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ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 
 
Anahtarcılık ve çilingirlik sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet 

şartları sebebi ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir.  
 

Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı programında 3. seviyede Anahtarcılık ve çilingirlik 
mesleği yer almaktadır. 

 
Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren 

meslekler saptanmış ve bu meslekler birinci, ikinci ve üçüncü seviye meslek gruplarına 
ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden hareketle mesleklere özgü 
yeterlilikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin saptanan bu yeterlilikler, 
hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini 
oluşturacaktır.  
 

Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş hayatının 
iş gücüne dönük ihtiyaçlarının tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel 
kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında 
programın hazırlanmasında Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Odasıyla birlikte çalışmalar 
yapılmıştır.  
 

Meslek elemanları ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterliklerde çeşitli 
araştırmalar yapmış, uzmanların da görüşleri alınarak çalışma programına eklenmiştir. 
 

Bu doğrultuda Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı’nda uluslararası ve ulusal düzeyde 
standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları 
hazırlamak hedeflenmiştir. 
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ALAN ÖĞRETİM PROGRAMI 
SEKTÖR Anahtarcılık ve Çilingirlik   
ALAN Anahtarcılık ve Çilingirlik   

ALANIN TANIMI Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı altında yer alan 
dallar/mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.  

ALANIN AMACI 
Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanında, sektörün ihtiyaçları, bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî
yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. 

DALLAR/MESLEKLER 
TANIMLARI VE 
AMAÇLARI 

ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 
TANIMI: Farklı tip ve modeldeki, anahtar ve kilitlerle ilgili her
türlü işlemin yapıldığı, kapılara takılan çeşitli tipte yayların 
montajının ve bakımının yapıldığı meslektir. 
AMACI: Farklı tip ve modeldeki, anahtar ve kilitlerle ilgili her
türlü işlemin yapıldığı, kapılara takılan çeşitli tipte yayların 
montaj ve bakımlarını yapabilme becerisine sahip nitelikli 
kişiler yetiştirmektir. 

GİRİŞ KOŞULLARI 

1. Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı altında yer alan mesleklerin 
gerektirdiği işleri yapacak ruhsal ve bedensel engeli 
bulunmamak 

2. İlköğretim mezunu olmak 
3. Alanda faaliyet gösteren bir iş yeri ile sözleşme yapmış 

olmak 

İSTİHDAM ALANLARI 

Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı’ndan mezun olan öğrenciler, 
seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda 
anahtarcılık ve çilingirlik sektöründe; 
1. Anahtarcı ve çilingirlerde 
2. Anahtar imalât fabrikalarında 
istihdam olunabilir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

1. Meslek liseleri, meslekî eğitim merkezleri ve sektördeki 
işletmelerde eğitim verilmektedir.  

2. Programın uygulanabilmesi için anahtarcılık (çilingirlik)
alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği 
ekipmanlar sağlanmalıdır. 

EĞİTİMCİLER 

Öğretmenler: Programın uygulanmasında Metal İşleri ve 
Tesviye Alanı’nda lisans öğrenimi ve sektör deneyimi olan alan 
öğretmenleri görev almalıdır. 
Diğer Eğiticiler: Programın uygulanmasında Anahtarcılık ve 
Çilingirlik Alanı’nda sektör deneyimi olan usta öğretici, 
teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin; 
1. Dersin altındaki modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler 

ölçülecektir. 
2.   Dersin sonunda modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve 

tavırları ölçülecektir. 
3.   Ölçme sonuçları dönem ve yıl sonunda değerlendirilecektir. 
4.   Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm 

öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir. 

BELGELENDİRME Seçtiği dalın/mesleğin yeterliklerini kazanan öğrenci kalfalık
belgesi alabilecektir. 
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YATAY VE DİKEY 
GEÇİŞLER 

Alanda mesleklere yönelik geniş tabanlı yeterlikler 
kazandırmak hedeflenmiştir.  
1. Alanında kalfalık belgesi alan öğrenciler açık liseye ve açık 

meslek lisesine geçişlerinde almış oldukları dersler 
değerlendirilir. 

2. Alanda eğitimini tamamlayarak kalfalık belgesi alan öğrenci 
Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı’ndaki dallarda ustalık 
belgesi için gerekli olan ustalık eğitimine devam edebilir. 

