
                                                                             

Erhan Özmen, TUSAF Başkanı 
         19 Temmuz 2013, Güvercinlik-Ankara 

 

Sayın Bakanlarım, Genel Müdürüm, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri ve saygıdeğer 

misafirler.. 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 75. Kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen 

2013 yılı Sektör Değerlendirme Toplantısı ile  Ekmek İsrafı ve Önlenmesi konulu “Resim ve 

Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni”’nin hayırlara vesile olmasını  diliyorum. 

 

75. Yılını kutlayan Ülkemizin en büyük ölçekli kuruluşlarından birisi olan TMO ‘nun faaliyet 

alanındaki ürün piyasalarını düzenleme görevini başarıyla yürütmekte ve üreticiden tüketiciye 

kadar beklentileri farklı olan çok fazla  kesime karşın görevlerini büyük bir sorumluluk ve 

gayret içerisinde sürdürmekte olduklarını izliyor ve TUSAF olarak  önümüzdeki dönemler 

içinde başarılarının devamını  diliyor , tebrik ediyoruz..  

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonomide %40 düzeylerinde olan tarım sektörünün 

GSMH  içindeki payı, sabit fiyatlarla 1970’li yıllarda %36, 1980 yılında %25, 1990  

yılında %16 ve 2000 yılında ise %12 ve 2012 yılında ise %9 düzeyine gelerek Dünya 

normlarına yaklaşmıştır. 

 

2002-2012 yılları ele alındığında; tarım sektörü küresel krizlere ve şiddetli kuraklıklara 

rağmen son on yılın sekizinde büyüyerek, son elli yılın en istikrarlı dönemine ulaşmıştır.  

Tarım ekonominin itici gücü ve Türkiye’nin itici gücü olmuştur.  Diğer bir deyişle “Tarım 

Büyümüş, Türkiye Büyümüştür.” 

 

Tarımda değişim ve dönüşümün gerçekleştiği bu dönemde; Tarım Kanunu’nun da içinde 

olduğu sektörle ilgili birçok kanun çıkarılmış, kırsal kalkınma stratejisi hazırlanmış, tarım 

havzaları modeli oluşturulmuş, hayvancılık öncelikli sektör olarak ele alınmış, arazi 

toplulaştırma çalışmalarına hız kazandırılmış, gıda denetim ve kontrollerinin etkinliği 

arttırılmış, gıda güvenilirliğinde AB standartları yakalanmış, tarımsal destekler 4 katına 

ulaştırılmış, tarımın finansmanında kolaylıklar sağlanmıştır. 

 

Uygulamaya konulan yeni projeler ve sektöre sağlanan desteklerle; Türkiye 186 ülkeye 

1.536 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmış, 62 Milyar Dolara 

ulaşan Tarımsal GSYH ile Türkiye, Dünya’da 7’inci sıraya, Avrupa’da 1’inci sıraya 

yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hububat ve tarımsal ürün piyasalarında sanayimizin bugün geldiği gelişmişlik düzeyi 

açısından Un  ,Makarna , Bisküvi ve Bulgur Sanayisi   başta olmak üzere  Tarım Sanayimiz  

Uluslar arası alanlarda  ciddi bir rekabet gücü  elde etmiştir.. Tarımsal Sanayimizin oluşumu 

ve gelişimi  sonrasındaki süreç; boyunca, çatı örgütlerimizin,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın , Ekonomi Bakanlığı’nın da çok  önemli katkılarının yanı sıra Toprak 

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ nünde yürütülen çalışmalar da  ve gelinen noktada  

işbirliğinin büyük rolü vardır. 

 

Sayın Bakanlarım , değerli konuklar ; 

 

2 Nisan 2013 tarihinde un tebliği ile aynı gün yürürlüğe giren kampanya ile ekmek israfı 

konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında 

önlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır.  Bu kampanya boyunca tüm ilgili sektörler olarak, bu kutsal görev için, 

koordinatör kuruluşumuz olan Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğüne her türlü desteği ve 

yardımı sağlamaya çalışarak bu konuda sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye 

çalışmaktayız.. 

 

Bilindiği üzere ; Buğday Unu Tebliği 2 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  Aynı tarihte, 4 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Ekmek Tebliği 

üzerindeki eksikliklerde tamamlanmıştır.  Un tebliğinin uygulanmasına ise Tebliğ 

çerçevesinde 2 Temmuz 2013 tarihinde başlanmıştır. 

 

Malumları olduğu üzere, Bakanımız Sayın M.Mehdi Eker’in,  ilk olarak İstanbul’da23 Mart 

2013 tarihinde düzenlemiş olduğumuz “Sağlıklı Ekmek Yemek Gerek” toplantısında beyan 

ettiği üzere ekmek’te yer alan katkı maddelerinin kaldırılması çalışmaları tamamlanmış ve 30 

Haziran 2013 tarihinde Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği  yayınlanmıştır. 

 

 

Katkı Maddeleri Yönetmeliği  ile bugüne kadar ekmek üretiminde kullanılan 17 katkı 

maddesinin tamamen üretimden kaldırılması sağlanmıştır. Bundan böyle ekmek katkı 

maddesi olarak sadece maya, tuz ve su kullanılmaktadır. TUBİTAK’a yaptırdığımız analizler 

sonucunda; yeni üretilen ekmeğimizde, lif, protein ve faydalı yağların oranı yükselmiş ve 

nişasta oranı  azalmıştır.  Bu kapsamda, yeni ekmekten günde 200 gr tüketildiğinde, ortalama 

olarak bir insan için gerekli olan enerjinin %35’i, proteinin %25’i, B1 vitamininin 

%66’sı, lif ihtiyacının %55’i karşılanırken, magnezyum, potasyum, sodyum, A vitamini, 

E vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, Niasin, Bakır, Çinko, Demir ve Fosfat 

gibi bir insanın en önemli yaşamsal besin kaynakları, ekmek tüketilirken alınacaktır. 

Ekmek artık gerçek bir gıda deposudur. 

 

Bu çerçevede, daha önce tarafınızdan geçici teyidini aldığımız üzere “Yeni Ekmeğimizin 

Tanıtımı ve Ekmek İsrafının Önlenmesi Toplantısı” ‘nın Bakanlığınız tarafından koordine 

edilmek üzere yapılması ile ekmek konusundaki  Kamuoyundaki yanlış algıların  düzeltileceği 

ve bu konuda kamuoyunda oluşan belirsizlikler ve bilgi kirliliklerinin giderilmesinin mümkün 

olacağı düşüncesindeyiz. 

 



Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerin yanında, görev alanı 

itibariyle 75 Milyon insanımıza ve 30 milyon turiste hitap eden ve  Stratejik sektör olarak ele 

alınan ve hak ettiği değere kavuşan sektörlerimizin son dönemde yakaladığı bu atılımı gelecek 

dönemlerde de de sürdürmesi için çalışmalarımızın aralıksız devam etmesini temenni eder  ve 

bu düşüncelerle, TMO’nun 75. Yıl kuruluşunun camiamıza ve ilgililere hayırlı olmasını diler, 

saygılarımı sunarım. 

 


