






Dünyayı diğer gezegenlerden ayıran ve canlılar için bir 

yaşam ortamı olmasının en önemli  nedenlerinden biri  suyun  

bulunmasıdır. 



Ambalajlı su üretimi ilk aşamada tıbbi bir ürün

olarak başlamış ve kaynaklardan şişelenmesi nedeniyle

tedavi etme amacıyla iyileştirme gücü olduğu

düşünülmüştür.

İlk şişe su firması Poland Springs’dir.

JabezRicker, 18. yüzyılın sonlarında Poland, Maine’de

konaklama yeri yapmak için ideal bir konuma sahip,

yamaç bir alanda ve bir su kaynağının yakınında yer

alan bir toprak parçası satın almıştır. Buradaki

kaynaktan su içenlerin bir süre sonra rahatsızlıklarından

kurtulduğu ve bu suyun rahatsızlıkları tedavi etmede

başarılı olduğundan övgüyle söz edilmeye başlanmıştır.

Söylentiler büyük bir hızla yayılmış ve Ricker

da bu fırsatı değerlendirerek suyu şişelemeye ve sipariş

alıp göndermeye başlamıştır. Ancak sonunda iflas etmiş

ve işletme başkalarına geçmiştir.

Şişelenmiş su, 19. yüzyılın ortalarına kadar

genellikle kaplıca merkezlerinde bulunup, sadece elit

kesim tarafından tüketilirken kitle tüketimi için bir

hedef olmaya başlaması oldukça yenidir

Ambalajlı Suyun Tarihçesi



Nüfus artışı, göçler, üretim ve tüketim baskısı, iklim değişikliği ve

çevre kirliliği gibi etkenler, insanın ve doğanın ihtiyaçlarının karşılanmasında su

kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Su kaynaklarının giderek

azaldığı bölgelerde,tarım ve sanayi üretiminin kapasitesi kadar kentsel yaşam

kalitesi de etkilenmektedir.

Bu yüzden suyun paylaşımı bir çatışma unsuru olarak gündeme

gelmektedir.

Gittikçe artan stratejik öneme sahip olan suya erişim, tüm canlılar için

doğal ve yasal bir haktır. Bireyler, içme amaçlı tüketim için ambalajlı su, musluk

suyu, artezyen su ve arıtılmış su tercih etmektedirler. İnsanlar için hayati

öneme sahip olmakla birlikte sağlık açısından da oldukça büyük bir öneme sahip

olan suyun, öncelikle güvenilir olması ve ilgili kuruluşlar tarafından kullanımı

uygun bulunmuş olması gereklidir.

Bu doğrultuda bireyler, genellikle ambalajlı su tüketimine

yönelmektedir



İçerisinde sağlığa zarar verecek patojen, mikroorganizma,

bakteri bulunmayan, tadı, kokusu ve rengi olmayan, içimi güzel ve

vücut tarafından kolay absorbe edilen su “iyi su” olarak adlandırılır.

Musluğunuzdan akan şebeke suyunun borulardaki kirlerden

arınmış olması kadar, plastik ambalajın sağlığa zarar verici

etkilerinden uzaklaşmış olması da içilen ya da gıda temizliğinde

kullanılan suyun kalitesinde büyük önem taşımaktadır.

Suyun “iyi su” olabilmesi için, ideal sıcaklığının 4℃ ile 18℃

arasında olması, hastalık yapıcı zararlı mikroorganizma ya da madde

içermemesi, vücudun kolay emilim yapabilmesi için fazla partikül

içermemesi, tadının ve içiminin güzel olması ve insan için gerekli

minerallerin de yeterince olması gerekir.

İYİ SU NEDİR ?









Eski yıllarda önce mahalle çeşmesinin suyu kesildi, evlere su
alınmaya başlandı. Çok geçmeden de şebeke sularının aleyhine bir
kampanya başlatıldı.

Bitkisel yağların satışını artırmak için yıllarca tereyağı aleyhine
yürütülen kampanyanın bir benzeri su çevresinde sürdürüldü.

