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HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

Halk eğitimi merkezleri; her yaşta, eğitim, gelir, sosyal 

statü ve kültür düzeyi farklı vatandaşlara onların ilgi, 

istek, yetenek ve beklentilerine yönelik; mesleki, sosyal, 

toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda 

ücretsiz kurs düzenleyen yetişkin eğitiminin en kolay 

erişim sağlanan eğitim kurumlarıdır.   

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri çeşitli faaliyetlerini eğitim odalarında, 

ceza ve ıslahevlerinde, gecekondu bölgelerinde, il ve ilçe merkezleri ile 

bucak ve köylerde, eğitim için hazırlanan yerlerde, rehabilitasyon gerektiren 

hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlara ait işyerlerinde, örgün eğitim 

kurumlarına ait binalarda ve bunların dışında ihtiyaç duyulan diğer yerlerde 

de sürdürürler. 

 

Malatya iline bağlı 13 ilçede halk eğitimi merkezi bulunmaktadır. 



                         OCAK 2022 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 

DERSE ARA OYUNA MERHABA  

 

Kurslarımızda farklı materyallerden 

üretilen oyuncak bebekler  dezavantajlı 

çocuklara ara tatil hediyesi olarak 

verilerek, çocukların dijital oyun 

ortamlarından uzaklaşmasının  

sağlanması ve ailelerin kurslarımızdan 

haberdar olmaları hedeflenmektedir. 
 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

DOĞANYOL R022 
MART 2022 

MART 2022 

Kur’an-ı Kerim Kursu 

                         OCAK 2022 

Mahallelerimize yönelik 

açılan kursumuzda manevi 

iklim oluşturmaktadır. 



 RESİM  KURSU  

                         OCAK 2022 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

KULUNCAK 

Resim, herhangi 
bir yüzey üzerine 
çizgi 
ve renklerle  yapılan, 
günümüzde kavrams
al bir boyutta ele 
alınması açısından 
hemen her tür 
malzemenin 
kullanılabildiği bir 
anlatım tekniğidir.  



      Haril Kursu 

                         OCAK 2022 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

DARENDE 

Zamanında manilere konu olmuş 

maliyeti yüksek olsa da gelinlik 

kızların, yeni gelinlerin vaz 

geçemediği bir sanat olan Darende de 

HARİL işi olarak bilinen sim-sırma 

işleme ve tel kırmanın süslediği çeyiz 

ürünleri… 

 

Eskiye oranla özelliğini kaybetmiş durumda olsa da Kurum olarak 

bu sanatı gelecek nesillere aktarmak ve bu ürünlerin kullanımını 

devam ettirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Hem sene sonu 

etkinliği hem de hayat boyu öğrenme haftasında bu sanat dalına ait 

eski eserler ve modernize edilmiş sunumlarını halkımızla 

buluşturmayı hedefliyoruz. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 

                         ŞUBAT 2022 

      Piyano Kursu 

Türk Kültüründe müzik vazgeçilmezdir. 

Merkezimizde de 7’den 70’e müzik 

çalışmalarımız sürmektedir.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

ARGUVAN 

                         ŞUBAT 2022 

Geri Dönüşüm Kütüphanesinin 

Oluşturulması 

Kurumun ve kurum çalışanlarının aktif katkı 

sunacakları kitap toplama kampanyası gibi çeşitli 

etkinliklerle yeni oluşturulacak kütüphane için kültür 

kitapları ve çocuk kitapları toplanacaktır. 

Yine kurumumuzun imkanlarıyla ve çevre 

kurumlardan alınacak destekle kütüphane için raf, 

kitaplık, masa, sandalye vb. eşyaların temini 

sağlanacaktır.Buradaki amaç merkezi ödenekten 

yararlanmaksızın, Bakanlık bütçesine ek yük 

olmaksızın  kendi imkanlarımızla çevrenin de 

desteğini alarak halka yönelik bir kütüphane 

oluşturabilmektir. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 

                         ŞUBAT 2022 

 Okuma Yazma Kursu 

İlçemizde Okuma Yazma 

bilmeyen vatandaşlarımıza 

yönelik okuma yazma 

kurslarımız yıl boyu devam 

etmektedir. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

KULUNCAK 

                         ŞUBAT 2022 

Kağıt Rölyef 

Kağıt rölyef, rölyef 
çalışmaların tekniği olarak 
kullanılan sanatsal 
çalışmadır. Belirlenen 
sanat eserlerinin uzak veya 
yakın modellerinin kesme 
ve üst üste yapıştırılmasıyla 
oluşturulmaktadır. Görsel 
zenginlik sunan kağıt rölyef 
çalışmaları modern sanatın 
zenginliklerini bünyesinde 
barındırmaktadır  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 
                         MART  2022 

