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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, bugün burada başlatacağımız Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nın ülkemize, 
milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızı özellikle 75. kuruluş yıldönümünü idrak eden Toprak Mahsulleri 
Ofisimizi böyle anlamlı son derece önemli bir kampanyayı başlattıkları için tebrik ediyorum. 

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nın başarıya ulaşması, bu kampanya sonunda hayırlı neticeler elde 
etmemiz, zengin yoksul fark etmeksizin hepimiz için hayati bir önem taşıyor. İnsanımızın en temel gıda 
maddesi olan ekmek zengin sofrasının da yoksul sofrasının da vazgeçilmez baş tacıdır. Bizler ekmeği kutsal 
sayan, ekmeği yüksek bir değer olarak kabul eden hatta “nimet” kelimesiyle en fazla da ekmeği kast eden 
bir kültürün mensuplarıyız. Ekmek; bizim kültürümüzde alın terinin, paylaşmanın, bereketin sembolüdür.  
Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim aile yaşantımızda bırakınız çöpe, bırakınız çöplüğe 
atmayı yerde görülse ekmek alınır, öpülür ve hatta baştan yüksekte bir yere kurda kuşa nimet olması için 
konulur. Ekmeği bizim için değerli kılan, mübarek ve kutsal kılan unsur onun bir gıda maddesi olmasından 
öte, ta Hazreti Adem’den bugüne ulaşmış en temel yaşam kaynaklarımızdan olmasıdır. İşte onun için bizim 
ecdadımız zengin de olsa, yoksul da olsa ekmeğe sadece bir sarf malzemesi, bir gıda maddesi olarak değil, 
bir nimet olarak bakmış ve ona her türlü saygıyı, her türlü hürmeti göstermiştir. 

Bakın Değerli Kardeşlerim,

Bir ülkenin, bir milletin refah düzeyi, kalkınmışlık düzeyi sadece ürettiğiyle ve tükettiğiyle ölçülemez. Bizim 
medeniyetimiz, bizim inançlarımız refah ve kalkınmayı böyle gayri insani kavramlarla izah edemez. Refah 
ve kalkınmanın sadece üretim, sadece tüketim, sadece maddi ihtiyaçlar etrafında şekillenmesi; toplumun 
ve bireyin insani özelliklerini kaybetmesine yol açar. Refah ve kalkınma bedenin ihtiyaçları kadar ruhun 
da ihtiyaçlarının temin edilmesiyle olur. Refah ve kalkınma maddi ihtiyaçlar karşılanırken insanın manevi 
ihtiyaçlarının da karşılanması, ahlakını, edebini, kutsallarını muhafaza edebilmesiyle olur. Bakın sadece 
kültürümüzdeki ekmek misali bile bizim refah ve kalkınma anlayışımızın en önemli göstergesidir. Biz ekmeği 
yalnızca buğdayın una, unun hamura, hamurun pişip ekmeğe dönüşmesi olarak görmeyiz. Biz ekmeği bir 
gıda olmasının ötesinde mübarek bir emanet, bir nimet olarak da görürüz. Bu anlayışı kaybettiğimiz anda 
Allah korusun özümüze, medeniyetimize yabancılaşır, işte eleştirdiğimiz o diğer kültürlerle aynı seviyeye 
düşeriz. Hani zaman zaman görüyoruz ya ekmeğin fazla kalanıyla dudaklarını silenleri. İşte biz bunlardan 
olamayız. Bizi onlardan ayıran burası.

SAYIN BAŞBAKAN’IN KAMPANYA AÇILIŞ KONUŞMASI
(17 Ocak 2013 - TOBB İkiz Kuleler Toplantı Salonu)
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Zenginleştikçe israfı artan bir yaşam tarzı bizim yaşam tarzımız olamaz. Biz tasarruf ettikçe zenginleşen, 
zenginleştikçe tasarrufu artan bir ülke, böyle bir millet olmak zorundayız. Bakın size burada çok çarpıcı bazı 
rakamlar vermek istiyorum:

Şu anda dünyada yılda 870 milyon insan yani dünya nüfusunun % 12,5’i yetersiz besleniyor, yılda 10 milyon 
insan açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Bu çok acı bir tablo. Ama bu tabloyu çok daha acı 
hale getiren bir başka gerçek var. Yılda dünyada 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu israfın ekonomik değeri 
ne biliyor musunuz değerli dostlar? 1 trilyon Dolar.

Yani bir yanda yılda on milyon kişi açlık ve yetersiz beslenmeden ölüyor, diğer tarafta 1,3 milyar ton gıda 
israf ediliyor. Yılda israf edilen 1,3 milyar ton gıdanın bakın hepsi değil dörtte biri aç insanlara ulaştırılabilse 
bu ölümler olmayacak ama maalesef ulaşmıyor, ulaşamıyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da kişi başı yıllık gıda israfı 115 kg’a kadar çıkıyor. Amerika’da yıllık üretilen 
gıdanın % 40’ı israf ediliyor. Kanada’da yapılan araştırmalara göre yılda 27 milyar Dolarlık gıda israf ediliyor. 
27 milyar Dolar en fakir 32 ülkenin toplam milli gelirine denk. AB için de aynı şekilde yıllık 20 milyar Dolara 
yakın gıda israf ediliyor. Bunlar gerçekten çok vahim rakamlar değerli dostlarım.

İşte geçen hafta Afrika’daydım. Gabon, Nijer ve Senegal’e gittik. Oraları gezdik dolaştık. Halkın arasına 
karıştık. Oradaki sefaleti gördük, açlığı gördük, fakirliği gördük. Şunlar… Bunlardan sadece cüzi bir kısmı 
oralara ulaşsa oraları inan ihya eder ve o insanlar o sefalet içerisinde yaşamazlar ve kendilerini bulurlar. 
Ama ne yazık ki bu israf anlayışı tasarrufa dönüşmüyor ve buralara da ulaşmıyor. Zaten böyle bir şeyi 
düşünmek gibi bir durum söz konusu da değil. Ancak geliyor geliyor bu Türkiye’ye, Türk insanına düşüyor. 
Bunu bizim başarmamız lazım. Bu adımı bizim atmamız lazım. Öyleyse biz şu kampanyayı çok büyük bir 
özenle, önemle ele almamız lazım. Bir tarafta yiyecek bir dilim ekmek bulamayan yığınlar diğer tarafta ise 
tıka basa doyan yiyemediğini de çöpe atan bir kitle var. Hani Tevfik Fikret’in var ya: “Yiyin efendiler yiyin” 
diyor. “Iksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin” diyor ya… İşte maalesef böyle bir güruh var. Her 
zaman ifade ediyorum; bu sürdürülebilir bir tablo değildir. Bu adil bir tablo değildir. Bu kalkınma ya da refah 
da değildir. Bu hırstır, tamahtır, açgözlülüktür. İşte yaşanan ekonomik krizlerin, yaşanan çöküşlerin, yaşanan 
savaş ve çatışmaların altında da bu adaletsizlik vardır. Biz Türkiye olarak bu tabloda israf edenlerin yanında 
olamayız biz tasarruf edenlerin yanında olmalıyız. Bakınız şu 10 senede değerli kardeşlerim aslında biz bu 
tasarrufun çok büyük faydalarını gördük. Fakat görmemiz gereken daha çok ciddi kalemler var, çok ciddi 
başlıklar var.
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Bakın Somali’den Myanmar’a, Haiti’den Nijer’e kadar dünya üzerinde ulaştığımız her yere biz bu tablonun 
yanlışlığını aktarıyor, bu tabloyu düzeltme yönündeki çabalarımızı iletiyoruz.

Tabi şunu da burada samimiyetle ifade etmek durumundayım. Her ne kadar bu tablo çok vahim olmasa 
da artan zenginlikle birlikte Türkiye’de de israfın boyutları hiç arzu etmediğimiz seviyede büyüyor. Bu israfı 
daha fazla büyümeden önleyebilmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim Toprak Mahsulleri Ofisimiz bu 
noktada son derece anlamlı bir araştırma yaptı, yaptırdı. Türkiye’deki durumu ortaya koydu.

Şimdi ben bu araştırmadan bazı önemli detayları sizlere açıklamak istiyorum. Değerli kardeşlerim Toprak 
Mahsulleri Ofisimizin yaptırdığı araştırmaya göre:

Türkiye’de günde 25 bin 300 ton ekmek üretiliyor, yıllık ekmek üretimi ise 9,2 milyon ton, 9 milyon ton 
diyelim, 250 gramlık standart ekmek büyüklüğü dikkate alındığında günde 101 milyon, yılda ise 37 milyar 
adet ekmek üretimi gerçekleşiyor. Bir yılda üretilen ekmeğin parasal karşılığı 26 milyar Lira, yani bunu eski 
rakama vuracak olursak 26 katrilyon, bu rakam bu kadar büyük. Tüketime baktığımızda günde 24 bin, yılda 
8,7 milyon ton, yani günde 95 milyon, yılda ise 35 milyar adet ekmek tüketiliyor. Bunun da parasal karşılığı 
24,3 milyar Lira, işte buradan israfın boyutu ortaya çıkıyor.

Ülkemizde günde 1.500 ton, yılda 550 bin ton ekmek israf ediliyor, çöpe atılıyor, 550 bin ton. Adet olarak 
günde 6 milyon adet, yılda 2 milyar adet ekmek maalesef çöpe gidiyor. Bu israfın ekonomik büyüklüğü ise 
lütfen dikkat edin yıllık ne biliyor musunuz? 1,5 milyar Lira, eski rakam 1,5 katrilyon. Araştırmada ekmeğin 
nerelerde israf edildiği de ölçüldü. Evlerde alınan ekmeğin % 2,9’u israf ediliyor, lokanta, otel ve benzeri 
yerlerde alınan ekmeğin % 3’ü israf ediliyor, öğrenci yemekhanelerinde ise israf oranı maalesef % 7’ye 
kadar yükseliyor. Bakın biraz önce de ifade ettim. Zenginleşme israfı arttırıyor, zenginleşen ülkelerde ekmek 
çeşitliliği artıyor, ekmek tüketimi azalıyor ama ekmek israfı büyüyor.

Ve geçenlerde Bakanımıza onu söyledim, dedim ‘Artık bu ekmek işinde farklı bir döneme girmeliyiz’. Şu 
beyaz ekmek denilen ekmeği sofralarımızdan kaldıralım. Artık has, samimi buğday unundan ekmek üretelim. 
Bunun yanında kepek oranı yüksek ekmeği sofralarımıza getirelim. Yani gıda bunda, güç bunda, kuvvet 
bunda. Her şeyinden arındırılmış hatta zararlı beyaz ekmek. Niçin biz bunu yapıyoruz? Bizim dedelerimiz 
ninelerimiz bu beyaz ekmeği mi yiyordu? Yoo tam aksine! Buğdayı alıyordu, değirmende öğütüyordu, oradan 
elde ettiği unla ekmeği yapıyordu. Şimdi onun adımlarını atıyoruz inşallah. Ve bunu başlatıyoruz, başladı. 
Hızla da bunu yaygınlaştıracağız.
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Tabi Türkiye’de de ekonominin büyümesine paralel olarak ekmek çeşitliliğinin bu noktada arttığını, ekmek 
tüketiminin azaldığını ama israfın da büyüdüğünü görüyoruz. 2008 yılında günde 5 milyon ekmek israf 
edilirken 2012 yılında bu rakam 6 milyon adede çıkmış durumda. Bunlar gerçekten acı rakamlar, bunlar 
daha fazla büyümeden mutlaka önlemi alınması gereken rakamlar. Çünkü ekmek israfı sadece ekmek israfı 
anlamına gelmiyor. Tohum, gübre, mazot, su, tuz, elektrik ve benzeri daha birçok israf da ekmekle birlikte 
gerçekleşmiş oluyor. Bir hesaplamaya göre, 1 kilo ekmek için 1.608 litre su harcanıyor. Buna göre, yılda 
israf edilen 6 milyon ekmek için maalesef 880 milyar litre su boşa harcanmış oluyor. Tabii bir de ekonomik 
kaybımız var. Yılda ekonomik olarak söylüyorum, ekmek israfının karşılığı olan 1,5 milyar Lira ile 162 bin 
asgari ücretliye maaş ödenebilir. 500 okul, okul eksiğimiz var ya, 500 okul, 500 yurt veya 500 kilometre 
bölünmüş yol yapılabilir. İsraf yoluyla ne yazık ki biz bu ekonomik kaynağı çöpe atmış oluyoruz. Bu noktada 
milletçe bir özeleştiri yapmak durumundayız, ekmeği alırken, ekmeği bölerken, ekmeği sofrada, masada 
öylece bırakırken artık bir değil bin defa düşünmek zorundayız. 

