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AÇIKLAMALAR 
KOD 815SBG057 

ALAN 
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

DAL/MESLEK Güzellik Hizmetleri/ Saç Bakımı 

MODÜLÜN ADI Tırnak Süsleme 

MODÜLÜN TANIMI 

Tırnağı çizim yaparak, çıkartma, süs ve objelerle, akrilik ve 

jel tekniği ile süsleme konularının işlendiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Manikür- pedikür modülünde başarılı olmak. 

YETERLİK Tırnak süslemesi yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam ve araç sağlandığında tırnak süslemelerini 

tekniğine uygun olarak uygulayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Tırnakları çizim yaparak tekniğine uygun olarak 

süsleyebileceksiniz. 

2. Tırnakları çıkartma ve yapıştırmalarla tekniğine 

uygun olarak süsleyebileceksiniz. 

3. Tırnakları çeşitli süsler ve objelerle tekniğine uygun 

olarak süsleyebileceksiniz. 

4. Tırnakları akrilik ve jel ile tekniğine uygun olarak 

süsleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Renkli ojeler, simler, taşlar, pullar, çıkartmalar, yapıştırmalar, 

fırçalar, çubuklar, iğneler, akrilik, jel malzemeler, takma 

tırnaklar, manikür- pedikür aletleri, dezenfektanlar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her öğrenme faaliyeti sonunda verilen boşluk doldurma 

soruları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz.  

Yaptığınız uygulamaların sonunda performans testi ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları 

ile değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Hazırlamış olduğumuz bu öğrenme materyali el ve ayaklarımızda koruyucu görevi 

olan tırnaklarımızın, günlük hayatta ya da özel günlerde yapılan süslemelerle saç, makyaj ve 

giyilen kıyafetin estetik olarak tamamlayıcısı olduğunu göreceksiniz.  

 

Öğrenme faaliyetleri ile tırnak süslemenin amacını, süslemede kullanılan araç 

gereçleri tanıyarak çeşitli süsler, taşlar, simler, çıkartma, yapıştırma, akrilik ve jel ile tırnak 

süsleme tekniklerini öğrenerek, tekniğine uygun olarak uygulayabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları çizerek tekniğine 

uygun olarak süsleyebileceksiniz. 

 

 

 

 Kuaför ve güzellik salonlarında tırnak süsleme uygulamaları hakkında bilgi 

alınız. Sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 

 

1. TIRNAKLARI ÇİZEREK SÜSLEME 
 

1.1. Tanımı 
 

Tırnaklara çeşitli şekil ve semboller çizerek süsleme işlemidir. 

 

1.2. Kullanılan Araç ve Gereçler  
 

Manikür işleminde temel olarak kullanılan tüm araç ve gereçler tırnak süsleme 

işleminde de kullanılmaktadır. 

 
 Manikür masası 

 

Resim 1.1: Manikür masası 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Manikür yastığı 

 

Resim 1.2: Manikür yastığı 

 Manikür havlusu 

 Çeşitli boyutlarda fırçalar 

 

Resim 1.3.: Tırnak Süsleme Fırçaları  

 A, C ve F; fırçaları temel olarak süslemede kullanılan fırçalardır. 

Birbirinden daha farklı yoğunluklarda olmaları, hassas olan çizimleri, 

dokuları yapmak için önemlidir.(Örneğin; çiçeklerin taç yapraklarının 

çalışılması gibi.) 

 D ve G; uzun fırçalardır. Akrilik ve jel ile çalışırken çizgi ve ince 

kısımların çalışılmasında kullanılır. Ayrıca çizim yapılarak oluşturulan 

süslemelerde de yine bu tür fırçalar kullanılmaktadır. ( Örneğin, dallar 

gibi.) 

 B; açılı fırçadır. Şekillerin açılı çizilmesi gerektiği kısımlarda kullanılır.  

(Örneğin; kıvrımlı katları yaparken) 

 E; süpürme fırçasıdır. Törpüleme ya da inceltme gerektiğinde tozun 

temizlenmesinde kullanılır. 

 Noktalama aleti, iğne, ince çubuk 
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Resim 1.4: Tırnak süsleme çubukları 

 Çeşitli renklerde ojeler, tırnak cilası 

 

Resim 1.5: Renkli ojeler 

 Renkli simler  

 

Resim 1.6: Renkli simler 
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1.3. Uygulama Metodu 
 

Tırnak üzerine geometrik şekiller, paralel ve dikey şeritler, semboller, çiçekler ve 

böcekler çizilir. Bu örnekler süslemeyi yapan kişinin hayal gücüne bağlı olarak arttırılabilir. 

Gerçek tırnak üzerinde uygulamalara başlamadan önce, boş bir kâğıt üzerine el resmi çizilir, 

Çizilen elin üstüne takma tırnakları yapıştırılarak bu tırnaklar üzerinde denemeler yapılır. Bu 

hem hata yapılmasını engeller hem de pratik çalışma imkânı sağlar. 