Şehitlerimiz Temalı Resim 

Sergisi 

Resim sergisi ve Battalgazi HEM’in adını 

aldığı Şehit Oğuzhan GÜNAYDIN’ın ailesi 

ziyaret edilecektir. Resim kurslarımızda yapılan 

resimlerden oluşan ‘Şehitlerimiz’ temalı sergi 

yapılacaktır.. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 

                         MART  2022 

Kumdan Resim Sanatı Kursu  

Işık gölge ve emek, biraz da 

yetenek işte kum sanatı. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 

              MART  2022 

       Giyim Üretimi Kursu  

“Giyinmek sanattır”  

Bu sanatı tezgâhlarımızda 

görsele dönüştürüyoruz.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

AKÇADAĞ 

                  MART   2022 

Bağlama  (Bozuk Düzen) ve  Tho 

Etkinliği 

Bağlama ya da saz, Türk halk müziğinde 

yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir 

çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına 

göre kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, 

ikitelli, tambura, tar gibi değişik isimlerle 

tanınır. 

Akçadağ Halk Eğitimi kursiyerlerinden 

oluşan bir ekiple bağlama eşliğinde 

konser verilecektir. 

 



                   MART  2022 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği 

Kurum çalışanları (öğretmen ve usta 

öğreticiler) için müzik dinletisi yapılarak, 

ailenin yapı taşı olan kadının değeri 

vurgulanıp, aile eğitimi kurs programı 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

 AKÇADAĞ 

                        NİSAN  2022 

Türk İşaret Dili Öğreniyoruz Etkinliği 

Türk İşaret Dili ya da TİD, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'ndeki işitme engelliler tarafından kullanılan dildir. 

Diğer işaret dilleri gibi Türk İşaret Dili de Türkçe’nin gramer 

yapısından farklı olarak kendine özgü bir gramer yapısına 

sahiptir.16. ve 17. yüzyıllardan itibaren Osmanlı Devleti'nde 

sarayda, hamamlarda ve hatta mahkemelerde işaret dilinin 

kullanıldığına dair kayıtlar mevcuttur. Günümüzde kullanılan 

Türk İşaret Dilinin Osmanlı'daki işaret dilinin devamı olup 

olmadığı henüz kanıtlanmış değildir. Ancak II. 

Abdülhamit zamanında İstanbul'da açılan sağırlar okulu göz 

önüne alınırsa TİD'in en az 120 yıllık bir tarihi vardır. 

 

 Akçadağ Halk Eğitimince Türk İşaret Dili kursu tanıtım etkinliği   

yapılacaktır. 

          



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YAZIHAN 

                       NİSAN   2022 

Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama 

Eğitimi  

Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama 

Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren 

bireyin, Problem çözme ve algoritma 

ile ilgili temel bilgilere sahip olması, 

Eğitsel robotta mekanik, 

elektromekanik, elektronik bileşenler 

ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması, 

Blok tabanlı robot programlama 

yazılımlarını ve ortamlarını etkili bir 

şekilde kullanması, Günlük hayatta 

karşılaşabileceği bir probleme çözüm 

üretmesi  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

DOĞANYOL 

                        NİSAN  2022 

 Yağlı Boya Sanatı 

Duyguları tuvale aktarmak hayata renk 

katmaktır.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

KULUNCAK 

                        MAYIS  2022 

Bakır İşlemeciliği 

Bakır madeninin çeşitli 

tekniklerle 

şekillendirilerek 

biçimlendirilmesidir. 

