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ALAN Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

DAL/MESLEK Kuaför

DERS Saç Kesim Teknikleri

MODÜLÜN ADI Erkek Saç Kesimi

MODÜLÜN TANIMI
Erkek saç kesimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kapsayan
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Saç yıkama, saç ayırma, saç bakım kozmetikleri, küt kesim,
hacimli kesim, uzayan katlı kesim ve eşit katlı kesim
modüllerini başarı ile tamamlamak.

YETERLİK Erkek saç kesimini tekniğine uygun olarak uygulamak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında erkek saç kesimini
tekniğine uygun uygulayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Erkek saç kesimini tekniğine uygun uygulayabileceksiniz.

2. Değişik modellerde erkek saç kesimini tekniğine uygun
uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kesim örtüsü, , kesim lastiği, kesim makası, elektrikli saç
kesme makinesi, elektrikli saç traş makinesı, pens, havlu,
kesim makası, efile makası, ustura, 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,

Son yıllarda meydana gelen yenilik ve değişmelerle birlikte erkek saç kesimlerinde de
kendi alanlarında ilerlemeler kaydedilmiştir. Geçmişte kullanılan teknikler ve saç stilleri,
günümüzde yenilenerek karşımıza çıkmaktadır. Bu teknikler ve saç stillerini, kişinin
bulunduğu statü ve yaşam tarzları belirlemektedir.

Unutulmamalıdır ki iyi ve düzgün kesilmiş bir erkek saçı kişiyi en iyi şekilde
yansıtacak ve tüm görünümünün tamamlayıcısı olacaktır.

Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında kısa erkek saç kesimi, ikinci kısmında değişik
modellerde erkek saç kesimi konuları ele alınmıştır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda, erkek saç kesiminin bütün inceliklerini
öğrenip en iyi şekilde yapabilecek duruma gelerek, kendi alanınızda tercih edilen elemanlar
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında erkek saç kesimini tekniğine
uygun uygulayabileceksiniz.

 Berber salonlarına giderek, kısa erkek saç kesiminin nasıl yapıldığını
gözlemleyiniz.

 Tecrübeli elemanlarla konuşarak erkek saç kesimi hakkında kısa notlar alınız ve
öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ERKEK SAÇ KESİMİ

1.1. Tanımı

Saç kesim aletleri (elektrikli saç kesme makinesi, ustura, makas v.s) kullanılarak saça
şekil verilmesi işlemine erkek saç kesimi denir.

Boyun bölgesi ve yüzün formu dışında sahip olduğunuz kafa şekli de saçın ne kadar
kısa olacağı konusunda söz sahibidir ve kesimi yönlendirir.

1.2. Önemi

Erkeklerin saç kesimi konusundaki düşünceleri sadece uzamış saçlarının kısaltılması
işlemi değildir. Aynı zamanda yüz hatlarına, yaşına ve modaya uygun, kişiliğine yakışacak
bir saç modeli kesimini arzu etmeleridir.

Müşteri ustaca kesilmiş, daima düzenli duran, şekli bozulmayan, kolay taranıp
kendisinin de kolayca şekil verebileceği rahat bir saç biçimi isterken, bunun yüzüne ve
kişiliğine de uygun olmasını ister. Ayrıca günlük yaşamın sıkıntı ve stresinden kurtulmak
için de saçlarını kestirmek ve yıkatıp şekillendirmek ihtiyaçlarının bir parçası durumundadır.

1.3. Berberin Saç Kesme Konusundaki Görüş ve Tekniği

 Modanın getirdiği kurallar her zaman uygulanmamalıdır. Eğer moda olan saç
şekli, müşterinin fizyonomisine uygun değilse bunu berber görmeli ve müşteriye
yakışacak bir saç modeli uygulamalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Berber, iyi bir psikolog olmalıdır. Müşterinin kişiliğine uygun saç şekillerini
düşünmeli ve tercih etmelidir.

 Berber keseceği saç modelini önceden kafasında canlandırıp ve net çizgilerini
tayin ettikten sonra kesime başlamalıdır.

 Saç kesme konusunda berber her zaman yeniliği aramalı, en güç beğenen
müşterilerini bile memnun edebilmeli ve kendisini kabul ettirebilmelidir.

 Saç şekli estetik bir aksesuardır. Bunun kişiye ve zamana göre değişeceğini
berber bilmelidir.

 Berber, teknik bilgi ve becerisi ile birlikte kendine özgü çizgileri ile çalışan iyi
bir stilist olmalıdır.

1.4. Saç Kesim Teknikleri

Saç modellerine göre kesim teknikleri de farklılıklar gösterir. Bu teknikler saç
kesimini kolaylaştıracağı gibi modellerin de çeşitliliğini ortaya koyar. Modelin daha net ve
estetik görünmesini sağlar. Aşağıda açıklanan kesim teknikleriyle birlikte küt kesim, hacimli
kesim ve katlı kesim gibi diğer teknikleri de kullanmak istenilen modelin ortaya çıkarılması
için size yardımcı olacaktır.

1.4.1. Makasla Parmak Arası Saç Kesim Tekniği

Modern çalışma tekniğidir. Normal bir uzunluktan başlayarak daha uzun saçlarda
parmak arası teknikle çalışmak modelin kesimine uygun olur. Genellikle katlı ve küt
kesimlerde kullanılır. Sol elin ilk iki parmağının arasına saç, kavranarak alınır. Yukarı doğru
90 derecelik açı ile kaldırılır. Tarak bu arada sol başparmak arasına alınır. Sağ eldeki
makasla ayarlanan ölçülerde saç kesilir.( Bkz. Küt kesim mod.)

Resim 1.1: Makasla parmak arası saç kesim tekniği

1.4.2. Tarak Üstü Makas Kullanımı

Klasik çalışma diye bilinen tekniktir. Genellikle, tamamen kısa kesilecek saç
modellerinde, değişik olarak uygulanan ense ve yan kısımlarda yapılacak kısaltma
işlemlerinde, makasın tarağa paralel olarak kullanıldığı bir tekniktir. Kesim işleminde,
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tarakla saçlar yukarıdan aşağı doğru taranır. Tarakla aşağıdan yukarı doğru dişlere gelecek
şekilde kaldırılarak, üzerinde kalan kıllar tarak üstü makasla kesilir.

