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Sunuş



SunuşSunuş
Günümüzde bilim ve teknolojideki 

hızlı gelişmeler, ekonomik, kültürel, siyasal 
ve toplumsal yapıda değişmelere neden 
olmaktadır. Bireylerin bu değişmelere uyum 
sağlaması, değişmenin gerektirdiği bilgi, beceri 
ve değerler kazanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Örgün eğitim yoluyla bu değişikliklerin 
getirdiği bilgi ve beceri, bireylere ancak belli 
bir yaşa kadar aktarılmaktadır. İnsanoğlunun 
ömrü doğumdan ölüme değin öğrenmekle 
geçer. Öğretme ve öğrenme işi yaşamın bir 
parçasıdır. Bu nedenle halk eğitimin önemi 
artmıştır. Halk Eğitimi; Her zaman, Her yerde, 
Her Yaşta Eğitim Felsefesi ile varoluşunu 
gerçekleştirir.

Halk Eğitimi Merkezleri, vatandaşlarımızın 
çalışma gücünü artırmak, yaşayış seviyesini 
yükseltmek, milli ve insani meziyetlerini 
geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında veya 
yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarını 
kapsar.

Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan 
kursların temel amaçları okuma yazma 
bilmeyen vatandaşlarımızı okur-yazar kılmak, 
unutulmaya yüz tutmuş sanatların yaşamasına 
ve öğrenilmesine katkı sağlamak, engelli 
ve dezavantajlı bireylerin topluma katılarak 
yaşayış tarzlarında kaliteyi artırmak yaşlı 
bireylerin aktif yaşlanmasına katkı sağlamak, 

kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlayacak hobiler edinmesini sağlamak olmak üzere, işletmelerde 
çalışan vatandaşlarımızın mesleki gelişimlerine istendik yönde etki edecek beceri eğitimlerinin alınmasını 
sağlamak olarak özetlenebilir.

Rize ilinde bulunan tüm Halk Eğitimi Merkezlerinin katkılarıyla 2022 yılı için hazırlamış olduğumuz 
bu etkinlik atlasında yapılmasını planladığımız kursların ve etkinliklerin sunumunu sizlerle paylaşıyoruz. 
Kurslarımıza olan katkılarından ve desteklerinden dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplumun 
her kesimine hizmet verebilmek için gece gündüz demeden yanımızda olan öğretmenlerimize ve tüm 
kursiyerlerimize başarılar diliyoruz.

Engin EMEN
Milli Eğitim Müdürü



ÇamlıhemşinArdeşenArdeşen
Halk Eğitimi Merkezi

Ocaksayfa1

Ahşap YakmaAhşap Yakma

Ahşap yakma sanatı kısaca; ahşabın yakılarak 
sanata ve zanaata dönüştürülmesidir.

Bir mesleği görerek ustanın elinden çıktığı gibi 
yapmak, zanaattır. Zanaata kendi ruhunuzu, estetik 
değerlerinizi, kendi yorumunuzu katmak ise sanattır. 
Bu perspektiften hareketle yakmak istediğiniz 
bir resmi, tabloyu veya gravürü istediğiniz ebatta 
büyütür, ona göre ahşabınızı ayarlar ve yakarsınız.

Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 114A
Ardeşen/RİZE



ÇamlıhemşinÇamlıhemşin
Halk Eğitimi Merkezi

Şubat sayfa2

Süs Kabağı İşlemeciliğiSüs Kabağı İşlemeciliği

Malzemenin muhtevasını öğreterek boyama, 
ölçümleme, süsleme, delme, inceltme, kesme 
ve yakma işlemlerini yaptırarak dekotarif ürün 
haline getirme bilgi ve becerisinin kazandırılması 
çalışmalarını sürdürmekteyiz. 

Merkez Mah. İnönü Cad. No: 11
Çamlıhemşin/RİZE



DerepazarıÇayeliÇayeli
Halk Eğitimi Merkezi

Martsayfa3

Cam SüslemeCam Süsleme

İlçemizde halen devam eden DÖSE (Döner Sermaye) 
üretim atölyemizdir. İlçemizin hediyelik eşya 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ülkemizin kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlarına çeşitli plaket imalatlarını 
gerçekleştirmekteyiz.