 

Tırnakları çizerek süsleme günlük hayatta giyilen kıyafete uygun renkler seçilerek 

yapılabildiği gibi, özel günlerde de makyaj ve kıyafete uygun kullanılabilir. Örneğin; Yazın 

giyilen sarı renkli bir elbiseye uygun olarak tırnaklar, üzerine papatya çizerek süslenebilir. 

 

Resim 1.7: Tırnakları çizerek süsleme 

 
Resim 1.8: Süsleme iğneleri                                   Resim 1.9: Renkli boyalar 

1.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Müşterinin tırnaklarının uygulamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Herhangi bir tırnak ya da deri enfeksiyonu varsa müşteriye doktora gitmesi 

önerilmelidir. 

 Kullanılan tüm ürünlerin tırnağa zarar vermeyecek özellikte olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Dikkatli ve titiz çalışılmalıdır. 
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ÖRNEK UYGULAMALAR 

 

 

Resim 1.10: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.11: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.12: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 

 

Resim 1.13: Tırnakları çizerek ve objelerle 

süsleme
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Resim 1.14: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.15: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.16: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.17: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.18: Tırnakları çizerek süsleme 
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Resim 1.19: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.20: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.21. Çizerek ve objelerle tırnak süsleme 
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Resim 1.22: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 
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Resim 1.23: Tırnakları çizerek süsleme 
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Resim 1.24: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 



 

 21 

 

Resim 1.25: Tırnakları çizerek süsleme 
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Resim 1.26: Tırnakları çizerek süsleme 

 

Resim 1.27: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 

 

 

Resim 1.28: Tırnakları çizerek süsleme 
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Resim 1.29: Tırnakları çizerek süsleme 

 

Resim 1.30: Tırnakları çizerek süsleme 

 

Resim 1.31: Tırnakları çizerek süsleme 
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Resim 1.32: Tırnakları çizerek süsleme 

 

Resim 1.33: Tırnakları çizerek süsleme 

 

Resim 1.34: Tırnakları çizerek tırnak süsleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamakları Öneriler 

 Masa üstüne manikür yastığını 

yerleştiriniz. 

 Titiz ve dikkatli çalışınız. 

 

 Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu seriniz. 
 Beyaz ve yumuşak olanları tercih ediniz. 

 Masanın üstüne araç gereçleri 

yerleştiriniz. 

 Hijyen kurallarına uyuuz. 

 

 Müşterinin ellerini su ve sabunla 

yıkamasını söyleyiniz. 
 Müşteriye karşı daima güleryüzlü olunuz. 

 Ellerinizi dezenfekte ediniz.  

 Müşteriyi rahat bir konumda 

oturtunuz. 
 

 Tırnaklarda uygulama yapılmasına 

engel olabilecek bir durum olup 

olmadığını anlamak için elleri ve 

ayakları inceleyiniz. 

 

 Müşterinin elini parmakları aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığına 

yerleştiriniz. 

 

 Alttan parmaklarla desteklenen 

tırnaklara istenilen renkte ojeyi dipten 

uca doğru sürünüz. 

 

Resim 1.35.Ojenin sürülmesi 

 Birkaç dk ojenin kurumasını 

bekleyiniz. 

 

 Farklı renkte oje ya da boyayı iğne 

ucu, çubuk, noktalama aleti ya da 

fırça ile şişesinden alınız. 

 

 Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan 

destekleyiniz. 

 

 Diğer elinizin serçe parmağını 

müşterinin eli üzerinde destek 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Elinize aldığınız, iğne, çubuk, 

noktalama aleti ya da fırça ucunda 

bulunan oje ya da boyayı tırnak 

üzerinde istenilen şekilde çizimler 

yaparak süsleyiniz. 

 

 

Resim 1.36: Ojenin uç kısma sürülmesi 

 

Resim 1.37: Tahta çubukla süslemenin 

yapılması 

 

Resim 1.38. Farklı bir süslemenin yapılması 



 

 27 

 

Resim 1.39: Tahta çubukla çiçek şeklinin 

oluşturulması 

 

Resim 1.40: Tahta çubukla çiçek şeklinin 

oluşturulması 

 

 İsteğe bağlı olarak çizimlerin üstünü 

sim ya da taşlarla süsleyiniz. 

 Yardımcı alet olarak cımbız kullanınız. 

 Oje ya da boya kuruduktan sonra 

kalıcı olması için cila sürünüz. 

 

 İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara 

uygulayınız.  
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

1. Tırnak süslemesine başlamadan önce manikür yastığının 

üzerine……………..…………. ………….serilir. 

2. Müşterinin eli parmaklar ……………….. gelecek şekilde manikür yastığına 

yerleştirilir. 

3. Süsleme sonrası süslemelerin kalıcı olması için tırnağa fırça ile …………… sürülür. 

4. Tırnağa çizerek yapılan süslemelerde çeşitli renklerde 

..……..ve………………..kullanılır. 

5. Tırnak süslemelerinde oje ve boya; iğne , çubuk , noktalama aleti yada 

…………..yardımı ile sürülür. 

