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GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇECEK OLARAK RAKININ 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ  
 

Ekonomik Etki Analizi 

17 Ağustos 2016 

SUNUŞ 

IBS Research & Consultancy, Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği (GİSDER) 
tarafından Nisan 2015 tarihinde bu raporun hazırlanması ile görevlendirilmiştir. IBS 
Nisan 2015 ila Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırma sonucunda bu raporu 
tamamlamıştır. 

Nesnel ve bilimsel ölçütlerle hazırlanmış olan bu raporun temel amacı, Türkiye alkollü 
içecekler sektöründeki yüksek alkollü tek geleneksel içecek olan rakının, mevcut 
pozisyonunun korunarak güçlendirilmesi ve sektörün yerli ve yabancı ürün gruplarının, 
üretim açısından dengeli bir yapıda ilerleyebilmesi için GİSDER’in devlet kurumları 
nezdinde yapacağı çalışmalarda, haklı taleplerinin gerekçelerini ikna edici biçimde 
örülmüş argümanlar bütünü ile sunmasında, ana enstrüman olarak kullanılmak üzere 
GİSDER yönetimine sunulmasıdır. 

IBS, bu raporun hazırlanması sırasında desteklerinden dolayı GİSDER’e, katkılarından 
dolayı GİSDER üyeleri ve TAPDK yetkililerine teşekkürlerini sunar  

Bu ekonomik etki analizi çalışması ilk olarak 2008 yılında yine GİSDER öncülüğünde 
uluslararası tanıtım ve lobi faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere uluslararası 
halkla ilişkiler ve tanıtım firması olan APCO için hazırlanmıştır.  

Çalışmanın hazırlanmasında ulusal ve uluslararası bilgi ve veri kaynaklarının yanında 
GISDER tarafından sağlanan verilerden ve GISDER üyesi firmalar ile yüz yüze 
görüşmeler suretiyle elde edilen birincil kaynaklardan faydalanılmıştır. GİSDER’in eski 
üyesi olan ve pazarda hakim durumda bulunan Mey Diageo firması bilgi ve veri 
paylaşımı noktasında çalışmaya katılmamıştır. 
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GİSDER HAKKINDA 

2007 yılında rakı ve diğer yüksek alkollü içecekleri üreten şirketleri temsil etmek üzere 
kurulan dernek, sektörün sorunlarına, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağı 
faaliyetler ile çözüm getirmeyi ve yasalarla uyumlu bir çalışma ortamının tesis 
edilmesine destek vermeyi ilke edinmiştir. 

GİSDER, yerli yüksek alkollü içeceklerin ve özellikle de rakı üretiminin korunması ile ilgili 
konularda sektör çıkarlarının gözetilmesinde yurtiçi ve yurdışında önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Sektörün rekabete ve özel yatırımlara, görece yakın bir tarih olan 2004 yılında 
açılmasından sonra GİSDER’in önemi, daha da artmaktadır. 

GİSDER’in Mayıs 2016 itibariyle dört kayıtlı üretici üyesi vardır: 

• Anadolu Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Tic. Ltd. Şti 

• Antalya Alkollü İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

• Efe Alkollü İçecekler A.Ş. 

• Sarper İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Şema 1: GİSDER Üyeleri 

 

GİSDER’in faaliyet hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Türkiye’de üretim yapan yüksek alkollü içecek üreticilerini resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlar nezdinde temsil etmek. 

• Rakıyı dünyada Türkiye coğrafyası ve kültürünün bir değeri olarak korumak. 

• Rakının diğer yüksek alkollü içecekler arasındaki liderlik pozisyonunu geliştirmek. 

• Tüketicilerin ve ticari kanalın talep ettiği markalara ulaşım imkanlarını daraltan 
uygulamalar ile mücadele etmek. 

• Sorumlu tüketim, pazarlama ve ticareti desteklemek.  
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YÖNTEM 

Bu raporun temel amacı rakı endüstrisinin Türkiye ekonomisinde yarattığı etkileri 
ortaya koymaktır. Rakı endüstrisinin ekonomik etkileri, ekonomik etki analizi alanında 
geliştirilmiş olan uluslararası literatür temelinde üç ana kategoride incelenmiştir. 

Bunlar:  

• İstihdam etkisi 

• Katma değer etkisi ve 

• Kamu gelirleri etkisidir. 

Bütün bu kategoriler incelenirken rakı endüstrisinin doğrudan ve dolaylı etkileri göz 
önüne alınmıştır. Bir üretim süreci, değer zinciri boyunca yukarıda sıralanan üç temel 
alanda, doğrudan ve dolaylı etkiler yaratmaktadır. Rakı üretimi analizinde değer 
zincirindeki doğrudan ve dolaylı etkiler üç temel alanda incelenmiştir. 

Bunlar: 

• Tedarik kanalları üzerinde gerçekleşen etkiler, 

• Rakı üretimi, satışı ve pazarlamasının doğrudan etkileri ve 

• Satış ve dağıtım kanalları üzerinden gerçekleşen dolaylı etkiler. 

Tedarik kanalındaki etkileri temel üretim girdileri açısından ele alınmıştır.  

Bunlar: 

• Tarıma etkisi üzüm, anason, tarımsal kökenli etil alkol kullanımına bağlı olarak 
şeker pancarı, patates gibi girdilerin üretimine yönelik olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

• İmalat sanayine, kullanılan ambalaj girdileri ile ilgili olarak cam sanayi, oluklu 
mukavva sanayi, sert plastik sanayi (kapak), basım ve matbaacılık sanayi 
(etiket) ve etil alkol sanayinde ekonomik etkileri oluşmaktadır. 

• Bunun dışında rakı endüstrisinin, üretim süreciyle ilgili diğer girdileri ile bakım-
onarım ve enerji sektörlerine yönelik etkileri de söz konusudur. 

Satış ve dağıtım kanallarına etkisi ise sektörün ilişkide olduğu toptan ticaret, perakende 
ticaret ve açık satış noktaları olarak nitelendirilen otel, restoran ve eğlence yerlerine 
(HoReCa) yönelik satışlar üzerinden hesaplanmıştır. 

İstihdama etkisi, rakı endüstrisinin doğrudan ve dolaylı olarak istihdam ettiği kişi sayısı 
ile hesaplanmıştır.  

Katma değere etkisi, her etki alanında üretim değeri ile satın alınan girdi arasındaki 
maliyet farkı ile hesaplanmıştır. 
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Kamu gelirleri açısından sektörün yarattığı KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve 
sosyal güvenlik katkı payları, rakı üretimi ve satışı ile ilgili olarak doğrudan, diğer 
sektörlerde yarattığı istihdam ise dolaylı olarak hesaplanmıştır. 

IBS, bu analizdeki hesaplamaları yaparken TAPDK verileri ve TUIK istatistiklerini 
kullanmanın yanı sıra GİSDER üyesi firmalar ile saha görüşmeleri de yapmıştır. 

IBS, ekonomik etki analizi sonuçlarına dayanarak bir senaryo çalışması yapmış, rakının 
pazar kaybı durumunda ekonomiye olası etkilerini gösteren bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin geleneksel alkollü içeceği olan rakının 2014 yılı distile 
alkollü içecekler pazar payı olan %63’ten %40 ve %20 seviyelerine gerilemesi ve bu 
pazarın yabancı distile alkollü içecekler tarafından domine edilmesi sonucu ortaya 
çıkacak olan negatif etkilerin ölçeklerini teorik olarak ortaya koymuştur. 

Bu senaryo çalışmasında ilk etapta 2014 yılında bin Litre (1.000 Litre) başına, rakı 
endüstrisinin ekonomiye etkisi hesaplanmış ve bu etkinin bugünkü piyasada rakının 
payının %20 ve %40 olması durumunda, ortaya çıkacak piyasaya arz miktarları için, 
nasıl bir ekonomik etki azalması yaratacağı tespit edilmiştir 

IBS’nin hazırladığı ekonomik etki analizi çalışması dört ana bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde rakı endüstrisinin ekonomik rolü, rakı üretimi, tarımsal girdiler, diğer 
üretim girdileri, pazarlama ve satış-dağıtım zinciri konu başlıkları altında ayrıntılı olarak 
analiz edilmiştir. 

Raporun ikinci bölümü yukarıda özeti bulunan rakı endüstrisinin ekonomiye etkisine 
yönelik bulguları ayrıntılı olarak sunmaktadır. 

Raporun üçüncü ve dördüncü kısımlarında ise sektör sorunları ile dünya 
uygulamalarından örnekler özellikle uzo özelinde incelenmiştir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Geleneksel alkollü içecek olarak rakı Türkiye coğrafyası ve kültürünün önemli bir 
bileşenidir. Rakı üretimi Türkiye ekonomisinde doğrudan ve dolaylı katkıları ile önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Her şeyden önce rakı, tarımsal sanayi girdileri ve dağıtım zincirinde yarattığı ekonomik 
etkileri ile Türkiye’de üretilen ve tüketiciler tarafından günümüze kadar yoğun olarak 
tercih edilen bir ürün olmuştur.  

Bu raporda temel olarak geleneksel ve yerli bir içecek olan rakınınTürkiye ekonomisine 
etkisinin yanı sıra, şu anki pozisyonunu gelecekte de koruyup koruyamayacağı ve 
koruyamadığı takdirde Türkiye ekonomisinin bundan nasıl etkileneceği incelenmektir. 

Çalışma kapsamındaki bulgu ve analizlerin kısaca vurgulandığı bu Yönetici Özeti 
aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.  

I. Rakı sektörünün ekonomiye etkisi 

II. Sektörün kısaca tarihçesi ve içinde bulunduğu mevcut durumu 

III. Sektörün önündeki ÖTV değişimi tehlikesi ve mevcut etkileri 

IV. Rakının pazar kaybının ekonomide yaratacağı olası etkiler 
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I) Rakı sektörünün ekonomiye etkisi 

Bu ekonomiye etki analizinin verdiği temel sonuçlar ve bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

İstihdam etkisi 

 

• 94.155 kişiye istihdam sağlamakta ve çalışanların gelirleri, nüfusun yaklaşık 
%0,5’ini temsil eden 377 bin insanın geçinmesini sağlamaktadır. 

• Rakı endüstrisinin yurtiçi üretim ile yarattığı istihdam, yaklaşık 52 bin kişi olup 
bu da toplam istihdamın %55’i seviyesindedir.  

• Rakı endüstrisinin yarattığı 94 bin kişilik istihdam etkisi, viski endüstrisinin 
Birleşik Krallık’ta yarattığı toplam 40.000 kişilik, konyak endüstrisinin Fransa’da 
yarattığı 50.000 kişilik toplam istihdam etkisi ile tüm distile alkollü içecekler 
endüstrisinin Yunanistan’da yarattığı 32.000 kişilik istihdam etkisinin oldukça 
üzerindedir. 

  

377.000

94.155

52.000

• Doğrudan ve dolaylı istihdam ile etkilenen nüfus

• Toplam nüfusun %0,05’i

• Doğrudan ve dolaylı istihdam sayısı

• Sadece tedarik ve üretim ile yaratılan istihdam

• Toplam istihdamın %55’i

Konyak sanayinin 
Fransa’da yarattığı 

toplam istihdam
~50.000

Viski sanayinin 
İngiltere’de (Birleşik 

Krallık) yarattığı 
toplam istihdam

~40.000

Tüm distile içkiler 
sanayinin Yunanistan’da

yarattığı toplam 
istihdam
~32.000

Kaynak: IBS, 2016

2014 yılı itibariyle rakı sanayi istihdam etkisi
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Katma değere etkisi 

 

• 2014 yılında rakı üretimi ve satışı vasıtasıyla yaratılan toplam katma değer 1,3 
milyar TL olarak hesaplanmıştır. 

• Rakı endüstrisi, sadece faaliyet halindeki sekiz üretim ve bunlara bağlı satış ve 
pazarlama firmalarında istihdam edilen 1.200 kişi ile doğrudan Türkiye sanayi ve 
hizmet sektörü firmalarının yarattığı katma değerin %0,5’ini yaratmaktadır. 

• Rakı endüstrisinin doğrudan faaliyetleri neticesinde, endüstrinin toplam 
istihdamına etkisi sadece %1,3’lük bir paya sahipken, endüstrinin faaliyetleri ile 
doğrudan yarattığı katma değer, endüstrinin toplam katma değeri içinde %10 
gibi yüksek bir seviyede bulunmuştur. Başka bir ifadeyle rakı endüstrisi işgücü 
verimliliği açısından, ilişkide bulunduğu sanayi ve hizmet sektörlerine göre, 
personel başına daha yüksek verimliliğe sahip bir sanayi dalıdır. Başka bir açıdan 
bakıldığında, 2014 verileri ile personel başına yaklaşık 112.500 TL’lik faktör 
maliyetleriyle katma değer yaratan rakı endüstrisi, Türkiye imalat sanayi ve 
hizmet sektörleri toplamında personel başına yaratılan ortalama 46.241 TL’lik 
katma değerin yaklaşık iki buçuk katı oranda bir verimliliğe sahiptir. 

• Sadece rakı endüstrisinin Türkiye’de yarattığı 1,3 milyar TL’lik katma değer 
(yaklaşık 450 Milyon Avro), Yunanistan’daki tüm distile alkollü içecekler 
sanayinin 2010 yılında yarattığı 476 Milyon Avro seviyesindeki katma değere 

Sanayi ve hizmet 
sektörünün  

yarattığı toplam 
katma değerin 

%0,5’i

Sanayi sektörünün  
yarattığı toplam 
katma değerin 

%10’u

4
6

,2
4

1 11
2,

50
0

Sanayi ve 
hizmet 

sektörleri 

Rakı 
sanayi

Çalışan başına
yaratılan

katma değer,  
2004, TL

4
7

6

4
5

0
Yunanistan 
(Tüm distile 

alkollü 
içkiler)

Türkiye 
(yalnızca 

Rakı)

Toplam katma
değer,

2004, Mn Avro

8 firma
1.200 kişi 

✓ İmalat ve satış/pazarlamada çalışan sayısı
✓ Sanayi toplam istihdamının %1,3’ü

Distile iç 
satışta %20 
pay (Uzo)

Kaynak: IBS, 2016

2014 yılı itibariyle rakı sanayi katma değer etkisi

1,3 
milyar 

TL 
katma değer

Distile iç 
satışta %64 

pay

145
Mn TL

Tarımsal 
girdi

63
Mn TL

Ambalaj 
girdisi

50
Mn TL

Diğer 
girdiler 
(enerji, 
bakım 

onarım)
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çok yakın bir seviyededir. Bu karşılaştırma yapılırken uzonun distile alkollü 
içecekler pazarındaki payının %20 seviyesinde olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu, rakının pazar payının uzoda olduğu gibi %20 seviyesine 
gerilemesinin yaratacağı potansiyel katma değer kaybının ölçeğini anlamak için 
önemli bir karşılaştırmadır. 

• Rakı endüstrisi temel üretim girdileri bazında 

o 145 Milyon TL değerinde tarımsal girdi 

o 63 milyon TL değerinde ambalaj girdisi 

o 50 milyon TL seviyesinde diğer girdi (enerji, bakım-onarım, pazarlama ve 
danışmanlık) harcaması yapmıştır. 

Kamu gelirlerine etkisi 

 

• 3 milyar TL’lik vergi katkısı ile hükümetin vergi gelirlerinin %0,7’sini 
sağlamaktadır. 

o 1,6 milyar TL ÖTV geliri 

o 0,7 milyar TL KDV geliri 

TEDARİK RAKI ÜRETİMİ SATIŞ / DAĞITIM

Tarımsal girdiler
Ambalaj malzemeleri

Diğer girdiler

Toptan ve perakende ticaret

HoReCa (açık nokta/on-trade)

Diğer satış-pazarlama

50.650 kişilik istihdam

%54 pay (Rakı sanayi toplam 
istihdamı içinde)

117 Mn TL katma değer

%9 pay

83 Mn TL vergi geliri 

%14 pay

▪ ÖTV*: -

▪ KDV*: -

▪ Diğer: 83 Mn TL (%14)

1.200 kişilik istihdam

%1 pay

135 Mn TL katma değer

%10 pay

117 Mn TL vergi geliri 

%19 pay

▪ ÖTV*: -

▪ KDV*: -

▪ Diğer: 117 Mn TL (%19)

42.300 kişilik istihdam

%45 pay

907 Mn TL katma değer

%69pay

2,75 Milyar TL vergi geliri 

▪ ÖTV*: 1.615 Mn TL (%100)

▪ KDV*: 727 Mn TL /%100)

▪ Diğer: 405 Mn TL (%67)

* ÖTV ve KDV gelirleri devletin ilgili yüksek alkollü içkinin üretimi ya da ithalinde de aldığı ve aslında
tüketim ile ilgili bir gelirdir.

% olarak ifade edilen paylar, rakı sanayinin değer zincirinde ilgili kategoriye göre yaratılan etki içindeki payı gösterir

Kaynak: TAPDK, TUİK, IBS saha çalışmalarına dayanarak IBS hesaplamaları  
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o ÖTV ve KDV gelirleri dışında rakı endüstrisinin doğrudan ve dolaylı olarak 
0,7 milyar TL’lik gelir, sosyal güvenlik katkı payı, kurumlar vergisi ve diğer 
vergi gelirleri katkısı mevcuttur. 

• Uzonun geleneksel içki olarak %50 oranında indirimli ÖTV ile korunduğu 
Yunanistan’da toplam distile alkollü içeceklerin yarattığı kamu gelirleri ile aynı 
seviyededir. 2010 yılında Avrupa Komisyonu’na sunulmak üzere Ernst & Young 
tarafından CEPS (European Spirits Organization) için hazırlanan rapora göre 
Yunan distile alkollü içecekler endüstrisinin tümü 931 Milyon Avroluk bir kamu 
geliri yaratmışken, uzonun pazar payı bu dönemde sadece %20 civarındadır. Bu 
da geleneksel içki olarak vergi avantajı olmayan rakının AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında çok daha yüksek vergilerle karşı karşıya olduğunun başka 
ifadesidir. 
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II) Sektörün kısa tarihçesi ve mevcut durumu 

 

• Türkiye’ye son beş yılda yıllık ortalama 34 Milyon Dolar net dış ticaret geliri 
sağlamıştır. 2004 ve 2015 yılları arasında ihracatını yılda ortalama %6 oranında 
arttırmıştır. Bu çerçevede rakı üretimi ve dış ticareti Türkiye’nin cari açığına 
olumlu katkıda bulunurken, özellikle yılda ortalama %13 oranında artan viski 
ithalatının  cari açığa olumsuz katkısı olduğu söylenebilir. 

• Aynı dönemde distile alkollü içecek ithalatı yılda ortalama %27’lik bir artışla 9 
Milyon Dolar seviyesinden 125 Milyon Dolara yükselmiştir. Aynı dönemde rakı 
ihracatı ise 13 Milyon Dolardan 45 Milyon Dolara çıkmıştır. Bir diğer ifadeyle 
ithalat 11 yıl için yaklaşık 13 kat artarken ihracat 2,5 kat artabilmiştir. 

• Toplam sektör kurulu kapasitesi 94 Milyon TL/yıl olup bu kapasitenin %51’ini 
kullanabilmektedir.  

94
milyon litre

Rakı üretim kapasitesi

47,2 
milyon litre

Rakı üretimi*

3,9 
milyon litre

Rakı ihracatı

0    
milyon litre

Rakı 
ithalatı

39,2 
milyon litre

Yurtiçi rakı tüketimi

475,2
milyon TL

Rakı üretim değeri

5,2 
milyar TL

Rakı tüketimi harcaması

8
adet

Rakı 
sektöründeki 

faal firma 

94.155
kişi

Rakı sanayi üretimi ve 
satışının istihdam 

etkisi**

1,3
milyar TL

Rakı sanayi üretim ve 
satışından yaratılan 

katma değer**

3
milyar TL

Rakı üretim ve 
satışından elde edilen 

vergi gelirleri 
toplamı**

145
milyon TL

Rakı sanayi tarımsal 
girdi kullanımı**

50
%

Rakı sanayi KKO

63
milyon TL

Rakı sanayi ambalaj 
girdi kullanımı**

50
milyon TL

Rakı sanayi diğer girdi  
(enerji, bakım-onarım, 

pazarlama ve danışmanlık) 
kullanımı*** Üretim miktarı yurtiçi satışlar ve ihracat toplamına TUİK üretim ve satış istatistiklerine bağlı olarak IBS tarafından hesa planan 

stok miktarını eklenmesiyle hesaplanmıştır.

** İlgili veri seti en son 2014 yılını kapsadığından 2014 değeri olarak hesaplanmıştır.

Kaynak: IBS, 2016

2015 yılı itibariyle rakı sanayi
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• Rakı üretim ve dağıtımından gelen finansal ve operasyonel kabiliyetler 
sayesinde, diğer yüksek alkollü içecekler kategorisinde üretim yapılabilmekte ve 
ithalat ikame edilmektedir. 

• İç piyasa satışlarında biradan (%57,3) sonra en fazla pay %21,1 ile rakıya aittir.  

• Son 11 yıl içinde mutlak alkol değeri bazında rakı satışları yılda ortalama %-1,1 
YBBO ile toplamda %11,7 azalmıştır. 

• Nispi vergi uygulamasından maktu vergi uygulamasına geçilen 2009 yılına kadar 
Türkiye’nin distile alkollü içecek ihracatı ithalatından yüksek iken, 2008 yılı 
itibariyle dış ticaret dengesi ithalat yönünde gelişmeye başlamış aradaki fark 
her yıl artarak devam etmiştir. 

 

 
 
  

9 7
13 15 20

43 40

86 88

108

132
125

13
21 18 22 26 24 23 26 28 34

39
45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kaynak: IBS analizi, Trademap, 2016

2009'dan itibaren distile alkollü ithalatı ihracatın önüne geçiyor 

Distile alkollü içki dış ticareti, 2004-2015, Milyon $

Distile alkollü içki ithalatı, Mn $

Distile alkollü içki ihracatı, Mn $

%27 YBBO

%12 YBBO
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III) Sektörün önündeki ÖTV değişimi tehlikesi ve mevcut etkileri 

Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan vergileme faslı müzakereleri sürecinde, rakı, cin, 
votka ve viski gibi yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkının, 2012, 2015 ve 2018 
yıllarında kademeli olarak azaltılarak, 2018 yılında bu farkın tamamen ortadan 
kaldırılması kararlaştırıldı. 

Vergi eşitlemesinin pratikteki yansıması doğrudan rakı aleyhine olacak olan bir 
düzenlemedir. Zira ‘eşit vergi’ alkol derecesine göre uygulanmakta ve bu da %45 alkol 
oranına sahip olan rakının %40 alkol oranına sahip viski karşısında eşitsiz bir durum 
yaratacaktır.  

2016 yılı itibariyle, 1 litre saf alkol değeri üzerinden rakıya ve viskiye uygulanan ÖTV 
tutarları sırasıyla 130 TL ve 150 TL’dir. 2018 yılında her iki içki için de ÖTV tutarı örneğin 
170 TL seviyesinde eşitlendiğinde 70cc viski için ÖTV yükü 47,6 TL olurken aynı 
miktarda rakı için 53,6 TL olacaktır. 

 

2004 yılından 2011 yılına kadar yılda ortalama %9,8’lik artış gösteren rakı ÖTV’si, 2011-
2016 arasında ortalama %19 artış göstererek rakı ve diğer içkiler arasındaki ÖTV 
farkının rakı aleyhine azalmaya başlamasına sebep olmuştur.  

2009 yılında nispi vergiden maktu vergiye geçiş sonrası incelendiğinde ise 2009 yılından 
bugüne kadar en fazla maktu vergi artışının rakıda olduğu görülmektedir. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018*

ÖTV tutarı, TL

Rakı

Viski

ÖTV eşitlemesi rakıyı dezavatajlı duruma getiriyor

Rakı ve viskide 70 cc şişe için  maktu ÖTV tutarları, TL, 2004-2018*

*  Karşılaştırma yapmak amacıyla 2018 yılında vergi eşitlemesi çerçevesinde rakı ve viski de 1 lt mutlak alkol için  

170 TL kurgusal bir değer olarak tayin edilmiştir

Kaynak:  IBS analizi, 2016

2018 yılında 1 lt mutlak alkol değeri için maktu ÖTV tutarı 
örneğin 170 TL seviyesinde  (veya herhangi bir eşit değerde) 
olduğunda 450 alkol oranına sahip  olan rakı 400 derece alkol 
oranına sahip viskiye göre dezavantajlı duruma düşüyor
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ÖTV oranlarındaki değişim, 2009-2015, (Bir litre mutlak alkol değeri için maktu vergi tutarı, TL) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
YBBO 

2009/15 
Viski / Rom 66,0 85,8 105,8 97,2 118,2 124,2 150,7 14,8% 
Likör 60,5 78,7 96,7 102,1 118,2 124,2 150,7 16,4% 
Kanyak/Brendi 55,0 71,5 88,0 102,1 112,5 124,2 150,7 18,3% 
Cin 44,0 57,2 70,4 81,3 94,1 110,5 134,0 20,4% 
Votka 44,0 57,2 70,4 81,3 94,1 110,5 134,0 20,4% 
Rakı 39,6 51,5 63,5 77,0 89,1 107,7 130,7 22,0% 
Kaynak:  Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016. Veriler IBS tarafından ilgili yılların Bakanlar Kurulu 
Kararlarından derlenmiştir. 

Buna göre 2009 yılından bugüne viskiden bir litre mutlak alkol değeri için alınan maktu 
ÖTV tutarı, yaklaşık %15 dolayında artarken, aynı miktar rakıdan alınan ÖTV tutarı %22 
artışmıştır. 

Bu durumda vergisel avantajını yitiren rakı satışları, tüketim alışkanlıkları ve 
pratiklerinin de etkisiyle azalma eğilimine girmiştir.  

Rakıya uygulanan ÖTV artışı ve rakı tüketimi azalış oranı 

 

Bir karşılaştırma yapmak açısından, Türkiye’nin yüksek alkollü içeceklere uyguladığı 
ÖTV miktarı kişi başı GSYİH’ye oranla açık ara en yüksek olan ülkedir. Örneğin; 2014 yılı 
verilerine göre Türkiye’nin kişi başı GSYİH’si 7.819 Avro düzeyinde iken, rakıda bir 
hektolitre saf alkol için ÖTV tutarı 4.069 Avro ile GSYİH’nin %52’si seviyesindedir. 
Benzer şekilde %50 indirimli ÖTV avantajından uzoya uygulanan ÖTV’nin (1.225 Avro) 
Yunanistan’daki kişi başı GSYİH’ye (16.200 Avro) oranı %8 seviyesindedir. 
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39.201
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Vergi, TL (YTL)

Yurtiçi Satışlar, Bin Lt

Yurtiçi satışlar, Bin litre

Yılda ortalama %27 artan vergiler ve yarı yarıya azalan yurtiçi arz
Rakı vergi artışı (TL/litre) ve yurtiçi arzı (Bin litre), 1998-2015

* Vergi tutarı bir litre rakı için KDV ve ÖTV tutarının toplamı olarak hesaplanmıştır. Fiyatlar ve vergi 
verileri yıl ortalamasıdır.

