
Makyajda fark yaratan Nadin Tavşan,
“Yeteneğinize güveniyorsanız 
renklerle oynamaktan korkmayın”
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Getronagan Lisesi mezunu, İstanbul 
Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiya-
tı son sınıf öğrencisi Nadin Tavşan, 

son zamanlarda hayal gücünü kullanarak 
yenilikçi uygulamalarla yaptığı makyajlar-
la ses getiriyor. “Çok hayalperest bir ka-
raktere sahibim ve kurduğum hayallere 
kavuşmak için fazlasıyla hırslıyım” diyen ve 
altı yıldan beri profesyonel olarak makyaj 
yapan Nadin Tavşan’a merak ettiklerimizi 
sorduk. 

Makyaja ilgin ne zaman başladı, özel 
bir eğitim aldın mı, çalıştığın markalar 
ve isimler neler?

Kendimi bildim bileli el sanatlarına 
yatkınlığım vardı. Çocukken her oyuncak 
mağazasına gittiğimde çocuklar için yapı-
lan makyaj ve güzellik ürünlerini alırdım. 
Bu sevgim ve ilgim zamanla daha da arttı 
ve yakın çevreme özel günlerde makyaj 
uygulamaya başladım. Zamanla tabii ki 
kendimi daha da geliştirmek adına eği-
tim almaya karar verdim. Kariyer Eğitim 
Kurumları’nda aldığım eğitimin ardından 
kendime güvenim daha da arttı ve yakın 
çevremden çıkarak randevu üzerine mak-
yaj yapmaya başladım.

Bu süreçte ünlü makyaj sanatçısı Sam 
Araji’nin asistanı olarak, Instyle, Marie Cla-
ire, ELLE, GQ gibi dergilerin çekimlerinde 
çalıştım. Punto Leather, YSL Beauty, Pan-
dora, Beymen gibi markalarla çalışma fırsa-
tı buldum. Aynı zamanda Fashion Week’te 
görev aldım, Antalya’da düzenlenen Miss 
Fashion TV Awards’da görev alan modelle-
rin makyaj tasarımını yaptım. Tüm bunla-
rın yanı sıra bir çok ünlüyle tanışıp çalışma 
ve reklam çekimlerinde bulunma fırsatım 
oldu. Düzenlediğim makyaj workshop’un-
da bazı makyaj ipuçlarını paylaşma imka-
nım da oldu, ileride yeniden düzenlemeyi 
de düşünüyorum.
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Şu an ise daha çok randevu üzerine 
çalışıyorum, insanların en özel günlerinde 
heyecanlarına ortak oluyorum, bu da beni 
fazlasıyla mutlu ediyor.

Hedeflerin neler? Kariyerine makyaj 
sektöründe mi devam edeceksin?

Şu an için en büyük hedefim kendi dü-
ğünüme hazırlanmak. Bu süreçte de tüm 
2019 gelinlerine yardımcı olabilmek adına 
indirimler yapıyorum. Mezun olduktan 
sonra da bu alanda devam edeceğimi bili-
yorum. Kendimi güzellik sektöründen baş-
ka bir alanda çalışırken hayal edemiyorum 
açıkçası. Önümüzdeki süreçte yeniden 
workshop’lar ve seminerler düzenlemeyi, 
özellikle cemaatimizdeki kadınların kişisel 
bakım ve makyaj alanlarında daha fazla 
bilinçlendirmeyi umuyorum.

Her zaman olduğu gibi gelecekte de 
hedefim, daha fazla insanın önemli anla-
rında yanlarında olup ufak bir sihirli do-
kunuşla kendilerini daha iyi hissetmelerini 
sağlamak olacak.

Makyaj yaparken kişinin isteğine göre 
mi hareket edersiniz, yoksa siz mi yön-
lendirirsiniz?

“Müşteri her zaman haklıdır” mantığı 
maalesef makyaj konusunda geçerli olmu-
yor. Tabii ki kişinin isteğini önemsiyorum, 
ancak istenilen uygulama kişinin yüz ve 
göz tipine; saç, ten ve göz rengine uymu-
yorsa isteklerini yerine getiremiyorum. Tabi 
ki bunu “olmaz” veya “yapamam” diyerek 
geçiştirmiyor, önce kişinin istediğini uygu-
layıp ardından olması gereken uygulama-
yı yaparak kişinin seçimine bırakıyorum. 
Genellikle gösterdiğim doğru uygulama 
tercih ediliyor veya orta yolda buluşuyoruz.