 

DEĞERLİDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

 Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

davranışlarınızı tamamlama yoluna gidiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. Ortamı hazırladınız mı?   

2. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?   

3. Müşteriyi hazırladınız mı?   

4. Tırnakları incelediniz mi?   

5. Enfeksiyon varsa müşteriye doktora gitmesini önerdiniz mi?    

6. Müşterinin elini manikür yastığına uygun olarak yerleştirdiniz 

mi? 
  

7. Çizilecek şekil ve desenlere karar verdiniz mi?   

8. Renk seçimini yaptınız mı?   

9. Dipten uca istenilen renkte ojeyi sürdünüz mü?   

10. İstenilen çizgileri oluşturdunuz mu?   

11. İsteğe göre sim ve taşları yerleştirdiniz mi?   

12. Kalıcı olması için cila sürdünüz mü?   

13. Tüm işlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 

 

 

 Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları çıkartma ve 

yapıştırmalarla tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tırnak süslemelerinde kullanılan çıkartma ve yapıştırmaların özelliklerini 

araştırarak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 

 

2. TIRNAKLARI ÇIKARTMA VE 

YAPIŞTIRMALARLA SÜSLEME 
 

2.1. Tanımı 
 

Tırnakları çıkartmalar, yapıştırmalar ve çeşitli baskı teknikleri ile süsleme işlemidir. 

 

2.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Manikür masası 

 

Resim 2.1: Manikür masası 

 Manikür yastığı, havlu, 

 Oje, cila, 

 Çeşitli şekillerde ve desenlerde çıkartma ve yapıştırmalar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA

A 
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Resim 2.2: Çeşitli desenlerde çıkartmalar 

 

Resim 2.3: Çeşitli desenlerde çıkartmalar 

 

Resim 2.4: Çeşitli desenlerde çıkartmalar 

 

Resim 2.5. Çeşitli desenlerde çıkartmalar 

 
 Fırça 

javascript:popupWindow('http://market.kuaforsalonlari.com/index.php?main_page=popup_image&pID=874')
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Resim 2.6: Kullanılan araç gereçler 

2.3. Uygulama Metodu 

 
 Tırnak üzerine, hazır olarak satılan çıkartma ve baskılar çeşitli şekil ve 

renklerde olup, yapılan makyaj ve giyilen kıyafete uygun seçilir. Seçilen 

çıkartma ve yapıştırmalar uygun renkte oje üzerine itina ile yerleştirilirse göz 

alıcı süslemeler ortaya çıkacaktır.Çıkartmalar kendinden yapışkanlı olup 

istenilen renkte oje sürülmüş tırnak üzerine yapıştırılarak kullanılır. 

Yapıştırmanın üzerine koruyucu cila sürülerek sabitlenmesi sağlanır. 

 

Resim 2.7: Çeşitli desenlerde çıkartmalar 

 Damgalı baskıda ise, hazır olarak satılan set içerisinde damga aleti, sıyracı, 

çeşitli desenlerde resim diskleri ve özel tırnak ojeleri bulunmaktadır. 
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Resim 2.8: Tırnak damga seti          Resim 2.9: Damga ve sıyraç 

 

 

Resim 2.10: Çeşitli baskı diskleri 

 Ayrıca tırnakların üzerine istenilen desen, fotoğraf ya da şekli çok kısa sürede 

basabilen tırnak süsleme makineleri de mevcuttur. Temel olarak makineyle 

birlikte, desen ve resimlerin basılmasını sağlayan yazıcı kartuş, özel solüsyon 

yağı, şeffaf tırnak kenar bandı, desen kataloğu bulunmaktadır. İşlem sırası ise 

şöyledir; 

 Tırnakların üstüne manikür sonrası beyaz boya sürülüp kurumaya 

bırakılır.  

 Ardından özel yağ sürülür ve tırnakların çevresine şeffaf bant yapıştırılır. 

 Daha sonra tırnaklar için desen seçilir ve parmak makina içindeki özel 

yuvaya yeleştirilir.  

 Kamera kullanılarak resmin tırnak üzerindeki yeri belirlenir. 

 Boya butonuna basılarak boyama işlemi gerçekleştirilir. 

 Son olarak koruyucu sürülerek, tırnak dekorasyonu tamamlanır.  
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Resim 2.11: Baskı makinası Resim 2.12: Şeffaf bant 

 

2.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Müşterinin tırnaklarının uygulamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Çok kısa, çatlak ya da hastalıklı olan tırnak üzerinde yapılacak desenlemeler 

tam çıkamayacağından uygun değildirler. 

 Herhangi bir tırnak ya da deri hastalığı varsa müşteriye doktora gitmesi 

önerilmelidir. 

 Çıkartma ve yapıştırmaların tırnağa zarar vermeyecek özellikte olmasına dikkat 

edilmelidir.  

 Dikkatli ve titiz çalışılmalıdır. 