Kaynaklar: TAPDK, Tekel, DPT, GİSDER. 

Vergi*,  TL/litre

Özelleştirme öncesi Özelleştirme sonrası

1998– Minimum 
toplam vergi 1,1 TL

2015 – Minimum 
toplam vergi 64,3 TL
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Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin kişi başı alkol tüketimleri ve hükümetlerin GSYİH 
içinde alkollü içeceklerden kaynaklanan ÖTV gelirleri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 
açık ara en düşük kişi başı alkol tüketimi oranına sahip olmasına rağmen, en yüksek 
ÖTV geliri yaratan dördüncü ülke olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

2012 verilerine göre GSYİH oranına göre en fazla ÖTV geliri elde eden ülke, GSYİH 
içinde binde altı pay ile İngiltere olmuştur. Ancak İngiltere aynı zamanda kişi başı alkol 
tüketiminde yılda ortalama 10 litre ile en fazla alkol tüketimi olan ülkelerden biridir. 
Avusturya ve Fransa ise ortalama 12 litre kişi başı alkol tüketimine rağmen GSYİH’de 
binde bir ile en az ÖTV geliri olan ülkelerdir. Türkiye’de ise aynı yıl kişi başı alkol 
tüketimi 1,6 litre olmasına rağmen, ÖTV geliri GSYİH’sinin binde üçü seviyesindedir. 
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Kaynak: IBS analizi (Avrupa Komisyonu güncellenmiş ÖTV tablosu, 2016, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016)

Kişi başı GSYİH'ya oranına göre en yüksek ÖTV tutarı açık farkla Türkiye'de 
Bir hektolitre saf alkol için ÖTV'nin GSYİH'ya oranı, 2014
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Türkiye AB ülkeleri arasında en az seviyede alkol tüketimine karşın en 
fazla alkollü içecek ÖTV geliri sağlayan dördüncü ülke  

Belçika

Türkiye

Birleşik Krallık

İrlanda

Fransa

İsveç

Yunanistan Hollanda

Danimarka

İtalya İspanya Portekiz

Almanya

Avusturya

Lüksemburg

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Özel Tüketim Vergisi Tabloları, Temmuz 2015, Eurostat, TAPDK ve TUİK



  

IBS 15 

IV) Rakının pazar kaybının yaratacağı muhtemel ekonomik etki  

 

Bu senaryo analizine göre rakının distile alkollü içecekler piyasasında pazar payının (mA 
litre olarak): 

%40’a düşmesi durumunda: %20’ye düşmesi durumunda: 

• İstihdamda yaklaşık 19 bin kişi, 

• Katma değerde yaklaşık 93 Mn TL 

• Kamu gelirlerinde yaklaşık 204 Mn  

• İstihdamda yaklaşık 36 bin kişi, 

• Katma değerde yaklaşık 172 Mn TL  

• Kamu gelirlerinde yaklaşık 377 Mn TL 

gibi bir azalma ortaya çıkacaktır.  

Bu gelişme özellikle tarım sektöründe ciddi bir istihdam azalmasına yol açacak ve 
sanayi ve hizmet sektörleri ortalamasının 2,5 katı verimlilikte çalışan rakı endüstrisinin 
çok küçülmesi ile katma değer kayıpları ve aynı zamanda kamu gelirlerinde önemli 
sayılabilecek azalmalar olacağı anlaşılmaktadır.  

Pazar payının %20’ye düşmesi durumunda ortaya çıkacağı tahmin edilen istihdam 
azalması neredeyse tüm İskoç viski endüstrisinin İngiltere’de yarattığı 35.000 kişilik 
istihdam etkisi ile eşdeğer seviyede olacaktır. 

%63
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I RAKININ EKONOMİK ROLÜ  

1.1 Türkiye ekonomisinde rakı 

Türkiye’de tüketilen toplam alkollü içecek miktarının doğru olarak hesaplanabilmesi 
için tüm alkollü içeceklerin, içeriğinde farklı miktarlarda yer alan, mutlak alkol değeri 
(saf alkol) baz alınır. Buna göre alkol tüketimi (üretim + ithalat) saf alkol değeri 
üzerinden 2004 ve 2015 yılları arasında geçen 11 yıllık sürede yılda ortalama %1,7 
YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) ile toplamda %20,3 artış göstermiştir. 

Tablo 1: Türkiye toplam iç piyasa alkol satışı 2004-2015, milyon litre mA 

  Fermente içkiler Distile içkiler 

Yıl Bira Şarap Diğer 1 Viski Votka Rakı Diğer 2 Toplam 
2004 41,6 3,3 0,1 0,8 2,4 19,9 1,3 69,4 
2005 40,1 3,2 0,1 0,3 2,4 20,2 1,1 67,3 
2006 40,6 2,8 0,1 0,6 2,5 20,9 1,1 68,7 
2007 42,7 2,7 0,1 0,6 2,4 19,2 0,9 68,6 
2008 47,0 4,5 0,1 0,7 3,4 20,0 1,1 76,9 
2009 47,1 5,4 0,1 1,0 4,0 20,1 1,1 78,9 
2010 47,2 7,1 0,2 1,0 4,6 20,8 1,5 82,3 
2011 47,4 7,0 0,2 1,8 5,9 21,9 1,6 85,8 
2012 51,5 6,9 0,3 1,8 5,9 20,0 1,6 87,8 
2013 45,7 7,5 0,3 2,0 5,8 19,0 1,6 81,8 
2014 49,3 7,6 0,3 2,4 6,2 18,1 1,9 85,8 
2015 47,8 7,7 0,4 2,8 5,5 17,6 1,7 83,4 

Pay 2015 57,3% 9,2% 0,4% 3,4% 6,6% 21,1% 2,1% 100,0% 

YBBO 2004-2015 1,3% 7,9% 15,3% 12,5% 7,8% -1,1% 2,5% 1,7% 
Büyüme 2004/2015 14,9% 131,6% 380,2% 265,8% 129,0% -11,7% 31,0% 20,3% 

1  Diğer fermente içkiler: Köpüren Şarap, vermut ve diğerleri 
2  Diğer distile içkiler: Kanyak, brendi, rom, cin, likör ve diğerleri 

Kaynak: TAPDK, 2016 

2015 verilerine göre mutlak alkol cinsinden Türkiye alkollü içki satışının %57,3’ünü bira 
oluşturmaktadır. İç piyasa satışlarında biradan sonra en fazla pay %21,1 ile rakıya aittir. 
Ancak mutlak alkol değeri bazında yalnızca rakının iç piyasa satışı azalış eğilimindedir. 
Son 11 yıl içinde mutlak alkol değeri bazında rakı satışları yılda ortalama %-1,1 YBBO ile 
toplamda %11,7 azalmıştır. 
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Grafik 1: Türkiye iç piyasa toplam alkol satışı 2004-2015, milyon litre mA 

 

Distile alkollü içeceklerin litre bazında pazar dinamiklerine bakıldığında ise viskinin 
tamamen ithalata bağımlı olduğunu; votka tüketiminin büyük oranda yurtiçi üretimle 
karşılandığını ancak ithalatının da sürekli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Distile alkollü içecekler pazar dengesi, 2004-2015, Milyon litre 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

YBBO 
2004-15 

Viski              

Üretim 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100% 
İthalat 1,9 0,7 1,6 1,4 1,7 2,5 2,5 4,5 4,5 4,9 6,1 7,0 13% 
İhracat 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100% 

Votka              

Üretim 4,2 4,5 5,1 5,0 7,7 8,9 9,7 12,6 12,1 11,4 12,5 11,0 9% 
İthalat 1,8 1,7 1,3 1,0 1,2 1,5 2,1 2,7 3,0 3,5 3,5 3,2 5% 
İhracat 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 43% 

Rakı              

Üretim 52,4 52,4 55,5 46,8 53,1 51,0 50,1 53,9 51,2 47,8 47,5 47,2 -1% 
İthalat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 
İhracat 2,1 2,7 2,3 2,7 2,7 2,5 2,4 2,6 2,9 3,3 3,1 3,9 6% 

Kaynak: IBS analizi, TAPDK, 2016 

Rakı ise azalan üretimine rağmen 2004 ve 2015 yılları arasında ihracatını yılda ortalama 
%6 oranında arttırmıştır. Bu çerçevede rakı üretimi ve dış ticareti Türkiye’nin cari 
açığına olumlu katkıda bulunurken, özellikle yılda ortalama %13 oranında artan viski 
ithalatının, cari açığı olumsuz etkilediği söylenebilir. 
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Grafik 2: Viski, votka ve rakı pazar dengeleri, 2004-2015, Bin litre 

 

Kaynak: IBS analizi, 2016 

2004 yılında Türkiye’nin distile alkollü içecek ithalatı 4,5 milyon litre seviyesinde iken 
bu oran 2015 yılına gelindiğinde 12,7 milyon litre seviyesine çıkmıştır. Miktar bazında 
yılda ortalama %10’luk artışa denk gelen bu ithalata karşın, iç piyasada rakı satışları 
yılda ortalama %1 azalışla 44 milyon litre seviyesinden 39 milyon litreye düşmüştür. 

 

Grafik 3: Yurtiçi rakı satışları ve distile alkollü içki ithalatı, 2004-2015, Milyon litre 

 

Aynı dönemde distile alkollü içecek ithalatı yılda ortalama %27’lik bir artışla 9 Milyon 
Dolardan125 Milyon Dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin neredeyse 
tamamını rakının oluşturduğu distile alkollü ihracatı ise 13 Milyon Dolardan 45 Milyon 
Dolara çıkmıştır. Başka bir ifadeyle ithalat 11 yıl içinde yaklaşık 13 kat artarken ihracat 
2.5 kat artabilmiştir. 
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Yurtiçi rakı satışları düşerken, distile alkollü içki ithalatı artıyor

Yurtiçi rakı satışları ve distile alkollü içki ithalatı, 2004-2015, Milyon litre

Distile alkollü içki ithalatı, Milyon litre Yurtiçi rakı satışı, Milyon litre
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Grafik 4: Türkiye distile alkollü içecek dış ticareti, 2004-2015, Milyon $ 

 

Bir diğer önemli bulgu ise nispi vergi uygulamasından maktu vergi uygulamasına 
geçilen 2009 yılına kadar Türkiye’nin distile alkollü içki ihracatı, ithalatından yüksek 
iken, 2009 yılı itibariyle nisbi vergi sisteminden maktu ÖTV sistemine geçilmesi ile dış 
ticaret dengesi ithalat yönünde gelişmeye başlamış aradaki fark her yıl artarak devam 
etmiştir. 
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2009'dan itibaren distile alkollü ithalatı ihracatın önüne geçiyor 
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1.2 Rakı üretimi 

1.2.1 Rakı üretim süreci 

Rakı değer zinciri (üretim süreci) karmaşık bir yapıya sahiptir ve Türkiye ekonomisi için 
önemli birçok sektörü ve aktörü bir araya getirmektedir. Bu sürecin temel aktörleri 
aşağıda (Şema 2) tarif edilmiştir. Sektörün Türkiye ekonomisindeki yeri irdelenirken bu 
aktörlerin hepsini kapsayan bir analiz geliştirilmiştir. 

Rakı üretim süreci, Türkiye’de üretilmiş olan anason, yaş ve kuru üzümün suma üretimi 
yapacak fabrikalara gelmesi ile başlar. Tarım sezonuna göre yaş ve kuru üzümler ilk 
olarak yıkanıp temizlenir, varsa çekirdek, sap ve çöplerinden ayıklandıktan sonra 
ezilerek ve parçalanarak üzüm şırası çıkartılır. Ardından bu şıralar içeriğindeki şekerin 
alkole dönüşmesi için maya katkısı ile fermantasyona tabi tutulur ve yaklaşık %8-%9 
oranında alkol içeren fermante mayşe elde edilir. Bu işlemi takiben fermante 
mayşedeki alkol ısı etkisiyle distilasyon kolonlarında, su ve uçucu olmayan diğer 
maddelerden arındırılarak ve üzümün tat ve kokusu korunarak ayrımsal damıtmaya 
tabi tutulur. Elde edilen %92-94 arasında alkol derecesine sahip üzüm kökenli distilat 
yani sumadır. Bu sumalar elde edilen üzüm ve üzümün adına ve cinsine göre 
tanımlanır. 

Şema 2: Rakı değer zinciri ve üretim süreci 

 

Üretilen sumalar üretilecek rakı cinsine göre gerektiğinde belirli miktarda tarımsal 
kökenli etil alkol ile karıştırılarak, yine üretilecek ürüne göre belirli miktarda işlenmiş ve 
uygun şartlarda anetol içeriği korunarak stoklanmış anason ve su ile birlikte 
seyreltilerek, 5.000 litre ve daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklere yüklenir. Bu 
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imbiklerde seyreltilmiş suma, anason tohumları ile birlikte ısı etkisiyle yaklaşık 48 saat 
içinde baş, orta ve son ürün olarak fraksiyonlara ayrılır. Sürecin başında ve sonunda 
açığa çıkan baş ve son ürünün bir kısmı imalat harici olarak ayrılır ve kullanılmaz. 

Kalan kısımlar ise ürün cinsine göre ve ürünün diğer çevrimleri süresince tekrar imbiğe 
yüklenebilir. Orta ürün fraksiyonu ise tüm çevrimler süresince elde edilenlerle birlikte 
toplanır. Bu orta ürün yaklaşık %72 alkol derecesinde rakıdır. Toplanan orta ürünler 
ürünün tarifine uygunsa, su ve şeker eklenerek söndürme denilen satışa uygun alkol 
derecesine seyreltme işlemine tabi tutulur. Bu işlemin ardından minimum 30 gün 
sürece meşe veya paslanmaz tanklarda dinlendirilerek, el değmeden şişelenip satışa 
sunulur. 

Ürünün pazarlanması, satışı ve dağıtımı da birçok aktörün birlikte çalışmasını gerektirir. 
Şirketlerin kendi satış ve pazarlama ekipleri haricinde, reklam ajansları, PR ajansları ve 
doğrudan pazarlama ajansları da rakı sektörü için hizmet üretir. 

Satışlar, doğrudan ya da perakende sektör üzerinden yapılmaktadır. Doğrudan satışlar 
genellikle otel-restoran vs. gibi kanallara yapılmakta, ayrıca ihracat da genellikle 
doğrudan satış organizasyonu ile yapılmaktadır. Perakende sektörü için alt dağıtım 
bayileri vs. aracılığı ile satış ve pazarlama yaygındır. Türkiye’nin rakı ithalatı yoktur. 

1.2.2 Özelleştirme öncesi rakı üretimi 

Özelleştirme öncesinde, yüksek alkollü içecekler sınıfında TEKEL Türkiye genelinde 
monopol konumunda olup, düşük alkollü içecekler sınıfında (bira ve şarap sanayi olmak 
üzere) özel sektörle birlikte faaliyet göstermekteydi. 

TEKEL’in Alkollü İçecekler Sanayi Müessesesi, kendisine bağlı 21 fabrika ve bunların üç 
üretim birimi ve dört ispirto tağyir hanesi olmak üzere ,toplam 28 birimde üretim 
faaliyetlerini sürdürmekteydi. Rakı üretimi ise özelleştirme öncesi son dönemde 
Tekel’in altı (6) fabrikasında üretilip şişelenmekteydi, bu fabrikalar aşağıda 
listelenmiştir:  

• İstanbul (Paşabahçe) 

• İzmir 

• Tekirdağ 

• Gaziantep 

• Diyarbakır  

• Nevşehir 

Bunların dışında Ankara fabrikasında sadece şişeleme yapılmaktaydı. Rakı üretim ve 
şişeleme fabrikalarının yanı sıra rakının hammaddesi olan suma üretimi ise aşağıdaki 
beş fabrikada yapılmaktaydı: 

• Kilis Suma Fabrikası  

• Şanlıurfa Suma Fabrikası 

• Alaşehir Suma Fabrikası (1996 yılında hizmete girmiştir) 

• Karaman Suma Fabrikası (1996 yılında hizmete girmiştir) 
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• Tarsus Suma Fabrikası (2000 yılında hizmete girmiştir) 

TEKEL’in geçmiş yıllardan bu yana pazarlama faaliyetleri “TEKEL Pazarlama ve Dağıtım” 
birimi tarafından müessese statüsünde yürütülmüşken,  

2003 yılında şirket: 

• Alkol Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ve  

• Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.  

olarak iki ayrı anonim şirkete dönüştürülmüştür.  

TEKEL’in bağlı ortaklığı olarak alkollü içecekler üretimi ve pazarlamasından sorumlu 
olan Alkollü İçecekler Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de bulunan %100 oranındaki Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (ÖİB) hissesi, Başkanlık tarafından yapılan ihale sonucunda, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 22.12.2003 tarih ve 85 sayılı kararı çerçevesinde, 
292 Milyon Dolar bedelle en yüksek teklifi veren Nurol – Limak – Özaltın - Tütsab ortak 
girişim grubu üyelerinin İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirkete 
satılmış ve 27 Şubat 2004 tarihinde ortak girişim grubu üyelerinin kurduğu Mey İçki 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile hisseler alıcı Şirkete 
devredilmiştir. 

Böylece 2004 yılı başında tamamlanan özelleştirme süreci ile TEKEL, alkol üretim ve 
pazarlama işinden tamamen çekilmiş, faaliyetleri sigara ve tuz üretim ve pazarlanması 
ile sınırlı hale gelmiştir. Bu özelleştirme ile birlikte rakıda devlet tekeli de kaldırılmıştır. 

1.2.2 Özelleştirme sonrası rakı üretimi 

2004 yılında Nurol – Limak – Özaltın - Tütsab ortak girişim grubu üyelerince satın alınan 
Mey İçki’nin hisselerinin %90’ı, 2006 yılı Haziran ayında Amerikan yatırım fonu Texas 
Pacific Group’a (TPG) 810 milyon dolar bedelle satılmıştır. Bu bedel şirket değerinin bu 
dönem aralığında (iki buçuk yılda) yüzde 280 arttığını göstermektedir.1 

2011 yılında ise Mey İçki’nin %90’ına sahip olan TPG ve şirketin %10’una sahip diğer 
ortak Actera, hisselerini uluslararası içki şirketlerinden biri olan Diageo’ya 2,1 milyar 
dolar üzerinden satmıştır. Böylece Tekel’in alkollü içecek bölümü üçüncü kez el 
değiştirmiş ve devletten çıkış fiyatına göre de değeri 292 milyon dolardan 2,1 milyar 
dolara yükselmiş, firmanın değeri sekiz yıl gibi bir sürede 7,2 kat artmıştır. Bu süreç 
içerisinde Mey İçki, TEKEL’den devraldığı markalar arasına pazarda öne çıkan başka bir 
marka katmadığı için değer artışının büyük oranda önemli ölçüde ÖTV artışları ile 
yükselen brüt kârlılık, kapatılan işletmeler ve azaltılan istihdama dayandığı söylenebilir. 

  

 
1 Türk, Yusuf Ziya, Türkiye’de Özelleştrime Uygulamaları Analizi, Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma 

Bakanlığı , Nisan 2014 
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Tablo 3: Rakı sektörü firmaları ortaklık yapısı, 2004-2016 

Firma Ortaklık Yapısı 
Faaliyet durumu 

(2016) 

Alaşehir Alkollü İçkiler* Tat (Koç Holding) %93 Faal değil 
Alcosan İçecek Sanayi Faruk Sezer %99, Sadun Budinli %1 Faal 
Anadolu Alkollü Alkolsüz** Osman İmre %50 ; Livadi Group %50 Faal 
Antalya Alkollü İçecek İ.Karaman, T.Şahinyılmaz ve ortakları Faal 
Burgaz Alkollü İçkiler Garipoğlu Holding Faal değil 
Efe İçecek 515 Tüzel kişi ortaklığı Faal 
Hürol İçecek Mehmet Hürol Akaoğlu, %100 Faal 
Mey Alkollü İçkiler Diageo PLC %100 Faal 
Neva Alkollü İçkiler Mustafa Kılıç, %100 Faal 
RAGS Alkollü İçecekler Eternity Dış Ticaret %50, Rabıl Huseynov %50 Faal 
Sarper Sarper family, %100 Faal 

* Tariş Tat Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması 29 Kasım 2010 yılında isim tadili yapılarak 
Alaşehir Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla yeni ticari ünvan almıştır. 

** 2013 yılı sonunda Trabzon kökenli Livadi Grup (grup alkollü içecek ve gıda ürünleri dağıtımı, 
telekomünikasyon, araç muayene ve sağlık sektörü gibi çeşitli alanlarda aktif) Anadolu İçecek’in 
%50’sini satın almıştır. 

Kaynak: Firma kurumsal web siteleri ve Ticaret Sicil Gazetesi 

Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2006 yılında yapılan satış sonrasından günümüze kadar 
yabancı sermaye şirketi olarak faaliyetine devam etmiş, özelleştirme sonrası kurulan 
diğer firmalardan RAGS Alkollü İçecekler hariç tamamı yerli sermaye şirketleri olarak 
faaliyetine devam etmektedir  

Özelleştirme sonrasında rakı üretimine başka yatırım grupları da ilgi göstermiş ve 2004-
2015 döneminde Mey Alkollü İçkiler A.Ş. dahil toplam 11 firma rakı üretimi alanında 
faaliyet göstermek için yatırım yapmış, ancak bunlardan sadece sekizi 2016 yılı 
itibariyle rakı üretimi alanında faaliyetlerine devam etmektedir. 
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Tablo 4: Türkiye’de rakı üretiminde faaliyet gösteren kuruluşlar, 2004-16 

Firma Adı   Kuruluş 2016 Yılı 
durumu İli Üretim konusu yılı faaliyet  
Alaşehir Alkollü İçkiler* Manisa Rakı 2005 Faaliyeti durdu 
Alcosan İçecek** Manisa Rakı, Şarap 2013 Faal 
  Etil alkol, 
  Votka, Cin 
Anadolu Alkollü Alkolsüz Manisa Rakı 2006 Faal 
Antalya Alkollü İçecek Antalya Etil Alkol, Rakı, 2008 Faal 
  Votka, Cin, Likör 
Burgaz Alkollü İçkiler*** Kırklareli Etil Alkol, Rakı 2004 Faaliyeti durdu 
  Votka, Cin 
Efe İçecek İzmir Rakı 2004 Faal 
Hürol İçecek Afyon Rakı 2013 Faal 
Mey Alkollü İçkiler Nevşehir, Tekirdağ Etil alkol 2003 Faal 
 Manisa, Mersin Anason, Rakı 
  Votka, Cin,  
  Likör, Şarap 
Neva Alkollü İçkiler Manisa Rakı 2013 Faal 
RAGS Alkollü İçecekler Kırklareli Etil alkol, rakı 2007 Etil alkol faal 
  votka  rakı faal değil 
Sarper Manisa Rakı 2007 Faal 
 
* Tariş Tat Alkollü İçkiler Koç Holding’e bağlı Tat %50 ve Tariş %50 ortaklıkla, Alaşehir'de yıllık 5 milyon 
litre rakı üretim kapasitesi ile 2004 yılında kuruldu, 2008 yılında üretim durdu ve 2009 yılında firma 
piyasadan çekildi. Firma’nın adı 2010 yılında isim tadili ile Alaşehir Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
oldu. Halen Koç Holding’e bağlı olup faal değildir. 
** Aynı gruba (Sezer) bağlı olan Allco İçecek etil alkol, votka ve likör üretimi de yapmaktadır. 
*** Burgaz Rakı, 2004 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 40 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. 
Mey, 2009 yılında TMSF tarafından yönetimine el konulması sonrası yapılan ihalede, Burgaz Alkollü 
İçecekler’i Kurulun 08.07.2010 tarih ve 10-49/900-314 sayılı kararıyla devralmış, daha sonra kararda 
öngörülen kapsamda Burgaz’ın İstanblue Votka markası hariç tüm varlıkları Kurulun 06.07.2011 tarih 
ve 2010-3-149 sayılı kararı ile Antalya Alkollü İçecekler San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmiştir. Antalya 
Alkollü İçecekler, Burgaz’ın Kırklareli tesislerini Antalya’ya taşıyarak üretim kapasitesini arttırmıştır. 
 
Kaynak: TAPDK, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Gazetesi ve IBS basın taramaları 

Özelleştirme sonrasında rakı üretimine yönelik yatırım talebi, gerek zorunlu kapasite 
limitinin gerektirdiği yüksek ilk yatırım bedelleri, gerek piyasaya hakim firmanın 
yarattığı giriş engelleri2 gerekse de talepteki azalma nedeniyle sınırlı kalmış 
gözükmektedir. 

Mey İçki özelleştirme öncesinde faaliyetini 21 fabrika ve 29 üretim biriminde 
sürdürürken, 2016 yılı itibariyle toplam 9 fabrikada üretimini sürdürmektedir. 
Bunlardan ikisi doğrudan rakı üretimiyle ikisi de rakı üretimi ile ilişkili suma 
fabrikalarıdır. Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm fabrikaların listesi aşağıda 
sunulmuştur:  

 

  

 
2 Rekabet Kurumu 14-21/410-178 karar sayılı soruşturması ile Mey İçecek’in hakim durumu 

kötüye kullanmak suretiyle rekabeti zorlaştırdığı hükmünü vermiştir. 
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Tablo 5: Mey İçki üretim tesisleri, 2016 

Fabrika Adı Üretim Konusu 
Rakı üretimi ile ilgili tesisleri 
Nevşehir İçki Fabrikası Rakı, yaş ve kuru üzüm suması 
Tekirdağ İçki Fabrikası Rakı, yaş üzüm suması 
Alaşehir Suma Fabrikası Yaş ve kuru üzüm suması 
Tarsus Suma Fabrikası Yaş ve kuru üzüm suması 
Diğer yüksek alkollü içki tesisleri 
Bilecik İçki Fabrikası Cin, Likör, Votka vs. 
Etil alkol tesisi 
Karaman Alkol fabrikası Tarımsal kökenli etil alkol 
Şarap fabikaları 
Şarköy Şarap Fabrikası Şarap 
Elazığ Şarap Fabrikası Şarap 
 
Not: Tekel özelleştirmesinden sonra, Mey İçki, Tekel’den devraldığı İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır ve Gaziantep rakı fabrikalarını kapatmış ve Tekirdağ rakı fabrikasını da 
2016 yılı sonunda kapatacağını ve Alaşehir tesislerine taşıyacağını duyurmuştur. 
Rakı üretim tesislerinin yanı sıra Mey İçki, Tekel döneminde faal olan iki suma tesisi 
ve Çanakkale kanyak fabrikasını, Ankara bira ve viski üretim tesislerini ve yedi adet 
şarap üretim tesisini kapatmıştır.  
 
