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BASIN AÇIKLAMASI 
 
SUDER Başkanı İsmail Özdemir: 
 
 

AMBALAJLI SULAR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLER, 
TÜKETİCİLERİ YANILTIYOR. 

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Piyasadaki Ambalajlı 
Suları Düzenli Olarak Denetliyor. 

  

Geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın kuruluşlarında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 

damacanalarda yapılan incelemelerle ilgili yayınlanan haberler sonrasında, Ambalajlı Su 

Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı İsmail Özdemir’den de açıklama geldi. 

 

SUDER Başkanı Özdemir; damacana sulardaki uygunsuzluk oranında, haberlerde yer verildiği 

şekilde bir artış olmadığını, aksine 2014 yılında önemli iyileşmeler kaydedildiğini söyledi. 

Özdemir, Sağlık Bakanlığı’nın da bu önemli iyileşmeyi 8 Aralık 2014 tarihinde yaptığı basın 

açıklamasıyla teyit ettiğini belirtti.  

 

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni denetim sistemi ile ambalajlı sular 

kapsamında etkin denetimler yürütüldüğünü hatırlatan Özdemir, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu’nun piyasadaki ambalajlı suları düzenli olarak denetlediğini, uygunsuzluk 

tespit edilen suların toplatılarak imha edildiğini ve uygunsuzluk devam eder ise ruhsatın iptal 

edildiğini söyleyerek, açıklamasında şunları vurguladı: 

 

“Denetimlerde sınırlı da olsa tespit edilen uygunsuzluklar olduğunda etkin yaptırımlar 

uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı hem üreticileri hem satış noktalarını düzenli olarak denetliyor. 

Kaynaklardan, fabrikalardan ve satış noktalarından numuneler alarak incelemeler yapıyor.  

Üretim yerlerinde en ufak bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, Sağlık Bakanlığı 

üretimleri durduruyor ve ilgili seriye ait tüm sular toplatılıp Halk Sağlığı personeli gözetiminde 

imha ediliyor. Ayrıca durum düzeltilene kadar ilgili firma/ların piyasaya su arz etmelerine izin 

verilmiyor. Uygunsuzluğun giderilmediğinin tespit edildiği durumlarda ise firmanın ruhsatı iptal 

ediliyor. Haberlerde ifade edildiği gibi uygunsuzluk tespit edilmiş suların tüketicilerimize 

dağıtımı kesinlikle söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından yılsonunda yürürlüğe 

konulacak Ambalajlı Su Satış Yerleri ve Ambalajlı Su Nakil Araçları Tebliği’ndeki uygulamalarla 

taşıma ve stoklama koşullarında ortaya çıkabilecek sorunların da tamamen çözüme 

kavuşacağına inanıyoruz.”  

 

 

Halk sağlığı açısından bakıldığında dünyada ve ülkemizde ambalajlı sulardan daha sağlıklı bir 

seçeneğin bulunmadığını belirten SUDER Başkanı Özdemir, Sağlık Bakanlığı’nın denetimleri ve 

bu yönde yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verirken, tüketicileri de tercih ettikleri 

markaların yetkili bayilerinden ürün satın almaları konusunda uyarıyor. Tüketiciler ilgili 

markaların çağrı merkezlerini arayarak üretim süreçleri hakkında bilgi alabilir ve Sağlık 

Bakanlığı Analiz Raporlarını düzenli olarak talep edebilirler. Ayrıca satın alınan damacananın 4 

ayrı yerindeki (kapağında, emniyet bandında, etiketinde ve damacananın gövdesinde) marka 

isimlerinin olmasına, kapağında üretim/son kullanma tarihi ve parti seri numarasının bulunup 

bulunmadığına da dikkat etmelidirler. 

 


