
T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

  
 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10/04/2019 tarihli ve 10058203-410.03-E.7334081 

sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı, Cilt Bakımı Uygulayıcısı, 

Epilasyon Uygulayıcısı, Güzellik Uzmanı, Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı, Makyaj Uygulayıcısı ve 

Manikür (Manikürist) Uygulayıcısı Kurs Programları’nın ekli örneklerine göre kabulü, 

Kurulumuzun 30/04/2015 tarihli ve 31 sayılı kararıyla kabul edilen Kalıcı Makyaj Kursu Programı 

ile 11/01/2013 tarihli ve 2 sayılı kararıyla kabul edilen (IPL) Foto Epilasyon Kursu Programı’nın 

uygulamadan kaldırtılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. 
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Alpaslan DURMUŞ 
Kurul Başkanı 

 
 
 

UYGUNDUR 
…/…/2019 

 
 
 

Ziya SELÇUK 
Millî Eğitim Bakanı 

Sayı 12  
 Konu: Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı, Cilt Bakımı 

Uygulayıcısı, Epilasyon Uygulayıcısı, Güzellik Uzmanı, 
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı, Makyaj Uygulayıcısı ve 
Manikür Uygulayıcısı (Manikürist) Kurs Programları 

Tarih 06.05.2019 
Kurulda Gör. Tarihi 30/04/2019 
Önceki Kararın 
Tarih ve Sayısı 

30/04/2015-31 
11/01/2013-2 



PROGRAMIN ALAN ADI                     : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

 

PROGRAMIN SEVİYESİ                      : 3. Seviye 

   

PROGRAMIN KREDİSİ                        : 7 Kredi 

 

PROGRAMIN ADI                                 : Manikür Uygulayıcısı (Manikürist) Kurs Programı 

 

PROGRAMIN DAYANAĞI              : Bu kurs programının hazırlanmasında 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu, 5580 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

yayımlanan 10UMS0092-3 Referans Kodlu Manikürist 

Ulusal Meslek Standardı, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığının 05/10/2018 tarihli ve 130 sayılı Kararı ile 

onaylanan Özel Kurslar Çerçeve Programı esas 

alınmıştır.  

 

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI                   

 

Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini 

tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.   

                                 

PROGRAMIN AMAÇLARI             

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin; 

1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri, 

2. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları, 

3. Kalite gerekliliklerini uygulamaları, 

4. İş organizasyonu yapmaları, 

5. Yapılacak işle ilgili ön hazırlık yapmaları, 

6. Manikür-pedikür yapmaları, 

7. Protez tırnak uygulaması yapmaları, 

8. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları 



     beklenmektedir. 

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR              

 

1. Bu kurs programı manikürist alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman 

ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete 

kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam 

edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip 

yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten 

karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır. 

3. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak  ve 

anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. 

4. Program süresince; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve 

cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum 

tarafından alınır. 

5. Bu programın hazırlanmasında, Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yayımlanan 

10UMS0092-3 Referans Kodlu Manikürist Ulusal Meslek Standardı dayanak alınmıştır.  

6. Öğretme - öğrenme sürecinde video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır. 

7. Aletli manikür ve protez tırnak uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkân sağlamak 

amacıyla, gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli 

hizmet veren kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir.  

8. Konular işlenirken gerektiğinde manikür ve protez tırnak uygulaması alanında uzman kişiler 

davet edilerek, onların örnek uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden 

yararlanılabilir. 

9. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında Kurs Bitirme 

Sınavına tabi tutulurlar. Kurs programının sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri 

kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ölçülecektir. Bu sınavlardan 

başarılı olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.  

 

 

 



 

 

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ                 

 

Bu kursta görevlendirilecek eğiticilerin, üniversitelerin kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği 

bölümü mezunu ya da saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans programından mezun olmaları 

veya güzellik uzmanlığı alanında ustalık belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. 