Kaynak: Mey İçki – kurumsal web sitesi 

Türkiye rakı üretim kapasitesi, özelleştirme öncesinde 2003 yılında 64 milyon litre iken, 
2006 yılında 117 milyon litre seviyesine çıkmış, fakat sonrasında kapanan Tat Tariş ve 
Burgaz Rakı yatırımlarının yanı sıra, Mey İçki’nin rakı üretimini sadece iki tesiste 
sürdürmesi nedeniyle, 2011 yılında 82 milyon tona kadar gerilemiştir. 2013 yılında 
faaliyete geçen küçük ölçekli yeni firmalar dolayısıyla 2015 sonu itibariyle 94 milyon 
litre seviyesine yükselmiştir. 

Grafik 5: Türkiye’de rakı üretim kapasitesi, üretimi ve kapasite kullanım oranı, 2003-2015 
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Kaynak: TAPDK, IBS analizi, 2016

2003'te %88 iken 2006 ve 2007'de en düşük KKO oranını gören rakı sektörü 2015'te ise %50 seviyesinde

Türkiye’de rakı üretim kapasitesi, üretimi ve kapasite kullanım oranı, 2003-2015
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2003-2015 arasında en yüksek üretim 2003 yılında 57 milyon litre ile gerçekleşirken, en 
düşük üretim yaklaşık 47 milyon litre üretimle 2007 ve 2015 yıllarında gerçekleşmiştir.3 

Kapasite kullanım oranlarını (KKO) incelediğimizde, rakı üretim kapasitesinin en düşük 
olduğu 2003 yılında en yüksek kapasite kullanım oranına %88 ile ulaşmış olduğu, en 
düşük seviyenin ise %48 ile 2006 yılında üretim kapasitesinin en yüksek olduğu 
dönemde gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılı itibariyle KKO açısından ikinci en düşük 
seviye %50 olarak gerçekleşmiştir. 

Rakı üretiminde en büyük kapasite sahibi Mey Alkollü İçkiler olup, 2015 yılı itibariyle 
Nevşehir ve Tekirdağ fabrikalarında üretimini sürdürmektedir. Firmanın basına yaptığı 
açıklamalara göre Mey İçki yaklaşık 50 milyon litre/yıl üretim kapasitesine sahiptir.4 
Mey Alkollü İçkiler’in 2016 yılı sonunda Tekirdağ fabrikasını kapatmayı planladığı, ÇED 
(çevresel etki değerlendirme) raporları ve basında çıkan haberlerden anlaşılmaktadır. 
Firmanın önümüzdeki yıllarda, Manisa Alaşehir Suma tesislerine ilave olarak inşa 
etmekte olduğu Alaşehir rakı fabrikası ve mevcut Nevşehir rakı fabrikası ile üretimine 
devam etmeyi planladığı anlaşılmaktadır.5 Alaşehir rakı fabrikasının üretim kapasitesi 
40 milyon litre/yıl olacaktır, Nevşehir fabrikası ile birlikte Mey Alkollü İçkiler 65-70 
milyon litre/yıl rakı üretim kapasitesine ulaşacaktır. 

İkinci en büyük kapasite sahibi firma yaklaşık 15 milyon litre/yıllık üretim kapasitesi ile 
Efe İçecek firması olup, İzmir‘de yerleşik tesislerinde üretimini sürdürmektedir.6 

2014 yılında Burgaz Alkollü İçecek’in Kırklareli tesisini Antalya’ya taşıyan Antalya Alkollü 
İçecek firması, sektörün üçüncü büyük kapasitesine sahip olmuştur.7 Antalya Alkollü 
İçecek’in yöneticilerinin beyanlarına göre yaklaşık 8 milyon litre/yıl üretim kapasitesi 
vardır. Antalya Alkollü İçecek GİSDER üyesi firmalar arasında rakı üretim kapasitesi 
açısından ikinci en büyük firmadır. 

 
3 TAPDK’nın ve Rakı Sanayi Derneklerinin rakı üretimi ile ilgili istatistiki veri serisi 

olmadığından, IBS yurtiçi rakı arzına, razkı, ihracatı ve o yılın yurtiçi arzı üzerinden 
hesaplanan günlük ortalama satış miktarları hesaplanması ile ve 2004-2005 yılları için 60 
gün, 2006 yılı için 50 gün, 2007 ve sonrasında ise 40 günlük stok seviyesi varsayımı ile rakı 
sanayinin toplam üretimi 2004 ve 2015 arası için kestirilmiştir. 

4 Hürriyet, 20 Temmuz 2015, Elif Ergu, “İhracat hedefi 10 milyon litre” Mey Alkollü İçkiler 
CEO’su Galip Yorgancıoğlu ile söyleşi.     

5 2015 tarihli Yeşil Mavi Mühendislik Çevre Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 
tarafından hazırlanmış olan “Suma Fabrikasına Rakı Üretim İlavesi Proje Tanıtım Dosyası” 
ve Yalçın Bayer, Hürriyet, 26.Nisan.2014 tarihli gazete fıkrası ve 31 Temmuz 2014 tarihli 
gazete fıkrası.  

6 Efe İçecek kurumsal web sayfası ve faaliyet raporları. 
7 Antalya İçecek görüşmesi, her ne kadar IBS’e firmanın rakı üretim kapasitesi 7.7 milyon litre 

olarak bildirilmiş olsa da IBS, Burgaz Rakı’nın rakı üretim tesislerinin mevcut Antalya Rakı 
tesislerine eklenmesi ile birlikte, Antalya İçecek’in kapasitesinin en az 12.5 milyon litre 
civarında olduğunu tahmin etmektedir. 
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Diğer GİSDER üyeleri olan Anadolu Alkollü Alkolsüz ve Sarper firmaları da yaklaşık 6 
milyon litre/yıl üretim kapasitesine sahiptir.8 

GİSDER’e üye olmayıp sektöre 2013 yılı ve sonrasında giren Alcosan, Neva ve Hürol 
firmalarının üretim kapasiteleri 1 ile 3 milyon litre/yıl arasındadır. 

RAGS firması halen sadece tarımsal kökenli etil alkol üretmekte olup, etil alkol 
kapasitesi 6 milyon litre yıldır. Firma ileride rakı, votka, cin ve likör üretmeyi 
planlamaktadır.9 

Koç Holding’in iştiraki olan Alaşehir Alkollü İçkiler ise faal olduğu dönemde 5 milyon 
litre yıl kapasiteye sahip olup, şu anda üretim faaliyetini sürdürmemektedir.10 

Rakı, Türkiye’de tüketilen alkollü içecekler içinde mutlak alkol içeriği itibariyle biradan 
sonra en fazla tüketilen alkollü içecek türüdür. Özelleştirme sonrasında 2004-2015 
yılları arasında mutlak alkol cinsinden hem biranın hem de rakının yıllık bileşik büyüme 
oranları (YBBO) -%1 oranında azaldığı gözlemlenmektedir. 

Bu dönemde toplam alkollü içecekler tüketimine denk gelen toplam iç piyasa arzının 
%2’lik YBBO artışını sağlayan kategoriler şarap ve diğer alkollü içecekler kategorileridir. 
Her iki kategori de %8 oranında yüksek bir YBBO ile dönem içinde nispi bir artış 
göstermiştir. Diğerleri kategorisinde ana türler viski ve votkadır. Kategori türlerinden 
cin, votka ve bazı likörler hariç rom, viski, brendi11 ve diğer distile alkollü içeceklerin 
yurtiçi üretimi olmayıp ithalata bağımlıdır. 

Rakı üretiminin %90’ından fazlası yurtiçinde tüketilmektedir. 2015 yılında, IBS 
tahminlerine göre ortalama %10 stok payı ile sektör 47.8 milyon litrelik üretim 
seviyesine ulaşmış, bunun 39.2 milyon litresini iç piyasaya sunmuş ve 3.9 milyon 
litresini ihraç etmiştir. Mart 1997’de TEKEL tarafından menşe tescili ve Nisan 2009 
yılında GİSDER öncülüğünde yurtiçi coğrafi işaret tescili olması nedeniyle rakı adı 
altında ithalat yapılmamaktadır. Diğer anasonlu içkiler (Uzo, Sambuca, Pastis v.b.) 
başka gümrük tarife kodları altında ithal edilmektedir. 

  

 
8 İlgili firmaların kurumsal web sayfaları ve IBS Internet taramaları. Para Dergisi, 122, Medine 

Duff, “Rakıcıların Yaz Taktikleri” (http://www.paradergi.com.tr/hab107,122@300.html)   
9 RAGS firması kurumsal web sayfası ve IBS Internet taramaları.  
10 IBS Internet taramaları ve Ticaret Sicil Gazetesi.  
11 Viski ve brendi üretimi özelleştirme sonrasında durduruldu. 

http://www.paradergi.com.tr/hab107,122@300.html
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Grafik 6: Türkiye’de alkollü içecekler iç piyasa arzı, 2004-2015 

 

Öte yandan TAPDK verilerine göre rakı ihracatı 2004-2015 yılları arasında mutlak alkol 
cinsi olarak %6 YBBO ile artmıştır. Özellikle Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC), Gürcistan, Irak gibi ülkelere yapılan ihracatta hissedilir artışlar gözlemlenmiştir. 
2015 yılında TAPDK ihracat verilerine göre hesaplandığında ihracat üretimin %9’u 
seviyesine ulaşmış, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ihracat verilerine göre ise üretimin 
%7 seviyesinde bir ihracat söz konusudur. 
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❑ Toplam yurtiçi piyasaya arz 2015 yılında 83 milyon mA litre  olmuştur.
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ithalatında göreli olarak yüksek artış söz konusudur.

❑ Bira ve rakı piyasayı domine etmektedir.
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1.3 Tarımsal girdiler 

Rakı üretimi kullandığı tarımsal girdiler itibariyle Türk tarımı için önem arz etmektedir.  

Rakı üretiminde kullanılan en önemli tarımsal girdiler:  

• Üzüm (yaş ve kurutulmuş olarak),  

• Anason,  

• Tarımsal kökenli etil alkol.  

2014 yılı itibariyle tarımsal kökenli girdiler için sektör yaklaşık olarak 145 Milyon TL’lik 
bir harcama yapmıştır. 

Tablo 6: Rakı endüstrisinde tarımsal kökenli girdi tüketimi, 2001-2014 

  Tarımsal girdinin Sanayi 
Tarımsal girdi Rakı tüketimi (Miktar) Türkiye üretimi Payı 
2014 Yılı 
Üzüm (Yaş ve Kuru)* 188.000 ton 4,2 Mn ton %4,5 
Anason 3.800 ton 9.300 ton %41 
Etil alkol (tarımsal)** 7 Mn litre 12,3 Mn litre %57 
2001Yılı 
Üzüm (Yaş ve Kuru)* 277.000 ton 3,2 Mn ton %8,5 
Anason 5.400 ton 11.000 ton %49 
Etil alkol (tarımsal)** 9,8 Mn litre 15,0 Mn litre %65 
 
* Yaş üzüm cinsinden hesaplanmıştır (1kg kuru üzüm = 4 kg yaş üzüm varsayımı ile) 
** Kısmen ithalat yoluyla sağlanıyor. Melas ve buğdaydan elde edilir. Yerli üretimde 2000-3000 
ton civarı buğday kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu da Türkiye buğday üretiminde (yaklaşık 20 
milyon ton) çok cüzi bir orana tekabül ettiğinden, buğday tüketimi ekonomik etki analizine dahil 
edilmemiştir.  
Kaynak: Anket bilgileri, TUİK, Şeker Kurumu ve IBS hesaplamaları 

 

Aşağıdaki tabloda 1995 yılından 2015 yılına kadar Türkiye üzüm ve anason üretimi 
gelişimi sunulmuştur. Üzüm üretimi tüm bölgelere yayılırken, anason üretimi özelikle 
Burdur ve Denizli illeri ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin güney batısında 
yoğunlaşmaktadır. 

Tablo 7: Türkiye üzüm ve anason üretimi, 1995 2015 

 Üzüm Anason 
 Ekilen Alan Üretim Ekilen Alan Üretim 
Yıllar Bin Dekar Bin Ton Bin Dekar Bin Ton 
1995 5.650 3.550 360 25 
2000 5.350 3.600 360 20 
2005 5.160 3.850 165 10 
2010 4.778 4.255 186 14 
2011 4.725 4.296 212 15 
2012 4.623 4.234 194 11 
2013 4.688 4.011 152 10 
2014 4.671 4.175 141 9 
2015 4.620 3.650 138 9 
 
Kaynak: TUİK Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı 
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Rakı üretiminde kullanılan üzüm ve anason tamamıyla yerli kaynaklardan sağlanırken, 
üretimde kullanılan tarımsal kökenli etil alkol, Türkiye’de kurulu şeker fabrikaları ile 
sektör firmalarından Alcosan İçecek, Antalya Alkollü İçecek, Burgaz Alkollü İçecek, Mey 
Alkollü İçkiler ve RAGS firmalarının yanı sıra kısmen ithalat yolu ile yurtdışından da 
sağlanmaktadır.   

1.3.1 Üzüm 

45-50 milyon litre rakı üretmek için rakı sanayi yılda 30-35 bin ton kuru üzüm ve 
yaklaşık 55-60 bin ton kadar yaş üzüm tüketmektedir. Üzüm rakı üretimin olmazsa 
olmaz girdilerinden biri olan sumanın üretilmesi için kullanılan tarımsal girdidir. Yaş 
üzüm suma üretiminde doğrudan kullanıldığı için Haziran ve Ekim ayları arasında hasat 
süresince, kuru üzüm ise mevsime bağlı olmadan kullanılabilmektedir.  

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçecekler Tebliğine göre “Rakı yalnızca suma veya 
tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın, 5.000 litre veya daha küçük hacimli 
geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu (Pimpinella anisum) ile ikinci kez distile 
edilmesiyle sadece Türkiye’de üretilen distile alkollü içecektir. Üretiminde ikinci kez 
distilasyona alınan toplam alkolün en az %65’i suma olmalıdır”12 şeklinde tarif 
edilmektedir. 

T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun (YDK) Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2001 Yılı Raporu’nda (YDK 2001 raporu) 
belirtildiği gibi rakı üretiminde kalite üzerinde doğrudan etkisi bulunan en önemli 
hammaddelerden biri, kuru üzüm ve yaş üzümden elde edilen sumadır. Yine aynı 
raporda belirtildiği üzere rakı üretiminde, dışarıdan hiç tarımsal kökenli alkol ilave 
etmeden doğrudan suma kullanımında 70.000 litre (450) rakı imal edilmesi için 100.000 
ton kuru üzüme ihtiyaç vardır. Bu da yaklaşık 400.000 ton yaş üzüme denk gelmektedir. 
Kodekste belirtilen %65 suma sınırı içinse 70.000 ton kuru üzüm yeterlidir.13.Aynı 
raporda daha kaliteli rakı üretimi için suma kullanım sınırının daha yukarılara çekilerek 
dışarıdan ilave alkol miktarının azaltılması gerektiğinin altı çizilmektedir.  

Özelleştirmeden önce, 2001 yılında TEKEL 26,6 milyon litre mA’lık (mutlak alkol) suma 
üretim kapasitesine sahipti. 2001 yılında TEKEL’e bağlı dokuz işletmede 53.060 ton 
kuru üzüm işlenerek 15,3 milyon litre mA kuru üzüm suması üretilmiş, ayrıca aynı 
dönemde 64.669 ton yaş üzüm alımı ile 6,3 milyon litre mA yaş üzüm ve yanı sıra 2,3 
milyon litre mA aporak14 suması üretilmiştir. 

  

 
12  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği, Tebliğ No : 2005/11, Resmi Gazete Tarihi: 

16.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25757 
13 T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2001 Yılı Raporu (YDK 2001 raporu), sayfa 148 
14 Bir önceki distilasyon işleminden kalan baş ve son ürünlerden kullanılacak durumda olanlar.  
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Tablo 8: TEKEL suma ve etil alkol kullanımı ve rakı üretimi, 2001 

 Kullanılan  Kullanılan  Rakı Dökme 
 Suma Etil alkol Suma Etil alkol Kapasite Üretim 
Fabrika Adı  (l.mA) (l.mA) Oranı Oranı litre litre 
İstanbul 5.367.159 2.199.591 71% 29% 18.740.000 15.591.546 
İzmir 3.132.214 1.421.432 69% 31% 10.220.000 9.087.709 
Gaziantep 2.810.592 1.276.982 69% 31% 10.010.000 8.083.916 
Diyarbakır 2.222.856 1.004.140 69% 31% 10.220.000 6.468.470 
Tekirdağ 5.376.472 1.502.996 78% 22% 14.870.000 13.334.100 
Nevşehir 5.239.745 2.360.205 69% 31% 20.700.000 15.080.290 
Toplam 24.149.038 9.765.346 71% 29% 84.760.000 67.646.031 
 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Tekel Raporu, 2001 

 

TEKEL 2001 yılında toplam 24,4 milyon litre mA suma ve 9,8 milyon litre mA tarımsal 
kökenli etil alkol kullanarak 67,6 milyon litre rakı üretmiştir. TEKEL’in 2001 yılı rakı 
üretiminde kullandığı suma oranı ortalama %71 olup, bu mevzuat sınırı olan %65’in altı 
puan üzeri bir seviyedir. Rakı üretiminde kullanılan tarımsal kökenli etil alkol oranı ise 
%29’dur.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, 2001 yılında TEKEL’in toplam 53.060 ton kuru üzüm ve 
64.669 ton yaş üzüm kullandığını bilmekteyiz. Bunun yaş üzüm olarak eşdeğeri (1 kg 
kuru üzümün 4 kg yaş üzümden üretildiği varsayımı ile) toplam 276.909 tondur. 2001 
yılında Türkiye toplam üzüm üretimi 3.250.000 ton olduğuna göre rakı sektörü Türkiye 
üzüm üretiminin yaklaşık %8,5’unu tüketmiştir. 2001 yılında üzüm sektöründe yaklaşık 
850,000 çiftçinin çalıştığı tahmini ile bunun yaklaşık 72.000’nin rakı üretimine yönelik 
üzüm üretiminde istihdam edildiği ve ortalama 4 kişilik hane halkı büyüklüğü ile 
290.000 kişilik bir nüfusun rakı endüstrisi ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 

2014 yılına geldiğimizde, IBS’nin GİSDER üyeleri ile yaptığı anket çalışmalarından elde 
ettiği bulgular ve diğer sanayi firmalarının üretimlerine bağlı olarak yaptığı kestirimlere 
göre, sektör yaklaşık 30-35 bin ton kuru üzüm ve 55-60 bin ton yaş üzüm kullanarak, 
yaklaşık 48 milyon litre  rakı üretimi gerçekleştirmiştir. Bu yaş üzüm olarak 190 bin 
tonluk bir tüketime denk gelmekte ve Türkiye üzüm üretiminden %4,6’lık bir pay 
almaktadır. 2014 yılında tahmini olarak 710.000 çiftçinin faal olduğu üzüm üretiminde 
böylesi bir tüketimin istihdam etkisi yaklaşık 32.000 çiftçi ve buna bağlı olarak 130.000 
kişilik bir nüfusun rakı üretiminden etkilendiği hesaplanmıştır. 
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Grafik 7: Rakı endüstrisinin üzüm tüketimi ve istihdamı, 2001-2014 

 

2001 ile 2014 yılları arasında, rakı üretimindeki düşüşe bağlı olarak üzüm tüketiminde 
yaklaşık -%47’lik, istihdam etkisinde ise -%55’lik bir azalma söz konusu olmuştur. 

Taze ve kuru üzümler %90 oranında tüccarlar aracılığı ile ve %10 oranında doğrudan 
üreticilerden alınmaktadır. Rakı endüstrisinde sözleşmeli bağcılık pratiği yoktur. 
Kullanılan üzümler özellikle Ege Bölgesinde Manisa, Aydın, İzmir, Denizli ve Akdeniz 
Bölgesinde Mersin, Nevşehir ve kısmen Trakya Bölgesindeki bağlardan elde edilmekte 
ve tüccarlar aracılığı ile temin edilmektedir. Tüccarlar ellerinde stok bulundurdukları 
için üretici firmaların ani ihtiyaçlarına cevap verebilmektedirler. 

1.3.2 Anason 

Son üç yıldır, rakı endüstrisi yılda ortalama 3.500-4.000 ton anason kullanmaktadır. Bu 
tüketim miktarı yurtiçi toplam anason üretiminin yaklaşık %40’ına denk düşmektedir. 
Üzüm tedariğinde olduğu gibi rakı üreticileri, anasonu da tüccarlar ve kısmen de 
doğrudan anason üreticilerinden tedarik etmektedirler. 

Rakının aromatizasyonunda kullanılan anason, ülkemizde de tarımı yapılan, 
Umbelliferae familyasına dahil olan, pimpinella anisum L. yıllık kültür bitkisinin olgun 
meyvaları olup, kökeni Doğu Akdeniz’dir. Bu familyaya dahil bitkilerin meyve ve 

68 Mn litre

48 Mn litre

277
Bin ton

188
Bin ton

72
Bin Kişi

32
Bin kişi

0

50

100

150

200

250

300

2001 2014

0

20

40

60

80

Bin Ton / 
Bin KişiMn Litre 

Rakı üretimi, Mn litre

Kuru ve yaş üzüm tüketimi*,  Bin ton

Rakı sektörü istihdam etkisi, Bin  kişi

* yaş üzüm eşdeğeri olarak
(1kg kuru üzüm 4kg yaş üzüm)

Kaynak: TAPDK, Tekel , TUİK ve IBS hesaplamaları

Rakı
Üretimi

Rakı
Üretimi

Rakı üretimindeki azalış ile birlikte üzüm tüketimi ve buna bağlı istihdam 

da azalma eğiliminde
Rakı sanayi üzüm tüketimi ve istihdamı, 2001-2014



  

IBS 33 

tohumları birbirinden ayrılamayacak bir yapıda olduğundan anason meyvesi, anason 
tohumu olarak adlandırılır. 

Anason, tohumlarını olgunlaştırmak için uzun güneşli günlere ihtiyaç duyar. Türkiye’de 
anason tarımı Burdur, Denizli, Antalya, Muğla illerinde yoğunlaşmış olup, toplam 11-12 
ilimizde yapılmaktadır. Anasonun tatlımsı tadı ve kendine has aroması içeriğindeki 
esansiyal yağ bileşeni olan anetolden kaynaklanmaktadır ve rakı üretiminde anason 
çekirdeğinin içerdiği bu yüksek seviyedeki esansiyel yağ kullanılmaktadır. “Türk Gıda 
Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği”ne göre rakıda anason tohumundan gelen uçucu 
yağın trans anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 mg olmalıdır.Türkiye anason 
tohumu üretiminde, kalitesi ve üretim hacmi ile dünyada önde gelen ülkelerden 
birisidir. Anason üretim miktarı 2000’li yıllarda ve öncesinde yılda ortalama 20.000 ton 
ve üzeri iken, 2000’li yıllarda ortalama 10.000 ton civarında seyretmiş, son üç yılda ise 
ortalama 9.500 tonluk bir üretim gerçekleşmiştir. 

Rakı endüstrisi dışında anason tohumu tüketiminde önde gelen sektörler kozmetik ve 
eczacılıktır. İhracat ise toplam anason üretiminin %10 ile %20’si arasında 
seyretmektedir. IBS’nin sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgilere 
göre, rakı üretiminde kullanılan anason miktarı 1 litre rakı başına 0,07 ile 0,10 kg 
arasındadır. IBS, rakı endüstrisinde anason tüketimini ortalama 1 litre rakı üretimi için 
0,08 kg anason olarak hesaplamıştır. 

Grafik 8: Rakı üretimi ve rakı endüstrisinde anason tüketimi, 1995-2015 

 

Rakı endüstrisinin anason tohumu tüketimi son üç yılda 3.800 ton seviyesinde 
seyretmiş, özelleştirme öncesi yıllarda ise üretimin daha yüksek olmasına bağlı olarak 
5.500-6.000 civarında anason tohumu kullandığı saptanmıştır. 

2001 yılında TEKEL’in toplam 5.400 ton anason tohumu kullandığını tahmin etmekteyiz. 
2001 yılında Türkiye toplam anason üretimi ise 11.000 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Rakı sektörü söz konusu yılda Türkiye anason üretiminin yaklaşık %49’unu tüketmiştir. 
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2001 yılında anason tarımında yaklaşık 16.200 çiftçinin çalıştığı tahmini ile bunun 
yaklaşık 8.000’nin rakı üretimine yönelik anason üretiminde istihdam edildiği ve 
ortalama 4 kişilik hane halkı büyüklüğü ile anason üretimine bağlı olarak 32.000 kişilik 
bir nüfusun rakı sanayi ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. 

2014 yılına geldiğimizde IBS’nin GİSDER üyeleri ile yaptığı anket çalışmalarından elde 
ettiği bulgular ve diğer sanayi firmalarının üretimlerine bağlı olarak yaptığı kestirimlere 
göre, sektör yaklaşık 3.800 ton anason kullanarak 48 milyon litre civarında rakı üretimi 
gerçekleştirmiştir. Bu miktar Türkiye anason üretiminden %41’lik bir pay almaktadır. 
2014 yılında tahmini olarak 10.800 çiftçinin faal olduğu anason üretiminde bu seviyede 
bir tüketimin istihdam etkisi yaklaşık 4.400 çiftçi ve buna bağlı olarak 17.600 kişilik 
nüfusun anason üretimine bağlı olarak rakı üretiminden etkilendiği hesaplanmıştır. 

Grafik 9: Rakı endüstrisi anason tüketimi ve istihdamı, 2001-2015 

 

2001 ile 2014 yılları arasında, rakı üretimindeki düşüşe bağlı olarak anason tüketiminde 
yaklaşık -%30’luk, istihdam etkisinde ise -%44’lük bir azalma söz konusu olmuştur.  

1.3.3 Tarımsal etil alkol 

Tarımsal kökenli denatüre edilmemiş etil alkol, rakı üretiminde önemli girdilerden 
biridir. Türkiye’de yoğunlukla şeker pancarı üretimi sırasında ortaya çıkan yan bir ürün 
olan melastan, Şeker Fabrikaları tarafından üretilen etil alkol, son yıllarda yapılan 
yatırımlarla aynı zamanda tahıl kökenli (buğday, patates gibi) ürünlerden de 
üretilmektedir. Rakı endüstrisinin etil alkol kullanımı 2014 yılı için yaklaşık olarak 7 
milyon litre civarındadır. 