Tarak üstü makas kullanım tekniği, saç boyu ölçüsünün tarakla ayarlanması demektir.

Kafa derisindeki ben ve yağ bezi gibi oluşumlara, tarak kullanımı sırasında dikkat
edilerek kulak hizasında, yumuşak hareketler yapılmalıdır.

Resim 1.2: Tarak üstü makasla saç kesim tekniği

1.4.3. Tarak Üstü Makine İle Kısaltma

Klasik saç kesimleri( subay, öğrenci v.s.) ve amerikan saç kesim tekniklerinde, tarak
üstü, yanları ve ense kısmının üst tarafına geçmeden dört numaradan aşağı düşerek sıfır
numaraya kadar inmesidir. Üst kısımlar da makasla kısaltılır.

Resim 1.3: Tarak üstü makine ile saç kesim tekniği
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1.4.4. Kirli Ense Tıraşı

Modern saç kesimlerinde kullanılan saç kesim tekniğidir. Bu kesimde ense kısmı
bitimi ile kulak arkalarında makine, makas, ustura izi olmaz. En son kullanılacak bir numara
tıraş bıçağıdır. Ayrıca tıraş olduğunun belli olmamasını isteyenlerin tercihi olan bir saç
kesim tekniğidir.

1.4.5. Beş Numaradan Sıfıra Kadar Kısaltma Yapılan Kesim Teknikleri-Makine
Tıraşları

Bu tür kısa saç kesimleri, genellikle yaz tıraşı olarak bilinir. Kesim, elektrikli saç
kesme makinesi ile yüksekten sıfıra kadar iner. Saçın her tarafı milimetrik kesildiği gibi,
aşağı numaralara inerken de değişik modeller çıkartılabilir. Beş numaradan uzun olacak
kısımlarda parmak arası kesim tekniği uygulamak gerekmektedir.

1.5. Saç Kesiminde Ölçü

Hatasız ve ölçülü bir saç kesim tekniği uygulanırken ve favori boylarının
düzeltilmesinde doğru ölçüyü bulmak için;

 Ayna ölçüsü
 Göz ölçüsü
 Tarak ölçüsü
 Parmak uçlarıyla saçı tutup eşleştirerek, ölçü alınmalıdır.

Bu tekniklerle birlikte çalışıldığı takdirde istenen sonuç da hatasız olacaktır.

1.6. Erkek Saç Kesim Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

 Kısa erkek saç kesimine enseden başlanmalıdır. Önce ense kısmı ortaya
çıkarılmalıdır. Daha sonra yanlar ve en son üst kısımlar kesilmelidir. Ancak
müşterinin saçın uzunluğunu görmesi ve kararı ona bırakmak durumu söz
konusu olduğunda kesime yandan başlanabilir. Saç boyu belirlendikten sonra
kesime enseden devam edilmelidir.

 Kulak ucu dışarı doğru çıkık olan kimselere saç kesimi yapılırken kulak üstü
oyulmamalı, buradaki saçlar biraz uzun bırakılarak kulak ucu kapatılıp, yüze ve
kişiye estetik bir görünüm verilmelidir.

 Bazı kimseleri alın, tepe ve ense kısımlarında saçların doğal çıkış yönlerinin
aksine ters ve dönüşlü çıkışlar olduğunda bu saçlarında kendi çıkış yönlerine
göre taranıp kesilmesi uygundur.

 Favori ve saç boylarının eşit ve modele uygun şekilde kesilmesinde doğru ölçüm
için tarakla ya da saçlar parmak arasına alınarak, saç parmak ucu ile tutulup
eşleştirilerek ve aynadan bakarak göz kararı ile yapılmalıdır.
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 Bir saç modelinin herkese yakışmayacağı düşünülerek model seçiminde
müşterinin baş ölçüsü, yüz hatları, saçın ince veya kalın, uzun, kısa ya da düz,
kıvırcık olması ile doğal çıkış yönlerine dikkat edilmelidir.

 Saçların ince, kalın, düz ya da dalgalı, kıvırcık gibi doğal yapıları ile kesilmesi
düşünülen modele göre kullanılacak makine, düz makas, efile makası ve tarak
gibi araç gereçlerin nerede ve nasıl kullanılacağı düşünülerek hareket
edilmelidir.

 Kişi gergin yüz hatlarına sahip ise ense kısmı kısa ve kulakları açıkta bırakan bir
kesim, yüz ifadesini yumuşatmaz ve hataları kapatmaz. Onun yerine arka
kısımların yer yer uzun bırakıldığı, dağınık görünümlü ve yumuşak geçişli
kesimler yüze modern bir hava kazandırır.

 Bir berberin, kafa yapısını el ve parmak dokunuşları ile tespit etmesi kesimin
başarılı olması için bir ön hazırlıktır. Hem kafa yapısının kusurları uygun bir
kesimle kapatılır hem de saçlı deride ben ya da yağ bezleri gibi oluşumlar
önceden fark edilerek önlem alınmış olur. Bunun yanı sıra saçların iyice ıslatılıp
saç derisine yapışık taranması da baş şeklini ortaya çıkaran bir yöntemdir.

 Başın arka kısmı yuvarlak değil yassı bir görünüme sahip ise çok kısa
kesimlerden kaçınılmalı ve başın arka kısmına yuvarlak bir görünüm
kazandırmak için bu kısımda saçlar uzun bırakılarak bombeli kesim yapılmalıdır
(aynı durum tepede de görülebilir).

1.7. Makas ve Tarak Tutuş Teknikleri

Küt kesim modülünde bu teknikle ilgili detaylı bilgi verilmişti(Bkz. Küt kesi mod.).

1.7.1. Makas Tutuşu

Makas, ucu sol tarafa gelecek şekilde, vida başı size doğru dönük olarak tutulmalıdır.
Makas, ters tutulursa; kesici ağız görevini iyi yapamaz ve saç kesimi rahat olmaz.

Makas, daima başparmak ve üçüncü parmak kullanılarak tutulmalıdır. Bunun amacı,
saç kesimi sırasında en yüksek kontrole sahip olmaktır.