 

 

PROGRAMIN SÜRESİ    

    

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır. 

Teorik Eğitim Süresi           :   48  ders saati 

Uygulamalı Eğitim Süresi   : 142   ders saati 

Toplam Süre                        : 190  ders saati 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMIN  ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI    

                      MANİKÜR UYGULAYICISI (MANİKÜRİST) KURS PROGRAMI ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE 

TABLOSU 

               ÜNİTE/KONU KAZANIM VE AÇIKLAMALARI      SÜRE 

A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

(İSG) FAALİYETLERİNİ 

YÜRÜTME 

     

1. Eğitimlere ve Tatbikatlara 

Katılma 

 

2. Yasal ve İşyerine Ait Kurallara 

Uyma 

1. İSG konusunda işyerinin ve iş yeri dışındaki 

kurumların eğitimlerine katılır. 

 

2. Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. 

 

3. İSG ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri günceller. 

 

4. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına 

yönelik yapılan çalışmalara katılır. 

 

5. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde işletme 

prosedürlerine uygun olarak görev alır. 

 

6. İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır 

şekilde bulundurur. 

 

7. Yapılan çalışmaya uygun iş elbisesini ve KKD’yi 

giyer. 

 

8. Çalışmayla ilgili uyarı işaret ve levhalarını talimatlar 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

6 Saat 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 

6 Saat 

 

 

 

 

 

 

 



doğrultusunda kullanır. 

 

9. Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve kesici malzemeleri güvenli 

bir şekilde muhafaza eder. 

 

10. Yangın tüplerinin dolum tarihlerini gözlemleyerek 

amirini bilgilendirir. 

 

11. Tehlikeli durumları saptayıp giderilmesi için önlemler 

alır ve amirine rapor eder. 

 

 

 

B. ÇEVRE KORUMA 

MEVZUATINA UYGUN 

ÇALIŞMA 

 

1. Çevre Koruma Yöntemlerini 

Öğrenerek Uygulama 

 

2. Çevresel Risklerin Azaltılması 

Çalışmalarını Yürütme 

 

1. Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve iş yeri 

dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. 

 

2. Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. 

 

3. Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. 

 

4. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik 

yapılan çalışmalara katılır. 

 

 

Teorik Eğitim Süresi: 

4 Saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:  

2 Saat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde 

kullanır. 

 

6. Sorumlu olduğu alanlardaki tehlikeli ve zararlı atıkları 

cinslerine göre ayrıştırarak uygun ortamlarda depolar. 

 

7. Çalışırken yaptığı uygulamaların çevresel etkilerini 

gözlemler, rapor eder ve zararlı sonuçlarının önlenmesi 

çalışmalarına katılır. 

 

 

 

C. KALİTE 

GEREKLİLİKLERİNİ 

UYGULAMA 

 

1. Yapılan Çalışmaların Kalitesini 

Kontrol Etme 

 

2. Kalite Gereklilikleri ile İlgili 

Eğitim Faaliyetlerini Yürütme 

1. Kullandığı araç, gereç ve sistemin kalite gerekliliklerini 

kavrar. 

 

2. Makine, araç, gereç ve ayarlarının kullanım 

kılavuzlarına uygunluğunu kontrol eder. 

 

3. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen araç-gereçleri 

kontrol eder. 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

4 Saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 

2 Saat 



 

3. Geri Bildirim (Personel- 

Müşteri) Sistemini İşletme 

 

4. İşin Etkinliğini ve Verimliliğini 

Sağlamak İçin İşverene/ 

Çalışanlara Öneride Bulunma 

 

 

  

4. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili 

kişilere bildirerek ilgili kayıtları tutar. 

 

5. Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve 

ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. 

 

6. İşletmenin eğitim faaliyetlerine katılır. 

 

7. Eğitimde öğrendiklerini işinde uygular. 

 

8. Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller ve 

yenilikleri yardımcı elemanlara aktarır. 

