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Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezlerimiz aracılığıyla "Kurslarımızla Köylerdeyiz"
diyerek çıkmış olduğumuz yolda kursiyerlerimizin mutluluğuna tanık olduk.
 Bakanımızın  25 bin köy muhtarına kursların köy halkına tanıtılması ve kursların köylerde
açılmasına destek olmaları amacıyla göndermiş olduğu mektup sonrasında muhtarlarımız
harekete geçerek en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne ziyarette bulundular.Köylerde
yaşayan vatandaşların bölgenin ihtiyacına yönelik talepleri doğrultusunda kurslar açılmaya ve
ürünler toplanmaya başlandı. Genel Müdürlüğümüzün "Kurslarımızla Köylerdeyiz" tanıtım
toplantısında Millî Eğitim Bakanımız Ziya SELÇUK konuşmasında Aşık VEYSEL'in;"Karnın
yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen  
Benim sâdık yârim kara topraktır"

dizelerine yer vererek toprağın ve tarımın binlerce yılın nefesi olduğuna

dikkat çekerek üreticilerimizin kıymetini çok daha iyi anladığımızı ve bunu destekleme
noktasında bu kursların önemine dikkat çekti.Genel Müdürümüz Yusuf BÜYÜK ise programda
yaptığı konuşmada; "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" felsefesi ile çalışıldığına vurgu
yaparak Sayın Bakanımızın muht

arlara yollamış olduğu mektup ile köylerimizde büyük bir hareketlenmenin başladığını belirtti.
Kurs ve kursiyer sayımızı artırma hedefinden de bahsederek çalışmaların kelebek etkisi
yaratması temennisinde bulunarak Sayın Bakanımıza merkezlerimizde üretilmiş kelebek motifli
bir tablo hediye etti. 
Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım
teknolojileri, tarım makinaları bakımı, seracılık, arıcılık gibi 380'e yakın kurs
programına vatandaşlarımız e-Devletüzerinden başvuru yapabilecek. Köylerimizde yürütülen
tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kurslar vatandaşlarımızın hem aile bütçesine
hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır.Programımıza
teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız başta olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın
Mustafa SAFRAN'a, Birim Amirlerine ve tüm katılımcılara teşekkürler.
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