1.7.2. Makas ile Tarak Tutuşu

Kesim sırasında kesilecek olan saç, bir elin parmakları arasında tutulurken makas da
diğer elle tutulur. Aynı zamanda tarağı da tutabilmek için, makas emniyet açısından avuç
içerisinde tutulurken tarak, makasın yerine alınır (Resim 1.1)

Resim 1.1: Makas ve Tarak tutuşu
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Resim 1.2’ de gösterildiği gibi parmak arasında saç keserken, saçı tutan parmakların
düz tutulması önemlidir. Aksi halde parmak kesilebilir veya saçın ölçüsü kayabilir.

Resim 1.2: Saçın elle tutuluşu

Resim 1.3’ de gösterildiği gibi parmak arasında saç kesimi yapılırken, tarağın baş ve
işaret parmağı arasında tutulması gibi makas da parmaklara paralel olarak tutulmalıdır.

Resim 1.3: Saç kesimi yapılırken Tarak ve Makasın aynı anda tutuluşu

1.8. Saç Tıraşında Kullanılan Araç ve Gereçler

1.8.1. Elektrikli Saç Kesme Makinesi

Elektrikli saç kesme makineleri bugün hem erkek, hem de bayan kuaförlüğünde ‘tarak
üstü makas ‘ tekniğiyle aynı etkiyi vermek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

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.

Makinenin sökülüp takılabilir özellikte numaralı kesme tarakları vardır. Kesme
taraklarının numaraları büyüdükçe saç uzunluğu artar; numara küçüldükçe uzunluk kısalır.

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. 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
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Kesme tarakları saçın eşit uzunlukta ve milimetrik kesilmesini sağlar. Enseden yukarı
doğru tarak numaraları büyülterek 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.

Tıraş sonrası kesme tarakları uygun sterilizasyon yöntemi ile sterilize yapılmalıdır.
Makinenin iç bölümleri özel fırçaları ile temizlenmelidir. Sürten kısımları yağlanarak bakımı
düzenli olarak yapılmalıdır.

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 arttırmaktadır. 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.

1.8.2. 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 1-2mm kadar uzunluğunda bırakır. Kirli sakal tıraşı bu
şekilde yapılır. Makinenin uç kısmı geri ayarlandığında kılları dipten alır buna sıfır tıraş
denir. Sıfır ayarı ile jilete hassas olan kişilerde sakal tıraşı ve kenar hattı belirlemede kullanır

1.8.3. Kesim Makası

Makineyle tıraş edilecek saç makineli kesimi zorlaştıracak ya da engelleyecek
uzunlukta olduğu durumlarda kullanılır. Saç önce makasla kısaltılır, ardından makineli kesim
yapılır.

1.8.4. Kesim Tarağı

Elde kolay kullanılabilen bir tarafı ince dişli, diğer tarafı kalın dişli boyu uzun eni dar
taraklardır. Saç tıraşında tarak, saçın, makine dişlerine geçmesi amacıyla kullanılır.

1.8.5. Ustura

Tıraşta ense, kulak hizaları, favoriler ve kulak arkalarının düzeltilmesi için kullanılır.
Günümüzde kullanılan usturalar, kullanımda hijyeni sağlamak için değiştirilebilir jilet
esasıyla hazırlanmıştır. Plastik ya da metalden yapılmış olanları mevcuttur.
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1.8.6. Havlu

Tıraş öncesi ve sonrası saç yıkandıktan sonra kurulamada kullanılır. Havlular suyu iyi
çeken özellikte olmalıdır.

1.8.7. Kesim Örtüsü (Penuar)

Müşterinin giysilerinin kesilen saçlardan korunması amacıyla boyuna takılan uzun
örtüdür.

1.8.8. Boyun Şeridi (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.
 Uygulamalarda kullanılan kimyasal kozmetik ürünlerin (sprey, saç boyası v.b)

ten ile temasını önler.
 Ter ve su damlalarını emerek rahat bir kesim ortamı sağlar.

1.8.9. Ense Fırçası

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

1.8.10. Pudra

Talk pudrası cilt üzerindeki suyu kurutarak deriye yapışan küçük kılların fırça
yardımıyla kolay temizlenmesini sağlar.

1.8.11. 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. 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.



11

1.8.12. 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.

1.8.13. 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.

1.8.14. Fön Makinesi

Saçı kurutmak için kullanılır.

1.9. Değişik Modellerde Kısa Erkek Saç Kesimine Örnekler
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Resim 1.4: Erkek Saç Kesim Modelleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Ortam hazırlığı yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Araç gereç hijyeninizi yapınız

 Ustura jiletlerinin değişimini yapınız

 Her müşteri için temiz havlular
hazırlayınız

 Kişisel hijyeninizi yapınız.

 Ortamın yeterli aydınlatmasını sağlayınız

 Ustura ve jiletlerin tek kullanımlık
olmasına dikkat ediniz

 Müşteri hazırlamaya geçiniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Müşteriyi koltuğa oturtunuz

 Havluyu müşterinin omzuna yerleştiriniz

 Başı öne eğerek saçı yıkayınız. Resim
1.5

Resim 1.5

 Saçı, yüzü ve kulak içlerini kurulayınız

 Koltuk ayarını yapınız

 Müşterinin nasıl bir saç modeli istediğini
öğreniniz

 Müşterinin yakasını içeri kıvırınız.

Resim 1.6

 İşleme başlamadan önce kafa yapısını
inceleyiniz

 Parmaklarınızın yardımı ile ben, sivilce
gibi oluşumları kontrol ediniz

 Saç kıran, mantar gibi bulaşıcı
hastalıklara dikkat ediniz

 Müşteriyle iletişiminize dikkat ediniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Boyun şeridini ve saç kesim örtüsünü
takınız. Resim 1.6 ,Resim 1.7

 Saçı kurutunuz.