Başta da ifade ettim. Biz büyüdükçe israf eden bir millet olamayız. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, 
inançlarımız buna asla izin vermez. Bizler bir akarsudan abdest alsak dahi o suyu israf etmekten imtina 
eden bir geleneğe, bir anlayışa, bir inanca sahibiz. Bu kadar hassas. Nasıl olsa akarsu akıp gidiyor, bol bol 
al, hayır, orada bile dikkat edeceğiz. 

Bir yerlerde dostlarımız, kardeşlerimiz açlıkla imtihan edilirken bizim ekmeği çöpe atmamız asla kabul 
edilebilir bir şey değildir. Biz hiçbir zaman o çöp konteynerlerinin içerisinde ekmek arayan insanları görerek 
yücelen bir ülke olamayız, güçlenen bir ülke olamayız, tam aksine onlar bizi zillet imtihanıyla imtihan 
etmelidir. “Biz bu hale nasıl düştük?” bu soruyu kendimize sormamız lazım. Onların olmaması lazım, onların 
olmaması için de sadece o insanların karnının doyması meselesi değil. Bu çöp konteynerlerinde bu tür 
atıklar bulunmaz, bunu bilmeleri lazım. Bunu başardığımız anda çok şey hallolacaktır, işte onun için bu 
kampanya çok önemli. Bizim muhatabı olduğumuz emir son derece net ve bu emir yüce Rabbimizden bize 
geliyor: “Ey iman edenler yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz.”

Ben bugün başlattığımız kampanyayı çok önemsiyorum. Kampanyanın ciddiyetle takip edilmesini, kararlılıkla 
yürütülmesini özellikle rica ediyorum. Aziz milletimizden, vatandaşlarımızdan, tüm kurumlarımızdan 
bu konuda daha duyarlı olmalarını ayrıca rica ediyorum. Zira biz büyüdükçe dejenere olan, bozulan, 
zenginleştikçe özünden, ruh kökünden uzaklaşan bir millet olamayız, olmamalıyız. Hani güzel bir söz var 
ya: Mağluptur bu yolda galip olan diye… Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olurken dünyanın en 
büyük israfçısı da olursak biz orada galip değil mağlup olmuş oluruz. Biz inşallah farklı büyüyeceğiz, biz 
değerlerimizle büyüyeceğiz.

Şunu da asla unutmayalım; müsrifliğin sonu, müflis olmaktır, buna dikkat edeceğiz. İsraf iflasa sürükler. Ben 
bu düşüncelerle sözlerime son verirken Allah hiçbirimizi bir dilim kuru ekmeğe muhtaç etmesin diyorum. 
Bir kez daha bu anlamlı kampanyanın hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın Başbakanım, Değerli Katılımcılar,

Bakanlığımın ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisinin, 75. kuruluş yıldönümünde, düzenlemekte olduğumuz 
Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası Başlangıç Toplantısı’na hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Son beş yıllık süre içerisinde gıda konusu dünyada her zamankinden daha çok önemli bir konuma gelmiştir. 
Bugün, gıda fiyatlarının sürekli olarak keskin şekilde dalgalandığı, yılda yaklaşık on milyon insanın açlık ve 
yetersiz beslenmeden dolayı öldüğü, 1 milyar civarında insanın açlıktan ızdırap çektiği ve 1 milyar 300 milyon 
ton gıdanın da çöpe atıldığı bir dünyada yaşıyoruz.   

Ancak Sayın Başbakanım, Hükümetimizin uygulamakta olduğu üretim ve ticaret politikaları, milletimizin 
dünyadaki dalgalanmalardan ve gıdaya erişim güçlüklerinden olumsuz etkilenmesine fırsat vermemektedir. 
Ülkemizde üretilen gıda ürünleri çok şükür ki, tüm halkımızı doyurabilmekte, buna ilaveten 186 ülkeye 1.536 
gıda ve tarım ürününden oluşan bir geniş ürün grubunu 19 milyar Doların üzerindeki bir değerle dünya 
ülkelerine ihraç etmekteyiz. 

Buna ilaveten, Zat-ı Âlinizin talimatlarıyla dünyanın herhangi bir coğrafyasında insanlar bir felaketle karşı 
karşıya kalmışsa Pakistan’da, Somali’de en son Suriye’de, talimatlarınızla Hükümetimiz oralara da gerekli 
gıda yardımını yapmaktadır. En son, geçen hafta Suriye için 50 bin ton buğday karşılığı unun sevkiyatına 
başlanmıştır. Dünyadaki güçlü tarım ülkelerinden biri olan Türkiye’de, yılda ortalama 35 milyon ton civarında 
hububat üretilmektedir. Bu üretimin 20 milyon tonunun üzerindeki kısmı buğday, 7,5 milyon tonluk kısmını 
arpa, 4,5-5 milyon ton civarındaki kısmını mısır, 900 bin ton civarındaki kısmını çeltik, çavdar ve yulaf 
oluşturmaktadır.

Ekmeğin ana hammaddesi buğday, anavatanı itibariyle Türkiye’den neşet etmiştir. Yeryüzünde 3 hububat grubu 
vardır: Temel gıda maddesi olarak Avrasya’da buğday, Amerika kıtasında mısır, Güney Asya’da, Uzakdoğu’da 
pirinç tüketmektedirler. Ancak bunların içerisinde besin bakımından en kıymetli olanı buğdaydır ve Türkiye 
buğdayın anavatanıdır. Bu, bize ilave bir sorumluluk yüklemektedir. Medeniyet değerlerimize baktığımızda, 
kültürümüzde şifrelenmiş medeniyet kodlarımızda bulunan israfla ilgili değerleri dikkate aldığımızda bu 
sorumluluk biraz daha artmaktadır. Ama ne yazık ki biz giderek bu şifreleri iyi okuyamadığımız ve bu şifrelere 
uygun hareket etmediğimiz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bizim bugün burada başlattığımız Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası, aslında biraz sonra sonuçları sizlerle paylaşılacak olan bir araştırmanın sonucunda 
ortaya çıkmıştır. 7 binin üzerinde kişi ve kuruluşla yapılan anket sonucunda, ekmeğin israfının sebepleri, 
nedenleri, yolları, bunların ne şekilde önlenebileceğiyle ilgili birçok bilgiye ulaşılmıştır ve biz bu sonuçları 
bugün kamuoyuyla paylaşmak suretiyle Sayın Başbakanım bir kampanya başlatıyoruz. 

SAYIN BAKAN’IN AÇILIŞ KONUŞMASI
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İlave olarak Sayın Başbakanım,

Hükümetimiz döneminde ihracatçının desteklenmesiyle birlikte son yıllarda Türkiye, dünya un ihracatında ya 
birinci veya ikinci ülke konumuna gelmiş, makarna ihracatında da ikinci sıraya yükselmiştir. 

Tarım sektöründe, tarımsal hâsıla bakımından Türkiye son 8-10 yıllık süreç içerisinde, uygulanan politikalarla 
on birinci sıradan yedinci sıraya,  Avrupa’da da dördüncü sıradan birinci sıraya yükselmiştir. 

Ancak gıda üretimi ve gıdaya erişim konusunda dünyanın diğer birçok ülkesinde yaşayan insanlara göre daha 
avantajlı durumda bulunmamız, biraz önce de arz ettiğim gibi, sahip olduğumuz gıda kaynaklarını israf etme 
hakkını bize vermemektedir. 

Sayın Başbakanım, 

Ekmeğin insanlar tarafından tüketilmemesini, yani insan gıdası olarak kullanılmamasını, toplumda yaygın 
bir davranış biçimi olan bayatlamış ekmeklerin çöpe atılması ya da hayvanlara verilmesini biz israf olarak 
değerlendiriyoruz.

İsraf, ekmeğin üretim veya tüketim sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilmektedir. Üretilen 
ekmeğin bir bölümünün daha satılmadan fırınlarda, bir bölümünün de evlerde veya toplu yemek yenen 
yerlerce satın alındıktan sonra tüketilemeyerek israf edildiği, temel gıda olan ekmeğin israf edilmesinin 
hoş görülemez davranışlardan biri olduğu ancak bu durumun kötü niyetten ziyade ihmal ve bilgisizlikten 
kaynaklandığı, yaptırdığımız araştırma sonucuyla tespit edilmiştir. 

Değerli Konuklar, 

Ekmek israfı konusunda yaptırdığımız araştırmanın rakamsal sonuçları biraz sonra Saygıdeğer Başbakanımız 
tarafından sizlere açıklanacak ve Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası başlatılmış olacaktır. Kampanyanın 
başlatılmasından sonra yıl boyunca geliştirilerek sürdürülmek üzere planlanmış etkinliklerden bir kısmını 
başlıklar itibariyle sizlere arz edeceğim. 

Kampanyanın duyurularak toplumsal katılım ve duyarlılık yaratılması kapsamında; 

•	 Kamu	spotu	şeklinde	hazırlanmış	çeşitli	televizyon	filmleri,	radyo	ve	televizyonlarda	yayınlanacaktır.
•	 Bugün	itibariyle	“ekmekisrafetme”	adlı	bir	internet	sitesi	hizmete	girecektir.	Buradan	gerek	israfın	sebepleri	

gerek bunların önlenmesi gerek bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle ilgili birçok bilgi güncellenerek 
kampanya boyunca sürekli yenilenerek hizmet verecektir. 

•	Gerek	afiş	gerek	billboard	gerek	buna	benzer	görsel	malzemeler	Belediyelerimizin,	Valiliklerimizin	diğer	
kamu kuruluşlarımızın işbirliğiyle Türkiye’nin bütün şehirlerinde, kırsal alanlarında vatandaşlarımızla 
paylaşılacaktır. 
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•	 Keza	Milli	Eğitim	Bakanlığı	ile	özellikle	okullarda	eğitim	programlarında	değişik	etkinlikler	ve	programlar	
düzenlenecektir.

•	 Kültür	 ve	Turizm	 Bakanlığımız,	Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	 Bakanlığımız	 ile	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığımızla	
birtakım çalışmalar yürütülecektir. Bunların dışında TRT başta olmak üzere tüm yayın kuruluşlarımızla, 
oralarda yayınlanacak olan diziler, filmler, çizgi filmlerde bu temanın işlenmesi suretiyle bir toplumsal bilinç 
oluşturulmaya çalışılacaktır.

•	 Yine	kitle	iletişim	araçlarından	özellikle	sosyal	medya	ve	SMS	uygulamalarıyla	da	bu	bilgiler	vatandaşlarımızla	
paylaşılacaktır.  

•	 İlgili	diğer	bütün	Bakanlıklar,	diğer	kamu	kuruluşları,	belediyeler,	valilikler	ve	sivil	toplum	kuruluşlarıyla	da	
yine kendi alanlarıyla bağlantılı olarak işbirliği yapılıp etkinlikler düzenlenecektir.