Bakır işlemeciliği yörede 

“pallecilik” olarak 

adlandırılmaktadır  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

HEKİMHAN 

                    MAYIS  2022 

      Zayıf Akım Tesisatçısı  

Zayıf Akım Tesisatçısı; binalara ait zayıf akım 

elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşeme, 

tesisatın kontrol, bakım ve onarımı yapma bilgi 

ve becerisine sahip olan bireydir.  

Zayıf akım sistemleri; yapıların içerisindeki 

bilgi akışının, iletişimin, kontrol ve güvenliğin 

düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlayan 

sistemlerdir. Elektrik tesisatında; telefon, zil, 

anten ve yangın alarm sistemi gibi cihazları 

çalıştırmak için kullanılan, düşük gerilime 

sahip kaynaklara verilen isim olarak da 

tanımlanan zayıf akım tesisatları alanında Asia 

Energy Ro, profesyonel montaj, bakım ve servis 

hizmetleri sunmaktadır.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

ARAPGİR 

                       MAYIS  2022 

Düz Kirkitli Dokumalar 

El Dokumalarının Dokunmasında; atkı ipliğini 

ve ilmekleri sıkıştırmak amacıyla kullanılan 

araca kirkit ve bu aracın kullanıldığı el 

dokumalarına  da düz kirkitli dokuma denir. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 

           MAYIS  2022 

            Tiyatro Kursu  

Tiyatro kendini ifade etmenin en 

eğlenceli sanatlarından biridir. 

Kurslarımız tiyatroya gönül vermiş 

halkımızın hizmetindedir  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 
                       MAYIS  2022 

Battalgazi  HEM ile  Taekwondo Turnuvası 

Kurumun adını aldığı Şehit Oğuzhan Günaydın 

adına taekwondo turnuvası düzenlenerek, gençleri 

spora yönlendirme, spor kurslarımızdan haberdar 

etmek hedeflenmektedir. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

HEKİMHAN                      HAZİRAN 

2022 

Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımı  

                             (Amigurumi)  

Amigurumi, örgü örenlerin de iyi bildiği sık iğne 

tekniğinin oyuncağa uyarlanmış halidir.  

Türk el işi sanatlarında kullanılan sık iğne, 

amigurumideki en önemli tekniktir. Kullanılan malzemeler 

ise; tığ veya örgü şişi, ip, boncuk elyaf (dolgu amaçlı), 

kuru pastel (yüz ve ellerin renklendirilmesi için), ve 

güvenlik kilitli amigurumi gözlerdir. Amigurumi gözleri 

yerine boyamayı ya da yine örgü ipiyle  

işleme yapmayı tercih edebilirsiniz. Amigurumi gözlerinin 

en önemli özelliği ise takıldıkları yerden bir daha asla 

çıkmamaları ve %100 güvenilir olmalarıdır. Yapılmış bir 

amiguruminin görselliğini artırmak için renkli keçeler, 

örgü ya da dikiş kıyafetler, saç ve toka gibi aksesuarlar da 

eklenmektedir. Kursiyerlerin yapmış oldukları amigurumi 

örgülerden sergi oluşturulacaktır. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

DARENDE 
                   HAZİRAN 2022 

Has Tülübaş  

Has Tülübaş bitkisinin dünyada 

sadece Darende ilçesi sınırlarında 

yetişmektedir. “İlçenin tanıtımı ve 

dünyaya açılması açısında çok 

önemli bir faktör olarak önümüzde 

duran Has Tülübaş bitkisinin 

varlığının Darende’de olması 

Darende açısından çok önemli bir 

şanstır.Bu bitkinin bir karanfil 

figürü gibi çalışmalara 

aktarılması ve tanıtılması için 

Haziran ayının ilk  haftası bitki 

tanıtım amaçlı mini bir tanıtım 

sergisi ile bitkinin kültürel mirasa 

aktarımına katkıda bulunulabiir. 



                   HAZİRAN 2022 

Spor Kurslarımız (Atletizim- Hentbol ve Boks)  

Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak 

esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda 

tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî 

yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Spor 

alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslar arası 

düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye 

meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı 

sunulmuştur.  