Ankara’nın etrafındaki barajların ve bu barajlara gelen sulara
geçtikleri yerlerde bir takım pisliklerin katıldığı gibi örnekler verilerek
insanımız musluklardan akan suları içemez hale getirildi. Sonraki yıllarda
önceleri cam damacanalarda sular piyasaya sürüldü. İnsanlar en azından
içecek sularını bu yolla karşılamaya çalıştılar. Bu iş giderek bir sektör
haline geldi ve yüzlerce firma piyasaya çıktı.

Türkiye’nin Ambalajlı Suya Geçiş Süreci 





KİMSENİN AKLINA GELMEYEN KONULAR  

1. AMBALAJLI SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI İÇİN 

YAPILAN NAKLİYE SIRASINDA TÜKETİLEN CO2 

SALINIMI ÇEVREYE CİDDİ ZARAR VERİR.

2. MARKETLERDE SATILAN SULARIN SOĞUTULMASI 

AMACI İLE KULLANILAN ELEKTRİK SARFİYATI



HER NE KADAR AMBALAJLI SU SEKTÖRÜ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜSEDE

TÜRKİYE GENELİNDE ŞEBEKE SUYU KULLANIM ORANI ÇOK YÜKSEKTİR.







AMBALAJLI SULAR NE KADAR GÜVENLİ ?



Plastik damacanalara benzer
olarak, plastik pet şişelerin yapıldığı
ham maddede bulunan kimyasal
maddeler ısı (sıcak hava, sıcak su) ile
birleştiğinde suyun içerisine
karışabiliyor.

Bu maddelerin endokrin
sistemimizi etkileyerek hormonal
dengemizi bozduğu yapılan çalışmalar
ile kanıtlanmıştır.

Aynı zamanda pet şişelerin
içerisinde bulunabilen BHT (Butylated
Hydroxytoluene) maddesinin kan ve
karaciğerde toksik üretimine sebep
olarak iç organlara zarar verebileceği
belirtilmiştir. İnsan sağlığına direkt
etkilerinin yanı sıra doğaya da verdikleri
zararlar oldukça yüksek ve düzeltilmesi
güç düzeydedir.

Doğayı ve doğal kaynakları
kirletirken insan sağlığını etkileyen
farklı faktörler de tekrardan ortaya
çıkabiliyor.

Butil Hidroksi Toluen

Kimyasal bileşen

Formül: C15H24O

Erime noktası: 70 °C

Molar kütle: 220,35 g/mol

IUPAC numarası: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-

methylphenol

Kaynama noktası: 265 °C

Yoğunluk: 1,05 g/cm³
gıdalarda bulunan yağın, oksijen, ışık ve ısı ile bozulmasını 

geciktiren sentetik bir madde. 



Ambalajli sular, yönetmelik geregi ilk çiktigi haliyle temiz 

ve saglikli olmak zorundadir. 

İlave bir isleme gerek kalmaksizin direkt olarak suyu 

kaynagindan içmeniz gerekmektedir.. Suyun temizligi yeryüzüne 

ilk çikis noktasindan tam otomatik makinelerde siseye dolumuna

ve kapatilmasina kadar çok siki kontrol altinda olması gerekir. 





*Şişelenmiş su tüketiminin %65'ini 19 litrelik 

damacana su oluştururken, geriye kalan 

%35'lik kısmını pet şişe su oluşturmaktadır. 

*• Pet şişe ve damacana su kategorilerinde 

334 firma faaliyet göstermektedir. 

*• En büyük 10 firma toplam pet su 

pazarının %63'ünü kontrol etmektedir. 

*Türkiye, doğal kaynaklar bazında Fransa ve 

İspanya'dan sonra en güçlü 3. ülke 

konumunda olup, şişelenmiş su sektöründe 

gelecek vaat eden bir potansiyele sahiptir.





Ambalajlı sularla ilgili olarak şikâyetler, daha doğrusu aleyhte

kampanyalar giderek artıyor. Özellikle plastik kaplarda piyasaya sürülen suların

kanser yapıcı zerreler taşıdıkları hemen her ağızdan dile getiriliyor.

Bu iddialar doğru ise suların plastik kaplarda piyasaya sürülmesinin

devlet tarafından yasaklanması lazım.