Biz bayat ekmeğin değerlendirilmesini de, bunun öğrenilmesini, bu bilginin topluma ulaştırılmasını da önemli 
bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kampanya çerçevesinde Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun 
katkılarıyla bir kitap hazırlanmıştır. Bugünkü etkinliğimizde bu kitap da dağıtılacaktır. Bu kitap aracılığıyla, bayat 
ekmeklerden yapılan değişik yemekler ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi yöntemleri hane halklarıyla 
paylaşılacaktır.  

Sayın Başbakanım,

Araştırma sonucundaki bulgularımızda israfın ana nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

•	 Ekmeğin	evlere	ve	kurumlara	ihtiyaçtan	fazla	alınması,
•	 Ekmeğin	doğru	yöntemlerle	muhafaza	edilmemesi,	
•	 Yemekhanelerde	sıklıkla	tercih	edilen	rol	ekmeğin	üstü	açık	veya	ambalajsız	olarak	sunulması,
•	 Toplu	yemek	yenen	yerlerde	verilen	ekmeklerin	yeterince	küçük	boyutta	olmaması	ve	kısmen	tüketilerek	

artan kısmın israf edilmesi,
•	 Bayat	ekmeklerin	değerlendirilme	yöntemleri	hakkında	bilgi	sahibi	olunmaması,
•	 Fırınlarda	satılabileceğinden	daha	fazla	üretim	yapılması,
•	 Kurumlarda	yemek	yiyen	kişilerin	yiyebileceklerinden	daha	fazla	ekmeği	sofraya	almaları	veya	kendilerine	

ihtiyaçlarından fazla ekmek servis edilmesi, 
•	 Fırınların	ekmek	iadesi	almaları
ekmek israfının ana nedenleri arasında sayılmaktadır. 

Saygıdeğer Başbakanım, Değerli Misafirler,

Biz tabi bugün israfı konuşuyoruz, israfı önlemeyi konuşuyoruz. Aslında israf belki kelime olarak bu işin yükünü 
tarif etmekte hafif kalır, çok daha etkili sözlerle bu hususun duyurulması, anlatılması, ifadelendirilmesi gerekir. 
Yani kanıksamış olduğumuz bir tabir olan israf önemlidir, ama ekmekle ilgili, ekmeğin sarf biçimi ve gerçekte 
değerlendirilememesi, nimete olan aynı zamanda saygıyla ilişkili bir mevzudur, bunun da bilinmesinde yarar 
var. 
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Sayın Başbakanım,

Biz sadece ekmek tüketimiyle ilgili olarak değil, tüketim şekilleriyle ilgili olarak da ekmeğin kalitesiyle ilgili 
olarak da 2012 yılında başlattığımız bir süreç var. Saygıdeğer Başbakanım, Zat-ı Âlilerinizin bilgisi dâhilinde, 
emirleri doğrultusunda ekmekte zorunlu bulundurulması gereken kepek oranını arttıran bir düzenleme yaptık 
ve bunu uygulamaya koyduk. Keza ekmekte tuz oranının düşürülmesiyle ilgili bir düzenleme yaptık, bir de 
bütün ekmek satış noktalarında aynı zamanda tam buğday ekmeğinin de satışta bulundurulması mecburiyetini 
getirdik, yani vatandaşımız ekmek almaya geldiği bir ekmek satış noktasında karşısında mutlaka bir tam 
buğday ekmeğini de görmeli. Bu nedir, en azından bilgisi de yoksa bunun bir tam buğday ekmeği olduğu ve 
bunun da seçenekler arasında bulunduğunu bilmesi lazım. Bu uygulamayı çok önemli olduğu için başlatmış 
bulunuyoruz.

Türkiye buğdayın anavatanı, ekmeğin de bu manada bizim kültürümüzde nimetten dolayı bir özel anlamı var, 
o nedenle bunun da bu şekilde değerlendirilmesinde fayda var.  

Sayın Başbakanım,

Konuşmama son verirken ekmek israfının önlenmesi konusundaki Bakanlığımızın çabalarından olumlu 
sonuçlar elde edilmesi adına, çok değerli katkılarınızı kampanyamızdan esirgemediğinizden dolayı Bakanlığım 
ve Şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. 

Bu noktadan hareketle, kampanyanın dünyaya örnek teşkil edecek şekilde başarıya ulaşması hedefiyle 2013 
yılını Ekmek İsrafını Önleme Yılı olarak ilan etmeniz hususlarını takdirlerinize arz ederken tüm katılımcılara 
tekrar hoş geldiniz diyor ve kampanyamızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum, 
saygılar sunarım.
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Sayın Başbakanım,

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Misafirler, 

Toprak Mahsulleri Ofisinin kuruluşunun 75. yılı münasebetiyle başlattığımız “Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası” açılış toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi olarak biz başta buğday olmak üzere hububat piyasalarının düzenlenmesiyle görevli 
bir kuruluş olduğumuz için ekmeğin israf edilmesinden üzüntü duymaktayız. 

Bu yüzden dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda yoğun olarak karşılaştığımız israf olgusunu 
toplumumuzun gündemine taşıyarak israfı önlemek için tüm ülkemizi kapsayacak bir kampanya başlatmak 
istedik.

Üretmenin ve sofralara getirmenin gittikçe zorlaştığı, yoksul ülke insanlarının gün geçtikçe daha da yoksullaştığı 
bir dünyada, bu sosyal olguya bir kez daha dikkatleri çekmek istedik. 

Dünya ekonomilerinin zirvesine doğru tırmanmaya devam eden ülkemizde, kutsal bir değer ifade eden ve 
ciddi bir ekonomik karşılığı da olan ekmek israfını engellemek suretiyle ekonomimize de katkı sağlamayı 
hedefledik.

Bu kapsamda, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından birincisi 2008’de, ikincisi 2012 yılında tüm Türkiye’de 
tamamlanan Ekmek İsrafı Araştırması’nda ekmek üretimi, tüketimi ve ikisi arasındaki fark olan israf miktarı 
ortaya konarak; ekmeğin üretim, satın alma, tüketim, yeniden değerlendirme ve israf sürecine dair tüm 
detaylar tespit edildi.

Değerli Başbakanım,

Kampanya, ilk aşaması yüce heyetinizin teşrifleriyle gerçekleştirilen bu başlangıç toplantısının tamamlanması 
ve araştırma kitaplarının dağıtımı ile başlatılmış olacak ve yıl boyunca bir dizi etkinlikle geliştirilerek 
sürdürülecektir.

Ben kampanyanın israfın engellenmesi konusunda duyarlılık yaratarak tüm halkımızın aktif katılımıyla başarıya 
ulaşmasını, araştırma sonuçlarının israfın önlenmesi yolunda yapılacak değerlendirmelere, planlamalara ve 
alınacak tedbirlere zemin oluşturarak katkıda bulunmasını ümit ediyorum.

TMO GENEL MÜDÜRÜ’NÜN AÇILIŞ KONUŞMASI
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Değerli Konuklar,

Konuşmama burada son verirken ülkemizde biz kamu yöneticilerine yüksek yönetim anlayışlarıyla yarattıkları 
istikrarlı çalışma ortamı için, nazik teşrifleriyle başlangıç toplantımızı şereflendirdikleri ve bize halkımıza hizmet 
uğrunda çıktığımız yolda her zaman olduğu gibi bugün de destek verdikleri, ekmek israfı kampanyasına 
öncülük ettikleri için Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendiye, 

Hizmet yolunda attığımız her adımda, düşünce oluşumundan hayata geçirilmesine kadar bugün ve her zaman 
yanımızda olan Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi EKER’e,

Kampanya süresince verecekleri desteklerle toplumsal bilinç oluşturma ve farkındalık yaratma çabalarımıza 
katkı sağlayacak sayın bakanlarımıza, kurum ve kuruluş yöneticilerine, belediye başkanlarımıza, valilerimize, 
siz değerli konuklarımıza, basın ve medya kuruluşlarımızın temsilcilerine,

Kurumum ve şahsım adına teşekkür eder, kampanyanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurması 
temennisiyle saygılar sunarım.

                                                                                             



EKMEK İSRAFINI 
ÖNLEME KAMPANYASI
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KAMPANYANIN BAŞLATILMASI

Ekmek israfının ve israftan kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, bu konuda toplumsal farkındalık 
ve duyarlılık oluşturulması amacıyla kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak 17 Ocak 2013 tarihinde 
Sayın Başbakanımızın himayelerinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır.

Kampanyanın; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TMO’nun koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde, etkili bir şekilde yürütülerek hedefine ulaşmasını teminen 2013/3 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi, 02 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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2 Nisan 2013  SALI    Resmî Gazete    Sayı : 28606

         GENELGE
 Başbakanlıktan:
 Konu : Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası.

GENELGE

2013/3

Toplumumuzun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları 

konularında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından 

yurt çapında yaptırılan bir araştırmada; ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği sonucu ortaya 

çıkmıştır. Söz konusu ekmek israfının bugünkü parasal karşılığı; 1,5 milyar TL olup bu rakam Hükümetimiz döneminde 

dünya sıralamasında ilk sıralarda olduğumuz un ihracatından elde ettiğimiz bir yıllık gelire eşdeğerdir.

Bu üzücü sonuçlar; ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasını gerekli kılmış, bu doğrultuda 

Hükümetimizce 17.01.2013 tarihinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır.

KAMPANYAYA İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ
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Kampanya ile israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, 

ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak 

değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede;

1. Kampanyanın toplumun tüm kesimlerine ulaşabilecek boyutta sürdürülebilmesi için bu kapsamda alınan tedbir 

ve yürütülen faaliyetlerin uygulama süreçleri ile sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar 

arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşu 

TMO Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

2. Bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları; alacakları tedbirler ve 

yapacakları faaliyetlerle kampanyayı destekleyecekler, tüm yurtta etkin bir biçimde yürütülecek olan çalışmalarla 

israfın önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami ölçüde katkıda 

bulunacaklardır.

3. Kampanyanın amacına ulaşabilmesi için toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme 

faaliyetleri düzenlenecek; halkımız, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile işbirliği 

yapılacaktır.

4. Toplumun temelini oluşturan aile ve kadınların rolünü dikkate alan sosyal politikalar geliştirilecek, özellikle 

çocuklarımızın ve gençlerimizin kampanyaya katılmalarını özendiren projeler oluşturularak uygulamaya 

konulacaktır.

5. İlgili kuruluşlar tarafından konuya ilişkin eğitim, seminer, panel, konferans ve toplantı gibi organizasyonlar 

tertiplenecek ve söz konusu etkinliklerde; araştırma sonuçlarına, ekmek israfının önlenmesine ve tam buğday 

ekmeği tüketiminin faydalarına ilişkin bilgiler verilecek ve bu kampanya kapsamında hazırlanacak kamu spotu, film 

ve animasyon gibi çalışmalar gösterilecektir.

6. Bu kapsamda, bakanlık ve kuruluşlarca temin edilebilecek yazılı ve görsel malzemeler medya ve diğer iletişim 

araçları kullanılarak toplumun her kesimine ulaştırılmaya çalışılacak; özellikle gar, istasyon, durak, metro, havaalanı, 

kara yolu, liman, toplu taşıma araçları ve benzeri kamuya açık yerlerde yazılı ve görsel bilgilendirme çalışmaları 

yapılacaktır.

7. İlgili bakanlık ve kurumlarca; ambalaj, gramaj, kalite, hijyen, üretim, dağıtım ve satış gibi konularda ekmek israfının 

önlenmesine ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak mevzuat düzenlemeleri ile 

bu kapsamda gerekli denetimlerin yapılması sağlanacaktır.

8. İnternet sitelerinde, www.ekmekisrafetme.com adresine link verilerek, orada yer alan “Türkiye’de Ekmek İsrafı 

Araştırması” sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya konulacak tedbir ve faaliyetlerin bu değerlendirmeler 

çerçevesinde planlanmasına önem verilecektir.

