
ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  

2020 MAYIS UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 

 

 

 

Alan Adı  : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

Ders Adı  : Temel Bakım 

Dersin Sınıf Düzeyi : 10. Sınıf 

Modül Adı  : Saç yıkama ve ayırma 

Konu     : Saç Yıkama, Saç Ayırma 

Konu Tarihi Aralığı : 11-17 Mayıs 2020 

Ders Öğretmenleri : Hilal Sultan YASTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs 2020, İstanbul 

 

 



 

SAÇ YIKAMA, SAÇ AYIRMA 

Saç Yıkama  

Saç ve saçlı deriye uygun saç yıkama ürünleri ile kirletici maddelerin ( kepek, toz, yağ 

vb.) saç ve saçlı deriyi tahriş etmeden, itinalı bir şekilde saçtan arındırılmasıdır.  

Saç Yıkama Çeşitleri  

Arkaya doğru yıkama  

Günümüzde çoğunlukla arkaya doğru yıkama şekli kullanılmaktadır. Özellikle bayan 

kuaförlerinde kullanılan yıkama şeklidir.  

Avantajları  

o Müşteriye rahat bir oturma pozisyonu sağlar. 

o Uygulayıcıya yorulmadan çalışma olanağı sağlar. o Müşterinin yüzü aşağı akan 

sulardan korunur.  

Dezavantajları  

o Özellikle boyalı saçların ense kısmının yıkanmasında zorluk çekilir.  

Öne doğru uygulama  

Günümüzde çoğunlukla erkek kuaförlerinin tercih ettiği yıkama şeklidir.  

 Avantajları 

o Arkaya doğru yıkamaya oranla enseyi daha iyi temizleme olanağı sağlar.  

 Dezavantajları  

o Müşteri rahatsız oturma pozisyonundadır. 

o Uygulayıcı için de rahatsız edici bir pozisyondur. Öne doğru  eğilmekten doğan sırt 

ağrılarına sebep olur. o Su kolaylıkla müşterinin yüzüne gelir.  

Öne doğru yıkama uygulamasında dikkat edilecek hususlar  

  Öne doğru yıkama için müşterinin yanında yerinizi alınız.  

  Müşterinin öne doğru eğilmesini rica ediniz.  

  Müşterinin başı ne lavaboya doğru çok eğik ( rahatsız duruş ) ne de lavabonun üzerinde 

çok yüksekte olmalıdır. (Su fışkırabilir, temizleme  masajı esnasında baş desteksiz kalır.)  



 

  En uygunu, müşterinin her iki kolunun bilek hizasının üzerinde gevşek duracak şekilde 

lavabo kenarına dayanması, elleri ile yüz havlusunu gözlerine tutarak bu şekilde başı da 

desteklemesidir.  

  Bu oturma pozisyonunda saç yıkama işleminin uzaması, rahatsızlık oluşturarak çabuk 

yorulmaya neden olur.  

pH Ölçeği (Asitlik ve Alkalilik)  

Sıvı çözeltilerin nötr, asitik veya alkalik derecesinin belirlenmesinde kullanılan ölçüdür. 

Asitik veya alkalik derecesi hidrojen iyonlarının eksilmesine veya artmasına bağlıdır. Bir 

saç bakım ürününün asitlik ya da alkalilik derecesi pH ölçeği üzerinde ölçülebilmekte olup 

bu ölçek pH 1 ile 14 arasında değişkenlik göstermektedir ve pH 7 nötr noktasıdır (ne asit, 

ne alkali ). 7’den büyük pH değerleri alkali maddeleri göstermektedir. pH ne kadar yüksek 

olursa o madde o kadar fazla alkalidir ve zararlıdır. 7’den küçük pH değerleri asit 

maddelerini göstermekte olup numara küçüldükçe asitlik artmaktadır.  

