
    

Çok değerli katılımcılar, kamu kuruşlarımızın meslek odalarımızın meslek kuruluşlarımızın 

değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın mensupları, değerli hanımefendiler, 

beyefendiler, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi sözlerimin 

başında saygıyla selamlıyorum. Bu yıl toprak mahsulleri ofisinin kuruluşunun 76.yıldönümü. 

Geçen yıl 75.kuruluş yıldönümü münasebetiyle 17 ocak tarihinde bir kampanya başlattık. 

Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle ve O’nun inisiyatifiyle. 1 yıl içerisinde bizim için gerçekten 

hem mübarek olan, mübarek bir nimet olan ekmeğin, sağlığımız için, hayatımız için 

ekonomimiz için, toplumumuz için, değerlerimiz için önemli olan bu ürününün israfına dikkat 

çekmek, bu anlamda bir farkındalık yaratmak, kamuoyu bilinci oluşturmak ve bunun israfını 

olabildiğince azaltmak gayesiyle,  geniş kampanya başlattık. Bugün bu kampanyanın birinci 

yılını doldurmuş olduk. Çünkü geçen sene de bugün 17 ocak günü başlatmıştık. Biz, tabi bu 

kampanyayı başlatırken 2012 sonunda bir büyük araştırma yaptık, kamuoyu araştırması. 

Gerçekte israf, ekmek israfı nerelerde oluyor, üretim aşamasında, tüketim aşamasında, 

tedarik ve satış aşamasında, aşamalarında, sofralarda, yemekhanelerde, kamu 

kuruluşlarında, fabrikalarda, işyerlerinde, fırınlarda nerelerde daha çok israf ediliyor, bunun 

sebepleri nedir, bunu somut, güvenilir, istatistik bilgilere dayandırmak suretiyle ortaya bir 

tablo çıkaralım istedik. Öyle ya eğer biz elimizde sağlıklı bir tablo oluşmadan rakamları gerçek 

anlamda bilmeden bir çalışma başlatırsak doğrusu nereye varacağımız ve ne sonuç 

alacağımızı, aldığımız sonuçların değerlendirmesini de çok sağlıklı yapamayız. Geçen sene 

kampanya başlangıcında biz bu araştırmanın sonuçlarını bütün kamuoyuyla, 

vatandaşlarımızla paylaştık. Dedik ki: o tarihte günde 6 milyon ekmek israf ediliyor. Şuralarda 

israf ediliyor, bunun yıllık karşılığı işte 2 küsur milyar ekmek demektir, yılda 500 bin ton 

buğdaya tekabül eder ve 1,5 milyar Türk Lirası her sene sadece ekmek israfından dolayı 

ekonomi kayba uğruyor. Sadece atılan, çöpe atılan ekmeğin karşılığı. Bu 1,5 milyar Lira eğer 

Türkiye’ nin ekonomisinde kalsa israf edilmezse bununla şu kadar hastane yapılıyor, şu kadar 

yol, şu kadar okul, şu kadar kamu hizmeti, şu kadar yardım vs. yapılır. Bunları paylaştık ve bu 

kampanya planlanırken Toprak Mahsulleri Ofisimiz bu işin yürütücü kuruluşu kuşkusuz 

bakanlığımızın diğer birimleri ve başbakanlıktan yayınlanan Türkiye’ de bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarına yayınlanan genelgeyle biz aslında bir ulusal bir kampanyaya bunu dönüştürdük. 

Bugünde sizlere biraz sonra konuşmamın ilerleyen safhalarından bu yeni yaptığımız, bu defa 

1 yıllık kampanya sonucunda neler elde ettik, israf ne kadar azaldı, hangi noktalarda neler 

elde edildi. bunlarında yine ayrıntılı bir, aynı şirket, aynı yöntemle daha önce yaptığı 

yöntemle bu defa yeniden bunun ölçmesini yaptı, değerlendirmesini yaptı ve bugün sizlerle 

vatandaşlarımızla milletimizle 1 yıllık kampanya sürecinde karşılaştığımız hem aşamaları hem 

elde ettiğimiz sonuçları paylaşacağız. Sözlerimin başında şunu da ifade etmek istiyorum. Bu 

bir süreç arkadaşlar. Yani başlayıp biten bir şey değil. Başlattık ama devam edecek. Neden? 