 

9. Yardımcı elemanların şikâyet ve önerileri ile ilgili 

yetkilileri bilgilendirir. 

 

10. Müşterilerden gelen öneri ve şikâyetleri yetkililere 

bildirir. 

 

11. Şikâyetlerin sebeplerini araştırarak kendi inisiyatifi 

dâhilindekileri çözer. 

 

12. İş yerinde verimin düşük olduğu aşamaları tespit eder. 

 



13. Bu aşamalara ilişkin önerileri ilgililere iletir. 

 

D. İŞ ORGANİZASYONU 

YAPMA 

 

1. İş Ortamının Temizliğini Yapma 

 

2. Makine, Araç ve Gerecin Hijyen 

ve Temizliğini Sağlama 

 

3. Kullanılacak Makine, Araç ve 

Gerecin Bakımını Yapma 

 

4. Kişisel Hazırlık Yapma 

 

5. Kendisinin ve Yardımcı 

Elemanların Kişisel Bakımını 

Sağlama 

 

6. Stok/Çalışma Ortamındaki Araç 

Gereç ve Malzemeyi Kontrol 

Etme 

 

1. Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde 

makine ve temizlik malzemesi kullanarak temizler. 

 

2. Çalışma ortamını rahat çalışılabilecek şekilde düzene 

sokar. 

 

3. Kullanılan araç ve gereci, ilgili mevzuat ve hijyen 

kurallarına uygun şekilde, makine ve temizlik 

malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder. 

 

4. Yıkanan araç ve gereci kurular. 

 

5. Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda saklar. 

 

6. Basit arıza ve bakımları talimatına uygun yapar. 

 

7. Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir. 

 

8. İşin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iş 

kıyafetini seçer. 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

12 Saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 

6 Saat 



7. Temin Edilen Malzemeleri 

Uygun Koşullarda/Yerlerde 

Saklama 

 

8. Yardımcı Elemanlar Arasında İş 

Bölümü Yapma 

 

9. Yardımcı Elemanların Yaptığı 

İşleri Kontrol Etme 

 

10. Müşteri Kaydı Tutma 

 

11. İşlem Sonrası Kullanılan 

Koruyucu Aparatları Müşterinin 

Üzerinden Almak/Çıkarma 

 

12. Müşteriye Yapılan İşlemin 

Kullanımına İlişkin Önerilerde 

Bulunma 

 

 

 

9. Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder. 

 

10. Kullanımına uygun biçimde kıyafetleri giyer/takar . 

 

11. Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular. 

 

12. Yardımcı elemanların kişisel bakım ve hijyen 

kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eder. 

 

13. Stoktaki/çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak 

işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini 

kontrol eder. 

 

14. Eksik araç/gereç ve malzemeleri ilgililere/işverene 

bildirir. 

 

15. Temin edilen malzemelerin, türünü, miktarını, kullanım 

tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını, 

siparişe göre kontrol eder. 

 

16. Saklanacak/stoklanacak malzemeleri saklama 

koşullarına göre sınıflandırır. 

 



17. Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun 

yerlere yerleştirir. 

 

18. Çalışma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalışma 

ortamı sağlayacak şekilde zarar vermeden dizer. 

 

19. Yardımcı elemanlar arasında niteliklerine ve işin 

özelliklerine göre iş bölümü yapar. 

 

20. Yardımcı elemanlara yapacakları işi açıklar. 

 

21. Yardımcı elemanlara verilen işlerin istenilen nitelikte 

ve zamanında yapılıp yapılmadığını takip eder. 

 

22. Varsa hata ve eksiklikleri belirleyerek giderilmesini 

sağlar. 

 

23. Müşterilerin iletişim bilgilerinin bulunduğu çizelgeyi 

hazırlar. 

 

24. İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden koruyucu 

aparatları müşterinin üzerinden alır/çıkarır. 

 

25. Müşteriye yapılan işlemin olumlu-olumsuz etkisi 



konusunda sözlü olarak bilgi verir. 

