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FÖN 

 
Tanımı 

 
Fön, su ve ısı yoluyla saçta kısa süreli biçim değişikliği anlamına gelir. Düz, kıvırcık, dalgalı her boyda 

ve çeşitli modellerde kesilmiş saçlara, fön makinesi ve fön fırçalarıyla hareketli, yumuşak ve natürel 
şekiller verilmesi işlemidir. 

 

Önemi 

 
Fön Almanca “Föhn” kelimesinden gelmekte olup Türkçe anlamı lodos (esinti)’tur. 70’li yıllardan bu 

yana tüm dünyada kullanılmaya başlanmış ve mizanplinin yerini almıştır. Mizanplinin sarılması, 
kurutulması fazla zaman aldığı düşünülerek fönle yapılan yumuşak hareketlerin moda olması fön 

uygulamalarına ilgiyi artırmıştır. 

 
Tüm saçlar esnek ve uzayabilir niteliktedir. Saç ıslakken esnekleşir ve normal boyunun yarısı kadar 

uzar. Bu olay korteks içerisinde bulunan hidrojen ve tuz bağlarının kırılması sonucunda oluşur. Saç, fön 

makinesiyle kurutulduğunda bu bağlar yeni şeklini alarak birleşir. Geçici olarak bağları kırmak, fırça ile 
esnetmek ve kurutmak suretiyle kıvırcık ve dalgalı saçı düz, düz saçı ise dalgalı hâle getirebilir.  

 

Saçta biçim değişikliğinin dayanıklılığı; 

• Saçın kalitesine 
• Havanın nemine ve yağlanma düzeyine bağlıdır. 

 

Saç şeklini koruyucu kozmetik ürünler, saç üzerinde destekleyici ve koruyucu bir tabaka 
oluşturduğundan saçın dayanıklılığını artırır. 

 

Yanlış ürün seçimi ve kalitesiz ürünler, 

• Saçı kurutur. 
• Saçta nem kaybına yol açar. 

• Saçı yağlandırır. 

• Saçı ağırlaştırabilir. 
 

Saç vereceğimiz modelini seçmeden önce yüzün şeklini dikkatle inceleyip saç modeline daha sonra 

karar verilmelidir. Estetik bakımında bilinmesi gereken beş önemli faktör şunlardır: 
• Baş ölçüsü 

• Alın durumu 

• Yüz şekli 

• Burnu ve kulak durumu 
• Vücut ölçüleri 

 

Yukarıda sayılan önemli estetik faktörlerden de anlaşılacağı gibi kuaförün iyi bir estetik bilgisine sahip 
olması çok önemlidir. Resim, heykel gibi görsel sanatlarda ve diğer bütün güzel sanatlarda ''estetik'' ölçü 

ve bilgisi her şeyden önce gelir. Kuaförlük de görsel bir süsleme sanatı olduğuna göre bizlerin de iyi bir 

estetik bilgisine sahip olmamız gerekir. 
 

Fönün Tarihçesi 

 
Türkiye’de bayan berberliğinin başlama tarihi olan 1917 yılında, berberlikle ilgili pek çok kelime 

Fransızca’ydı. O zamanlar ustalar, ısıtıp kullandıkları ince demir saç maşalarla veya saçları değişik 

yöntemlerle sarıp tarayarak biçimlendirme işlemlerini yapıyorlardı. 1950 ve sonraki yıllarda kuaförlük 
sanatındaki yeni bilgi, beceri ve teknolojik gelişmeler sayesinde özel olarak yapılmış mizanpli 

bigudilerine sarılıp üzerine saç filesi bağlanıp makinede kurutulduktan sonra günün modasına ve 

müşterinin isteğine göre saçların değişik şekillerde taranmasına mizanpli deniliyor ve uygulamıyordu. 



1970'li yıllarda, mizanplinin yanı sıra elektrikli saç maşaları da kuaför salonlarında saçlara şekil vermek 

üzere kullanılmaya başlanıldı. Daha sonraki yıllarda mizanpli uygulamalarının ve maşanın yerini fön 
makineleri ve fön fırçaları aldı. Elektrikli maşalardan sonra bütün dünyada ve Türkiye'de fön makineleri 

kullanılmaktadır. 

 
 

 
 

Resim: Fön 

Fön Çeşitleri  

Temel olarak üç çeşit fön tekniği vardır:  

 Düz fön  
 Dalgalı fön  
 Düz-karışık fön  

Fön Çekme Stilleri  

Temel tekniklerin saçın yapısına, kişinin özelliklerine ve istenen modele uygun olarak kullanılmasıyla 

fön çekme stilleri oluşmuştur. Bunlar:  

 Düz basık fön çekme stili  
 Dip kısımlar kabarık, düz-karışık (flu) fön çekme stili  
 Dip kısımlar kabarık, düz fön çekme stili  
 Kıvırcık saça basık düz fön çekme stili  
 Permalı saçın kurutulması fön- vigo stili  

Bu fön çekme stilleri, saçın yapısına göre şu şekilde uygulanabilir:  

Normal bir saça fön çekme stilleri  

 Dipler kabarık, düz fön çekme  

 Dipler kabarık, düz-karışık (flu) fön çekme  

 Dipler dümdüz, basık fön çekme  



 Dipler basık, dalgalı fön çekme  

 Dipler kabarık, dalgalı fön çekme  

 Dipler kabarık, düz fön çekme  

 Dipler kabarık (flu), fön çekme  

 Dipler basık, dalgalı fön çekme  

 Dipler kabarık, dalgalı fön çekme  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONU TARAMA TESTİ 

1. Aşağıdakilerden hangisi düz fönde kullanılan fırça çeşitlerinden değildir?  

A)  Yuvarlak fırça  

B)  Düz geniş fırça  
C)  Oval fırça  

D)  Kare fırça  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fönde kullanılan kozmetik ürünlerden değildir?  
A)  Maske  

B)  Briyantin  

C)  Köpük  
D)  Jöle  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi düz fön uygulamasında dikkat edilecek noktalardan değildir?  
A)  Fön yapılacak saçlar temiz olmalıdır.  

B)  Eskimiş fırçalarla fön çekilmelidir.  

C)  Fönlenecek saç iyi ıslatılmalıdır.  

D)  Fön yapılmaya enseden başlanmalıdır.  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi düz fönde kullanılan tarak çeşitlerinden biridir?  

A)  Oval tarak  
B)  Ayırma tarağı  

C)  Düz geniş tarak  

D)  Dar dikdörtgen tarak  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi araç-gereçlerin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalardan değildir?  

A)  Kullanılacak havlunun temiz ve kuru olması  

B)  Kullanılacak fırçanın tahtadan, doğal ve yumuşak olması  
C)  Eskimiş ve paslanmış tokaların kullanılmaması  

D)  Fön makinesinin hava giriş ızgarasının temizlenmemesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 
 

Soru 
No 

Cevap 

1 D 

2 A 

3 B 

4 D 

5 D 

  