Aşağıdaki çizimde saç ve saçlı derinin pH’ının 4.5 ila 5.5 arasında bulundurulmasına yani 

bunların doğal asit olduklarına dikkat ediniz. Bu da asit dengeli ürünlerin saç ve saçlı deri 

için neden daha iyi olduklarını açıklamaktadır. pH’ın saç kutikulu üzerindeki etkileri, 

asitler kutikul (pul tabakası) pulcuklarının kapalı kalmalarını sağlar ve böylelikle saç 

düzgün ve parlak görünür. Buna karşın, alkaliler kutikul pulcuklarının açılmasına neden 

olarak saçı kaba ve mat gösterir. Permanant, renk açma, hafif renk açma ve rahatlatma gibi 

kuaförlük uygulamaları alkali işlemlerdir. Kortekse (lif tabakası) nüfuz ederek kimyasal 

işlevlerini yerine getirebilmeleri için kutikula pulcuklarının açık olmaları gerekmektedir. 

Dolayısıyla asit pH’a sahip (4–6 ) her türlü krem ürünü, saçı parlak ve düzgün bir duruma 

getirecektir. Şema 1.1‘de bu pH ölçeği gösterilmiştir.  

 

 

 



 

pH Harflerin Okunuşu  

P: Pondus = ağırlık 

H: Hidrogenium = hidrojen 

pH: Pondus hidrogenium = hidrojen iyonlarının ağırlığı  

pH Metre  

pH metre 1- 14’ e kadar rakamlarla belirlenen bir cetveldir. Bu cetvelin 1- 6’ ya kadar 

olan bölümü asidiktir. 

6 ile 7 arası nötürdür. 

7 -14’ e kadar olan bölümler ise alkalidir.  

Cildimizin pH 5.5’ tir. 

Bilindiği gibi 5.5’ in altındaki aşırı asidik durumlar cildimizi buruşturur.  

İçtiğimiz suyun pH ise nötr olan 7 civarıdır. 

7’den sonraki bölümler alkaliyi ihtiva etmektedir. 7‘nin üzerindeki alkali durumlar ise 

cildimizi kurutur.  

Saç Yıkama Preparatları  

Şampuanlar 

Şampuanlar saçı temizleyen, biçim veren ve parlaklık kazandıran kozmetik preperatlar 

olarak tanımlanır. Şampuanlar saç temizliği için toplumun her kesiminde yaygın olarak 

kullanılan ürünlerdir.  

Günümüzde şampuanlardan temizliğin yanı sıra saça yumuşaklık, parlaklık kazandırması, 

kolay taranır ve kolay şekil alır duruma getirmesi, hatalarını kapatması, hatta dökülmeyi 

önleyip saç ve saçlı deri hastalıklarını tedavi etmesi dahi beklenmektedir.  

Şampuanların amacı, saçlı deride biriken sebum (yağ ), terle atılan maddeler, tozlar ve 

kozmetik kalıntılardan oluşan kiri saçtan uzaklaştırmaktır.  

Eskiden şampuanların ana maddesi sabun iken günümüzde ana madde deterjan ve yüzey 

aktif maddeler olmuştur. Şampuanlarda en çok kullanılan anyonik (negatif yüklü 

elektronlar ) yapılı yüzey aktif maddelerşunlardır: Sodyum lauril sülfat, sodyum lauril eter 

sülfat, trietanolamin lauril sülfattır. Şampuanlara, temizleyici ve köpük yapıcı maddeler 

dışında farklı amaçlarla katkı maddeleri eklenir.  

Bunlar, pH ve viskozite (akışkanlık) ayarlayıcılar, doğal ve sentetik zamklar, ultraviyole 

filtre ediciler, saçı kolay şekillendiren (lanolin ve türevleri) ve parlaklık veren maddeler, 

koruyucular (bakteri üremesini önleyen) ve şampuanın saçta birikmesini önleyen 

(uzaklaştıran) maddelerdir.  

Şampuan seçilirken saçın tipine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Aksi hâlde saçların 

hasar görmesi ve sağlıksız görünümünün yanı sıra içerdikleri koku vericiler irritan ya da 

alerjik durumlara yol açabilir.  



 

Kozmetiklerin şampuan formülasyonuna girmeleri daha yüksek performanslı ürünlerin 

elde edilmesine olanak sağlamıştır. Pantenol (provitamin B5) eklenmesi ile saçlara hacim 

kazandırılması sağlanırken kolay taranan ve şekil verilen yumuşak saçlar elde edilir. 