Çünkü bir kültürdür bu, bir yaşam tarzıdır, bir yaşam felsefesidir. Bizim hem bireysel olarak 

hayatımızda hem  toplumsal tasavvurumuzda bunu iyi kodlamak, bunu iyi şifrelemek ve bunu 

iyi yaşama aktarmak gerekiyor. O nedenle biz birinci yılını bunun,  bu etkinlikle sizlere 

duyuruyoruz ki bu çalışma bundan sonraki safhada aşamada da devam edecek. Biten bir şey 



yok . Olumlu neticeler aldık çok şükür. Kurumlarımıza, vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, 

üreticilerimize, hane halkımıza müteşekkiriz. Ama hala kat edeceğimiz bir aşama bir mesafe 

var. Bunu biz önemsiyoruz neden mi? Çünkü yeryüzünde farklı bölgelerde temel gıda 

maddesi olarak üç tane ürün tüketilir; Amerika kıtası için mısır, güney Asya ve Uzak Doğu için 

pirinç, Avrasya için buğday temel gıda maddesidir ve buğdayın anavatanı, Anadolu dur. Bu 

çok önemli bu bize  hem bir  bu nimetin ana vatanının olmanın gururunu veriyor hem de bize 

sorumluluk yüklüyor. Bizim üzerinde yaşadığımız topraklarda Anadolu’da milattan sekiz bin 

sene önce yani günümüzde on bin yıl önce Anadolu’da ekmek yapılıp tüketiliyordu. Yani bu 

ekmek üretimi ve tüketimi on bin yıldır bizim topraklarımızda var. Eğer canlılar biyolojik varlık 

olarak fizyolojik beden olarak yediklerinden ve içtiklerinde ibaret iseler ki öyledir herkes 

aslında yediklerinden ve içtiklerinden ibarettir. Buğday bizim varlığımızın, bedensel 

varlığımızın özünü oluşturan temel gıda maddelerinden temel besin maddelerinden birisidir. 

bunu bileceğiz. Kültürümüzde de var ekmek sadece kendisi bir gıda maddesi olmakla 

kalmıyor çok daha genmiş mana ifade eden aslında kavramsal bir karşılığı var bir metafor 

olarak ekmek dediğimiz maişettir. Ekmek dediğimiz nimettir, ekmek dediğimiz aziz bir 

varlıktır, ekmek dediğimiz bizim aslında tüm yaşam mücadelemizin tüm yaşam 

mücadelelerimizin sembolüdür. Ekmek kavgası deriz, ekmek teknesi deriz bunu bu şekilde 

hayatımızda bu kadar derin bu kadar kapsayıcı bu kadar anlamlı başkaca bir hayatımızda bir 

tüketim maddesi yok ve bu sadece bir dönemin bir konjonktürün eseri değildir. On bin sene 

öncede vardı. İnsan oğlu mevcut organizmasını,  mevcut vücut yapısını muhafaza ettiği 

sürece bu ihtiyaç devam edecek. On bin sene sonrada, yirmi bin sene sonrada değişmeyecek. 

Onun için buna sahip çıkmak, bunu korumak, bizim aynı zamanda bu ürünün ana vatanı olan 

topraklarda yaşayan millet olarak bizim aynı zamanda sorumluluğumuzdur. Bunun da 

farkında olacağız. Dünyaya baktığımızda işte biraz önce de söylendi yedi milyar insan var. 

Dört milyar ton civarında gıda üretiliyor. Herkese yeter herkese. Bir milyar üçyüz milyon tonu 

israf ediliyor. Sekizyüz elli milyon insan ortalama aç. Yirmi bin insan açlıktan ölüyor.  Bunlar 

günlerdeki rakamlar bu insanların hepsine yetecek kadar var eksik olan gıda mı? Hayır. 

Üretim mi? Değil. Eksik olan adalet duygusu, eksik olan zedelenmiş vicdan , eksik olan 

merhamet ve şefkat, eksik olan paylaşım duygusu , eksik olan bazılarının çok daha fazla çok 

çok daha fazla kar etme arzusu. Eksik olan bu! Çünkü dünyanın sahra altı ülkelerden 

bahsedildi. Afrika’da biz kutsal kitaplardan da biliriz ki Kuran-ı Kerim’den, Tevrat’tan , 

İncil’den: onbinlerce yıl öncesinde bile periyodik kuraklıklar var, dönemsel kuraklıklar. Hz 

Yusuf’un hikayesini hatırlayın. Mısır’a gidiyor. Rüya görüyor. 7 sene kıtlık, 7 sene verim, bir 

dönem kıtlık için buğday stoklayın diyor. Demek ki o tarihlerde de vardı kuraklık. Yeni bir şey 

değil. 