 

Resim 2.13: Baskı ve yapıştırmalarla tırnak süsleme 

 

javascript:window.close()
javascript:window.close()
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Resim 2.14: Baskı ve yapıştırmalarla tırnak süsleme 

 

Resim 2.15: Baskı ve yapıştırmalarla tırnak süsleme 
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Resim 2.16: Baskı ve yapıştırmalarla tırnak süsleme 

 

Resim 2.17: Baskı ve yapıştırmalarla tırnak süsleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Tırnakları çıkartma ve yapıştırmalarla süsleme  

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Masa üstüne manikür yastığını 

yerleştiriniz. 

 Silindir şeklinde, hafif yumuşak bir yastık 

kullanınız. 

 Manikür yastığının üzerine 

manikür havlusunu seriniz. 
 

 Masanın üstüne araç gereçleri; 

oje, cila, çeşitli şekillerde ve 

desenlerde çıkartmaları ve 

yapıştırtırmaları hazırlayınız.  

 Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanlarını 

seçiniz.  

 

Resim 2.18: Manikür masası 

 Müşterinin ellerini su ve sabunla 

yıkamasını söyleyiniz. 
 

 Ellerinizi dezenfekte ediniz.  

 Müşteriyi rahat bir konumda 

oturtunuz. 
 

 Müşterinin elini parmaklar 

aşağıya gelecek şekilde manikür 

yastığına yerleştiriniz. 

 

 Alttan parmaklarla desteklenen 

tırnaklara, istenilen renkte ojeyi 

fırça yardımı ile dipten uca doğru 

hareketlerle sürünüz, birkaç dk 

ojenin kurumasını bekleyiniz. 

 Ojenin kuruduğundan emin olunuz. 

 Hazır olan çıkartma ve 

yapıştırmaların yapışkan kısmını 

açınız. 

 

 Uygulanacak tırnağı bir elinizle 

alttan destekleyiniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 İstenilen desen ve şekillerde hazır 

olan yapıştırmaları kurumuş olan 

ojenin herhangi bir yerine 

yapıştırınız. 

 

Resim 2.19: Çıkartma ile tırnak süsleme 

 Çıkartmanın desenli olan kısmını 

tırnak üzerine gelecek şekilde 

birkaç dk bastırınız. 

 

Resim 2.20: Çıkartma ile tırnak süsleme 

 Son olarak süslemelerin kalıcı 

olması için tırnağa cila sürünüz. 
 

 İşlemlerin tümünü bütün 

tırnaklara uygulayınız. 
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Tırnakları baskı tekniği ile süsleme  
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Masa üstüne manikür yastığına 

yerleştiriniz. 

 Silindir şeklinde, hafif yumuşak bir 

yastık kullanınız. 

 Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu seriniz. 
 

 Masanın üstüne araç gereçleri 

hazırlayınız.  

 Tırnağa zarar vermeyecek özellikte 

olanlarını seçiniz. 

 

Resim 2.21: Manikür masası 

 

 Müşterinin ellerini su ve sabunla 

yıkamasını söyleyiniz. 
 

 Ellerinizi dezenfekte ediniz.  

 Müşteriyi rahat bir konumda oturtunuz.  

 Müşterinin elini parmaklar aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığına 

yerleştiriniz. 

 

 Alttan parmaklarla desteklenen 

tırnaklara, istenilen renkte ojeyi fırça 

yardımı ile dipten uca doğru 

hareketlerle sürünüz, birkaç dk ojenin 

kurumasını bekleyiniz. 
 

Resim 2.22: Tırnağa ojenin sürülmes 
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 Şekillerin bulunduğu diskten istediğiniz 

şeklin üzerine özel ojeyi sürünüz. 
 

Resim 2.23: Disk üzerine özel ojenin 

sürülmesi 

 Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla boyayı 

sıyırınız. 

 

Resim 2.24: Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla 

boyanın sıyrılması 

 Damgayı disk üzerine hızlıca bastırarak 

şekli damgaya alınız. 

 

 

Resim 2.25: Diskteki şeklin damgaya alınması 

 Damgayı tırnağın istenilen bölgesine 

bastırarak şekli tırnağa aktarınız. 

 

 

Resim 2.26. Damgaya alınan şeki 
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 Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak için en 

üste cila sürünüz. 

 

 

Resim 2.27: Damganın tırnağa basılması ve 

koruyucu cilanın sürülmesi 

 İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara 

uygulayınız. 
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ÖLÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Tırnak süslemesine başlamadan önce ortamın ………………. olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

2. Yapıştırmanın üzerine ……………. ……………… sürülerek sabitlenmesi sağlanır. 

3. Süslemede kullanılan yapıştırmalar kaliteli ve çabuk ……………….özellikte 

olmalıdır. 

4. Baskı seti içerisinde …………. ……….. …………. çeşitli desenlerde ………… 

……………. bulunmaktadır. 

5. Manikür yastığı ………………..şeklinde , hafif yumuşak bir yastık olmalıdır. 

DEĞERLİDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

davranışlarınızı tamamlama yoluna gidiniz. 

