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Saygıdeğer Bakanım, 
Değerli Konuk Bakanlar, 
UNCCD’nin Çok Değerli İcra Direktörü, 
Kıymetli Misafirlerimiz,  
Değerli Katılımcılar,  
Hanımefendiler ve Beyefendiler, 
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Öncelikle, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesi’nin kabulünün 25. yıldönümü olan bu özel günde, 

ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 17 

Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri vesilesi 

ile sizleri ülkemizde, başkent Ankara’da misafir etmekten, 

ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyor, 

hepinize Hoş Geldiniz diyorum.  
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Kıymetli Misafirlerimiz,  

Değerli Katılımcılar, 

Bizler insanlığın geleceği adına topraklarımızı korumak ve 

verimliliklerini kaybetmeden gerekli tedbirleri almak 

zorundayız.    

Bizler, bu sese kulak vermek için bugün buradayız.  

Bilindiği üzere toprak; varlığında zenginlik ve refah, 

yokluğunda ise; çölleşme, açlık ve yoksulluk demektir. Bu 
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yüzden “Hayat kaynağımız toprağın her karışına sahip 

çıkmamız gerekmektedir”. 

Oluşumu binlerce yılla ifade edilen bu eşsiz hayat kaynağı, ne 

yazık ki hatalı ve hoyratça kullanımlar ve iklim değişikliğinin de 

tetikleyici etkisiyle arazi bozulumu, kuraklık, çölleşme, 

verimlilik kaybı gibi nedenlerle bilinçsizce yok edilmektedir. 
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Bunun sonucunda ise başta gıda kıtlığı, açlık, göç, işsizlik, 

yoksulluk, savaş ve istikrarsızlık olmak üzere çeşitli sonuçları 

beraberinde getirerek dünyada bir milyardan fazla insanı 

doğrudan etkileyen, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel 

açıdan olumsuz etkileri olan sessiz bir 

felakete dönüşmektedir. 
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Kaldı ki toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir 

yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için küresel ölçekte 

çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi bir zorunluluktur. 

Kıymetli Misafirlerimiz,  

Değerli Katılımcılar, 

Ülkemiz her daim küresel sorumluluğunun farkındadır ve her 

zaman elini taşın altına koymaktan çekinmemiştir.  Türkiye 

gerek sahip olduğu farklı iklim şartları, toprak özellikleri ve 
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gerekse topografik yapısı sebebiyle çölleşme ve kuraklıktan 

önemli derecede etkilenmektedir. 

Bugün gelinen noktada emeği olan tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının yanı sıra, halkımıza fidan sevgisini aşılayarak, 

fidan dikmeyi özendirerek farkındalık oluşturan tüm sivil 

toplum kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. 

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu tehlike ile baş edebilmenin 

yegâne yolu, ülkelerin birlikte hareket edebilmeleridir.  
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Bugün ev sahipliğini yapmakta olduğumuz 17 Haziran Dünya 

Çölleşme ile Mücadele Günü Uluslararası etkinlikleri 

kapsamında birçok etkinlik planladık.  

Sadece açılış merasiminden ziyade, Üst Düzey Bakanlar 

Oturumu, 19. Uluslararası Toprak Kongresi, 25. Yıla Özel Panel, 

Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi, Uluslararası Resim 

Sergisi, Çocuklar, Gençler, Kadınlar ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarına yönelik Yan Etkinlikler, Toprakla ilgili çalışan 
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Kurum ve Kuruluşların ve STK’ların çalışmalarının sergilendiği 

Stantlar vb. birçok etkinlikler hafta boyunca devam 

ettirilecektir. Hatta 2019 yılı sonuna kadar özellikle 

ülkemizdeki 3 büyük şehirde farklı etkinlikler tertip edilecektir. 

Ülkemizde gerçekleştirilecek bu etkinliklerin sonucunda 

birlikte hayata geçirebileceğimiz çok güzel fikirlerin ortaya 

çıkacağına gönülden inanıyor ve sizlerin katkısı ile insanların 

toprak ve çölleşme konusunda bilinçlendirilmesinde büyük 
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mesafeler alınacağını ve bilinçli insanların sayısının daha da 

artacağına inanıyoruz.  

Sözlerimi bitirirken,  

Ülkemiz; çölleşme ve erozyon ile mücadele etmek için canla 

başla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesileyle “Dünya 

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Gününü” gönülden tebrik 

ediyor, yaşam kaynağımız toprağa herkesin sahip çıkmasını 

canı gönülden temenni ediyor, 
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Yabancı misafirlerimiz başta olmak üzere herkese tekrar hoş 

geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.  

 

 


