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PROGRAMIN ADI
Manikürist

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı
4. 11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanunu
5. 10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanunu
6. 16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu
7. 16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu
8. 15.12.1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanun
9. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Eğitim
Kanunu
10. 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun
11. 01.06.2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
12. 24.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Kanunu
13. 23.05.2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik
Yönetmeliği

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak

1

2. Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmenleri
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Güzellik ve Saç
Bakımı Hizmetleri olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlardan
öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar
görev almalıdır.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Manikürist kurs programını bitiren bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlayabilmesi,
2. Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulayabilmesi,
3. Kalite yönetim sistemine uygun çalışabilmesi,
4. Manikür ve pedikür uygulaması için ön hazırlık yapabilmesi,
5. Manikür ve pedikür uygulaması yapabilmesi,
6. Protez tırnak uygulaması yapabilmesi,
7. Eğitim ihtiyacına göre mesleki gelişim faaliyetlerine katılması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Manikürist kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmalıdır:
1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine
imkân sağlayan kazanımlara dayalı manikürist elemanı yetiştirmek amacı ile
modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Programın

uygulanmasında

buluş,

sunuş

ve

araştırma

yoluyla

öğretim

yaklaşımlarından uygun olanları ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
3. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
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5. Manikürist kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir:
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Saygı
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Programın

uygulanmasında

hayat

boyu

rehberlik

hizmeti

sunan eğiticiler,

kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine
katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu
araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde
bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin Manikürist kurs düzeyinin ölçülmesi için değerlendirme
yapılmalıdır.

PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını
başarıyla tamamlayanlara 12 (oniki) kredi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
310 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.
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MANİKÜRİST KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve
önemini kavrar.

İş Sağlığı ve
Güvenliği

İş sağlığı ve
güvenliğinin önemini
kavrayarak istendik
davranış değişikliği
sağlar.

• İş kazası ve meslek hastalıklarından
korunma yöntemlerini bilerek gerekli
önlemleri alır.
• Tehlikelerden kaynaklanacak
risklere karşı gerekli önlemleri alır.

16 SAAT

• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
• Çevre koruma standart ve
yöntemlerini uygular.

Çevre Koruma
Mevzuatı

Çevre koruma
mevzuatına uygun
çalışır.

• Çevresel risklerin azaltılmasına
katkıda bulunur.

6 SAAT

• Doğal kaynakların tüketiminde
tasarruflu hareket eder.
• İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

Kalite Yönetim
Sistemi

Kalite yönetim
sistemine uygun
çalışır.

• Kalite sağlamadaki teknik
prosedürleri uygular.
• Yapılan çalışmaların kalitesini
denetim altında tutar.

8 SAAT

• Proseslerde saptanan hata ve
arızaları engelleme çalışmalarına
katılır.
• Müşteriyi karşılar ve ağırlar.
• Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili
bilgilerini alır.

• Müşteriye, kullanılacak kozmetik
ürüne ilişkin alerji testi yapar.

Ön Hazırlık

Ön hazırlık yapar.

• Yapılacak işleme göre kullanılacak

30

makine, araç, gereç ve malzemeleri
hazır hale getirir.

• Koruyucu aparat kullanarak müşteriyi
yapılacak işleme hazırlar.
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Manikür
Pedikür
Uygulama

Manikür
yapar.

•

Tırnağı işleme hazır hale getirir.

•

Tırnağa şekil verir.

•

Tırnak etlerini açar.

•

Elleri ve
bekletir.

•

Kütikülleri temizler.

•

Topukları törpüler.

•

Nasırın türüne göre alma tekniğini
belirler.
Nasırı çıkarır.
Batık çıkartır.
İşlem sonrası tırnak, el ve ayak
temizliği yapar.
Tırnağı boyar ve süsler.
El ve ayak bakımı yapar.
Kuru manikür yapar.
Protez tırnağı ve takma tekniğini
belirler.

pedikür

•
•
•
•
•
•
•

Protez Tırnak
Uygulama

Mesleki
Gelişim
Faaliyetleri

Protez
tırnak
uygulaması yapar.

Bireysel
mesleki
gelişim konusunda
çalışmalar yapar.

TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat):

ayakları

sıcak

suda

184

•

Müşterinin tırnağı
hazırlıkları yapar.

•

Protez tırnağı yapıştırır.

•

Tırnağa son şeklini verir.

•

Protez tırnağın periyodik bakımını
yapar.

•

Bireysel
mesleki
gelişim
konusunda çalışmalar yapar.
Çalışanların mesleki eğitimlerini
destekler.

•

ile

ilgili

ön

60

6

310
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, bütün kazanımları kapsayacak şekilde teorik ve performansa dayalı
olarak yapılmalıdır.
2. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde
hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır.
3. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır.
4. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır.
5. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.

PROGRAMIN
GEREÇLERİ

UYGULANMASINDA

KULLANILACAK

ÖĞRETİM

ARAÇ-

Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak
kullanılmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış

olduğu materyaller

2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak araç ve gereçler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Açıcı ve itici kronklar
Akrilik tozu, likiti
Aseton
Ayak koyma sehpası
Bakım ürünleri
Cila
Dezenfektan ürünler
El losyonu
Et kesme makası
Et kesme pensi
Freze cihazı
Gazlı bez
Havlu
İnce fitil
Kişisel koruyucu donanımlar
Kozmetik ürünler
Krem
Makas
Manikür kasesi
Manikür masası
Manikür yastığı
Müşteri bilgi formu
Oje
Örtü
Pamuk
Pamuk tampon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peçete
Pedikür küveti
Primer (yağdan arındırıcı)
Pudra
Sabun, sabun tozu
Saç bonesi
Spatula
Sterilizatör (kuru hava ile çalışan)
Temizlik araçları
Terlik
Tırnak kesme pensi
Tırnak koruyucusu
Tırnak kurutma makinesi
Tırnak süsleme malzemeleri
Tırnak törpüsü (kâğıt, metal)
Topuk törpüsü (ponza taşı)
Vazelin
Yara bandı

BELGELENDİRME
Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve
talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları
modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
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