Türkiye’de TAPDK verilerine göre 2016 yılı itibariyle etil alkol üretiminde toplam 11 
firma faaliyet göstermektedir, bu firmalardan sekizi, gıda sektörüne yönelik etil alkol 
üretimi yaparken, üçü biyoetanol üretiminde faaldir. 
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Gıda sektörüne yönelik etil alkol üretimi yapan toplam 11 tesis, tarımsal kökenli etil 
alkol üretim iznine sahiptir. Bu firmalardan beşi şu anda aynı zamanda distile alkollü 
içecekler sektöründe de faaliyet göstermektedir. 

Yaklaşık 93 milyon litre mA üretim kapasitesine sahip olan tarımsal kökenli etil alkol 
üreticilerinin, distile alkollü içecekler ve bu kapsamda rakı sektöründe kullanılmaya 
yönelik olarak 2014 yılı denatüre edilmemiş etil alkol üretimleri ise, 12,3 milyon litre 
seviyesinde olmuştur. 

Tablo 9: Tarımsal kökenli etil alkol üreticileri, 2016 

  Kapasite  
Firma Adı İli (Mn litre mA) Distile alkollü içecek üretimi 
Allco İçecek Manisa 3,0 Rakı, votka, cin, likör 
Amasya Şeker Amasya 10,0 - 
Antalya Alkollü İçkiler Antalya 6,0 Rakı, votka, cin, likör 
Infotex Antalya 2,0 Votka, cin, likör 
Mey Alkollü İçkiler Karaman 6,4* Rakı, votka, cin, likör 
Neva Alkollü İçkiler Manisa 1,6 Rakı, votka, cin, likör 
RAGS Alkollü İçecekler Kırklareli 6,0 Daha sonra Rakı, vokta, 
   Cin, likör üretmeyi 
   planlıyor 
T.Seker Fabrikaları Erzurum,  57,6 - 
 Eskişehir 
 Malatya 
 Tokat 
 
*Kapasitesini 13 Mn litre’ye çıkaracak, yatırım devam ediyor.  
Kaynak: TAPDK, Şirket kurumsal web sayfaları, IBS saha görüşmeleri 

 

TEKEL özelleştirmesi öncesinde alkol üretimi sadece TEKEL ve Türkiye Şeker Fabrikaları 
(Türk Şeker) tarafından yapılmaktaydı. TEKEL tarafından üretilen alkolün tamamı, kendi 
fabrikalarında içki üretiminde kullanılmakta, şirket ayrıca, Türk Şeker’den alkol almakta, 
bunun bir bölümünü içki üretiminde kullanmakta, bir bölümünü de ispirto, tuvalet 
ispirtosu ve saf alkol gibi ürünler halinde pazarlamaktaydı. 

Türk Şeker bünyesinde; Erzurum, Eskişehir, Malatya ve Turhal Şeker Fabrikaları’nda 
toplam dört alkol üretim tesisi mevcuttur. Fabrikaların yıllık alkol üretim kapasitesi 57,6 
milyon litredir. Çevre sorunları ve arıtma tesisi yatırımları yapılmadığı için, 2005 
yılından beri Türk Şeker’in sadece Eskişehir fabrikasında üretim yapılmaktadır. 

Ayrıca özel statülü şeker fabrikalarından; Amasya Şeker Fabrikasında, melastan Etil 
Alkol üretmek üzere, günlük 50 bin litre, yıllık 10 milyon litre alkol üretme kapasiteli Etil 
Alkol Fabrikası bulunmaktadır. 

Rakı üreticilerinden Alco, Mey, Neva ve sonrasında rakı üretmeyi planlayan RAGS 
firmaları, etil alkol üretimine de yatırım yapmışlardır. Ayrıca votka, cin ve likör üretimi 
yapan Infotex’in de etil alkol üretimi yatırımı söz konudur. 
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TAPDK istatistiklerine göre 2014 yılında rakı sektöründe kullanılmaya yönelik olarak 
üretilen denatüre edilmemiş etil alkol üretimi 12,3 milyon litre, ithalatı 8,2 milyon litre 
ve Türkiye tüketimi ise 17,0 milyon litredir. 

Tablo 10: Tarımsal kökenli denatüre edilmemiş etil alkol pazar dengesi, 2014, (Mn litre) 

 Üretim İthalat İhracat Tüketim 
Etil alkol, denatüre edilmemiş 12,3 8,2 3,5 17,0 
 
Kaynak: TAPDK 

Denatüre edilmemiş etil alkol, rakı sanayi dışında gıda, ilaç ve tıbbi ya da evsel olarak 
kullanılmaktadır. 

Türk Şeker 2014 yılında yaklaşık 6 milyon litre denatüre edilmemiş etil alkol üretmiş ve 
bunun tamamını Mey Alkollü İçkiler firmasına litresi 2,7 TL fiyattan satmıştır. IBS 
görüşmelerinden elde ettiğimiz bilgilere göre kendi üretim tesisleri olan Antalya Alkollü 
İçkiler ve Alco firmaları etil alkol ihtiyacını kendi üretiminden, diğer firmalar ise diğer 
yerli üreticilerden ve ithalat yoluyla tedarik etmektedir. 

IBS tahminine göre sektör tüketiminin yaklaşık %90-95’i yerli kaynaklardan tedarik 
edilmektedir. Sektör bu çerçevede denatüre edilmemiş etil alkol yerli üretimin yaklaşık 
%55’ini kullanmaktadır.  

İçki üretiminde kullanılan etil alkol de, şekerpancarı yan ürünü olan melastan elde 
edilir. Melasın 3,7 kilogramından 1 litre mA çıkar. Bir dekardan elde edilen 160 kg 
melastan, ortalama, 50 kg etil alkol üretilir. Rakı imalatında kullanılan alkolün %70’i 
melas alkolüdür. 

Aile içi iş gücü ve/veya aile dışı işgücü kullanılarak yapılan pancar tarımında, dekar 
başına toplam 80 saat iş gücü (10 işgünü) kullanılır. 500.000 çiftçi ailesi pancar tarımı ile 
geçimini sağlar. Şeker fabrikalarında daimi ve mevsimlik olarak 32.500 kişi çalışır. 
Ayrıca, bakım ve hasat dönemlerinde 200.000 mevsimlik tarım işçisine, yılda 100 gün 
süreli istihdam imkânı sağlamaktadır.15  

Sektör fabrikalarında yaklaşık olarak 240 kişi istihdam edilmekte, bu istihdamın yaklaşık 
olarak 130’u rakı sektörün etkisi ile yaratılmış olmaktadır. Ayrıca söz konusu etil alkolün 
tamamının melastan üretildiği varsayımı ile (bu diğer tarım ürünlerinin de benzer bir 
etki yaratacağı kabulü ile yapılmıştır) 2014 yılında yerli üretiminden karşılanan 6,5 
milyon litre civarında denatüre edilmemiş etil alkol üretimi için yaklaşık 19.500 ton 
melas kullanıldığı hesaplanmaktadır. Bu melas üretiminin ise 120 bin dekar tarım 
arazisinden elde edildiği varsayımı ile bu arazi miktarının toplam şeker pancarı ekim 
alanlarının söz konusu yıl için %4’ü mertebesinde olması nedeniyle yaklaşık 5.300 çiftçi 
ve 8.500 mevsimlik işçi olmak üzere tarımda toplam 13,800 kişilik bir istihdam 
yarattığını anlamaktayız. 

 
15 Tortopoğlu, İsmet, 2003 Şeker Sektöründe Değişim, 

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2b1cd168ec62844_ek.pdf?tipi=14&sube 
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Rakı endüstrisinde kullanılan etil alkol üretiminin ve tarımının, toplamda yaklaşık 
14.000 kişilik bir istihdam ve bunların aileleri ile birlikte 56.000 kişilik bir nüfusu 
etkilediğini söyleyebiliriz. 

Rakı endüstrisi, kullandığı etil alkol için yurtiçinde yaklaşık 18 Milyon TL’lik (KDV-katma 
değer vergisi hariç) bir alım yapmıştır. 

2001 yılında özelleştirme yapılmadan önce TEKEL, rakı üretimine yönelik olarak 9,8 
milyon litre denatüre edilmemiş etil alkol kullanmıştır. Böylece rakı endüstrisinin 2001 
yılında istihdam etkisi, etil alkol üretiminde 200 kişi ve şeker pancarı tarımında 19.300 
kişi olmak üzere, toplamda yaklaşık 20.000 kişi olarak gerçekleşmiş ve çalışanların 
aileleri ile birlikte bu dönemde 80.000 kişilik bir nüfusu etkilediği tespit edilmiştir. 2001 
ile 2014 yılları arasında, rakı üretimindeki düşüşe bağlı olarak etil alkol tüketiminde 
yaklaşık %29’luk, istihdam etkisinde ise %30’luk bir azalma söz konusu olmuştur. 

Grafik 10: Rakı endüstrisi etil alkol tüketimi ve istihdamı, 2001-2015 
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1.4 Diğer üretim girdileri 

Bu bölümde rakı endüstrisinin önde gelen diğer üretim girdileri ile üretim sürecine 
bağlı olarak yarattığı ekonomik etki analiz edilecektir. 

Diğer üretim girdileri başlığı altında ambalaj malzemeleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Sektör cam şişe kullanımı ile cam ambalaj sanayinde, plastik kapak kullanımı ile plastik 
kapak sanayinde, etiket ve oluklu mukavva kutu ve tava kullanımı ile oluklu mukavva 
sanayinde ekonomik etkiler yaratmaktadır. Bu bölümde ayrıca bakım onarım masrafları 
ve enerji kullanımı ile ilgili olarak yaratılan etkiler de analiz edilecektir. 

Bunların dışında rakı endüstrisinin diğer yardımcı malzemeler açısından da etkileri 
olmakla beraber, yapılan saha çalışmasında elde edilen bilgilerin yetersizliği dolayısı ile 
bu konuda bir analiz yapılmamıştır. Bu eksikliğin etkisinin de marjinal olacağı nedeniyle 
bu analizin açıklama gücünde bir sorun yaratmayacaktır. 

1.4.1 Ambalaj girdileri 

2014 yılında sanayinin 47,5 milyon litrelik üretimi için ambalaj girdileri ile ilgili yarattığı 
etki aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 11: Rakı endüstrisi ambalaj girdileri tüketimi, 2001-2014 

 Rakı endüstrisi Ambalaj girdisinin Sanayi İstihdam 
2014 Yılı tüketimi Türkiye satışları Payı etkisi 
Cam şişe 45 milyon TL 900 milyon TL %5 100 
 80-90 Mn adet 
 
Şişe kapağı 15 milyon TL 550 milyon TL %1 10 
 80-90 Mn adet  
 (%40 Türkiye’den) 
 
Etiket 2 milyon TL 200 milyon TL %1 20 
 80-90 Mn adet 
 
OM koli +Shrink 1 milyon TL 2,5 milyar TL  25 
 2,100 Ton 1.950.000 ton %0,1  
 7 Milyon adet koli 
Toplam 63 Milyon TL   155 
 
2001Yılı 
Cam Şişe 22 milyon TL 160 milyon TL %14 280 
 160 Milyon adet 
  
Diğer ürünler, toplam 6 milyon TL kendi fabrikası 20% 120 
Şişe Kapağı* 136,2 milyon adet 
Etiket* 216 milyon adet 
OM Koli* 15 milyon adet 
Toplam 28 milyon TL   400 
 
*TEKEL’in kendi ambalaj fabrikasında üretilerek tedarik ediliyordu. TEKEL’in 2001 yılı toplam 
ambalaj maliyeti 33,3 Milyon TL idi. 
Kaynak: Anket bilgileri, TUİK, Şeker Kurumu ve IBS hesaplamaları 
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Ambalaj girdilerinin ekonomik etkisi aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. 

Cam şişe  

Rakı üreticileri tüm cam şişe ihtiyaçlarını büyük oranda yurtiçi üreticilerden tedarik 
etmekte olsa da, az sayıda ithal cam şişe kullanımı da mevcuttur. Yurtiçinde cam 
ambalaj alanında pazar lideri Şişecam 940 bin ton/yıl kapasite ile ve yanı sıra Marmara 
Cam 50 bin ton/yıl kapasite ile faaliyet göstermektedir. Cam ambalaj sanayinin 2014 yılı 
itibariyle istihdamı yaklaşık 2.000 kişidir. 

IBS’nin yaptığı saha araştırması sonuçlarına göre rakı üreticileri rakı üretimine yönelik 
olarak 2014 yılında, yaklaşık 90-100 milyon adet şişe satın almışlar ve bunun yaklaşık 
80-90 milyon adedini kullanmışlardır. Rakı üreticilerinin ana tedarikçisi Şişecam 
Grubuna bağlı Anadolu Cam firması olmuş, aynı zamanda bazı üreticiler de şişe 
tedarikini Marmara Cam firmasından yapmışlardır. 

Cam ambalaj sanayi 2014 yılı yurtiçi satışlar büyüklüğü 900 Milyon TL seviyesinde 
olmuştur, rakı endüstrisinin cam ambalaj alımları ise 45 Milyon TL seviyesindedir. 

Rakı endüstrisinin cam ambalaj sanayi cirosu içindeki payına oranla, cam ambalaj 
sanayinde rakı üretimine bağlı olarak yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği tahmin 
edilmektedir. 

Söz konusu istihdama bağlı olarak, 2014 yılında rakı sektörü cam ambalaj talebi dolayısı 
ile cam sanayinde: 

• 14,3 milyon TL’lik katma değer 

• 1,2 milyon TL’lik gelir vergisi 

• 0,6 milyon TL’lik sosyal güvenlik katkı payı  

• 1,2 milyon TL’lik kurumlar vergisi katkısı 

yaratmıştır. 

Özelleştirme öncesinde 2001 yılı verilerini incelediğimizde o zamanki tek üretici olan 
TEKEL, 165 milyon adet civarında şişe satın almıştır. Bunun yaklaşık 160 milyon adedini 
Anadolu Cam firmasından ve 5 milyon adedini ise Marmara Cam’dan tedarik eden 
firma, 2001 yıl cari fiyatları ile cam şişe alımları için yaklaşık 21,8 milyon TL ödemiştir 
(17,6 milyon dolar). Söz konusu cam şişe alımı, o yıl itibariyle sektörün yurtiçi cirosunun 
%13,9’una karşılık gelmekte olup, 2001 yılı itibariyle yaklaşık 2.000 kişi istihdam eden 
sektörde, rakı üretimine bağlı olarak yaklaşık 280 kişi istihdam edilmiştir. 

Şişe kapağı 

Rakı endüstrisi şişelere emniyet kapağı olarak nitelendirilen kapaklar kullanmaktadır. 
Türkiye’de bu tür kapak, özellikle alkollü içecek sektörüne yönelik kapak üretiminde, 
faal firma sayısı sınırlıdır, bu alanda lider olan Bericap firması rakı endüstrisinin önemli 
tedarikçilerinden biridir. Bericap dışında sert plastik kapak üretiminde Has Plastik, 
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Alcap Ambalaj, Köksan PET ve Plastik ve Goldcap markası ile Altıntaş Ambalaj firmaları 
da faaldir. 

Bericap Türkiye yıllık 5 milyar adet kapak üretmekte ve satmaktadır. Firmanın toplam 
ücretli personel sayısı 220’dir. 

IBS’nin sektör firmaları ile yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgilere göre, rakı firmaları 
aşağıdaki firmalardan kapak tedarik etmektedir: 

• Alcopec / Belarus 

• Bericap / Türkiye 

• Federfin / İtalya 

• GCS (Global Closure Systems) / İngiltere  

• Guala Closures S.P.A / İtalya 

• Torrent / İspanya 

IBS tahminlerine göre, 2014 yılı itibariyle rakı endüstrisi, yaklaşık 80-90 milyon adet 
civarında kapak tüketmekte olup, bunun mali değeri yaklaşık 15 Milyon TL civarındadır. 

Rakı endüstrisinin sert plastik kapak sanayi cirosu içindeki payına oranla, kapak 
sanayinde rakı üretimine bağlı olarak yaklaşık 10 kişinin istihdam edildiği tahmin 
edilmektedir. Bu talebin yaklaşık %40’nın yurtiçi tedarikçilerden karşılandığı ve %60’nın 
yurtdışından ithal edildiği tahmin edilmektedir. 

Sert plastik kapak sektörü istihdamı ve üretimine bağlı olarak, 2014 yılında rakı 
sektörünün yurtiçi şişe kapağı talebi dolayısı ile, 

sert plastik kapak sanayinde: 

• 0,5 milyon TL’lik katma değer 

• 60 bin TL’lik gelir vergisi 

• 40 bin TL’lik sosyal güvenlik katkı payı  

• 150 bin TL’lik kurumlar vergisi katkısı 

yarattığı hesaplanmıştır. 

Özelleştirme öncesinde TEKEL, İstanbul Cevizli’de bulunan ambalaj fabrikasında, 
TEKEL’in hem sigara hem de alkollü içecekler üretimine yönelik olarak kullandığı metal 
şişe kapaklarını, kendi üretim tesislerinde üretiyor ve dışarıdan bir alım yapmıyordu. 
TEKEL Cevizli fabrikasında 2001 yılında alkollü içecek kapağı olarak 136,2 milyon adet 
metal kapak üretilmişti. Tekel’in hem sigara hem de alkollü içecekler üretimine yönelik 
olarak poşet, etiket, pul ve bandrol, karton ve oluklu mukavva kutu üreten ambalaj 
fabrikasında, 2001 yılı itibariyle 596 kişi istihdam ediliyordu. 2001 yılında cari fiyatlarla, 
toplam 30,3 Milyon TL maliyetle üretim yapan fabrika, kâr payı olmaksızın sigara ve 
alkol fabrikalarının ambalaj taleplerini karşılamıştır. IBS tahminlerine göre, rakı sektörü 
söz konusu üretimin maddi olarak yaklaşık %20’sini kullanıyordu. Bu çerçevede IBS 
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tahminlerine göre, o dönem etiket-kapak-oluklu mukavva ambalaj olmak üzere rakı 
üretiminin istihdam etkisi 120 kişi ve 6 milyon TL civarındaydı. 

Etiket 

Rakı şişelerinde kullanılan etiket %100 oranında yurtiçi piyasadan tedarik edilmektedir. 
2014 yılı itibariyle, rakı endüstrisi firmaları yaklaşık 80-90 milyon adet etiket 
kullanmıştır. Bunun için yapılan harcama yaklaşık 2 Milyon TL civarındadır. 

Yaptığımız saha çalışması sonuçlarına göre yaklaşık 1.000 litre rakı üretimi için ortalama 
3 kg etiket kullanımı beyan edilmiştir. 

Etiket konusunda sektör firmalar; Alesta, Akademi, Boğaziçi, Bahar Etiket, Etapak, İzmir 
Cem Ofset, İrfan Etiket, Reslan Etiket, Turkuaz Etiket, Doğa Etiket, Lider Etiket gibi 
firmalardan etiket tedariki yapmaktadır. Detay Teknik adlı firma da alarmlı etiket 
tedariki yapmaktadır. 

IBS tahminlerine göre, Türkiye etiket üretiminde 2014 yılı itibariyle yaklaşık 2.000 kişi 
istihdam edilmektedir. Rakı endüstrisi etiket talebi Türkiye toplam etiket talebinin 
yaklaşık %1’i civarındadır. Bu da rakı sanayinin sektöre yönelik istihdam etkisinin 20 kişi 
olduğu anlamına gelmektedir.   

Etiket talebine bağlı olarak, 2014 yılında rakı sektörünün  

etiket sanayinde: 

• 0,8 milyon TL’lik katma değer 

• 90 bin TL’lik gelir vergisi 

• 60 bin TL’lik sosyal güvenlik katkı payı  

• 200 bin TL’lik kurumlar vergisi katkısı 

yarattığı hesaplanmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi özelleştirme öncesinde TEKEL etiket talebini kendi ambalaj 
fabrikasında yaptığı üretimle karşılıyordu.  

Oluklu mukavva kutu 

Rakı endüstrisi dış ambalaj olarak, oluklu mukavva koli ve tava yanı sıra shrink ambalaj 
malzemesi kullanmaktadır. 

Rakı endüstrisinin toplam oluklu mukavva kullanımı koli ve tava kullanımı, 2014 yılında 
yaklaşık 7 milyon adet (2.100 ton) ve yaklaşık 50 ton shrink ambalaj malzemesi olarak 
tahmin edilmektedir. Sanayinin 2014’te toplam dış ambalaj malzeme harcaması 1 
milyon TL civarındadır. 

IBS’nin yaptığı görüşmelere göre, sektörün 1.000 litre rakı için oluklu mukavva tüketimi 
150 ile 200 adet arasındadır, ortalama 300 gr koli ağırlığı ile yaklaşık 1.000 litre başına 
60 kg civarında bir oluklu mukavva koli kullanımı ve 1-1,5 kg shrink ambalaj malzemesi 
kullanımı söz konusudur. 
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Oluklu mukavva sektöründe yaklaşık 18.000 kişilik bir istihdam söz konusudur ve 2014 
toplam oluklu mukavva üretimi 1.950.000 ton/yıldır. Yani oluklu mukavva sektörü 
çalışan başına yılda 108,3 ton ürün üretmektedir. Bu da rakı sanayinin talebi olan 2.200 
ton ürün için oluklu mukavva ambalaj sektöründe yaklaşık 20 kişilik bir istihdam 
yarattığı anlamına gelmektedir. Shrink ambalaj sanayindeki istihdam etkisi ise 5 kişi 
olarak tahmin edilmiştir. Yani sektör dış ambalajla ilgili olarak yaklaşık 25 kişilik bir 
istihdam yaratmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi özelleştirme öncesinde TEKEL oluklu mukavva koli talebini 
kendi ambalaj fabrikasındaki üretimle karşılıyordu. 

Oluklu mukavva ve shrink ambalaj talebine bağlı olarak, 2014 yılında rakı sektörünün,  

oluklu mukavva koli ve shrink tüketimine bağlı olarak: 

• 1,9 milyon TL’lik katma değer 

• 175 bin TL’lik gelir vergisi 

• 115 bin TL’lik sosyal güvenlik katkı payı  

• 70 bin TL’lik kurumlar vergisi katkısı 

yarattığı hesaplanmıştır. 

1.4.2 Bakım onarım  

IBS’nin rakı üreticileri ile yaptığı görüşmelere göre, üretimle ilgili olarak yapılan bakım 
ve onarım giderleri için 2014 yılında toplam yaklaşık 5 Milyon TL’lik harcama 
yapılmıştır. 

Türkiye genelinde 2014 yılı bakım onarım hizmetleri sektörünün (sanayi ile ilgili olarak) 
toplam 1,2 Milyar Dolarlık bir cirosu olduğu ve sektörün toplam istihdamının 12.000 
kişi olduğu hesaplanmaktadır. Buna göre rakı sektörünün, bakım onarım sektöründeki 
%0,4’lük ciro payından hareketle, rakı üretimiyle ilgili olarak bakım ve onarım 
sektöründe yaklaşık 50 kişilik istihdam etkisine yol açtığı tahmin edilmiştir. 

Bakım onarım hizmetleri talebine bağlı olarak, 2014 yılında rakı sektörünün bu sektör 
vasıtasıyla: 

• 1,4 milyon TL’lik katma değer 

• 200 bin TL’lik gelir vergisi 

• 150 bin TL’lik sosyal güvenlik katkı payı  

• 70 bin TL’lik kurumlar vergisi katkısı 

yarattığı hesaplanmıştır. 

1.4.3 Enerji  

Saha çalışmasından elde edilen bilgilere göre 2014 yılında rakı endüstrisi firmalarının 
üretimlerine yönelik olarak kullandıkları elektrik ve doğalgaz harcamaları yılda 30 
milyon TL seviyesindedir. Bu, Türkiye’nin yıllık doğal gaz ve elektrik harcamasının %0.05 
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(onbinde beşi) oranında bir büyüklüğe denk gelmektedir. Elektrik ve doğalgaz enerjisi 
üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili olarak sektörün toplam istihdamı 35.000 kişi olup, 
rakı endüstrisinin bu tüketimleri dolayısı ile sektörde yaratığı istihdam etkisi 20 kişi 
düzeyindedir. 

Rakı endüstrisinin elektrik ve doğal gaz tüketimine bağlı olarak  

• 4,2 milyon TL’lik katma değer 

• 280 bin TL’lik gelir vergisi 

• 160 bin TL’lik sosyal güvenlik katkı payı  

• 1.3 milyon TL’lik kurumlar vergisi katkısı 

yarattığı hesaplanmıştır. 
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1.5 Pazarlama, satış ve dağıtım zinciri 

1.5.1 İç piyasa dağıtım zinciri 

Rakı endüstrisinin dağıtım ve satış kanalları aşağıdaki tabloda resmedilmiştir. Ulusal 
çapta satış ve dağıtım yapan büyük ölçekli rakı sanayi üreticileri genellikle üretim 
şirketleri ile satış ve pazarlama şirketlerini ayırmak suretiyle dağıtım operasyonları bu 
firmalar üzerinden yapmaktadırlar. Daha küçük ölçekli firmalar ise doğrudan üretim 
firmaları üzerinden distribütörler ve alt bayiler aracılığı ile piyasaya ulaşmaktadırlar. 

Büyük ölçekli rakı firmalarının ülkeyi kapsayacak şekilde 5-6 merkezde dağıtım 
merkezleri ya da toptancıları bulunmakta ve bu merkezler üzerinden bölgesel 
distribütör, bayi ve alt-bayiler aracılığı ile nihai tüketim noktalarına ulaşmaktadırlar. 
Ulusal ölçekte ve bölgesel büyük çaplı perakende zincirleri ile cash&carry (nakit 
toptancı) zincirlere rakı sanayi firmaları ya doğrudan ya da satış ve pazarlama şirketleri 
üzerinden erişmektedir. Distribütörler, bayiler ve alt bayiler yanı sıra nakit toptancılar 
aracılığı ile bakkallar, büfeler, kuruyemişçiler, market ve süpermarketler, müstakil 
tütün ve alkollü ürün satıcıları, lokantalar, barlar, oteller gibi noktalara ulaşılmaktadır. 

Şema 3: Rakı endüstrisi iç piyasa dağıtım zinciri 

 

 

Üretici firma

Distribütörler 
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Kaynak: IBS, 2016
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IBS’nin sektör firmaları ile yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de 
tüketilen rakının miktar bazında 2014 itibariyle yaklaşık %59’u perakende sektörü, 
%41’i ise açık içki satış noktaları olarak adlandırılan HoReCa (otel-restoran ve eğlence 
sektörü) üzerinden satılmaktadır. 