 

26. Yapılan işlemi nasıl daha iyi kullanabileceği konusunda 

sözlü olarak önerilerde bulunur. 

 

27. Yapılan işleme uygun kozmetik ürünlerini müşteriye 

önerir. 

 

E. ÖN HAZIRLIK YAPMA 

1. Müşteriyi Karşılamak / Ağırlama 

 

2. Müşterinin İletişim ve Sağlıkla 

İlgili Bilgilerini Alma 

 

3. Müşteriye Kullanılacak 

Kozmetik Ürüne İlişkin Alerji 

Testi Yapma 

 

4. Yapılacak İşleme Göre 

Kullanılacak Makine, Araç 

Gereç ve Malzemeleri Hazır 

Hale Getirme 

 

1. Müşteriyi kapıda güler yüzle selamlayarak karşılar. 

 

2. Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının görebileceği 

bir dolapta/yerde muhafaza edilmesini sağlar. 

 

3. Müşteriyi bekleme bölümü veya çalışma bölümüne 

yönlendirir. 

 

4. Müşterinin talebi doğrultusunda ikramda bulunur. 

 

5. Müşteriyle ön görüşme yaparak işlemi belirler. 

 

6. Sağlık koşulları konusunda müşteriden sözlü/yazılı bilgi 

alır. 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

6 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 

6 Saat 



5. Koruyucu Aparat Kullanarak 

Müşteriyi Yapılacak İşleme 

Hazırlama  

 

         

 

 

7. El/ayakta açık yara, sivilce, et beni, cilt hastalığı olup 

olmadığını müşteriden bilgi alarak, gözle ve elle kontrol 

eder. 

 

8. Ciltte problem varsa bölgeye işlem yapmayarak gerekli 

hekime yönlendirir. 

 

9. Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini müşteri 

bilgi formuna kaydeder. 

 

10. İlk defa kullanılacak kozmetik üründen, müşterinin 

dirsek içi ya da kulak arkasına küçük bir miktar sürer.  

(İşlemden en az bir saat ya da en fazla 24 saat 

öncesinde) 

 

11. Alerjik bir reaksiyon halinde bol ılık su ile bölgeyi 

yıkar, koruyucu krem sürer. 

 

12. Müşteriye uygulanacak işleme göre uygun makine, araç 

gereç ve malzemeleri belirler. 

 

13. Kullanılacak makine, araç gereç ve malzemeleri kolay 

kullanabilecek şekilde odanın/tezgahın/sehpanın uygun 

yerlerine koyar. 



 

14. İşlemin türüne göre önlük, terlik gibi malzemeleri 

müşterileri rahatsız etmeyecek gevşeklikte/sıkılıkta 

müşteriye takar/giydirir. 

F. MANİKÜR - PEDİKÜR 

YAPMA 

 

1. Tırnağı İşleme Hazır Hale 

Getirme 

 

2. Tırnağa Şekil Verme 

 

3. Tırnak Etlerini Açma 

 

4. Elleri / Ayakları Sıcak Suda 

Bekletme 

 

5. Kütikülleri Temizleme 

 

6. Topukları Törpüleme 

 

7. Nasırın Türüne Göre Alma 

Tekniğini Belirleme 

 

1. Pamuğa yeterli miktarda aseton sürer. 

 

2. Tırnağın dibinden ucuna doğru fazla bastırmadan 

ovalayarak dairesel hareketlerle ve asetonu deriye 

temas ettirmemeye özen göstererek tırnak üzerindeki 

ojeyi/cilayı siler. 

 

3. Tırnak koyu renkli ojeli ise aynı işlemi ikinci kez 

uygular. 

 

4. Müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen uzunluğa 

göre, tırnağı çatlatmamaya dikkat ederek ve etli bölüme 

zarar vermeden tırnağı keser. 

 

5. Müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen modeli 

verecek şekilde pürüz bırakmadan, yanlardaki pürüzleri 

alarak fazla bastırmadan ve tırnak törpüsünü soldan 

sağa, sağdan sola doğru hareket ettirerek tırnağı 

törpüler. 