Yenipazar Mah. Hükümet Mey. Hükümet Konağı Blok No: 6
Çayeli/RİZE



DerepazarıDerepazarı
Halk Eğitimi Merkezi

Nisan sayfa4

FilografiFilografi

Osmanlıda el sanatları alanında önemli bir yere 
sahip fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş 
olan filografi sanatının günümüzde yaşatılması ve 
devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda filografi kurslarımızda 
kursiyerlerimizin ve usta öğreticilerimizin eserleri 
hizmet binamızda sergilenecektir.

Merkez Mah. Saadettin Kaynak Bul. Kaymakamlık Binası Blok No: 57 
Derepazarı/RİZE



FındıklıHemşinHemşin
Halk Eğitimi Merkezi

Mayıssayfa5

Hemşin ÇorabıHemşin Çorabı

Rize’nin Hemşin ilçesinin geleneksel el 
dokumalarından olan Hemşin çorabı yazın serin 
kışın sıcak tutma özelliğine sahip rengarenk 
boyanan koyun yünü ipliği ve yöresel motifleri ile şık 
görünümlü 5 şiş ile örülen bir el dokuma ürünüdür.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Kültür Sanat 
Eğitim Atlası çerçevesinde 27 Mayıs 2022 Cuma 
günü Hemşin çorabı örücülüğü alanında sergi 
planlamaktayız.

Ortaköy Mah. Atatürk Cad. Hemşin Kaymakamlığı Blok No: 91
Hemşin/RİZE



FındıklıFındıklı
Halk Eğitimi Merkezi

Haziran sayfa6

Kilim DokumaKilim Dokuma

Kilim, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir. 
Teknik olarak dokunması, ticari olarak satılması 
ve alınması, kültürel olarak işlenmesi, süslenmesi, 
çeyiz ve hediyelik eşya olması,  türkülere konu 
olması, zenginlik göstergesi olması gibi rolleri 
vardır. Anadolu deyince akla gelen kavramların en 
önemlilerinden biri de kilimdir. Bu önemdeki kilimin 
yaşatılması için kurslarımızda rengârenk dünyalar 
ipliklere yansıtılmaktadır.

Merkez Mah. Şehit Cavit Köroğlu Cad. Halk Eğitim Merkezi Blok No: 2
Fındıklı/RİZE



İkizdereGüneysuGüneysu
Halk Eğitimi Merkezi

Temmuzsayfa7

Bakır İşlemeciliğiBakır İşlemeciliği

Kurumumuzda 2011 yılından beri çelik kalem bakır 
işlemeciliği alanında istihdama yönelik çalışmalar 
yapılmış olup bu alanda kurumumuzda 25 kadın 
kursiyer usta seviyesine yükselip bu işten ekonomik 
gelir elde etme seviyesine ulaşmıştır. Halen 
kurumumuzda döner sermaye kapsamında üretilen 
bakır ürünler bu alanda çalışan kadınlara ekonomik 
gelir sağlamaktadır.Kurumumuz ulusal düzeyde bu 
alandaki tanıtım çalışmalarına devam etmektedir.

Küçükcami Mah. Sultan Murat Sk. No: 2 İç Kapu No: 1
Güneysu/RİZE



İkizdereİkizdere
Halk Eğitimi Merkezi

Ağustos sayfa8

TelkariTelkari

Günümüz kadınlarının zevklerine göre oluşan 
telkâri işlemeciliği birçok alanda kullanılıp çok eski 
tarihe sahiptir. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan 
bir tarihi vardır. Ülkemize kazandırılması Ahilik 
Kurumu ile olmuştur. Mardin’in Midyat ilçesi ve 
Ankara Beypazarı’nda yaygın olarak yapılmaktadır. 
2019 yılından sonra da Rize ili İkizdere ilçesinde de 
yapılmaya başlanmış olup, kursiyerler için artı bir 
gelir kaynağı haline gelmiştir