Herkes makyöz yada makyör olabilir 
mi? Eğitim almak şart mı? 

İstek tabii ki çok önemli, ancak yetenek 
de bu işin olmazsa olmazı. Eğitim alarak 
teknik öğrenebilirsiniz ancak iş öğrenileni 
uygulamaya geldiğinde en önemli şey ye-
tenek. Yeteneğe ek olarak hayal gücü, yeni-
liğe ve gelişime açık olmak da önemli. Güzel 
bir tasarım yapıp bunu doğru bir şekilde uy-
gulayabilmek, farklı ürünleri farklı amaçlarla 
kullanabilmek, renklerle oynayıp bir görsel 
yaratabilmek. Bunların çoğunu aldığınız 
eğitimlerde öğrenmek pek mümkün olmu-
yor. Benim eğitim alma amacım tamamen 
bir sertifikaya sahip olup, sevdiğim işi bir 
meslek haline getirebilmek içindi. Ancak şu 
an bulunduğum noktaya gelebilmemin te-
mel sebebi yeteneğim ve azmim oldu.

Kadınlara verebileceğin en önemli 
makyaj tavsiyesi ne olabilir?

Bir çok kadında makyajlarının ne kadar 
yoğun olduğunu görüyorum. Çok kalın 
fondötenler, kalın eyeliner’lar, koyu renk 
rujlar ve daha neler neler… Fazla ürün, 
yoğun makyaj sizi daha güzel yapmaz ak-
sine kusurlarınızı daha çok ön plana çıkar-
manıza bile sebep olabilir. Önemli olan cilt 
tipinize uygun ürünlerin doğru bir şekilde 
uygulanması ve var olan güzelliğinizi ön 
plana çıkarması.

Sence en sık yapılan makyaj hataları 
nelerdir?

En sık yapılan hata yanlış ürün seçimi. 
Cilt tipi ve tonu, göz şekli ve rengi, saç ren-
gi, ürün seçimi esnasında dikkate alınması 
gereken unsurlar. Özellikle cilt tipine göre 
nemlendirici, baz ve fondöten seçimi ya-
pılmadığı zaman cilt bütün makyajı kusa-
biliyor, bu da makyajınızı gerçekten çok 
kötü gösterebiliyor.

Aynı zamanda her hangi bir kua-
förde yaptırılan makyajlar genelde çok 
kötü sonuçlanabiliyor. Koyu bir göz 
makyajına koyu renk bir ruj, fazlasıyla 
kalın bir fondöten ve upuzun kuyruklu 
eyeliner kuaförde yapılan makyajların 
standartı olmuş maalesef. Günlerce 
temizlenmeyen ve sayısız insanlarda 
kullanılan fırçalar da cabası. Bu yüzden 
daha bilinçli olmak ve hijyene önem ver-
mek gerekiyor.

Yanlış renk kombinleri de diğer büyük 
hatalardan biri. Bu aşamada renk çarkını iyi 
bilmek gerekiyor. Hangi renklerin uyumlu 
olduğu, hangi renklerle kontrast yaratıla-
bileceği, kişinin ten rengi, saç rengi ve göz 
rengine göre uygulanması gereken tonla-
rın seçimi çok önemli.

Bu yazın trend makyajı nedir, ne tavsi-
ye edersiniz?

Her yaz olduğu gibi bu yaz da bronz ve 
ışıltılı ciltler ön planda. Şeftali tonu yanak-
lar ve dudaklar, hafif aydınlatıcılar ve tabii 
ki bolca maskara. Ama buna ek olarak, bu 
yaz canlı renkler de trend olacak. Pembe 
dudaklar, kırmızı allıklar, sarı farlar görür-
seniz şaşırmayın. Size bir ipucu olarak şunu 
söyleyebilirim; her hangi bir dönemin 
makyaj trendini merak ediyorsanız o dö-
nemin defilelerine bakın. Bu yazın makyaj 
trendini Fashion Week’te görebilirsiniz.

Verebileceğim tavsiye de doğallıktan 
yana olmanızdır, ancak yeteneğinize gü-
veniyorsanız da renklerle oynamaktan 
korkmayın. 
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Eğitim alarak teknik 
öğrenebilirsiniz 
ancak iş öğrenileni 
uygulamaya 
geldiğinde en önemli 
şey yetenek. Yeteneğe 
ek olarak hayal gücü, 
yeniliğe ve gelişime 
açık olmak da 
önemli.