Ayırıca son yıllarda kollajen, soya ve buğday proteini gibi bitkisel ürünler eklenerek 

benzer yararlı etkiler sağlanmaktadır.  

Kullanım Amacına Göre Şampuanlar Temel temizleyici şampuanlar  

Temel temizleyici şampuanlar normal, yağlı, kuru, hasar görmüş ve boyalı saçlara uygun 

olmak üzere farklı formülasyonda bulunur. Normal saç şampuanlarında lauril sülfat 

kullanılır. Temizleyici özellikleri fazladır ve orta yağlı kalın telli saçlarda kullanılır. Yağlı 

saç şampuanları lauril sülfat veya sülfosüksinat içerir. Bunların temizleyici özellikleri çok 

iyidir, yenileyici özellikleri azdır, saçlara daha fazla yapı kazandırma özelliğine sahiptir.  

Bebek şampuanları  

Bebek şampuanları özellikle göz irritasyonunun az olması amaçlanarak hazırlanır. 

Amfoterik deterjan ( bünyesinde hem artı hem eksi elektronlar taşıyan deterjanlar) içerir. 

Bebeklerin saçlarında yağlanma az olduğundan deterjan miktarı ve temizleyici özellikleri 

azdır. Bu tip şampuanlar saçlarını her gün yıkayanlar içinde uygundur. Ayrıca polisorbat 

20 gibi nonanyonik (elektiron yüklü olmayan ) maddelerle karıştırılması ile irritasyon 

özelliği daha da azaltılabilir.  

Tıbbi şampuanlar  

Tıbbi şampuanlar kepek önleyici olarak kullanılır. Bu amaçla içeriklerinde katran 

türevleri, selenium disülfat asit, zink pirition, kükürt bileşikleri, sodyum pirition bulunur. 

Bu tip şampuanların serobeyi (yağlanma) azaltma, saçlı deride kepeği temizleme ve kepek 

oluşumunu azaltma gibi fonksiyonları vardır. Katranlı şampuanlar antiinflamaturvar, 

kükürt ve zink piritionlu şampuanlar antibakteriyel (bakteri önleyici ), antifungal ( matar 

önleyici ) etkiye sahiptir.  

Profesyonel şampuanlar  

Profesyonel şampuanlar, kuaförlerin saç boyama veya permanant gibi kimyasal 

işlemlerden önce ve sonra kullandıkları, anyonik ve katyonik (pozitif yüklü elekron) yüzey 

aktif madde içeren şampuanlardır. Şampuanlar içerdikleri değişik maddeler nedeniyle 

irritan ve alerjiye (kontakt dermatite) yol açabilir. Saçlı deride kaşıntı ve tahrişe; saçlarda 

ise matlık, kırılma, sertlik ve dökülmeye neden olabilir.  

Şampuan Katkıları  

Parfüm: Tüm şampuanların önemli bir bileşenidir.  

Renk: Preperata görsel güzellik verir.  

Matlaştırıcılar: Sedef görüntüsü veren bileşiklerdir.  



 

Emülsiyon yapici maddeler: Çeşitli parafinler veya tritanol amin gibi sıvı emülsiyon 

yapıcılar yoluyla su içinde yağ karışımını sağlar.  

Koruyucular: Metanal (formaldehit) tipik bir koruyucudur. Şampuanların yapılarını bozan 

mikroorganizmalara karşı etkilidir.  

Köpük stabilizörleri: Köpüğün kaybolmasını önlemek için gereklidir. 

Koyulaştırıcılar: Sıvı ve losyon şampuanları sodyum klorür veya sodyum sülfat ekleyerek 

koyu ya da akışkan yapan maddelerdir.  

İyi Bir Şampuanda Olması Gereken Özellikler  

Her çeşit su ile saçtan kir veya yağı uzaklaştırarak temizlemeli ve saçı ıslatmalıdır. Köpük 

derecesi uygun olmalıdır. 

Çözülmüş hâle getirdiği kirlerin tekrar saça yapışmasına engel olmalıdır. 

Saçlı deriye ve göze irritasyon etkisi olmamalı, saça zarar vermemelidir.  

