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AÇILIŞ KONUŞMASI METNİ 
(Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü, 17 Haziran 2019) 

 

Sayın Genel Sekreter, 
Saygıdeğer Başbakan Yardımcısı, Sayın Bakanlar, 
Uluslararası Örgütlerin Değerli Temsilcileri,  
Kıymetli Delegeler, 
Değerli Katılımcılar,  
Hanımefendiler ve Beyefendiler, 

Sözlerime başlamadan önce, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Dünya Çölleşme 
ile Mücadele Gününün,  dünyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.  

Türkiye’ye, başkentimiz Ankara’ya hoş geldiniz.  

Welcome to the capital of Turkey, Ankara. 

Bienvenue dans la capitale de la Turquie a Ankara. 

(biyenvenü danla kapital dö la Türkiye a Ankara) 
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Dünyamızı tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen, sessiz bir tehlike var; savaşlardan 
daha tehlikeli, daha sinsi. 

Bu tehlike, geleceğimizi ve toprağımızı alıp götüren ya da kullanılamaz hale 
getiren çölleşmeden başka bir şey değil.  

Bugün burada, tüm dünyanın geleceğini tehdit eden bu tehlikeye dikkat çekmek için 
bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

Bu ulvi amaca hizmet eden ve bu amaç için işbirliği yapan herkese huzurlarınızda 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Değerli Katılımcılar, 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) imzalandığı 
gün olan 17 Haziran 1994 yılından bu yana, çeyrek asrı geride bırakmış 
bulunmaktayız.  

Geçtiğimiz 25 yıla baktığımızda, başta ülkelerin gönüllü olarak Arazi Tahribatının 
Dengelenmesi Hedeflerini ortaya koymaları olmak üzere pek çok gelişme 
sağlanmıştır.  
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Bu süreçte; birçok Girişim, Uluslararası Proje, Eğitim ve Sistem geliştirilmiş, 
ülkeler bir araya gelerek çevre problemlerini masaya yatırmıştır.  

Ayrıca, düzenlenen Taraflar Konferanslarında da kritik kararların altına imza 
atılmıştır. 

Son 25 yılımızı değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz ki; Sürdürülebilir Arazi 
Yönetimi olmaksızın, ülkelerin kalkınmalarını sürdürülebilir şekilde sağlamalarının 
mümkün olmadığı artık herkesçe kabul edilmektedir.  

Dünya, bugün küresel çevre problemlerini ve bu problemler ile başa çıkmada ortak 
hareket etmenin öneminin farkındadır.  

Zaman, geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır. 

 

Saygıdeğer Katılımcılar,  

Malumunuz olduğu üzere ülkemiz, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansına 2015 yılında Ankara’da ev sahipliği 
yapmıştır. 
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Konferansın ardından ülkemiz tarafından başlatılan “Ankara Girişimi” ile 
sözleşmenin uygulanmasına destek sağlamak amaçlanmıştır.  

Yine, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, 
tarım ve orman sektörüne yönelik uluslararası projeler hayata geçirilmektedir.  

Ülkemizde, her yıl 50’ye yakın ülkeden, 100’e yakın uzmana, çölleşme ile mücadele 
konusunda eğitim verilmektedir. 2018 yılı sonu itibariyle 800’ün üzerinde yabancı 
uzman çölleşme ve erozyonla mücadele konularında ülkemizdeki eğitimlerde yer 
almışlardır.  

Çölleşme sınır tanımadığı gibi, çölleşme ile mücadele çabalarında da Türkiye 
sınır tanımamaktadır. Aynı dili konuşmasa da, aynı duyguları paylaştığı Afrika 
coğrafyasını kucaklıyor.  

Çölleşme ile mücadele kapsamında Afrika ülkelerinin tamamına yakınıyla işbirliği 
yapıyoruz. 

Ülkemiz ile Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı arasında imzalan Mutabakat Zaptı 
kapsamında, Ajansa üye ülkeler ile işbirliği ve projeler yapılmaktadır.  
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Bizim uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların esas çıkış noktası 
ülkemizde edindiğimiz tecrübeler ve diğer ülkelerin bu tecrübelerden doğrudan 
faydalanması arzusudur. 

Ülkemiz;  topografyası, bitki örtüsü, jeomorfolojik yapısı ve sosyal yapısı da dâhil 
olmak üzere, her yönden çeşitliliği içinde barındırmaktadır.  

Yüzyıllardır içinde yaşadığımız bu farklılıklar bizleri doğal kaynak yönetimi 
konusunda güçlü kılmaktadır. 

Son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarıyla çölleşme ve 
erozyon ile mücadelede, büyük adımlar atılmıştır.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan “Ulusal Ağaçlandırma 
Seferberliği” ile bugüne kadar 4,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. 
Hedefimiz ise 2023 yılına kadar dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidanı toprakla 
buluşturmaktır. 

Diğer taraftan, arazi tahribatının hem sebep hem de sonuçlarından birinin de kırsal 
fakirlik olduğunun farkındayız.  
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Havza bazında katılımcı bir yaklaşımla yürüttüğümüz entegre havza rehabilitasyon 
projeleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik seviyelerinin 
yükseltilmesinin gayreti içerisindeyiz. 