9. Toplu tüketim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yemekhanelerde; menüye göre ekmek çıkarılması, 

ekmeğin ince dilimlenmiş olarak, paketli rol ekmeğin ise düşük gramajlı olarak sunulması, tam buğday ekmeği 

bulundurulmasının sağlanması ve tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

10. Belediyeler ve il özel idarelerince ekmek fırınları düzenli olarak denetlenecek, gerekli sağlık ve mevzuat şartlarını 
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sağlayamayan fırınların üretim yapmasına izin verilmemesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır.

11. Üretici ve tüketicileri teşvik edecek tedbirlerin alınması, ekmek üretim ve satış noktalarında istihdam edilen 

kişiler ile restoran, fırın, otel ve turizm sektörü çalışanlarının eğitilmesi için meslek odalarıyla işbirliği yapılması 

hususlarında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılacaktır.

12. Sağlıklı beslenme de dâhil olmak üzere eğitici program, etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek ve bu konuların temel 

eğitim ders müfredatı içerisine dâhil edilmesi için gerekli tedbirler Milli Eğitim Bakanlığınca alınacaktır.

13. Sağlıklı ve dengeli beslenme amacıyla tam buğday ekmeği tüketiminin teşvik edilmesi için toplum sağlığı 

alanında gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılacaktır.

14. Kampanya konularının; desteklenen ve kaynak aktarılan film ve tiyatro dâhil her türlü sahne sanatı senaryoları 

ve projelerde uygun bir şekilde işlenmesi, film ve projelere gizli veya açık spotlar yerleştirilmesi ve konu ile ilgili özel 

sektörün teşvik edilmesi için gerekli tedbirler Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınacaktır.

15. Kampanya konularıyla ilgili olarak halkı bilinçlendirme çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığınca gerekli katkı 

sağlanacaktır.

16. Televizyon ve radyo programlarında kampanyaya ilişkin kamu spotlarının yayınlanması amacıyla gerekli 

çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacaktır.

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde, tüm kurum ve 

kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilecek, ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm fertlerimiz 

için bir yaşam biçimi haline gelmesi özendirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; halkımız, sivil toplum kuruluşları, memur, işçi ve işveren kuruluşları, meslek oda 

ve birlikleri, ulusal ve yerel basın ile özel sektörün, çok önemli bir insanlık görevi olan bu kampanyaya gönüllü olarak her 

türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
 
 
                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                              Başbakan
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KAMPANYANIN HEDEFİ
Kampanya ile;

•	İsraf	konusunda	toplumsal	duyarlılık	oluşturulması,
•	Üretim	ve	tüketim	aşamalarında	israfın	önlenmesi,
•	Ekmeğin	ihtiyaç	duyulduğu	kadar	alınmasının	ve	doğru	bir	şekilde	muhafazasının	sağlanması,
•	Tüketicilerin,	bayatlayan	ekmekleri	değerlendirme	yöntemleri	konusunda	bilgilendirilmesi,
•	Hayvan	beslenmesinde	kullanılan	ekmeğin	de	israf	olduğuna	dikkat	çekilmesi,
•	Daha	sağlıklı,	besleyici,	tok	tutucu	ve	obeziteyi	önleyici	özelliğe	sahip	olan	tam	buğday	ekmeği	
 tüketiminin teşvik edilmesi,
•	Özde	ekmeğin	israfına,	genelde	ise	tüm	israfa	vurgu	yapılması,
•	İsrafın	önlenmesiyle	ülke	ekonomisine	katkı	sağlanması
 hedeflenmektedir.





KAMPANYA KAPSAMINDA 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
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Kampanya, 02 Nisan 2013 tarihli Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, medya ve özel sektör ile işbirliği içerisinde toplumun tüm 
kesimlerine ulaşacak şekilde yürütülmektedir.

Kampanya çalışmaları, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Kampanya Dairesi” 
koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatı ve TMO tarafından merkezde görevlendirilen 67 koordinatör 
aracılığıyla tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, STK’ler, özel sektör kuruluşları 
ve medya ile iletişime geçilmekte ve kampanyaya katılımları konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile TMO Genel Müdürlüğüne bağlı 29 taşra teşkilatı 
marifetiyle; mülki idareler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, STK’ler, medya, özel sektör firmaları ziyaret 
edilerek kampanyanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.

Kampanya başlangıcından günümüze kadar yurt genelinde koordinasyon içerisinde yüzlerce etkinlik 
gerçekleştirilmiştir.

Kampanyaya katkıda bulunan kurum/kuruluşlara teşekkür mektupları gönderilmekte bu kurum/kuruluşların 
logoları, kampanya internet sitesinde oluşturulan “Destekleyenler ve Link Verenler” kısmında yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda ilgilerinden ve kampanyaya vermiş oldukları destekten dolayı 314 kişi ve kuruma teşekkür 
yazısı, 114 kurum ve kuruluşa ise kampanyaya destek olmaları için işbirliği yazıları gönderilmiştir.

Kampanyanın kısa sürede ülke genelinde sahiplenilmesi ve bu konuda toplumun her kesiminin gösterdiği 
destek ve gayret, israfın önlenmesi adına sevindiricidir.

KAMPANYANIN İŞLEYİŞİ
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İNTERNET SAYFASI

• Kampanyayla ilgili www.ekmekisrafetme.com isimli internet sitesi oluşturulmuştur. Bu site üzerinden 
ekmek israfıyla ilgili bilgi ve haberler ile araştırma kitabı, yemek kitabı, bayat ekmekli yemek tarifleri, afişler, 
broşürler, kamu spotları, klipler, kampanya müziği, kampanya sunusu, panel sunuları, bilimsel makale ve 
yayınlara ulaşılabilmektedir. Sitenin içeriği sürekli olarak zenginleştirilmekte ve güncellenmektedir.

KAMPANYA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ARAÇLAR
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Kampanya yayınlarının medya ölçümlemesine göre toplam reklam değeri 453 milyon TL’dir.

•	 Kampanyanın	sağlıklı	 yürütülmesini	 teminen	yazılı	 ve	görsel	basın	sürekli	 takip	edilmekte,	gerektiğinde	
bilgilendirmeler yapılmaktadır.

•		Yazılı	ve	görsel	basında	röportaj,	makale	ve	programlara	katılımla	yer	alınmıştır.	Bu	çerçevede,	84 televizyon 
ve radyo programına katılım sağlanmış, 33 adet dergi ve gazete için metinler hazırlanmıştır.

•		Kampanyanın	geniş	kitlelere	ulaştırılması	amacıyla	medyadan	etkin	şekilde	faydalanılmaya,	bu	kapsamda	
kadınlara yönelik programlarda bayat ekmekle yapılan yemek tariflerine yer verilmesi ile medyatik isimler ve 
toplumun rol modelleri vasıtasıyla ekmek israfına dikkat çekilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

•		Çocukları	bilgilendirmek	amacıyla	17	Temmuz	2013	tarihinde	TRT	Çocuk	kanalında	yayınlanan	“Pepee”	
adlı çizgi filminde israf konusu işlenmiş ve bu bölüm zaman zaman tekrar yayınlanmıştır. Çok izlenen 
değişik çizgi filmlerin senaryolarında israf konusunun işlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

•	 Kampanya	süresince	17.01.2013	-	30.12.2013	tarihleri	arasında;
− 57 Tv kanalında 1.248 haber yapılmış,
− Tv kanallarında 4.691 kamu spotu yayınlanmış,
− Yazılı basında ise 4.200 haber yer almıştır.

MEDYA 
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Yeni Şafak

Milli Gazete

Hürriyet

Sabah

Sabah

Star

Yeni Şafak

Posta
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Bursa Kent

Milliyet

Milliyet

Habertürk

Milliyet

Karadenizden Güne Bakış

Yeni Şafak

Sabah

Milliyet

Türksesi
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• Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması Kitabı

2012 yılında yaptırılan araştırmaya ilişkin veriler ve değerlendirmeler yer almaktadır. 

Bayat ekmeklerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlatılan kitapçığın içeriğinde; bayat ekmek 
kullanılarak yapılabilecek ana yemekler, tatlılar, ara sıcaklar, kahvaltılıklar ve salatalar, kampanya bilgileri, 
ekmeğin besin değeri, alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sağlıklı saklama şartlarına dair bilgiler yer 
almaktadır. Önce 20 adet tarifin bulunduğu kitapçık bastırılmıştır. Daha sonra bu kitapçığa, internet sayfasına 
gelen okur tarifleri eklenmiş ve 81 tarifin bulunduğu genişletilmiş yeni hali bastırılmıştır. Bu kitapçığın video 
görüntülü elektronik kitap haline getirilmesi çalışması ise devam etmektedir.

MATERYALLER

• Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri Kitapçığı

Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri
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16 çeşit olarak hazırlanan kampanya afişleri; ana caddelerdeki billboardlar ve raketler başta olmak üzere 
belediye otobüsleri, dolmuşlar, metro istasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhane ve sosyal 
tesisleri dahil tüm binalara, kütüphaneler, okullar, yurtlar, kurslar, camiler, AVM’ler, toplu tüketimin yoğun 
olduğu oteller, ekmek satış noktaları ve yemekhanelere asılmaktadır.

•Kampanya Afişleri
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Hazırlanan broşürlerde kampanyaya ilişkin genel bilgiler, araştırma verileri, ekmeğin muhafazası, bayat 
ekmeklerin değerlendirme yöntemleri gibi bilgiler yer almaktadır. Bu broşürün İngilizceye çevrilmiş halinin 
katılım sağlanan uluslararası toplantılarda ve turistik otellerde dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca tek yapraklı 
broşür de hazırlanmış olup bir yüzünde ekmek israfıyla ilgili genel bilgiler, diğer yüzünde ise bayat ekmekten 
yapılan yemek tarifi yer almaktadır.

Hanımların mutfaklarında her an ulaşabilecekleri magnette bayat ekmekli yemek tarifleri ile ekmek israfıyla 
ilgili genel bilgiler yer almaktadır.

Kampanya çalışmalarının etkisini arttırmak amacıyla hazırlatılan önlükler özellikle yürüyüşlerde ve bayat 
ekmekli yemek yarışmalarında kullanılmaktadır.

•Broşürler

•Magnet

•Kampanya Önlüğü

• 10 dilim bayat ekmek (küp şeklinde doğranmış)
• 4 adet yumurta
• 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
• 50 gr taze beyaz peynir
• ½ bağ maydanoz

• Tüm malzemeler karıştırılıp yağlanmış fırın 
  tepsisine koyulur.
• 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirilir.
• Reçel, marmelat veya bal ile servise sunulur.

YUMURTALI PEYNİRLİ EKMEK

HAZIRLANIŞI

İsrafa neden olmamak için EKMEĞİ;
• Planlayarak üretmeli,
• İhtiyaç kadar almalı,
• Dilimleyerek servis yapmalı,
• Gününde tüketilecekse poşette muhafaza etmeli,
• Uzun sürede tüketilecekse buzdolabında ya da  
  derin dondurucuda saklamalı,
• Bayatlamışsa yemek ve tatlı yapımında 
   kullanmalıyız.

EKMEĞİMİZİ, EMEĞİMİZİ KORUYALIM
Bir yılda israf edilen ekmeğin ülkemize maliyeti 1,5 milyar TL

Bayat ekmekli diğer tarifler için

• 10 dilim bayat ekmek
• 1 su bardağı süt
• 5 yemek kaşığı şeker
• 1 yemek kaşığı kakao
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 1 fincan kuru üzüm
• Damla çikolata

• Süt, şeker ve kakao ocakta kaynatılır.
• Nişasta su ile açılarak süzülüp kaynayan karışıma 
  ilave edilir.
• Ekmekler kâselerin içerisine koyulur.
• Hazırladığımız karışım, ekmeklerin üzerine sıcak 
  olarak ilave edilir.
• Üzerine damla çikolata ve kuru üzüm serpilerek 
   servise sunulur.