Resim 1.7

 Ense makinesinin fişini prize takınız

 İstenilen uzunluğa göre kesim tarağını
makinenin ağzına takınız

 Usturanızı hazırlayınız Resim 1.8

Resim 1.8
 Rahat bir kesim için müşterinin başını

öne doğru eğiniz

 Ense makinesi ile tıraş uygulamasına geçiniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Ense makinesini düz tutunuz. Resim 1.9

Resim 1.9

 Enseden yukarı doğru basınçlı tıraş
yapınız

 Saç dönüklerini ters yönde tıraş yapınız

 Kesilecek modele göre, makine tarak
ucunun numaralarını dikkatli seçiniz

 Ben, sivilce gibi oluşumlara dikkat ediniz

 Ense şekil yapısına dikkat ediniz

 Dikkatli ve düzenli çalışınız

 Makine ile tıraş yaparken cilt
kesilmelere karşı dikkat ediniz.
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 Saçın yukarı doğru uzayan kısımlarında
tarak üstü makine kullanınız Resim 1.10

Resim 1.10

 Ensenin üst bölümünde makineyi dik açı
ile tutunuz

 Kulağı parmak ile aşağı doğru eğerek
kulak üzerinden yukarı doğru tıraşlayınız
Resim 1.11

Resim 1.11

 Favori bölümünü ince uçlu tıraş
makinesini düz tutarak yukarı doğru
tıraşlayınız Resim 1.12

Resim 1.12

 Başın üst kısmını alından geriye doğru
tıraşlayınız
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 Ense makinesi ile kenar kesim uygulamasına geçiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ense ve kulak kenarlarında ince uçlu makine
kullanarak saçı inceltiniz Resim 1.13

Resim 1.13

 Kulak hizasından başlayarak ense hattını çiziniz
Resim 1.14

Resim 1.14

 Makineyi düz tutarak favori hattını belirleyiniz.

 Kesim şekline göre ense hattını
dikkatli belirleyiniz

 Favori modeline göre hat çizimini
önceden belirleyiniz

 Dikkatli ve düzenli çalışınız

 Makine ya da ustura ile tıraş
yaparken cilt kesilmelere karşı
dikkatli olunuz.
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 Hat dışında kalan ince tüyleri makine ya da
ustura ile temizleyiniz. Resim 1.15

Resim 1.15
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 Tıraş sonrası uygulamaya geçiniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Ensedeki kılları fırçalayınız Resim 1.16

Resim 1.16

 Kesim örtüsünü çıkartınız

 Enseye havlu koyunuz. Resim 1.17

Resim 1.17
 Müşterinin başını lavaboya eğiniz Resim

1.18

Resim 1.18

 Suyun ısısını ayarlayınız

 Saçı yıkayınız. Resim 1.19

Resim 1.19

 Saçı, yüzü ve kulak içlerini kurulayınız.

 Kesim sonrası, kılların uzaklaştırılması
amacı ile pudra kullanmaya özen
gösteriniz

 Suyun çok sıcak ya da çok soğuk
olmamasına dikkat ediniz

 Sabırlı ve güler yüzlü olunuz
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 Saçı isteğe göre şekillendiriniz Resim
1.20

Resim 1.20

 Saçın son şeklini müşteriye ayna yardımı
ile gösteriniz

 İyi dileklerde bulunarak müşteriyi
uğurlayınız

 Kullanılan araç ve gereçlerin sterilizasyonunu yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Lavaboları yıkayınız

 Çalışma tezgâhını siliniz

 Yerleri süpürünüz

 Örtüleri katlayınız

 Tıraş sırasında kullanılan makine
dişlileri, kesim tarakları, ustura gibi araç
gereçleri temizleyiniz

 Her müşteri için steril edilmiş araç ve
gereçlerin kullanımına özen gösteriniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere
doğru kelimeleri yazınız

1. Saç kesim aletleri kullanılarak saça şekil verilmesi ve saç boyunun kısaltılması
işlemine ……………………………… denir.

2. Makas daima ……………….. ve ………………… kullanılarak tutulmalıdır.

3. Kısa erkek saç kesimine …………….. başlanır.

4. Saç kesiminde ………., ………., ………….. ve ………….. ölçüleri kullanılır.

5. Kısa saç kesimini ………….., ……………. ve …………… belirler.

6. Kesilecek modele göre kullanılacak makine tarak ucunun ……………….
dikkat edilmelidir.

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

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

9. Müşterinin …………….yapıştırılarak kağıdın yarısı ……… ..……….. üzerine
katlanır.

10. Saç makineli kesimi zorlaştıracak ya da engelleyecek uzunlukta olduğu
durumlarda önce ……………….. kısaltılır

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan uyguladıklarınızı EVET,
uygulamadıklarınızı HAYIR kutucuklarına ( x ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Ortam Hazırlığı

1. Araç gereç hijyeninizi yaptınız mı?

2. Ustura jiletlerinin değişimini yaptınız mı?

3. Her müşteri için temiz havlular hazırladınız mı?

4. Kişisel hijyeninizi yaptınız mı?

Müşteri Hazırlama

5. Müşteriyi koltuğa oturttunuz mu?

6. Havluyu müşterinin omzuna yerleştirdiniz mi?

7. Başı öne eğerek saçı yıkadınız mı?

8. Saçı, yüzü ve kulak içlerini kuruladınız mı?

9. Koltuk ayarını yaptınız mı?

10. Müşterinin nasıl bir saç modeli istediğini öğrendiniz mi?

11. Müşterinin yakasını içeri kıvırdınız mı?

12. Boyun şeridini ve saç kesim örtüsünü taktınız mı?

13. Saçı kuruttunuz mu?

14. Ense makinesinin fişini prize taktınız mı?

15. İstenilen uzunluğa göre kesim tarağını makinenin ağzına taktınız
mı?

16. Usturanızı hazırladınız mı?

17. Rahat bir kesim için müşterinin başını öne doğru eğdiniz mi?
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Ense Makinesi İle Tıraş

