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Değerli Bakanım, Saygıdeğer Misafirler, 

Bir yıl önce bugün, Toprak Mahsulleri Ofisinin kuruluşunun 75. 

yıldönümü münasebetiyle başlattığımız “Ekmek İsrafını Önleme 

Kampanyası”, bugün bir yılını doldurdu.  

Kampanyanın sonuçlarını açıklayacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz 

diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Ekmek konusunda, TMO tarafından birincisi 2008’de, ikincisi 2012 

yılında tüm Türkiye’de yaptırılan Ekmek Tüketimi ile İlgili Tutum ve 

Davranışlar ile Ekmek İsrafı ve İsraf Üzerinde Etkili Olan 

Faktörler Araştırması ile ekmeğin üretim, satın alma, tüketim, yeniden 

değerlendirme ve israf sürecine dair tüm detaylar tespit edilmişti. 

Kampanya bir yıl boyunca, TMO bünyesinde oluşturulan 100 kişilik bir 

koordinatörler grubunun yönetiminde, Ülkemiz genelinde 417 kurum ve 

kuruluşun katılımı ve 10 binlerce kişinin çalışma ve katkıları ile yürütüldü.  

Değerli katılımcılar, 

Kampanya esnasında yapılan faaliyetler hakkında tanıtım filminde bir kısım 

bilgiler verildi. Birkaç noktaya da ben temas etmek istiyorum.  

Kampanyanın yürütümü konusunda bir çerçeve oluşturması anlamında, 

2013 Nisan’ında bir Başbakanlık Genelgesi çıkarıldı.  

Kampanya, medya ölçümlerine göre toplam reklam değeri 500 milyon 

TL’yi bulan, Binlerce TV yayını ve basın ile ülkemizin en ücra köşelerine 

kadar ulaşıldı.  

Kampanya çalışmalarında kullanılmak üzere, 20 bin adet araştırma kitabı, 

67 bin adet Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri Kitabı, 520 bin adet muhtelif 

afiş, 1 milyon 628 bin adet broşür,  36500 adet magnet, 330 bin adet duvar 

saati, kalem, bloknot, kol saati, araba kokusu, şapka, bez çanta, balon, 

mutfak önlüğü vb olmak üzere toplam 2.750.000 adet materyal 

hazırlatılarak halkımıza dağıtıldı. 

Tanıtım filminde de bir kısmından bahsedildiği üzere, Ülkemizin dört bir 

yanında 500 adede yakın etkinlik düzenlendi. Bir adet etkinlik düzenleme 

çalışmasının bile günler-haftalar sürdüğü dikkate alınırsa, yıl boyunca çok 

zorlu bir çalışma yürütüldüğü tahmin edilebilecektir.  
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Önemli gördüğüm için yeniden ifade etmek istiyorum ki bu etkinlikler 

kapsamında,  

 19 adet Panel ve Sempozyum, 

 297 adet Konferans ve Bilgilendirici Sunum, 

 10 adet Fuar, Kongre ve Forum, 

 38 adet Basın ve Değerlendirme Toplantısı, 

 41 adet Bayat Ekmekli Yemek Yarışması, 

 12 adet Resim, Kompozisyon vb. Yarışmalar, 

 5 adet Resim Sergisi, 

 8 adet Yürüyüş,  

 7 adet Tiyatro Gösterisi, 

 13 adet Şenlik, Şölen ve Festival, 

 36 adet Spor müsabakalarında değişik etkinlikler, 

yapıldı.  