 

 Tırnakları çıkartma ve yapıştırmalarla süsleme  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 
1. Ortamı hazırladınız mı?   

2. Kendinizi hazırladınız mı?   

3. Araç gereçleri hazırladınız mı?   

4. Müşterinin ellerini kontrol ettiniz mi?   

5. Herhangi bir enfeksiyon varsa doktora gitmesini önerdiniz mi?   

6. Ojeyi dipten uca doğru sürdünüz mü?   

7. Ojenin kurumasını beklediniz mi?   

8. Hazır olan çıkartma ve yapıştırmaların yapışkan kısmını açtınız 

mı? 

  

9. Yapıştırmaları ojenin üzerine yapıştırdınız mı?   

10. Kalıcı olması için cila sürdünüz mü?   

11. İşlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı?    

 

 Tırnakları baskı tekniği ile süsleme  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 
1. Ortamı hazırladınız mı?   

2. Kendinizi hazırladınız mı?   

3. Araç gereçleri hazırladınız mı?   

4. Müşterinin ellerini kontrol ettiniz mi?   

5. Herhangi bir enfeksiyon varsa doktora gitmesini önerdiniz mi?   

6. Ojeyi dipten uca doğru sürdünüz mü?   

7. Ojenin kurumasını beklediniz mi?   

8. Şekillerin bulunduğu diskten istediğiniz şeklin üzerine özel 

ojeyi sürdünüz mü? 

  

9. Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla boyayı sıyırdınız mı?   

10. Damgayı disk üzerine hızlıca bastırarak şekli damgaya aldınız 

mı? 

  

11. Damgayı tırnağın istenilen bölgesine bastırarak şekli tırnağa 

aktardınız mı? 

  

12. Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak için en üste cila sürdünüz mü?   

13. İşlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı?    
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DEĞERLENDİRME 

 

 Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları çeşitli süs ve 

objelerle tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Değişik tırnak süslemelerinin resimlerini toplayarak dosya haline getiriniz. Sınfta 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 

3. TIRNAKLARI ÇEŞİTLİ SÜSLER VE 

OBJELERLE SÜSLEME 
 

3.1. Tanımı 
 

Tırnakları taşlar, simler, kuru çiçekler ve pullar yardımı ile süsleme işlemidir. 

 

3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Manikür masası  

 Manikür yastığı 

 Havlu 

 Her renk oje 

 Renkli simler  

 

Resim 3.1: Renkli simler 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Kuru çiçekler 

 

Resim 3.2: Kuru çiçekler 

 

 Renkli pullar 

 

Resim 3.3: Renkli pullar 

 Cila  

 Renkli taşlar 

 

Resim 3.4: Renkli taşlar 
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 Renkli Boncuklar 

 

Resim 3.5: Renkli Boncuklar 

 İnce fırça, çubuk, iğne, cımbız 

 

3.3. Uygulama Metodu 
 

Bu yöntemle doğanın bütün renklerini tırnak üzerinde görebilirsiniz. Kurutulmuş 

çiçekleri, çeşitli renklerdeki pulları, simleri, makyaj ve kıyafete uygun olarak seçip 

uygulayabilirsiniz. 

 

Ayrıca tırnak süslemeleri içerisinde tırnak küpeleride bulunmaktadır. 

 

Resim 3.6: Tırnağa küpe takılması 

Süslemelerde kullanılacak çiçek ve pulların büyüklükleri tırnağın uzunluğu göz 

önünde bulundurularak seçilmelidir. Süslerle ojenin rengi birbiriyle uyum içnde olmalıdır.  
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Resim 3.7: Tırnağı pullarla süsleme 

 

Resim 3.8: Tırnağı simlerle süsleme 

  

Resim 3.9: Tırnağı pullarla süsleme 

 

Resim 3.10: Tırnağı taşlarla süsleme 
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Resim 3.11: Tırnağı taşlarla süsleme 

 

3.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Uygulamada kullanılacak bütün malzemeler tırnağa zarar vermeyecek özellikte 

olmalıdır. 

 Uygulama öncesi müşterinin elleri kontrol edilmelidir. 

 Herhangi bir hastalık varsa doktora gitmesi önerilmelidir. 

 Temiz ve dikkatli çalışılmalıdır. 

 Süslemelerin kalıcı olması için son kat cila sürülmelidir. 

 Boncukları cımbız gibi bir yardımcı malzeme ile yerleştirilmelidir. 

 

 

Resim 3.12: Taş ve boncukların cımbız ile yerleştirilmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Masa üstüne manikür yastığını 

yerleştiriniz. 

 Silindir şeklinde, hafif yumuşak bir yastık 

kullanınız. 

 Manikür yastığının üzerine 

manikür havlusunu seriniz. 
 Beyaz ve yumuşak tercih ediniz. 

 Masanın üstüne araç gereçleri; oje, 

cila, çeşitli şekillerde ve renklerde 

taş, sim, kurutulmuş çiçekleri 

hazırlayınız.  

 Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanı 

seçiniz. 