Grafik 11: Yurtiçi perakende ve açık nokta rakı satışları ve değeri, 2014 

 

Açık satış noktalarına yapılan satışların özelleştirme öncesinde 2001 yılında toplam 
satışların %33’ü perakende kanal payı ise %67 civarındaydı. 2007 yılında yapılan 
araştırmada perakende payı %70’lere çıkarken, 2014’e gelindiğinde perakende kanal 
payının %59’lara gerilediği gözlemlenmektedir. Bunun bir nedeni olarak dönem içinde 
azalan yurtiçi rakı tüketimi ile özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde gelişen ve artan 
turizm hacminin gelişmesine bağlı olarak (özellikle de sayıları hızla artan her şey dahil 
turistik tesislere yönelik olarak) yurtiçi satışlarda açık satış noktalarına yapılan satışların 
payının artığı sonucuna varılabilir. Bu da rakı sektörünün özellikle turizm sektörüne 
yönelik yarattığı katkının payının arttığını gösterir. 

TAPDK’nin 2014 yılı verilerine göre Türkiye’de alkollü içecekler ve tütün piyasasında 
faaliyet gösteren satış belgeli satış ve dağıtım firmaları sayıları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 12: TAPDK alkollü içecekler ve tütün ürünleri satış belgeleri sayıları, 2014 

Satış Belgesi Türü Belge Adedi Payı % 
Perakende satış belgesi sahibi firmalar 216.317 87,8 
Açık içki satıcıları 26.727 10,8 
Toptan satıcılar 2.792 1,1 
Nargilelik tütün mamulü satıcısı 719 0,3 
Toplam 246.575 100,0 
 
Kaynak: TAPDK 2014 Faaliyet Raporu 
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* Satış değeri,  ÖTV ve KDV dahil ortalama fiyatlarla  perakende ve açık satış noktaları, tüketici fiyatları 

üzerinden hesaplanmıştır.

Kaynak: IBS saha görüşmeleri, TAPDK verileri üzerinden IBS hesapları

2014 yılı yurtiçi rakı satışında perakendenin miktarda %59 olan payı satış değerinde %41

Yurtiçi rakı satışları ve değeri*, 2014
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TAPDK Faaliyet raporunda saptandığı üzere son beş yıllık veriler incelendiğinde her yıl 
40.000 kadar yeni başvuru ve aynı sayıya yakın satış belgesi iptali olduğu 
gözlemlenmiştir. Böylece dağıtım ve satış kanalı oyuncu sayısı son yıllar itibariyle 
benzer sayıda seyretmektedir. 

GİSDER’nin TAPDK verilerinden hareketle alkollü içecekler piyasası ile ilgili olarak 
dağıtım ve satış kanalında (tütün ürünleri hariç) oyuncu sayısına yönelik tahminleri ise 
aşağıdaki gibidir. 

Tablo 13: GİSDER alkollü içecekler dağıtım ve satış belgeleri sayısı tahmini, 2014 

Satış Belgesi Türü Belge Adedi Payı % 
Perakende satış belgesi sahibi firmalar 54.809 67,1 

Geleneksel perakende  52.768 64,6 
Modern perakende (ulusal zincir) 2.041 2,5 

Açık içki satıcıları 26.374 32,3 
Toptan satıcılar 500 0,6 
Toplam 81.683 100,0 
 
Kaynak: TAPDK verilerinden hareketle GİSDER tahmini 

 

1.5.2 Dış piyasa dağıtım zinciri 

Rakı endüstrisi ihracat ve gümrüksüz satış mağazalarına olan satışlarını, genellikle 
doğrudan firmanın kendi pazarlama ve satış ekibinin çalışmaları ve faaliyetleri ile 
sürdürmektedir. 

Şema 4: Rakı endüstrisi dış piyasa dağıtım zinciri 
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Sektörün dış ticaret hacmi 2001 yılında 1,8 milyon litre iken 2014 yılında TAPDK 
verilerine göre 3,1 milyon litre seviyesine çıkmıştır. TUIK istatistiklerinde ise 2014 yılı 
rakı ihracatı toplam 3,8 milyon litre olarak görülmektedir. Aradaki 0,7 milyon litrelik 
ihracat farkının KKTC’ye yapılan dökme satışların orada şişelenerek Türkiye’deki 
gümrüksüz satış mağazalarına (duty free) yapılan satıştan kaynaklandığı tahmin 
edilmektedir. Bu da rakı endüstrisinin toplam arzının (yurtiçi 
satışlar+ihracat+gümrüksüz mağaza satışları) yaklaşık %9’u seviyesi gibi ciddi bir 
seviyededir. 

Grafik 12: Türkiye toplam rakı ihracatı, 2002-2015, (Milyon litre, Mn $) 

 

Türkiye’nin rakı ihracatında ihracatın (TUİK ve Trademap verisi) %75’i şişelenmiş olarak 
yapılmaktadır. Şişelenmiş ihracatta 2015 yılında ihracatın litre bazında %49’u 
Almanya’ya, %13’ü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılmıştır. 

Geri kalan %25’lik kısmın tamamı ise dökme olarak adlandırılan yöntemle KKTC’ye 
yapılmıştır. İstatistiki sınıflandırmada dökme olarak adlandırılan iki litre ve üstü ürünler 
rakı kategorisi altında değerlendilmemektedir. Dökme olarak KKTC’ye ihraç edilen ürün 
orada taşeron firmalar.16 vasıtası ile rakı olarak şişelenmektedir. Burada şişelenen 
rakılar sadece ülke içinde (KKTC) satılmakta ve aynı zamanda da Türkiye’deki serbest 
bölge (duty free) mağazalarına ihraç edilmektedir. Türkiye’deki üreticilerin doğrudan 

 
16 KKTC’de rakı üretimi yapan 4 adet firma vardır. Kendi markalarını üreten firmalar ürünlerini 

sadece KKTC piyasasında satmaktadırlar. Türkiye rakı için coğrafi tescile KKTC’yi dahil 
etmediği için KKTC’deki rakı üreticileri Türkiye iç pazarına rakı adı altında ihracat 
yapamamaktadırlar. KKTC piyasasının %15’lik kısmını oluşturmaktadırlar. Piyasanın geri 
kalan kısmını KKTC’de bazı Türkiye markalarının şişelemesini yapan yerli Taşel firması ve 
Türkiye’den ithal edilen diğer markalar tutmaktadır. 2012 yılında çoğunluğunu Taşel’in 
gerçekleştirdiği, toplam olarak 10.5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 
1 milyon litre satış yapılmıştır. 
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serbest bölgelere yapacağı ihracat ÖTV’ye tabi olacağından bazı rakı firmaları serbest 
bölge ihracatlarını KKTC üzerinden yapmaktadırlar. 

TUİK ve TAPDK verileri arasındaki uyuşmazlığın büyük oranda KKTC’ye yapılan dökme 
ürün ihracatından ve oradan da Türkiye’deki serbest bölge mağazalarına şişelenmiş rakı 
olarak ihraç edilen miktardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

1.5.3 Rakı endüstrisinin toptan ticarete ekonomik etkisi 

IBS’in sektör firmaları ile yaptığı görüşmeler sonucu elde ettiği bilgilere göre, 2014 yılı 
itibariyle rakı firmalarının kendi bünyelerinde satış ve pazarlama ile ilgili olarak 
istihdam ettiği çalışan sayısı yaklaşık 500 kişidir. 

Rakı endüstrisi firmalarının satış ve dağıtım kanalında çalıştığı distribütör/bayi firma 
sayısı ise 300 civarında olup, bu firmalarda rakı sanayi ile ilgili olarak faaliyet gösteren 
çalışan sayısı IBS tahminlerine göre 2014 yılında yaklaşık 2.750 kişidir. 

2014 yılında rakı sanayinin distribütörler ve bayiler üstünden yaptığı satışların toplam 
satışlar içindeki payının %77, doğrudan satışların payının ise %23 oranında olduğunu 
hesaplamaktayız. 

Şema 5: Rakı endüstrisi toptan ticaret sektöründe yaratılan ekonomik etki, 2014 

 

IBS’nin yaptığı hesaplamalara göre, rakı dağıtımı ile ilgili olarak toptan ticaret 
sektöründe yaratılan ekonomik etki 2014 yılı itibariyle aşağıdaki gibidir: 

• Toptan ticaret sektöründe rakı endüstrisinin istihdama etkisi: 2.750 kişi 

• Toptan ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı gelire bağlı olarak ortaya 
çıkan katma değere etkisi: 151,4 Milyon TL 

• Toptan ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı istihdama bağlı olarak 
gelir vergisine etkisi: 14,5 Milyon TL 

• Toptan ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı istihdama bağlı olarak 
sosyal güvenlik ödemelerine etkisi: 9,5 Milyon TL 

• Toptan ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı gelire bağlı olarak 
kurumlar vergisine etkisi: 21,6 Milyon TL 
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Özelleştirilmeden önce rakı endüstrisinin toptan ticaret sektörüne, sadece Tekel aktif 
olduğu için, hacim daha fazla olmasına rağmen, 2014 yılına göre daha düşüktü ve 
istihdama 2.000 kişilik bir etkisi oldu.  

1.5.4 Rakı endüstrisinin perakende ticarete ekonomik etkisi 

Rakı endüstrisi dağıtım zincirinin en son halkası olan perakende ve açık satış noktaları 
olan otel-restoran-eğlence yerleri (HoReCa) sektörlerinde 2014 yılı itibariyle rakı 
satışlarının payları sırasıyla %59 ve %41’dir. Bu bölümde ilk olarak perakende 
sektöründeki ekonomik etki incelenecektir. Açık satış noktaları olan otel-restoran-
eğlence (HoReCa) sektörlerindeki etki bir sonraki bölümde ele alınmıştır. 

Perakende satış noktaları, geleneksel ve modern perakende satış noktaları şeklinde 
ayrılmaktadır. Geleneksel perakende satış noktaları kapsamında bakkal, büfe, market, 
kuruyemişçi, şarküteri, büfe, satış kooperatifi, kamu kurumu sosyal tesis ve kantinleri, 
askeri kantin, müstakil tütün ve alkollü ürün satıcıları, akaryakıt ve istasyon içi satış 
bayileri yer almaktadır. Modern perakende satış noktaları kapsamında ise 
hipermarketler ve süpermarketler yer almaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 2014 yılında geleneksel perakende satış noktası olarak 
52.768 , modern perakende satış noktası olarak ise 2.041 işyeri mevcuttur. 

Rakı satışları ile perakende satış kanalında tüketici fiyatları ile yaratılan ciro 2014 yılı 
itibariyle 2 milyar TL seviyesindedir. 

Rakı endüstrisinin gıda perakende ticaret kanallarında yani geleneksel ve modern 
perakende satış noktalarında, rakı satışları vesilesi ile yarattığı istihdamı, rakı 
sektörünün gıda perakende kanalı cirosunun toplam perakende sektörü cirosuna olan 
oranına görece olarak hesapladığımızda, toplamda yaklaşık 4.850 kişilik istihdam etkisi 
yarattığını buluyoruz. Bu istihdam ve rakı endüstrisi perakende sektör cirosunun 
ekonomik etkileri aşağıdaki gibidir: 

Şema 6: Rakı endüstrisinin perakende sektöründe yarattığı ekonomik etki, 2014 

 

• Gıda perakende ticaret sektörüne rakı endüstrisinin istihdam etkisi: 4.850 kişi 
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• Gıda perakende ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı gelire bağlı olarak 
ortaya çıkan katma değer etkisi: 144,7 Milyon TL 

• Gıda perakende ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı istihdama bağlı 
olarak gelir vergisi etkisi: 22,5 Milyon TL 

• Gıda perakende ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı istihdama bağlı 
olarak sosyal güvenlik ödemeleri etkisi: 15,2 Milyon TL 

• Gıda perakende ticaret sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı gelire bağlı olarak 
kurumlar vergisi etkisi: 26,3 Milyon TL 

Özelleştirmeden önce rakı endüstrisinin gıda perakende sektöründe istihdam etkisi ise 
2001 yılında IBS tahminlerine göre 6.800 kişi civarındaydı. 

1.5.5 Rakı endüstrisi açık satış noktalarının (HoReCa) ekonomiye etkisi 

Rakı endüstrisinin açık içki satış noktaları olarak adlandırılan otel, restoran ve eğlence 
yerlerinde yarattığı ekonomik etki oldukça yüksek seviyededir. Rakı endüstrisi en 
yüksek istihdam etkisini bu sektörde yaratmaktadır. Bu istihdam etkisine bağlı olarak 
yarattığı dolaylı vergi gelirleri ve katma değer de görece olarak diğer sektörlerden daha 
yüksektir. 

Açık satış noktalarında satılan yüksek alkollü içeceklerden elde edilen cironun yaklaşık 
%54’ünü rakı satışları sağlamaktadır. 

TAPDK verilerine göre 2014 yılında 26.727 adet alkollü içecek satış lisansına sahip açık 
satış noktası (otel, restoran, meyhane, bar, eğlence yeri vs) mevcuttur, GİSDER bunların 
yaklaşık %99’unda yani 26.374’ünde rakı satışı olduğunu tahmin etmektedir. 

2014 yılında, rakı endüstrisinin HoReCa kanalındaki rakı satışları dolayısıyla yarattığı 
istihdamı, rakı sektörünün HoReCa cirosunun, toplam HoReCa sektörü cirosuna olan 
oranına görece olarak hesapladığımızda, yaklaşık 34.500 kişilik dolaylı istihdam etkisi 
yarattığını hesaplıyoruz. Bu tam istihdam etkisi üzerinden yapılan hesaplarla rakı 
endüstrisinin HoReCa sektöründe yarattığı ekonomik etkiler şu şekildedir:  

Şema 7: Rakı endüstrisi HoReCa sektöründe yaratılan ekonomik etki, 2014 
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• HoReCa sektöründe rakı endüstrisinin istihdam etkisi: 34.500 kişi 

• HoReCa sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı gelire bağlı olarak ortaya çıkan 
katma değer etkisi: 762,7 Milyon TL 

• HoReCa sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı istihdama bağlı olarak gelir 
vergisi etkisi: 118,4 Milyon TL 

• HoReCa sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı istihdama bağlı olarak sosyal 
güvenlik ödemeleri etkisi: 89,5 Milyon TL 

• HoReCa sektöründe rakı endüstrisinin yarattığı gelire bağlı olarak kurumlar 
vergisi etkisi: 29,8 Milyon TL 

Özelleştirmeden önce rakı endüstrisinin HoReCa sektöründe istihdam etkisi ise 2001 
yılında IBS tahminlerine göre 23.700 kişi civarındaydı. 

 

 

 

  



  

IBS 52 

II RAKI ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİYE ETKİSİ 

2.1 İstihdama etkisi 

Bu bölümde yukarıda detaylı olarak incelenen rakı endüstrisinin yarattığı doğrudan ve 
dolaylı istihdam etkisi toplu bir biçimde sunulacaktır. Değer zinciri içinde bir üretim 
faaliyetinin bilfiil kendi üretim çıktısını üretmek ve satışı ile pazarlamasını yapmak için 
yarattığı istihdamı o faaliyet alanının doğrudan etkisi olarak kabul ediyoruz. 

Bir üretim faaliyeti, hem üretiminde kullanılan girdilerde (tedarik) hem de ürettiği 
ürünlerin satışının yapıldığı perakende ve ticari kanallarda ekonomik etkiler 
yaratmaktadır. 

Bu ayrımda yukarıda detaylı olarak incelendiği üzere rakı endüstrisi 2014 yılında 
Türkiye ekonomisinde toplam 1.200 kişi doğrudan, 92.950 kişi dolaylı olmak üzere 
94.150 kişilik istihdam yaratmıştır. Bu, Türkiye toplam istihdamının %0,4’ü seviyesine 
tekabül etmektedir. 

Tablo 14: Rakı endüstrisi üretimi ve satışının istihdam etkisi, 2014 

Sektör İstihdam Etkisi (Kişi) Etkilenen Nüfus* 
Doğrudan istihdam 
Rakı endüstrisi üretim ve dağıtım pazarlama şirketleri* 1.200 4.800 
Dolaylı istihdam 
Tarım sanayi girdileri 50.400 201.600 
Ambalaj sanayi girdileri 155 620 
Diğer üretim girdileri (bakım onarım-enerji vs) 100 300 
Promosyon** 200 800 
Toptan ticaret 2.750 11.000 
Perakende Ticaret 4.850 19.400 
HoReCa (Açık satış noktaları) 34.500 138.000 
Toplam 94.155 376.620 
 
*Distile alkollü içki firmalarının başka alanlardaki faaliyetleri göz önüne alınarak toplam 
istihdamlarının yaklaşık %70’i rakı üretimi ve satışı ile doğrudan ilgili olduğu varsayılmıştır. 
* Ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi olarak kabul edilmiştir. 
** Promosyon harcamaları 2007 çalışması üzerinden tahmin edilmiştir. 
Kaynak: IBS tahminleri  
 

Rakı endüstrisinin üretiminden ve satışından etkilenen 376.600 kişilik nüfus, 2014 
Türkiye nüfusunun yaklaşık %0,5’ine denk gelmektedir. Bu nüfusun yarısı doğrudan 
sanayi üretim faaliyetlerine, diğer yarısı ise satış ve pazarlama faaliyetlerine bağımlıdır. 

Rakı endüstrisinin yurtiçi üretimi dolayısı ile yarattığı istihdam yaklaşık 52 bin kişi olup, 
bu da toplam yarattığı istihdamın %55’i seviyesindedir. 

Bu şu açıdan önemlidir:  

Rakı endüstrisi, 2014 yılındaki distile alkollü içecekler pazarındaki mutlak alkol 
cinsinden %64’lük payını yitirirse, bu istihdam etkisi de buna bağlı olarak azalacaktır. 
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Özelleştirme yapılmadan önce 2001 yılında, rakı endüstrisinin toplam istihdam etkisi 
incelendiğinde, toplam yaklaşık 137.500 kişilik istihdam yarattığı görülmektedir. 
Doğrudan rakı üretimi ile ilgili olarak TEKEL Alkollü İçecekler İşletme’sinin istihdamının 
3.600 kişi olduğunu ve üretimle ilgili (tarım-ambalaj vs. girdiler dolayısı ile yaratılan) 
istihdamının ise 103.660 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu dönemde mutlak alkol 
cinsinden rakının pazar payı %80’in üzerindedir. Yani TEKEL’in kamu iktisadi işletmesi 
olarak fazla istihdam yarattığını kabul etsek bile, rakı endüstrisi 2001 ve 2014 yılları 
arasında, mutlak alkol cinsinden yaklaşık %20’lik pazar payı kaybı yaşamış, ülke 
ekonomisinde yaklaşık 52.000 kişilik bir istihdam azalmasına sebep olmuştur. Dönem 
içinde artan üretkenlik hesaba katılırsa ve bu üretkenlik %20 artış olarakkabul edilirse, 
net istihdam azalışının yaklaşık 40.000 kişi olduğu söylenebilir. Bunun nüfusa etkisi 
ortalama dönem içi 4,5 kişilik hane halkı büyüklüğü ile 180.000 kişidir. 

Grafik 13: Rakı endüstrisi üretim ve satışlarının yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdam, 2014 (% pay, 
kişi) 

 

2.2 Katma değere etkisi 

Rakı sektörünün Türkiye ekonomisine yaptığı katkı doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı 
katma değer açısından hesaplanmıştır. Katma değer bir malın üretimi için yapılan 
faktör ödemelerin (emek, sermaye, faiz, kar ve rant) toplamı olarak tanımlanmaktadır. 
Diğer bir tanımla, katma değer, üretim değeri ile satın alınan girdi maliyetlerinin 
arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. 
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IBS, katma değer hesaplamalarında TUİK’in “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri”ni 
kullanmıştır. 

Rakının üretim, satış ve dağıtım süreci ile ilgili olarak tarım, sanayi ve hizmet 
sektörlerinde yarattığı istihdama bağlı olarak ortaya çıkan katma değer sektörler 
itibariyle hesaplanmıştır. Sadece tarım üretimi ile ilgili olarak katma değer 
hesaplanırken, TUİK’in en son 2002’de yayınladığı girdi-çıktı tabloları kullanılmıştır. 

Bu çerçevede yapılan hesaplara göre 2014 yılında rakı sanayi üretimi ve satışıyla 
yaratılan toplam katma değer 1,3 milyar TL olup, bunun detaylı kırılımı aşağıdaki 
tablodadır. 

Tablo 15: Rakı endüstrisi üretim ve satışından yaratılan katma değer, 2014 

Sanayi / Hizmet  Katma Değer Mn TL Payı, % 
Rakı endüstrisinin kendisinin yaratığı katma değer 135 10 
Rakı endüstrisi üretimine girdi sağlayan sektörler toplamı 117 9 
Toptan ticaret 151 12 
Perakende ticaret 145 11 
HoReCA sektörü 763 58 
Toplam  1.310 100 
 
Kaynak: TUIK, ve IBS saha görüşmelerine dayanarak IBS hesaplamaları 

 

Rakı endüstrisi doğrudan faaliyetleri ile toplam istihdam içinde (bakınız Bölüm 2.1) 
sadece %1,3’lük bir paya sahipken, yarattığı katma değer açısından, sanayinin yaratığı 
toplam katma değer içinde payı %10 seviyesindedir. Bir diğer ifadeyle rakı endüstrisi 
işgücü verimliliği açısından ilişkide bulunduğu sanayi ve hizmet sektörlerine göre, 
çalışan başına daha yüksek verimliliğe sahip bir sanayi dalıdır. Diğer bir karşılaştırma 
açısından, 2014 verileri ile personel başına yaklaşık 112.500 TL’lik faktör maliyetleriyle, 
katma değer yaratan rakı endüstrisi, Türkiye imalat sanayi ve hizmet sektörleri 
toplamında çalışan başına yaratılan ortalama 46.241 TL’lik katma değerin yaklaşık iki 
buçuk katı oranda bir verimliliğe sahiptir. 
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Grafik 14: Rakı endüstrisinin rakı üretim ve satışıyla yarattığı katma değerin sektörel dağılımı, 2014, (% 
pay, değer, Mn TL) 

 

2001 yılı rakı sanayi katma değer etkisi gerekli istatistiklerin olmaması nedeniyle hesaplanamamıştır.   

2.3 Rakı endüstrisinin devlet gelirlerine vergisel katkısı 

Rakı endüstrisinin en önemli ekonomik katkılarından biri de devlet (kamu) gelirlerine 
yaptığı vergisel katkıdır. Bu vergisel katkı, sektörün doğrudan Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) ve Katma Değer Vergisi’nin (%18) yanı sıra, rakı üretim ve satışına bağlı olarak 
devletin diğer sektörlerden elde ettiği, çalışanların ücret gelirlerinden alınan gelir 
vergileri ile işçi ve işverenlerin sosyal güvenlik katkı payları ve devletin diğer vergi 
gelirlerinden17 oluşmaktadır. 

Diğer vergi gelirlerinin, sanayinin yarattığı toplam vergi gelirleri içindeki payının %3-4 
arasında bir büyüklükte olduğunu tahmin ediyoruz. Bu çerçevede kapsamda olmayan 
diğer vergi gelirlerinin 2014 yılı için yaklaşık 80 Milyon TL civarında olduğunu 
varsayıyoruz.  

Yapılan analizlerin sonuçlarına göre kamunun 2014 yılında rakı sanayi üretim ve 
satışlarından kaynaklı toplam vergi geliri 3 Milyar TL seviyesindedir.  

 
17 Sanayinin diğer vergi gelirleri katkıları; kurumlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik 

vergisi, ilan ve reklam vergisi, damga vergisi, TAPDK bandrol bedelleri, yakıt vergisi, 
motorlu araçlardan alınan ÖTV hasılatı vs. gibi vergilerdir. Diğer vergiler bilgi yetersizliği 
dolayısı ile çalışmada kapsam dışı tutulmuştur. 
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Rakı sanayinin rakı üretim ve satışıyla yarattığı katma değerin sektörel dağılımı, 2014 (% Pay, Değer, Mn TL)
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Rakı sanayi üretimine girdi 
sağlayan sektörler toplamı

Rakı sanayinin kendisinin 
yaratığı katma değer

%9



  

IBS 56 

Tablo 16: Rakı endüstrisi üretim ve satışından elde edilen vergi gelirleri, 2014 

Sanayi / Hizmet  Vergi gelirleri, Mn TL Payı, % 
ÖTV 1.615 53,4 
KDV 727 24,0 

KDV perakende 304 10,0 
KDV HoReCA 423 14,0 

Gelir vergisi 255 8,4 
Sosyal güvenlik katkı payları 190 6,3 
Kurumlar vergisi 159 5,3 
Diğer vergi gelirleri 80 2,6 
Toplam  3.026 100,0 
Kaynak: TUİK, ve IBS saha görüşmelerine dayanarak IBS hesaplamaları 

Devletin rakı sanayi vergi gelirleri içinde en yüksek vergi kalemini ÖTV vergisi 
oluşturmakta ve ÖTV, sanayinin yarattığı vergi gelirleri toplamının yaklaşık %53’üne 
karşılık gelmektedir. İkinci en büyük gelir ise doğrudan rakı satışları üzerinden alınan 
KDV vergisidir. Bunun da oranı toplam gelirlerin %24’ü kadardır. Bütün KDV gelirleri 
içindeki en büyük payı rakı satışlarının HoReCa kanalında yarattığı KDV geliri 
oluşturmaktadır. 

Grafik 15: Rakı endüstrisi üretim ve satışından elde edilen vergi gelirleri, 2014, (% pay, değer, Mn TL) 

 

Bunlar dışında rakı endüstrisinin doğrudan ve dolaylı olarak 682 Milyon TL’lik gelir, 
sosyal güvenlik katkı payı, kurumlar vergisi ve diğer vergi gelirleri katkısı mevcuttur. 
Rakının distile alkollü içecekler pazar payının ithal yüksek alkollü içecekler karşısında 
azalması sonucunda, rakı sanayinin özellikle yerli girdiler kullanarak yarattığı ekonomi 
sonucu oluşan bu 682 milyon liralık kamu gelirinde ciddi oranda bir azalma söz konusu 
olacaktır.  
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Rakı üretim ve satışından elde edilen vergi gelirlerinin yarısını ÖTV oluşturuyor
Rakı sanayi üretim ve satışından elde edilen vergi gelirleri, 2014 (% Pay, Değer, Mn TL)

Kaynak: TUIK, ve IBS saha 
görüşmelerine dayanarak IBS 
hesaplamaları
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geliri (2014)
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2.4 Rakıda pazar payı kaybının Türkiye ekonomisine etkileri 

2.1 - 2.2 ve 2.3 bölümlerinde özetlediğimiz gibi rakı endüstrisinin Türkiye ekonomisine 
önemli düzeyde istihdam, katma değer ve vergi gelirleri katkıları söz konusudur. 

