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SAÇ İNCELTME TEKNIKLERI 
 

1-Tutamın dibinden inceltme:(Dipten inceltme): 

Kalın ve gür saçlar başın etrafında yoğunluk yapıp kabaracağında dipten inceltme işlemi 

yapılır. Ara makası, düz makas ya da ustura kullanılabilir. 

-Dipten inceltmelerde ara makasın kullanılışı: Kuru yada ıslak saç kalın ve geniş 

olmayacak şekilde ayrılıp, parmaklar arasında tutularak kaldırılır ve derinin 2-3 cm 

gerisinden dipten inceltme işlemine başlanır. (Uzun saçlarda) Aynı yere 2 kez ara makası 

vurulmamalıdır. Saç gergin tutulmalı ve makas çapraz vurulmalıdır. Tek makas 

hareketiyle saç kesilmelidir. Eğer dipten uca kadar inceltilmesi gereken bir saçsa (çok 

gürse ve kabarıyorsa) incelttiğimiz yerin 2 cm yukarısından makas çapraz vurulmalı ve 

saç ucuna kadar işlem tekrarlanmalıdır. Aynı işlem düz makasla da yapılabilir. Bir tutam 

saç alınarak makasın ağzına yerleştirilir ve makas kapatılmadan aşağıya ve yukarıya doğru 

ritmik hareketlerle kaydırarak ara makasıyla yapılan inceltme işlemi düz makasla 

yapılabilir. 

-Dipten inceltmede dikkat edilecek noktalar: Saç sınır çizgisine yakın bölgelerde dipten 

inceltme işlemi yapılmamalıdır. Ayırma çizgisine yakın olan yerlerde dipten inceltme 

işlemi yapılmamalıdır. Tepe bölgesinde dipten inceltme işlemi yapılmamalıdır. 

2-Tutamın ortasından inceltme: 

Tutamın ortasından yapılan inceltme, saç modeline dışa doğru genişlik ve hacim 

kazandırır. Tutamlardaki yükü hafifletir ve saçın baştan uzaklaşarak hacim kazanmasını 

sağlar. Kısa saçlar uzun saçlara destek olur. 

3-Tutamın ucundan inceltme ( Form çizgisinin inceltilmesi, uçtan inceltme): 

Form çizgisindeki saç uçları inceltildiğinde saçın ağırlığı hafifler, saç uçları serbestleşir. 

Saça daha fazla hareket kazandırılmış olur. Form çizgisi yumuşar ve ağırlık olan 

bölümlerle daha uyumlu bir geçiş sağlanır. Bu tekniğe uçtan inceltme denir. Çeşitli 

teknikler kullanılır.  

 

 

 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

KONU TARAMA TESTİ  

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1) Asagıdakilerden hangisi saç kesiminde kullanılacak araç gereçler arasında yer almaz? 

a) Düz makas  

b) Fısfıs  

c) Tarak  

d) Ustura   

e) Sprey 

 

2) İyi bir saç kesimi yapabilmek için asagıdaki maddelerin hangisinin olması gerekir?   

a) Temiz ve iyi ıslatılmıs olmalıdır  

b) Jöleli ve kuru olmalıdır 

c) Dolasık olmalıdır 

D) Kirli olmalıdır 

E) Müsteriye önlük takılmadan kesime baslanmamalıdır 

 

3) Asagıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan saç  kesim teknigi degildir? 

a) Oval saç kesim teknigi 

b) Katlı saç kesim teknigi 

c) Düz saç kesim teknigi 

d) Modern saç kesim teknigi 

e) Sekli belirsiz saç kesimi 

 

4) Asagıdakilerden hangisi saç kesiminde yüz sekilerli  arasında yer almaz? 

a) Oval seklinde yüz 

b) Yuvarlak seklinde yüz 

c) Kare seklinde yüz 

d) Dikdörtgen seklinde yüz 

e) Silindir seklinde yüz 

 

5) Asagıdakilerden hangisi 1980'li yıllara göre saç kesim sekilleri arasında yer alır? 

a) Alagarson kesim 

b) Asimetrik kesim 

c) Klasik kesim 

d) Simetrik kesim 

e)Oval kesim 

 

 

 

 



 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

Soru 

No 

Cevap 

1 E 

2 A 

3 E 

4 E 

5 A 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

http://bayramicmtal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/17/03/907073/dosyalar/2016_03/

02104403_sakesimteknikleri.pdf 

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