 

Teorik Eğitim Süresi:  

6 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 

90 Saat 



 

8. Nasırı Çıkarma 

 

9. Batık Çıkartma 

 

10. İşlem Sonrası Tırnak/El/Ayak 

Temizliği Yapma 

 

11. Tırnağı Boyamak/Süsleme 

 

12. El ve Ayak Bakımı Yapma 

 

13. Kuru Manikür Yapma 

 

 

 

6. Tırnak diplerindeki ölü deriyi fazla bastırmadan ve 

derine inmeden geriye iterek açar. 

 

7. Manikür kasesi/pedikür küvetinetek kullanımlık galoş 

geçirir. 

 

8. Eli-ayağı yakmayacak sıcaklıktaki temiz suyu, manikür 

kasesi/pedikür küvetine tamamını doldurmayacak 

ölçüde ve suyu etrafa dökmeden koyar. 

 

9. Müşterinin elini/ayağını, kâseye/küvete koymasını 

sağlayarak, manikürde 5 dakika, pedikürde 15 dakika 

bekletir. 

 

10. Tırnağın kenarındaki eti gerdirerek açar. 

 

11. Tırnak çevresindeki ölü deriyi ve şeytantırnağını, et 

pensini yan tutup, ucunu az açarak ve daire şeklinde 

yürüterek keser/alır. 

 

12. Pedikür küvetinden müşterinin ayağını çıkararak temiz 

bir havluyla nemini alır. 



 

13. Ayak bileğinden tutarak topuktaki ölü derinin 

bulunduğu bölümleri, fazla bastırıp cilde zarar 

vermeden ve topuk törpüsünü aşağıdan yukarıya, 

sağdan sola hareket ettirerek ölü deri dökülene kadar 

törpüler. 

 

14. Müşterinin şikayeti doğrultusunda gözle ve elle 

inceleyerek nasırın türünü tespit eder. 

 

15. Müşteriyi yapılacak işlemle ilgili bilgilendirip görüşünü 

alarak yapılacak işlemi belirler. 

 

16. Sıcak suda uygun süre bekletilmiş nasırı, et pensinin 

ağzını uygun ölçüde açarak, daire biçiminde pensi içten 

yürüterek, canlı dokuya zarar vermeden ve tek parça 

halinde çıkarır. 

 

17. Pensle çıkartılması uygun olmayan küçük, ayak 

tabanındaki, ölü deri gibi  nasırları, canlı deriye zarar 

vermeden ve fazla baskı uygulamadan inceltir. 

 

18. Parmak arası nasırları hafif hareketlerle üst kısmından 



zorlamadan, deriye inmeden ve canlı dokuya zarar 

vermeden alır. 

 

19. Tırnağı küt şekilde kenarlarını törpüyle yuvarlayacak 

biçimde ve etin biraz üstünde kalacak şekilde keser. 

 

20. Törpünün ucu ile batık olan tırnağı uçtan dibe doğru 

iterek ve dışarıya doğru çıkması yönünde baskı 

uygulayarak gömüldüğü etten kurtarır. 

 

21. Tırnağın tümünü, pürüzleri giderecek ve tırnağın doğal 

görünümüne uygun şekilde törpüler. 

 

22. İşlem yapılan bölgeyi, dezenfektan bir ürün kullanarak 

temizler/dezenfekte eder. 

 

23. Temizlenmiş bölgeye uygun bir nemlendiriciyi masaj 

yaparak yedirir. 

 

24. Batığın derin olması durumunda ve ihtiyaç duyulması 

halinde tırnak yatağına fitil yerleştirir. 

 

25. Oje şişesini ve müşterinin oje sürülecek parmağını aynı 

elinde tutar. 