• Rakı endüstrisi, sadece faaliyet halindeki sekiz üretim ve bağlı satış ve 
pazarlama firmalarında 1.200 kişilik doğrudan istihdamı ile Türkiye sanayi ve 
hizmet sektörü firmalarının yarattığı katma değerin %0,5’ini yaratmakta,  

• Türkiye istihdamında yarattığı dolaylı etkilerle 94.150 kişilik istihdam sağlayarak 
toplam istihdama %0,4’lük katkı sağlamaktadır, 

• Yaklaşık 380 bin kişilik bir nüfusu etkileyerek toplam Türkiye nüfusunun %0,5’ini 
ekonomik anlamda etkilemekte ve 

• En büyük katkıyı da devletin vergi gelirlerine yönelik yapmaktadır: 2014 yılı 
itibariyle yarattığı 3 Milyar TL’lik vergi katkısı ile Türkiye vergi gelirleri içinde rakı 
endüstrisinin payı %0,7’lere ulaşmaktadır. 

Yukarıda saydığımız bu bulgular rakı endüstrisinin, imalat sanayi içinde nispeten küçük 
olarak değerlendirilebilecek ölçeğine karşın, ne kadar ciddi bir ekonomik etki yarattığını 
ortaya koymaktadır. 

Bu bölümdeki senaryo çalışmasının amacı, Türkiye için geleneksel bir alkollü içecek olan 
rakının 2014 yılı distile alkollü içecekler piyasası pazar payı olan %63’ten %40 ve %20 
seviyelerine gerilemesi ve bu pazarın ithal distile alkollü içecekler tarafından domine 
edilmesi sonucu ortaya çıkacak negatif ekonomik etkilerin ölçeklerini teorik olarak 
tespit etmektir. 

Raporda başka yerlerde de değindiğimiz gibi, rakının distile alkollü içecekler 
piyasasında erimekte olan payı, gözle görülür bir vakadır. TAPDK istatistiklerine göre 
rakının distile alkol piyasasında payı 2004 yılında mutlak alkol cinsinde %82 iken 2014 
yılında %63’e gerilemiştir. Yani neredeyse 20 puanlık bir azalma söz konusudur. Bunu 
özelleştirme öncesi dönemdeki pay ile karşılaştırırsak %25’lere ulaşan bir azalmadan 
bahsedebiliriz. Yukarıda Bölüm 2.1’de istihdam etkilerini anlatırken, 2001 yılında 
hesapladığımız toplam istihdam etkisine göre, üretkenlik artışlarını da hesaba katarak, 
2014 yılı itibariyle yaklaşık 40.000 kişilik bir istihdam azalmasının söz konusu olduğunu 
belirtmiştik. 

Bu senaryo analizininde öncelikle 2014 yılında bin litre (1.000 litre) başına rakı 
endüstrisinin yaptığı ekonomik etkileri hesapladık ve bu etkilerin bugünkü piyasa yapısı 
içinde rakının payının %20 ve %40 olması durumunda ortaya çıkacak piyasaya arz 
miktarları için nasıl bir ekonomik etki azalması yaratacağını teorik olarak hesapladık. 

Burada değer zincirinde ortaya çıkan bazı ekonomik etkilerin, rakının pazar payının ithal 
içkilere karşı yitirdiği durumda da benzer seviyede devam edeceği öngörüsüyle 
senaryolarımızı geliştirdiğimizi vurgulamak isteriz. 

Ekonomik etkileri yukarıda da vurguladığımız gibi üç temel etki olarak ele aldık: 
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• İstihdama etkisi 

• Katma değere etkisi ve 

• Devletin vergi gelirlerine etkisi 

Rakı endüstrisinin değer zinciri içindeki ekonomik etkileri üç kısımda ortaya 
çıkmaktadır. 

Bunlar:  

• Tedarik kanalları üzerinde gerçekleşen etkiler, 

• Rakı üretimi, satışı ve pazarlaması ile ilgili doğrudan etkiler ve 

• Satış ve dağıtım kanalı üzerinden gerçekleşen dolaylı etkiler. 

Yukarıda sunulan ayrımda bulgularımıza göre rakı endüstrisinin istihdamda yarattığı 
ekonomik etki, rakı üretimi ve tedarik kanallarında ağırlıklı olup, katma değer ve vergi 
gelirlerine etkisi, satış ve dağıtım kanallarında ortaya çıkan etkilere göre daha önemli 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Şema 8: Rakı endüstrisi ekonomik etkileri, 2014 

 

Yukarıdaki şemada gösterdiğimiz gibi 2014 yılı içinde rakı endüstrisinden kaynaklanan 
toplam istihdam etkisinin %54’ü tedarik kanalında, %1’i rakı üretim faaliyetleri 

TEDARİK RAKI ÜRETİMİ SATIŞ / DAĞITIM

Tarımsal girdiler
Ambalaj malzemeleri

Diğer girdiler

Toptan ve perakende ticaret

HoReCa (açık nokta/on-trade)

Diğer satış-pazarlama

50.650 kişilik istihdam

%54 pay (Rakı sanayi toplam 
istihdamı içinde)

117 Mn TL katma değer

%9 pay

83 Mn TL vergi geliri 

%14 pay

▪ ÖTV*: -

▪ KDV*: -

▪ Diğer: 83 Mn TL (%14)

1.200 kişilik istihdam

%1 pay

135 Mn TL katma değer

%10 pay

117 Mn TL vergi geliri 

%19 pay

▪ ÖTV*: -

▪ KDV*: -

▪ Diğer: 117 Mn TL (%19)

42.300 kişilik istihdam

%45 pay

907 Mn TL katma değer

%69pay

2,75 Milyar TL vergi geliri 

▪ ÖTV*: 1.615 Mn TL (%100)

▪ KDV*: 727 Mn TL /%100)

▪ Diğer: 405 Mn TL (%67)

* ÖTV ve KDV gelirleri devletin ilgili yüksek alkollü içkinin üretimi ya da ithalinde de aldığı ve aslında
tüketim ile ilgili bir gelirdir.

% olarak ifade edilen paylar, rakı sanayinin değer zincirinde ilgili kategoriye göre yaratılan etki içindeki payı gösterir

Kaynak: TAPDK, TUİK, IBS saha çalışmalarına dayanarak IBS hesaplamaları  
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alanında, %45’i ise satış ve dağıtım kanalında gerçekleşmiştir. Burada istihdam 
açısından en büyük etkinin tedarik kanallarında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bunun 
temel nedeni rakının üretimi ile ilgili olarak üzüm, anason ve şeker pancarı vs. gibi 
tarımsal girdilerin üretiminde yarattığı istihdam etkisinin yüksek olmasıdır. Bu 
sonuçlara göre rakı endüstrisinin pazar payını ithal içkilere kaptırması ile ortaya çıkacak 
istihdam etkisi azalması, tedarik ve kendi üretim faaliyetleri ile yarattığı katma değer 
etkisinde ortaya çıkacak, yani toplam istihdam etkisinin %55’lik kısmında bir azalma 
olacaktır. 

Rakı endüstrisinin yarattığı katma değer etkisine bakacak olursak, burada en büyük 
etkinin %69 payla satış ve dağıtım kanallarında ortaya çıkan dolaylı etki olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunu %10 ile rakı endüstrisinin kendi faaliyetleri ile yarattığı katma 
değer etkisi izlemekte, en düşük katma değer etkisi ise %9 pay ile tedarik kanalında 
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlara göre rakı endüstrisinin pazar payını ithal içkilere 
kaptırması ile ortaya çıkacak katma değer etkisi azalması, tedarik ve kendi üretim 
faaliyetleri ile yarattığı katma değer etkisinde ortaya çıkacak, yani toplam katma değer 
etkisinin %19’luk kısmında bir azalma olacaktır. 

Vergi gelirleri açısından ise rakı endüstrisinin pazar payını ithal içkilere kaptırması ile 
ortaya çıkacak vergi gelirleri azalması, ÖTV ve KDV için geçerli olmayacaktır. Bu 
durumda mutlak alkol miktarının rakı için %45, ithal içkiler için %40 ve daha az olması 
gerçeğinden hareketle, ÖTV ve KDV ithal içkiler ile ikame olduğu durumda aynı ÖTV ve 
KDV tahsilatı için rakıya göre viskinin %12 – diğer içkilerin %20 daha fazla tüketilmesi 
gerektiğinden, IBS ortalama %15’lik bir ÖTV vergi geliri azalması olacağını varsaymıştır. 

Diğer vergi gelirleri açısından en büyük ekonomik etki yine %67’lik pay ile satış ve 
dağıtım kanalında ortaya çıkmaktadır. Yani rakı üretim faaliyetleri ve tedarik kanalından 
elde edilen kamu gelirleri payı %33’tür. Rakı endüstrisinin pazar payını ithal içkilere 
kaptırması ile ortaya çıkacak vergi geliri azalmasının etkisi, temel olarak bu %33’lük 
kısımda ortaya çıkacaktır. 

Bu analize bağlı olarak bugünkü piyasa yapısı içinde rakının distile alkollü içecekler 
içindeki pazar payının %20 ve %40 olması durumunda ortaya çıkacak piyasaya arz 
miktarları için istihdam, katma değer ve vergi gelirleri açısından ekonomik etki 
azalmasının boyutları aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Tablo 17: Rakı'nın pazar payını ithal alkollü içeceklere yitirmesi durumunda ekonomik etki azalması 

 2014 Ekonomik etki Ekonomik etki 
 mevcut durum  azalması (%40)  azalması (%20) 
Yurtiçi Rakı Satışı, Mn Litre 40.267 25.394 12.697 
Toplam istihdam etkisi, kişi 94.155 -19.227 -35.641 
Doğrudan istihdam    
Rakı endüstrisi üretim ve dağıtım pazarlama şirketleri* 1.200 -443 -822 
Dolaylı istihdam    
Tarım sanayi girdileri 50.400 -18.616 -34.508 
Ambalaj sanayi girdileri 155 -57 -106 
Diğer üretim girdileri (bakım onarım-enerji vs) 100 -37 -68 
Promosyon 200 -74 -137 
Toptan ticaret 2.750 0 0 
Perakende Ticaret 4.850 0 0 
HoReCa (Açık Satış Noktaları) 34.500 0 0 
    
Toplam katma değer etkisi, Milyon TL 1.310 -93 -172 
Rakı endüstrisinin yaratığı katma değer 135 -50 -92 
Rakı endüstrisi üretimine girdi sağlayan sektörler toplamı 117 -43 -80 
Toptan ticaret 151 0 0 
Perakende ticaret 145 0 0 
HoReCA sektörü 763 0 0 
    
Vergi Gelirleri Etkisi, Milyon TL 2.541 -204 -377 
ÖTV 1.615 -89 -166 
KDV 727 -40 -75 
Gelir vergisi 39 -14 -27 
Sosyal güvenlik katkı payları 79 -29 -54 
Kurumlar vergisi 82 -30 -56 
 
Not: ÖTV ve KDV gelirlerinde rakının ilgili senaryo üretim hacmine bağlı olarak %15 oranında azalan bir 
distile alkollü içecek yurtiçi piyasaya arz hacmi olacağı varsayılmıştır.   
Kaynak: TAPDK, TUİK, IBS saha araştırması verilerine dayanarak IBS tahminleri  

 

Bu senaryo çalışmalarına göre, rakının distile alkollü içeceklerpazarında mA litre olarak 
pazar payının %20’ye düşmesi durumunda: 

• İstihdamda yaklaşık 36 bin kişilik, 

• Katma değerde yaklaşık 172 Mn TL’lik ve  

• Kamu gelirlerinde yaklaşık 377 Mn TL’lik  

bir azalma ortaya çıkacaktır. 

Rakının distile alkollü içecekler pazarında mA litre olarak pazar payının %40’a düşmesi 
durumunda ise: 

• İstihdamda yaklaşık 19 bin kişilik, 

• Katma değerde yaklaşık 93 Mn TL’lik ve  

• Kamu gelirlerinde yaklaşık 204 Mn TL’lik  

bir azalma ortaya çıkacaktır. 



  

IBS 61 

Bu gelişme özellikle tarım sektöründe ciddi bir istihdam azalmasına yol açacak ve 
sanayi ve hizmetler sektörleri ortalamasının 2,5 katı verimlilikte çalışan rakı sanayinin 
çok küçülmesi ile katma değer kayıpları ve aynı zamanda kamu gelirlerinde önemli 
sayılabilecek azalmalar olacağı anlaşılmaktadır.  

Grafik 16: Rakının pazar payını ithal alkollü içeceklere kaptırması durumunda ekonomik etki azalması 

 

Rakının pazar payının %20’ye düşmesi durumunda ortaya çıkacağı tahmin edilen 
istihdam azalması, neredeyse tüm İskoç viski endüstrisinin İngiltere’de yarattığı 35.000 
kişilik istihdam etkisi ile eşdeğer seviyede olacaktır. 

Sadece rakı endüstrisinin Türkiye’de yarattığı 1,3 milyar TL’lik katma değer (yaklaşık 
450 Milyon Avro), Yunanistan’daki tüm distile alkollü içecekler endüstrisinin 2010 
yılında yarattığı 476 Milyon Avro seviyesindeki katma değere çok yakın bir seviyededir. 
Bu karşılaştırma yapılırken uzonun distile alkollü içecekler pazarındaki payının %20 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer bir ifadeyle bu karşılaştırma, rakının pazar 
payının uzoda olduğu gibi %20 seviyesine gerilemesinin yaratacağı potansiyel katma 
değer kaybının ölçeğini anlamak için önemlidir. 
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III SEKTÖR SORUNLARI  

3.1 Rakıya uygulanan ÖTV 

3.1.1 Rakıya uygulanan ÖTV’nin diğer kategoriler karşısındaki gelişimi 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu distile alkollü içecekler (rakı, votka, viski 
vs.) ve bira için maktu ÖTV tutarlarını, içerdiği alkol hacmine göre litre başına 
belirlemektedir.  

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na (BKK) göre 
01.01.2016’dan itibaren geçerli olmak üzere bir litre alkol başına rakının ÖTV’si 130,68 
TL’ye yükselmiştir. Aynı BKK uyarınca diğer yüksek alkollü distile içecekler için ise bir 
litre alkol başına maktu ÖTV tutarı kanyak/brendi, viski/rom ve likör için 150,71 TL 
olmuştur. Cin ve votka için ise bu tutar 134,03 TL’dir. Aşağıdaki Tablo’da 2003 yılından 
bu yana distile alkollü içeceklere uygulanan ÖTV tutarlarındaki değişim görülmektedir. 

Tablo 18: ÖTV oranlarındaki değişim, 2003-2015, (Bir litre mutlak alkol için maktu vergi tutarı, TL) 

 

Kanyak 
/ Brendi 

Viski / 
Rom Cin Votka Likör Rakı 

2003/6258 sayılı B.K.K 14/10/2003 11,0 19,0 7,0 5,5 8,5 10,2 
2004/6992 sayılı B.K.K 14/03/2004 45,3 58,1 33,3 33,3 46,4 28,4 
2004/7792 sayılı B.K.K 30/08/2004 45,3 58,1 33,3 33,3 46,4 28,4 
2005/8410 sayılı B.K.K 01/02/2005 51,4 70,9 41,4 42,4 57,0 35,8 
2005/9281 sayılı B.K.K 26/08/2005 51,4 70,9 41,4 41,4 57,0 35,8 
2005/9796 sayılı B.K.K 23/12/2005 51,4 70,9 41,4 41,4 57,0 35,8 
2009/14882 sayılı B.K.K 14/04/2009 50,0 60,0 40,0 40,0 55,0 36,0 
2009/15725 sayılı B.K.K 31/12/2009 55,0 66,0 44,0 44,0 60,5 39,6 
2010/973 sayılı B.K.K 28/10/2010 71,5 85,8 57,2 57,2 78,7 51,5 
2011/1435 sayılı B.K.K 25/02/2011 71,5 85,8 57,2 57,2 78,7 51,5 
2011/2304 sayılı B.K.K 13/10/2011 88,0 105,8 70,4 70,4 96,7 63,5 
2012/3139 sayılı B.K.K 27/04/2012 83,2 87,1 69,3 69,3 87,1 66,0 
2012/3735 sayılı B.K.K 20/09/2012 102,1 97,2 81,3 81,3 102,1 77,0 
03/01/2013 tarihli sirküler 104,9 99,8 83,5 83,5 104,9 79,1 
03/07/2013 tarihli sirküler 107,4 102,2 85,5 85,5 107,4 81,0 
2013/5761 sayılı B.K.K 01/01/2014 112,5 118,2 94,1 94,1 118,2 89,1 
2014/7127 sayılı B.K.K 31/12/2014 124,2 124,2 110,5 110,5 124,2 107,7 
03/07/2015 tarihli sirküler 131,1 131,1 116,5 116,5 131,1 113,6 
2015/8353 sayılı B.K.K 29/12/2015 150,7 150,7 134,0 134,0 150,7 130,7 

YBBO 2003/2015 (%) 24,4 18,8 27,9 30,5 27,1 23,7 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016. Veriler IBS tarafından ilgili yılların Bakanlar Kurulu 
Kararlarından derlenmiştir. 

2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar geçen süreçte, içerdiği bir litre mutlak alkol için 
maktu vergi tutarları, rakı için yılda ortalama %24 seviyesinde artış gösterirken, nispi 
olarak en az artış %19 ile viski ve rom, en yüksek artış ise %30 ile votka kategorilerinde 
yaşanmıştır. 
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2016 yılı itibariyle bir litre mutlak alkol için maktu vergi tutarları arasında rakı en düşük 
vergi tutarına sahip olmasıyla birlikte, rakı ve viski arasındaki vergi makası, rakı aleyhine 
gittikçe daralmaktadır. 45 derece alkol oranına sahip bir litre rakı satışından tahsil 
edilen ÖTV tutarı 58,8 TL iken aynı miktardaki viskiden (%40 alkol oranı) tahsil edilen 
maktu vergi tutarı 60,3 TL’dir. 

Tablo 19: ÖTV oranlarındaki değişimler, 2004-2016 (TL / litre) 

Yıllar 

Rakı Viski Rakı ve 
viskinin 
görece 

ÖTV 
oranı Nispi 

Maktu 
(TL/ 

Litre) Nispi 

Maktu 
(TL/ 

litre) 
2004 276% 12.8 276% 23.3 55% 
2005 276% 16.1 276% 28.4 57% 
2006 276% 16.1 276% 28.4 57% 
2007 276% 16.1 276% 28.4 57% 
2008 276% 16.1 276% 28.4 57% 
2009 0% 16.2   26.4 61% 
2010 0% 19.3   28.4 68% 
2011 0% 24.5   36.3 68% 
2012 0% 31.1   38.1 82% 
2013 0% 36.0   40.4 89% 
2014 0% 40.1   47.3 85% 
2015 0% 49.8   51.1 98% 
2016 0% 58.8   60.3 98% 

Not 1: IBS ilgili yıl için maktu vergilerin uygulandığı ay 
sayısına göre yıl için ortalama (aritmetik) vergi bedelini 
hesaplamıştır. 2004 yılı YTL/TL değişimi yapılmıştır. 
Not 2: Litre başına ortalama alkol oranı rakı için %45 ve 
viski için %40 alınmıştır.  
Kaynak:  Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016. Veriler IBS 
tarafından ilgili yılların Bakanlar Kurulu Kararlarından 
derlenmiştir. 

2004 yılında rakı ve viskinin görece ÖTV oranı rakının lehine %55 iken, bu oran 2016 
yılında %98 seviyesine ulaşmış ve neredeyse viski lehine eşit bir duruma ulaşmıştır.18 

Özellikle 2004 yılından 2011 yılına kadar yılda ortalama %9,8’lik artış gösteren rakı 
ÖTV’si, 2011-2016 yılları arasında ortalama %19 artış göstererek, rakı ve diğer içkiler 
arasındaki ÖTV farkının rakı aleyhine azalmaya başlamasına sebep olmuştur. 

2009 yılında nispi vergiden maktu vergiye geçiş sonrası incelendiğinde ise 2009 yılından 
bugüne kadar en fazla maktu vergi artışının rakıda olduğu görülmektedir.  

 

18 Ürünlere ÖTV eklendikten sonra oluşan fiyat üzerinden %18 KDV hesaplanıyor. Yani aslında, vergi 
eklenmiş ürünün vergisi alınıyor. Bu konuyla ilgili, Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2014 tarih ve 2014/198 
sayılı kararına göre, ÖTV dahil satış bedeli üzerinden KDV alınması Avrupa Birliği direktiflerinde ve 
uluslararası mevzuatta yer almaktadır ve bu uygulama sistem bütünlüğünün gereği olduğundan 
Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır. 
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Tablo 20: ÖTV oranlarındaki değişim, 2009-2015, (Bir litre mutlak alkol için Maktu vergi tutarı, TL) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
YBBO 

2009/15 
Viski / Rom 66,0 85,8 105,8 97,2 118,2 124,2 150,7 14,8% 
Likör 60,5 78,7 96,7 102,1 118,2 124,2 150,7 16,4% 
Kanyak/Brendi 55,0 71,5 88,0 102,1 112,5 124,2 150,7 18,3% 
Cin 44,0 57,2 70,4 81,3 94,1 110,5 134,0 20,4% 
Votka 44,0 57,2 70,4 81,3 94,1 110,5 134,0 20,4% 
Rakı 39,6 51,5 63,5 77,0 89,1 107,7 130,7 22,0% 
Kaynak:  Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016. Veriler IBS tarafından ilgili yılların Bakanlar Kurulu 
Kararlarından derlenmiştir. 

Buna göre 2009 yılından bugüne viskiden bir litre mutlak alkol değeri için alınan maktu 
ÖTV tutarı yaklaşık %15 dolayında artarken, aynı miktar rakıdan alınan ÖTV tutarı %22 
artış göstermiştir. 

Grafik 17: Rakıya uygulanan ÖTV artışı ve rakı tüketimi azalış oranı 

 

Bu durumda vergisel avantajını yitiren rakı satışları, tüketim alışkanlıkları ve 
pratiklerinin de etkisiyle azalma eğilimine girmiştir. 

3.1.2 ÖTV değişimlerinin kategoriler arasındaki geçişlere etkisi 

ÖTV uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak viski ve votka gibi yüksek alkollü 
distile içeceklerin rakı karşısında nispi olarak vergisel avantaj elde etme durumu, iç 
piyasadaki tüketimde de kendini göstermektedir. 
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* Vergi tutarı bir litre rakı için KDV ve ÖTV tutarının toplamı olarak hesaplanmıştır. Fiyatlar ve vergi 
verileri yıl ortalamasıdır.

Kaynaklar: TAPDK, Tekel, DPT, GİSDER. 

Vergi*,  TL/litre

Özelleştirme öncesi Özelleştirme sonrası

1998– Minimum 
toplam vergi 1,1 TL

2015 – Minimum 
toplam vergi 64,3 TL
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2004 yılından 2015 yılı sonuna kadar geçen 11 yıllık süreçte viski ve votka tüketiminde 
mutlak alkol değeri bazında miktar olarak ciddi oranda bir artış gözlemlenirken rakı 
tüketiminde azalış eğilimi görülmektedir. 

Tablo 21: Distile alkollü içecekler, toplam iç piyasaya arz, 2004-2015, Bin litre mA* 

 Kanyak, 
Brendi Viski Rom Cin Votka Likör Rakı Diğer Toplam 

1999 319,9 1.138,0 0,0 878,3 4.076,7 399,9 35.561,7 0,0 42.374,5 
2000 337,5 1.244,5 12,5 977,5 2.677,6 251,2 30.893,9 115,9 36.510,5 
2001 363,1 1.127,4 24,4 959,9 2.917,2 266,4 30.444,8 95,6 36.198,7 
2002 361,4 2.499,0 7,2 954,4 3.065,5 229,3 26.773,2 13,1 33.903,0 
2003 367,3 2.164,7 2,5 830,2 3.123,7 235,3 25.490,7 0,4 32.214,7 
2004 331,4 767,6 19,4 700,6 2.391,3 236,1 19.925,3 18,5 24.390,3 
2005 223,6 313,7 39,7 616,4 2.424,8 150,1 20.175,8 40,6 23.984,6 
2006 234,3 641,9 62,2 566,8 2.514,4 193,3 20.926,7 73,7 25.213,3 
2007 198,8 573,8 75,4 449,7 2.352,1 148,9 19.197,7 58,4 23.054,8 
2008 187,8 668,6 94,4 478,7 3.443,9 278,0 20.042,1 80,3 25.274,0 
2009 162,4 1.017,5 117,8 486,2 4.032,2 244,4 20.083,8 105,6 26.249,9 
2010 181,4 988,0 172,0 575,1 4.569,1 383,0 20.834,0 151,8 27.854,3 
2011 147,0 1.782,0 182,3 693,3 5.910,5 350,9 21.907,7 207,7 31.181,4 
2012 116,4 1.802,8 208,4 630,5 5.851,9 362,4 20.027,5 240,9 29.240,9 
2013 127,6 1.962,0 224,4 667,4 5.760,6 362,8 18.992,6 256,3 28.353,7 
2014 122,6 2.439,7 268,6 788,8 6.188,5 420,9 18.061,9 277,4 28.568,4 
2015 109,8 2.807,8 241,7 708,9 5.475,3 348,3 17.589,9 302,3 27.583,9 

YBBO 2004-15 -9,6% 12,5% 25,7% 0,1% 7,8% 3,6% -1,1% 28,9% 1,1% 

* Mutlak alkol eşdeğeri 
Kaynak: TAPDK, 2004 öncesi çeşitli Tekel yıllık raporları, TUİK ve DPT raporları 

Bu tabloya göre TEKEL özelleştirmesini takiben viski ve votka tüketimi mutlak alkol 
değeri bazında yılda ortalama %12,5 ve %8 seviyesinde artış gösterirken, rakı tüketimi 
yılda ortalama %1 seviyesinde azalma göstermiştir.  

