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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

DAL/MESLEK Saç Bakımı/ Kuaför 

MODÜLÜN ADI Saç Sakal Tıraşı (Saç Tıraşı) 

MODÜLÜN TANIMI 
Saç tıraşı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kapsayan bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Saç ve Cilt Analizi, Saç Bakım Kozmetikleri, Cilt Bakım 

Kozmetikleri, Saç Ve Saçlı Deri Masajı, Saç Yıkama, Sakal- 

Bıyık Şekillendirme modüllerini başarılı ile tamamlamak. 

YETERLİK Saç tıraşı yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında saç 

tıraşını tekniğine uygun uygulayabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Saç tıraşını tekniğine uygun uygulayabileceksiniz. 

2. Tıraş teknikleriyle saçı şekillendirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Havlu, kesim örtüsü, elektrikli saç kesme makinesi, ustura, 

ense makinesi, burun-kulak makinesi, boyun bandı, kesim 

tarağı, pudra, ense fırçası. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

 

Modül sonunda, öğretmeninizin size uygulayacağı ölçme 

aracı ile kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek 

değerlendirilecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı, günümüzün hem bayanlara hem de erkeklere 

geniş bir hizmet olanağı sunan, oldukça geniş bir hizmet sektörüdür. Estetik kaygıların daha 

da ön plana çıktığı şu günlerde sadece bayanlar değil erkekler de dış görünüşlerine fazlaca 

özen göstermektedir. Öyle ki bir zamanlar yalnızca bayanların yaptırdığı manikür, pedikür, 

cilt bakımı, kaş şekillendirme, saç boyama, perma, röfle gibi pek çok uygulamayı erkekler de 

yaptırmaya başlamışlardır.   

 

Bayanlarda olduğu gibi erkeklerin de saç kesimlerini etkileyen değişik moda akımları, 

tarzlar ve modeller söz konusudur. Eski kaynaklardan günümüze doğru bir tarama yapılacak 

olursa erkek saç modellerinin de önemli bir evrim geçirdiği kolaylıkla görülecektir. Hatta 

izlediğimiz eski filmlerle günümüzü kıyasladığımızda bile bu gelişimi belirgin şekilde 

görebilmek mümkündür.  

 

Bu modül, ustura ve elektrikli saç kesme makinesiyle yapılan saç tıraşını ve yine bu 

araç gereçlerle farklı teknikler kullanılarak yapılan saç şekillendirmelerini tanıtmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu modülü okuduğunuzda, erkek saç tıraşında kullanılan usturalı ve makineli 

kesim tekniklerini kavrayacak ve bu teknikler kullanılarak yapılan saç şekillendirmelerini 

öğreneceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında, 

saç tıraşını tekniğine uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 İnternet ortamından ve erkek saç modellerinin yer aldığı dergilerden ustura ve 

elektrikli saç kesme makinesiyle yapılmış olan erkek saç tıraşı modellerini 

araştırınız. Berber salonlarını gezerek bu şekilde yapılan uygulamalar hakkında 

bilgi alınız. Edindiğiniz bilgileri ve konuyla ilgili resimlerin sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

1. SAÇ TIRAŞI 

1.1. Tanımı 
 

Usturayla ya da elektrikli saç kesme makinesinin ucuna takılan numaralı kesme 

tarakları ile yapılan kısa saç kesimidir. 

 

1.2. Saç Tıraşında Kullanılan Araç Gereçler 
 

1.2.1. Elektrikli Saç Kesme Makinesi 
 

Farklı uzunluklarda saç kesimi için numaralı kesme tarakları bulunan ve kısa saç 

kesimleri için kullanılan makinedir.  

 

Bu makinelerin, keskin uçlu dişleri bulunan ikişer bıçağı vardır. Bir bıçak sabit 

dururken diğer bıçak üzerinde hareket etmektedir. Elektrikli saç kesme makinesinin ucuna 

takılan, numaralandırılmış kesme tarakları bulunur ki bazı marka ve modellerinde kesme 

taraklarının numaraları 1’den 12’ye kadar çıkmaktadır. Bu kesme taraklarının numaraları 

büyüdükçe saç uzunluğu artar. 

 

Tıraş sonrası kesme tarakları uygun sterilizasyon yöntemi ile sterilize yapılmalıdır. 

Makinenin iç bölümleri özel fırçaları ile temizlenmelidir. Sürten kısımları yağlanarak bakımı 

düzenli olarak yapılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

4 

 

Resim 1.1: Elektrikli saç kesme makinesi ve farklı boylarda kesim tarakları 

 

1.2.2. Elektrikli Tıraş Makinesi 
 

Boyutu saç kesme makinesine göre daha küçüktür. Kesici uç kısmı daha dar ve 

incedir. Çoğunlukla şarjlı modelleri kullanılmaktadır. Bu makinenin ucuna takılan parçalar 

yoktur. Uç kısmında bulunan kesici dişler ileri ve geri ayarlanarak tıraş yapılır. Makinenin 

dişlileri ileri ayarlandığında kılları 1-2 mm uzunluğunda bırakır. Kirli sakal tıraşı bu şekilde 

yapılır. Makinenin uç kısmı geri ayarlandığında kılları dipten alır, buna sıfır tıraş denir. Sıfır 

ayarı ile jilete karşı hassas olan kişilerde sakal tıraşı ve kenar hattı belirlemede kullanır. 

 

1.2.3. Burun-Kulak Makinesi 
 

Erkek tıraşının ardından kulaklar ve burun civarındaki kılların temizlenmesi için 

kullanılan makinedir. Çalışma prensibi tıraş makineleriyle aynıdır ancak kesici uçları daha 

küçük ve incedir. Bu özelliğinden dolayı saç şekillendirmede rahatlıkla kullanılır. Yol 

şeklinde yapılan uygulamalarda sıklıkla tercih edilir. 

 

 

Resim 1.2: Burun-kulak makinesi 

http://www.hemdebufiyata.com.tr/Images/Store/3637/O_BT2176.jpg
http://www.hemdebufiyata.com.tr/Images/Store/3637/O_BT2176.jpg
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1.2.4. Ustura 
 

Tıraşta ense, kulak hizaları, favoriler ve kulak arkalarının düzeltilmesi için kullanılır. 

Bunun yanı sıra ustura ile tıraş tekniğinde saçları tamamen kazımak için kullanılır. 

 

Resim 1.3: Farklı ustura modelleri 

Günümüzde kullanılan usturalar, kullanımda hijyeni sağlamak için değiştirilebilir jilet 

esasıyla hazırlanmıştır. Resimlerde de görüldüğü gibi plastik ya da metalden yapılmış 

olanları mevcuttur.  

 

1.2.5. Havlu 
 

Tıraş öncesinde kesim örtüsünün altına yerleştirilirken kesim sonrası yıkanan saçı 

kurulamada kullanılır. Havlular suyu iyi çeken özellikte olmalıdır ve yalnızca bir müşteride 

kullanıldıktan sonra hemen yıkanmalıdır. Günümüzde tek kullanımlık kullan-at tarzındaki 

havlular da çok tercih edilmektedir. 

