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TBMM Çevre Komisyon üyesi ve Ak Parti Urfa Mv Ramazan Başak 2.si yapılacak
Ortadoğuda Su ve Çevre İşbirliği Çalıştayına Urfa’nın 26-27 Eylül’de ev sahipliği
yapacağını duyurdu.

Milletvekili Ramazan Başak, geçen sene İsviçre’ de ilki yapılan uluslar arası su çalıştayının
bu sene Şanlıurfa’ da yapılamasında tüm milletvekili arkadaşlarıyla birlikte emeği geçen
herkese teşekkürlerini sunduğunu söyledi.
Milletvekili Başak yaptığı açıklamada şunları
kaydetti:
Ortadoğu ve özellikle bizim
bölgemiz için suyun önemini biliyoruz. Bu yüzden 40 yıldır bitirilmeyen GAP ı bitirmeye söz
verdiğimiz gibi, sadece GAP la değil, diğer projelerle de bölgenin kalkınması için elimizden
geleni yapıyoruz. Geçen sene uluslar arası alanda birçok ülkenin katıldığı İsviçre’ deki ilk
çalıştaydan sonra 2. sinin Şanlıurfa’ da olması için talimat veren sayın başbakanımızın
desteğiyle burada bu hafta sonu 26-27 Eylül de bunu gerçekleştireceğiz. Çalıştayda bölgede
Türkiye-Irak-Suriye-Lübnan ve hatta Ürdün havzasını kapsayacak şekildeki 20-30 senelik
planlar tartışılacak, çözüm yolları sunulup, su verimliliği ve bölgenin ihtiyacı olan suyun
karşılanmasının sağlanması için hedefler açıklanacaktır
Bu sadece su çalıştayı olmayacaktır. İsviçre, İsveç, Suriye, Irak, Lübnan ve Türkiye’ den birçok
akademisyen, bilim adamı ve ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir organizasyon
olduğu için Şanlıurfa’ nın uluslar arası alanda tanıtılmasında büyük katkısı olacaktır.
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Şunu hatırlatmak isterim ki, biz Ak Parti ve iktidarı olarak bölgeye, ülkeye faydalı olma çabası
içindeyiz. Projeyi sunup ondan sonra 40 yıl beklemiyoruz. Başlayanları bitiriyor ve bunlara da
alternatif projeler üretip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim gücümüz millet işimiz hizmet.
Başka bir anlayış içinde, başka bir tutum içinde hiçbir zaman olmadık olmayacağız da. Her
zaman ülkeye, millete ve barışa hizmet edeceğiz. Bu siyasi hayatta da ondan sonra da böyle
olacaktır. Bunun takdirini de sokakta olsun, sandıkta olsun görmekteyiz. Bu vesileyle çalıştayın
Şanlıurfa başta olmak üzere ülkemiz ve tüm Ortadoğu için hayırlı olmasını diliyor, hemşerilerime
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’ dedi.
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