  Biz kendi altmış, yetmiş, seksen  yıllık ömrümüzde olan biteni hani böyle insanlık tarihiyle 

özdeş gibi uzun görürüz. Aslında öyle değil. Bizim yaşadığımız çok kısacık bir şey. Binlerce yıl 

var. Binlerce yılda tekrarlanan hadiseler var. İbret alınıp, tedbir alınırsa problem olmaz ama 

çeşitli sebeplerle ülkeler bu tedbirleri almakta zorlanıyor. Ya sosyoekonomik durumları 

müsait değil ya siyasi istikrara sahip değiller. İşte bu günlerde Türkiye’de  bu nedenle 

saldırıyorlar. İstikrarını bozalım da hani istikrarı bozulursa siyası istikrar ekonomik 



istikrarsızlık beraberinde gelir. Bazı ülkelerde ekonomik istikrarsızlık sebebiyle, bazılarında alt 

yapı eksikliği sebebiyle, bazıları ithalat ithal etmek durumunda ama ithal edecek parası yok. 

Dövizi yok. Döviz pahalı geliyor. Tedarik edemiyorlar ve o ülkeler açlığın pençesinde inim inim 

inliyor. Küçücük yavrucuklar, bebekler, dakikada onlarcası, yüzlercesi açlıktan ölüyor. O 

sekizyüz elli milyon yetersiz beslenme ve onun yol açtığı problemler, açlık ızdırabı! Ama bir 

de tamamen açlıktan sadece ve sadece gıda bulamamaktan ötürü ölen yavrular var. Bunda 

tabi bu tedbirlerin alınması, buna ait bir takım mekanizmalar geliştirilmesi, uluslararası 

yardımlar vs bunların hepsi mümkün. Ama bir de küresel olarak birmilyar üçyüzmilyon ton 

gıda israf ediliyorsa bunu da durdurmak gerekiyor.  Bizim tespit ettiğimiz Türkiye’deki ekmek 

israfı gibi ve biz biraz önce Fao Temsilcimiz Sayın Mustapha Sinaceur söyledi. hani diğer 

ülkelerde bunu STK’lar yaparlar bu tür kampanyaları ama önemli bir örnek davranış Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından yapılıyor. Bu kampanya devlet eliyle, devlet kurumu eliyle ve devlet 

kurumları aracılığıyla sürdürülüyor. Biz tabi şunu da biliyoruz; bir milyar üç yüz milyon ton 

gıda israf ediliyor.  Sekiz yüz elli milyon kişi aç ama bir milyar dört yüz milyon insan da 

yarısından fazlası obez olmak kaydıyla, bunlar da aşırı kilolu onlar da çok yiyor, yani ölçüsüz 

yiyor. Onlar da bu defa fazla yemiş olmanın getirdiği problemleri bertaraf etmek için para 

harcıyor. Onların onun için harcadığı kilodan kurtulmak için harcadığı parayla da o sekiz yüz  

elli milyon insan aç onların da karnı doyar. Bir de böyle bir işin garip tarafı var o nedenle 

sözlerimin başında söylediğim israfı önleme kampanyası biten bir şey değil, bir süreç 

dememin altında bu var. Neden? Çünkü bu kültürü edinirsek  israf etmemeyi ;  tüketirken 

alırken, üretirken, israf etmemeyi eğer biz ilke olarak benimsersek, bunu hayatımıza 

yerleştirirsek hayatımızın merkezine, o zaman ne o problemlerle karşı karşıya kalırız, 

obeziteyle de aşırı kilonun yarattığı diğer komplikasyonlarla da yan etkilerle de olumsuz yan 

etkilerle de  karşılaşma ihtimalimiz iyice zayıflar. Değerli katılımcılar, biz geçen zaman 

içerisinde birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde çalıştık bir yıl içerisinde. Ben 

huzurunuzda Valiliklerimiz, Bakanlıklarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz , Belediyelerimiz,  özel  

sektörümüz, meslek odaları, meslek kuruluşları, onların hepsine, hepsinin mensuplarına, 

ailelerimiz, hane halkımız, hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hassasiyetleri ve bu 