18. Ense makinesini düz tuttunuz mu?

19. Enseden yukarı doğru basınçlı tıraş yaptınız mı?

20. Saç dönüklerini ters yönde tıraş yaptınız mı?

21. Saçın yukarı doğru uzayan kısımlarında tarak üstü makine
kullandınız mı?

22. Ensenin üst bölümünde makineyi dik açı ile tuttunuz mu?

23. Kulağı parmak ile aşağı doğru eğerek kulak üzerinden yukarı
doğru tıraşladınız mı?

24. Favori bölümünü ince uçlu tıraş makinesini düz tutarak yukarı
doğru tıraşladınız mı?

25. Başın üst kısmını alından geriye doğru tıraşladınız mı?

Kenar Kesimi

26. Ense ve kulak kenarlarında ince uçlu makine kullanarak saçı
incelttiniz mi?

27. Kulak hizasından başlayarak ense hattını çizdiniz mi?

28. Makineyi düz tutarak favori hattını belirlediniz mi?

29. Hat dışında kalan ince tüyleri makine ya da ustura ile temizlediniz
mi?

Tıraş Sonrası Uygulama

30. Ensedeki kılları fırçaladınız mı?

31. Kesim örtüsünü çıkarttınız mı?

32. Enseye havlu koydunuz mu?

33. Müşterinin başını lavaboya eğdiniz mi?

34. Suyun ısısını ayarladınız mı?

35. Saçı yıkadınız mı?

36. Saçı, yüzü ve kulak içlerini kuruladınız mı?

37. Saçı isteğe göre şekillendirdiniz mi?

38. Saçın son şeklini müşteriye ayna yardımı ile gösterdiniz mi?

39. İyi dileklerde bulunarak müşteriyi uğurladınız mı?
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Araç Ve Gereçlerin Sterilizasyonunu

40. Lavaboları yıkadınız mı?

41. Çalışma tezgâhını sildiniz mi?

42. Yerleri süpürdünüz mü?

43. Örtüleri katladınız mı?

44. Tıraş sırasında kullanılan makine dişlileri, kesim tarakları, ustura
gibi araç gereçleri temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında değişik modellerde erkek saç
kesimlerini tekniğine uygun uygulayabileceksiniz.

 Berber salonlarına giderek, değişik modellerde saç kesimlerinin nasıl yapıldığını
gözlemleyiniz. ve gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız

2. DEĞİŞİK MODELLERDE ERKEK SAÇ
KESİMLERİ

2.1. Tanımı

Saç kesim aletleri kullanılarak(Ustura, makas v.s.) kişinin isteği doğrultusunda, kısa
kesimden farklı, uzunluğu her modelde değişebilen saç kesimlerine değişik modellerde erkek
saç kesimleri denir.

2.2. Önemi

Değişik modellerde erkek saç kesiminde göz önüne alınması gereken en önemli nokta,
modelin, müşterinin kafa yapısına, ense(boyun) yapısına ve yüz şekline uygun olmasıdır.
Aynı modeli birkaç kişiye uyguladığımızı düşünürsek herkesin kafa yapısı, ense yapısı ve
yüz şekilleri birbirine benzemediği için farklı sonuçlar ortaya çıkar.

Kişilerin ense, kulak ve favori kesimleri için farklı tercihleri olabilir. Bu tercihler
kesim tekniğinin de müşterinin isteği doğrultusunda değişmesine neden olur. Kimi müşteriler
kulak kesiminin çok kısa olmasını istemezken kimisi tam aksini söyleyebilir.

Günün modası da düşünülerek erkeklerin değişik stiller yaratma çabası ile ortaya
çıkan modeller, çeşitliliğin artmasına neden olmuştur. Bazı modeller zamanla insanların
ihtiyaç ve kusurlarını kapatma çabaları ile ortaya çıkmış ve zamanla moda haline de
gelmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.3. Geleneklerimize Göre Uygulanan Saç Kesim Modelleri

Türk kültürümüzde eskiden beri süren ve günümüzde de halen devam ettirdiğimiz çok
güzel gelenek ve göreneklerimiz vardır.

Çağın getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanarak ve günden güne geliştirdiğimiz bu
adetlerimiz, hem kendimize hem de bağlı bulunduğumuz topluma saygımızın da bir
ifadesidir.

Saç kesimi de kişinin kendisine ve topluma olan saygısının bir ifadesi olduğu için,
gelenek ve göreneklere bağlı kalarak bayram tıraşları, damat tıraşları, asker tıraşı ve çocuk
tıraşları halen günümüzde kullanılmaktadır.

2.3.1. Damat Tıraşı

Ülkemizin tarihi ve kültürel mirası açısından en zengin adetlerinden birisi de köy
düğünlerimizdir. Yüzyıllar öncesine dayanan damat tıraşları, erkekler için büyük önem taşır.
Düğünün önemli bir parçası olan damat tıraşlarında moral olarak rahatlatmak, berberin en
önemli görevidir. Damat komple alacağı servisle yakışıklı, şık ve fiziki güzelliğinin tam
olarak yansıtılmasını ister. Hayatın dönüm noktası olan düğün törenini, damat tıraşının
tamamladığı unutulmamalıdır. Kişiye ve isteklerine göre farklılık gösterse de damat tıraşı,
çok önemli bir unsurdur.

2.3.2. Asker Tıraşı

Kutsal bir görev olan askerlik için hazırlanmak, Türk gençlerinin onur ve gururla
bekledikleri en önemli anlardan biridir. Gelenek ve göreneklerimize göre vatani görevini
yapma sırası gelen genç, arkadaşları ile toplanır ve bir bayram havasında, hep beraber tıraş
olur. Saçın etrafı, tamamen üç numara makine ile alınır. Favori kısa kesilir. Ense klasik,
natürel düz ense olur. Tepe üst kısmında Alabros saç şeklini andıran saç bırakılır ve kep altı
asker tıraşı bitmiş olur

2.3.3. Bayram Tıraşı

Çok eskilerden günümüze gelen en önemli adetlerimizden birisi de bayram tıraşlarıdır.
Bayram arifesi tıraş olunarak ve bayram sabahı yapılacak olan ziyaretlere mutlaka tıraşlı
gidilmelidir. Bu durum gelenek ve göreneklerimize, kendimize ve çevremize olan
saygımızın da bir ifadesidir

Bayram tıraşlarında, diğer kesim şekillerinde olduğu gibi kişiden kişiye farklılıklar
gösterir. Bu farklılıklar kişinin ense, yüz ve baş şekline, bulunduğu yere göre değişmektedir.

Hangi modelde kesilirse kesilsin, bayramı karşılamak için yapılan tıraş diğerlerinde
olduğu gibi( asker tıraşı, damat tıraşı) büyük önem taşımaktadır.
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2.3.4 Çocuk tıraşı

0-6 yaş arası çocukların saç tıraşları oldukça zordur. Ani hareketleri, ağlama ve
dönmeleri olacağından eli çabuk, becerikli ve usta kişiler tarafından tıraş yapılmalıdır.
Çocuklar çabuk sıkılacağı için tıraş en hızlı şekilde bitirilmelidir.