EĞİTİM SÜRESİ 

1. Alan programının kalfalık toplam eğitim süresi 2 öğretim yılı 
(4 dönem) olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için 
ayrılmış dağılımı, Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı Haftalık 
Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda 
belirtildiği gibi uygulanır. 

ÖĞRETİM YÖNTEM 
VE TEKNİKLERİ 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve 
teknikleri uygulanır. 
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve 

teknikler uygulanır. 

İŞ BİRLİĞİ 
YAPILACAK KURUM 
VE KURULUŞLAR 

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam 
olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, 
sivil toplum örgütleri, anahtarcılık ve çilingirlik bakım ve 
onarımının yapıldığı yerler ve meslek elemanları ile iş birliği
yapılarak yönlendirilir. 

ÖĞRENCİ 
KAZANIMLARI 

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak 
öğrenci; 
1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri 

kazanabilecektir. 
2. Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı’nın temel yeterliklerine sahip 

olabilecektir. 
3. Dalın / mesleğin gerektirdiği görev ve işleri yapabilecektir. 
4. Dalın / mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri 

kazanabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
FAALİYETLERİ 

Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı Haftalık Ders Çizelgesi’nde yer 
alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki 
eğitim öğretim uygulamaları yapılır. 



 4

ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ALANI 
Anahtarcılık ve Çilingirlik Dalı 

ÇIRAKLIK DÖNEMİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 
(EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN) 

DERSLER 1. 
DÖNEM 

2. 
DÖNEM 

3. 
DÖNEM 

4. 
DÖNEM 

TOPLAM 
DERS SAATİ

GENEL BİLGİ DERSLERİ 
TÜRKÇE 2 2 - - 64 
MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 2 2 - - 64 
İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE 
YÖNETİMİ - - 2 - 32 

DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLÂKI - - - 1 16 
MESLEKÎ BİLGİSAYAR - - - 1 16 
GENEL BİLGİ DERSLERİ 
TOPLAMI 4 4 2 2 192 

MESLEK/DAL DERSLERİ 
ORTAK BECERİ 2 - - - 32 
TEKNİK RESİM 2 2 - - 64 
TEMEL ANAHTARCILIK 2 4 - - 96 
TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME - - 4 4 128 
OTOMOBİL ANAHTARCILIĞI - - 1 1 32 
KİLİT İŞLEMLERİ - - 3 3 96 
MESLEK/DAL DERSLERİ 
TOPLAMI 6 6 8 8 448 

GENEL TOPLAM 10 10 10 10 640 
İŞLETMEDE MESLEKÎ EĞİTİM 200 iş günü 200 iş günü 3200 

 

 
ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ALANI 

Anahtarcılık ve Çilingirlik) Dalı 
ÇIRAKLIK DÖNEMİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 

(EN AZ ORTAÖĞRETİM KURUMU MEZUNLARI İÇİN) 

DERSLER 1. DÖNEM 2. DÖNEM TOPLAM DERS 
SAATİ 

ORTAK BECERİ 2 - 32 
TEKNİK VE MESLEK RESİM 3 - 48 
TEMEL ANAHTARCILIK 5 - 80 
TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME - 5 80 
OTOMOBİL ANAHTARCILIĞI - 2 32 
KİLİT İŞLEMLERİ - 3 48 

GENEL TOPLAM 10 10 320 
İŞLETMEDE MESLEKÎ EĞİTİM 200 iş günü 1600 
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ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı anahtarlar ve kilitlerle ilgili her türlü işlemin yapıldığı, 
ayrıca kapılara takılan çeşitli tipte yayların montajının ve bakımının yapıldığı alandır. 
 Öğrenciler her dönem görmüş olduğu meslek dersleri altındaki modüllerin teorik 
eğitimlerini okul ortamında, pratik (beceri) eğitimini ise sözleşme yapmış oldukları 
işletmelerde her yıl için en az 200 iş günü olmak kaydıyla modülleri tamamlayacaklardır. 

Her ders içinde yer alan modüllerin süreleri o modülün okul ortamı ve işletmede 
uygulanacak toplam süresini belirtmektedir. Okul ortamında modüllere ayrılacak süreler 
haftalık ders çizelgesindeki toplam ders saati dikkate alınarak zümre kararıyla belirlenir. 

