Kampanyayı destekleyecek milletvekilleri bir yıl süreyle ayda 100 milyon lira bağış yapacak

Milletvekillerinden eğitime destek.
Tayyar Altıkulaç: "Yaptıracağımız okulun dış mimarisi ilk Meclis'i andıracak"
TBMM Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu,
"Eğitime Yüzde 100 Destek" kam
panyasına katılma kararı aldı.
Kampanya çerçevesinde ilk
bağışı yapan TBMM Başkanı
Bülent Arınç, tüm milletvekil
lerine de kampanyaya destek
vermeleri çağrısında bulundu.
TBMM Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu Baş
kanı Tayyar Altıkulaç, komisyon
üyeleriyle birlikte 18 Şubat'ta

istedikleri okul ile ilgili olarak da
şu bilgileri verdi:
"Ankara'da bir ilköğretim
okulu veya lise, meslek lisesi, çok
programlı lise yaptırılacak. Bu
okul TBMM 22. Dönem Okulu
adını alacaktır. Yapılacak okul dış
mimari açısından ilk TBMM
binasını, yani Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün Meclisi'ni an
dıracak. Okulun bugünkü mec
lisimizle birlikte bir kompleks
oluşturması şeklindeki öneri de

TBMM Başkanı Arınç, Bingöl'de geçen yıl Mayıs ayında yaşanan depremden sonra,
Meclis Vakfı tarafından yaptırılmakta olan ve Milli Egemenlik Haftası içinde eğitime açılması
öngörülen ilköğretim okulunun maketini inceledi.

düzenlediği basın toplantısında,
Başbakan Erdoğan tarafından Ey
lül 2003'te başlatılan "Eğitime Yüz
de 100 Destek" kampanyasına
katılma kararı aldıklarını bildirdi.
Komisyon üyeleri olarak 12 ay
süre ile ayda 100 milyon lira
bağış yapacaklarını ifade eden
Altıkulaç,
'TBMM'nin
tüm
üyelerinin kampanyaya aynı öl
çüde katılmaları
çağrısında
bulundu. TBMM çalışanlarından
da statülerine göre her ay 5 ila 20
milyon lira arasında değişen mik
tarlarda ve 12 ay süre ile kam
panyaya katılmalarını isteyecek
lerini ifade eden Altıkulaç, bu
kampanya sonucunda yaptırmak
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proje çalışması sırasında değer
lendirilecektir."
Yapılacak bağışların özel bir
hesapta toplanacağını belirten
Altıkulaç, konu ile ilgili tüm çalış
maların kendisinin başkanlığın
daki 5 kişilik bir yürütme kurulu
tarafından gerçekleştirileceğini
söyledi.
Komisyon Başkanı Altıkulaç,
bu okul ile Türkiye'nin derslik
sorununu çözmek gibi bir id
dialarının olmadığını ifade etti.
Altıkulaç, şöyle devam etti:
"Ancak TBMM olarak gerçek
leştirmeyi çok arzu ettiğimiz bu
projenin toplumumuzun değişik
kesimleri ve hatta kamu kuruluş

larımız için güzel ve özel bir ör
nek oluşturacağına, okul yap
tırabilecek durumda olan hayır
sever yurttaşlarımıza konuyu bir
kez daha hatırlatma görevi
yapacağına inanıyoruz."

İLK BAĞIŞ
ARINÇTAN
Altıkulaç, bağış toplayarak
okul yaptırma konusundaki ilk
önerilerini ilettikleri zaman TBMM
Başkanı Arınç'ın böyle bir kam
panyaya ilk bağışı yapan kişi olmak
istediğini ifade ettiğini söyledi. Al
tıkulaç ve komisyon üyeleri daha
sonra TBMM Başkanı Arınç'ı
ziyaret ederek, bir yıl süreyle ayda
100 milyon bağışladığına ilişkin
makbuzu imzalattılar.
Arınç, burada yaptığı konuş
mada, aslında TBMM olarak vakıf
aracılığıyla her yıl bir okul yaptır
dıklarını bildirdi. Yalova ve Düzce
depremleri sırasında bir yılda 2
okul yaptırdıklarını anımsatan
Arınç, Bingöl depremi nedeniyle
2003 yılındaki okulu burada yap
ma kararı aldıklarını ve yapımı
tamamlanan 20 derslikli Bingöl
Bölge Yatılı İlköğretim Okulu'nun
açılışını 15 gün sonra yapacak
larını açıkladı. Arınç, Bingöl'deki
okulun 2 trilyon 200 milyar liraya
mal olduğunu ifade etti.
Bülent Arınç, milletvekil
lerinin okul yaptırmak için
verecekleri katkının da asla
küçümsenmemesi
gerektiğini
ifade ederken, bu kampanyayı
halkın da takdirle karşılayacağına
inandığını söyledi. Arınç, ayrıca
tüm milletvekillerine okul yaptır
ma kampanyasına katkı yapma
çağrısında da bulundu.