 

1.2.6. Kesim Örtüsü (Penuar) 
 

Müşterinin giysilerinin kesilen saçlardan korunması, kılların üzerine yayılmaması 

amacıyla boyuna takılan uzun örtüdür. Üzerinde kılların kalmaması için genellikle naylon 

yapıdaki kumaşlardan yapılır.  

 

1.2.7. Boyun Bandı 
 

Esnek, iki ucu yapışkanlı kâğıt bantlardır. Rulo şeklinde hazırlanarak kullanıma 

sunulmuştur. Müşterinin boynuna yapıştırılarak kâğıdın yarısı kesim penuarı üzerine 

katlanır. Esnek yapısıyla her kalınlıkta boyuna rahatlıkla takılabilir. Kullanımda şu 

kolaylıkları sağlar: 

 Kesilen ince kılların giysi içine girmesini önler.  

 Boyunu sararak kesim örtüsünün cilde teması önler böylelikle kesim önlüğünü 

kişiye özel hale getirir.  

 Hastalıkların, kirlerin ve terin, kesim önlüğüne temasını önler.  
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 Uygulamalarda kullanılan kimyasal kozmetik ürünlerin (sprey, saç boyası v.b) 

ten ile temasını önler.  

 Ter ve su damlalarını emerek rahat bir kesim ortamı sağlar. 

 

Resim 1.3: Boyun bandının takılması 

1.2.8. Kesim Tarağı 
 

Elde kolay kullanılabilen bir tarafı ince dişli, diğer tarafı kalın dişli, boyu uzun, eni dar 

taraklardır. Saç tıraşında saçın makine tarak dişlerine geçmesi ve kesilecek saç tutamlarının 

taranması amacıyla kullanılır.  

 

1.2.9. Kesim Makası 
 

Makineyle tıraş edilecek saç, makineli kesimi zorlaştıracak ya da engelleyecek 

uzunlukta olduğu durumlarda kullanılır. Saç önce makasla kısaltılır, ardından makineli kesim 

yapılır.  

 

1.2.10. Suluk 
 

Saç tıraşında gerektiğinde saçları spreyleme yöntemiyle ıslatmak için kullanılır. 

 

1.2.11. Pudra 
 

Talk pudrasının cildi kurutma özelliğinden dolayı, deriye yapışan küçük kılların fırça 

yardımıyla kolay temizlenmesini sağlar.  

1.2.12. Ense Fırçası 

 
 

Ense, boyun ve yüz çevresinde cilde yapışan saç kıllarının temizlenmesinde kullanılır.  

 

1.2.13. Kan Taşı 
 

Uygulama sırasında meydana gelebilecek ufak kazalar sonucu ciltte kanama 

olduğunda kullanılan ve alüminyum sülfat içeriğiyle kanı durduran malzemedir. Genellikle 

çubuk şeklindedir. Uç kısmı ıslatılarak kanayan bölgeye hafifçe sürülür ve hafif bir yanma 

hissiyle birlikte kanamanın durmasını sağlar. Ancak kullanımın hijyenik olması için her 

müşteriden sonra cilde temas etmiş olan kısmın kırılması gerekir.  
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Aksi takdirde müşteriden müşteriye hastalık bulaştırılmasına neden olur. Bunu 

önlemek için son dönemlerde çıkan kibrit çöpü şeklinde hazırlanmış olanları da vardır. Her 

müşteriye bir tane kullanılıp atılır. Hastalık bulaştırılmasını engellemek için bu şekilde 

olanlar tercih edilmelidir. 

 

1.2.14. İspirto 
 

Uygulama sonrasında kulak çevresinde kalan kılların yakılması için kullanılır. 20 cm 

kadar uzunluğundaki bir metal çubuğa sarılan pamuk ispirtoyla ıslatılır ve yakılır. Cilde 

değdirmeden, yalnızca yaklaştırılarak ve bir elle siper yaparak tüylerin yakılması sağlanır.  

 

1.2.15. Pamuk 
 

Kılların yakılması sırasında ayrıca tıraş sonrası, saç aralarındaki kılların 

temizlenmesinde kullanılır. Eğer kesim sonrası saç yıkanmayacaksa, bir tutam pamuk, 

tarakla, tarağın arasına yeterince pamuk dolana kadar taranır. Bu tarakla saç tarandığında saç 

aralarında kalan kılların pamuğa yapışarak temizlenmesi sağlanır. Saç yıkanacaksa da bu 

teknikle yıkama öncesi son kontrol sağlanmış olur.  

 

1.2.16. Tıraş Sabunu( Köpüğü) ve Tıraş Fırçası 
 

Saçların kazınması tekniğinde işlemi kolaylaştırmak için yumuşatma amaçlı tıraş 

sabunu ya da tıraş köpüğü kullanılır. Tıraş sabunu tercih edilmişse bunu köpürtmek ve kafa 

derisine uygulamak için de tıraş fırçası kullanılır. 

 

1.3. Saç Tıraşında Kullanılan Teknikler 
 

1.3.1. Elektrikli Saç Kesme Makinesiyle Saç Tıraşı 
 

Elektrikli saç kesme makineleri günümüzde hem erkek hem de bayan saç kesiminde 

“tarak üstü makas” tekniğiyle, aynı etkiyi vermek amacıyla ayrıca kısa saç kesimlerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak erkeklerde yaz tıraşı olarak uygulanır. 

 

Bu makinelerin, keskin uçlu dişleri bulunan ikişer bıçağı vardır. Bir bıçak sabit 

dururken diğer bıçak üzerinde hareket etmektedir. Motorlu ve hareketli bıçağın yaptığı iş, 

aynı anda birkaç makasın birden kullanılmasına benzemektedir. Saç kesme makineleri, tarak 

üstü makine tekniği olarak da kullanılır. 

 

Elektrikli saç kesme makinesinin ucuna takılan, numaralandırılmış kesme taraklarının 

yardımıyla kısa saç tıraşı gerçekleştirilir. Elektrikli saç kesme makinesi ile yapılan saç 

kesimi; tarak ve makas kullanılarak yapılan saç tıraşına göre, uygulaması ve öğrenilmesi 

kolay olan bir yöntemdir. Çünkü makine saçın istenilen uzunlukta kesilmesini sağlar. Saç 

kesme makinesinin ucuna takılan kesme taraklarının numaraları büyüdükçe saç uzunluğu 

artar. 
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Elektrikli saç kesme makinelerinin bazı marka ve modellerinde kesme taraklarının 

numaraları 1’den 12’ye kadar çıkmaktadır. Ancak 3 numaradan büyük kesme tarakları ile 

yapılan saç tıraşı başarılı olmadığından tarak ve makasla düzeltme yapmak gerekmektedir. 