 

Değerli Konuklar, 

Biz kampanyanın başlangıcında kampanyanın hedeflerini;  

 İsraf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, 

 Üretim ve tüketim aşamalarında israfın önlenmesi, 

 Ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması ve doğru bir şekilde 

muhafazasının sağlanması, 

 Tüketicilerin; bayatlayan ekmekleri değerlendirme yöntemleri 

konusunda bilgilendirilmesi, 

 Hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olduğuna dikkat 

çekilmesi, 

 Özde ekmeğin israfına, genelde ise tüm israfa vurgu yapılması, 

 Daha sağlıklı, besleyici, tok tutucu ve obeziteyi önleyici özelliğe sahip 

olan tam buğday ekmeği tüketiminin teşvik edilmesi, 

Olarak sıralamıştık. 
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Bir yılını tamamlayan kampanyanın sonuçlarını ölçmek, ekmek tüketim 

alışkanlıklarında ve israf miktarlarında yarattığı etkileri belirlemek 

amacıyla, 2013 yılı sonu itibariyle TMO tarafından yaptırılan araştırma 

göstermiştir ki;  

Kampanya neticesinde israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşarak, 

israfta azalış meydana gelmiş, tüketiciler bayat ekmeklerin 

değerlendirilmesi konusunda bilgilendirilmiş, tam buğday ve kepekli 

ekmek tüketiminde artış sağlanmış, ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar 

alınması ve doğru şekilde muhafaza edilerek kullanılması sağlanmış ve 

bunların sonucunda ekmek tüketimi de azalarak milli ekonomimizde büyük 

tasarruflar sağlanmıştır.  

Kampanya sürecinde bizler, halkımızın ekmeğe atfettiği değeri ve kutsiyeti 

her fırsatta katıldığımız etkinliklerde ve programlarda dile getirdik.  

Ülkemizin dünya ekonomilerinin zirvesine doğru emin adımlarla 

tırmandığını, bizlerin de bu tırmanışa ekonomik bir katkı sağlamak 

istediğimizi söyledik.  

Kampanya sonuçları bize gösterdi ki, ülkemiz sadece ekonomik alanda 

değil, sosyal ve kültürel alanlarda da hızla gelişmektedir. Çünkü hiçbir 

hukuki yaptırımı olmayan, sadece gönüllü katkılara ve katılımlara açık 

olan böylesine bir kampanyadan, bir yıl gibi kısa bir sürede, rakamlarını 

biraz sonra Sn. Bakanımızın sizlerle paylaşacağı, hayal bile 

edemeyeceğimiz olumlu sonuçlar aldık. Kampanyaya halkımızın katılımı 

çok içten ve yüksek düzeyde olmuştur. 

Kampanyanın açılış toplantısında çalışmaların en az bir yıl süreceğini ifade 

etmiştik. Bugün bir yıl doldu, ancak birçok kurum ve kuruluş tarafından 

planlanmış ve bizim de takibimizde olan birçok etkinlikler var, bu 

etkinlikler tamamlanıncaya kadar çalışmalara devam edilecek.  

Biz kampanyanın etkilerinin zamana yayılarak önümüzdeki dönemde daha 

da olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz.  
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Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, 

Konuşmama burada son verirken, 

Kampanyayı himaye ederek açılış toplantımıza teşrif etmek suretiyle bizzat 

başlatan ve her fırsatta destekleyen Başbakanımız Sn. Recep Tayyip 

ERDOĞAN Beyefendi’ye,  

Bu anlamlı kampanyanın başlatılmasına öncülük ettikleri ve kampanya 

sürecindeki sayısız etkinliğe bizzat katıldıkları için ve bugün de yanımızda 

olan Bakanımız Sn. Mehmet Mehdi EKER Beyefendi’ye,  

Kampanya süresince katkılarını esirgemeyerek toplumsal bilinç oluşturma 

ve farkındalık yaratma çabalarımıza katkı sağlayan Bakanlıklar, valilikler, 

belediyeler, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, 

medya ve özel sektör kuruluşlarına, birlikte çalıştığımız akademisyenlere 

ve TMO’nun kampanyaya emek veren tüm Merkez ve Taşra yönetici ve 

Personeline ve bilhassa kampanyaya etkin katılım sağlayan yüce 

HALKIMIZA, 

Kurumum ve şahsım adına teşekkür eder, Kampanya sonuçlarının Ülkemiz 

ve milletimiz için hayırlı olması temennisiyle saygılar sunarım. 