Eğer böyle bir adım atılmayacak ve ortada böyle bir tehlike söz konusu

değilse meselenin ikide bir gündeme getirilmesi yanlıştır.

..



Çünkü insanımızın şebeke ya
da damacana suyu kullanmanın
ötesinde bir alternatifi yok. Böyle
olunca zaman zaman şebeke
sularının, son zamanlarda ambalajlı
sular aleyhine yürütülen kampanya
karşısında tüketicinin kafası
karışmakta, bunun da ötesinde
çaresiz kalmaktadır.

Tüm bu kampanyalara karşı
devlet gerekli tedbirleri alıp
söylenen aleyhte iddiaları ortadan
kaldırmak durumundadır. Bu
yapılmadığı takdirde bazen şebeke
suyu bazen de ambalajlı sular
aleyhine yürütülen kampanyaların
bir ticari rekabetin parçası olarak
kullanıldığı akla gelir



Ambalajlı su sektörünün de  çok ciddi sorunları vardır. 

Öyle ki; 

*kimyasal, biyolojik ve radyoaktif kirlilik içeren sular dahi pazar da 

satılmakta, ………

*Kuyu suları kaynak suları gibi pazarlanmakta, …….

* "içme suyu" adı altında kuyu suları, işlenmiş ya da rafine sular 

piyasaya sürülmekte,  

*ticari firmalar başka kaynaklarda dolum yapmakta, ……..



Su doğal kaynağından çeşmeye kadar
uzun bir yolculuk geçirir.

Su, çeşmeye gelene kadar dereler
şeklinde yüzey sularına dönüşür. Ve bu esnada bu
sular yüzeyden bulaşan mikrop, virus, parazit,
tarım ilaç kalıntıları ve ağır metaller gibi suyun
temizliğini bozan maddeleri de toplayarak baraj
ve havzalara taşır. Burada toplanan sular bilinen
klorlama, filtreleme ve dezenfekte işlemlerinden
geçirilir, su şebeke boruları ile musluklarımıza
gelir. Bu dezenfekte işlemi esnasında kullanılan
klorun da sağlığımız açısından olumsuz etkili
olduğunu gösteren çalışmalar bulunur.

Beraberinde binalara suyu getiren dış
şebeke boruları, binaların içindeki şebeke
boruları ve binaların su depolarındaki toprak,
pas, kir, parazit, mikrop, virüs gibi yabancı
maddeler de suyumuza bulaşmış olabilir. Bu
etkenlerin hepsi ve dezenfekte amacı ile
kullanılan klor suyumuzun lezzetine ve kokusuna
da yansır.

Çeşme Suyunun Geçirdiği Yolculuk





PEKİ KÖYLERDE İÇME SUYU İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR.?

Türkiye genelinde %80 köylerde içme suyunda herhangi bir arıtma işlemi 

yapılmaz ,sadece klorlama yapılarak dezenfeksiyon işlemi yapılır. Sudaki 

tortu ve ağır metal gibi kimyasal parametrelere bakılmaz ve insan hayatı 

hiçe sayılır. 







Bu cihazların belli aralıklarla sökülüp bakımı yapılması ve içindeki 

kimyasalların yenilenmesi gerekir.Aksi takdirde mikrobiyolojik ve ağır metal 

birikimi oluşarak daha sonrasında fazlasıyla salınım yaparak ölümcül sonuçlara 

ulaşabilir.

Arıtma Cihazlarındaki Tehlike



Şöyle bir örnek verelim ,belki de sizde karşılaşmışsınızdır.

Bir bay ile bir bayan zili çalar , Bay şebeke suyumu ambalajlı su mu kullanıyorsunuz

diye sorar. Sizde içme suyu olarak ambalajlı su kullandığınızı diğer ihtiyaçlarınızı ise şebeke

suyundan karşıladığınızı söylersiniz. Karşınızdaki ambalajlı sularla ilgili özellikle kanserojen

madde taşıdıklarını söyleyerek kullanımının zararlarını anlatır. Ardından da şebeke suyunun da

güvenilir hale getirilmesi gerektiğini, bunun için arıtma cihazı kullanmak gerektiğini belirterek

isterseniz bir arıtma cihazı verebileceklerini söyler.

