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SAÇ YIKAMA  

Suyun Sertliği  

 

Su tabancaları ve karıştırma vanaları düzenli olarak bakımdan geçirilmelidir. Suyun 

sertliği kireç birikimlerine neden olmaktadır. Bu birikimler tıkanıklara ve su basıncının 

düşmesine neden olur. Bu durumda saç durulama süresinin uzamasına yol açar. Duş 

püskürtme kafalarında tortu oluşturan kireç artıklarını düzenli olarak kontrol edilmeli ve 

temizlemelidir. İnce bir iğne kullanılarak püskürtme delikleri temizlemeli, mümkünse 

püskürtme kafaları sökülerek kireç sökücü kullanılmalıdır. ( Kreç çözüçü olarak sirke ve 

limon tuzu kullanabilirsiniz.)  

 

Sert sular çözünmüş durumda kalsiyum ve magnezyum tuzları içermektedirler. Bunlar 

elinizi sabunla yıkadığınızda köpük artığına neden olan maddeler içerir. Suyun hem insan 

vücuduna hem de saç sağlığı ve güzelliğine etkisi büyüktür. Sert suda şampuan ve sabun 

köpürmez, saç iyi temizlenmez, saçta olumsuz etkiler meydana getirir.  

 

Yumuşak Sular  

Kuaför salonu yumuşak su bölgesinde bulunuyorsa ya da bir su yumuşatıcısı kullanılıyorsa 

salonunuzdaki su püskürtme kafalarında kireç birikimi meydana gelmeyecektir. Yumuşak 

su ayrıca ellerinizi sabunla yıkadığınızda çabucak köpürecek ve lavaboda herhangi bir 

köpük artığı bırakmayacaktır. İçme ve kullanma suyu olarak en uygun su terkos suyu diye 

bilinen çeşme suyu, filtrelerden geçirilerek klorlanmış sulardır. Yumuşak sular, saç ve 

saçlı deri için en uygun olanıdır.  

 

SAÇ AYIRMA  

Saçı Dörde Ayırma  

Başın ön tepe kısmından iki kaşın ortası hiza alınarak alın ortasından enseye kadar olan 

bölümünü ayırmak ve kulak hizaları ölçü alınarak bir kulaktan diğer bir kulağa ayrım 

yapmaktır.  

Saçı, baş şekli ve kafatası yapısına uygun olarak diğer saç ayrımlarına da zemin 

oluşturacak şekilde uygulama yapmayı kolaylaştıracak bir işlemdir. Saçın döner 

noktalarını (ters çıkış), kafatası kemiğinin yerini, başın genişliğini öğrenip saça hâkim 

olmanıza ve saçtaki diğer ayrımları daha kolay anlamanıza yardımcı olacak bir 

uygulamadır.  

 

Kullanıldığı Yerler  

Saç kesimi, fön, rasta, saç sarma uygulamalarında kullanılmaktadır.  



 

Araç Gereçler  

Araç gereçlerimizi yapacağımız işlemlerden önce hazırlamamız öncelikle zaman kaybını 

önleyecektir. Uygulamaya geçmeden önce hangi araç gereci kullanacağımızı önceden 

tespit etmiş oluruz. Müşterimizi bekletmeden bir an önce işleme başlamamıza yardımcı 

olacaktır. Müşterinin gözünde işimize olan saygımız ve titizliğimiz dikkate alınacaktır. 

Aynı zamanda çalışma disiplini ve çalışma kolaylığı sağlanmış olacaktır. Saç ayırma 

işleminde şu malzemeler kullanılır:  

Saç ayırma tarağı: Saç dolaşığını açarak saçın düzeltilmesini sağlar. 

Şişli ayırma tarağı: Saçı bölümlere, tutamlara ayırarak mizanpli sarımında kullanılır. 

Şişli kısmı metal ve plastik olanı vardır. Kullanımında sivri kısmının zarar vermemesi için 

dikkatli çalışılması gerekmektedir. 

Saç pensleri: Ayrılan saç parçalarını tutturmaya yarayan sabitleştiricidir. 

Koruyucu örtü: Müşterinin kıyafetini her türlü işlemden korumaya yarayan örtüdür.  

Müşteri Hazırlama  

Müşteriyi yapılacak uygulamaya hazır hâle getirmek, uygulamada kolaylık, zamandan 

tasarruf ve düzenli çalışmayı sağlayarak başarıyı artıracaktır. Aynı zamanda uygulama 

sırasındaki doğabilecek olumsuzluklardan müşteriyi korumamıza yardımcı olacaktır. 

Müşteriyi hazırlarken öncelikle koruyucu örtü takılmalı ve ensesine havlu konulmalıdır. 

Önceden yıkanmış saçın dolaşığı açılıp fazla suyu alınarak ayırma işlemine hazır hâle 

getirilmelidir.  

SAÇI DOKUZA AYIRMA  

Tanımı  

Göz bebekleri hiza alınarak saçın ön çerçevesinin tepe kısmının ve ense kısmının üçer 

parçaya ayrılarak saçın dokuz eşit parçaya ayrılmasıdır.  