Çocuk tıraşında, ucu fazla sivri olmayan makas ve tarak kullanılmalıdır. Makasın ucu
çocuğun ani hareketle başını çevirdiği zaman bir yerine batmasını, çizmesini ve kesmesini
önlemelidir.

Çocuk tıraşlarının, temizlik ve kullanım kolaylığı açısından kısa kesilmesi tercih
edilir.

2.3.4.1. Çocuk Tıraşı Alıştırma Uygulamaları

 Enseden taç’a kadar olan kısmı yukarı
kaldırarak kesiniz.

Resim 2.1

 Saçın yan taraflarını parmak arası saç
kesme tekniği ile kesiniz.

Resim 2.2

 Saçın tepe kısmını parmak arası saç
kesme tekniğini kullanarak yukarıya
doğru kaldırarak kesiniz.

Resim 2.3
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 Saçın yan kısımlarını efile makası ile
incelterek kesiniz.

Resim 2.4

 Parmaklar yardımıyla saçı
şekillendirerek kurumaya bırakınız.

Resim 2.5

 Bir miktar köpüğü bütün saça
uygulayınız.

Resim 2.6

 Parmaklarınız yardımıyla ve saçı doğal
haliyle şekillendiriniz

Resim 2.7

 Fön fırçası yardımıyla saçı hacimli bir
şekilde kurutunuz.

Resim 2.8
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2.4. Değişik Modellerde Erkek Saç Kesim Çeşitleri.

Kısa saç kesiminden farklı olarak, belli bir çizgi teşkil etmeyen, kişinin baş ve yüz
şekline uygun, biraz dağınık ama kullanımı kolay olan saç şekilleri bu sınıfa girer.

Kişiye uygun olarak kesilen her saç modeli birbirinden farklılıklar gösterir. Aynı isim
altında kesilen bir saç modeli, görünmesi istenen özelliklerin ön plana çıkartılması ya da
saklanması amacı ile farklı kesilebilir. Bu da model çeşitliliğinin artmasına neden olur.

2.4.1. Alabros Saç Tıraşı

Fransızca bir kelime olup halk dilinde ‘alaborus’ ya da ‘3 numara’ erkek traşı olarak
adlandırılır.

Rahatlığı bakımından her zaman tercih edilecek olan kısa kesilmiş bir saç
modelidir.Alabros saç tıraşı, her yaştaki insana uygulanmakla beraber kıvırcık, dalgalı, çok
ince ve zayıf saçlar ile şakakları çok açık olan kimselere uygulanmamalıdır.

Alabros saç modeli, dik ve sert saçlar için en uygun modeldir. Bu modeli kesebilmek
için saç, yanlar ve arkadan makine ile tıraşlanır. Tepede kalan saçın yanları alt kısım ile
uyum sağlanacak şekilde makasla kesilir. Öndeki saç uzun bir boyda tutulurken önden geriye
doğru düz bir hat şeklinde kesilir. Saç şekli kafa ve yüz yapısı ile uyum içinde olmalıdır.

2.4.1.1. Alabros Saç Tıraşı Alıştırma Uygulamaları

 Enseyi ense makinesi ile kısaltınız.

Resim 2.9

 Yine ense makinesi ile favorileri
kısaltınız.

Resim 2.10
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 Kulak çevresini makas ile belirleyiniz.

Resim 2.11

 Enseden yukarıya doğru saçı tarak üstü
makas tekniği ile düzeltiniz.

Resim 2.12

 Saçın üst kısımlarında, kesim için ustura
kullanınız.

Resim 2.13

 Kâkül kısmını aralardan incelterek
kesiniz ve saçı jöle yardımıyla
şekillendiriniz.

Resim 2.14

2.4.2. Ala-Garson Saç Tıraşı

Saçın yan ve ense kısımlarının kısa, tepe kısımlarının buralara oranla daha uzun
kesildiği saç kesim modelidir.
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2.4.2.1. Alagarson Saç Tıraşı Alıştırma Uygulamaları

 Kulak etrafında hafif bir çizgi
belirleyerek tarak üstü makas tekniği ile
saçı kısaltınız.

Resim 2.15

 Ensenin alt kısmından yukarı doğru tarak
üstü makas tekniği ile saçı kesiniz

Resim 2.16

 Net bir görünüm oluşabilmesi için,ense
çizgisini düzgün bir şekilde belirleyiniz.

Resim 2.17

 Ustura yardımıyla favori açısını
belirleyiniz.

Resim 2.18

 Saçın tepe kısmını makas ile kısaltınız.

Resim 2.19
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 Saçın ön kısımlarını makas yardımı ile
inceltiniz.

Resim 2.20

 Saça son şeklini vermek amacıyla saçın
tepe kısmını makas yardımı ile kısaltınız.

Resim 2.21

 Saça jöle sürerek parmaklarınız
yardımıyla saçı şekillendiriniz.

Resim 2.22

 Parmaklarınız yardımıyla saçı tepeden
başlayarak geriye doğru şekillendiriniz.

Resim 2.23
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2.4.3. Dömi Garson Saç Tıraşı

Diğer saç kesim tekniklerine( Alagarson, Alabros, Üç numara) oranla daha uzun
kesilen bir saç kesim modelidir. Kulak çizgisi fazla açılmamalıdır. Ense kısmı fazla
kısalmayacak şekilde, müşterinin isteği de göz önünde bulundurularak kısaltma işlemi
uygulanmalıdır.

2.4.3.1. Dömi Garson Saç Tıraşı Alıştırma Uygulamaları

 Saçı taç kısmından başlayarak tepe
kısmına doğru ayırınız.

Resim 2.24

 Kulak hizasına kadar ön ve ense
kısımlarını ayırınız.

Resim 2.25

 Saçın ön kısmını net bir çizgi halinde
ayırınız.

Resim 2.26

 Esenin alt kısımlarını ustura ile
incelterek kesiniz.

Resim 2.27



33

 Yan kısımları(favorileri) ustura ile yüze
doğru inceltiniz.

Resim 2.28

 Kulak hizasının arkasında kalan
kısımları ustura ile inceltiniz.

Resim 2.29

 Hacim sağlamak için saçın tepe kısmını
arkadan öne doğru kesiniz.