Kurumumuz bünyesinde açılan Ateltizim- Hentbol ve Boks 

kurslarına yoğun bir ilgi bulunmaktadır.Kurslarda yetişen 

sporcularımıza sağlıklı bir hayat yaşam becerisi 

kazandırmak ve mesleki olarak yönlendirmeler 

amaçlandırlmaktadır  

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

KALE 

      HAZİRAN  2022 

 Seramik ve Cam Teknolojisi  

 Seramik ve Cam Teknolojisi el sanatlarına 

dayalıdır. Temel ihtiyaçlarda süs eşyalarına 

kadar pek çok eşya seramik cam sanatlarından 

oluşmaktadır. Kursiyerlere seramik ve cam ile 

ilgili gerekli sanatsal bakış açısını ve el 

becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.  

Seramik sırlarında aranan en büyük özellik 

üzerine çekildiği çamur ile normal koşullarda 

fiziksel ve kimyasal bağlar kurmasıdır. Hatasız 

bir sır tabakası seramik çamurun üzerinde 

genelde çatlamadan ve kavlamadan kalmalıdır. 

Yapılan ürünler ile aile bütçesine ekonomik 

katkı sağlanır. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT 

                    HAZİRAN 2022 

Pastacılık  Kursu 

Öğretmenimiz var, ustamız var malzememiz var 

mekânımız var bir tutam da sevgi kattığımız da 

ortaya enfes ürünler çıkıyor, bekleriz.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT                                                                              
                      HAZİRAN  2022 

Yabacılar için Türkçe Dil 

Kursu  

Güzel Yurdumuzda yaşayan 

misafirlerimize güzel dilimiz Türkçeyi 

de öğretmek için her zaman hazırız .  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

DOĞANŞEHİR                                                                     

                   TEMMUZ 2022 

Fotoğraf  Sergisi 

Yöreye ait tarihi ve turistik yerlerin 

fotoğrafları sergisi. İlçemizin 

zengin tarihi geçmişinden 

kaynaklanan kültürel mirasını 

hatırlatma. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

AKÇADAĞ                         

                    TEMMUZ  2022 

Takı Tasarımlarıyla Akçadağ 

Boncuk, geçmişten bugüne kadar çeşitli 

araç ve gereçlerden pek çok yapım 

teknikleri ile birlikte bir arada 

kullanılmıştır. Her kültürde farklı 

kullanım alanlarında yer alan boncuk, ev 

ve giysi aksesuarı olarak tercih edilir.  

Akçadağ Halk Eğitimiyle takı tasarım 

faaliyeti  yapılacaktır. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

ARGUVAN                         

                    TEMMUZ  2022 

Okumayan Çocuk Kalmasın” Adlı Sosyal 

Sorumluluk Kitap Projesi 

Öncelikle kendi imkanlarımızla ve 

hayırsever vatandaşların vereceği 

destekle değerler eğitimini de içeren kitap 

setleri alınacaktır. Alınan bu setler 

öncelikle ilçemizdeki ilkokullarda eğitim 

gören öğrencilerimize dağıtılacak olup 

ilimiz genelindeki ilkokullardan da 

özellikle dezavantajlı durumda olan 

okulların öğrencilerine ücretsiz 

dağıtılacaktır. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT                     AĞUSTOS 2022 

Üniversite Hazırlık Kursu  

Hayali, hedefi olan gençlerimizin, tüm 

imkânlarımızla yanındayız.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 
                     AĞUSTOS 2022 

Destekleme  ve Yetiştirme Kursu Öğrencileri ile 

Tarihi Mekanlara Gezi 

  

Kurs sonunda öğrencilerimizle sınav öncesi 

moral amaçlı Malatya’nın tarihi Battalgazi 

Bölgesine gezi yapılması planlanıyor. 