Pratikte bu uygulamaları her gün yapan berberler ise 5 numaradan daha uzun kesimlerde 

elektrikli saç kesme makinesi kullanmadıklarını söylemektedirler.  

 

Kesme tarakları saçın eşit uzunlukta ve milimetrik kesilmesini sağlar. Enseden yukarı 

doğru tarak numaraları büyüterek geçişli kesim yapma olanağını da sağlar. Bu yöntem 

makasla yapılan tıraşa göre daha kısa sürede yapılır. Saçlı deride kesik oluşturma riski diğer 

yöntemlere göre çok azdır. Önemli olan saç kesme makinesinin ustalıkla kullanımıdır. 

Makine düz ve ters tutularak iki türlü kullanılmaktadır. Makinenin basıncını ayarlamak 

önemlidir. Tıraş yapılan bölümde cilt gergin olmalıdır. Aksi halde makine dişleri cildi 

kesebilir. Makine ile mutlaka kılların çıkış yönüne ters yönde tıraş yapılır.  

 

0,1 ve 2 numara saç tıraşlarının normal makas kesimiyle yapılması mümkün değildir. 

Mutlaka saç kesme makinesi kullanılmalıdır. 2’den büyük kesimler ise hem makineyle hem 

de makasla yapılabilir. Ancak parmak arası yerine tarak üstü kesim tekniği kullanılmalıdır 

(Bu teknikler için “Erkek Saç Kesimi Modülü”ne bakınız). 

 

Milimetrik makine kesimlerini söyle açıklayabiliriz: 

 

 0 Numara Saç Tıraşı: Ustura ile saçın kazınmasından farklı olarak, 

dokunulduğunda saçlı derideki saç uçları hafifçe hissedilir. Makineyle 0 numara 

tıraş yapılmadan önce saçlar önceden ıslatılmalıdır. Bu kesim jilet hassasiyeti 

olan kişiler için usturalı kesim yerine tercih edilir. 

 

 1 numara saç tıraşı: Makinenin 1 numaralı tarağıyla yapılan 1 mm 

uzunluğundaki saç tıraşıdır. Bu uzunluktaki saç tıraşında parmak arası ya da 

tarak üstü kesim teknikleri uygulanamaz. Saç 0 numaraya göre biraz daha fazla 

hissedilir. 

 

 2 numara saç tıraşı: Makinenin 2 numaralı tarağıyla yapılan 2 mm 

uzunluğundaki saç tıraşıdır. Bu uzunluktaki saç tıraşında da parmak arası ya da 

tarak üstü kesim teknikleri uygulanamaz. Makine ile kesimi uygundur. 

 

 3 numara saç tıraşı: Makinenin 3 numaralı tarağıyla yapılan 3 mm 

uzunluğundaki saç tıraşıdır. Asker tıraşı olarak da bilinir. Bu kesim hem 

makineyle hem de tarak üstü makas tekniğiyle yapılabilir. Ancak tarak üstü 

makas tekniği makine kadar düzgün ve her yanı eşit bir görünüm sağlamaz. 0, 1, 

2 numaralarda olduğu gibi bu uzunluktaki saç da tarakla taranamayacak kadar 

kısadır. 

 

 4 numara saç tıraşı: Makinenin 4 numaralı tarağıyla yapılan 4 mm 

uzunluğundaki saç tıraşıdır. En başarılı uygulama makine ile yapılır. Saç 

taranamayacak kadar kısadır ancak jöleyle şekillendirilebilir. 
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 5 numara saç tıraşı: Makinenin 5 numaralı tarağıyla yapılan 5 mm 

uzunluğundaki saç tıraşıdır. Diğer numaralara göre saç daha uzundur. 

Uygulamanın tarak üstü makas tekniğinden ziyade yine makineyle yapılması 

daha başarılı sonuç verir. Bu uzunluktaki saç da jöleyle şekillendirilebilir.  

 

5 numaradan daha uzun saç kesimleri için parmak arası kesim tekniği uygulanması 

uygundur.  

 

Her ne kadar bu kesimler yaz ayları için tercih edilse de saçın kafa derisini güneş 

ışınlarından ve çeşitli darbelerden koruduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle 0-3 

numara arası kesimler çok sıcak havalarda önerilmez. Çünkü doğrudan kafa üzerine gelen 

güneş ışınları kıl köklerinin zayıflamasına ve kolay dökülmesine neden olur. Ayrıca saç 

kazıtmanın ya da 0-3 numara arası kestirmenin saçı gürleştireceği yönündeki inanış da doğru 

değildir. 

 
 Piyasada şarjlı ve elektrikli olmak üzere iki tip saç kesme makinesi mevcuttur. 

Şarjlı olanlar, özel ünitelerinde şarj edildikten sonra kullanılırlar. Kablo uzantısı olmadığı 

için baş üzerinde her yönde kullanımları daha kolaydır. Çalışma sırasında elektrikle 

bağlantılı olmaması da çalışma güvenliğini artırmaktadır. Ancak şarjının sık sık kontrol 

edilerek her kullanımda hazır olmasına dikkat edilmelidir. Elektrikli olanlar ise çalışma 

sırasında prize bağlı olan, kablolu makinelerdir. Kablo uzantısı çalışma sırasında kişinin 

eline dolanarak uygulamayı zorlaştırabilir. Ayrıca kullanım sırasında kesinlikle su ile temas 

ettirilmemelidir. 

 

1.3.1.1. Uygulama Yöntemi 

 

Tıraşa başlamadan önce müşteriyle ön görüşme yapılarak hangi uzunlukta saç tıraşı 

istediği öğrenilerek elektrikli saç kesme makinesinin uygun kesme tarağı belirlenir. Saç 

kesiminden önce mutlaka saç yıkanmalı ve kurutulmalıdır.  

 

Uygulamaya başlamak için müşterinin omzuna havlu yerleştirilir. Ardından boyun 

bandı ve kesim önlüğü takılır. Müşterinin saçlı derisi uygulamayı etkileyecek durumlara 

karşı (yara, ben, et beni, siğil vs.) kontrol edilir.  

 

Kesime genellikle enseden başlansa da aslında bununla ilgili kesin bir kural yoktur. 

Müşteri her zaman gittiği berberde tıraş oluyorsa kesim hakkında fikir sahibidir ve 

uygulamaya enseden başlanabilir. Ancak berber müşteriyi ilk kez tıraş ediyorsa ona kesimi 

gösterebilmek için genelde kesime sağ yandan başlanır ve sistemli bir şekilde devam edilir. 

Kesim sırasında mutlaka makine dişlileri sürekli temizlenerek keskinliliğinin devamı 

sağlanır.  

 

Makineli kesim sona erdiğinde gerekiyorsa ustura ya da ense makinesiyle kulak 

arkaları, ense ve favoriler düzeltilir varsa kulaklardaki ve kulak çevresindeki kıllar yakılarak 

temizlenir.  
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Kesim tamamlanınca ense ve yüzdeki kıllar pudralı fırça ile temizlenir, saç 

durulanarak kalan kıllardan arındırılır.  