O zaman anlarsınız ki , adam ticaret peşinde, bunun için şebeke suyunun da

ambalajlı suların da zararlı olduğunu söylüyor. Yani bir ticari istismar söz konusu.

Arıtma cihazı kullanmaya bir itirazım yok ama gerek şebeke suyu gerek ambalajlı

suların kullanımında tehlike var ise bu işe devletin el atması gerekmez mi?

Söz konusu iddialar doğru değilse bunun da yetkililer tarafından millete

izah edilmesi görevleri gereği değil midir?



İçme suyu olarak kullanılan doğal sular, hidrojeolojik

döngüleri esnasında etkileşim halinde oldukları mineral,

cevher ve kayaçların ayrışmalarına sebep olurlar. Doğal

suların ilk kimyasal bileşimleri, kayaç ve minerallerden su–

kayaç etkileşimi ile mobilize olan iyonlar yüzünden sürekli

değişir. Toksik etkiye sahip iyon (ağır metal) içeren şişe

sularının uzun süreli içme amaçlı olarak tüketilmesi insan

sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.



Kayaç ve akiferler içerisinde toplanan, bir çıkış noktasından sürekli olarak

kendiliğinden akan sular doğal kaynak suyu olarak tanımlanır.

Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde oluşan, çözünmüş mineral içeren ve doğal

yapısında karbondioksit bulunan, yeryüzünde kendiliğinden çıkan şifalı etkileri bulunan

soğuk yeraltı suları maden suyu (mineralli su) olarak bilinir. Söz konusu kaynak suları

şişelenerek yerel, bölgesel ve uluslar arası ölçekte içme amaçlı olarak tüketime sunulur.



Gelecekte Avrupa Birliği üyesi olmayı

hedefleyen Türkiye’de, şişelenmiş doğal

kaynak ve maden sularının etiket

bilgilerindeki su kimyası analiz sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve

Türk Standartları limit değerleri ile

değerlendirilmelidir.

Dünyanın değişik ülkelerinde

içme amaçlı olarak tüketilen şişelenmiş

doğal ve mineralli su kaynaklarının

kimyası, su–kayaç etkileşimi ve su

kalitesine yönelik bazı araştırmalar

yapılmıştır.



Türk Şişe Suları

Türkiye’de tüketimde olan şişe sularının Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), Avrupa Birliği (EC) ve Türk Standartları (TS) limit değerlerine göre 

içilebilirlik ve kalitelerinin belirlenmesi öncelikle Türk halkı, sonrasında 

ise Avrupa Birliği hedefi için gereklidir.

Bunun için içme amaçlı olarak tüm Türkiye’de tüketimde olan 0.25 

lt, 0.5 lt ve 1.5 lt’lik pet şişelerde satılan doğal kaynak suları ile 0.25 lt’lik

cam şişelerde satılan maden sularındaki etiket bilgileri ve su analiz 

sonuçları 103 şişe suyu için değerlendirilmiştir.

Toplanan şişe suyu örneklerinden 88’si doğal kaynak suyu, 25’si ise 

maden suyudur (Tablo 1). Değerlendirme ile söz konusu şişe suyu 

kaynaklarının çoğunlukla Bursa,İstanbul ve Adapazarı illerinde bulunduğu, 

şişe suyu analiz tarihlerinin eski, ölçülen parametrelerin değişken, üretim 

ve son kullanma tarihleri arasında geçen süre bakımından 6 ay, 1 yıl, 18 ay 

gibi farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 103 şişe suyundan bazılarının etiket 

bilgilerindeki kimyasal analiz sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (WHO 1993), 

Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları (TS 266 ve TS 9130) ve 

yönetmeliklerinin limit değerleri (Tablo 2) ile karşılaştırıldığında, sınır 

değerlerinde veya müsaade edilen limit değerlerin üzerinde bazı iyonların 

içerildiği görülmüştür 



103 şişe suyunun bir kısmında, şişe suyu analiz

sonuçlarının işletme ruhsatının alındığı döneme ait olduğu, şişe

suyu üzerindeki etiket bilgilerinden yaralanılarak belirlenmiştir.