KURU EKMEKLİ ÜZÜMLÜ VE ÇİKOLATALI PUDİNG

HAZIRLANIŞI

• Planlayarak üretmeli,
• İhtiyaç kadar almalı,
• Dilimleyerek servis yapmalı,
• Gününde tüketilecekse poşette muhafaza etmeli,
• Uzun sürede tüketilecekse buzdolabında ya da  
  derin dondurucuda saklamalı,
• Bayatlamışsa yemek ve tatlı yapımında 
   kullanmalıyız.

EKMEĞİMİZİ, EMEĞİMİZİ KORUYALIM
Bir yılda israf edilen ekmeğin ülkemize maliyeti 1,5 milyar TL
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•	 Kampanya kapsamında 4 adet televizyon ve 1 adet radyo kamu spotu hazırlatılmıştır. Kamu spotları, 
televizyon kanallarında 17.01.2013-30.12.2013 tarihleri arasında 4.691 kez gösterilmiştir. Spotlar, ayrıca 
birçok kurum ve kuruluş ile AVM’lerin monitörlerinde izletilmektedir.

•	Türkiye	Un	Sanayicileri	Federasyonu	ile	işbirliği	içerisinde	hazırlatılan	“Yeni	Ekmek”	konulu	kamu	spotuyla	
ilgili olarak televizyonlarda yayınlanma müsaadesine ilişkin RTÜK’ten gerekli izin alınmıştır.

KAMU SPOTLARI
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 Kampanya müziği; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TMO teşkilatının telefonlarında bekleme müziği, 
asansörlerinde ve personel cep telefonlarında melodi olarak kullanılmaktadır. İsteyen herkes kampanya 
melodisini www.ekmekisrafetme.com adresinden indirebilmektedir.

KAMPANYA MÜZİĞİ

SMS GÖNDERİSİ

•	 Facebook	ve	Twitter	gibi	sosyal	medya	etkin	bir	şekilde	kullanılmaktadır.

•	Hazırlanan	SMS	metinleri,	Vodafone	aracılığıyla	3	milyon	aboneye;	Turkcell	aracılığıyla	ise	1	milyon	çiftçi	
kartı sahibine gönderilmiştir.

Örnek SMS metinleri:

- “Ülkemizde günde 6 milyon ekmek israf ediliyor. İsrafın ekonomik kaybıyla yılda 500 okul / 80 hastane 
yapılabilir. Ekmeğimizi, emeğimizi koruyalım.”

- “Ekmek tarlada senin, değirmende işçinin, fırında ekmekçinin, sofrada hepimizin alın teri. Ekmeğine, 
emeğine sahip çık. Ekmeğini israf etme ve ettirme!”

SOSYAL MEDYA
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•	Örnek	olarak	Ankara’da,	mobil	araçlar	vasıtasıyla	4	gün	süreyle	kampanya	afişleri	gezdirilmiş,	bu	süre	
içerisinde çevredeki 14 bin 705 Turkcell kullanıcısına SMS gönderilmiştir.

•	Hazırlanan	e-posta	metni,	birçok	kurum	ve	kuruluş	personeline	gönderilmektedir.

MOBİL ARAÇLAR

E-POSTA GÖNDERİSİ
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Kampanya etkinlikleri ile toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşılması hedeflenmektedir.
  
Alanlarında uzman akademisyenlerin konferansları, gerçekleştirilen sunumlar, eğitim kurumları ile yapılan 
kompozisyon ve resim yarışmaları, başta belediyeler olmak üzere çeşitli kuruluşlarla gerçekleştirilen 
bayat ekmekli yemek yarışmaları ile toplumumuzun tüm kesimlerini bir araya getiren etkinlik ve şölenler 
düzenlenmektedir.

Halkımızın her kesimine açık olan bu etkinliklerde; açılan stantlar, dağıtılan kitap ve broşürler, sergilenen 
afişler ile izletilen kamu spotları vasıtasıyla ekmek israfı konusu ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Bu çerçevede konularında uzman akademisyenler, rol modeller ve medyatik isimlerden yoğun bir şekilde 
istifade edilerek yüzlerce etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

Bu etkinliklerin tüm aşamalarında, her türlü görsel, afiş, broşür ve materyaller etkin olarak kullanılmaktadır.

Etkinliklerin türlerine göre sayıları aşağıda sunulmaktadır.

•	Panel	15 adet,
•	Sempozyum	4 adet,
•	Kongre	ve	Forum	4 adet,
•	Konferans	15 adet,
•	Bilgilendirici	Sunum	282 adet,
•	Basın	Açıklaması	ve	Basın	Toplantısı	27 adet,
•	Değerlendirme	Toplantısı	11 adet,
•	Fuar	6 adet,
•	Bayat	Ekmekli	Yemek	Yarışması	41 adet,
•	Bayat	Ekmekli	Yemek	İkramı	33 adet,
•	Resim,	Kompozisyon	gibi	Yarışmalar	12 adet,
•	Resim	Sergisi	5 adet,
•	Yürüyüş	8 adet,
•	Tiyatro	Gösterisi	5 adet,
•	Şiir	Dinletisi	5 adet,
•	Hacivat-Karagöz	Oyunu 2 adet,
•	Stant	Açma	91 adet,
•	Şenlik,	Şölen	ve	Festival	13 adet,
•	Spor	Müsabakalarındaki	Etkinlikler	36 adet.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
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BİLGİLENDİRİCİ ETKİNLİKLER 
(Sempozyum, Panel, Sunum, Konferans, Toplantı Vb.)
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ETKİNLİKLERDE AÇILAN STANTLAR
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Toplumun ekmeğin muhafazası ve değerlendirilmesi konularında bilinçlendirilmesi amacıyla başta belediyeler 
ve kaymakamlıklar olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından yurdun çeşitli yerlerinde bayat ekmekli 
yemek ve tatlı yarışmaları düzenlenmekte ve hazırlanan yemekler ikram edilmektedir.

BAYAT EKMEKLİ YEMEK YARIŞMALARI
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ŞENLİK/ŞÖLEN/FESTİVAL
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ŞİİR DİNLETİSİ

HACİVAT-KARAGÖZ GÖSTERİSİ
  

RESİM SERGİSİ  
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN RESİM VE KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen talimatla ülkemizdeki tüm 
resmi ve özel ilk, orta ve lise düzeyi öğrencilerini kapsayan resim ve kompozisyon yarışması düzenlenerek 
dereceye girenlere tablet bilgisayar verilmiştir.
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Resim Yarışması
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Resim Yarışması İlkokul Birincisi



TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

55

Resim Yarışması Ortaokul Birincisi
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Resim Yarışması Lise Birincisi
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER, 
“Resim ve Kompozisyon Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verirken
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Kompozisyon Yarışması
Kompozisyon Yarışması İlkokul Birincisi
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Ezel ALPAY
TED Karabük Koleji İlkokulu

2/A KARABÜK
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Kompozisyon Yarışması Ortaokul Birincisi
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Fatma Sümeyye GÜÇLÜ
23 Nisan Ortaokulu

8/B AKSARAY



62 2013 Yılı Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası ve Sonuçları

                                                  NİMETTENSİN SEN

Yaratılmışların en şereflisi olarak dünyaya gelen insanoğluna yüce Allah tarafından birçok nimet 
sunulmuştur. Bu nimetlerden biri, belki de en önemlisi olarak kabul edilen ekmek, insanın 
suyla birlikte en temel besinlerinden biridir. Ekmek, yaşam savaşında bir kalkandır. Ekmek, tüm 
azıkların en olmazsa olmazıdır. Ekmek, toprağın suya özlemi, sefaletin son noktasıdır. Yaşamın 
devamı, insanlığın özüdür ekmek.

Değişen, gelişen, modernleşen ve kendini sürekli yenileyen çağımızda ne yazık ki savaşlar, 
ölümler kol gezmekte. Bu anlamsız didişmelerde çocuklar yetim ve öksüz kalmakta, bilinçsizce 
tüketilen ekmeklerin tek lokmasına hasret nice insanın sessiz çığlığı duyulmamakta. Nasırlaşan 
yüreklere sevgi tohumu atılmalı bir gece yarısı. Çocuk çığlıkları, sefaletler, savaşlar son bulmalı.

İnsanlar, kurtlar sofrasında açlık savaşları verirken her gün tonlarca ekmek israf ediliyor. O bir 
parçasının bile yere düşmesine gönlümüzün razı olmadığı ekmekler çöpe atılıyor. Kutsal kabul 
ettiğimiz, öpüp başımıza koyduğumuz bu nimete muhtaç nice aç ve sefil insan olduğunu ne 
yazık ki hiç düşünmüyoruz. Açlıktan uykular bölünür, tatlı hayaller bölünür, ömürler bu uğurda 
feda edilir; buna rağmen tonlarca ekmek israf edilir. Bir tükenişin, yok oluşun eşiğinde olmanın 
ciddiyetinden uzak olarak ekmek kırıntılarıyla ömürler tüketilir.

Bilge Kağan’ın “Türk milleti! Açlığın, tokluğun kıymetini bilmezsin. Bir doyduğun zaman da açlığı 
düşünmezsin.” feryadı çınlıyor kulaklarımda. Çanakkale Savaşı’ndaki koç yiğitlerin masum 
bakışlarıyla göz göze gelirim. Onların azık çantalarındaki bir somunla iki gün idare etmek 
zorunda olmaları içime işler. Kim bilir o vatan evlatları, kaç gece kuru bir ekmek parçası bile 
yiyemeden sabahladılar. O çelik bileklerin, o barut kokan ellerin, o cesur yüreklerin çektiklerini 
düşündükçe insanlığımdan, insanlığımızdan utanırım. Şanlı bir tarihin mirasçıları olarak acaba 
bizden sonrakilere nasıl bir Türkiye miras bırakacağız, diye de düşünmeden edemiyorum. Toplum 
olarak ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz; ama ekmeğimizin, emeğimizin, yarınlarımızın 
çöpe atılmasına ses çıkarmıyoruz. Afrika’da, Somali’de ve dünyanın birçok yerinde çocuklar 
aç uyuyor. Onların gözlerinden süzülen yaş, taş kesilmiş vicdanlarımızı yumuşatmaya yetmiyor. 
Kim bilir belki de onların çığlıkları çalınmış, sesleri kesilmiş ve yorgun gözlerinin ferleri çoktan 
sönmüş. Bakımsızlıktan kaburga kemikleri sayılan çocuğun yanı başında bekleyen akbabayı ne 
zaman gözlerimin önüne getirsem yüreğimdeki kor, koca bir nehir olur gözlerimden yanaklarıma 
süzülür ve ben bir kez daha insanlığımdan utanırım.

Kompozisyon Yarışması Lise Birincisi
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Hayat da ekmek gibi bize sunulmuş bir nimet değil mi? Çöpe atılan her ekmek, aslında boşa 
harcanan bir hayattır. Çöpe atılan her ekmek parçası, yarım kalan köy yolu, üretimi durmuş bir 
fabrika ve ışıksız bir gelecek demektir.

Ekmek, şarkılara konu olmuş, şairin şiirindeki en anlamlı dizeye dönüşüvermiş. Âşıklar 
sevgililerini, ekmeği tuza banıp yer gibi sevmişler. Köylü kardeşim, tarla başında buz gibi suya 
taze tandır ekmeğini katık yapmış. Mehmet’im Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ekmeğiyle koyun 
koyuna yatmış. 
Günümüzdeyse kışlaların çöplükleri bayat ekmeklerle dolmuş, taşmış. Kediler, köpekler bile 
artık çöp kutularından nasiplenmekten bıktılar da ekmeğin dışında bir şeyler bulma telaşına 
kapıldılar.

Koca bir ömür “ekmek teknesi” uğraşı içerisinde geçerken ekmekler teknelerden taşmış, ekmek 
teknesi çöp kutusu olmaya başlamış. Dilini, dinini bilmediğimiz rengine aşina olmadığımız 
insanlar, uzak coğrafyalarda bir lokma ekmeğin hayali ile uyumaya çalışırken bizler; her 
gün ihtiyacımızdan fazla ekmek alıyor ve ertesi gün bir önceki günden kalan ekmekleri çöp 
torbalarının içerisine bırakıveriyoruz. Tüketim çılgınlığı her alanda olduğa gibi ekmek tüketiminde 
de bizi esir almış.