Çölleşmeye hassas alanları belirlemek ve projeleri bu alanlarda öncelikli olarak 
gerçekleştirmek maksadı ile “Türkiye Çölleşme Modeli” ve “Türkiye Çölleşme Risk 
Haritası” hazırlanmıştır.  

Aynı zamanda  “Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması 
Projesi” ve  “Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi Projesi” ile Arazi 
Tahribatının Dengelenmesi için belirlenen parametrelere yönelik, izleme çalışmalarını 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  

 

Değerli Misafirler, 

Günümüzde çevresel problemleri, sosyal problemlerden ayrı düşünmek mümkün 
değildir.  

Çölleşme, ülke sınırı tanımaksızın, tüm dünyayı tehdit eden bir afet olduğundan, 
bozulan, tahrip olan araziler, geçimini toprağa bağlı faaliyetler ile sürdüren insanların 
hayatlarını doğrudan tehdit etmektedir.  
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Özellikle Afrika gibi çölleşmenin sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerde bu sosyal 
problemler kimi zaman insanları göç etmeye zorlamaktadır.  

Kimse, doğduğu, büyüdüğü, aidiyet hissettiği topraklarını bırakıp gitmek istemez. Göç 
etmek insanların en çaresiz kaldığı noktada başvuracakları bir yoldur. 

Şüphesiz bu durumun en mağdurları da, çocuklar ve kadınlardır.  

Bu sebeple, çok geç olmadan, araziler üretkenliğini tamamen kaybedip, topraklar 
insanlar için tamamen yaşanılmaz bir yer olmadan önlemlerimizi almak zorundayız.  

Bu önlemleri alırken de sadece kendi topraklarımızı değil küresel olarak tüm 
toprakların korunması gerektiği ilkesi ile bütüncül bir bilinçle hareket etmeliyiz. 

 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Ülkemizde 1970’li yıllarda erozyonla denizlere, göllere ve barajlara taşınan toprak 
miktarı yılda 500 milyon ton iken, son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde 
günümüzde bu miktar yılda 154 milyon tona düşürülmüştür.  

Hedefimiz 2023 yılında akarsular ile denizlere taşınan toprak miktarını 130 milyon 
tona düşürmektir.  
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Son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım uygulamaları 
neticesinde; taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup, bu miktar 
yaklaşık 30 bin adet futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir 
başka ifade ile yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin kaybı önlenmiştir. 

Türkiye son 16 yılda, 5.2 milyon ha alanda yapmış olduğu çalışmalarına ilave olarak, 
Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefleri kapsamında, 2030 yılına kadar; 

- 1.5 milyon ha alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele,  

- 750.000 ha mera ıslahı ve  

- 2 milyon ha tarım alanını ıslah etmeyi hedeflemekte ve yeni hedefler oluşturmak 
için çalışmalara devam etmektedir. 

2015 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 14 gönüllü ülke1 ile başlayan Arazi 
Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Hedefleri oluşturulma sürecinde bugün 
geldiğimiz noktada, 122 ülkenin ATD hedeflerini oluşturmak konusunda 
gönüllülüğünü ortaya koyduğunu görüyoruz.  

                                                           
1 Türkiye, Endonezya, Etiyopya, Belarus, Ermenistan, Şili, İtalya, Namibya, Senegal, Grenada, Çad, Cezayir, Butan, 
Kosta Rika. 
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Bu durumda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dünyamız için gelecek günler bu anlamda daha 
iyi olacaktır.  

Ülkeler çölleşme probleminin farkındadır ve harekete geçmek konusunda 
isteklidir.  

Unutmamalıyız ki, ATD hedefleri küresel arazi bozulumu ile mücadele etmede sadece 
bir araçtır. Gerçek mücadele, üst düzeyde oluşturulacak bütüncül politikalar, çok 
paydaşlı katılımcı yaklaşımlar ve sahada gerçekleştirilecek etkin faaliyetler ile 
mümkün olacaktır.  

Kısaca, daha yapılacak çok iş, kat edilmesi gereken hayli uzun bir yol var. 

  

Değerli Katılımcılar; 

Bizler ülke olarak çölleşme ile mücadele konusunda sorumluluğumuzun farkındayız. 

Bir taraftan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ağırlık verirken diğer 
taraftan da iklim değişikliği ile mücadele de en önemli karbon yutak alanlarımızdan 
olan mevcut ormanlarımızı, yangın ve diğer zararlılara karşı korumanın gayreti 
içerisindeyiz.  
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Bunun yanı sıra orman yangınları ile mücadelede lider ülke olarak, komşu ülkelere 
de destek vermekteyiz.   

Gelecek nesillere, susuzluk, gıda güvenliği ve çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı 
miras bırakmak birincil mesuliyetimizdir. 

Sözlerime son verirken, sizleri ülkemizde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti 
tekrar dile getirmek istiyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

 

 