İşletmelerde beceri eğitiminin içeriği her yıl görmüş oldukları modüllerin içinde yer 
alan uygulama konularına paralel olacaktır. Ders içeriği, sektördeki temsilcileri, okuldaki 
program koordinatörleri, değişim önderleri ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak 
uygulanır. 

Mezun olan öğrenci, öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kalfalık belgesi 
almaya hak kazanır. 
 Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır. 
Tüm eğitim ve öğretim etkinliklerinde, öğrencilerin başarısını artıracak bireysel öğretim 
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.  

ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ALANI  
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER  

 
ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ 

 Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programları 
uygulanır. 

ORTAK DERSLER 
 Bütün alanlarda ortak okutulacak dersler üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, 
beceri düzeyi yüksek iş gücü yetiştirilmesi, öğrencilerin ilgi ve yönelimlerine uygun, meslek 
seçimlerinin yapılabilmesi, iyi ilişkiler kurabilme, işe uyum sağlayabilme yeterliği 
kazandırmayı amaçlayan derslerdir. 
 
ORTAK BECERİ DERSİ 

Öğrencilere yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli geliştirme konusunda gerekli 
temel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 

Bu ders ile öğrenciye tüm meslek elemanlarının sahip olması gerekli düşünme, 
öğrenme, öz yönetim, takım çalışması ve demokratik vatandaşlık hakları ile ilgili becerileri 
kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 
Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler 

Temel Beceriler  40/32 Düşünme, öğrenme ve öz yönetim becerileri 
kazanabilecektir. 

Anahtar Beceriler  40/32 Takım çalışması ve demokratik vatandaşlık hakları ile 
ilgili becerileri kazanabilecektir. 

Girişimcilik 40/32 
İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş 
hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri 
kazanabilecektir. 

İş Güvenliği ve İşçi 
Sağlığı 40/32 İşçi sağlığı mevzuatına uyarak iş güvenliği önlemlerini 

alabilecektir. 
Çevre Koruma 40/32 Çevre korumaya katkıda bulunabilecektir. 
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MESLEK DAL DERSLERİ 
 Anahtarcılık ve Çilingirlik Alanı ile ilgili yeterlikleri ve meslekî yeterlikleri 
kazandırmayı amaçlayan derslerdir. 
 
TEKNİK RESİM DERSİ 
 Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizilmesi ve okunması konularının 
verildiği derstir. 
 Bu ders ile öğrenciye; standartlara ve kurallara göre teknik resim çizme yeterlikleri 
kazandırmak amaçlanmaktadır. 
 

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler 

Geometrik Çizimler 40/32 Teknik resim kural ve standartlarına göre 
geometrik çizimler yapabilecektir. 

Görünüş Çıkarma  40/32 Makine parçalarının imalâtı için yeterli 
görünüşleri çıkarabilecektir. 

Ölçülendirme ve Yüzey 
İşlemleri 40/32 

Görünüşler üzerinde ölçülendirme, yüzey 
işleme işaretleri ve tolerans değerlerini 
gösterebilecektir. 

Kroki, Perspektif ve Yapım 
Resmi 40/32 Kroki ve perspektif çizimler ile imalât parça 

yapım resimlerini çizebilecektir.  
 
TEMEL ANAHTARCILIK DERSİ 

Anahtarları kopyalama öncesi yasal işlemler, anahtarı işaretleme, kopyalama ve 
kopyalama sonrası işlemleri yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 

Bu ders ile öğrenciye anahtarları kopyalama öncesi yasal işlemler, anahtarı 
işaretleme, kopyalama ve kopyalama sonrası işlemleri yapabilme yeterlilikleri kazandırmak 
amaçlanmaktadır. 

 
Dersin Modülleri Süre Kazandırılacak Yeterlikler 

Tutanak Tutma  40/32 Anahtar çoğaltma tutanağını doldurabilecektir. 
Anahtarı İşaretleme 40/32 Anahtar üzerine işaretlemeyi yapabilecektir. 

Anahtar Kopyalama 40/32 Ham anahtarı kopyalama işlemini tekniğine 
göre yapabilecektir. 

 
TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME DERSİ 
 Temel soğuk şekillendirme işlemleri, temel oksi-gaz kaynağı ve yatay konumda 
temel elektrik ark kaynağı yapmak için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 
 Bu ders ile öğrenciye; temel soğuk şekillendirme, temel oksi-gaz kaynağı ve yatay 
konumda temel elektrik ark kaynağı yapabilme yeterliklerini kazandırmak 
amaçlanmaktadır. 
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Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler 
Ölçme Kontrol ve Markalama 40/24 Ölçme, kontrol ve markalama yapabilecektir. 