 

Resim 3.13: Manikür masası 

 Müşterinin ellerini su ve sabunla 

yıkamasını söyleyiniz. 
 

 Ellerinizi dezenfekte ediniz.  

 Müşteriyi rahat bir konumda 

oturtunuz. 
 

 Müşterinin elini parmaklar aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığına 

yerleştiriniz. 

 

 Alttan parmaklarla desteklenen 

tırnaklara, istenilen renkte ojeyi 

fırça yardımı ile dipten uca doğru 

hareketlerle sürünüz, birkaç dk 

ojenin kurumasını bekleyiniz. 

 Ojenin kuruduğundan emin olunuz. 

 Tırnak üzerine istenilen şekli 

çiziniz. 
 

 Çizilen şeklin kurumasını 

bekleyiniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Uygulanacak tırnağı bir elinizle 

alttan destekleyiniz. 
 

 Tırnak üzerine süsleme taşını 

koymak istediğiniz yere cila 

fırçasının ucu ile hafifçe 

dokununuz. 

 

 

Resim 3.14: Tırnağa cilanın dokundurulması 

 Tahta çubuğun uç kısmını cila 

fırçasına dokununuz. 

 

Resim 3.15: Cilanın tahta çubuğa dokundurulması 

 Tahta çubukla süsleme taşı üzerine 

bastırınız. 

 

 

Resim 3.16: Taşın çubukla alınması 

 Tahta çubuk ucuna yapışan 

süsleme taşını birinci adımdaki 

uygulama noktasına bırakınız.  

 

 

Resim 3.17: Taşın uygulama noktasına bırakılması 

 Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak  



 

 52 

için en üste cila sürünüz. 

 

Resim 3.18: Koruyucu cilanın sürülmesi 

 İşlemi bitiriniz. 

 

Resim 3.19: Uygulamanın bitmiş hali 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız  

1. Süslemelerde kullanılacak çiçek ve pulların büyüklükleri ………. …………..göz 

önünde bulundurularak seçilmelidir. 

2. Süslerle ……………rengi birbiriyle uyum içnde olmalıdır.  

3. Boncukları …………….yardımıyla yerleştiriniz. 

4. Süslemelerin kalıcı olması için son kat ……….sürülmelidir. 

5. 5.Tırnak süslemeleri ellere olduğu gibi …………………. da uygulanabilir. 

 

DEĞERLİDİRME:  

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 UYGULAMALI TEST 
 

 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 

. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. Ortamı hazırladınız mı?   

2. Kendinizi hazırladınız mı?   

3. Araç gereçleri hazırladınız mı?   

4. Müşterinin ellerini kontrol ettiniz mi?   

5. Herhangi bir enfeksiyon varsa doktora gitmesini önerdiniz mi?   

6. Ojeyi dipten uca doğru sürdünüz mü?   

7. Ojenin kurumasını beklediniz mi?   

8. Tırnak üzerine istenilen şekli çizdiniz mi?   

9. Çizilen şeklin kurumasını beklediniz mi?   

10. Trnak üzerine süsleme taşını koymak istediğiniz yere cila 

fırçasının ucu ile hafifçe dokundunuz mu? 

  

11. Tahta çubuğun uç kısmını cila fırçasına dokundunuz mu?   

12. Tahta çubukla süsleme taşı üzerine bastırdınız mı?   

13. Tahta çubuk ucuna yapışan süsleme taşını birinci adımdaki 

uygulama noktasına bıraktınız mı?  

  

14. Kalıcı olması için cila sürdünüz mü?   

15. İşlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı?    

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 
 

 

 Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları akrilik ve jel 

yardımı ile tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tırnak süslemelerinde kullanılan akrilik ve jel tekniğini araştırınız. Sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 

4. TIRNAKLARI AKRİLİK VE JEL TEKNİĞİ 

İLE SÜSLEME 
 

4.1. Tanımı 
 

Tırnakları akrilik ve jel malzemeleri yardımı ile süsleme işlemidir. 

 

4.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 

 
 Manikür masası  

 Manikür yastığı 

 Havlu 

 U.V. Kurutucu 

 

Resim 4.1: U.V. Kurutucu 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
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 Çeşitli boyutlarda fırçalar 

 

Resim 4.2: Tırnak Süsleme Fırçaları  

 Renkli simler  

 

 Resim 4.3: Renkli simler 

 Renkli taşlar 

 

Resim 4.4: Renkli taşlar 
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 Renkli akrilik tozlar 

 

Resim 4.5: Renkli akrilik tozlar 

 
 Renkli jeller 

 

Resim 4.6: Renkli jeller 

 Akrilik sıvısı 

 

Resim 4.7: Akrilik sıvısı 

4.3.Uygulama Metodu 
 
 Bu yöntemle doğadaki bütün objeleri üç boyutlu olarak tırnak üzerinde 

görebilirsiniz. Yaratıcılığın en fazla kullanıldığı tekniktir. Dikkatli bir bakımla tırnak 

uzayana kadar kalıcılığı devam eden bir süsleme tekniğidir.  

