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TARİH 

 

 

KRİTERLER VERİLEN 

PUAN  

AÇIKLAMA 

1-Ön Hazırlık (12p) (10p)  

a)Çalışma tezgâhını  üzerine uygulanacak işeleme gore konulacak 

malzemeleri rahat çalışma ortamı sağlayacak şekilde  dizer. (2p) 
(Şampuan,krem,havlu,penuar,kesim lastiği,makas,tarak 

çeşitleri(açma ve ayırma),su spreyi,klips  vs)  

  

b) İşlem öncesi saç ve cilt analizi(4p) 
- Saçlı deride açık yara, sivilce, et beni ve herhangi bir cilt hastalığı 

olup olmadığını gözle ve elle kontrol eder. (2p) 

  

-Saçın yapısını, çıkış yönünü ve daha önce işlem yapılıp yapılmadığını 

mankenden bilgi alarak ve gözle kontrol eder. (2p) 
  

c)Müşteriyi yapılacak işleme hazırlar(4P) 

- Çalışma koltuğunu, mankenin rahat edebileceği,  rahat çalışılabilecek 

ve aynaların rahat kullanılabileceği seviyeye getirir(2P) 

  

-Uygulamanın türüne göre koruyucu aparatları mankeni rahatsız 

etmeyecek şekilde takar/giydirir.(Havlu-Penuar-Kesim lastiği)(2P) 
  

2-Tekniğe Uygun Saç Kesimi    

Saçı Kesime Hazırlar (7P)  

a)Uygulanacak modele ve saç tipine bağlı olarak kuru mu ıslak mı 

kesim yapacağına karar verir(2P) 
  

b)Islak kesim yapılması halinde, saç yıkanmayacaksa, saçı su ve/veya 

uygun kozmetik ürünler kullanarak ve müşterinin kulağına, gözüne ve 

kıyafetine su/kozmetik kaçmamasına dikkat ederek kesime uygun hale 

gelene kadar eşit şekilde ıslatır.)(3P) 

  

c)Verilen modellere bakarak mankenin fizyonomisini ve saçın 

yapısını inceleyerek   karar verme(2P) 

  

2)Saçı keser (39P)  

a)Mankeni kesimi rahat yapabileceği ve yaptığı kesimi rahat 

görebileceği bir mesafede durur.(1P) 

  

b)Belirlenen modele ve saç kesim tekniğine göre saçı eşit ve düzgün 

bölümlere ayırır ve saç kesimine uygun yerden başlar.(2P) 
  

c)Kesim sırasında tarama yönü(Doğal tarama, dik açılı tarama, 

kaydırılmış tarama,tek yöne doğru tarama) (6P) 

  

d) Kesim sırasında tarama açısı0,0-30 düşük açılı,30-60 orta 

dereceli tarama açısı,60-90 yüksek dereceli tarama açısı (6P) 
  

e) Kesim sırasında parmak tutuşu(paralel parmak tutuşu,paralel 

olmayan parmak tutuşu)(5P) 
  

f)Kesim sırasında mankenin değişik profil açılarını aynadan sürekli 

olarak kontrol eder.(2P) 
  

g)Kesim süresince, mankenin başını sözlü olarak ve parmak uçlarıyla, 

kesime uygun pozisyona yönlendirir.(2P) 
  

h)Kesim sırasında tarak ve saç kesim aletini uyum içinde kullanır. 

Kesim sırasında tepe, ön ve ensede bulunan helezonlara, sivilcelere, et 

beni ve yaralara dikkat eder.(5P) 

  



j)Saçı sınır çizgilerinin simetrik ve düzgün olmasına dikkat ederek 

keser.(5P) 
  

k)Kesim sonrasında kesim yapılan bölgeleri ve saçı, aynadan 

yararlanarak ve kullanılan açılara göre kontrol etme .(5P) 
  

3-Hedef ve Sonucun Tutarlılığı (44p)  

a)Kullanılan açılara göre kontrol etme (12p)   

b)Kesimin bütün içerisindeki orantısını kontrol etme(12p)   

c)Hedef ile sonucun tutarlılığı(20p)   

Toplam Not:100p   
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