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EVDE KALIN, BOL BOL GÜVENİLİR SU TÜKETİN! 
 
 Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü… 
 
 İnsanlığın yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelesinin merkez üssü olan 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization – WHO) Anayasası, 7 Nisan 1948 
tarihinde kabul edildi. Aynı zamanda DSÖ’nün kuruluş tarihi de olan 7 Nisan, her yıl Dünya 
Sağlık Günü olarak kutlanıyor.  
 

Maalesef bu yıl Dünya Sağlık Günü, dünyada Antarktika dışındaki bütün kıtalardaki 
ülkelerde on binlerce kişinin ölümüne yol açan ve giderek yayılan koronavirüs salgını ile 
mücadele edilen bir döneme rastladı. Ülkemizde de can kayıplarına neden olan salgında 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı 
diliyoruz. 

 
DSÖ’nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği COVID-19 tehdidine karşı 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletimizin tüm kurum ve 
kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, büyük bir dayanışma 
örneği sergileyerek topyekûn mücadele etmektedirler. 

 
Böyle bir gündemde insanımızın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir su tüketiminin güvencesi 

olan ambalajlı su sektörünü temsil eden Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) olarak, bu 
olağanüstü günlerde salgınla savaşın en ön cephesinde, gece gündüz demeden takdire şayan 
bir fedakârlık ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanlığımıza 
teşekkürü borç biliriz. 

 
Dünyada salgının seyri göz önüne alındığında, uzmanlar ülkemizde kritik bir sürece 

girdiğimizi, özellikle önümüzdeki iki hafta kurallara uymanın, daha ağır sonuçların önüne 
geçmek bakımından önemli olduğunun altını çiziyorlar.  Dolayısıyla; bugün birey olarak her 
birimize ülke sağlığının korunmasında büyük görev düşüyor.  

 
Bugün geldiğimiz noktada sıklıkla söylediğimiz gibi “Birimiz hepimiz için, hepimiz 

birimiz için varız!” Bu nedenle, Evde Kal Türkiye’m!.. 
 

İçinde olduğumuz bu zorlu dönemde, devletimizin salgınla mücadele tedbirlerinin 
etkili bir şekilde hayata geçirilerek arzu edilen sonucun alınması için; özel sektör, STK’lar ve 
vatandaşlar olarak tam bir işbirliği içerisinde hareket etmek, hepimizin ortak 
sorumluluğudur. 

 
Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sektörümüz, başta Sağlık Bakanlığımız olmak 

üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan tedbirlere paralel olarak ilk günden 
itibaren üzerine düşeni yapmaktadır.  



 

 
Bu çerçevede, öncelikle üretim, dağıtım ve satış zincirlerinde salgın riskini önlemek; 

çalışanların, tedarikçilerin, tüketicilerin ve toplumun sağlığının korunmasına destek olmak 
amacıyla atılacak adımlar titizlikle belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir. Çalışan sağlığı ve 
güvenliği ön planda tutulurken, ürün güvenliğini korumak adına da sektörde bir dizi önlemler 
alınmıştır. 

 
İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte bir kez daha ortaya konulduğu üzere, toplum sağlığı 

için ambalajlı sular; doğal afetler, salgın hastalıklar, savaşlar gibi olağanüstü hallerde sağlığın 
korunmasının olmazsa olmazıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından düzenli olarak denetlenen ve 
içerisinde sağlığa yararlı çeşitli mineralleri barındıran ambalajlı sular, kaynağında 
şişelemeden nihai satış noktalarına kadar tüm aşamalarda gerekli gıda güvenliği ve hijyen 
şartları sağlanarak tüketicilerimize sunulmaktadır. 

 
Hijyenin en etkili önlem olarak ortaya çıktığı bu dönemde, tüketicilerin suyumuzu ve 

gıdaları her türlü çevresel riskten uzak tutan, koruyan, ambalajlı ve güvenilir ürüne 
ulaşmalarının önemi bir kez daha güçlü bir şekilde anlaşılmıştır.  
 

Sektörümüz bardak ambalajdan, farklı hacimlerde tek kullanımlık PET ve cam (0.33 L 
den 19 L’ye kadar) ambalajlı, geri dönüşlü muhtelif diğer ambalajlı (15 L den 19 L 
damacanaya) güvenilir suları, 165.000 den fazla geleneksel satış noktasına (bakkal, büfe, 
market...), 24.000 den fazla indirim marketine ve binlerce ev dışı tüketim noktasına 
(lokantadan hastaneye, okuldan kışlaya) tedarik etmekte; dağıtım noktaları aracılığıyla 
ülkemizin dört bir yanında 12 milyondan fazla hanede, yaklaşık 42 milyon insanımıza (65 yaş 
üstü ve tüm dezavantajlı gruplar dahil), sokağa çıkmalarına gerek kalmadan evinin kapısına 
kadar sunmaktadır. 

 
Bugün sosyal temasın azaltılması adına birçok sektörde işletmelerin kapısına kilit 

vurulduğu bir dönemde, tıpkı gıda sektörü gibi insanların en temel ihtiyaçlarından temiz, 
güvenilir su tedarikinin kesintisiz devamı için SUDER üyesi firmalarımız, tedarikçilerimiz ve 
ambalajlı suları ülkemizin dört bir yanına ulaştıran, market raflarına koyan bayilerimiz, büyük 
bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedirler. 

 
Bu süreçte sorumlu üreticiler olarak; bu zor şartlarda ambalajlı su ve damacana 

dağıtımını kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bayi ve dağıtıcılarımız tarafından 
gerekli hijyen koşulları tesis edilmiş ve evlerimize damacana servisi gerçekleştiren 
görevlilerimiz hijyen kuralları konusunda eğitilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.   
 

Sektör olarak aldığımız tedbirlerin yanı sıra topluma karşı sorumluluk bilinciyle, 
ülkemizin salgını en hızlı ve en az kayıpla atlatabilmesini teminen ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalara da her türlü destek verilmektedir. Sağlık 
Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak üzere ambalajlı 



 

sularımız SUDER Üyesi firmalarımız tarafından bağışlanmıştır ve bağışlanmaya devam 
etmektedir.  

 
Dünya Sağlık Günü vesilesiyle bir kez daha;  
 
İnsanlığın büyük bir savaş verdiği salgın ile mücadelede görev alan;  
 
Başta en ön cephede gecesini gündüzüne katan, canlarını hiçe sayan Sağlık 

Çalışanlarımıza, 
 
Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu ve diğer Bakanlıklar ile ilgili 

kurum ve kuruluşlardaki yetkililere, 
 
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 

karşılamakta büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmaya devam eden bütün sektörlerdeki 
çalışanlara, 

 
Vatandaşlarımızın her çeşit ambalajlı sulara ulaşmalarını gerek market raflarından 

gerekse evlerinin kapısına kadar götürdükleri damacanalar ile sağlayan, 
 

Sektördeki firmalarımıza, tedarikçilerimize ve tüketiciye ulaşmamızda en uçta görev 
alan dağıtıcı bayilerimize ve çalışanlarına sonsuz teşekkürler… 

 
Başta ülkemiz ve tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınını en kısa sürede 

geride bırakarak, sağlıklı günlere yeniden ulaşmak dileklerimizle,  
 
Saygılarımızı sunuyoruz. 
 
S. Serdar SEYHANLI 
SUDER Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
  


