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İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya’nın 

açıklamalarına atfen medyada yer alan Suda Tavan Fiyat Tarifesi haberlerine ilişkin; 

 

SUDER BASIN AÇIKLAMASI 

 
Yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan haberlerde, ilgili açıklama kaynak gösterilerek, 

“Ağustos’tan bu yana yüzde 60 oranında zamlanan su fiyatlarını dizginlemek için tavan fiyat 

uygulamasına geçildiği, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 

kuruş olarak belirlendiği ve tarifeye uymayanın ihbar edilmesi" gerektiği ifadelerine yer verilmektedir. 

  

Söz konusu haberlerin, piyasa denetimlerinde ambalajlı sular bakımından sıkıntılara, 

tüketici nezdinde de kafa karışıklığına yol açabileceğinden hareketle, Ambalajlı Su 

Sektörü’nde faaliyet gösteren firmaları çatısı altında toplayan Ambalajlı Su Üreticileri 

Derneği (SUDER) olarak, konuya açıklık getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

 

SUDER üyesi üretici şirketler Anonim veya Limited Şirket statüsünde kurulmuş, 

Ticaret Odası’na kayıtlı ticari işletmelerdir. Bu firmalar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 

Meslek Kuruluşları Kanunu’na tabi olmadıklarından, esnaf odalarına da üye değillerdir. 

Açıklamalarda ifade edilen,  “Ağustos’tan bu yana yüzde 60 oranında zamlanan su fiyatları’’  

iddiası da, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.  

 

Üyelerimiz değerli markalarını, ürünlerini, yüzlerce distribütör, ulusal ve yerel zincir 

marketler, binlerce tekil perakende satış noktası, evlere ve iş yerlerine hizmet noktaları 

üzerinden nihai tüketicilere ulaştırmaktadır. Rekabet Kanunu gereği raf ve eve teslim 

fiyatlarını, üretici şirketler olarak belirleme gibi bir yaklaşım bulunmamaktadır.  

SUDER üyesi üretici şirketler, maliyetlerinin elverdiği ölçüde fiyatlarını asgari 

seviyelerde tutarak çalışmaktadırlar. Firmalarımız müşterilerine net satış fiyatını belirlerken, 

hangi odaya veya kuruluşa üye olduklarına bakmaksızın, üstün kalite ve hizmet 

standartları, koşulsuz tüketici memnuniyeti ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinden 

ödün vermeden hareket etmektedirler.  

 

SUDER üyesi firmalar olarak amacımız son aylarda çok yüksek oranlarda artan üretim 

ve servis maliyetlerine rağmen, üstün kalite ve standartı koruyarak hizmet verebilmeyi 

sürdürmektir.  

 

Konunun bu açıdan değerlendirilmesi, hem resmi görevlilerce yapılan denetimlerde 

ortaya çıkabilecek sıkıntıların giderilmesi, hem de tüketicilerde kafa karışıklığının önüne 

geçilmesi açısından önemlidir.  

 

Kamuoyuna, saygıyla arz ederiz.   

 

S. Serdar Seyhanlı 

SUDER  

Yönetim Kurulu Başkanı 