 

1.3.1.2. Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Saç tıraşına başlamadan önce ense, alın ve tepede olabilecek saç dönükleri 

mutlaka kontrol edilmelidir. Saç dönüklerinin tüm saçla eşit uzunlukta olması 

için mutlaka dönüklerin ters yönünde tıraş yapılmalıdır.  

 Saçlı deride olabilecek yara, sivilce, ben, et beni, siğil gibi oluşumlar mutlaka 

kontrol edilmelidir. 

 Şarjlı makine kullanılıyorsa şarjının tamam olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Elektrikli olan makineler kullanım sırasında kesinlikle suyla temas 

ettirilmemelidir. 

 Saç kesildikten sonra mutlaka doğal sınır çerçevesinde kenar kesimi 

yapılmalıdır. 

 Müşterinin istediği uzunluk sorulmalı ve ona uygun kesme tarağı seçilmelidir. 

 Kesim sırasında sorun yaşamamak için kesme tarağı makinenin ucuna düzgün 

takılmalıdır. 

 Tahrişe neden olmamak için makine aynı yere gereğinden fazla sürülmemelidir. 

 Tıraşın kolay ve sorunsuz olması için kırık ve dişleri eksik kesme tarakları 

kullanılmamalıdır. 

 Kan taşı kullanmak gerekiyorsa mutlaka kişiye özel, tek kullanımlık olanlar 

tercih edilmelidir. 

 Yüzdeki kılların yakılması işleminde ateşin deriye temas etmemesine dikkat 

edilmelidir.  

 

1.3.2. Ustura İle Saç Tıraşı (Saç Kazıma) 
 

Tıpkı sakal tıraşı yapar gibi saçların da yumuşatıcı bir tıraş ürünü sürüldükten sonra 

usturayla tıraş edilmesi yani kazınmasıdır. Bu kesimin tercih nedenlerini şöyle 

sıralayabiliriz.  

 

 Makineli tıraşlarda olduğu gibi yazın rahat kullanım sağlaması için tercih 

edilebilir. Ancak yukarıda da açıklandığı gibi bu durumda saçlı deriyi 

koruyacak bir tabaka kalmadığı için güneş ışınları saç köklerini zayıflatır, saç 

dökülmelerinin artmasına neden olur.  

 Kişi moda akımlarına göre ya da kişisel zevkine göre saçlarını kazıtmak 

isteyebilir.  

 Kişi saçlarına çok fazla bakamadığı, sık sık yıkama olanağı olmayan bir 

ortamda yaşadığı / çalıştığı için saçlarını kazıtabilir. 

 Saçların daha gür çıkması için tercih edilebilir. Ancak bu uygulamanın saçları 

gürleştirici etkisi yoktur. Yalnızca saçların biraz sertleşmesini sağlar. 
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Uygulamada kullanılan araç gereçler makineli kesimde kullanılanlarla aynıdır. Farklı 

olarak saçların kazınmasını kolaylaştırmak için yumuşatma amaçlı tıraş sabunu ya da tıraş 

köpüğü kullanılmasıdır. Tıraş sabunu tercih edilmişse bunu köpürtmek ve kafa derisine 

uygulamak için de tıraş fırçası kullanılır. 

 

1.3.2.1. Uygulama Yöntemi 

 

Uygulamaya başlamak için müşterinin omzuna havlu yerleştirilir. Ardından boyun 

bandı ve kesim önlüğü takılır. Müşterinin saçlı derisi el ve parmaklarla kontrol edilerek 

uygulamayı etkileyecek olumsuz durumlar (yara, ben, et beni, siğil vs.) tespit edilir.  

 

Kesilecek saç çok uzunsa önce makasla kısaltılır. Ardından kazınmasını 

kolaylaştırmak için makineyle 0’a vurulur.  

 

Tıpkı sakal tıraşında olduğu gibi saçlar yumuşaması için tıraş sabunu ya da tıraş 

köpüğü ile iyice köpürtülür. Saç kılları çok sert ve gürse tıraş sabunu kullanmak daha 

etkilidir. Yeterince yumuşadıktan sonra saçlar usturayla dikkatli şekilde kazınır. Uygulama 

genellikle önden arkaya doğru yapılır. 

 

Resim 1.4: Saçların kazınmak üzere saç köpüğü ile yumuşatılması 

 

Resim 1.5: Saçların usturayla kazınması 
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Bütün saçlar kazındıktan sonra baş derisi kontrol edilir ve kesilmeyen ya da uzun 

kalan saçlar olup olmadığı kontrol edilir. Gerekirse başa tekrar az miktarda yumuşatıcı tıraş 

kozmetiği sürülerek işlem kabaca tekrarlanır. Bu aşamadaki uygulama, ilki kadar ayrıntılı 

değildir. Ustura daha geniş alanlara sürülerek kalan kılların toparlaması sağlanır. 

 

Uygulama sonunda kafa derisi yıkanarak kalan kıllardan ve tıraş kozmetiğinin 

kalıntılarından arındırılır.  

 

Resim 1.6: Uygulamanın bitmiş hali 

1.3.2.2. Uygulamada dikkat edilecek hususlar 

 

 Saçlı deride olabilecek yara, sivilce, ben, et beni, siğil gibi oluşumlar mutlaka 

kontrol edilmelidir. 

 Usturanın jileti her müşteri mutlaka yenilenmeli, bir önceki jilet kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 Ustura kullanılırken son derece dikkatli olunmalı, deriyi kesmemeye özen 

göstermelidir. 

 Ustura aynı bölgeye gereğinden fazla sürülmemelidir. 

 Kazayla bir kesik meydana gelirse bölgeye antiseptik madde sürülmelidir. 

 Kan taşı kullanmak gerekiyorsa mutlaka kişiye özel, tek kullanımlık olanlar 

tercih edilmelidir. 

 Müşteri yaz kullanımı için saçlarını kazıtıyorsa başını güneşten koruması için 

mutlaka uyarılmalıdır. 

 

Güneşten korunmak amacıyla kullanılan şapka ve bere tarzı eşyaların uzun süreli 

kullanımı saçlı derinin hava almasını engellemekte ve ısı artışına sebep olmaktadır. Bu 

etkenlerin saçlı deride sebum artışına sebep olarak saç dökülmesini tetikleyeceği de 

müşteriye hatırlatılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

  Saç kesme makinesiyle saç tıraşını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Müşteri ile ön görüşme yaparak hangi 

uzunlukta saç tıraşı yaptırmak istediğini 

öğreniniz. 

 Kendiniz, çalışma ortamınız ve araç 

gereçlerinizle ilgili tüm hijyenik 

koşulları yerine getiriniz. 

 Saçı yıkayınız ve kurutunuz. 