  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 
 AĞUSTOS 2022 

Arslantepe Dokunuyor Etkinliği 

Malatya’nın tarihi mirası Arslantepe 

Höyüğünden avuç avuç toprak kazarak gün 

yüzüne çıkarılan eserler ve üzerindeki figürler, 

halıda ilmek ilmek dokunarak birer sanat 

eserine dönüşüyor. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

ARGUVAN                        EYLÜL 2022 

Satranç Eğitimleri 

Öğrenen mahalle projesi kapsamında okullarımızla işbirliği halinde 

satranç kursları açılarak okula devam çocuklarımıza zihinsel 

aktiviteler yönünden destek sağlanması hedeflenmektedir. Özellikle 

ilkokul öğrencilerinin zeka gelişimlerine katkıda bulunmak 

amacıyla hayat boyu öğrenme kurumu olarak etkin rol üstlenmeye 

çalışılacaktır. Bu kurslarımızla çocukların hem satranç öğrenmesi 

sağlanacak hem de öğrenirken eğlenmeleri sağlanacaktır. Gruplar 

kurularak ayrıca satranç müsabakaları düzenlenecektir. 

 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

AKÇADAĞ                             EKİM 2022 

Tezhip Sanatıyla Akçadağ 

Tezhip (Osmanlıca: Tezhib) kelimesi, 

Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş 

olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Tezhip 

günümüzde daha çok İslam kökenli kitap 

bezeme sanatlarına verilen addır.  

Sergi çalışması boyunca vatandaşlara 

aktarılacak basit tekniklerle öğretim 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YAZIHAN                             EKİM 2022 

Türk Halk Oyunları  

Halk oyunları, “Ait olduğu toplumun kültür değerlerini 

yansıtan; bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden; 

kökeni din ve büyü ile ilgili (majik ve kültik) olan; müzikli 

(bir müzik aleti eşliğinde veya müzik aleti olmaksızın, el , 

ayak gibi organlarla tempo tutarak) olarak, tek kişi veya 

gruplar halinde icra edilen; ölçülü ve düzenli 

hareketlerdir. insanların var olduğu günden bugüne, 

geleneklerini,  

dinini, törelerini, duygularını, düşüncelerini, içinde 

bulunduğu günlük yaşantısını ve etkisinde kaldığı 

olayları, tasvir etmek için yaptığı birtakım ritmik 

hareketlere "Halk Oyunu" adını veriyoruz. Bu da  

insanoğlunun müzikle birleştirerek ortaya koyduğu bir 

kültür ürünüdür.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT                          KASIM 2022 

e-KPSS Hazırlık Kursu  

Dezavantajlı vatandaşlarımızın 

hedeflerine giden yolda tüm 

imkânlarımızla yanındayız.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

KULUNCAK                          KASIM 2022 

Halı Dokuma  

Halı, normal kumaş dokusunun 

yüzeyinde ilme iplikleriyle zemin 

dokusunu kapatan hav yüzeyli 

dokulardır. İlme iplikleri el 

yardımıyla çözgüler etrafında 

bağlantı oluşturularak elde edilir. 

Hav yüzeyini oluşturacak bu iplikler 

daha sonra kirkit adı verilen alet 

yardımıyla dokuya sıkıştırılarak halı 

yüzeyi oluşturulur.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

YEŞİLYURT  ARALIK 2022 

Özel Eğitim Kursu  

Onlar bizim göz bebeklerimiz. Devletimizin tüm 

imkânları ve sevgisi ile hizmetlerindeyiz.  



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

BATTALGAZİ ŞEHİT OĞUZHAN 

GÜNAYDIN 
                              ARALIK 2022 

Yıl Sonu Etkinliği 

Kurslarımızda yıl boyu üretilen el emeği göz 

nuru ürünler sergilenerek halkımızın 

beğenisine sunulacak. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

PÜTÜRGE                               ARALIK 2022 

Drama Kursu 

İlçemizdeki lise mezunu gençlerimizin daha 

kaliteli zaman geçirmeleri  açısından sanatsal 

etkinliğimiz.. 



HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ 

ARGUVAN                               ARALIK 2022 

Kurum Binasının Duvarlarının Resimlerle Donatılması 

Resim öğretmenimizin kursiyerlerle yağlı boya 

kursunda yaptıkları ve yapacakları 

resimlerin/tabloların merkez binamızın koridor 

ve duvarlarında sergilenmesi çalışmaları Nisan 

ayı itibariyle başlayıp yılsonuna kadar 

sürecektir. Amaç, binamızın duvarlarını sanatla 

buluşturarak binanın soğuk havasını sanatla 

daha yaşanabilir hale getirmektir. 

  





                                      Malatya Valiliği 

               İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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