kampanya süresince bizimle yaptıkları yapıcı işbirliği sağladıkları katkı ve bu başarıda 

hepsinin payı var onu özellikle başlangıçta ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları 

ve kıymetli katılımcılar araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içerisinde daha az ekmek 

tüketilmiştir. Kampanya öncesi dönemde doksanbeş milyon adet olan günlük tüketim 

seksenaltı milyon adete düşmüştür. Ülkemiz genelinde yıllık ekmek tüketimi 2012’de 

toplamda otuzbeş milyar adet iken 2013’de otuzbir milyar adete düşmüştür. Sonuçta 

tüketimde yaklaşık %10 bir azalma meydana gelmiştir. Bu tasarruftur yani israf önlenmiştir. 

Tüketimin azalmasında yürütülen kampanyanın etkisi ile oluşan israf etmeme ve hassasiyet, 

duyarlılık etkili olmuştur. Tüketimin azalmasının doğal bir sonucu olarak ekmek üretiminde 

de azalma yaşanmıştır; öyle ya az tüketirseniz az talep oluşursa, talep az olursa, o üretim 

kaynaklarına da yansıyor onlarda ona göre satmayacakları satamayacakları ekmeği üretmek 

yerine daha çok satabilecekleri kadar ekmek üretmek suretiyle orda da bir tasarrufa 

gidilmiştir. Yani  böyle bir zincirleme etki oluşturmuştur. 2012 yılında günlük  yüzbir milyon 



ve yıllık otuzyedi milyar adet olan ekmek üretimi, 2013 yılı içerisinde günlük  doksanbir 

milyona ve yıllık ise otuzüç milyar adete gerilemiştir. Buna göre üretimde de biraz önce 

söylediğim tüketime benzer %10 luk bir azalış tespit edilmiştir. Bunlar tabi araştırma 

sonuçlarıyla, araştırma yöntemi, metodu kimler üzerinde kaç denek üzerine hangi  kurum ve 

kuruluşlarla hane halkı sayısı itibariyle, bunlarla ilgili araştırma aynı bir önceki yıl yapılanda 

olduğu gibi aynı metot aynı teknikle aynı yerlerde yapıldı yani bir ölçme yapıldı. 2012 

yılındaki araştırmada bir tespit , 2013’te de yine aynı şekilde bu yeni dönemde onun 

sonuçları ortaya çıkarıldı. Araştırma neticesinde ortaya çıkan israf rakamları ile önceki dönem 

mukayese edildiğinde son derecede olumlu bir tablo ile karşılaşmaktayız. Genel israf 

rakamlarına bakacak olursak 2012 yılında beş milyon dokuz yüz elli bin adet olan günlük 

ekmek israfı demin söylemiştim yaklaşık altı milyondu günlük, dört milyon dokuzyüz bin 

adete düşürülmüş olup ekmek israfında %18 lik bir azalış sağlanmıştır. Bu suretle günlük bir 

milyon elli bin adet yıllık ise üç yüz seksen dört  milyon adet ekmek israf edilmekten 

kurtarılmıştır. Üretim, genel tüketim bir de doğrudan çöpe giden yani israf edilen miktar -

farklı kategoriler bu söylediklerim- burada doğrudan israf edilmekte olan yani bir manada  

çöpe gitmekte olandan da bir milyon elli bin adet günlük tasarruf edilmiş önlenmiş ve burada 

da  üç yüz seksen dört milyon adet ekmeğin israfı önlenmiştir. 2013 yılında günlük israf 

edilen 4.9 milyon adet ekmeğin israf edildiği mekanlara göre dağılımına bakacak olursak 

fırınlarda israf edilen ekmek adeti yaklaşık üç milyon ile 2012 yılına göre maalesef hemen 

hemen aynı seviyede kalmış. Hanelerde israf edilen ekmek  adedi 2.3 milyondan 1.4 milyona; 

lokanta, otel, yemekhanelerde ise altı yüz bin adetten beş yüz bin adete düşmüştür. 