Berrak bir geleceği kara bulutlarla kaplı bir gökyüzüne tercih etme niyetindeysek nimetlerin en 
azizini-ekmeği-israf etme duyarsızlığından kurtulmalıyız. İhtiyacımız kadar ekmek almalı, eğer 
artan ekmek varsa onları da yemeklerde kullanmalıyız. Çocuklar, hazır mamalar yerine taze 
süte doğranan ekmek parçalarıyla karınlarını doyurmalı.

Ey helal lokmaların en saf ve en kutsalı! İnsanlık için hava kadar lazım, su kadar aziz bir şeysin, 
nimettensin sen, nimettensin.

Eylem OTHAN 
Gazi Kars Anadolu Lisesi

11/B KARS 
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KERMESLER
  

YÜRÜYÜŞLER
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SPOR MÜSABAKALARI



BAKANLIK, KURUM
VE 

KURULUŞLARLA
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
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•		Başbakanlık	Genelgesi	doğrultusunda	kampanyanın	etkili	bir	şekilde	yürütülerek	hedeflerine	ulaşılabilmesi	
için azami çabanın gösterilmesi ve kampanyayla ilgili çalışmaların TMO ile işbirliği içerisinde yürütülmesi 
hususunda merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili ve bağlı kuruluşlara talimat gönderilmiştir. Bu çerçevede 
yurt genelindeki tüm il ve ilçe müdürlükleri tarafından ekmek israfı konusunda bilgilendirici çalışmalar 
yürütülmektedir.

•	 Daha	 sağlıklı	 ekmek	 tüketimini	 sağlamak	 amacıyla	 Gıda	 Tarım	 ve	 Hayvancılık	 Bakanlığı	 ekmek	 ve	 un	
mevzuatında düzenlemeye gitmiştir. Bu çerçevede, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ile Ekmek ve 
Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin 02 Nisan 2013 tarihli 
sayısında yayımlanmıştır. 01 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren tebliğlerle birlikte;

− Ekmekteki tuz oranı % 3’ten % 1,5’e indirilmiş,
− Ekmeklik buğday unundaki minimum kül oranı 0,55’ten (% 4,4 kepek) 0,7’ye (% 7,0 kepek) 

çıkarılmış, 
− Ekmekteki 17 katkı maddesi kaldırılmıştır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
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•	 Talim	ve	Terbiye	Kurulu	Başkanlığı’nın	kararı	doğrultusunda	ilk	etapta	“Bir	günde	6	milyon	ekmeği	çöpe	
atıyoruz, Ekmeğini Emeğini Koru” ifadelerinin yer aldığı afiş, Fen Bilgisi, Matematik, 5. Sınıf İngilizce, 2. 
Sınıf İngilizce, Biyoloji, Fizik, Kimya, 9. Sınıf Matematik kitapları ile açık liselerde kullanılan 111 çeşit ders 
kitabının arka kapaklarına basılmıştır. Yeni basılacak kitaplarda da kampanya afişlerine yer verilmesine 
devam edilecektir.

•	Geleceğimiz	olan	çocuklarımız	 ve	gençlerimizde	 israf	etmeme	bilincinin	oluşması	amacıyla	Milli	 Eğitim	
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, Türkiye geneli ilk, orta ve lise düzeyi öğrencilere yönelik “Ekmek İsrafı ve 
Önlenmesi” konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada il birincisi olan resimler, 
28 Mayıs - 7 Haziran 2013 tarihleri arasında Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi’nde sergilenmiştir. 
Dereceye giren öğrencilere ise ödülleri, düzenlenen iki ayrı programla verilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
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•	Kampanya	kapsamında	yapılması	gereken	çalışmalarla	ilgili	olarak	Bakanlık	tarafından	ilgili	birimlerine	14	
Kasım 2013 tarihinde bir talimat yazılmıştır. Bu talimat çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

•	Çocuklarımızın	ve	gençlerimizin	bilinçlenmesine	yönelik	olarak	birçok	okulda	Gıda	Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı İl Müdürlükleri ve TMO taşra teşkilatı tarafından bilgilendirici sunumlar ve afişlendirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Özel okulların ve devlet okullarının birçoğunda çeşitli yarışmalar, bayat ekmekli yemekler 
yapılması ve israfı önleyici projeler üretilmesi gibi etkinlikler yürütülmektedir.

•		Sağlık	 Bakanlığı’nca	 Bakanlık	 teşkilatına	 yönelik	 tam	 buğday	 ekmeğinin	 insan	 sağlığına	 faydası	 ve	
tüketiminin teşvik edilmesi ile ekmek israfı konusunda genelge yayımlanmıştır. Bu genelge çerçevesinde 
ülkemiz genelinde çeşitli etkinlikler yürütülmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI
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•	 Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığı	 Sinema	 Destekleme	 Kurulu,	 30	 Nisan-02	 Mayıs	 2013	 tarihleri	 arasında	
gerçekleştirdiği toplantıda aldığı 2013/1 sayılı İlke Kararı ile desteklenen filmlerde; ekmek israfının 
önlenmesi ve ihtiyaç fazlası ekmeğin değerlendirilmesine ilişkin gizli ve açık spotların kullanılması yönünde 
“Tavsiye Kararı” almıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

•	Gençlik	 ve	 Spor	 Bakanlığı	 Gençlik	 Hizmetleri	 Genel	 Müdürlüğünün	 12	 ayrı	 gençlik	 kampına,	 2013	
döneminde katılım sağlayan 20.610 öğrencinin (13-16 yaş grubu) bilgilendirilmesi için TMO’ya bağlı 
şubelere kampanya bilgileri ve görsellerinin yer aldığı CD ve materyaller gönderilmiştir. Şubeler, ilgili 
yerlerle temasa geçerek afişlendirme, materyal dağıtımı ve sunumlar yapmışlardır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

•	 Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	Aile	ve	Toplum	Hizmetleri	Genel	Müdürlüğü	tarafından	kendi	logolarının	
da yer aldığı 10 bin adet kampanya broşürü bastırılmış ve dağıtılmak üzere 81 il müdürlüğüne gönderilmiştir.

•		Ayrıca	Bakanlık	 tarafından	 ailelere	 yönelik	 hazırlanan	 aile	 eğitim	 setlerinde	 ekmek	 israfı	 konusuna	 yer	
verilmesine dönük çalışmalar yürütülmektedir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
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Bakanlık, merkez birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazı ile kampanyaya azami 
destek vermelerini talimatlamıştır.
   
Bu kapsamda bakanlık teşkilatının materyal ihtiyacı karşılanmış olup ülkemizdeki tüm havaalanları kampanya 
afişleri ile donatılmıştır.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 
BAKANLIĞI
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Türk Hava Yolları (THY), “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na, yayınlarında yer verme, afişlendirme ve 
kamu spotlarının yayınlanması gibi farklı çalışmalarla destek veriyor.

Kampanya afişlerinin, kurumun uygun yerlerine asılmasını sağlayan THY, kamu spotlarını da 2013 Temmuz 
ayından itibaren uçaklarda yayınlamaya başladı. Kamu spotları, THY’nin manuel sistemli uçaklarında film 
öncesi ve kısa program öncesi, dijital sistemli uçaklarda ise THY kategorisinin altında gösteriliyor.

THY’nin yayını olan Skylife dergisinin Haziran 2013 sayısında “Ekmeğini İsraf Etme” başlıklı kampanyayı 
duyurucu haber yayınlanmasının ardından derginin Temmuz 2013 sayısında da, “Bayatı da Baş Tacı” başlıklı 
bir yazı yayınlandı. 

TÜRK HAVA YOLLARI
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duyurular  |  announcements

İSTANBUL’DA 
MUTLU 
BEKLEMELER

DELighTfUL 
LAyovERS  
iN iSTANBUL

Yolcu konforunu sürekli 
artıran Türk Hava Yolları, 
“TOURISTANBUL” programıyla 
uluslararası aktarmalı yolculara 
yönelik devrimci bir hizmet 
sunuyor. Uzun bekleme zamanı 
olan tüm uluslararası aktarmalı 
yolcular, “TOURISTANBUL” ile, 
09.00-18.00 saatleri arasında, 
İstanbul’un efsanevi güzellikler-
ini kısa bir zamanda ücretsiz 
olarak gezme imkanı buluyorlar. 
Tur hakkında detaylı bilgi için; 
www.istanbulinhours.com  

Constantly doing it best to 
increase passenger comfort, 
Turkish airlines offers interna-
tional transit passengers a 
revolutionary service. The 
“TOURISTANBUL” program 
allows all international transit 
passangers with long waiting 
hours between flights to have a 
brief free of charge tour of 
Istanbul’s legendary landmarks 
between09.00-18.00. For detailed 
information on the tour, visit; 
www.istanbulinhours.com.  

EKMEĞİNİ 
İSRAf ETME

AN END To  
WASTED BREAD

Ülkemizdeki ekmek israfı 
konusuna hassasiyetle yaklaşan 
Toprak Mahsulleri Ofisi, “Ekmek 
İsrafını Önleme Kampanyası” 
düzenledi. “Ekmeğini israf etme” 
sloganını taşıyan kampanyayı 17 
Ocak 2013 tarihinde Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN başlattı. 

Kampanya; ciddi ekonomik 
kayıplara yol açan ekmek 
israfının önüne geçilmesini 
hedeflediği gibi daha sağlıklı 
olan tam buğday ekmeği 
tüketiminin yaygınlaştırılması 
konusunda tüketicileri 
aydınlatılmaya çalışılıyor.   

Taking a sensitive approach to 
the issue of bread waste in the 
country, Turkey’s Soil Products 
Office has launched a campaign to 
prevent bread from being wasted. 
Based on the slogan, “Don’t Waste 
Your Bread!”, the campaign was 
kicked off by Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan on January 
17 of this year.

The campaign not only aims to 
prevent bread waste, a cause 
of serious economic loss in the 
country, but also to encourage 
consumers to eat healthier 
whole wheat bread.  

DUyURULAR ANNoUNcEMENTS
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•	 25	Ocak	2013	tarihinde	ülke	genelindeki	bütün	camilerde	verilen	cuma	hutbesinde	ekmek	israfı	konusu	
işlenmiştir. Ramazan ayında birçok müftülük, ekmek israfıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, ayrıca 
televizyonların iftar/sahur programlarında bu konu işlenmiştir. Ramazan ayında 100 bini aşkın kampanya 
afişinin, TMO şube müdürlükleri aracılığıyla yurt genelindeki bütün camilere asılması sağlanmıştır.

•		Diyanet	 Dergisi’nin	 muhtelif	 sayılarında	 ve	 Diyanet	 Tv’nin	 farklı	 programlarında	 ekmek	 israfı	 konusu	
işlenmiştir.

•		Diyanet	İşleri	Başkanlığı	81	il	müftülüğüne	gönderdiği	yazı	ile	ekmek	israfı	konusunun	hutbe	ve	vaazlarda	
işlenmesi ve kampanya afişlerinin mahalli imkânlar çerçevesinde bastırılıp camilere asılması hususunu 
talimatlamıştır.