Resim 2.30

 Ayrılan bölümlerin tamamını, yüze
doğru incelterek makasla kesiniz.

Resim 2.31

 Ön kısımları her tarafı eşit olacak şekilde
ustura ile kesiniz.

 Kesim işlemi bittikten sonra saçı
şekillendiriniz.

Resim 2.32
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2.4.4. Uzun Katlı Kesim

Saçın duruşu biraz dağınık, fakat iyi yapılandırılmış bir görünümdedir. Kullanım
rahatlığı bakımından da tercih edilen bir saç kesimidir.

Modeli, daha çok saçın tepe kısmı göstereceğinden ağırlık üst kısımlara verilir.
Parmaklarla rahatça şekil verilebilir. Genellikle üst kısımlarda dağınık kâkül şeklinde bir
model göze çarpar. Arka ve yan kısımlar ise katlı kesilir.En uzun saç boyunu ensedeki saçlar
verir.

Bu model saç kesimi yapılırken, tarak üstü makas veya makine kullanılmaz. Parmak
arası kesim yapılır. Ense kısmı sıfırdan başlamadığı ve saç uzun olduğu için boyun kısmına
doğru dağınık tüyler ustura ile temizlenebilir.

Şekli bozulmayan ve kullanımı rahat bir saç kesim şeklidir. Genellikle kare,
dikdörtgen veya uzun yüzlerde kullanımı tavsiye edilir.

2.4.5. İspanyol Kesim

Bu saç kesim şekli de daha çok gençlerin tercih ettiği bir saç modelidir. Kulak
hizasından başlayarak, ense kısmını tamamen kapatacak şekilde ve hatta omuzlara kadar
uzanan bir saç modelidir. Tepeler ve yanlar, ense kısmına nazaran belirgin bir şekilde kısa
kesilir. Halk arasında aslan yelesi olarak adlandırılır.

2.5. Değişik Modellerde Erkek Saç Kesimine Örnekler
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Resim 2.33: Erkek Saç Kesim Modelleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Ortam hazırlığı yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Araç gereç hijyeninizi yapınız

 Ustura jiletlerinin değişimini yapınız

 Her müşteri için temiz havlular
hazırlayınız

 Kişisel hijyeninizi yapınız

 Ortamın yeterli aydınlatmasını sağlayınız

 Ustura ve jiletlerin tek kullanımlık
olmasına dikkat ediniz

 Müşteri hazırlamaya geçiniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Müşteriyi koltuğa oturtunuz

 Havluyu müşterinin omzuna yerleştiriniz

 Başı öne eğerek saçı yıkayınız

 Saçı, yüzü ve kulak içlerini kurulayınız

 Koltuk ayarını yapınız

 Müşterinin nasıl bir saç modeli istediğini
öğreniniz

 Müşterinin yakasını içeri kıvırınız

 Boyun şeridini ve saç kesim örtüsünü
takınız

 Yapılacak modele göre saç kesim
aletlerini hazırlayınız

 Rahat bir kesim için müşterinin başını
öne doğru eğiniz

 İşleme başlamadan önce kafa yapısını
inceleyiniz

 Parmaklarınızın yardımı ile ben, sivilce
gibi oluşumları kontrol ediniz

 Saç kıran, mantar gibi bulaşıcı
hastalıklara dikkat ediniz

 Müşteriyle iletişiminize dikkat ediniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Makas ve tarak ile tıraş uygulamasına geçiniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişinin yaşı, baş ve yüz şekli dikkate
alınarak modeli belirleyiniz

 Makası sol elle tutunuz

 Kesime istenilen modele uygun olacak
şekilde başlayınız.

 Yüz ve baş şekillerini mutlaka dikkate
alınız

 Müşterinin yaşını ve bulunduğu ortamı
dikkate alınız

 Kafa derisindeki ben ve sivilce gibi
oluşumlara dikkat ediniz

 Düzenli çalışını

 Tıraş sonrası uygulamaya geçiniz

İşlem Basamakları Öneriler

 Ensedeki kılları fırçalayınız

 Kesim örtüsünü çıkartınız

 Enseye havlu koyunuz

 Müşterinin başını lavaboya eğiniz

 Suyun ısısını ayarlayınız

 Saçı yıkayınız

 Saçı, yüzü ve kulak içlerini kurulayınız

 Saçı isteğe göre şekillendiriniz

 Saçın son şeklini müşteriye ayna yardımı
ile gösteriniz

 İyi dileklerde bulunarak müşteriyi
uğurlayınız

 Kesim sonrası, kılların uzaklaştırılması
amacı ile pudra kullanmaya özen
gösteriniz

 Suyun çok sıcak ya da çok soğuk
olmamasına dikkat ediniz

 Sabırlı ve güler yüzlü olunuz

 Kullanılan araç ve gereçlerin sterilizasyonunu yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Lavaboları yıkayınız

 Çalışma tezgâhını siliniz

 Yerleri süpürünüz

 Örtüleri katlayınız

 Tıraş sırasında kullanılan makine
dişlileri, kesim tarakları, ustura gibi araç
gereçleri temizleyiniz

 Her müşteri için steril edilmiş araç ve
gereçlerin kullanımına özen gösteriniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere
doğru kelimeleri yazınız

1. Saç kesim aletleri kullanılarak, kişinin isteği doğrultusunda, kısa kesimden farklı,
uzunluğu her modelde değişebilen saç kesimlerine ………………………………..
denir.

2. Değişik modellerde erkek saç kesiminde, göz önüne alınması gereken en önemli nokta,
modelin, müşterinin …… ………. ve …………….. uygun olmasıdır.

3. Saç modellerine göre ………………………. farklılık gösterir.

4. …………………….. kesimlerde tarak üstü makas ve makine kullanılmaz.

5. Saçın yan ve ense kısımlarının kısa, tepe kısımlarının buralara oranla daha uzun
kesildiği kesim modeline ……………………. denir.

6. Başın arka kısmı yuvarlak değil yassı bir görünüme sahipse bu kısımda saçlar
daha…………ve………….… kesilmelidir.

7. …………………….., …………………….., ……………………… ve
…………………. geleneklerimize göre uygulanan saç kesim modelleridir.