El ile Kesme 40/16 El aletleri ile metal malzemeleri kesebilecektir. 

Eğeleme 40/16 Eğelere sap takıp eğeleme işlemini 
yapabilecektir. 

Eğme-Bükme 40/24 El ve makine ile bükme yapabilecektir. 

Delme ve Havşa Açma 40/24 Delme, havşa açma ve matkap uçlarını bileme 
işlemlerini yapabilecektir. 

Diş Açma 40/16 Kılavuz ve paftayla diş açabilecektir. 

Perçinleme 40/16 Parçaları hazırlayıp perçinli birleştirme 
yapabilecektir. 

Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme 40/32 Oksi-gaz ile sağdan sola, soldan sağa telsiz ve 
telli dikiş çekebilecektir. 

Dikiş Çekme 40/32 Elektrik ark kaynağı ile dikiş çekebilecektir. 

Yatayda Küt Ek ve Bindirme 
Kaynağı 40/24 Yatayda küt ek ve bindirme kaynaklarını 

yapabilecektir. 
 
OTOMOBİL ANAHTARCILIĞI DERSİ 

Chipli otomobil anahtarlarına şifre yükleme, bilyalı, pantoğraf tip anahtarları 
çoğaltma, yale tip ve oto kilitlerini sökerek uygun anahtarı yapma işlemlerini yapabilmesi 
için gerekli bilgi ve becerinin aktarıldığı derstir. 

Bu ders ile öğrenciye; chipli otomobil anahtarlarına şifre yükleme, bilyalı, pantoğraf 
tip anahtarları çoğaltma, yale tip ve oto kilitlerini sökerek uygun anahtarı yapma işlemlerini 
yapabilme yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 
Dersin Modülleri Süre Kazandırılacak Yeterlikler 

Chipli Anahtarlara Şifre 
Kodlama 40/24 Chip kontrolü ve şifre kodlamasını 

yapabilecektir. 
Bilyalı ve Pantoğraf Tip 
Anahtarları Kopyalamak 40/16 Bilyalı ve pantoğraf tip anahtarları örnek 

anahtara göre kopyalayabilecektir. 
Yale Tip ve Oto Kilitlerine 
Anahtar Yapma 40/16 Yale tip ve otomobil kilitlerini sökerek kilide 

uygun anahtarı yapabilecektir. 
 
KİLİT İŞLEMLERİ DERSİ 

Kilitlerle ilgili tüm işlemleri, kapılara emniyet sistemi veya hidrolikli kapı yayları 
takma işlerini yapabilmek için gerekli bilgi ve becerinin aktarıldığı derstir. 

Bu ders ile öğrenciye; kilitlerle ilgili tüm işlemleri, kapılara emniyet sistemi veya 
hidrolikli kapı yayları takma işlerini yapabilme yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 
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Dersin Modülleri Süre Kazandırılacak Yeterlikler 
Kilit Açma Öncesi Hazırlık 
Yapma 40/32 İşin maliyetini hesaplayarak malzeme 

çantasını hazırlayabilecektir. 
Kilidi Maymuncukla veya İptal 
Ederek Açmak 40/32 Kilidi maymuncukla veya iptal ederek kilit 

sistemine zarar vermeden açabilecektir. 
Kasa ve Diğer Özel Kilitlere 
Anahtar Yapma 40/32 Kasa ve diğer özel kilitlere göre anahtarı 

yapabilecektir. 

Kilit Bakımı 40/32 Kilitlerin barelini değiştirme, tamiri ve şifre 
değiştirme işlemlerini yapabilecektir. 

Kapı Emniyet Sistemleri 40/32 Kapılara emniyet sistemi ve hidrolik kapı 
yaylarını takabilecektir. 

 
İŞLETMELERDE MESLEKÎ EĞİTİM 

İşletmelerde meslekî eğitimin içeriğini her okul, her dönem dala/mesleğe ait görmüş 
oldukları modüllerin içeriğinde yer alan uygulama konularına paralel oluşturur. Ders içeriği, 
sektör temsilcileri, okuldaki program koordinatörleri, değişim önderleri ve alan 
öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır. 
 


