
ERDEMLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 

KADROLU / USTA ÖĞRETİCİ KURS AÇMA AŞAMALARI 

 

1. Eğitici Nitelikleri ve Kurs Programları 

 

1.Adım : 
* http://hbogm.meb.gov.tr/ adresine girerek     
Öğretim programları menüsü altında bulunan 
“Yaygın Eğitim Programları” menüsü açılır. 

 

 

2.Adım : 
* Girilen Yaygın Eğitim Programlarında Alan 
bölümünden branşınız seçilir. 
 

 

3.Adım : 
* Seçilen alana ait kurs programları açılarak hangi 
kursu açmak istiyorsanız o seçilir. 
 

http://hbogm.meb.gov.tr/


 

4.Adım : 
* Seçilen kurs programı listelendikten sonra altta 
açılan kurs programından “göster” butonuna 
tıklanır. 
 

 

5.Adım : 
* Açılan modül programında “Eğitimcilerin Niteliği” 
bölümüne gelerek branşınızın uygun olup 
olmadığını kontrol edilir. 
 
Not: Branşınız uymuyor ise o programın kursunu                                 
açamazsınız. 
 

 

 

 

2. Kurs Açma Aşamaları 

 

6.Adım : 
* Tüm eğitici kontrolleri yapıldıktan sonra 
kurumumuz resmi internet sitesinde 
(http://erdemlihem.meb.k12.tr) adresinde 
dosyalar menüsü altında yer alan Kurs başı 
evraklarından sırasıyla dosyalar indirilip 
çıktısı alınır. 
 

• Soldaki form kurs açma formu olup 
kursiyer listesi eki ile birlikte 
doldurun ve çıktısını alın. 

http://erdemlihem.meb.k12.tr/


 

7.Adım : 
* Soldaki Öğretmen / Kurs Bilgi Formunun 
çıktısını alıp doldurun 
 

 

8.Adım : 
* Soldaki kursiyer başvuru formu 
kursiyerlere doldurtun ve imzalatın. 
 
Not:  

• Kursiyer başvuru formunda eksik 
olan kursiyerlerin kayıtları kabul 
edilmez. Lütfen tüm bilgileri 
doldurtun ve imzalatın. 

• Resmi kurum tarafından üst yazı ile 
gönderilen kursiyer listesinde bu  
formu doldurmanıza gerek yoktur. 

• Kursunuzun açılabilmesi için en az 12 
kursiyer olması gerekmektedir. 
(Okuma-Yazma ve Engelli 
kursiyerlerde bu şart aranmaz) 

 
 



 

9.Adım : 
* 18 Yaşından küçük çocuklar için veli izin 
dilekçesini veli’ye doldurtup imzalatın. 
 
Not:  

• 18 yaşından küçük çocuklar için veli 
izin dilekçesi zorunludur.  

• Spor kurslarındaki çocuklar için de 
ayrıca sağlık raporu da almanız 
gerekmektedir. 

 
 
 
 
 

 

10.Adım : 
* Soldaki şekilde olduğu gibi hangi gün hangi 
dersleri işleyeceğinizi gösteren ve eğitim 
meteryallerinizi gösteren planınızı çıkartıp 
kurumumuza teslim edin. 
 
Not: Plan için kurumumuz personelinden 
ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 
 

 
Tüm bu evrakları hazırladıktan sonra ilgili Müdür Yardımcısı arkadaşa evrakları teslim edebilir ve kursunuzu 

başlatabilirsiniz. 
 

 