Söz konusu şişe sularından bazılarının kimyasal analiz sonuçları

günümüz standart ve yönetmeliklerinin limit değerleri ile

karşılaştırıldığında bile insan sağlığı bakımından risk taşıdığı

görülmüştür. Söz konusu şişe sularının tüketime sunulduğu

dönemlerde halk sağlığını olumsuz yönde etkilemiş olması da

olasıdır. Bunun için şişe etiket bilgilerinin güncelleştirilmeden

günümüzde de kullanılıyor olması yanlış bir uygulamadır.

Türkiye’de uzun yıllardır tüketimde olan yurtdışına ihracatı da

yapılmış olan Niksar Ayvaz şişe suyunun Sağlık Bakanlığı’nca,

2002 yılında, doğal kaynak suyundaki As konsantrasyonu artışı

nedeniyle Niksar Ayvaz şişe suyunun satışı durdurulmuş ve şişe

suları piyasadan toplattırılmıştı.



Su – Kayaç Etkileşimi ve Su Kalitesi

Doğal kaynak ve mineralli su örneklerindeki ana iyonların (Na, K, Ca, Mg, SO4,HCO3, Cl)

miktarları ile su kaynaklarının etkileşim halinde olduğu jeolojik birim(ler) ve hidrojeokimyasal

kökenleri ortaya konabilmektedir. Doğal kaynak ve mineralli suların boşaldığı lokasyonlarda kum-

çakıl, kireçtaşı, marn, granit ve kuvarsarenit gibi su kimyasını olumsuz yönde etkilemeyen jeolojik

birimlerin mostra vermesi suyun kalitesine olumlu yönde katkı yapar. Bazı sedimanter, volkanik ve

metamorfik kayaçlar ile fay zonlarında su-kayaç etkileşimi söz konusu ise doğal kaynak ve özellikle

mineralli sularda bazı ağır metal konsantrasyonlarında artış olabilmektedir.

Bundan dolayı bazı doğal ve mineralli su kaynaklarının boşalım yaptığı lokasyonlarda

(örneğin, Afyon, Düzce, Erzincan, Giresun, Manisa, Nevşehir, Tokat, Sakarya ve Samsun illeri yakın

dolaylarındaki) volkanitlerden su-kayaç etkileşimi ile Al, Fe, As, Ag, Hg, Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Ba, Mn,

Zn, Cu, Se, Sb, B ve U gibi elementler su kaynaklarında zenginleşebilmektedir. Şişe sularının bazen

risk taşıması (bazı iyonların limit değerlerinin üzerinde olması) boşalım yaptıkları jeolojik birimler,

yapısal unsurlar (özellikle aktif faylar), iklimsel faktörler, akiferlerin mineralojisi ve jeokimyası ile

yakından ilişkilidir.



Özellikle şişelenerek satılan maden suyu kaynaklarından 

faylarla ilişkili olanlarının su kimyaları (bir deprem sonrasında bile) 

değişebilmektedir. 

Bu tür bir zenginlik, örneğin, Kuzey Anadolu Fay zonunda

bulunan Şerefiye doğal kaynak suyunda gözlenmiştir (Tablo 6). İçme 

amaçlı olarak tüketilen ve çoğunluğu Türkiye’nin batı bölümünde 

(İstanbul, Sakarya ve Bursa il sınırları içinde) mostra veren (Tablo 1) 

doğal kaynak ve mineralli sularının Türkiye genelindeki dağılımı, 

boşalım yaptıkları jeolojik birimler ve yapısal unsurları Şekil 1’ de 

verilmiştir. Yüzey ve yer altı suyu kirliliğine az oranda jeolojik birimler, 

yaygın olarak ise evsel ve endüstriyel sıvı atıklar neden olur. Toksik

etkiye sahip iyon (ağır metal) içeren şişe sularının uzun süreli içme 

amaçlı olarak tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (EPA, 2001). 