Önemi  

Permanant, mizanpli, röfle-meç gibi uygulamalarda çalışma kolaylığı sağlar. Tutumların 

ince veya kalın ayrılmasında, ayrımların net ve düzgün oluşunda işlemin doğru 

yapılmasına yardımcı olması nedeniyle saçı dokuz eşit parçaya ayırmak önem 

taşımaktadır.  

Kullanıldığı Yerler  

Permanant, röfle, meç ve mizanpli uygulamalarında kullanılır.  

Saçı tekniğine uygun dokuz parçaya ayırınız.  

İşlem Basamakları  



 

 Ortamı hazırlayınız.  

 Kişisel hijyeninizi yapınız.  

 Araç gereçlerin hijyenini yapınız.  

 Araç gereçleri düzenli şekilde yerleştiriniz.  

 Müşterinin arkasında yer alınız.  

 Müşteriye koruyucu örtü takınız.  

 Saç dolaşığını açınız.  

 Saçın fazla suyunu havlu ile alınız.  

 Saçı geriye doğru tarayınız.  

 

 

 Müşterinin başını hafifçe geriye doğru eğiniz.  

 Kendimizi aynı oranda müşteriye doğru eğiniz.  

 Müşterinin alnını görünüz.  

 

 

 

 Sağ elle tuttuğumuz tarağın ucunu, sol gözün ortasını hiza alarak başın ön 

bölgesindeki saçı, sol çerçeve başlangıcına yerleştiriniz.  



 

 Sol elin orta veya işaret parmağını, tarak sırtının başlangıç ucuna dayayınız.  

 Bu şekilde destekli tarak ucunu sol göz bebeğini hiza alarak baş derisi üzerinde 

düz olarak tepeye kadar kendinize doğru 10 cm çekiniz.  

 

  Sağ eldeki tarakla saçı sağa çekerek ayırımı belirginleştiriniz.  

 Sağa çekilen saçı sağa tarayarak avuç içinde tutunuz.  

 Saçın sol baş önü kısmını yukarıya doğru tarayınız.  

 Aynı işlemi sağ göz bebeğini hiza alarak sağ tarafa uygulayınız.  

 Her iki ayırma çizgisinin bittiği yerden yatay ayırma çizgisi çekerek dikdörtgene 

benzer şekilde birleştiriniz.  

 Dikdörtgen şeklindeki başın ön parçasını düzgünce tarayarak pensle 

tutturunuz.(1)  

 

 Tepedeki dikdörtgen şeklinde ayrılan parçanın hemen altından aynı ebatlarda ve 

şekilde saç ayırınız.  

 Oluşan tepe parçasını tutturunuz. ( 2 )  

 Son kare şeklindeki ayrımı hiza alarak ensedeki saçlara sağ ve soldan dikey ayırma 

çizgisi çekiniz.  

 Oluşan ense üstü parçayı tutturunuz.( 3 )  

 

 

 Müşterinin soluna geçiniz.  

 Başın ön ayrımından başlayarak sol kulak başlangıcına kadar dikey bir ayırma 

çizgisi çekiniz.  



 

 Oluşan sol kulak önü parçasını tutturunuz.( 4 )  

 Sağa geçiniz.  

 Başın ön ayrımından başlayarak sağ kulak başlangıcına kadar dikey bir ayırma 

çizgisi çekiniz.  

 Oluşan sağ kulak önü parçasını tutturunuz. ( 7 )  

 Tepe ayrımının bittiği çizgiden başlayarak sol kulağa kadar yatay bir ayırma çizgisi 

çekiniz.  

 Oluşan sol tepe parçasını tutturunuz.( 5 )  

 Aynı işlemi sağ tarafa uygulayınız.  

 Oluşan sağ tepe parçasını tutturunuz.( 8 )  

 Oluşan sol kulak arkası parçalarını tutturunuz.( 6 )  

 Oluşan sağ kulak arkası parçalarını tutturunuz.( 9 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1. Saçı dörde ayırmada bir kulaktan diğer kulağa bir ………..yapılır.  

A) Ayrım  

B) Koruyucular  

C) İlaçlar  

D) Asitlendiriciler  

2. Saçı dörde ayırmada kulak arkasından ………..bir bölüm saç ayrılır.  

A) Parfüm  

B) Enseye  

C) Matlaştırıcılar  

D) Koyulaştırıcılar  

3. Saçı dörde ayırma, saç kesimi ve …………uygulamalarında kullanılır.  

A) Parfüm  

B) Fön  

C) Matlaştırıcılar  

D) Koyulaştırıcılar 

4. Saç ayrımı yapıldıktan sonra ayrılan saçlar ………….ile tutturulur.  

A) Köpük derecesi yoğun olmalıdır.  

B) Saça fazla elektirik yüklemelidir.  

C) Saçın bütün yağını almalıdır.  

D) Saç pensi  

5. Saçı dokuza ayırmada ……….hiza alınır. 

 A) Islak saçlarda kayganlık  

B) Saçın elektiriklenmemesi 

C)Parlaklık sağlaması  

D) iki kaş ortası 



 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

Soru No Cevap 

1 A 

2 B 

3 B 

4 D 

5 D 

http://www.megep.meb.gov.tr/