 Müşterinizi rahat şekilde oturtunuz. 

 Omzuna havlu yerleştiriniz. 

 Boyun bandını takınız. 

 Kesim önlüğünü takınız. 

 Uygulamayı engelleyecek ya da 

etkileyebilecek durumlara karşı saçlı 

deriyi kontrol ediniz. 

 Makinenin uygun numaralı kesme 

tarağını takınız. 

 İlk kez gelen müşterinizin başının sağ 

tarafından, sizin kesim tekniğinizi bilen 

eski müşterinizin ise ensesinden kesim 

işlemine başlayınız. 

 Makinenin iyi kesmesi için kesici 

uçlarını sık sık kıllardan temizleyiniz. 

 Saç kesimini sistemli bir biçimde devam 

ederek tamamlayınız. 

 Ustura ya da ense makinesiyle kulak 

arkaları, ense ve favorileri 

şekillendiriniz. 

 Kulak çevresindeki kılları dikkatlice 

yakınız. 

 Uygulama bitince yüz ve boyundaki 

kılları pudralı fırça ile temizleyiniz. 

 Saçı durulayarak kıllardan tamamen 

arındırınız. 

 Saçı kurulayarak işlemi bitiriniz.  

 Müşterinize gerekli önerilerde 

bulununuz.  

 Müşterinizin isteklerini her zaman 

dikkate alınız. 

 Çalışma ortamının temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Kişisel temizliğinize dikkat ediniz. 

 Saçlı deriyi kontrol ederken dikkatli 

olunuz. 

 Saçtaki dönüklerin uygulamayı 

etkileyeceğini unutmayınız. 

 Saç kesiminin sistemli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerektiğini 

hatırlayınız. 

 Makinenin uçlarını sık sık temizlemeye 

dikkat ediniz. 

 Makineyi ıslak elle tutmayınız. 

 Makineyi suyla temas ettirmeyiniz (fişe 

takılı durumdaysa). 

 Ustura kullanırken çok dikkatli olunuz. 

 Müşterinizin yüzünde ve boynunda hiç 

kıl kalmamasına özen gösteriniz. 

 Saçlı deride olabilecek yara, sivilce, ben, 

et beni, siğil gibi uygulamayı 

etkileyecek oluşumları mutlaka kontrol 

ediniz. 

 Şarjlı makine kullanıyorsanız tamamen 

şarj olmasına özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ustura ile saç kazıma uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kendiniz, çalışma ortamınız ve araç 

gereçlerinizle ilgili tüm hijyenik 

koşulları yerine getiriniz. 

 Saçı yıkayınız ve kurutunuz. 

 Müşterinizi rahat şekilde oturtunuz. 

 Omzuna havlu yerleştiriniz. 

 Boyun bandını takınız. 

 Kesim önlüğünü takınız. 

 Uygulamayı engelleyecek ya da 

etkileyebilecek durumlara karşı saçlı 

deriyi kontrol ediniz. 

 Saç uzunsa makasla keserek kısaltınız. 

 Kazıma işleminin kolay olması için 

saçları makine ile 0’a vurunuz. 

 Uygun tıraş kozmetiğini seçiniz. 

 Saçların yumuşaması için tıraş 

kozmetiğini başa uygulayınız. 

 İyice yumuşaması için bir süre 

bekleyiniz. 

 Usturayla önden arkaya doğru saçları 

dikkatlice kazıyınız. 

 İşlem bitince uzun saç kalıp kalmadığını 

kontrol ediniz. 

 Gerekirse işlemi tekrarlayınız. 

 Kulak çevresindeki kılları dikkatlice 

yakınız. 

 Uygulama bitince yüz ve boyundaki 

kılları ve tıraş kozmetiği artıklarını 

durulayarak kıllardan tamamen 

arındırınız. 

 Başı kurulayarak işlemi bitiriniz.  

 Müşterinize gerekli önerilerde 

bulununuz.  

 Müşterinizin isteklerini her zaman 

dikkate alınız. 

 Çalışma ortamının temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Kişisel temizliğinize dikkat ediniz. 

 Saçlı deriyi kontrol ederken dikkatli 

olunuz. 

 İşlemin çok dikkatli yapılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Ustura kullanırken çok dikkatli olunuz. 

 Usturayı aynı bölgeye gereğinden fazla 

sürmeyiniz. 

 İstenmeyen bir kesik meydana gelirse 

antiseptik losyon kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Usturanın jiletini yalnızca bir müşteride 

kullanıp atmayı unutmayınız. 

 Müşterinizin yüzünde ve boynunda hiç 

kıl kalmamasına özen gösteriniz. 

 Özellikle yaz mevsiminde müşterinizi 

güneş ışınlarına karşı uyarmayı 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Makineyle yapılan kısa kesimler genellikle kış mevsiminde tercih edilir. 

 

2. (   ) Makineli kesimler, makaslı kesimlere göre daha zordur. 

 

3. (   ) Kesme taraklarının numaraları büyüdükçe saçın uzunluğu artar. 

 

4. (   ) 3 numaradan kısa kesimler makasla uygulanamaz. 

 

5. (   ) Saç kesme makinesinin kesik oluşturma riski daha azdır. 

 

6. (   ) Makine tıraşı kılların çıkış yönünde yapılır. 

 

7. (   ) 0 numaralı kesim, jilet hassasiyeti olanlar için uygundur. 

 

8. (   ) Saçın 0’a vurulması gürleşmesini sağlar. 

 

9. (   ) Boyun bandı ensede kesik oluşumunu engeller. 

 

10. (   )Saçlar kazındığında saçlı deri güneşten daha fazla etkilenir. 

 

11. (   )Ustura jileti körleşene kadar kullanılmalıdır. 

 

12. (   )Saçın kazınması işlemi önden arkaya doğru yapılır. 

 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 Saç Kesme Makinesiyle Saç Tıraşı Yapılması 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Müşteri ile ön görüşme yaparak hangi uzunlukta saç tıraşı 

yaptırmak istediğini öğrendiniz mi? 
  

2. Kendiniz, çalışma ortamınız ve araç-gereçlerinizle ilgili tüm 

hijyenik koşulları yerine getirdiniz mi? 
  

3. Saçı yıkayıp kuruttunuz mu?   

4. Müşterinizi rahat şekilde oturttunuz mu?   

5. Omzuna havlu yerleştirdiniz mi?   

6. Boyun bandını taktınız mı?   

7. Kesim önlüğünü taktınız mı?   

8. Uygulamayı engelleyecek ya da etkileyebilecek durumlara karşı 

saçlı deriyi kontrol ettiniz mi? 

  

9. Makinenin uygun numaralı kesme tarağını taktınız mı?   

10. İlk kez gelen müşterinizin başının sağ tarafından, sizin kesim 

tekniğinizi bilen eski müşterinizin ise ensesinden kesim işlemine 

başladınız mı? 