 

26. Müşterinin talep ettiği renkteki ojeyi, fırça yardımıyla, 

dipten uca doğru, tırnağın kenarlarına taşırmadan, ince 

bir tabaka halinde, fırçayı kaldırmadan ve iz 

bırakmayacak şekilde tırnağa sürer. 

 

27. Oje sürülecek tırnağı kenarlarından gerdirerek, diğer 

elin serçe parmağıyla destekleyerek ve tırnağı sağa sola 

yönlendirerek ojeyi sürer. 

 

28. Koyu renkli oje olması halinde tırnağın renginin 

değişmesi için ince tabaka halinde şeffaf cila uygular. 

 

29. Müşterinin talebi doğrultusunda ojenin 

korunması/dayanıklı olması için kozmetik ürün uygular. 

 

30. Müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen tırnak 

süsleme modelini, uygun aletleri ve malzemeleri 

kullanarak tırnağa uygular. 

 

31. Müşterinin talebi doğrultusunda uygulanacak el/ayak 

bakımı yönetimi, kullanılacak ürün ve cihazları belirler. 

 



32. Seçilen yönteme uygun olarak ve kullanılan ürün ve 

cihazların kullanma talimatı doğrultusunda bakım 

işlemini uygular. 

 

33. Müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen uzunluğa 

göre, tırnağı çatlatmamaya dikkat ederek ve etli bölüme 

zarar vermeden tırnağı keser. 

 

34. Müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen modeli 

verecek şekilde pürüz bırakmadan, yanlardaki pürüzleri 

alarak, fazla bastırmadan ve tırnak törpüsünü soldan 

sağa, sağdan sola doğru hareket ettirerek tırnağı 

törpüler. 

 

35. Tırnak diplerine vazelin ya da jel sürerek, tırnağın 

nemlenmesi için 10-15 dakika bekletir. 

 

36. Tırnak diplerindeki ölü deriyi fazla bastırmadan ve 

derine inmeden geriye iter.  

(Ölü deri kalın ise müşteri talebine bağlı olarak freze 

kullanılabilir.) 

 

G. PROTEZ TIRNAK 1. Müşterinin talebi doğrultusunda uygulanacak protez  



UYGULAMASI YAPMA 

 

1. Protez Tırnağı ve Takma 

Tekniğini Belirleme 

 

2. Müşterinin Tırnağı ile İlgili Ön 

Hazırlıkları Yapma 

 

3. Protez Tırnağı Yapıştırma 

 

4. Tırnağa Son Şeklini Verme 

 

5. Protez Tırnağın Periyodik 

Bakımını Yapma 

tırnak takma tekniğini (akrilik, jel, dipping) belirler. 

 

2. Müşterinin tırnağının anatomik yapısına uygun olan 

protez tırnağı ve boyutunu belirler. 

 
3. Müşterinin tırnağının boyunu tırnak etiyle aynı 

mesafede olacak şekilde kısaltır. 

 

4. Müşterinin tırnağının üzerini, parlaklığını /yağını alacak 

kadar, fazla inceltmeden ve fazla bastırmadan törpüler. 

 

5. Protez tırnağı, ihtiyaç olması halinde, müşterinin 

tırnağının anatomik yapısına uygun olarak şekillendirir. 

 

 

6. Hazırlanmış protez tırnağı, müşterinin tırnak ucuna, 

hava boşluğu bırakmadan uygun malzeme ile yapıştırır. 

 

7. Tırnağı, müşteri talebi doğrultusunda kısaltarak, pürüz 

bırakmayacak şekilde törpüler. 

 

8. Protez tırnağı müşterinin kendi tırnağı ile aynı hizaya 

gelene kadar törpüler. 

 

Teorik Eğitim Süresi: 

 6 Saat 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 

30 Saat 



 

9. Müşterinin kendi tırnağı üzerine, tırnağın tekrar 

yağlanmasını engellemek için, yağdan arındırıcı ürünü 

kullanma talimatına uygun olarak uygular. 