•	 Çankaya	 Müftülüğü	 ile	 işbirliği	 içerisinde	 hazırlanan	 “İsrafsız	 Dünya	 Mutlu	 Bir	 Dünya”	 adlı	 broşür,	
faydalanılması amacıyla Başkanlığa bağlı 19 eğitim merkezine gönderilmiştir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
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•		Ekmek	 israfı	 konusuna,	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığı’nın	 kış	 yatılı	 ve	 güncel	 yetişkin	 kurslarında	 okutulan	“Dinim	
İslam” adlı temel ders kitabında afiş görselleri ile birlikte 5 sayfa olarak yer verilmesi planlanmıştır. Her öğretim 
döneminde, başta hanımlar olmak üzere kurs gören 1 milyon kişiye ulaşacak olan bu kitap, 2014 yılı Eylül ayından 
itibaren kurslarda okutulmaya başlanacaktır.
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•		Genelkurmay	 Başkanlığınca,	 yemekhanelerde	 israfı	 önleyici	 ve	 bayat	 ekmeği	 değerlendirici	 tedbirler	
alınmış, birçok askeri yayında konuya yer verilmiş, sunumlar eşliğinde toplantılar gerçekleştirilmiş ve 
genelge ile ilgili talimat tüm askeri birliklere gönderilmiştir.

•	Milli	 Savunma	 Bakanlığı	 ve	 Genelkurmay	 Başkanlığı	 ile	 işbirliği	 içerisinde	 yürütülen	 çalışmaların	
geliştirilmesine devam edilmektedir. 

Milli Piyango İdaresi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, üzerinde kampanya logosu ve sloganının yer aldığı Milli 
Piyango biletleri, 9 Temmuz 2013 tarihinde satışa sunulmuş olup 19 Temmuz 2013 tarihinde de “Ekmeğini 
İsraf Etme” adıyla çekilişi yapılmıştır.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

MİLLİ PİYANGO İDARESİ
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Türk Telekom, 2013 Temmuz-Ağustos ayları müşteri faturalarında kampanya görseline yer vermiştir. Kendi 
logolarını da kullanarak bastırdıkları kampanya afişlerini ise 2013 Ağustos ayından itibaren tüm tesislerine 
asmıştır.

TÜRK TELEKOM

Halk ekmek fabrikalarına ve ekmek üreticisi büyük firmalara, ekmek satış noktalarında bayat ekmekli tarifler 
ile israfı önleme konusunda hazırlanan bilgilerin yer aldığı tek sayfalık broşürlerden 775 bin adet teslim 
edilmiş ve tüketicilere dağıtılması sağlanmıştır. 

Ayrıca Ankara ve İstanbul Halk Ekmek Müdürlükleri başta olmak üzere tam buğday ekmeği üretimine ve 
satışına öncülük etmekte ve bu kapsamda değişik etkinlikler ve reklamlarla büyük katkı sağlamaktadır.

HALK EKMEK FABRİKALARI VE EKMEK ÜRETİCİLERİ
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Fırınların iade ekmek almasının engellenmesi konusunda mevzuat düzenlemesi yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürütülmektedir.

FIRINLARIN İADE EKMEK ALMAMASI KONUSUNDA 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

•	 Kampanya	kapsamında	tam	buğday	ekmeğinin	yaygın	bir	şekilde	tüketilmesi	öncelikle	teşvik	edilmektedir.
Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, birçok yemekhanede tam buğday ekmeğine geçilmiş ve 
toplumda da tam buğday ekmeği daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Bu talebin karşılanması amacıyla 
halk ekmek fabrikaları ve fırınlar, tam buğday ekmeği başta olmak üzere diğer tahıllı ekmeklerin üretimine 
ağırlık vermeye başlamışlardır.

•	Tam	buğday	ekmeğinin	tüketiminin	teşvik	edilmesi	hususunda;	çok	sayıda	panel,	sempozyum,	konferans	
vb. etkinlikler sürdürülmektedir. Özellikle obeziteyi önemli ölçüde engelleyici özelliği ile ön plana çıkan 
tam buğday ekmeğinin, fonksiyonel bir gıda maddesi olarak sağlığımız üzerine olan etkileri; başta tıp 
fakülteleri, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalları uzmanları olmak üzere, diyetisyenler, gıda 
mühendisleri ve konuyla ilgili uzmanlarımız tarafından bu etkinliklerde yoğun olarak anlatılmaktadır. 

 Bu çalışmalar çerçevesinde tam buğday ekmeği ve diğer posalı ekmeklere olan talep yoğun bir şekilde 
artarak devam etmektedir. 

TAM BUĞDAY EKMEĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
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Bazı kurum, kuruluş ve firmalar;  panolara afişlerin asılması, broşür, ilan, magnet türü materyal bastırılması, 
ekmek israfını konu alan eşantiyon ürünler hazırlatılması, kampanyaya  faturalarda ve internet sayfalarında 
yer verilmesi gibi uygulamalarla destek vermişlerdir.

DİĞER DESTEKLER
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Bayat ekmeklerin hayvan yemi olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten belediyelere ve bu 
uygulamaları haber yapan televizyonlara bilgilendirici yazılar gönderilmektedir.  

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILMAK ÜZERE BAYAT 
EKMEKLERİN TOPLATILMASINA KARŞI YÜRÜTÜLEN 
ÇALIŞMALAR
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Kampanyanın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) aracılığıyla uluslararası düzeye taşınması 
hususundaki çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda 22 Kasım 2013 tarihinde Budapeşte’de yapılan 
“Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Kayıpları ve İsrafı Uzmanlar İstişare Toplantısı”na katılım sağlanarak kampanya 
hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

FAO ve Messe Düsseldorf koordinasyonunda yürütülmekte olan “Gıdayı Koru (Save Food) - Gıda Kayıpları ve 
İsrafı Azaltma Küresel Girişimi” kapsamında 10-11 Aralık 2013 tarihlerinde Roma’da; gıda kaybı ve israfının 
azaltılmasında aktif olarak çalışan ulusal ve uluslararası örgütler, STK’ler, kalkınma kurumları ile tarım ve 
gıda sektöründe faaliyet gösteren özel firmaların gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik çalışmalarının 
değerlendirildiği “Ortaklık Organizasyonu” toplantısına katılım sağlanarak kampanyanın tanıtımı yapılmıştır.

FAO İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
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Kampanya kapsamında yürütülen çalışmalar, toplumun her kesimi tarafından takdir edilmekte ve destek 
görmektedir. Ziyaret edilen, görüşme yapılan, ortak çalışma yürütülen her kişi ve kuruluş, bu yöndeki dileklerini 
ifade etmektedirler. Çalışmalardan dolayı alınan ödüller şunlardır:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen “Geleneksel Tüketici Ödülleri” kapsamında 28 
Mart 2013 tarihinde “Hizmet Ödülü”ne TMO Genel Müdürlüğü layık görülmüştür. Ayrıca “Dünya Gıda Günü” 
etkinlikleri kapsamında 10 Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda FAO tarafından ve 12 
Kasım 2013 tarihinde “Gıda Kongresi 2013” etkinliğinde TGDF tarafından TMO ödüllendirilmiştir.

KAMPANYAYA VERİLEN ÖDÜLLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Hizmet Ödülü

FAO tarafından verilen Kampanya Ödülü





KAMPANYA ETKİSİNİN 
ÖLÇÜMLENDİĞİ

2013 YILI ARAŞTIRMASI
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ekmek israfı ile ilgili ilk araştırma 2008 yılında yaptırılmıştır. 

2012 yılında tekrarlanan araştırma, yürütülen kampanyanın etkisinin ölçümlenmesi ve israf miktarlarındaki 
trendin belirlenmesi amacıyla 2013 yılı sonunda bir kez daha yenilenmiştir.

Ekmek israfı ile ilgili bu seri araştırmalarla Türkiye genelindeki ekmek üretimi, tüketimi ve israfı hakkında ilk 
kez geniş kapsamlı ve güvenilir bilgiler toplanmış, süreç içinde meydana gelen değişimler gözlenebilmiştir.

Bu araştırmanın odak noktasını oluşturan kavram “israf”tır. Bu çalışmada, ekmeğin insanlar tarafından 
tüketilmediği her durum israf olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla israf oranları hesaplanırken toplumda yaygın 
bir tutum olan bayatlamış ekmeklerin ev, sokak veya besi hayvanlarına verilmesi, tıpkı çöpe atılan ekmekler 
gibi toplam israf miktarına dâhil edilmiştir.

Bu araştırmanın temel hedefi; ülkemizdeki ekmek üretimi, tüketimi ve bu ikisi arasındaki fark olan israf 
miktarının belirlenmesidir. Hem genel olarak hanelerde hem de ekmek tüketiminin büyük miktarlarda 
gerçekleştiği otel, lokanta ve yemekhane gibi kurumlarda; ekmek tüketimiyle ilgili tutum ve davranışlar, 
ekmeğin bozulmadan saklanması ile ilgili bilgi düzeyleri, bayatlamış ekmeklerin yeniden kullanımı hakkındaki 
kanaat ve davranışların tespiti, araştırmanın odaklandığı konular olmuştur. 

2013 YILI ARAŞTIRMASI 

Araştırma; üretim mekânı olarak fırınlarda, en yaygın olarak tüketildiği mekân olan hanelerde ve tabii ki 
ekmeğin toplu tüketildiği lokanta ve oteller ile öğrenci ve personel yemekhanelerinde gerçekleştirilmiştir.

Son araştırmaya; hane, fırın, kurum ve yemek yiyen örneklemlerin yanı sıra ekmek üretim ve tüketim sürecinin 
ilk halkası olan “un fabrikaları ve değirmenler” de dâhil edilmiştir.

Araştırma kapsamı olarak; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından NUTS-1 (İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması/İBBS) düzeyi bölge içindeki nüfusça en kalabalık 12 il merkezi seçilmiştir.

Bu merkezlerde hane halkını temsil eden ve tüm hane hakkında bilgi verebilecek bireylerin yanı sıra fırın 
sahipleri, lokanta-yemekhane-otel gibi toplu yemek yenen kurumların yetkilileri, yemekhanelerde yemek 
yiyen yararlanıcılar ve un fabrikalarının yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI
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 “Ekmek İsrafı ve Tüketici Alışkanlıkları Araştırması” kapsamında; 

•	 257	fırın,	
•	 50	un	fabrikası,
•	 53	personel	yemekhanesi,	
•	 53	öğrenci	yemekhanesi,	
•	 632	lokanta	ve	otel	
 yetkilileri ile
•	 Kurumlarda	yemek	yiyen	473	kişi,
•	 1.648	 hanede	 toplam	 5.652	 aile	 bireyi	 ile	 görüşülerek	 ekmek	 tüketim	 alışkanlıkları	 hakkında	 bilgi	

toplanmıştır. 

Araştırmaya göre insanlarımız son bir yıl içerisinde daha az ekmek tüketmeye başlamıştır. 2012 yılında 
bireyler ortalama 319 gr ekmek tüketirken bu miktar 2013 yılı sonunda 284 gr olarak ölçümlenmiştir.

Tüketimin azalmasında, yürütülen kampanyanın etkisiyle oluşan israf etmeme konusundaki 
duyarlılık etkili olmuştur.

•	 2013 yılında kişi başı ekmek tüketimi günlük 284 gr, yıllık 104 kg olarak ölçülmüştür. 
    (2012’de kişi başı ekmek tüketimi günlük 319 gr, yıllık 116 kg)

ARAŞTIRMAYA GÖRE ÜLKEMİZDEKİ EKMEK ÜRETİM 
VE TÜKETİM DURUMU

KİŞİ BAŞI TÜKETİM
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Kişi başı tüketimin azalmasının doğal bir sonucu olarak ülkemizde üretilen toplam ekmek miktarında da 
düşüş yaşanmıştır.

Dolayısıyla 2012 yılında günlük yaklaşık 101 milyon adet olan ekmek üretimi, 2013 yılında 
günlük 91 milyon adede gerilemiştir.

Buna göre üretimde % 10’luk bir azalış söz konusudur.

Ülkemizde 2013 yılında;

•		Günde 91 milyon, yılda 33 milyar adet ekmek üretilmektedir.

    (2012’de günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet)

Bir önceki dönem 95 milyon adet olan günlük ekmek tüketimi 86 milyona gerilemiştir. 