 

Çeşitli renkteki akrilik tozlar özel sıvı içerisine batırılmış bir fırça yardımıyla istenilen 

miktarda alınarak tırnak üzerine yerleştirilir. Daha sonra akrilik üzerinde fırça yardımıyla 

istenilen şekil verilir.  

 

Jelli sistemde ise, fırça yardımıyla alınan bir miktar jel, tırnak üzerinde istenilen şekil 

verildikten sonra U.V. cihazında kurutulur. 
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ÖRNEK UYGULAMALAR 
 

 

Resim 4.8: Akrilik uygulaması 

 

 

Resim 4.9: Akrilik uygulaması 

 

 

Resim 4.10: Akrilik uygulaması 
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Resim 4.11: Akrilik uygulaması 

 

Resim 4.12: Akrilik uygulaması 

 

Resim 4.13: Akrilik uygulaması 
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Resim 4.14: Akrilik uygulaması 

 

 

Resim 4.15: Akrilik uygulaması 
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Resim 4.16: Akrilik uygulaması 

 

Resim 4.17: Akrilik uygulaması 



 

 62 

 

 

Resim 4.18: Akrilik uygulaması 

 

Resim 4.19: Akrilik uygulaması 
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 Resim 4.20: Akrilik uygulaması 
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Resim 4.21: Jelli tırnak süslemesi  

 

Resim 4.22: Jelli tırnak süslemesi  
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Resim 4.23: Jelli tırnak süslemesi  
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4.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Müşterinin tırnaklarının uygulamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Protez ve jel sistem tırnak yapmada dikkat edilecek tüm noktalar gözden 

geçirilmiş olmalıdır. 

 Herhangi bir tırnak ya da deri hastalığı varsa müşteriye doktora gitmesi 

önerilmelidir. 

 Dikkatli ve titiz çalışılmalıdır. 

 Akrilik süslemede işlemin mümkün olduğunca hızlı ve dikkatli yapılması 

önemlidir. Çünkü akrilik çok çabuk kuruyan bir maddedir. 

 Akrilik sıvısını fırçaya aldıktan sonra fazla sıvıyı kabın kenarına sıyırıp fırçayı 

sivri hale getirilmelidir. Çünkü fırçanın ucunda sıvı fazla olduğunda akrilik toz 

akabilir.  

 

Resim 4.24: Akrilik tozun fırçaya alınması 

 Jel malzeme UV kurutucu olmadan donmayacağı için, jelli süslemede mutlaka 

U.V. cihazı kullanılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Masanın üstüne araç gereçleri 

hazırlayınız.  

 Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanları 

seçiniz. 

 

Resim 4.25: Manikür masası 

 Müşterinin elini parmaklar aşağıya 

gelecek şekilde manikür yastığına 

yerleştiriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Tırnak üzerine istenilen şekli 

çiziniz. 
 

 Çizilen şeklin kurumasını 

bekleyiniz. 
 

 Uygulama yapılacak tırnağı bir 

elinizle alttan destekleyiniz. 
 

 Özel sıvıya batırılmış fırça 

yardımıyla akrilik tozdan bir 

miktar alarak tırnak üzerinde 

istenilen kısma yerleştiriniz. 

 

Resim 4.26: Akriliğin tırnak üzerine yerleştirilmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Tırnak üzerine yerleştirdiğiniz 

akriliği, fırça yardımıyla hafif 

baskılarla şekillendiriniz. 

 

Resim 4.27: Akriliğe fırça ile şekil verilmesi 

 Fırça yardımıyla taç yaprağı şekli 

veriniz. 

 

 

Resim 4.28. Akriliğe fırça ile şekil verilmesi 

 Fırçanın sivri ucuna ikinci kez 

aldığınız akriliği yaptığınız taç 

yaprağın yan tarafına yerleştiriniz. 

 

 

Resim 4.29: Akriliğe fırça ile şekil verilmesi 
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 Fırçanın sivri ucuna üçüncü kez 

aldığınız akriliği yaptığınız taç 

yaprağın diğer yan tarafına 

yerleştiriniz. 

 

Resim 4.30: Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 

 Fırça yardımıyla taç yaprağı şekli 

veriniz. 

 

 

Resim 4.31: Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 

 Fırça yardımıyla taç yaprağı şekli 

veriniz. 

 

 

Resim 4.32: Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 
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 Taç yaprağı verilmiş şeklin dış 

kenar kısımlarını, fırçanın sivri 

ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. 

 

Resim 4.33: Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 

 Taç yaprağı verilmiş şeklin dış 

kenar kısımlarını, fırçanın sivri 

ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. 

  

  

Resim 4.34: Akriliğe fırça ile taç yaprak şeklinin 

verilmesi 

 Taç yaprağı verilmiş şeklin dış 

kenar kısımlarını, fırçanın sivri 

ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. 

 

 

Resim 4.35: Akriliğe fırça ile taç yaprak şeklinin 

verilmesi 



 

 71 

 Taç yaprağı verilmiş şeklin dış 

kenar kısımlarını fırçanın sivri 

ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. 

