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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 mmo 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. 

 

 

 
“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size,genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”  

  Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
 

 

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN. 
 

 

 

 
 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
KONU TARAMA TESTİ 
 

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. (  ) Kesme taraklarının numaraları büyüdükçe saçın uzunluğu artar. 
 

3. (  ) 3 numaradan kısa kesimler makasla uygulanamaz. 

 

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

5. (  ) 0 numaralı kesim, jilet hassasiyeti olanlar için uygundur. 

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

 

 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru 

No  

Cevap 

1 Yanlış(Y) 

2 Doğru (D) 

3 Doğru (D) 

4 Doğru (D) 

5 Doğru (D) 

6 Doğru (D) 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
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