Kampanya sonucunda hanelerde, evlerde, personel yemekhanelerinde, kamu kurum 

kuruluşlarının,  işyerlerinin vs. ve öğrenci yemekhanelerinde israf edilen ekmek adedinde 

%40; lokanta, otel ve fırın gibi ticari kuruluşlarda ise israf edilen ekmek adedinde  %1 

oranında  azalma görülmüştür. Ortalama israf azalışı daha önce de ifade ettiğimiz gibi %18 

oranında gerçekleşmiştir .Burada hane halkı personel yemekhanesi ve öğrenci 

yemekhanelerindeki yüksek duyarlılık ve elde edilen çok yüksek düzeydeki tasarruf %40 

bizim için memnuniyet vericidir ve ben bütün o kesimlerin hepsine öğrenci kardeşlerimize, 

personel yemekhanelerinde çalışan kamu görevlileri veya özel sektör elemanlarına ve hane 

halkına kuşkusuz huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu araştırma sonuçları 

göstermiştir ki ekmeğin yoğun olarak tüketildiği evlerin yanı sıra personel ve öğrenci 

yemekhanelerinde vatandaşlarımız kampanyaya etkin bir şekilde katılım sağlamıştır. Öte 

yandan ticari kuruluşlar olan fırınlar, lokantalar ve oteller kampanyaya daha düşük oranda -

diğerlerine nispetle söylüyorum- katılım sağlanmış buralarda israfta azalış olmakla birlikte 

arzu edilen düzeyde maalesef olmamıştır. Bunun tabi sebepleri var bunun sebeplerini de 

biliyoruz bunlar neticede ticari kurumlar ve bu ticari kurumlar daha çok ürün satmak 

suretiyle kar ederim; çok üretirsem çok satarım, çok satarsam da çok kazanırım. Ticari burada 

endişe var, gaye var ama onunla ilgili olarak da  tabi ki söyleyebileceğimiz söz, alabileceğimiz 

tedbir ve önerebileceğimiz teklifler var. Onları da dikkatinize sunmak istiyorum. Burada söz 

konusu ticari kuruluşlara bu kampanyaya daha etkin katkı sağlamaları katılımları konusunda 

özellikle fırınlara satabilecekleri kadar ekmek üretmeleri konusunda ki çağrımızı yinelemek 



istiyoruz. O kardeşlerimiz esnaf. Onların da elbette ki bir maişet derdi var. Yani ticari faaliyet 

yapıyorlar. Üretim yapacaklar, para kazanacaklar, gelirlerini arttıracaklar- onu saygıyla 

karşılıyorum- ama orda biraz daha hassas davranırsak çünkü orda bir israf olduğunu biliyoruz. 

O zaman biraz daha biz bu israfı önlemiş oluruz sonuç itibari ile bu milli ekonominin kaybıdır. 

Çöpe giden ekmek; Türkiye’nin gelir kaybı demektir, tek özü bu onun için o bilinçle hareket 

etmek durumundayız. Bir yıl boyunca geniş kapsamlı olarak yürütülen kampanyanın iki büyük 

kazanımı olmuştur; bir israf azalışı: israf miktarında azalma, 2012 yılındaki israfın cari parasal 

karşılığı 1.5 milyar Türk Lirası’nın üzerinde iken bu rakam kampanya çalışmaları ile 2013 

yılında 1.3 milyar TL’ ye düşürülmüştür.  Çöpe atılarak atılmaktan kurtarılan ekmeğin parasal 

karşılığı üç yüz milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sadece çöpe giden kısımdı yani oradan 

yapılan tasarruf. Çöpe gidişi engellenen 300 milyon lira; oradan tasarrufumuz var. İsraf 

azalışı. Tüketim azalışı; kampanyanın etkisi ile halkımızın tüketim alışkanlıklarında – bunun 

etkisi hissedilmiş bu çok önemli!- esas kazandırmak istediğimiz aslında bu! Yani sofraya 

yiyeceğimiz kadar ekmeğin konması, bakkaldan marketten tüketeceğimiz kadarını satın 

almak, bu alışkanlığı edinmek ve bu hesabı yapmak. Alırken, sofraya getirirken mutfaktan, 

keserken, dilimlerken; o hesabı yapmak. Bunu edinmek, bu hassasiyeti geliştirmek, bu 

duyarlılığa sahip olmak; kastettiğimiz bu! Tüketim azalışından bunu kastediyoruz. 