  

11. Makinenin iyi kesmesi için kesici uçlarını sık sık kıllardan 

temizlediniz mi? 

  

12. Saç kesimini sistemli bir biçimde devam ederek tamamladınız mı?   

13. Ustura ya da ense makinesiyle kulak arkaları, ense ve favorileri 

şekillendirdiniz mi? 

  

14. Kulak çevresindeki kılları dikkatlice yaktınız mı?   

15. Uygulama bitince yüz ve boyundaki kılları pudralı fırça ile 

temizlediniz mi? 

  

16. Saçı durulayarak kıllardan tamamen arındırdınız mı?   

17. Saçı kurulayarak işlemi bitirdiniz mi?   

18. Müşterinize gerekli önerilerde bulundunuz mu?   

19. Müşterinizin isteklerini her zaman dikkate aldınız mı?   

20. Çalışma ortamının temizliğine dikkat ettiniz mi?   

21. Kişisel temizliğinize dikkat ettiniz mi?   

22. Saçlı deriyi kontrol ederken dikkatli oldunuz mu?   

23. Saçtaki dönüklerin uygulamayı etkileyeceğini hatırladınız mı?   

24. Saç kesiminin sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini 

hatırladınız mı? 

  

25. Makinenin uçlarını sık sık temizlemeye dikkat ettiniz mi?   

26. Makineyi ıslak elle tutmamaya dikkat ettiniz mi?   

27. Makineyi suyla temas ettirmemeye dikkat ettiniz mi?   

28. Ustura kullanırken çok dikkatli oldunuz mu?   

29. Müşterinizin yüzünde ve boynunda hiç kıl kalmamasına özen 

gösterdiniz mi? 
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 Ustura İle Saçın Kazınması 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kendiniz, çalışma ortamınız ve araç-gereçlerinizle ilgili tüm hijyenik 

koşulları yerine getirdiniz mi? 
  

2. Saçı yıkayıp kuruttunuz mu?   

3. Müşterinizi rahat şekilde oturttunuz mu?   

4. Omzuna havlu yerleştirdiniz mi?   

5. Boyun bandını taktınız mı?   

6. Kesim önlüğünü taktınız mı?   

7. Uygulamayı engelleyecek ya da etkileyebilecek durumlara karşı saçlı 

deriyi kontrol ettiniz mi? 

  

8. Saç uzunsa makasla keserek kısalttınız mı?   

9. Saç kazıma işleminin kolay olması için saçları makine ile 0’a 

vurdunuz mu? 

  

10. Uygun tıraş kozmetiğini seçtiniz mi?   

11. Saçların yumuşaması için tıraş kozmetiğini başa uyguladınız mı?   

12. İyice yumuşaması için bir süre beklediniz mi?   

13. Usturayla önden arkaya doğru saçları dikkatlice kazıdınız mı?   

14. İşlem bitince uzun saç kalıp kalmadığını kontrol ettiniz mi?   

15. Gerektiğinde işlemi tekrarladınız mı?   

16. Kulak çevresindeki kılları dikkatlice yaktınız mı?   

17. Uygulama bitince baş, yüz ve boyundaki kılları ve tıraş kozmetiği 

artıklarını durulayarak kıllardan tamamen arındırdınız mı? 

  

18. Başı kurulayarak işlemi bitirdiniz mi?   

19. Müşterinize gerekli önerilerde bulundunuz mu?   

20. Müşterinizin isteklerini her zaman dikkate aldınız mı?   

21. Çalışma ortamının temizliğine dikkat ettiniz mi?   

22. Kişisel temizliğinize dikkat ettiniz mi?   

23. Saçlı deriyi kontrol ederken dikkatli oldunuz mu?   

24. İşlemin çok dikkatli yapılması gerektiğini hatırladınız mı?   

25. Ustura kullanırken çok dikkatli oldunuz mu?   

26. İstenmeyen bir kesik meydana gelirse antiseptik losyon kullanmaya 

özen gösterdiniz mi? 

  

27. Usturanın jiletini yalnızca bir müşteride kullanıp atmanız gerektiğini 

hatırladınız mı? 

  

28. Müşterinizin yüzünde ve boynunda hiç kıl kalmamasına özen 

gösterdiniz mi? 

  

29. Özellikle yaz mevsiminde müşterinizi güneş ışınlarına karşı 

uyardınız mı? 

  

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında, 

tıraş teknikleriyle saçı şekillendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 İnternet ortamından ve erkek saç modellerinin yer aldığı dergilerden makas, 

ustura ve elektrikli saç kesme makinesiyle yapılmış olan saç şekillerini 

araştırınız. Berber salonlarını gezerek bu şekilde yapılan uygulamalar hakkında 

bilgi alınız. Edindiğiniz bilgileri ve konuyla ilgili resimlerin sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. TIRAŞ TEKNİKLERİYLE SAÇ 

ŞEKİLLENDİRME 

2.1. Tanımı 
 

Saçı makas, ustura ve saç kesme makinesinin kullanıldığı farklı tekniklerle değişik 

boylarda kısaltarak ya da kazıyarak, baş üzerinde şekil oluşturma işlemidir.  

 

Kişinin isteğine göre yapılan şekillendirme iki türlüdür. Bunlar: 

 

 İstenilen şekil saçlı bırakılarak ve şekil dışında kalan saçlar kazınarak şekil 

oluşturulur.  

 Şekil kazınarak dışındaki kısım saçlı bırakılarak şekil oluşturulur.  

 

El becerisi isteyen bu uygulamalar mümkün olduğunca sakinlikle ve sabırla 

yapılmalıdır. Uygulamanın süresi, zorluğu ve uygulama tekniği istenen şekle göre değişiklik 

gösterir. Basit şekiller saç üzerine kolayca uygulanır. Kimi zor şekillerin uygulanabilmesi 

için ise kalıp çıkarmak gerekir. Kişinin isteğine göre şekiller ismin baş harfleri, yıldız, ay 

yıldız ve değişik semboller olabilir. 

 

İstenilen şekil bir kartona çizilir ve etrafı kesilerek kalıp çıkartılır. Çıkartılan kalıp 

belirli bir kısalıkta kesilmiş saçın üzerine konarak etrafı belirgin bir makyaj kalemi ile çizilir 

ya da sivri uçlu bir makasla kalıp boyunca kesilir. Böylelikle şeklin saç üzerinde belirmesi 

sağlanır. Ardından da şeklin içi ya da dışı farklı boylarda kesilerek ya da kazınarak şekil 

oluşturulur.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
 

AMAÇ 
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Bu uygulamalarda şekil oluşturacak saçların kesilmesi ya da kazınmasında makas, saç 

kesme makinesi, kulak-burun makinesi, ense makinesi ve ustura kullanılır.  

