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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. 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 

 

 

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. 

 
• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CEVAPLAR 

 

1. Yanlış (Y) 

2. Yanlış (Y) 

3. Doğru (D) 

4. Doğru (D) 

5. Doğru (D) 

 