Vatandaşlarımız ekmeği ihtiyaçları kadar satın alıp kontrollü bir şekilde tüketmiş; bu da 

tüketimde tasarruf sağlamış. Yıllık olarak 2012 yılında halkımız ekmeğe 26 milyar TL harcamış 

iken, 2013 yılında bu miktar 23,5 milyar TL ye düşmüştür. Tüketim azalışından sağlanan bu 

ikinci kategoride bahsettiğim hususta, bundan sağlanan tasarrufun karşılığı 2,5 milyar türk 

lirası olmuştur. Sonuç olarak: ekmek tüketiminden sağlanan bu 2,5 milyar TL tasarrufa, çöpe 

atılmaktan kurtarılan 300 milyon TL de ilave edildiğinde, milli ekonomimize yılda bu 

kampanya ile bir yıllık süre içerisinde 2 milyar 800 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. 2 Milyar 

800 milyon. Bir yıllık bizim bu kampanyadaki kazancımızı bu. Kampanya neticesinde israfın 

azalışı ve tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değişimi; bize buğday cinsinden ne 

kazandırdı? 1.1 Milyon ton buğday, yani 1 milyon 100 bin ton buğday, 2.1 milyar m3 su. 2.1 

milyar m3 su! Çünkü biz su zengini değiliz. Su fakiri bir ülkeyiz maalesef. Bugünlerde Türkiye 

yine endişe ile izlediğimiz bir meteorolojik kuraklık yaşıyor, şiddetli bir meteorolojik kuraklık. 

Dileriz, umarız ve dua ederiz ki ; bu önümüzdeki haftalarda son bulur, yağış gelir, rahmet 

gelir. Çiftçimizde, üreticimizde, vatandaşımızda, şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızda bol 

suya kovuşur. Bir de 4.4 milyon dekar tarım arazisinin tasarrufu anlamına geliyor. Yani 1.1 

milyon ton buğdayı biz kurak şartlarda ortalama dekar başına 240 küsur, 250 yaklaşık 

kilogram buğday aldığımızı düşündüğümüzde, 4.4 milyon dekar tarım arazisi de bu manada 

onun mahsulünü tasarruf etmiş oluyoruz. Neyle ? 2.8 milyar Türk lirası tüketim azalışı ve israf 

azalışı sebebi ile bu kampanyadan elde ettiğimiz kazanımlardan biridir. Değerli misafirler, 

kıymetli basın mensupları: biz tabi ekmek israfının önlenmesi ile ilgili yürüttüğümüz, 

başlattığımız kampanyada, paralel olarak Türkiye’de daha sağlıklı, daha kaliteli ekmek üretimi 

ile ilgili de bir takım düzenlemeler yaptık. Bu çerçevede Türkiye’de tam buğday ekmeğine 

geçiş yolunda önemli bir mesafe kat edildi, teşvik edildi. Kaliteli ekmek üretimi konusunda bir 

takım mevzuat düzenlemeleri yapıldı. 2013 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren ekmekle ile 



ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. Ekmekte tuz oranı % 2 den % 1.5 a düşürüldü. Ekmeklik 

buğday unundaki kepek oranı % 60 oranında artırıldı. Ekmekte kullanılmakta olan, daha önce 

ekmekte – yani düşük kepek sebebi ile kepek kullanılmıyor, kepek kullanılmayınca ekmekte 

hamur kıvam tutmuyor, ekmeklik hamur oluşmuyor, bunun için katkı maddesi kullanılıyordu. 

Ekmeğe, 17 çeşit katkı maddesi konuyordu. Ağartıcıdan tut, hamurun kıvamını artırmaya 

kadar bir sürü katkı maddesi. Biz bu 17 katkı maddesinin tamamını kullanımda ve üretimde 

yasakladık. 2013 yılında. Böylece ekmek – adeta yeni bir tanım getirdik ekmeğe- buğday unu, 

maya, su ve asgari miktarda tuz. Ekmek dediğin bu dört tane elementten, dört tane girdiden 

oluşuyor. Diğerleri yasaklandı. Onun için biz bu ekmeğin içerisine kepek oranını ne kadar 

artırırsak, ekmek o kadar sağlıklı olur. Hem B vitamini yönünden – çünkü kepek en zengin B 

vitamini kaynaklarından birisidir- en ucuz ve en zengin. Bir de daha az tuz – bu da yine , 