8. Uzun katlı kesimler genellikle ……………, ………………… ve ……………
yüzlerde tercih edilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan uyguladıklarınızı EVET,
uygulamadıklarınızı HAYIR kutucuklarına ( x ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Ortam Hazırlığı

1. Araç gereç hijyeninizi yaptınız mı?

2. Ustura jiletlerinin değişimini yaptınız mı?

3. Her müşteri için temiz havlular hazırladınız mı?

4. Kişisel hijyeninizi yaptınız mı?

Müşteri Hazırlama

5. Müşteriyi koltuğa oturttunuz mu?

6. Havluyu müşterinin omzuna yerleştirdiniz mi?

7. Başı öne eğerek saçı yıkadınız mı?

8. Saçı, yüzü ve kulak içlerini kuruladınız mı?

9. Koltuk ayarını yapınız mı?

10. Müşterinin nasıl bir saç modeli istediğini öğrendiniz mi?

11. Müşterinin yakasını içeri kıvırdınız mı?

12. Boyun şeridini ve saç kesim örtüsünü taktınız mı?

13. Yapılacak modele göre saç kesim aletlerini hazırladınız mı?

14. Rahat bir kesim için müşterinin başını öne doğru eğdiniz mi?

Makas ve Tarak İle Tıraş Uygulaması

15. Kişinin yaşı, baş ve yüz şekli dikkate alınarak modeli belirlediniz
mi?

16. Makası sol elle tuttunuz mu?

17. Kesime istenilen modele uygun olacak şekilde başladınız mı?
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Tıraş Sonrası Uygulama

18. Ensedeki kılları fırçaladınız mı?

19. Kesim örtüsünü çıkarttınız mı?

20. Enseye havlu koydunuz mu?

21. Müşterinin başını lavaboya eğdiniz mi?

22. Suyun ısısını ayarladınız mı?

23. Saçı yıkadınız mı?

24. Saçı, yüzü ve kulak içlerini kuruladınız mı?

25. Saçı isteğe göre şekillendirdiniz mi?

26. Saçın son şeklini müşteriye ayna yardımı ile gösterdiniz mi?

27. İyi dileklerde bulunarak müşteriyi uğurladınız mı?

Araç ve Gereçlerin Sterilizasyonunu

28. Lavaboları yıkadınız mı?

29. Çalışma tezgâhını sildiniz mi?

30. Yerleri süpürdünüz mü?

31. Örtüleri katladınız mı?

32. Tıraş sırasında kullanılan makine dişlileri, kesim tarakları, ustura
gibi araç gereçleri temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme materyalinde kazanmış olduğunuz yeterliliği aşağıda verilen soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

Aşağıda verilen, çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını yanındaki harfleri
yuvarlak içine alarak cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi kısa erkek saç kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan
biri değildir?
A) Kısa erkek saç kesimine enseden başlanmalıdır.
B) Kesilecek modele göre, kullanılacak araç ve gereçler dikkatli seçilmelidir.
C) Kesim öncesi doğru ölçü alınmalıdır.
D) Herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilmelidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Alabros saç tıraşının özelliklerinden değildir?
A) Her zaman tercih edilecek bir saç modelidir.
B) Saçın yan ve ense kısımlarının kısa, tepe kısımlarının daha uzun kesildiği bir saç

modelidir.
C) Her yaştaki insana uygulanabilen bir saç modelidir.
D) Kıvırcık, çok ince ve zayıf saçlara uygulanmaması gereken bir saç modelidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi saç kesim modelini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Ense yapısı
B) Yüz şekli
C) Mankenin duruşu
D) Kafa yapısı

4. Aşağıdakilerden hangisi saç kesiminde kullanılan tekniklerden değildir?
A) Parmak arası makasla kesim tekniği
B) Tarak üstü makasla kesim tekniği
C) Tarak üstü makine ile kesim tekniği
D) Kişinin yüz şekline uygun kesim tekniği

5. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimize göre uygulanan saç kesim modellerinden
biridir?
A) Damat tıraşı
B) Alagarson saç tıraşı
C) Alabros saç tıraşı
D) Dömi garson saç tıraşı

MODÜL DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A) Saç kesiminde, saç dönükleri aynı yönde tıraş edilmelidir.
B) Müşterinin baş şekli ve istenilen model tespit edilerek kesim uygulaması

yapılmalıdır.
C) Alabros saç modeli, dik ve sert yapılı saçlar için en uygun modeldir.
D) Dömi garson saç tıraşına asker tıraşı da denir.

7. Aşağıdakilerden hangisi uzun katlı kesimin özelliklerinden değildir?
A) Modeli, daha çok saçın tepe kısmı göstereceğinden ağırlık üst kısımlara verilir.
B) Genellikle kare, dikdörtgen veya uzun yüzlerde kullanımı tavsiye edilir.
C) Tepeler ve yanlar, ense kısmına nazaran belirgin bir şekilde kısa kesilir.
D) Bu model saç kesimi yapılırken, tarak üstü makas veya makine kullanılmayıp

parmak arası kesim

8. Aşağıdakilerden hangisi boyun şerdinin kullanım amaçlarından değildir?
A) Müşterinin giysilerinin kesilen saçlardan tamamen korunması sağlar.
B) Boyunu sararak kesim örtüsünün cilde teması önler böylelikle kesim önlüğünü

kişiye özel hale getirir.
C) Uygulamalarda kullanılan kimyasal kozmetik ürünlerin (sprey, saç boyası v.b)

ten ile temasını önler.
D) Ter ve su damlalarını emerek rahat bir kesim ortamı sağlar.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Erkek saç kesimi
2 Baş parmak, üçüncü parmak
3 Enseden
4 Ayna ölçüsü, göz ölçüsü, tarak

ölçüsü, parmak arası
5 Yüz şekli, boyun şekli, kafa şekli
6 Numarasına
7 1’den 12’ye
8 Kibrit çöpü
9 Boynuna, kesim penuarı

10 makasla

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Değişik modellerde erkek saç
kesimi

2 Kafa yapısı, yüz şekli
3 Kesim teknikleri
4 Uzun katlı
5 Alegarson
6 Uzun ve yuvarlak
7 Damat tıraşı, asker tıraşı, bayram

tıraşı, çocuk tıraşı
8 Kare, dikdörtgen, uzun

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 B
3 C
4 D
5 A
6 D
7 C
8 A

CEVAP ANAHTARLARI
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