 

2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Burada, Öğrenme faaliyeti 1’deki elektrikli saç kesme makinesi, elektrikli tıraş 

makinesi, burun kulak makinesi, ustura, kesim makası, havlu, kesim örtüsü (penuar), boyun 

bandı, kesim tarağı, suluk, tıraş fırçası, tıraş sabunu, pudra, ense fırçası, kan taşı, ispirto, 

pamuk gibi araç gereçlere ek olarak kullanılan araç gereçler açıklanacaktır.  

 

2.2.1. Makyaj Kalemi 
 

Baş üzerinde istenilen şekilleri belirginleştirmek için şekillerin çizilmesi amacıyla 

kullanılır. Rengi belirgin ve yumuşak bir makyaj kalemi tercih edilmelidir. 

 

2.2.2. Karton 
 

Kalıp çıkarmak amacıyla istenilen şeklin üzerine çizilmesinde kullanılır.  

 

2.2.3. Kâğıt Makası 
 

Kartona çizilen kalıbın kesilerek çıkarılması için kullanılır. 

 

2.2.4. Uygulama Yöntemi 
 

Öncelikle müşteriyle ön görüşme yapılarak istenilen şekle karar verilir. Saç ve saçlı 

deri şeklin yapılmasına engel olabilecek bir duruma karşı kontrol edilir. Uygulama için bir 

engel yoksa istenen şekil kartona çizilir, makasla kesilerek kalıp oluşturulur.  

 

Uygulama başlamadan önce müşterinin saçları mutlaka yıkanır ve kurulanır. 

Uygulamaya başlamak için müşterinin omzuna havlu yerleştirilir. Ardından boyun bandı ve 

kesim önlüğü takılır.  

 

Eğer saç uzunsa öncelikle makasla ya da saç kesme makinesiyle kısaltılır. Gerekiyorsa 

ense kesimi düzeltilir. 
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Resim 2.1: Şekil verilecek saçın kesilerek düzeltilmesi 

 

Resim 2.2: Ense çizgisinin usturayla kesilerek belirlenmesi 

Hazırlanan kalıp baş üzerine yerleştirilir. Gerekirse kaymaması için saçlara hafif 

şekilde bantla yapıştırılır.  

 

Resim 2.3: Hazırlanmış kalıbın, baş üzerine yerleştirilmiş hali 

Kalıbın çevresi makyaj kalemiyle çizilerek ya da makasın uç kısmıyla çerçeve 

boyunca kesilerek şeklin saçta belirmesi sağlanır. 
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Resim 2.4: Kalıbın makas yardımıyla başta belirlenmesi 

Şeklin çizilerek belirlenmesinin ardından kesim işlemine geçilir. Öncelikle şeklin 

içinin mi yoksa dışının mı kesileceğine müşterinin de fikri sorularak karar verilir. Ardından 

uygun kesme aracıyla kesime başlanır. Bu aşamada ustura, ense makinesi, kulak-burun 

makinesi kullanılabilir. Ustura kullanıldığı takdirde kesimi kolaylaştırmak için tıraş 

kozmetiği de kullanılabilir. Ense makinesi tercih edildiği takdirde kesim işlemi makinenin 0 

ayarı ile yapılır.  

 

Kesim işlemine ise şeklin çerçevesinin belirlenmesiyle başlanır. Çerçeve ortaya 

çıktıktan sonra kalan saçların kesilmesi daha kolaydır. Çerçeveyi keserken ense ya da kulak-

burun makinesi kullanımı uygulamayı kolaylaştırır ve şeklin daha kolay ortaya çıkması 

sağlanır. Bu aşamadan sonra kalan saçların kesilmesinde ise ustura kullanılması daha 

doğrudur. 

 

Resim 2.5: Usturayla kazınarak şeklin ortaya çıkarılması 

Şekil ortaya çıktıktan sonra kesim kontrol edilerek şekil üzerinde varsa gerekli 

düzeltmeler yapılır. Müşterinin yüzündeki ve ensesindeki kıllar pudralı fırça ile temizlenir. 

Kalan kılların tamamen arındırılması için saçlar tekrar yıkanır ve kurulanır. Saçlar 

kurutularak işlem bitirilir. 
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2.3. Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kalıp baş üzerine sabit yerleştirilmelidir. 

 Şekil baş üzerine belirgin çizgilerle çizilmelidir. 

 Makyaj kalemi belirgin renklerde seçilmelidir. 

 Şeklin oluşturulmasında saçlar dikkatli bir şekilde kazınmalıdır. 

 İstenilen şekle göre saçtaki dönükler hesaba katılmalıdır. 

 

2.4. Saç Şekillendirmeyle İlgili Değişik Örnekler 

 

 

 

Resim 2.6: Saç Şekillendirmeyle İlgili Değişik Örnekler 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

  Tıraş teknikleriyle saç şekillendirme uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Müşteri ile ön görüşme yaparak nasıl bir 

şekil yaptırmak istediğini öğreniniz. 

 Şeklin yapılmasını engelleyecek ya da 

etkileyebilecek durumlara karşı saçlı 

deriyi kontrol ediniz. 

 Müşterinizle görüşerek şeklin içinin mi 

yoksa dışının mı tıraş edileceğine karar 

veriniz. 

 Şekli baş üzerine yapabilmek için 

gerekli karton kalıbı hazırlayınız. 

 Kalıbı makasla kesiniz. 

 Kendiniz, çalışma ortamınız ve araç 

gereçlerinizle ilgili tüm hijyenik 

koşulları yerine getiriniz. 

 Saçı yıkayınız ve kurutunuz. 

 Müşterinizi rahat şekilde oturtunuz. 

 Omzuna havlu yerleştiriniz. 

 Boyun bandını takınız. 

 Kesim önlüğünü takınız. 

 Gerekiyorsa saçları biraz keserek 

düzeltiniz. 

 Hazırladığınız kalıbı şeklin yapılacağı 

yere bantla hafifçe yapıştırınız. 

 Kalemle çizerek ya da makasla ince bir 

şekilde keserek şeklin baş üzerinde 

belirmesini sağlayınız. 

 Şekil ortaya çıktıktan sonra kalıbı 

çıkarınız. 

 Şekli yapmak için uygun kesim aracıyla 

şeklin içini ya da dışını 

kesiniz/kazıyınız. 

 Şekil tamamlandıktan sonra şekil 

üzerinde ve saçta gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 

 Uygulama bitince yüz ve boyundaki 

kılları pudralı fırça ile temizleyiniz. 

 Saçı durulayarak kıllardan tamamen 

arındırınız. 

 Saçı kurulayarak işlemi bitiriniz.  

 Müşterinizin isteklerini her zaman 

dikkate alınız. 

 Çalışma ortamının temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Kişisel temizliğinize dikkat ediniz. 

 Saçlı deriyi kontrol ederken dikkatli 

olunuz. 

 Saçtaki dönüklerin uygulamayı 

etkileyeceğini unutmayınız. 

 İşlemin özenle ve dikkatle yapılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Başa yerleştirilen kalıbın kaymamasına 

dikkat ediniz. 

