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KÜTAHYA
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

HEM Öğretir,
HEM Kazandırır...

       Her        Her              Hayat Boyu
     Zaman     Yerde   Öğrenme

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Kurumumuz bünyesinde 2018 - 2019 Eğitim
Öğretim döneminde 149 farklı kurs programı
ile vatandaşlarımıza ilgi ve isteklerine yönelik
eğitim - öğretim imkânı sağlandı.

Kurslarımız, bireylerin hayat boyu bilgi ve 
becerilerini geliştirmek amacıyla her yaşta 
eğitim - öğretim imkânı sağlar.

Kurumumuz bünyesinde 2018 - 2019 Eğitim 
Öğretim yılında 1225 kurs açılmış, 26.270
vatandaşımız kurslarımıza katılmıştır.  

2018 - 2019 Eğitim Öğretim döneminde 11.009 
kursiyerimiz belgelendirilmiş, bu sayede iş 
gücü piyasasında öne geçme fırsatı bulmuştur.



SIK SORULAN
SORULAR03

       Her        Her              Hayat Boyu
     Zaman     Yerde   Öğrenme

KURS 
PROGRAMLARIMIZ02

KURSLARA NASIL 
KAYIT OLURUM?01

ve daha fazlası için;
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/

1. Kurslar Nerede Düzenlenir?
Kurs ve etkinlikler; öncelikle merkez binamızda, mahalle ve köylerde 
sağlanan kurs binalarında, eğitim odalarında, yerel belediyelerin 
sağladıkları salonlarda ve kamu ve özel kurumlara ait binalarda 
düzenlenebilir.
2. Kurslar Hangi Saatlerde Düzenlenir?
Tüm kurslar; programın süresi, kurs öğretmeninin programı ve 
katılımcıların isteği doğrultusunda ayarlanır. Hafta sonları 09:00 ile 
17:00 ve haftaiçi saat 09:00 ile 22:00 arasında düzenlenebilir.
3. Kurslar Kaç Kişi İle Açılır?
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, engelliler, hükümlü ve tutuklular 
ile risk altındaki kişilere yönelik düzenlenecek kurslar hariç, 12 
kişilik grubun oluşması ile açılabilir.
4. Kurslara Devam Zorunlu mudur?
Her türlü kursa devam zorunluluğu vardır. Modüler kurslarda her 
modülün toplam süresinin 1/5’i oranında, tüm kurslarda ise kurs 
toplam süresinin 1/5’i oranında devamsızlık süresi vardır.
5. Sertifika Almak İçin Ne Yapılmalıdır?
Öncelikle tüm kurslarda devamsızlık süresinin aşılmaması gerekir. 
Modüler kurslarda tüm modüllerden yapılacak sınavlarda başarılı 
olmalıdır. Modüler olmayan kurslarda ise kurs sonunda yapılan 
sınavdan başarılı olmalıdır.
Modüler kurslarda herhangi bir modül ya da modüllerden başarısız 
olan kursiyer, açılacak bir sonraki kursa kayıt yaptırarak kalmış 
olduğu modüllerden başarılı olması halinde sertifika almaya hak 
kazanır.
6. Kurs Bitiminde sertifikamı ne zaman ve nereden 
alabilirim?  
Sertifikalar, kurs bittikten yaklaşık iki hafta sonra 
hazırlanıp, Zemin Kat 8 Nolu Belge Odasından 
kursiyere teslim edilmektedir.
7. Sertifikamı yerime başkası alabilir mi?  
Hayır. Sertifikalar kişinin kendisi tarafından 
imza karşılığı alınabilir.

Merkez binamızda açılan kurslara kayıt olmak 
için merkezimize bizzat gelerek Giriş Kat 8 nolu oda 

önündeki dokunmatik ekranlarımızdan ön kayıt 
başvurusu yapılır. Dokunmatik ekranlarımızdan 

başvurusunu yapan kursiyer adaylarıdan kurs ön koşullarını 
sağlayanlara, kurs öncesi yapılacak toplantı için SMS ile 

bilgilendirme yapılır. Toplantıya katılan ve toplantı sonucu ismini 
kesin kayıt listesine yazdıran kursiyer adayları kursa kayıt 
yaptırmış sayılır.
Merkez binamız dışındaki kurslar için ise, muhtarlıklar veya 
kurslar için kurumumuza başvuruda bulunan kurumlar aracılığı 
ile başvurular yapılabilebilir

Online veya mail yolu ile yapılan başvurular geçersizdir.