Doğal sular, çevrelerindeki kayaçlarda gelişen fiziksel ve 

kimyasal ayrışmalar sonrasında ender olarak; zirai ilaçlama, toprak 

kirliliği ve endüstriyel sıvı atıklar nedeniyle yaygın olarak kirlenir. 



Tüketicinin Korunması 

Türk şişe sularının perakende olarak iç piyasada satışa

sunulabilmesi için şişe suyunun üzerindeki etiketlerde ürünü

tanıtıcı bilgilere yer verilme zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk,

4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile güvence

altına alınmıştır. Söz konusu kanunun uygulanması Sağlık,

Çevre, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca çıkarılan

yönetmeliklerle yerine getirilmektedir (RG 22663, RG 23172,

RG 25137 ve RG 24473 gibi).

Fakat şişe etiketlerindeki bilgilerinin her yıl yenilenmesi

konusunda ise bir düzenleme yoktur.



İnsanlar tarafından doğal kaynak suları içme

amaçlı olarak, mineralli sular ise sindirimi

kolaylaştırmak için tüketilmektedir.

Doğal kaynak ve mineralli sulardaki iyonlar (WHO, EC ve

TS) sınır değerlerinde veya üzerinde ise bu suları

içenlerin bir hastalığa yakalanma ihtimalleri, sağlıklı su

içenlere göre daha yüksektir. Çünkü, içme/mineralli

sularda Pb varsa beyin ve böbrek, Mn varsa karaciğer ve

sinir, As varsa deri ve mide, Cd, Cu ve Hg varsa böbrek,

Cr varsa deri, NO3 varsa deri ve solunum hastalıkları

gibi rahatsızlıklara yakalanma riski (ihtimali) olmaktadır

(EPA, 2001). Tüketicinin korunabilmesi için şişe suyu

kaynaklarında yaptırılan ana iyon ve ağır metal

analizlerinde birlikteliğin sağlanması ve sağlıklı

değerlendirme yapabilmek için aynı tür parametrelerin

analizlerinin yaptırılması gereği vardır.











Yeraltı Suyu…Sonsuz mu veya Sonlu mu? 

Yer altı suyu yenilenebilir olmasına rağmen, eğer kullanım yüksek 

olursa, yüzlerce yıllık sürelerde büyük problemler olabilir. 



İtalya’da eğik Pisa

kulesi. 

Eğilme kısmen yeraltı 

suyunun aşırı çekilmesi 

ile olan çökmenin bir 

sonucudur.



Su yönetiminin başta büyük kentlerimiz olmak üzere

başarısızlığa uğraması, temiz su kaynaklarının değişik nedenlerle hızla

azalması, tüketim tercihlerinin değişmesi, sağlıklı yaşam konusundaki

bilinçlenme ve mevsimsel etkiler su tüketim tercihlerini değiştirerek

ambalajlı su tüketimini hızla arttırmaktadır.

Türkiye’de tüketimde olan şişe sularının etiketlerinde, özellikle

ana iyon analiz sonuçlarının güncellenmesi ve su kaynağının boşalım

yaptığı akiferin belirtilmesi halinde güvenilir markalar dışındaki su

işletmeleri ayıklanacak ve tüketicinin güveni kazanılmış olacaktır.



- Ambalajlı sular ile ilgili epdk(enerji piyasaları denetim kurumu 

gibi)  gibi spdk (su piyasları denetim kurumu ) kurulması 

gerekmektedir.Denetimi yetkilendirilmiş özel veya kamu 

denetim firmaları ile birlikte yapılmalıdır.

- Belediyelerin tüketiciye ulaştırdığı içme suyu özel sektör 

tarafından da denetlenmesi gerekmektedir.

- Türkiye’de tüketimde olan şişe sularının etiketlerinde, özellikle 

ana iyon analiz sonuçlarının güncellenmesi halinde güvenilir 

markalar dışındaki su işletmeleri ayıklanacak ve tüketicinin 

güveni kazanılmış olacaktır.

Sonuç : 



«Suyu Yönetemezsen Ambalajlı Suya Mahkum 

Kalırsın, Bu da yetmez susuz kalırsın.
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