 Uygulamaya en uygun kesim aracının 

seçilmesine özen gösteriniz. 

 Şeklin içinin ya da dışının kesilmesi 

yönündeki kararı verirken şeklin 

özelliğini göz ününde bulundurunuz. 

 Ustura kullanırken çok dikkatli olunuz. 

 Müşterinizin yüzünde ve boynunda hiç 

kıl kalmamasına özen gösteriniz. 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şekil oluşturma işlemi saçı farklı tekniklerle değişik boylarda kısaltarak ya da 

kazıyarak, baş üzerinde şekil oluşturma işlemidir. 

 

2. (   ) Şekillendirmede uygulanabilecek iki teknik söz konusudur. 

 

3. (   ) Şekillendirme işlemi çok hızlı yapılmalıdır. 

 

4. (   ) İstenen şekil doğrudan saç üzerine çalışılmalıdır. 

 

5. (   ) Saçtaki dönükler şekillendirmeyi etkilemez. 

 

6. (   ) Çıkarılan kalıp başa kaymayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

 

7. (   ) Çizimde kullanılacak makyaj kaleminin rengi hafif olmalıdır. 

 

8. (   ) Saçta yol oluşturularak şekil verilecekse ense makinesi kullanılmalıdır. 

 

9. (   ) Şeklin baş üzerinde oluşturulmasında yalnızca makas kullanılır. 

 

10. (   ) Şekil oluşturulmasına geçmeden önce saç kesilerek düzeltilmelidir. 

 

11. (   ) Şekillendirmede ustura kesiminin kolay olması için gerekirse tıraş kozmetiği 

kullanılmalıdır. 

 

12. (   ) Saç kazınırken oluşturulan şeklin bozulmamasına dikkat 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek, eksik ya da hatalı gördüğünüz 

davranışları düzeltme yoluna gidiniz. 

 

 Tıraş teknikleriyle saç şekillendirme uygulamasının yapılması 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Müşteri ile ön görüşme yaparak nasıl bir şekil yaptırmak istediğini 

öğrendiniz mi? 
  

2. Şekillendirmeyi etkileyebilecek ya da etkileyebilecek durumlara 

karşı saçlı deriyi kontrol ettiniz mi? 
  

3. Müşterinizle görüşerek şeklin içinin mi yoksa dışının mı tıraş 

edileceğine karar verdiniz mi? 
  

4. Şekli baş üzerine yapabilmek için gerekli karton kalıbı 

hazırladınız mı? 
  

5. Kalıbı makasla kestiniz mi?   

6. Kendiniz, çalışma ortamınız ve araç gereçlerinizle ilgili tüm 

hijyenik koşulları yerine getirdiniz mi? 
  

7. Saçı yıkayıp ve kuruttunuz mu?   

8. Müşterinizi rahat şekilde oturttunuz mu?   

9. Omzuna havlu yerleştirdiniz mi?   

10. Boyun bandını taktınız mı?   

11. Kesim önlüğünü taktınız mı?   

12. Gerektiğinde saçları biraz keserek düzelttiniz mi?   

13. Hazırladığınız kalıbı şeklin yapılacağı yere bantla hafifçe 

yapıştırdınız mı? 

  

14. Kalemle çizerek ya da makasla ince bir şekilde keserek şeklin baş 

üzerinde belirmesini sağladınız mı? 

  

15. Şekil ortaya çıktıktan sonra kalıbı çıkardınız mı?   

16. Şekli yapmak için uygun kesim aracıyla şeklin içini ya da dışını 

kestiniz mi? / kazıdınız mı? 

  

17. Şekil tamamlandıktan sonra şekil üzerinde ve saçta gerekli 

düzeltmeleri yaptınız mı? 

  

18. Uygulama bitince yüz ve boyundaki kılları pudralı fırça ile 

temizlediniz mi? 

  

19. Saçı durulayarak kıllardan tamamen arındırdınız mı?   

20. Saçı kurulayarak işlemi bitirdiniz mi?   

21. Müşterinizin isteklerini her zaman dikkate aldınız mı?   

22. Çalışma ortamının temizliğine dikkat ettiniz mi?   

23. Kişisel temizliğinize dikkat ettiniz mi?   

24. Saçlı deriyi kontrol ederken dikkatli oldunuz mu?   

25. Saçtaki dönüklerin uygulamayı etkileyeceğini hatırladınız mı?   

26. İşlemin özenle ve dikkatle yapılması gerektiğini hatırladınız mı?   

27. Başa yerleştirilen kalıbın kaymamasına dikkat ettiniz mi?   

28. Uygulamaya en uygun kesim aracının seçilmesine özen 

gösterdiniz mi? 

  

29. Şeklin içinin ya da dışının kesilmesi yönündeki kararı verirken 

şeklin özelliğini göz ününde bulundurdunuz mu? 

  

30. Ustura kullanırken çok dikkatli davrandınız mı?   

31. Müşterinizin yüzünde ve boynunda hiç kıl kalmamasına özen 

gösterdiniz mi? 
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DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ustura ya da saç kesme makinesinin numaralı kesme taraklarıyla yapılan saç kesimine 

…………………………….denir. 

 

2. Erkekler saç tıraşını genellikle …………….………………….olarak tercih ederler 

 

3. Kesme taraklarının numaraları……………….…………….kadar değişiklik gösterir. 

 

4. Tıraş yapılan bölgede cilt …………………………..…………tutulmalıdır. 

 

5. Makine ile kılların çıkış yönünün……………………………..doğru tıraş yapılır. 

 

6. ………………………dan büyük kesimler makinenin yanı sıra makasla da yapılabilir. 

 

7. …………………….….saç tıraşı yapılmış saçlar jöleyle şekillendirilebilir. 

 

8. ……………………..…..saç kesme makinelerinin kullanımı daha kolaydır.  

 

9. Kesilen saç kıllarının kıyafetlere girmemesi için …………………..………..kullanılır. 

 

10. Hijyenik olduğu için ………………..………….şeklindeki kan taşı tercih edilmelidir. 

 

11. Saçta bulunan ………………………………..uygulamayı etkiler. 

 

12. Saçta şekil oluşturmak için önce ……………..………………..hazırlanmalıdır. 

 

13. Yol yol yapılan şekillendirmelerde …………………………….makinesi 

kullanılmalıdır. 

 

14. Saç şekillendirmede kesim aracı olarak en çok ……………….…………….kullanılır. 

 

15. Saç şekillendirmede ense makinesinin ……………………..…………ayarı kullanılır. 

 

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 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Saç Tıraşı 

2 Yaz Tıraşı 

3 1’den 12’ye 

4 Gergin 

5 Tersine 

6 2 Numara 

7 4-5 Numara 

8 Şarjlı 

9 Boyun Bandı 

10 Kibrit Çöpü 

11 Dönükler 

12 Kalıp 

13 Burun-Kulak 

14 Ustura 

15 0 Numara 
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