Daha geniş bir zaman perspektifinden bakıldığında 1999 yılında 1,2 milyon litre mA 
olan viski tüketimi, 2015 yılı sonunda 2,8 milyon litre mA seviyesine çıkarak toplamda 
iki katından daha fazla artış göstermiştir. 16 yıllık süreç içerisinde mutlak alkol değeri 
bazında viski tüketimi, yılda ortalama %5,8 artarken, rakı tüketiminde ise, aynı 
dönemde yılda ortalama %-4,3 düşüş ile yarı yarıya azalışa denk gelen bir seyir 
izlemiştir. Yine bu süreç içerisinde toplam distile alkollü içecek tüketimi, yılda ortalama 
%-2,6 oranında azalmıştır. Bir diğer ifadeyle mutlak alkol değeri bazında rakı ve toplam 
distile alkollü içecek tüketimi azalırken, viski tüketiminde artış gözlemlenmiştir. 
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Grafik 18: Distile alkollü içecekler, toplam iç piyasaya arz, 2004-2015, Litre mA 

 

Mutlak alkol değeri bazında rakı ve viskiyi incelediğimizde, rakı ve toplam distile alkollü 
içecek tüketimindeki azalışa karşın, viski tüketiminde daha ilginç bir seyir ortaya 
çıkmaktadır. 2001 ve 2002 yıllarında viski tüketiminde bir sıçrama yaşanmış ve aynı 
şekilde bir azalış eğilimine girmiştir. İç piyasaya viski arzı ancak 2009 yılında 2001 
yılındaki seviyesine tekrar ulaşmış ve 2009 yılında maktu ÖTV sistemine geçilmesiyle, iç 
piyasaya viski arzı tekrar istikrarlı bir şekilde yükselmeye başlamıştır. 
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* Mutlak alkol eşdeğeri
Kaynak: TAPDK, 2004 öncesi çeşitli Tekel yıllık raporları, TUİK ve DPT raporları

Viski arzı: %5,8 YBBO
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3.2 Sektör içi rekabet  

3.2.1 Diğer yüksek alkollü içecekler ile rekabet 

TEKEL’in özelleştirilmesi işletmeye ait tüm varlıkların tek parça olarak satışı şeklinde 
gerçekleşmiştir. 

Eş zamanlı olarak sektöre yeni markalar sunan diğer teşebbüsler de girmiştir. Sektör 
rekabete açılırken, rekabeti düzenleyici kurumların gözetimine muhtaç olmuştur. 
Sektörün gelişiminin çeşitlilik ve rekabetten geçtiğine inanan GİSDER için, sektörün 
yakından gözetim altında tutulması, gelecek 10 yıl içinde kalıcı rekabet dengelerinin 
oluşması için kritik önem arz etmektedir. 

Özellikle 2011 yılından bu yana rakı aleyhine gelişen ÖTV uygulamaları neticesinde rakı 
sektörü, nispeten daha yüksek üretim maliyetleri dolayısıyla, uluslararası içki üreticileri 
içinde ciddi bir rekabet sorunu yaşamaktadır. 

Örneğin, rakının üretiminde kullanılan alkolün en az %65’inin üzümden üretilmesi 
gerekmektedir. Diğer taraftan viski ve votka gibi içkiler ise, üzüme göre çok daha ucuz 
olan arpa, buğday, patates, şeker kamışı vb. hammaddelerden üretilebilmektedir. 
Ayrıca rakı, anason tohumu ile ikinci bir damıtım işlemine tabi tutulmakta ve bu işlem 
maliyeti arttırmaktadır. Dolayısı ile ithal ürünlerle rekabette rakının doğal olarak 
maliyet dezavantajı vardır. 

Rakı üretiminin en önemli girdisi olan anason ve üzüm üretim alanlarının giderek 
daraldığı gözlemlenmektedir. Üzüm, içki sanayinde kullanılmasının yanı sıra, aynı 
zamanda önemli bir ihracat ürünüdür. Dünyada pek çok ülkede üzüm üretimi çeşitli 
mekanizmalar ile teşvik edilmektedir. Ancak Türkiye’de böyle bir teşvik olmadığı için, 
bakımı oldukça maliyetli olan bağ alanları üretici tarafından sökülmektedir. 

Anason ise, Türkiye’nin endemik botanik çeşitlerindendir. Dünyada Akdeniz havzası ve 
civarında üretilen anason; fırıncılık, ilaç, kozmetik, kimya gibi sektörlerde kullanılmak 
üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilmektedir. Anason üretimi organize tarım 
şeklinde yapılmadığı için gelişimi son derece sınırlıdır. Anason üretimini destekleyici 
makro tarım politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Rakı üreticileri ile yapılan görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla bir litrelik (100 cl) rakının 
üretim maliyeti 8-10 TL seviyelerinde iken, aynı miktardaki viskinin üretim maliyeti 5-7 
TL seviyesindedir. Yüksek üretim maliyetine ek olarak rakı vergisel anlamda da diğer 
yüksek alkollü içeceklere göre dezavantajlı durumdadır. 

Diğer taraftan AB müktesebatı uyarınca 2018 yılında yapılacak ÖTV eşitlemesi, rakıyı 
diğer yüksek alkollü içecekler karşısında şimdikinden daha da zor durumda bırakacaktır. 
Vergi eşitlemesinin pratikteki yansıması doğrudan rakı aleyhine olacak olan bir 
düzenlemedir. Zira ‘eşit vergi’ alkol derecesine göre uygulanmakta ve bu da %45 alkol 
oranına sahip olan rakının %40 alkol oranına sahip viski karşısında eşitsiz bir durum 
yaratacaktır. 2016 yılı itibariyle, 1 litre saf alkol değeri üzerinden rakıya ve viskiye 
uygulanan ÖTV tutarları, sırasıyla 130 TL ve 150 TL’dir. 2018 yılında her iki içki için de 
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ÖTV tutarı, örneğin 170 TL seviyesinde eşitlendiğinde, 70cc viski için ÖTV yükü 47,6 TL 
olurken, aynı miktarda rakı için 53,6 TL olacaktır. 

Grafik 19: Rakı ve viskide 70 cc şişe için ÖTV tutarları, TL, 2004-2018 

 

3.2.2 Piyasada haksız rekabet 

Rekabet Kurulu kararlarına göre hakim durumun kötüye kullanılması genel olarak 
aşağıdaki yöntemler ile gerçekleşmektedir: 

• Alıcıların belli bir miktar ürünü alma taahhüdünde bulunmaları. 

• Münhasırlık bulunsa da bulunmasa da alıcılara belirli bir dönem için saptanan 
satış hedefine ulaşmaları durumunda uygulanan hedef indirimi. 

• Satış noktalarının ihtiyaçlarının tamamını veya büyük bölümünü, yalnız 
kendinden satın almasını sağlayacak şekilde, her nokta için kota belirlemesi ve 
bu kotaya bağlı iskonto/bedelsiz ürün vererek rakiplerin dışlanması. 

• Kapalı satış noktalarına, özellikle de bakkal, büfe gibi görece küçük satış alanına 
sahip noktalara, stant koymak suretiyle tüm teşhir alanının zapt edilmesi ve 
diğer markaların rafta yer alma imkanının kısıtlanması. 

• Açık satış noktalarına menüde başka markalara yer verilmemesi karşılığında 
ekstra yardımda bulunulması. 

Alkol piyasasında mevcut olan reklam kısıtlamaları sebebiyle perakende satış 
noktalarındaki raflarda ve açık satış noktalarında düzenli olarak yer bulabilmek 
sektörün diğer oyuncuları için hayati önemdedir. İhlaller idari cezalar ile sonuçlansa 
dahi sektör firmaları bu süreçte giderilmesi zor zararlar ile karşı karşıya kalmaktadır. 
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örneğin 170 TL seviyesinde  (veya herhangi bir eşit değerde) 
olduğunda 450 alkol oranına sahip  olan rakı 400 derece alkol 
oranına sahip viskiye göre dezavantajlı duruma düşüyor
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2004 yılına kadar tekel niteliğini koruyan rakı pazarı, 2004 yılından sonra özel 
teşebbüslerin rekabetine açılmıştır. Rakı pazarındaki tekelin sona ermesinin üzerinden 
12 yıl geçmesine rağmen, Mey İçki, yaklaşık %83’lük pazar payı ile rakı pazarında sahip 
olduğu güçlü konumunda devam etmektedir. 

Mey İçki özelikle Yeni Rakı markası ile satış noktaları için vazgeçilmez ticari ortak 
(unavoidable trading partner) niteliğindedir ve bu özellik teşebbüsün tek taraflı 
davranışlarının rekabet karşıtı pazar kapama etkisini doğurma ihtimalini 
arttırmaktadır.19 

Zira geçmişten bugüne kadar ki ihlallere ilişkin şikayetler sonucu açılan Rekabet Kurulu 
soruşturmalarında varılan kararlar, Mey İçki’nin haksız rekabete sebep olan fiillerde 
bulunmuş olduğu saptanmıştır. 2014 yılında Rekabet Kurulu, rakı pazarında kendi 
ürünleri lehine münhasırlık uyguladığı, rakiplerin ürün satışına engel olduğu ve 
faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Mey İçki aleyhine açılan soruşturmada 41.5 
milyon lira idari para cezası verilmesine oy çokluğuyla karar vermiştir.  

Aşağıda son 10 yıllık dönemde ilgili Rekabet Kurulu kararlarının özet bir kronolojisi 
bulunmaktadır: 

• 2006 yılında yapılan şikayete ilişkin gerçekleştirilen ön araştırma sonucunda, 
Mey İçki’nin sözleşmelerinin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında olduğu 
belirtilerek, Kanun’un 6. maddesi kapsamında bir değerlendirme yapmaya 
gerek olmadığı, bunun yerine muafiyetin geri alınmasına ilişkin bir inceleme ile 
aynı sonuca varılabileceği belirtilerek, soruşturma açılmamasına dair karar 
verilmiştir.20 Gerekçeli kararın Karşı Oy bölümünde de belirtildiği üzere, 
Kanun’un 6. maddesi kapsamında ihlalin varlığı halinde, Grup Muafiyeti gerekçe 
gösterilerek soruşturma açılmaması hukuken kabul edilemez.21 Zira 2002/2 
Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca; 
"Tebliğ hükümlerine göre tanınmış muafiyeti, Kanun'un 6. maddesinin 
uygulanmasını engellemez. Grup muafiyeti yalnızca Kanun'un 4. Maddesine 
ilişkin olarak koruma sağlamakta, hakim durumun kötüye kullanılmasını 
yasaklayan 6. maddeye ilişkin olarak ise koruma sağlamamaktadır. Tebliğ'in 8. 
Maddesine aykırı olarak verilen bu karar, Mey İçki’ye yaklaşık 2 yıl daha 
münhasırlığı uygulama hakkı tanımıştır. 

• Muafiyetin geri alınmasına ilişkin incelemenin ardından 2007 yılında alınan 
kararla muafiyetin geri alınmasına, Mey İçki tarafından rakip ürünleri satmama 
yükümlülüğü içermesi dolayısıyla, söz konusu sözleşmelerin ve bu sözleşmelere 
dayanan ya da fiilen münhasırlığa yol açan bedelsiz ürün, indirim, servis 
sıklığının değiştirilmesi gibi uygulamaların muafiyet koşullarıyla bağdaşmaz 

 
19 12.06.2014 tarihli Rekabet Kurulu kararı (Karar sayısı 14-21/410-178) 
20 24.08.2006 tarih ve 06-59/775-M sayılı Önaraştırma kararı 
21 2002/2 sayılı Tebliğ, Madde 8 “Bu Tebliğ hükümlerine göre tanınmış muafiyet, Kanunun 6. 

maddesinin uygulanmasını engellemez.” 

http://www.hurriyet.com.tr/index/kendi
http://www.hurriyet.com.tr/index/para
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olduğuna ve dolayısıyla anılan sözleşmelere ya da uygulamalara bireysel 
muafiyet tanınamayacağına karar verilmiştir.22 

• 2009 yılında yapılan önaraştırmada, Mey İçki tarafından uygulanan indirim 
sistemlerine ilişkin sadece Mey İçki satan noktalar ile diğer noktalar arasında 
karşılaştırmalar yapılmış, iskonto sistemi ile münhasırlık arasında bir bağlantı 
bulunamadığı belirtilmiş, ayrıca Mey İçki tarafından indirim uygulanan 
noktaların toplam pazar içindeki payının küçük olduğu belirtilerek soruşturma 
açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.23 

• 2010 yılında Mey İçki tarafından menfi tespit talebiyle Kuruma bildirilen 
“Yatırım Destek Sözleşmesi” hakkında, sözleşme revize edildikten sonra menfi 
tespit kararı verilmiştir.24 

• 2011 yılında gerçekleştirilen ön araştırmada, belirli hedefler çerçevesinde 
gerçekleştirilen (2007 yılında verilen muafiyetin geri alınması kararının “Sonuç” 
bölümünde özellikle belirtilen) bedelsiz ürün, iskonto ve nakit uygulaması 
kapsamında gerçekleştirilen taviz sistemleri ele alınmış, taviz sisteminin tamamı 
dikkate alındığında bu uygulamaların münhasırlığa yol açmadığı, ayrıca bedelsiz 
ürün ile hedef miktarı arasında korelasyonun düşük olduğu sonucuna ulaşılarak 
soruşturma açılmamasına karar verilmiştir.25 

• Mey İçki’nin açık noktalarda hakim durumunu kötüye kullandığına ilişkin 2011 
yılında yapılan diğer ön araştırmada ise, Mey İçki’nin açık/kapalı toplam satışları 
ve bu satışlar içindeki anlaşmalı nokta adedi oranları, taviz teklif oranı ile hedef 
gerçekleşme oranı arasındaki korelasyon gibi bir takım analizler yapılarak, 
pazara giriş engeli oluşturan bir durumun söz konusu olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.26 

• 2012 yılının başında yapılan başvurular ile başlayan süreçte gerçekleştirilen 
Soruşturma kapsamında, Haziran 2014’te verilen karar ile Mey İçki’nin 
rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırma amacı ve etkisi taşıyan 
uygulamalar ile hakim durumunu kötüye kullandığına karar verilmiştir.27. 

• Mey İçki’nin rekabete aykırı eylem ve işlemelerinin devamı üzerine 2015 yılında 
şikâyette bulunulmuş, Rekabet Kurumu, Temmuz 2015 tarihli kararı ile 
soruşturma açılmasına karar vermiştir. 

 

 

 
22 10.09.2007 tarih ve 07-70/863-326 sayılı Muafiyet kararı 
23 11.06.2009 tarih ve 09-27/575-135 sayılı Ön araştırma kararı 
24 25.02.2010 tarih ve 10-19/239-93 sayılı Menfi Tespit kararı 
25 03.03.2011 tarih ve 11-12/215-69 sayılı Ön araştırma kararı 
26 17.11.2011 tarih ve 11-57/1476-532 sayılı Ön araştırmakararı 
27 12.06.2014 tarih ve 14-21/410-178 sayılı Soruşturma kararı 
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IBS’nin sektör firmaları ile yaptığı görüşmelerden elde ettiği bulgulara dayanarak, 
haksız rekabetle ilgili sektördeki diğer sorunlar genel olarak şöyle özetlenebilir: 

Destekleyici 
unsurlar 

• Teşebbüslerin büyüklük farkı 
• Yavaş ilerleyen inceleme süreçleri 
• Yetersiz ve firma kârlılığı ile orantısız cezalar 
• Denetimler 
• Sektör yöneticilerinin kötü niyeti, ticari kanal ve tüketicilerin 

bilinçsizliği  

Uygulama 
çeşitleri 

• Perakende noktalarında rakibin raflarda yer almasına engel olma 
• Yerinde tüketim noktalarında rakip ürünlerin önerilmemesi 
• Duty free mağazalarında tek firma ürünleri satışı 
• Düzenlemelere aykırı reklam ve tanıtımlar 

Yerinde tüketim 
noktalarında 
rakip ürünlerin 
önerilmemesi 

• Mevcut düzenlemeler piyasada hakim durumda olan firmalara rakip 
ürünlerin satışını engelleme imkanı tanımaktadır.  

• Yerinde tüketim noktalarında, hakim durumda olmayan en az bir 
firmanın ürünlerinin bulundurulması şartı getirilmesine ihtiyaç vardır. 

• Böylece münhasır satıcılık anlaşması yapma hakkına sahip, hakim 
durumda olmayan şirketlerin de hakları korunmuş olacaktır. 

Düzenlemelere 
aykırı reklam, 
tanıtımlar 

• Yönetmeliklere aykırı tanıtım faaliyetlerini yapan ve ceza alma riskini 
göze alan şirketler, bu yöntemlere başvurmayan şirketlere göre haksız 
rekabet avantajına erişmektedir. 

3.2.3 Vergi kaynaklı finansman sorunları 

GİSDER üyeleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, özelleştirme 
sonrasında piyasanın ticari koşullarında yaşanan değişiklikler ve ÖTV artışlarıyla birlikte 
rakı üretimi yapan firmaların işletme sermayesi ihtiyacında artış zorunluluğu ortaya 
çıktığı anlaşılmaktadır. 

ÖTV yükü yanında satışlardan tahakkuk eden ÖTV tutarlarının aylık tahsil edilmesi 
firmalara ayrı bir finansman yükü getirmektedir. Zira rakı üreticileri çoğunlukla 90 
günlük vade ile çalışmakta iken, aylık tahakkuk eden ÖTV tutarları işletme 
sermayesinden karşılanmaktadır. Bu özellikle küçük ölçekli firmalar için ciddi 
boyutlarda bir finansman sorunu ortaya çıkarmaktadır. 

Aşağıdaki temsili örnek, günümüz ÖTV tutarı ile ticari iş şartları altında firmaların nasıl 
bir finansman baskısı altında olduklarını göstermektedir. 

 2005 2015 
Maktu ÖTV (TL/lt rakı) 12,77 48,47 
Aylık satış 500.000 500.000 
Alacak tahsilat vadesi (gün) 21 90 
ÖTV ödeme vadesi (gün) 30 30 
Finansman dengesi 1.915.500 -48.469.500 

Örneğin ayda ortalama 500.000 litre rakı satışı gerçekleştiren bir firma, ortalama 21 
günlük vadeli satışların yapıldığı 2005 yılında, ÖTV ödeme vadesi 30 gün olduğu için, 
ÖTV ödemesinden önce piyasadan da tahsilat yapabildiğinden, finansman konusunda 
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avantajlı idi. Ancak günümüz ticari koşullarında yine ayda ortalama 500.000 litre rakı 
satışı gerçekleştiren bir firma, ortalama 90 gün vadeli satışlar yaptığı ve ÖTV ödeme 
süreleri 30 gün olduğu için, piyasadan tahsilatlarını yapamadan ÖTV ödemelerini 
gerçekleştirmek zorunda kalıyor ve üç ayın sonunda yaklaşık 48,5 Milyon TL ÖTV 
ödemesini işletme sermayesinden ödemek zorunda kalıyor. 

IBS saha gözlemlerine göre, piyasanın hakim konumunda olan oyuncusu Mey İçki’nin 
en fazla 15-20 günlük ödeme vadesi ile çalıştığından bu şekilde bir finansman baskısı 
altında olduğunu söyleyemeyiz. 

3.2.4 Tesislerin ayrılığı prensibi 

Alkol ve Alkollü İçecek Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, 
İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 24888 nolu 
yönetmeliğin 13. maddesine göre: “Alkol ve alkollü içecek üretim tesisleri, birbirinden 
tamamen ayrılmış proses üniteleri şeklinde kurulmalıdır. Alkollü içecek tesislerinin aynı 
kategori bazında projelendirilmesi esastır.” şeklinde bir sınırlama getirmektedir. 

Bu sınırlama sebebiyle rakı üreticileri tesislerini ürün çeşitlendirmesi yaparak daha 
verimli şekilde kullanamamaktadır. Zira rakı üretim tesisleri, gıda alkolü de 
damıtabilecek ve buradan çeşitli kategorilerde üretim yapabilecek cihaz ve ekipmana 
sahiptir. Örneğin suma (yani bir çeşit etil alkol) üreten tesis, boş kapasitesinde tahıldan 
etil alkol üretip ürün çeşitlendirmesi yapabilecekken, aynı üniteden ayrı bir tane 
kurulması istenmektedir.  

Halbuki İskoçya’da tahıldan viski damıtan üreticiler, aynı tesiste beyaz yüksek alkollü 
içeceklere (white spirits) yönelik nötr tarımsal kökenli alkol üretimi de yapabilmekte ve 
tesislerini daha etkin kullanabilmektedir.28 

Sonuç olarak mevcut yönetmelikler, atıl duran damıtma ünitesi mevcutken, aynı 
tesisten tekrar kurulmasını ve bazı kategorilerde toplam ülke tüketimi kadar kapasiteyi 
gerekli kılmaktadır. Bu durumda bir milyon litre distile alkollü içecek üretim kapasitesi 
ile izin almış işletmelerde, belirtilen koşulların aranmaması, verimli tesis ekonomisine 
geçişte yardımcı olabilir. 

3.2.5 Sektöre yabancı sermaye yatırımları 

Mevcut yasal ve finansal düzenlemeler çerçevesinde yerli ve yabancı finansal 
yatırımcılar sektöre yatırım yapmak istememektedir. 

Diğer taraftan stratejik yatırımcılar gücün tek bir şirkette yoğunlaştığı bu sektöre 
girmekten çekinmektedirler. 

 
28  2009, The Scotch Whisky Industry, SPICe briefing, 28 October 2009, page 4, “Some grain 

distilleries separately produce neutral alcohol for white spirits.” “Bazı tahıl bazlı alkol 
damıtma tesisleri ayrıca beyaz yüksek alkollü içkiler için nötr alkol de üretmektedir”  
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3.2.6 Kaçak / kayıt dışı üretim ile mücadele  

Kaçak ve kayıt dışı içki üretimi ve/veya dağıtımı farklı yasal statüler olduğundan iki farklı 
konu olarak incelenmelidir. Kaçakçılık, alkollü içeceğin gerekli gümrük işlemlerine tabi 
tutulmadan Türkiye’ye sokulmasıdır. Kayıt dışılık ise Türkiye içinde TAPDK’den gerekli 
ruhsat alınmadan içki üretilmesidir. Halk arasında sahte içki olarak adlandırılan kategori 
bu ikincisidir. 

İçki kaçakçılığına ilişkin temel kanun 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’dur. Bu 
kanunda alkollü içki kaçakçılığı suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun cezası üç yıldan 
başlayıp, çeşitli hallere göre, çok uzun sürelere çıkabilmektedir. Diğer suçlarla 
kıyaslandığında çok yüksek olan bu cezanın temel sebebi, devletin alkollü içecekten 
sağladığı vergi gelirini korumak istemesidir. Vergi geliri açısından 2014 yılında devletin 
ÖTV gelirinin 5,8 milyar TL olduğu düşünüldüğünde kaçak içki ile mücadelenin ne kadar 
haklı ve önemli olduğu çok açıktır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele raporlarından 
derlenen bilgiye göre 2013 yılında yakalanan kaçak alkollü içecek miktarı 135.191 şişe 
iken, bu miktar 2009 yılında 1.215.108 şişedir. 2004 ve 2013 yılları arasındaki ortalama 
yakalanan kaçak alkollü içecek miktarı içinde 2009 yılında yakalanan miktarın istisna bir 
durum olduğu görülmektedir. Bu nedenle 2009 sonrasında yakalanan kaçak alkollü 
içecek sayısındaki azalış, ÖTV uygulamalarının olumlu bir yansıması olarak 
değerlendirilmektedir, ki sektör temsilcilerine göre bu çok gerçekçi gözükmemektedir. 
Zira sektör oyuncuları bunun kaçak içki yakalama oranında bir düşüş olduğu 
kanaatindeler. Dolayısıyla yakalanamayan ve bilinmeyen kaçak alkollü içecekler, 
sektörün rekabet ortamını bozucu etkisiyle birlikte, kamunun vergi gelirlerine de 
önemli bir darbe vurmaktadır.  

Tablo 22: Türkiye’de yakalanan kaçak alkollü içecek miktarları, 2004-2013 

Yıllar 
Kaçak alkollü içki 

(Şişe) 
2004 61.746 
2005 130.195 
2006 133.726 
2007 116.993 
2008 384.278 
2009 1.215.108 
2010 362.731 
2011 291.577 
2012 244.158 
2013 135.191 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
raporları, 2005, 2008 ve 2013 

Kaçak içki ile mücadele edilmesi gerekliliğinin ikinci nedeni de halk sağlığının 
korunmasıdır. Teorik olarak kaçak içkilerin nerede ve hangi koşullarda nasıl bir içerikle 
üretildiği bilinememekle birlikte, gerçekte kaçak olarak sokulan ürünlerin büyük 
kısmının orijinal ürünler, yani Türkiye’de de satılmasına izin verilebilecek ürünler 
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olduğu bilinmektedir. Çünkü yurtdışındaki orijinal içkiler Türkiye’ye nazaran daha düşük 
vergilendirildeiğnden zaten daha ucuzdur ve bu içkilerin kaçak yolla ülkeye sokulması 
mevcut durumda önemli bir kayıt dışı kazanç sağlamaktadır. Düşük bir ihtimal de olsa 
içki sahte ise yani sağlığa zararlı ise Türk Ceza Kanunun 187. maddesinde belirtilen suç 
oluşur. Yine de vurgulamakta fayda var ki, kaçak içki konusunda özellikle korunan yarar 
devletin vergi geliridir. 

Alkollü içecek piyasasındaki diğer sorun ise kayıt dışı ya da sahte içki üretimidir. Bu da 
iki farklı şekilde ortaya çıkabilir: (1) Üretici firmaların beyan eksikliği, (2) Sahte ve taklit 
ürünler. 

Üretici firma satmış olduğu ürünlerden bir kısmını, fatura düzenlemeyerek beyan 
etmeyebilir. Böylece önemli miktardaki ÖTV gelirini elde ederken, satışa ilişkin ÖTV 
matrahı oluşmaz.  

Sahte bandrol veya yüksek miktarda alınarak zayi gösterilen bandroller, risk oranını 
arttırıcı etkidedir. 

Yasal olmayan, dökme veya ürüne ait olmayan kaplarda ürün satışı ise bir başka risk 
faktörüdür. 

Sektör oyuncuları bandrol kullanım verileri ve satış verileri çaprazlanmasının gerekli 
olduğunu düşünmektedir. Bu konuda saha denetimleri arttırılmalı, satış noktalarında 
şüpheli ürünler incelenmeli, ihbarlar üzerinde hızlı sonuç alacak bir çağrı merkezi 
kurulması talep edilmektedir. 