 

10. Fırçayı ıslanana kadar sıyırıp önce likite sonra akriliğe 

batırarak protez tırnak ile müşterinin kendi tırnağı 

üzerine akrilik donmadan sürerek birbirine kaynaştırır. 

 

11. Akrilik donduktan sonra (5-10 dakika) protez tırnağın 

fazlalıklarını fazla bastırmadan, ete değmeyecek şekilde 

ve kullanma talimatına uygun olarak alır. 

 

12. Tırnağı, üzerindeki izleri yok edecek şekilde törpüler. 

 

13. Tırnağa kütikül yağını masaj yaparak uygular. 

 

14. Tırnağın içinde kalan kalıntıları giderecek şekilde 

ellerin yıkanmasını sağlar. 

 

15. Tırnağa işlem sonrası kalıcı parlaklık sağlayacak cilayı 

uygulayarak tekniğine uygun olarak kurutur. 

 

16. Kullanılmakta olan protez tırnağın, dipten kalkan ya da 



hava alan yerini törpü ile temizleyerek aşağı doğru 

kalan eski protez kısmı bir kat inceltir. 

 

17. Dipte uzayan kısma tekniğine uygun yöntemler ile 

dolgu yapar. 

 

18. Bakımı yapılan protez tırnakları, birbiri ile şekilsel 

bütünlüğe getirir. 

 

H. MESLEKİ GELİŞİM  

     FAALİYETLERİNE KATILMA 

 

1. Bireysel Mesleki Gelişim 

Konusunda Çalışmalar Yapma 

1. Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır. 

 

2. Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip 

eder. 

 

3. Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. 

 

 

Teorik Eğitim  Süresi:  

4 Saat 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:_ 

 

TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat) : 

 

190 Ders Saati 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR     
             

Programın uygulanması sürecinde her hafta uygulamalı ve teorik ara sınavlar yapılarak öğrencilerin 

eksik veya yanlış öğrenmeleri tespit edilir ve uygun geri bildirimler verilerek eksik ve yanlış 

öğrenmeler giderilir. Kurs sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel öğretim Kurumları mevzuatının 

ilgili maddeleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı sınavlar yapılır. Teorik ve uygulamalı sınavlarda 

100 üzerinden en az 70 puan alma koşuluyla her iki sınav ortalaması en az 70 puan olan kursiyerler 

başarılı sayılır. 

 

 
 

BELGELENDİRME       

Kurs sonunda Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar bölümünde belirtilen ölçütlere göre başarılı 

olan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları mevzuatı çerçevesinde “Kurs Bitirme Belgesi” 

düzenlenir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ 
 

1. Açıcı ve itici kronklar 

2. Akrilik tozu, likiti 

3. Aseton 

4. Ayak koyma sehpası 

5. Bakım ürünleri 

6. Cila 

7. Dezenfektan ürünler 

8. El losyonu 

9. Et kesme makası 

10. Et kesme pensi 

11. Freze cihazı 

12. Gazlı bez 

13. Havlu 

14. İnce fitil 

15. Kişisel koruyucu donanımlar 



16. Kozmetik ürünler 

17. Krem 

18. Makas 

19. Manikür kasesi 

20. Manikür masası 

21. Manikür yastığı 

22. Müşteri bilgi formu 

23. Oje 

24. Örtü 

25. Pamuk 

26. Pamuk tampon 

27. Peçete 

28. Pedikür küveti 

29. Primer (yağdan arındırıcı) 

30. Pudra 

31. Sabun, sabun tozu 

32. Saç bonesi 

33. Spatula 

34. Sterilizatör (kuru hava ile çalışan) 

35. Temizlik araçları 

36. Terlik 

37. Tırnak kesme pensi 

38. Tırnak koruyucusu 

39. Tırnak kurutma makinesi 

40. Tırnak süsleme malzemeleri 

41. Tırnak törpüsü (kağıt, metal) 

42. Topuk törpüsü (ponza taşı) 

43. Vazelin 

44. Yara bandı 



45. Video, resim ve şemalar 