 

Resim 4.36: Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 

 Fırçaya aldığınız akriliği çiçeğin 

son taç yaprağını yapmak için 

tırnağın üzerine yerleştiriniz. 

 

 

Resim 4.37. Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 

 Taç yaprağı şeklini veriniz. 

 

Resim 4.38: Akriliğe taç yaprak şeklinin verilmesi 
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 Fırça ucuna daha az miktarda 

aldığınız akriliği yaptığınız taç 

yaprakların orta kısmına 

yerleştirerek küçük yaprak formu 

veriniz. 

 

Resim 4.39: Akriliğe fırça ile taç yaprak şeklinin 

verilmesi 

 Fırça ucuna daha az miktarda 

aldığınız akriliği yaptığınız taç 

yaprakların orta kısmına 

yerleştirerek küçük yaprak formu 

veriniz. 

 

 

Resim 4.40: Akrilik süslemenin bitmiş hali 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

1. Akrilik süslemede çizgi ve ince kısımların çalışılmasında………… ……………. 

kullanılır. 

2. Tırnakta ki tozların temizlenmesinde ………… ………………kullanılır. 

3. Jelli süslemede mutlaka …………… cihazı kullanılmalıdır.  

4. Şekillerin açılı çizilmesi gerektiği kısımlarda ………………………..kullanılır.  

5. Fırçanın ucunda sıvı fazla olduğunda …………………….akabilir.  

DEĞERLİDİRME:  

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

 74 

 

UYGULAMALI TEST 
 

 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. Ortamı hazırladınız mı?   

2. Araç gereçleri hazırladınız mı?   

3. Müşterinin ellerini kontrol ettiniz mi?   

4. Kendi ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?   

5. Tırnak üzerine istenilen şekli çizdiniz mi?   

6. Çizilen şeklin kurumasını beklediniz mi?   

7. Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan desteklediniz mi?   

8. Özel sıvıya batırılmış fırça yardımıyla akrilik tozdan bir miktar 

alarak tırnak üzerinde istenilen kısma yerleştirdiniz mi? 

  

9. Tırnak üzerine yerleştirdiğiniz akriliği, fırça yardımıyla hafif 

baskılarla şekillendirdiniz mi? 

  

10. Fırça yardımıyla taç yaprağı şekli verdiniz mi?   

11. Fırçanın sivri ucuna ikinci kez aldığınız akriliği yaptığınız taç 

yaprağın yan tarafına yerleştirdiniz mi? 

  

12. Fırçanın sivri ucuna üçüncü kez aldığınız akriliği yaptığınız taç 

yaprağın diğer yan tarafına yerleştirdiniz mi? 

  

13. Fırça yardımıyla taç yaprağı şekli verdiniz mi?   

14. Taç yaprağı verilmiş şeklin dış kenar kısımlarını, fırçanın sivri 

ucuyla yaprak dokusu kazandırdınız mı? 

  

15. Fırçaya aldığınız akriliği çiçeğin son taç yaprağını yapmak için 

tırnağın üzerine yerleştirdiniz mi? 

  

16. Taç yaprağı şeklini verdiniz mi?   

17. İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara uyguladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu öğrenme materyalinde kazanmış olduğunuz yeterliliği aşağıda verilen soruları 

cevaplayarak değerlendiriniz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

1. Tırnak üzerinde,renkli oje ve cila ile ince fırçalar,iğne,çubuk ve noktalama aletiyle 

yapılan çeşitli şekil ve sembolleri çizme işlemine ……………….. …………………. 

…………denir. 

2. Herhangi bir ………………. yada  ……………… tırnak hastalığı varsa müşteriye 

doktora gitmesi önerilmelidir. 

3. Tırnak süsleme uygulamaların tümünde ………………….. kurallarına uyulmalıdır. 

4. El tırnaklarıyla ilgili uygulamalar ,müşterinin elinin rahat bir konumda olması için 

………………..  ……………….nda yapılmalıdır. 

5. Tırnaklara ojeyi sürerken ……………. …….. doğru sürmeye dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Beyaz havlu 

2 Aşağıya 

3 Cila 

4 Simler-taşlar 

5 Fırça 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Hijyenik 

2 koruyucu cila 

3 Yapışan 

4 Damga aleti, sıyraç, resim diskleri 

5 Silindir 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 tırnağın uzunluğu 

2 Ojenin 

3 cımbız 

4 cila 

5 Ayaklara 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 uzun fırçalar 
2 süpürme fırçası 
3 U.V. 
4 açılı fırça 

5 akrilik toz 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Tırnakları çizerek süsleme 

2 Deri-tırnak 

3 Hijyen 

4 Manikür yastığında 

5 Dipten-uca 

 

CEVAP ANAHTARI 
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KAYNAKÇA 
 

 

 www. tirnakmatik.com 

 www.comolokko.com 

 www.vivapazar.com 

 www. Oceasia.com.au/nail 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

http://www.comolokko.com/
http://www.vivapazar.com/