Sahte içkiler genellikle sanayi tipi etil alkolün başka malzemelerle ve aromalarla 
karıştırılması sonucu üretilirler. Sorun, bu etil alkolün gıda maddelerinde 
kullanılmayacağı varsayılarak içinde bir miktar metil alkol bulundurmasıdır. Zira metil 
alkol vücuda girdiğinde çeşitli metabolik süreçler sonunda zehirli formik aside dönüşür. 
Medyada sıkça haberlerine rastlanılan körlük ve ölüme sebep olan da zaten bu 
maddedir. Sahte içkilerin vücuda verdikleri zarar içkide ne kadar metil alkol olduğu, 
kişinin ne kadar tükettiği gibi çeşitli faktörler ile bağlantılıdır. Çoğu sahte içki 
tüketiminin baş ağrısı, kusma gibi sıradan belirtilerle neticelendiği düşünüldüğünde, 
sahte içkilerin ne kadar yaygın tüketime sunulduğunun anlaşılması zordur. Tüketime 
sunulan yerleri bilmeden imalatçılara ulaşmak da zorlaşmaktadır. Dolayısıyla da sahte 
içki endüstrisine ilişkin güvenilir rakamlar bulunamamaktadır. 

Sahte içkide bir alt kategori de toplumumuzda ‘boğma rakı’ diye tabir edilen ve 
özellikle Ege, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’da görülen esasen fermante edilen 
üzümün, anason tohumu ile basit damıtma cihazlarında kontrolsüz biçimde damıtılması 
ile üretilen bir tür sahte rakıdır. Sonuçta, belirli kimyasallardan arındırılmamış bir içki 
elde edilir. Kokusu ve tadı oldukça ağırdır. Bazı kimyasallardan arınmadığı için baş ağrısı 
ve bazı durumlarda zehirlenmelere yol açabilir. Ne yazık ki, bu içki halk arasında kabul 
görmüş ve bazı kesimlerde alışkanlık oluşturmuştur. 

Sahte içki üretmek, başka hiçbir şey zarar oluşmasa bile, 5607 sayılı kanunun madde 
3/18 ve 4733 sayılı kanunun madde 8/1’e göre suçtur. Ayrıca sahte içki üretenlere yine 
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4733 sayılı kanunda öngörülen idari para cezaları kesilir. Şayet sahte içki sağlığa zararlı 
ise ayrıca TCK madde 187’de belirtilen suç oluşur. Bir de bir insanın sağlığı bozulmuş 
veya biri ölmüşse, yine TCK’nin ilgili maddelerine göre sorumluluk doğacaktır. Keza 
sahte içkiyi sahteliğinden haberdar bir şekilde satanlar da üreticiler gibi cezalandırılır. 

Kaçak içki için ilk akla gelen çözüm, cezaları arttırmak olabilir. Fakat şu anda kanunda 
öngörülen cezalar zaten yakın zamanda arttırılmış cezalardır ve cezaların arttırılmasının 
tek başına suçu önlemede yetersiz kaldığı bugüne kadar devam etmekte olan kaçakçılık 
olaylarından anlaşılmaktadır. İçki kaçakçılığı ile mücadele için buna sebep olan 
faktörlerin incelenmesi ve bunlara yönelik önlem alınması zaruridir.  

Sektör temsilcilerine ve uzmanlarına göre içki kaçakçılığının temel nedeni içkilerin vergi 
oranlarından dolayı Türkiye’deki fiyatları ile yurtdışındaki fiyatları arasındaki yüksek 
farktır. Bu fark da temel olarak Türkiye’de içkiye uygulanan yüksek vergilerden 
kaynaklanmaktadır. 

Bu noktada vergilerin düşürülmesi içki fiyatlarının da düşmesine sebep olacağı için 
daha fazla vergilendirilmiş içki satılacak, fakat teorik olarak vergi oranı azaldığı için 
devletin vergi gelirlerinde önemli bir artış gerçekleşmeyecektir. Ancak bu arada düşük 
içki fiyatları içki kaçakçılığını daha az cazip hale getirecektir. Diğer taraftan vergi 
oranlarının düşürülmemesi ilk bakışta devletin vergi gelirini değiştirmeyeceği düşünülse 
de kaçakçılığa rağbetin artmasına sebep olabilecektir. 

Kayıtdışı ya da sahte içki konusunda cezaların artırılması hususunda yapılabilecek her 
şey halihazırda yapılmaktadır. Zira sahte içkide cezalar müebbet hapise kadar 
gidebilmektedir. Esasında sahte içkiye ilişkin problem daha çok sahte içkiyi 
yakalamanın zorluğudur. Doğrudan üreticileri bulmak zor olacağından içki satılan 
yerlerde denetimler gerçekleştirmek bir olasılık olabilir. Fakat bu yerler sahte içkileri 
gerçek olanlarla birlikte sunduklarından bunlara yapılacak denetimlerde sahte olanları 
bulmak zor olacaktır. Olumlu tedbirler açısından da kaçak içkideki etkin pişmanlık ve 
ödül sistemi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde zaten mevcuttur. Burada da 
kaçak içkide olduğu gibi sahte içki üretmeyi kârlı bir iş olmaktan çıkartmaktan başka bir 
yöntem görünmemektedir. Bu da ancak vergileri daha optimum bir noktaya çekerek 
yapılabilir. O zaman da bir önceki paragraftaki seçimimize geri dönmekteyiz, ki bu 
seçimde ekonomik olanın vergileri aynı bırakmak olduğunu söylemiştik. Ama hesaba 
sağlığa zararlı sahte içkileri de katınca, esas konunun ekonomi değil insan sağlığı olduğu 
anlaşılacaktır.Aşağıdaki adımlar birer çözüm önerisi olarak sunulabilir: 

• “Alkol ve Alkollü İçecekler Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı” çalışması 
başlatılması 

• İhbar hattı kurulması ve performans takibi 

• İhbar ödüllendirme ve yakalamalarda prim uygulaması  

• Nakil araçlarının müsaderesi 

• Saha denetimlerinin yaygınlaştırılması 

• Minimum satış fiyatı uygulaması 
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IV DÜNYA UYGULAMALARI  

4.1 Geleneksel bir içki olarak Uzo’nun küresel sermaye karşısındaki 
konumu 

1980 ve 1990’lı yıllarda Yunanistan, Uzo üzerindeki ÖTV’nin yükseltilmesi için Avrupa 
Komisyonu tarafından baskılara maruz kaldı. Zira mevcut duruma göre Uzo’ya 
uygulanan ÖTV, viski gibi yüksek alkollü ithal içkilere nazaran çok daha düşük bir 
seviyede idi. Ancak Yunan hükümetleri bu baskılara karşı mücadele etti ve 2006 yılında 
uzo ile birlikte tsipouro ve tsikoudia içkilerini coğrafi tescil kapsamında koruma altına 
aldırarak ayrıcalık sağladı. 

Yüksek alkollü içecekler AB’de aynı oranda vergiye tabi. Ancak Yunanistan’ın milli içkisi 
olarak coğrafi tescil alan Uzo ile diğer alkollü içecekler arasında 1/2 dengesi bulunuyor. 

Tablo 23: Bir hektolitre saf alkol için ÖTV, Yunanistan ve Türkiye, 2016 

Ülke 
Ülke para birimi 

cinsinden 
Oran 

(EUR) 
KDV 
(%) 

Türkiye - Viski, likör 15.071,00 4.692,68 18% 

Türkiye - Cin, votka 13.403,00 4.173,31 18% 

Türkiye - Rakı 13.068,00 4.069,00 18% 

Yunanistan  2.450,00 23% 

Yunanistan - Uzo*  1.225,00 23% 

Kaynak: Avrupa Komisyonu güncellenmiş ÖTV tablosu, 2016, 
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016 

Yunanistan’da her tür alkollü içecek kategorilerine göre farklı vergilendirmelere tabidir. 
Her bir ürün için bir hektolitre etil alkol değeri üzerinden en yüksek ÖTV viski, votka ve 
cin gibi yüksek alkollü distile içkilere uygulanmaktadır. Uzo ve tsipouro gibi coğrafi 
tescil statüsü olan yerli içkilere isediğer yüksek alkollü içeceklere uygulanan ÖTV’nin 
yarısı uygulanır. 

Biraya uygulanan ÖTV diğer iki kategoriye göre daha düşük olup, yüksek alkollü 
içeceklere uygulanan ÖTV’nin %25’i seviyesindedir. 

Şarap ve diğer fermante içkiler ise etil alkol değeri üzerinden değil, nihai ürünün bir 
hektolitre miktarı üzerinden vergilendirilir. 

Yunanistan’da içinde bulunduğu ekonomik krizin ve düşen turizm hacminin etkisiyle 
yüksek alkollü içecek tüketimi son yıllarda azalış eğilimindedir. Örneğin 2008 yılında 
yaklaşık 51 milyon litre olan yüksek alkollü içecek tüketimi, 2013 yılı sonunda yılda 
ortalama %12’lik bir düşüş ile yaklaşık 28 milyon litre seviyesine gerilemiştir.  
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Tablo 24: Yunanistan yurtiçi yüksek alkollü içki satışı, 2008-2013, Milyon litre 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
YBBO 

2008-13 
Pay 

2013 
Brendi-Konyak 3,1 3,0 2,5 1,9 1,6 1,3 -15,2% 5% 
Likör 3,1 2,8 2,2 1,8 1,4 1,3 -16,2% 5% 
Rom 2,3 2,4 2,1 1,9 1,6 1,6 -6,3% 6% 
Viski 20,8 19,5 15,0 12,1 9,9 9,0 -15,4% 33% 
Votka  6,0 5,9 5,1 4,4 4,1 4,1 -7,0% 15% 
Uzo 9,6 9,1 8,3 7,4 6,4 5,4 -11,0% 19% 
Tsipouro  2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4% 9% 
Diğerleri 6,5 6,8 6,1 5,5 5,1 4,9 -5,4% 9% 
Toplam 51,3 49,5 41,3 34,8 30,1 27,7 -11,6% 100% 

Kaynak: Euromonitor 2014 

Yurtiçi tüketimde viskinin payı 2013 yılı itibariyle 9 milyon litre ile %33 seviyesinde iken 
uzo 5,4 milyon litre ile tüketimde %19’luk bir paya sahiptir. 2008 yılında viski tüketimi 
toplam yüksek alkollü içecek tüketiminin yaklaşık %40’ını oluştururken, uzonun payı 
yine %19 seviyelerinde idi. Bu beş yıllık süreç içerisinde yüksek alkollü içecek 
tüketiminde uzonun payı ortalama %20 seviyelerinde seyretmiştir. 

İstatistiklere göre tsipouro ile birlikte uzonun tüketimi 2013 yılında 7,7 milyon litre 
olarak hesaplanmaktadır. Ancak sektör uzmanları gerçek tüketimin bundan çok daha 
fazla olduğu konusunda birleşmektedir. Yunanistan’da uzo ve tsipouronun yüksek 
oranda kayıt dışı ev ve butik üretim ile karaborsa satışı bulunmakla birlikte bu konuda 
net bir tahminde bulunulmamaktadır. 

1970’li yıllarda Yunanistan’da kişi başı viski tüketimi yılda 0,39 litre iken bu oran 1980’li 
yıllarda 4,5 litreye çıkmıştır. 1980’li yıllarda yılda ortalama 5,4 milyon litre ile viski en 
çok tercih edilen üçüncü içki iken 2001 yılına gelindiğinde bu oran 23,3 milyon litreye 
çıkarak kişi başı 2,3 litre tüketim ile en çok tercih edilen içki haline gelmiştir. 2001 
yılında uzo tüketimi 10,4 milyon litreye gerilemiş, kişi başı uzo tüketimi 1 litre 
seviyelerinde kalmıştır.29 Son yıllarda da tüketimde %20 pazar payı bandına 
sıkışmıştır.30  

Yunanistan yüksek alkollü içecekler pazarı değer anlamında viski ve votka 
egemenliğindedir. 2013 yılı itibariyle yıllık tüketim 1,8 Milyar Avro seviyesindedir ve 
bunun yaklaşık %60’ını viski ve votka temsil etmektedir.  

  

 
29 Bampilis, Tryfon, 2013, Greek Whisky The Localization of a Global Commodity, s.2, 

Berghahn Books 
30 Yunanistan’daki uzo ve viski tüketiminin tarihi hakkında daha fazla bilgiye ulaşılamamıştır. 

Ancak Yunan gazetelerindeki taramalardan anlaşıldığı kadarıyla uzo 70’li ve 80’li yıllarda 
en popüler içki iken bu hakim durumunu sonraki yıllarda ithal içkilere özellikle viskiye 
karşı yitirmiştir.  
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Tablo 25: Yunanistan yurtiçi yüksek alkollü içki satışı, 2008-2013, Milyon EUR 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
YBBO 

2008-13 
Pay 

2013 
Brendi-Konyak 161,7 159,1 149,8 114,0 94,2 78,4 -13,5% 4% 
Likör 126,1 115,3 94,0 76,5 63,0 51,9 -16,3% 3% 
Rom 184,9 196,8 176,7 156,0 138,6 136,5 -5,9% 8% 
Viski 1.528,6 1.470,1 1.248,2 998,5 808,7 722,8 -13,9% 40% 
Votka  522,9 513,9 462,9 402,4 377,3 380,2 -6,2% 21% 
Uzo 202,4 193,2 181,2 161,3 137,5 114,6 -10,8% 6% 
Tsipouro  62,2 75,1 78,1 78,5 79,2 74,4 3,6% 4% 
Diğerleri 397,9 393,9 333,9 274,2 235,0 233,2 -10,1% 13% 
Toplam 3.186,7 3.117,4 2.724,8 2.261,4 1.933,5 1.792,0 -10,9% 100% 

Kaynak: Euromonitor 2014 

2008 yılında uzo ve tsipouro 265 Milyon Avro yurtiçi satış ile toplamda %8’lik paya 
sahipken, 2013 yılına gelindiğinde 190 Milyon Avro satış tutarı ile %10’luk bir paya 
sahiptirler. 

Grafik 20: Yunanistan yüksek alkollü içecekler yurtiçi satış payları, 2008/2013 

  
Kaynak: IBS analizi, 2016  

Tüketime bağlı olarak yüksek alkollü içecek ithalatı 2004 yılından 2015 yılına kadar 
ortalama %4 düşüyor olsa da, halen yılda ortalama %4 artmakta olan ihracatının 
yaklaşık iki katı seviyesindedir. 
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Tablo 26: Yunanistan yüksek alkollü içecek dış ticareti, 2004-2015, Milyon EUR 

 İthalat İhracat 

 Viski  Votka Diğer Toplam Uzo Viski Diğer Toplam 
2004 138,2 26,0 70,1 234,3 14,5 14,9 20,5 49,9 
2005 156,3 20,9 69,2 246,4 16,9 12,7 20,1 49,7 
2006 175,7 15,2 80,4 271,4 18,4 13,0 22,0 53,4 
2007 173,1 15,2 77,6 265,8 19,7 11,8 23,9 55,4 
2008 167,0 14,0 80,3 261,3 21,0 12,6 28,4 62,0 
2009 166,6 21,8 82,9 271,3 20,3 15,5 24,2 60,0 
2010 125,9 20,2 71,0 217,1 24,0 13,9 27,4 65,4 
2011 92,6 16,4 54,8 163,8 24,5 18,9 28,0 71,4 
2012 64,8 15,7 50,5 131,0 26,8 17,9 28,5 73,2 
2013 65,0 17,1 50,3 132,4 27,8 16,1 29,7 73,7 
2014 63,9 17,7 46,5 128,0 29,9 17,8 31,0 78,7 
2015 62,3 20,9 54,5 137,8 32,7 16,4 28,8 77,9 

YBBO 2004-15 -7,0% -2,0% -2,3% -4,7% 7,7% 0,9% 3,2% 4,1% 
Pay 2015 45,3% 15,2% 39,6% 100,0% 42,0% 21,1% 37,0% 100,0% 

Kaynak: Trademap verisi üzerinden IBS analizi 

Yunanistan’daki uzo üretiminin yaklaşık %40’ının ihraç edildiği tahmin edilmektedir. 
2015 yılı itibariyle Yunanistan’ın toplam yüksek alkollü ihracatının %42’sini uzo 
oluşturmaktadır. Uzo ihracatı yılda ortalama %7,7 artarak 2015 yılında yaklaşık 33 
Milyon Avro seviyesine ulaşmıştır.  

2015 yılı itibariyle Yunanistan’ın yüksek alkollü içecek ithalatının değer bazında %45’ini 
oluşturan viskinin ithalatı ise, 2007 yılından beri düşüş eğiliminde olup, özellikle 2009 
krizinin ardından çok keskin bir şekilde düşmeye devam etmiştir. Ancak yine de 2015 
yılında 62,3 Milyon Avro seviyesinde olan viski ithalatı, uzo ihracatının yaklaşık iki katı 
seviyesindedir. 

2015 yılı itibariyle, Yunanistan’ın yüksek alkollü içki ithalatının miktar ve değer bazında 
%50’sinin kaynağı İngiltere iken, ihracatta en büyük pazarı değer bazında %33, miktar 
bazında %65 ile Almanya’dır. Uzo ihracatının da benzer şekilde %55’i Almanya’ya 
yapılmaktadır. İkinci büyük uzo pazarı ise yaklaşık 7,4 Milyon Avro (%23 pay) ile Irak’tır. 

Türkiye’de Mey İçki’nin sahibi olan Diageo’nun Yunanistan’daki şirketi Diageo Hellas 
2013 yılı itibariyle değer bazında Yunanistan içki pazarının %27’sini elinde tutmaktadır. 
Firmanın çok geniş bir ürün portföyü ile geniş bir dağıtım ağı bulunmaktadır. Önceki 
yıllarda daha yüksek bir pazar payına sahip olan firmanın payındaki düşüşün ana 
sebebi, portföyündeki en güçlü ürün olan viskinin satışlarındaki azalmadır. Viski 
tüketimindeki kayıp daha çok votka ve cin gibi ürünlere kaymıştır. Diageo, Pernod 
Ricard ve Bacardi-Martini firmaları yüksek alkollü içecek pazarını domine ederken, 
(yaklaşık %47) Amvyx, WS Karoulias ve Kondor gibi yerli firmaların pazarda halen güçlü 
varlıkları söz konusudur. 

Bazı önemli markalarını Coca-Cola HBC’ye kaptıran WS Karoulias, 2013 yılında Chios 
adasında üretilen premium segmentteki Stoupaki adlı yeni bir uzo markasını dağıtmaya 
başlamıştır. WS Karoulias ile Amvyx ulusal marka sahibi şirketler arasında toplam 
yüksek alkollü içki pazarının yaklaşık %23’ünü elinde tutmaktadır.  
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Uzo ve tsipouro satışlarında büyük firmaların payı sınırlı olup çoğunlukla küçük 
oyuncular tarafından dağıtılmaktadır. Bölgesel olarak çeşitlilik gösteren bu ürünlerde 
özellikle premium segmentte yer alan uzo markaları (örn. Ouzo Plomariou or Mini) 
daha çok açık satış noktalarında satılmaktadır. Perakende pazarında ise çoğunlukla 
yerleşik markalar bulunmaktadır.  

4.2 Geleneksel içki üreticilerinin küresel rekabet içinde desteklenmesi 

Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılında yayımladığı bir rapora göre31, Avrupa Birliği’nde 
coğrafi işaret tescilli alkollü sert içkilerin 2010 yılında toplam satışı 8,3 Milyar Avro’dur. 
Avrupa Birliği’nde 2005-2010 yılları arasında coğrafi işaret tescilli distile alkollü içki satış 
oranı %2,8 oranında artarken coğrafi işaret tescili olmayan distile alkollü içeceklerin 
satış oranları %1,3 oranında azalmıştır. Avrupa Birliği’nin distile alkollü içecek 
ihracatının %64’ünü tescilli içkiler oluşturmaktadır. Tescilli distile alkollü içecek 
ihracatının %98’ini İskoç Viskisi ve Konyak oluşturmaktadır. İskoç viski endüstrisi 
İngiltere’de yaklaşık 40.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamaktadır.32 
Konyak sanayi ise Fransa’da 17.000 kişiye doğrudan olmak üzere toplamda 50.000 
kişiye etkileşimde olduğu turizm, ulaştırma gibi sektörler aracılığı ile dolaylı yoldan 
istihdam yaratmaktadır.33  

Tescil edilen distile alkollü içecekler AB’nin coğrafi işaret tescilli alkollü sert içkilerinin 
yer aldığı “E-Spirit-Drinks” veri tabanına kaydedilir. 

Bugüne kadar AB’ye üye olmayan ülkelerden AB’de distile alkollü içecek olarak tescil 
edilmiş olan sert içkiler, Guatelama’nın Ron de Guatemal romu ve Peru’nun 
Pisco’sudur. Meksika tekilasının tescil değerlendirme süreci halen devam etmektedir. 

E-Spirit veritabanında 14 çeşit Bulgar içkisi coğrafi olarak tescil edilmiş, dört çeşidin 
daha tescil süreci değerlendirme aşamasındadır.  

Türkiye’den henüz hiçbir alkollü içki AB’den coğrafi tescil almamıştır. 

Vergisel avantaj söz konusu olduğunda, Avrupa Komisyonu’nun 2016 yılı başında 
yayımladığı güncellenmiş ÖTV tablosuna göre, Avrupa’da 4 adet yüksek alkollü içecek 
indirimli vergi avantajından faydalanılmaktadır: 

• Uzo (Yunanistan) 

• Rom (Fransa’nın denizaşırı topraklarından gelen)  

 
31 Chever, Tanguy/Renault, Cristian/Renault, Severine/Romieu, Violaine; Value of Production 

of Agricultural Products and Foodstuffs, Wines, Aromatised Wines and Spirits Protected 
by a Geographical Indication (GI), Final Report, 2012, 
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi/final-report_en.pdf 

32 Scotch Whisky Association Facts and Figures, http://www.scotch-whisky.org.uk/whatwe-
do/facts-figures/ 

33 Spirits: A European Power House For Trade, http://spirits.eu/files/24/brochure-pdf-
finallow-resolution.pdf 



  

IBS 81 

• Azores ve Madeira (Portekiz) 

Aşağıdaki tabloda bu ürünlere uygulanan ÖTV miktarları ve bu oranların GSYİH’ya 
oranları görülmektedir: 

Tablo 27: AB ve Türkiye’de bir hektolitre saf alkol için ÖTV ve kişibaşı GSYİH oranı, 2016 

 ÖTV (€) KDV (%) 

Kişi başı 
GSYİH 

(€, 2014 
ÖTV/ Kişi 

başı GSYİH 
Türkiye - Viski, likör 4,692.68 18% 7,819.00 60% 
Türkiye - Cin, votka 4,173.31 18% 7,819.00 53% 
Türkiye - Rakı 4,069.00 18% 7,819.00 52% 

Yunanistan 2,450.00 23% 16,200.00 15% 
Estonya 2,172.00 20% 15,600.00 14% 
Polonya 1,343.41 23% 11,100.00 12% 
Finlandiya 4,555.00 24% 37,800.00 12% 
İsveç 5,455.00 25% 45,300.00 12% 
Letonya 1,400.00 21% 12,300.00 11% 
Litvanya 1,320.67 21% 12,800.00 10% 
Macaristan 1,065.81 27% 11,100.00 10% 
İngiltere 3,754.00 20% 39,500.00 10% 
Romanya 748.88 20% 8,100.00 9% 
Bulgaristan 562.43 20% 6,100.00 9% 
İrlanda 4,257.00 23% 46,200.00 9% 
Belçika 2,992.79 21% 36,500.00 8% 

Yunanistan - Uzo 1,225.00 23% 16,200.00 8% 
Slovakya 1,080.00 20% 14,400.00 8% 
Portekiz 1,289.27 23% 17,300.00 7% 
Çek Cumhuriyeti 1,048.84 21% 14,700.00 7% 
Slovenya 1,320.00 22% 18,700.00 7% 
Hırvatistan 693.72 25% 10,400.00 7% 
Malta 1,360.00 18% 20,400.00 7% 
Fransa 1,737.56 20% 32,200.00 5% 
Kıbrıs 956.82 19% 20,600.00 5% 
Danimarka 2,010.59 25% 46,900.00 4% 
Hollanda 1,686.00 21% 40,100.00 4% 
İspanya 913.28 21% 23,300.00 4% 
İtalya 1,035.52 22% 26,900.00 4% 
Almanya 1,303.00 19% 37,100.00 4% 
Avusturya 1,200.00 20% 39,100.00 3% 

Fransa - Rom 869.27 20% 32,200.00 3% 
Finlandiya - >1.2% <2.8% 800.00 24% 37,800.00 2% 

Portekiz - Azores 322.32 18% 17,300.00 2% 
Portekiz - Madeira 296.24 22% 17,300.00 2% 

Lüksemburg 1,041.15 17% 91,600.00 1% 

Kaynak: Avrupa Komisyonu güncellenmiş ÖTV tablosu, 2016, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2016, Eurostat, 2015  

Bu oranlara göre Türkiye’nin yüksek alkollü içeceklere uyguladığı ÖTV miktarları kişi 
başı GSYİH’ya oranla açık ara en yüksek olan ülkedir. Örneğin rakıya uygulanan ÖTV kişi 
başı GSYİH’nin %52’si seviyesindeyken, uzoya uygulanan ÖTV’nin Yunanistan’daki kişi 
başı GSYİH’ye oranı %8 seviyesindedir. 
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Grafik 21: Avrupa Birliği ve Türkiye ÖTV karşılaştırması, GSYİH oranı, 2016 

 

Diğer taraftan Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin kişi başı alkol tüketimleri ve 
hükümetlerin GSYİH içinde alkollü içeceklerden kaynaklanan ÖTV gelirleri 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin açık ara en düşük kişi başı alkol tüketimi oranına 
rağmen, en yüksek ÖTV geliri yaratan dördüncü ülke olduğu ortaya çıkmaktadır. 

En son mevcut olan 2012 verilerine göre GSYİH’ye oranına göre en fazla ÖTV geliri elde 
eden ülke, GSYİH içinde binde altı pay ile İngiltere olmuştur. Ancak İngiltere aynı 
zamanda kişi başı alkol tüketiminde yılda ortalama 10 litre ile en fazla alkol tüketimi 
olan ülkelerden birisidir. Avusturya ve Fransa ise ortalama 12 litre kişi başı alkol 
tüketimine rağmen GSYİH’de binde bir ile en az ÖTV geliri olan ülkelerdir.  

Türkiye’de ise aynı yıl kişi başı alkol tüketimi 1,6 litre olmasına rağmen, ÖTV geliri 
GSYİH’sinin binde üçü seviyesindedir. 

Grafik 22: Türkiye ve AB ülkeleri: Alkol tüketimi ve ÖTV geliri karşılaştırması 
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Kaynak: IBS analizi (Avrupa Komisyonu güncellenmiş ÖTV tablosu, 2016, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016)

Kişi başı GSYİH'ya oranına göre en yüksek ÖTV tutarı açık farkla Türkiye'de 
Bir hektolitre saf alkol için ÖTV'nin GSYİH'ya oranı, 2014
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