Çarşı Mah. Alibiberoğlu Cad. İkizdere Kaymakamlığı Blok No: 29
İkizdere/RİZE



Kalkandereİyidereİyidere
Halk Eğitimi Merkezi

Eylülsayfa9

Amigurumi (Örgü Bebek)Amigurumi (Örgü Bebek)
Amigurumi, Japonca’ da oyuncak yapma sanatı 
demektir. Türk el işi sanatlarında kullanılan sık 
iğne, amigurumideki en önemli tekniktir. Çocuklar 
için ve dekoratif ürün olması amacıyla amigurumi 
oyuncaklar yapıyoruz. El emeği göz nuru olan 
tamamen el işçiliğine dayalı oyuncaklarımız 
%100 doğal olarak kurslarımızda kursiyerlerimiz 
tarafından elde örülmektedir. 

Görsel açıdan ve seçenek olarak zengin olan 
oyuncaklarımız hem ekonomik hem de sağlıklıdır. 

İyidere Halk Eğitimi Merkezinde sürekli açılan 
kurslarımızda üretilmeye devam etmektedir.

Fethiye Mah. Kazım Karabekir Cad. Hükümet Konağı Blok No: 24
İyidere/RİZE



KalkandereKalkandere
Halk Eğitimi Merkezi

Ekim sayfa10

PastacılıkPastacılık

Kalkandere Halk Eğitimi Merkezinde açılan Pastacı 
Yardımcısı kursunu başarıyla tamamlayanlar; 
konaklama işletmelerinin pastane bölümlerinde, 
pastanelerde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve 
restoranlarda, yemek fabrikalarında, baklavacı ve 
börekçi, vb. yerlerde çalışabilmektedirler.

Yukarı Tatlısu Mah. Kalkandere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Blok No: 37 
Kalkandere/RİZE



PazarRizeRize
Halk Eğitimi Merkezi

Kasımsayfa11

Rize Bezi (Feretiko)Rize Bezi (Feretiko)
Geleneksel kültürümüzü, gelecek nesillerle 
buluşturmak ve modern hayata yeni bir renk katmak 
amacıyla hazırlanan Rize Bezi Dokuma feretikonun 
ülkemiz genelinde tanınırlığını arttırmak istiyoruz.

Kaybolmaya yüz tutmuş desenlerimizden olan 
Lokum desen, Çavuş desen, İbrik desen, Çay yaprağı 
ve Eğrelti otu gibi desenleri, katlama tekniği ile ajur 
desenleri kullanarak modernize edip günümüze 
uygun hale getirerek peşkirlerin sergilenmesini, 
ayrıca ilimizin tanıtımına katkı sağlamak üzere 
düzenlenen fuar, sergi ve açılışlara katılarak Rize 
Bezi feretikoyu ülkemiz genelinde kullanılabilir hale 
getirmeyi hedefliyoruz.

Tophane Mah. Atatürk Cad. No: 357A
Merkez/RİZE



PazarPazar
Halk Eğitimi Merkezi

Aralık sayfa12

Sepet ÖrücülüğüSepet Örücülüğü
Anadolu’da ve diğer kültürlerde yapılmış olan 
sepetlerde genelde, sazdan, hayıttan, söğüt, kestane, 
fındık, saman sapı, böğürtlen, rafya, kamış tercih 
edilen ve çokça kullanılan malzemelerdendir. Değişik 
nesneleri koymaya, saklamaya taşımaya yarayan 
saplı veya kulplu kaptır.

Rize ilinde sepet örücülüğü yüz yıllardır yapılmaktadır. 
Kentte yük taşımada kullanılan ahşap sepetler 
günümüzde hediyelik eşyaya dönüşmüştür. Sepet 
örücülüğü maalesef ilimiz ve ülkemizde unutulmaya 
yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızdandır.

Pazar Mah. Turan Tan Sk. No: 17 İç Kapı No: 1
Pazar/RİZE



Eminettin Mah. Valilik Binası Kat: 3 Merkez/RİZE
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