uygulanmalıdır. Bazı SPF ürünler aynı zamanda 

nemlendirici özellik taşırlar. Bazı nemlendiriciler de aynı zamanda 

güneşten koruma faktörü içerir. Böyle çok yönlü ürünler kullanışlıdır. 

 Su, kar ve kaldırımlar UV ışınlarını yansıtır. Eğer kayak yapılacaksa ya 

da plajda uzun süre kalınacaksa daha fazla koruyucu kullanılmalıdır. 

 SPF güneşe karşı sonsuz bir bağışıklık sağlamaz. Koruma süresi 

sınırlıdır. Hava çok sıcak ve nemli ise ayrıca rüzgâr varsa koruyucu sık 

sık yeniden sürmelidir. Denize veya havuza girip çıktıktan sonra da 

koruyucuyu tazelemek gerekir.  
 

7.2.8. SPF Kullanan Yaş Grubu 
 

Yaşlı, genç herkes güneş riski altındadır. Bebeklere 6 aylıktan itibaren koruyucu 

sürülmelidir. 18 yaşın altındaki gençlerde ve çocuklarda güneş etkilerine bağlı kanser 

tehlikesi çok yüksektir. Çünkü bu yaşlarda deri ince ve hassastır. Ayrıca kendilerini 

korumayı bilmezler. Oyun oynarken veya dışarıda dolaşırken güneş altında geçirdikleri 

zamanın farkına varmazlar.  
 

7.3. Yapay Bronzluk Oluşturan Ürünler 
 

Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı son yıllarda sıklıkla tercih edilen 

ürünlerdendir. Ürün içerisindeki etkin maddeler, derinin üst tabakasındaki proteinlerin 

serbest amino gruplarıyla reaksiyona girerek renk oluşturur. Birkaç saat içinde, ciltte doğal 

bronz bir renk oluşur ve epidermis canlı kaldığı sürece etkinlik korunur. Oluşan renk, derinin 

tipine ve kalınlığına göre değişiklik gösterir.  
 

7.4. Güneşlenme Sonrası Kullanılan Ürünler 
 

Güneşlenme sonrası cildi rahatlatmak, nemlendirmek ve serinletmek amacıyla 

kullanılır. Genellikle düşük kayganlığa sahip y/s emülsiyonları şeklinde losyonlardır. 

Yapılarında yüksek oranda su vardır. Ayrıca nemlendirici maddeler, enfeksiyona karşı 

koruyucu maddeler ve vitaminler de bileşimlerinde mevcuttur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Güneş kozmetiklerini seçerek tekniğine uygun uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deri tipinize, renginize ve güneşin 

yoğunluğuna en uygun güneşten 

koruyucu ürünü seçiniz.  

 Dikkatli olunuz.  

 Ellerinizi yıkayınız.  Ürünü temiz cilde uygulayınız. 

 Elinize aldığınız yeteri miktardaki 

ürünü cilde iyice sürünüz.  

 Vücutta ürünün sürülmediği yer 

kalmamasına dikkat ediniz.  

 Ürünün cilt tarafından emilmesi ve 

sentezlenmesi için 30 dakika 

bekleyiniz. 

 Ürünün güneşe çıkmadan 30 dakika 

önce uygulaması konusunda dikkatli 

olunuz. 

 Bekleme süresi sonunda güneşe 

çıkınız. 

 Ürünün cilde ne kadar süreyle 

koruduğuna dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTRO LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deri tipinize, renginize ve güneşin yoğunluğuna en uygun 

güneşten koruyucu ürünü seçtiniz mi? 

  

2. Ellerinizi yıkadınız mı? 
  

3. Elinize aldığını yeteri miktardaki ürünü cilde iyice sürdünüz 

mü? 

  

4. Ürünün sürülmediği bölge kalmamasına dikkat ettiniz mi? 
  

5. Güneşe çıkmadan önce yarım saat beklediniz mi? 
  

6. Ürünün cildinizi kaç saat süreyle koruduğuna dikkat ettiniz 

mi? 

  

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma   

1. Dikkatli olmaya özen gösterdiniz mi? 
  

2. Ürünü temiz cilde uyguladınız mı? 
  

3. Vücutta ürünün sürülmediği yer kalmamasına dikkat etiniz 

mi?  

  

4. Ürünün güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulaması 

konusunda dikkatli oldunuz mu? 

  

5. Ürünün cilde ne kadar süreyle koruduğuna dikkat ettiniz 

mi? 

  

 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yağ formülasyonundaki ürünler suya dayanıklı değildir.  

2. (   ) Emülsiyon formülasyonundaki ürünlerin koruma faktörleri düşüktür.  

3. (   ) Emülsiyon formülasyonundaki ürünlerin dayanıklılık süreleri uzundur.  

4. (   ) Ciltte pigmentasyon lekelerinin oluşmasına neden olan ışınlar UVB 

ışınlarıdır. 

5. (   ) Jel formülasyonundaki ürünler, akneye yatkın ciltlerin kullanımı için 

uygundur.  

6. (   ) Güneşten koruyucu ürün güneşlenme sırasında sürülmelidir.  

7. (   ) GKF seçimini etkileyen faktörlerden biri de kişinin yaşıdır. 

8. (   ) Güneşlenme sonrası kullanılan ürünler, bronzluğu korumak amacını taşır.  

9. (   ) Yapay bronzlaştırıcılar her ciltte aynı etkiyi göstermez.  

10. (   ) Ürünlerin formülasyonu suya dayanıklılık derecelerini etkilemez.  
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.  (   ) Sabunlar genellikle alkali yapıdadır. 

2.  (   ) Her cilt tipinde aynı tip sabunlar kullanılabilir.  

3.  (   ) Banyo preparatları doğrudan vücuda uygulanır. 

4. (   ) Banyo preparatlarının cildi rahatlatıcı etkisi de vardır. 

5.  (   ) Vücut şampuanları, kullanım açısından sabunlara oranla daha hijyeniktir. 

6.  (   ) Vücut şampuanlarının yapısında yüzey aktif maddeler bulunmaz. 

7.  (   ) Deodorantlar istenmeyen kokuları yok eder. 

8. (   ) Roll-on deodorantların hijyenik kullanımları için kişiye özel olması gerekir. 

9.  (   ) Krem ter önleyiciler s/y formülasyonu ile hazırlanır. 

10.  (   ) Ter önleyiciler aynı zamanda deodorant olarak nitelendirilebilir. 

11.  (   ) İyi bir kıl dökücü ürün tahriş edici ve toksik etki yapmamalıdır. 

12.  (   ) Kıl dökücü ürün uygulanmış cilde uygulamanın ardından kozmetik ürün 

sürülmemelidir. 

13.  (   ) Güneş ürünleri cildin iyi bronzlaşması için kullanılır. 

14. (   ) UVA ışınları deri yaşlanmasına neden olur. 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 D 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 A 

4 D 

5 E 

6 C 

7 D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

 

 ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTAR 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI  

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -7’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 D 

10 D 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 D 
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