çünkü şehirlerde giderek eğilim artıyor- Nedir bu: diyabet eğilimi maalesef. Yüksek tansiyon 

vs, yaşam tarzı ile modern hayatın getirdiği bir takım meselelerden ötürü.. Burada da önemli 

bir değişiklik yaptık. Yani bu kampanya ile birlikte biz aslında bir bütün olarak meseleyi ele 

alıyoruz. Daha kaliteli daha sağlıklı, kepek oranı yüksek, tuz oranı düşük, tam buğday 

ekmeğine doğru giden bir yeni ekmek tüketim şekli ve bu ekmeği üretirken de tasarrufa 

riayet edilmesi, ekmeğin çöpe gitmesinin önlenmesi. Bunları birlikte düşünüyoruz. Tam 

buğday ekmeğinde artış oldu neden? Çünkü tam buğday ekmeğinde biz; zorunlu olarak 

bütün satış noktalarında bulunması mecburiyetini getirdik. Yani, insanların tabi ki tüketimine, 

yiyecekleri damak tadına karışma, zorlama imkanımız yok, böyle bir şey düşünmeyiz ama 

satış noktasında bir de tam buğday ekmeğini bulundurma mecburiyetini getirdiğimizde, 

vatandaş gelip normal kendi alıştığı standart ekmeği aldığında, bu nedir diye soracak orda 

gördüğünde bu da tam buğday ekmeğidir. Böylece bir aşinalık sağlama, onun tüketimini 

teşvik etmek, onun alınmasını, üretimini teşvik etme yoluyla bir de tam buğday ekmeğine 

gidişte bir iyileşme oldu. Bununla ilgili rakamda şu: 2012 yılında 450 milyon tam buğday 

ekmeği tüketilirken, 2013 yılında %93 oranda artış oldu.Ve 900 milyon adete çıktı. Bu da çok 

önemli. Tam buğday ekmeğinde artış oranı % 93. 900 milyona çıktı. Ayrıca kepekli ekmek 

diye özel bir kategori var. Yani ilave üstüne kepek konmuş. Normal demin söylediğim kepek 

oranı artırılmış değil, ilave kepekli ekmek diye tabir edilen ekmek çeşidinin tüketiminde de % 

283 oranında bir artış oldu. Orda da 130 milyon adetten 500 milyon adete yükseldi. Biz tabi 

bir ekmek üzerinden sağlıklı beslenme, kaliteli ekmek üretmek ve tüketmek ve ürettiğimizi 

de , tükettiğimizi de bir tasarruf bilinci ile israfa yol açmadan, çöpe göndermeden, çöpe 

atmadan, doğrudan bunu gıda maddesi olarak, nimet olarak, aziz bilerek, bunu tüketmektir, 

bu alışkanlığı bu kültürü hayatımızın olmazsa olmazı içerisine yerleştirmektir. Biz – 2023 

hedeflerimiz var biliyorsunuz hükümet olarak- burada eylem planında, biz; kalkınma planında 

-10. Kalkınma planında- yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi konusunda bir 

eylem planladık. Dolayısı ile ekmek israfındaki husus, kampanya, 10. Kalkınma planı 

içerisinde de bundan sonraki süreçte de 2023 hedefine doğru bu şekilde devam edecek. 

Saygıdeğer konuklar: insanların tüketim alışkanlıklarındaki kalıcı değişim ancak uzun vadede 

mümkün olabilmektedir. 2013 yılı ocak ayında yani geçtiğimiz yıl bugün 17 ocakta başlatılan 

kampanya ile temelde bir davranış değişimi amaçlanmış; bu kapsamda yürütülen faaliyetlere 



fevkalade önemli mesafe kat edilmiş olması ülkemiz adına sevindiricidir. Bizim 

topraklarımızda, bizim kültürümüzde, yerde bir ekmek parçası görüldüğünde, öpüp başımıza 

koyup, insanların ayağının değmediği bir yüksek yere koyma kültürüdür. Biz, bu salondaki 

herkes, bu kültürü bilir, ne manaya geldiğini de bilir. Biz, aslında kültür köklerimizdeki bu 

kodları doğru okur, bu şifreleri doğru çözer ve bunları gelecekte de hayatımıza bir düstur 

olarak, bir ilke olarak yaşam tarzına dönüştürürsek; o zaman gerçekte her şey biraz daha 

hikmetle, her şey biraz daha verimlilikle, her şey biraz daha bereketle yol alır. Bugün, bu 

kampanyanın dönemecinde – 1 yıllık dönemecinde- bizlerle birlikte oldunuz. Bu kampanyaya 

katkı sağlayan herkese, tekrar bütün kamu kurum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, STK 

larımıza, meslek kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza, esnaf odalarımıza, herkese, bütün 

vatandaşlarımıza huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum, sizlere de bizimle bunu 

paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.                                 

 