Saçtan yağı, istenenden fazla almamalı, dolayısıyla kurutmamalıdır. Saça fazla elektrik 

yüklememelidir, aksi takdirde saçlar uçuşur.  

Kepek Önleyici Şampuanlarda Olması Gereken Özellikler  

Saç ve saçlı deriyi çok yağlı ya da kuru olmaksızın temizleyebilir özellikte olmalıdır.  

Etkili bir mikrop öldürücü ve antiseptik madde içermelidir. Şampuanlama sonrası ve 

belirli bir süre için bakteri büyümesini önlemelidir.  

Kullanılan aktif maddenin saçlı derinin duyarlılığını artırıcı nitelikte olmamalıdır. Saçlı 

deride oluşabilecek tahrişlerin derecelerini azaltabilir nitelikte olmalıdır.  

Saç Kremleri  

Saç kremleri, saçın kimyasal yapısını etkileyerek durumunu düzelten ürünlerdir. Saç 

kremleri, emülsiyon şeklindeki ürünlerdir. Sulu fazı saçı yumuşatır; yağlı fazı ise parlaklık 

vererek şekle girmesini sağlar. Bu ürünler saça kolayca uygulanır. Saça parlaklık veren ve 

saçın şeklini koruyan ürünler, erkek ve kadınlar için farklı şekilde hazırlanabilir. Saç 

kremlerinin temelinde saç yüzeyindeki etsi alanlarına absorbe (emme ) olan katyonik aktif 

madde vardır. Saç kremi, saçın kolay taranmasını sağlar.  

Yağlı Saç Kremleri  

Zeytinyağı, badem yağı ve Hindistan cevizi yağı kuru saça uygulanabilen saf bitkisel 

yağlar olup saç daha sonra ısı ile işlem görmektedir. Bu yağlar, saça yumuşak, esnek ve 

parlak bir görünüm kazandıracaktır.  

 

 



 

Asit Durulayıcılar  

Limon suyu ve sirke gibi zayıf asitler, şampuanlamadan sonra saça sürülüp bırakılabilir. 

Bu kutikula pulcuklarını kapatarak saçı parlak gösterecektir. Permanat losyonu, 

nötralizatörler, renk açıcılar ve kalıcı hafif renk açıcılar gibi kimyasal maddeler alkali 

özelliğinden dolayı kutikul pulcuklarını açar. Açılan kutikul pulcuklarını kapatarak saçı 

doğal duruma geri döndürmek için antioksidan olan askorbik asit kulanmamız 

gerekmektedir. Askorbik asit, kutikula pulcuklarının kapanmasını sağlar. Askorbik asit, 

pek çok kremde ( asit-dengeli kremle ) kutikula pulcuklarının kapanmasını sağlar. Ayrıca 

antioksidan olarak da işlev görür.  

Saç Kreminin Saç Üzerindeki Etkileri  

Islak saçlarda kayganlık 

Islak saçların kolay taranması Kuru saçların daha kolay taranması Saçın 

elektriklenmemesi 

Parlaklık sağlaması  

Yoğun Etkili Saç Kremleri  

Bu kremler, saç çok kötü durumdayken parlaklık vererek taranabilir hâle gelmesi için 

kullanılır.  

4–6 hafta devam eden kür uygulamaları şeklinde kullanılmalıdır. Bu kremler genellikle 

normal saç kremlerinden daha yoğundur, saç durulandıktan sonra bile saçta kalabilir. 

Bunun nedeni, kremlerin katyonik (artı elektirikle yüklenmiş ) olmaları ve böylelikle saça 

yapışarak yerlerinde kalabilmeleridir.  

Yeniden Yapılandırma Ürünleri  

Çok zayıflamış ve aşırı işlem görmüş bir durumdaki saç, yeniden yapılandırma ürünü 

uygulamasından fayda görecektir. Bu ürünler, şampuanlanmış ve havluyla kurulanmış 

saça uygulanmalı ve saç üzerinde bırakılmalıdır. Yeniden yapılandırma ürünleri yaygın 

olarak protein hidrolisatları içermektedir. Bazıları proteinli saç kremleri olarak 

bilinmektedir. Saçı güçlendirmeye yardımcı olur ve saç bakım kürleri şeklinde kremleme 

uygulamaları gibi kimyasal işlemlerden önce de kullanılabilir.  

