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Gelecek nesiller için suyu korumak, hepimizin görevi 

Birleşmiş Milletler, bu yıl için 22 Mart Dünya Su Günü’nün temasını “Su ve İklim Değişikliği” 

olarak belirledi. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı S. Serdar Seyhanlı, 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen temanın su kaynaklarının korunmasında ve 

sürdürülebilmesindeki öneminden bahsetti. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı kararla, 1993 yılından bu yana küresel ölçekte su ile ilgili 

konulardaki gelişmelere dikkat çekmek, insanların temiz ve güvenilir suya erişimi konusunda 

farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü için her yıl farklı bir tema 

belirleniyor.  

2020 Yılı Dünya Su Günü Teması ‘’Su ve İklim Değişikliği’’ 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin altıncısı “2030 yılında herkes için suyun erişilebilirliğinin ve 

sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması” olan BM, 2020 yılı için Dünya Su Günü temasını 

“Su ve İklim Değişikliği” olarak belirledi. 

Günümüzde küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, su döngüsündeki değişkenliği arttırarak, aşırı hava 

olaylarını tetiklemekte; kullanılabilir su için öngörülebilirliği azaltarak su kalitesini etkilemekte ve 

dünya genelinde biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Yaşanan iklim değişiklikleri; su kaynaklarının 

yok olmasına, kirlenerek kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durum, halen milyonlarca 

insanın yaşadığı temiz suya erişim sorununun, ilerleyen yıllarda daha geniş kitleler için de tehdit 

oluşturacağını gösteriyor.  

SUDER Başkanı Seyhanlı: “Su ve İklim Değişikliği teması, çok anlamlı” 

22 Mart Dünya Su Günü mesajında, Birleşmiş Milletler’in bu yıl için belirlediği “Su ve İklim Değişikliği” 

temasına dikkat çeken Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı S. Serdar Seyhanlı, “İklim 

değişikliğinin tatlı su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini düşündüğümüzde, bu tema daha da 

fazla anlam kazanıyor. İklim değişikliği ile mücadele konusunda, hepimize önemli görevler düşüyor. 

Ulusal ve bölgesel iklim politikası ve planlaması, iklim değişikliği ve su yönetimine entegre bir 

yaklaşım benimsemelidir. Gelecek nesiller için su kaynaklarımızı sorumlu ve sürdürülebilir şekilde 

korumamız gerektiği çok açık bir şekilde ortadadır.” diye konuştu. 

SUDER Başkanı Seyhanlı: “Sektör, su kaynaklarını korumakta da hassas” 

Mesajında, ambalajlı ürünleriyle suyun tek bir damlasını dahi heba etmeyen sektörün doğal su 

kaynaklarının korunmasına ve çevreye hassasiyetinin altını çizen SUDER Başkanı Seyhanlı, şunları 

kaydetti: 



 

“Türkiye ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, dünyada ve ülkemizde bulunan suyun 

miktarının ve kalitesinin korunmasının öneminin farkında olarak, sahip olduğumuz su varlığının 

gelecek nesillere aktarılması için kaynaklarını heba etmeden, en verimli şekilde kullanmaya özen 

göstermektedir. 

Derneğimize üye ambalajlı su üreticileri, doğal su kaynaklarını çevreleyen alanları da hassasiyetle 

koruyarak, su ekosisteminin korunmasına da yardımcı olmaktadırlar. Doğal su kaynaklarının 

kullanımında sürdürülebilir üretim adına kamu otoriteleri, üniversiteler ve yerel topluluklar ile 

kurulan işbirlikleri, sadece kaynakların, biyoçeşitliliğin ve doğal yaşam ortamlarının korunmasının yanı 

sıra, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimini de desteklemektedir. Bu bağlamda, 

faaliyet gösterdikleri bölgelerde çevrenin korunması için kamu ve üniversite işbirliği içinde yürütülen 

çalışmalara da destek vermektedirler.’’ 

“Salgın durumunda hijyen önemli, ambalajlı su tüketimi öncelikli olmalı” 

SUDER Başkanı, bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını konusunda da 

değerlendirmelerde bulunan Seyhanlı ‘’Uzmanlar vücut direncinin artırılmasının virüslere karşı en 

etkili yollardan biri olduğunu belirtiyor. Vücut direncini artırmanın en etkili yollarından biri de 

önerilen miktarda güvenli ve kaliteli su tüketmek. Ambalajlı suların, güvenilirliği ve kalitesinin yanı 

sıra sağlık için yararlı olan mineralleri de bünyesinde bulundurduğunu unutmamak gerekir.  

İçinde bulunduğumuz günlerde dışarıdan alışveriş yapmaktan çekinen ve evde zaman geçiren 

tüketicilere, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygun olarak temizliği ve dolumu yapılan ve evlere 

servis edilen damacana suları öneriyoruz. SUDER üyesi firmalarımız, damacana dağıtımını yapan 

görevlileri hijyen konusunda sıkı sıkıya uyarmakta, dağıtıcılar tarafından da her türlü tedbir 

alınmaktadır. ‘’ şeklinde sözlerini noktaladı. 

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Hakkında: 

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), Türkiye genelinde faaliyet gösteren ambalajlı su üreticileri ile sektöre 

yönelik faaliyet gösteren tedarikçi firmalar tarafından 2000 yılında kuruldu. Bugün 33 kurumsal üyesiyle 

sektörel bir sivil toplum kuruluşu olan SUDER üyesi firmalar, doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 85 bin olmak üzere 

toplamda 100.000 bin kişiyi istihdam etmektedir. 

Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli ve güvenli ambalajlı suyun yeterli miktarlarda üretimlerini 

gerçekleştirerek en sağlıklı koşullarda tüketicilere sunmak, sektörü ve paydaşlarını geliştirmek vizyonuyla 

faaliyetlerini sürdüren SUDER, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerdeki su sektör derneklerinin üyesi olduğu Avrupa 

Şişelenmiş Su Üreticileri Federasyonu’nun (European Federation of Bottled Waters) üyesidir.  

 