Bu düşüşte, bireylerde israf etmeme konusunda oluşan duyarlılık, kısmen de  diyet yöntemlerinin yaygınlaşması 
etkili olmuştur.

Buna göre tüketimde yaklaşık % 10’luk azalış söz konusudur. 

Ülkemizde 2013 yılında;

•  Günde 86 milyon, yılda 31 milyar adet ekmek tüketilmektedir.

 (2012’de günde 95 milyon, yılda 35 milyar adet)

ÜRETİM DURUMU

TÜKETİM DURUMU
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Yıllık tüketilen tam buğday ekmeği miktarı 2012 yılında 116 bin ton iken 2013 yılında 
% 93 oranında artarak  223 bin tona, kepekli ekmek tüketimi ise % 283 oranında artarak 
33 bin tondan 127 bin tona yükselmiştir. Beyaz ekmek tüketimi ise 6 milyon 200 bin ton 
iken %13,5 azalarak 5 milyon 400 bin tona düşmüştür. 

Ekmek üretimine bakıldığında; 2012 yılında üretimin (36,9 milyar adet) parasal karşılığı 27,7 milyar TL iken 
2013 yılında üretimin (33,2 milyar adet) parasal karşılığı 24,9 milyar TL’ye düşmüştür. 

Ekmek tüketimine bakıldığında; 2012 yılında tüketime (34,8 milyar adet) harcanan para 
26 milyar TL iken 2013 yılında tüketimin (31,4 milyar adet) parasal karşılığı 23,5 milyar 
TL’ye gerilemiştir. 

Dolayısıyla aradaki yaklaşık 2,5 milyar TL’lik fark, tüketimden sağlanan 
tasarrufun parasal karşılığıdır.

2008 yılında 35,9 milyar adet olan ekmek üretimi 2012 yılında 36,9 milyara yükselmiş olup dört yıllık 
dönemdeki yıllık artış 250 milyon adettir. Kampanya yürütülmeseydi ve üretim aynı hızla devam etseydi 2013 
yılı üretimi 37,2 milyar adede ulaşacaktı.

2012 yılındaki israfın cari parasal karşılığı 1,6 milyar TL iken bu rakam 2013 yılında 
1,3 milyar TL’ye düşmüştür. 

Dolayısıyla aradaki 300 milyon TL’lik fark,  israftan kurtarılan ekmeğin parasal 
karşılığıdır.

Ekmek tüketiminden sağlanan 2,5 milyar TL’lik tasarrufa, israftan 
kurtarılan 300 milyon TL ilave edildiğinde ekonomiye kazandırılan 
toplam rakam 2,8 milyar TL’ye ulaşmaktadır.

Toplumda oluşturulan bu duyarlılık devam ettiği sürece milli ekonomimize 
her yıl 2,8 milyar TL katkı sağlanmış olacaktır.

KAMPANYANIN ETKİSİ VE TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞMESİ SONUCU ELDE 
EDİLEN KAZANIMLAR
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2012 yılında günlük bireysel israf miktarı yaklaşık 19,9 gr iken 2013 yılı sonunda 
bu miktar yürütülen kampanyanın etkisiyle kısa sürede 16,2 gr seviyesine 
düşürülmüş olup % 19’luk bir iyileşme söz konusudur.

Ülkemizde 2013 yılında;

• Kişi başı ekmek israfı günlük 16,2 gr, yıllık 5,9 kg olarak ölçülmüştür.

 (2012’de kişi başı ekmek israfı günlük 19,9 gr, yıllık 7,3 kg)

ARAŞTIRMAYA GÖRE ÜLKEMİZDEKİ EKMEK 
İSRAFI DURUMU

KİŞİ BAŞI İSRAF 

2012 yılında günlük üretilen yaklaşık 101 milyon adet ekmeğin 95 milyonu tüketilmiş 
olup günlük israf miktarı 5,9 milyon adettir.

2013 yılında ise ülke genelinde günlük olarak üretilen yaklaşık 91 milyon adet ekmeğin 
86 milyonu tüketilmekte olup günlük israf 4,9 milyona gerilemiştir. 

Dolayısıyla her gün 1 milyondan fazla ekmek çöpe atılmaktan kurtarılmış, bir 
önceki yıla oranla israfta % 18’lik bir iyileşme sağlanmıştır. 

Ülkemizde 2013 yılında;

•		Günde 4,9 milyon, yılda 1,79 milyar adet ekmek israf edilmektedir.

 (2012’de günde 5,9 milyon, yılda 2,17 milyar adet)

GENEL İSRAF
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İsraf, üretim ve tüketim süreçlerinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilmektedir.

2012 yılı araştırmasına göre günlük ekmek israfının yaklaşık % 51’i üretim noktaları olan fırınlarda 
gerçekleşmekte iken bu oran aşırı rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle 2013 yılı araştırması sonucunda 
% 62 olarak tespit edilmiştir.

Hanelerde gerçekleşen israfın toplam israf içerisindeki oranı ise kampanyanın etkisiyle % 38’den 
% 28’e gerilemiştir. Lokanta, otel ve yemekhane gibi kurumlardaki israflarda da önemli oranda iyileşme 
gözlemlenmiştir.

Araştırmaya göre 2013 yılında israfa konu olan 4,9 milyon adet ekmeğin; 

•	3 milyonu (% 62) fırınlarda (2012’de 3 milyon, % 51), 
•	1,4 milyonu (% 28) hanelerde (2012’de 2,3 milyon, % 38), 
• 0,5 milyonu (% 10) lokanta, otel ve yemekhanelerde (2012’de 0,6 milyon, % 11)
israf edilmektedir. 

Üretim ve satın alma durumu dikkate alındığında ise;

•	Hanelere alınan ekmeğin % 1,9’u (2012’de % 2,9), 
•	Personel yemekhanelerine alınan ekmeğin % 2,2’si (2012’de % 2,7), 
•	Öğrenci yemekhanelerine alınan ekmeğin % 4’ü (2012’de % 7,1),
•	Lokanta, otel vb. yerlere alınan ekmeğin % 3,3’ü (2012’de % 3,1),
•	Fırınlarda üretilen ekmeğin ise % 3,4’ü (2012’de % 3,1)
israf olmaktadır. 

ORTAYA ÇIKTIĞI YERLERE GÖRE İSRAF
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Bir yıllık kampanya sonucunda, her iki tasarruf türünün milli ekonomimize katkısı günlük 

olarak 7,8 milyon TL ve yıllık olarak da 2,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

İsraf azalışı ve tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değişimi sonucunda yıllık;

•	1,1	milyon	ton	buğday,	
•	2,1	milyar	metreküp	su,
•	4,4	milyon	dekar	toprak,
•	15	bin	ton	tuz,
•	40	bin	ton	yaş	maya,
•	617	bin	ton	mazot	tasarrufu	sağlanmıştır.

Kampanya sonucunda milli ekonomi adına tasarruf edilmiş bulunan  

2,8 milyar TL ile;

•	135	adet	100	yataklı	hastane	binası,
•	39	adet	400	yataklı	hastane	binası,
•	848	adet	16	derslikli	okul	binası,
•	467	adet	300	öğrenci	kapasiteli	yurt	binası,
•	34	adet	500	bin	yolcu	kapasiteli	havaalanı,
•	311	km	otoyol,
•	933	km	bölünmüş	yol	hizmet	kalemlerinden	herhangi	birisi	yapılabilecek,
•	İhtiyaç	sahibi	5	kişilik	toplam	181	bin	aileye	1	yıl	boyunca	yoksulluk	sınırı	olan	aylık	1.291	TL	para	yardımında		
   bulunulabilecek,
•	Yaklaşık	276	bin	asgari	ücretliye	1	yıl	boyunca	maaş	ödenebilecektir.

Kampanyanın etkisiyle ülkemizde israfın azalması ve halkımızın tüketebileceği 
kadar ekmek almaya başlaması sonucunda, günlük olarak yaklaşık 11 milyon 
adet ekmek tasarrufu sağlanmıştır. 

Tasarruf edilen bu sayıda ekmekle yaklaşık olarak 11 milyon kişinin 
bir yıllık ekmek ihtiyacı, tüm Türkiye’nin ise 46 günlük ekmek ihtiyacı 
karşılanabilmektedir. 

KAMPANYA İLE SAĞLANAN KAZANIM VE 
TASARRUFLAR 
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•	 Tam	buğday	ekmeğinin,	 insan	sağlığına	ve	beslenmesine	olumlu	etkisinin;	 resmi	otoritelerce	yapılacak	
açıklamalar ve düzenlenecek toplantı türü çalışmalarda daha fazla dile getirilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.

•	 Kamu	 kurumları	 ve	 öğrenci	 yemekhanelerinde	 tüketiminin	 zorunlu	 kılınmasının	 uygun	 olacağı	
değerlendirilmektedir.

•	 Tam	 buğday	 ekmeği	 için	 tam	 buğday	 unu	 imalatında	 normal	 ekmeğe	 göre	 daha	 kaliteli	 buğdaya	
gereksinim duyulmaktadır. Bu da tam buğday ekmeğinin fiyatına yansıtılmakta olduğundan tam buğday 
ekmeği, normal ekmeğe göre % 20-50 daha pahalı satılmaktadır. Dolayısıyla bu ekmeğe olan talebi gelir 
seviyesi sınırlamaktadır. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili sektör ve 
akademisyenlerin katılımıyla bir mevzuat çalışması yapılması uygun olacaktır. 
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•	 Fırınlar	 ve	 toplu	 üretim	 yerlerine	 yönelik	 olarak	 ihtiyaç	 kadar	 üretim	 yapılmasını,	 iade	 ekmek	 kabul	
edilmemesini ve çalışanların nitelikli hale getirilmesini sağlayacak mevzuat çalışması yapılması,

•	 Yerel	yönetimlere	yönelik	olarak	ise	hayvanlara	verilmek	üzere	yürütülen	ekmek	toplama	uygulamalarını	
engelleyici mevzuat oluşturulması,

•	 Toplu	üretim	ve	tüketim	noktalarına	yönelik	olarak	resmi	otoritelerce	yapılacak	kontrollerde,	ekmek	israfıyla	
birlikte diğer israfların da ele alınması için mevzuat çalışması yapılması,

•	Hanelere	 ve	 diğer	 tüketim	 noktalarına	 yönelik	 olarak	 kampanya	 gibi	 genel	 bilgilendirici	 çalışmaların	
sürdürülmesi (ihtiyaç kadar satın alma, muhafaza, sunulma şekli, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi, 
hayvan beslenmesinde kullanılmaması vb.),

•	 Tüm	 dünyada	 olduğu	 gibi	 ülkemizde	 de	 ekmek	 dâhil	 tüm	 gıda	 maddeleri	 israfa	 ve	 kayıplara	 konu	
olabilmektedir. Bu konuda AB başta olmak üzere birçok ülkede yürütülen çalışmalara bakıldığında; görev 
tanımında sadece gıda kaybı ve israfının azaltılması olan kurum/örgütlerin, tarladan tüketiciye kadar olan 
süreç için farklı gıda zincirlerindeki kayıp ve israfların önlenmesine yönelik projeleri hayata geçirdikleri 
görülmektedir.

 Bu projelerin yanı sıra, önlenemeyen gıda israfının da ekonomiye kazandırılmasına çalışılmakta “israf 
yönetimi” ve “gıda geri dönüşümü” kavramları kapsamında gıda atıkları, yem (uygun olanlar) ve gübre 
hammaddesi veya enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. 

 Bu husus, iklim değişikliği gibi Birleşmiş Milletler nezdinde takip edilen konular arasında girmiş olup FAO 
tarafından “Gıdayı Koru Girişimi” (Save Food) oluşturulmuştur. 

 Ülkemizde de tüm gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, bu konuda toplumsal 
duyarlılık ve bilinç oluşturulması, buna rağmen oluşan gıda atıklarının ise 
geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir Kurum/
Kuruluşun oluşturulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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