Krem Katkıları  

Nemlendiriciler  

Bu ürünler içerdikleri hümektan (nem çekici ) maddeler sayesinde nem tutucu olarak işlev 

görür. Bu tip ürünlerin protein içermeleri gerekmez.  

 

 



 

Tamir ediciler  

Bu tip ürünler protein içerir. Saç proteini, hidrolize olmuş keratin içerir. Bu protein düşük 

molekül ağırlıklıdır. Bu küçük molekül saçın korteks ( lif tabakası ) kısmına girebilir. 

Tamir edicilerden saçı kuvvetlendirmesi beklenir.  

Asitlendiriciler  

Saç üzerine asitli ortamların uygulanması kutikul (pul tabakası) tabakasının kapanmasına 

ve saçta parlak bir görünüme neden olur. pH değeri 2.5–3.5 olan ürünler bu amaçla 

kullanılır. Beta durumuna geçmiş hidrojen bağları, tekrar alfa durumuna geçer. Hidrojen 

bağları saçların dayanıklılık ve elastikliğinde önemlidir. Eskiden beri saç yıkanırken son 

çalkalama suyuna sirke veya diğer asitli maddelerin katılması bu amaçlıdır.  

Dolaşıklık gidericiler  

Bu amaçla kullanılan ürünlerin çoğu asitlendiricilerde kullanılan maddelere benzer. 

Genelde pH’ları 2.5–3.5′dur. Saçların kutikul kısımlarını kapatarak dolaşmaların 

oluşumuna engel olur. Bazı polimer maddelerde kullanıldıklarında saç üzerinde tabaka 

oluşturur ve saçın dolaşmasına engel olur.  

Isı koruyucaları  

Saç ısıdan etkilenen bir yapıya sahiptir. Isıdan koruyucu ürünler, sıcak kuru hava üfleyen 

saç kurutma makinelerinin ve sıcak bigudi kullanılmasının saçlara vereceği zararı 

azaltmak için kullanılır. Isıyı emme özelliği olan polimerler, saç tellerini kaplayarak 

saçları ısıdan korur. Saçlara en büyük zararı veren ısıdır.  

Parlatıcılar  

Bu gruba giren ürünler kozmetik ürünlerdir. Çoğunlukla silikon türevleri içerir. 

Dimetikone veya siklometikon en sık kullanılanlardır. Az miktarlarda bu maddelerin 

kullanılması saçların ışık yansıtma özelliğini artırır. Bu tip ürünler kıvırcıklanmayı 

engellemekte de kullanılır. Ayrıca bu ürünler UV’ye karşı saçı koruyucu maddeler de 

içerebilir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 
 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

 
1. Saçın oluşumu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hipodermisteki hücreler 

B) Dermis fibroblastlar 

C) Ter bezindeki hücreler 

D) Sinir uçlarındaki hücreler 

E) Dermis ve üzerine yayılmış olan Epidermis hücreleridir. 

2. Pul tabakası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dermisin alt koruyucu tabakasıdır. 

B) Saçın dış koruyucu örtüsüdür. 

C) Saçın iç koruyucu örtüsüdür. 

D) Medullanın ortasıdır. 

E) Hipodermisin alt tabakasıdır. 

3. Saçın renk değişikliğine uğrayan tabaka aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kutikul 

B) Epidermis 

C) Lif tabakası 

D) Medulla 

E) Spinozum 

4. Hidrojen bağları proteindeki komşusu hangi gruplar arasında yer alır? 

A) O + H 

B) H + O2 

C) HN ve O 

D) –NH ve C = O 

E) CH2 + H1 + O = CH4 



 

5. Tuz başlarının yapısını etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Asit ve alkali 

B) Karbon ve oksijen 

C) Asit ve karbon 

D) Alkali ve ozon 

E) Tuz ve karbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

Soru No  Cevap  

1  E 

2 B 

 3  C  

4  D 

5  A  

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 
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